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العالم

العالم

منذ ّ
تقرير
مدة ،تبدو مصر منتهجة سياسة مختلفة حيال
الصراع الدائر على أرض جارتها الغربية .سياسة يبدو عمادها
ّ
ّ
بإمكانية
الحل السياسي ،بعدما كانت القاهرة معتقدة
أسباب كثيرة دفعت
الحسم العسكري على مدار عامينّ .
بالمصريين إلى إجراء هذه المراجعة ،لعل أبرزها انعكاسات
الصراع على األمــن القومي للبلد ،وانفتاح األراضــي الليبية
منافسة
على تدخالت كبيرة من أطراف ِ

عدة رفضت التخلي عنها ،إلى جانب
امل ـســاعــدات غـيــر امل ـح ــدودة مــن أنـقــرة
الـ ـت ــي س ـع ــت إل ـ ــى إثـ ـب ــات ح ـضــورهــا
على األراضي الليبية من أجل أهداف
مستقبلية ارت ـب ـطــت بــاالق ـت ـصــاد في
املقام األول ،وتحديدًا إنعاش خزائن
البنك املركزي التركي التي عانت من
تراجع ّ
حاد.
ع ـلــى م ـ ــدار أك ـث ــر م ــن ث ـمــان ـيــة أش ـهــر،
أخ ـ ـفـ ــق حـ ـفـ ـت ــر ف ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
ط ــرابـ ـل ــس ،ع ـل ــى رغ ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان ق ــاب
قــوســن أو أدن ــى مــن الــوصــول إليها،
وتـحـ ّـدث عــن ذلــك م ــرارًا .هــذا اإلخـفــاق

ّ
ّ
مراجعة مصرية لألزمة الليبية

المسار
تعزيز
ّ ً
السياسي ...أوال
القاهرة ـــ رمزي باشا
ل ـي ــس ال ـ ـفـ ــراغ الـ ـ ــذي َي ـ ِـس ــم ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة املـصــريــة مـنــذ  2011حتى
 ،2014وحـ ـ ــده ،ال ـس ـبــب ف ــي اإلخ ـف ــاق
الـحـ ّ
ـاد فــي طريقة التعامل مــع األزمــة
ّ
الليبية ،التي ّشكلت منذ اليوم األول
أحــد أب ــرز املـلــفــات عـلــى طــاولــة مكتب
الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة،
وعبر الـلــواء عباس كامل (كــان مدير
مكتب السيسي قبل أن يصير وزيـرًا
للمخابرات) الذي ال يزال يشرف على
هذا امللف حتى اآلن ،بل أجرى زيارات
ب ـص ـف ـتــه م ـب ـع ــوث ــا ل ـل ــرئ ـي ــس لـيـحـمــل
رسائل منه إلى أطراف األزمة .صحيح
أن هناك ثــوابــت مصرية فــي التعامل
مــع األزمـ ــة مـنــذ بــدايـتـهــا ،مـثــل رفــض
التدخل األجنبي ،لكن القاهرة صارت
ّ
ّ
وتتنحى أخرى ،وخاصة
تتدخل تارة
خالل املراحل االنتقالية ،ما يشير إلى
حــالــة مــن الـتـخـ ّـبــط إزاء الـبـلــد ال ـجـ ّـار.
لكن منذ وصول السيسي ،صار امللف
ب ــارزًا عـلــى أج ـنــدة الــرئـيــس ،وخــاصــة

ّ
ّ
التطورات
مع تلقيه تقارير يومية عن
ّ
فــي ليبيا ،ليس حصرًا بسبب تسلل
املتطرفني لتنفيذ عمليات فــي مصر
وع ــودت ـه ــم ع ـبــر ال ـش ــري ــط الـ ـح ــدودي
الـ ـصـ ـح ــراوي فـ ـق ــط ،ب ــل ألسـ ـب ــاب فــي
ّ
مقدمتها تـحـ ّـول الـجــارة الغربية إلى
مصدر قلق أمني مباشر.
زاد االهـتـمــام بعدما أثبتت التقارير
ّ
ت ـ ـسـ ــلـ ــل امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــن ع ـ ـبـ ــر املـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـرات
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة إل ـ ـ ــى ش ـ ـمـ ــال س ـي ـن ــاء،
ثـ ـ ّـم م ــع ت ـشــديــد اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وإح ـك ــام
اإلغــاق في سيناء ،صــارت العمليات
ت ـس ـت ـهــدف ال ـع ــاص ـم ــة وم ــدن ــا أخ ــرى
ف ــي رح ـلــة طــريــق ال ـس ــاح ،وال سيما
الـ ـ ـ ــوادي ال ـج ــدي ــد الـ ـح ــدودي ــة واملـ ــدن
القريبة منها على شريط وادي النيل،
م ــا دف ــع ال ـج ـيــش واألم ـ ــن إل ــى إح ـكــام
السيطرة على الحدود ،بالتنسيق مع
الجيش الليبي الذي عانى من تشرذم
وص ــراع ــات .وم ــع أن تـلــك الـصــراعــات
لــم تكن قــد ُحسمت بعد ،راهــن اللواء
كــامــل على قـيــادة خليفة حفتر ،على
رغ ــم مـعــارضــة ع ــدد مــن الـقـبــائــل .كــان

تقضي السياسة
الجديدة باحتواء
األطراف الليبية ّكافة
بمن فيهم ممثلو
اإلسالم السياسي

ّ
دعمت مصر ّ
التمرد على «الوفاق» بعد أقل من عامين على «اتفاق الصخيرات» (أ ف ب)

ّ
يمكن تجنب تلك املعارضة بترشيح
أكثر مقبولية ،لكن كامل
أسماء أخرى ّ
وثق بحفتر وفضل دعمه على حساب
منافسيه الذين جرى إبعادهم واحدًا
تلو اآلخر بدعم مصري زاد ّ
الهوة بني
ً
القاهرة والقبائل ،فضال عن حكومة
«الوفاق الوطني» بقيادة فائز السراج
ً
الــذي لم يجد ترحيبًا مصريًا مماثال
مل ــا وجـ ـ ــده ح ـف ـتــر ورئـ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان،
عقيلة صالح ،في البداية.
ملست «الوفاق» انحيازًا مصريًا كبيرًا
ض ـ ّـده ــا ،ل ـيــس ب ـس ـبــب الـتـصــريـحــات
عـ ــن «دعـ ـ ـ ــم الـ ـجـ ـي ــوش ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فــي

ال ـبــاد الـعــربـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى وحــدة
األراض ـ ـ ـ ـ ــي» ،ب ــل ألسـ ـب ــاب أخـ ـ ــرى فــي
ّ
مقدمتها سماح حفتر للقاهرة بلعب
دور أك ـبــر فــي ال ـشــأن الــداخ ـلــي ،وهــو
مــا تــزامــن مــع تـ ّ
ـوج ـهــات تــركـيــة نحو
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـع ــاق ــات مـ ــع ط ــراب ـل ــس،
وأي ـضــا مـقــاطـعــة «الــربــاعــي الـعــربــي»
ُ
ل ـق ـط ــر ،ل ــتـ ـق ـ ّـرر «املـ ـ ـح ـ ــروس ـ ــة» ال ـق ـفــز
إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ه ـ ــي مـ ـس ــان ــدة
الـشــرق عسكريًا ومــالـيــا مــع اإلم ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة إلح ـك ــام سـيـطــرتــه على
ل ـي ـب ـيــا .هـ ـك ــذا ،دع ـم ــت م ـصــر ال ـت ـمـ ّـرد
ّ
ع ـلــى «الـ ــوفـ ــاق» ب ـعــد أقـ ــل م ــن عــامــن

على «اتفاق الصخيرات» ،آملة إقصاء
الـ ـ ـس ـ ــراج وم ـ ــن خ ـل ـف ــه تـ ـي ــار اإلس ـ ــام
السياسي من املشهد كليًا .إلى جانب
ذلك ،ساندت ّ
تحركات صالح وحفتر،
م ـ ـعـ ـ ّـوقـ ــة ج ـ ـهـ ــود امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األمـ ـم ــي
السابق ،غسان سالمة.
أثـنــاء هــذه الـخــافــات الـتــي استنزفت
ومــن خلفها
الليبيني ،كانت القاهرة ِ
ع ــواص ــم الـخـلـيــج تــدعــم حـفـتــر بـقــوة،
وتــدف ـعــه إل ــى ت ـعــزيــز ق ــوات ــه لـيـفــرض
وج ــوده عـلــى الـســاحــة كـطــرف فــي ّ
أي
معادلة سياسية أو عسكرية ،وخاصة
َ
وت ّ
حركه
بعد تحالفه مع برملان طبرق

ميدانيًا وامليليشيات املتحالفة معه،
ّ
م ــا َع ــط ــل امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي ك ـل ـيــا .لم
ً
تجد «الــوفــاق» بــديــا مــن تركيا التي
دعـمـتـهــا بــال ـســاح واملـ ــال عـلـنــا ،على
َ
عـكــس الــدعــم غـيــر املـعــلــن مــن الخليج
ومـ ـص ــر ل ـح ـف ـتــر ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـشــد
السياسي واإلعالمي ،لتقطع القاهرة
أواصــر الصلة مع طرابلس ألكثر من
عــامــن ،باستثناء بعض االتـصــاالت
املـخــابــراتـيــة امل ـح ــدودة .لــم تفلح أب ـدًا
ال ـس ـيــاســة امل ـصــريــة والـخـلـيـجـيــة في
التعامل مع «الوفاق» ألسباب؛ ّ
أهمها
ال ـن ـفــوذ الـ ــذي تـتـمـتــع ب ــه ل ــدى قـبــائــل

ّ
يتحمله بمفرده ،وإنما بسبب
لم يكن
األنظمة التي وقفت خلفه ورفضت أن
ـرار ما
تـعـلــن دع ـمــه بــال ـســاح ،عـلــى غ ـ ّ
فـعـلــت تــرك ـيــا .أدركـ ــت مـصــر مـتــأخــرة
ّ
أن ال ـحــل الـعـسـكــري لــن ي ـجــدي نفعًا،
وأن املفاوضات واالنخراط فيها هما
ال ـحــل ،مــا أع ــاد الــوصــال املـقـطــوع مع
«الــوفــاق» قبل «مؤتمر بــرلــن» مطلع
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـس ـت ـمـ ّـر ال ـت ــواص ــل
ّ
املتقطع بني حني وآخر على مستويات
أعـلــى ،لكن القاهرة أخفقت فــي دعــوة
ال ـس ــراج إل ــى «إعـ ــان ال ـق ــاه ــرة» ال ــذي
أع ــاد تــوحـيــد حـفـتــر وصــالــح م ـجـ ّـددًا
على قاعدة أن لديهما املطالب نفسها،
بعد شهور من الجفاء.
ك ــذل ــك ،ل ــم ت ـن ـجــح م ـص ــر ف ــي إق ـن ــاع
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي بـ ـ ــأن ال شــرع ـيــة
لــ«ا ّلــوفــاق» ،ألن «الـصـخـيــرات» الــذي
َ
يزال
تمخضت عنه هذه الحكومة ال ّ
قائمًا مــع أن الـهــدف منه لــم يتحقق
ً
فضال عن أن اشتراط ّ
مدة عامني
بعد،
للحكومة كان مرهونًا بمنحها الثقة
من مجلس النواب ،وهو ما لم يحدث

ح ـتــى الـ ـي ــوم م ــع ع ـجــز امل ـج ـلــس عن
االجتماع بكامل تشكيلته منذ ،2014
األمر الذي يعني أنه مع غياب البدائل
املطروحة للتسوية تبقى «الــوفــاق»
ذات شــرعـيــة أم ــام املجتمع الــدولــي،
ّ
ح ـت ــى فـ ــي ظ ـ ــل الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـعــرب ـيــة
ّ
عـ ـل ــى أط ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـ ـ ــدة؛ فـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
ف ــرنـ ـس ــا .وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب اإلخـ ـف ــاق ــات
السابقة ،لم تفلح السياسة املصرية
ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة حـ ـت ــى م ـ ــن أوق ـ ـ ــات
االضـطــراب واالبـتـعــاد التي َت ّ
سببت
فيها أوضـ ــاع تــونــس وال ـجــزائــر عن
ّ
امللف الليبي .فحتى املباحثات التي
تباشرها املبعوثة األممية باإلنابة،
ستيفاني ويليامز ،تجري في تونس
على رغم استضافة القاهرة جزءًا من
املـفــاوضــات العسكرية الـتــي أفضت
إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ب ـمــوجــب
«ات ـف ــاق جـنـيــف» فــي تـشــريــن األول/
أكـتــوبــر املــاضــي .لـكــن مـصــر ،بسبب
مــواقــف وتـصــريـحــات ســابـقــة ،بقيت
وسيطًا غير محايد من وجهة نظر
أطـ ـ ــراف ع ـ ـ ّـدة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،وال سيما
م ــع م ـع ــادات ـه ــا ال ــواضـ ـح ــة ل ــإس ــام
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي ي ـش ــك ــل جـ ـ ــزءًا مــن
املجتمع ال يمكن إغفاله.
ال ـيــوم ،تـقــف الــدبـلــومــاسـيــة املصرية
أمام سياسة جديدة في ليبيا تحاول
ب ـه ــا م ـع ــال ـج ــة إخـ ـف ــاق ــات ال ـس ـن ــوات
املــاض ـيــة ،وه ــي قــائـمــة عـلــى اح ـتــواء
الـجـمـيــع بـمــا فـيـهــا ت ـ ّـي ــارات اإلس ــام
السياسي و«الــوفــاق» التي قد يصل
رئ ـي ـس ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة فـ ــي زيـ ـ ــارة
رسمية يستقبله فيها السيسي بعد
زي ـ ــارة س ـ ّـري ــة ن ـهــايــة ال ـع ــام املــاضــي،
وس ــط مـ ـح ــاوالت إلع ـ ــادة الـتـمــوضــع
ف ــي ل ـي ـب ـيــا وال ـت ـم ــاه ــي م ــع مـخـتـلــف
األط ــراف .وخــال األسابيع املاضية،
َع ّدلت مصر خطابها اإلعالمي تجاه
ط ــراب ـل ــس ،ف ـلــم ي ـعــد وزيـ ــر الــداخـلـيــة
هـ ـن ــاك ،ف ـت ـحــي ب ــاش ــاغ ــا« ،إره ــابـ ـي ــا
إخ ــوان ـي ــا» ،ول ــم يـعــد ال ـس ــراج رئيسًا
لـ«حكومة غير شرعية» ،بل كالهما
وآخ ــرون مــن قبائل الـجـنــوب الليبي
ج ــرى اسـتـقـبــالـهــم وال ـح ــدي ــث معهم
واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــاع إل ـ ـ ــى مـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم ل ــدى
املخابرات ،في محاولة لتعزيز مسار
ّ
ال ـح ــل الـسـيــاســي الـ ــذي ب ــات الـخـيــار
الــوحـيــد أم ــام الـقــاهــرة ،بعدما كانت
تعتقد بالحسم العسكري ألكثر من
عــامــن دف ــع فيهما الليبيون أثمانًا
باهظة من ثرواتهم واستقرارهم.

تقرير

ّ
تخبط الدولة في مصر :القطار السريع نموذجًا
ع ـلــى رغ ــم اقـ ـت ــراب م ــوع ــد ن ـقــل امل ـق ـ ّـار
ال ـح ـكــومـ ّـيــة امل ـص ـ ّ
ـري ــة إل ــى الـعــاصـمــة
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة م ـن ـت ـصــف ال ـع ــام
ّ
ال ـج ــاري ،ف ــإن حــالــة الـتـخــبــط ال تــزال
سائدة في جوانب كثيرة ،وخصوصًا
منها تنظيم عملية االنتقال وكلفتها
ّ
ستتحملها الــدولــة ،واستكمال
التي
امل ـشــاريــع ال ـج ــاري الـعـمــل عـلـيـهــا من
أجـ ـ ــل ت ــوصـ ـي ــل مـ ــرافـ ــق الـ ـحـ ـي ــاة إل ــى

ّ
فكت القاهرة العقد مع
الصين واتفقت مع «سيمنز»
األلمانية لتنفيذ المشروع
ً
املنطقة ،فضال عن «فلترة» العاملني
الــذيــن ُ
سينقلون إلــى املــوقــع الجديد.
ّ
فــي ال ـشــق الـحـكــومــي ،يـجــري اختيار
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وف ـ ـ ــق اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات ج ـه ــاز
التنظيم واإلدارة تمهيدًا لتوزيعهم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي
َ
سيجبرون على شرائها بتسهيالت
حتى
في املنطقة املتاخمة للعاصمة
ّ
يكونوا قريبني من عملهمّ .أما في شق
الـخــدمــات ،فــا ت ــزال أم ــور كثيرة غير
واضحة املعالم.
ّ
مـقــابــل الـتـكــتــم عـلــى تـفــاصـيــل كثيرة

فــي شــأن امل ـشــروع ال ــذي ق ـ ّـرر الرئيس
ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ت ـن ـف ـيــذه فــي
«زم ــن قـيــاســي» لنقل جميع املصالح
الـحـكــومـيــة إل ــى الـعــاصـمــة ال ـجــديــدة،
ت ـظ ـه ــر ال ـع ـش ــوائ ـي ــة فـ ــي إدارة عـ ـ ّـدة
تـعــاقــدات مرتبطة بتنفيذ العاصمة،
وه ــو م ــا دف ــع ح ـتــى اإلم ــارات ـي ــن إلــى
االن ـس ـح ــاب ،لـيـصــل األمـ ــر ذروت ـ ــه مع
إعالن مشروع ّالقطار الكهربائي الذي
ُي ـف ـتــرض أن ت ـنــفــذه شــركــة «سـيـمـنــز»
األملانية .هذا القطار كان على أجندة
ّ
املشروعات منذ ّ
مدة ،لكن قبل أقل من
ُ
شهرين أعلن االتفاق على تنفيذه عبر
تحالف مصري ـ ـ صيني بكلفة تسعة
مـلـيــارات دوالر ،ث ـ ّـم ف ـجــأة ،وم ــن دون
ّ
مقدمات ،وصل رئيس «سيمنز» ،جو
كــايـســر ،إلــى مـصــر ،والـتـقــى السيسي
ف ــي ق ـصــر االتـ ـح ــادي ــة لـيـعـلــن تـنـفـيــذ
امل ـشــروع نفسه بكلفة  23مـلـيــارًا ،مع
ً
زيادة طوله ليكون ألف كيلومتر بدال
من .540
بلغة األرقــام :كلفة الكيلومتر الواحد
مـ ــع الـ ـش ــرك ــة األمل ــانـ ـي ــة أعـ ـل ــى بـنـحــو
ثمانية مــايــن دوالر مـ ّـمــا هــي عليه
لدى التحالف املصري ـ ـ الصيني الذي
كان ُيفترض أن أعماله بدأت بالفعل،
ألنــه بحسب البيانات الرسمية التي
صدرت عن الرئاسة والحكومة ،كلفة

الـكـيـلــومـتــر عــن طــريــق ه ــذا التحالف
س ـت ـص ــل إل ـ ــى  16.5م ـل ـي ــون ــا ،وع ـبــر
ّ
تتحمل
«سيمنز»  23مليونًاَ .هـكــذا،
خ ــزيـ ـن ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة املـ ـث ــقـ ـل ــة ب ــال ــدي ــون
وال ـ ـقـ ــروض ك ـل ـفــة املـ ـش ــروع بــالـكــامــل
الـ ـ ــذي ُي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ال ـعــاص ـمــة
اإلداري ــة الجديدة بــؤرة تمركزه ،فهو

يربط العاصمة التي يرغب السيسي
في تحويلها إلى مركز املال واألعمال
والـحـكــم ،مــع مـيـنـ َ
ـاء ي الـعــن السخنة
على البحر األحمر ،واإلسكندرية على
الجديدة،
املتوسط ،ومدينة العلمني
ّ
املـ ـق ـ ّـر ال ـص ـي ـفــي لـلـحـكــم ال ـ ــذي َدش ـن ــه
«الجنرال».

ال ــاف ــت أن ال ـشــركــة األملــان ـيــة تـعـ ّـهــدت
ّ
فــي مــذكــرة الـتـفــاهــم بتنفيذ ج ــزء من
املـشــروع مقابل ثالثة مليارات دوالر
ّ
فقط ،وهو رقم أقل بكثير مما أعلنته
ُ
الـقــاهــرة ،فــي الــوقــت الــذي ّيفترض أن
ُ
نحو نصف املشروع ستنفذه جهات
أخــرى تابعة للجيش ،وهــذا جــزء من

يعكس المشروع الجديد تراجعًا عن توفير المال لتطوير خطوط السكة القديمة (آي بي ايه)

ما قل
ودل
الغموض الــذي يحيط باالتفاق الذي
ّ
سيتولى األملان نشر تفاصيله ،سواء
ّ
فــي مــا يتعلق بــالـقــرض املـيـ ّـســر الــذي
سـتـحـصــل عـلـيــه ال ـح ـكــومــة املـصــريــة
للتنفيذ ،أو حـتــى ببقية التفاصيل
التي لم تكشف كاملة حتى اآلن .وعلى
رغـ ــم ت ـح ـض ـيــرات املـ ـش ــروع وتـجـهـيــز
مـ ـس ــارات ــه م ـن ــذ شـ ـه ــور ،ب ــل إعــان ـهــا
وم ـشــاركــة ال ـشــركــات الــوطـنـيــة فيها،
جـ ــاء ت ــوق ـي ــع االت ـ ـفـ ــاق م ــع «س ـي ـم ـنــز»
ّ
ضمن مــذكــرة تفاهم غير مـلــزمــة ،مع
ّ
تـ ـع ــدي ــات ق ــدم ـت ـه ــا الـ ـش ــرك ــة تـشـمــل
تــوسـعــات مستقبلية محتملة لربط
ّ
خـ ــط ال ـس ـكــة بــال ـخ ـطــوط ال ـقــدي ـمــة أو
خلق خطوط موازية لها.
تـقــول م ـصــادر ل ــ«األخ ـب ــار» إن زي ــادة
األط ـ ــوال تــأتــي لــاس ـت ـفــادة الـقـصــوى
م ــن ال ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة لـلـشــريــط
تقسيمات
الجديد ،بحيث تكون هناك
ّ
ّ
للمحطات بما يسمح للسكان بالتنقل
بــاسـتـخــدام ق ـط ــارات م ــوازي ــة للقطار
الــرئـيــس عـلــى امل ـســار نـفـســه ،وه ــو ما
زاد األطوال ّإلى الضعف تقريبًا ،على
أن ذلك سيحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر،
ّ
وال سـيـمــا ف ــي ظ ــل األس ـع ــار الـعــاملـيــة
امل ـقـ ّـرر التسعير بها لـهــذه الـقـطــارات،
ســواء في حركة البضائع أو الركاب.
ُ
وت ــرج ــع امل ـص ــادر ت ــراج ــع ال ــدول ــة عن

تنفيذ املشروع عبر التحالف املصري
ّ
ـ ـ الصيني إل ــى «قــلــة ال ـجــودة وف ــارق
السرعة في القطار ،فالشركة األملانية
ُ ّ
ســتـنــفــذه بـســرعــة  250كـلــم بالساعة،
مـقــابــل ســرعــة كــانــت تـ ــراوح بــن 160
ً
و 180كلم» ،فضال عن تفاصيل فنية؛
م ـن ـهــا أن يـ ـك ــون إن ـ ـهـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق بــا
تحميل الحكومة املصرية ّ
أي خسائر.
ويصل مسار املـشــروع إلــى نحو 460
كلم ،بإجمالي أطــوال تقترب من ألف
ك ـل ــم ،مـتـضـ ّـمـنــا  15م ـح ـطــة .وسـيـبــدأ
الـعـمــل ب ـ  34قـطــار رك ــاب ،إل ــى جانب
 10قطارات أخرى لنقل البضائع ،مع
ّ
تجهيز املـحــطــات الـجــديــدة بساحات
ان ـت ـظ ــار وجـ ــراجـ ــات وم ــوان ــئ تـفــريــغ
للبضائع تتناسب مع تصميم القطار
الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون األول م ــن ن ــوع ــه فــي
مصر .ويعكس ّ
توجه السيسي لتنفيذ
امل ـ ـشـ ــروع ال ـج ــدي ــد ت ــراج ـع ــا واض ـح ــا
ع ــن تــوفـيــر األم ـ ــوال ال ــازم ــة لتطوير
خ ـط ــوط ال ـس ـكــة ال ـح ــدي ــدي ــة الـقــديـمــة
التي ّ
تعد الثانية قدمًا في العالم ،إذ
يستلزم تأمينها وتطويرها بالكامل
 100م ـل ـيــار جـنـيــه رف ـضــت الـحـكــومــة
ّ
يتسبب في
توفيرها دفعة واحدة ،ما
ح ــوادث بــن حــن وآخ ــر ،وس ــط خطة
تطوير تسير بإيقاع بطيء.
(األخبار)

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ،مساء أمس،
مرسومًا بإجراء االنتخابات العامة
على ثالث مراحل .وبموجبه،
ُ
ستجرى االنتخابات التشريعية
في  ،2021/5/22والرئاسية
في  ،2021/7/31على أن
تكون نتائج «التشريعي» هي
المرحلة األولى في تشكيل
«المجلس الوطني» ،ثم ُيستكمل
األخير في « 2021/8/31وفق
النظام األساس لمنظمة التحرير
والتفاهمات الوطنية ...حيثما
أمكن» .جاء ذلك ،كما أوردت
وكالة «وفا» الرسمية ،في أعقاب
استقبال عباس رئيس «لجنة
االنتخابات المركزية» ،حنا ناصر ،في
ّ
مقر الرئاسة في رام الله ،وطلبه
من اللجنة واألجهزة كافة بدء
«حملة انتخابية ديموقراطية
في جميع محافظات الوطن ،بما
فيها القدس».
(األخبار)
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كثيرة
مواعيد
ّ
لالنتخابات العراقية:
ال مهرب من التأجيل
ّ
في ظل غياب اإلرادة لدى
األحزاب والقوى السياسية
العراقية إلجراء االنتخابات
البرلمانية المبكرة في
السادس من حزيران /يونيو
المقبل ،يبدو أن تأجيل ذلك
الموعد واقع حتمًا ،إلى ّما
بعد ثالثة أشهر على األقل،
وفق اإلشارات الصادرة أخيرًا.
بغداد ــــ مرتضى ستار
ّ
كـشـفــت م ـص ــادر سـيــاسـيــة مــطـلـعــة عن
قــرار صـ َـدر عــن الــرئــاســات الـثــاث أثناء
اج ـت ـم ــاع ـه ــاّ ،أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى ع ــدد
مــن ق ــادة األح ـ ــزاب وال ـق ــوى السياسية
ورئيس املفوضية العليا لالنتخابات،
يـ ـ ـن ـ ـ ّـص ع ـ ـلـ ــى تـ ــأج ـ ـيـ ــل م ـ ــوع ـ ــد إجـ ـ ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات املـ ـبـ ـك ــرة حـ ـت ــى أي ـ ـلـ ــول/
سـبـتـمـبــر امل ـق ـبــل .وق ــال ــت املـ ـص ــادر ،في
حديثها إلــى «األخ ـبــار» ،إن «مفوضية
االنـتـخــابــات أبـلـغــت الــرئــاســات الـثــاث
والقوى السياسية ،خالل االجتماع ،أنها
غـيــر مـسـتـعـ ّـدة إلج ــراء االنـتـخــابــات في
ّ ّ
مستعدة إل
الصيف املقبل ،ولــن تكون
في أيلول ،وهذا األمر مدعوم من بعض
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وفـ ــي االت ـج ــاه
نفسه ،جــاءت تصريحات رئيسة كتلة
«ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي»
(برئاسة مسعود بــرزانــي) في البرملان
العراقي ،فيان صبري ،التي أعلنت أنه
ّ
تقرر تأجيل االنتخابات حتى الخريف.
مع ذلــك ،أعلنت «املفوضية» أنها ،على
ّ
ّ
الصحية واالقتصادية،
التحديات
رغم
على استعداد كامل من الناحية الفنية
الج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات حـ ـ ّـرة ونــزي ـهــة وفــق
ٕ
امل ـع ــاي ـي ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،فـ ــي ال ـ ـسـ ــادس مــن
حزيران ،لكنها ّ
تحدثت ،في الوقت عينه،
ع ــن إمـكــانـيــة تـغـيـيــر امل ــوع ــد ،ل ــ«إع ـطــاء
ٔ
صـ ــة اكـ ـ ـب ـ ــر ل ـت ـس ـج ـي ــل ال ـت ـح ــال ـف ــات
فـ ــر ّ
واملــرش ـحــن وتـسـجـيــل الـنــاخـبــن كافة
للمشاركة في االنتخابات البرملانية»،
على أن ال يتجاوز ذلــك الشهر التاسع
م ــن الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري .وأف ـ ـ ــادت امل ـص ــادر
بــأن اجتماعات جــديــدة ستجرى خالل
األيام املقبلة بني مفوضية االنتخابات
والــرئــاســات الثالث والـقــوى السياسية

ل ــاتـ ـف ــاق عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد رس ـ ـمـ ــي ج ــدي ــد
ً
م ــن أج ــل إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ،بـ ــدال من
ّ
املحدد سابقًا من ِق َبل الحكومة
املوعد
ّ
ال ـع ــراق ـي ــة ،م ـبــي ـنــة أن «ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
ت ــرى أن م ــن الـ ـض ــروري إف ـس ــاح املـجــال
ّ
أمــام األح ــزاب والتحالفات واملرشحني
مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي مــن
شأنه أيضًا أن يساهم في زيــادة نسبة
التسجيل البايومتري».
وعـ ـ ّـد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـطــاقــة الـنــاخــب
ال ـ ـبـ ــايـ ــوم ـ ـتـ ــريـ ــة طـ ــوي ـ ـلـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــد أحـ ــد
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة فــي
دوائر الدولة ،مؤكدًا في قراره الصادر،
يــوم الـثــاثــاء ،أن على جميع املوظفني
وامل ـت ـعــاقــديــن الـعــامـلــن ف ــي مــؤسـســات
الــدولــة تحديث بياناتهم البايومترية
خــال  60يومًا ،والحصول على بطاقة
ال ـن ــاخ ــب ال ـبــايــوم ـتــريــة طــوي ـلــة األمـ ــد.
ُ َّ
وينفذ هذا القرار اعتبارًا من األول من
ش ـبــاط /ف ـبــرايــر امل ـق ـبــل ،ب ـهــدف ضمان
أكـبــر مـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات املقبلة.
وهـ ـ ــي خـ ـط ــوة ّأي ـ ــده ـ ــا زعـ ـي ــم «الـ ـت ـ ّـي ــار
ال ـصــدري» ،مقتدى الـصــدر ،على لسان
الـنــاطــق اإلعــامــي بــاســم مكتبه ،حيدر
الـجــابــري ،إذ طــالــب أن ـصــاره بــاإلســراع
َ
فــي تـحــديــث سجالتهم «حـتــى مل ــن كــان
ً
م ـن ـه ــم م ـق ــاط ـع ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـضــا
عـ َّـمــن أراد ال ـخ ــوض ف ـي ـهــا» .ول ـفــت إلــى
وجــود «أصــوات تعلو إللغاء أو تأجيل
االنتخابات املبكرة ،ســواء من األحــزاب
أو م ـث ـي ــري ال ـش ـغ ــب ،ل ـك ـن ـنــا ن ــأم ــل مــن
ّ
الجميع التحلي بالحكمة والعمل معًا
ّ
على إنجاح هــذه االنتخابات» ،محذرًا
مـ ــن ت ــأج ـي ـل ـه ــا .ورأت املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـت ــي
تحدثت إلى «األخبار» أن «االنتخابات
امل ـب ـكــرة ،ال ـتــي طــالــب بـهــا املـتـظــاهــرون
ف ــي ت ـشــريــن األول /أك ـتــوبــر  ،2019لن
ت ـجــرى حـتــى فــي أي ـل ــول /سبتمبر من
الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـس ـبــب وج ـ ــود تـ ّ
ـوجــه
س ـي ــاس ــي م ــدع ــوم م ــن ال ـك ـت ــل ال ـك ـب ـيــرة
ّ
والـقــوى السياسية إلــى تأجيلها حتى
ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر  ،»2021وهــو
موعد قالت املصادر إنه قد َّ
يؤجل أيضًا
إل ــى ن ـي ـســان /أب ــري ــل م ــن ال ـع ــام املـقـبــل.
وبــن اخـتــاط املــواعـيــد وكـثــرتـهــا ،يرى
مــراقـبــون أن إرج ــاء االنـتـخــابــات وعــدم
إجــرائ ـهــا فــي مــوعــدهــا قــد يـتـسـ ّـبــب في
ّ
إش ـع ــال فـتـيــل ال ـت ـظــاهــرات ال ـتــي خــفــت
وتيرتها في اآلونة األخيرة ،األمر الذي
مــن شأنه أن يعيد حالة االحـتـقــان إلى
البالد مجددًا.

تأجيل االنتخابات يمكن أن يعيد حالة االحتقان إلى الشارع العراقي (أ ف ب)

