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دعوات لتظاهرات غدًا 
الجمعة في مناطق عدة 

لرفض قرار البرلمان

بيان لُعمد 65 بلدية من 
أصل 116 في ليبيا يرفض 

قرار مجلس النواب

للحديث تتمة...

ليبيا 
حراك إلسقاط 

سحب الثقة

هيكل تنظيمي جديد لـ»داعـش« يشغل العراق

يتصاعد الحراك الداخلي الليبي والضغوط الدولية الرافضة لقرار البرلمان سحب الثقة 
عن  تعبيرًا  تظاهرات  لتنظيم  توجه  مع  وذلك  الدبيبة،  الحميد  عبد  حكومة  من 
المقرر  االنتخابات في موعدها  إجراء  ذلك، وفي ظل تشديد دولي على ضرورة 

في ديسمبر المقبل

طرابلس ـ العربي الجديد

لــم تــمــِض ســاعــات قليلة عــلــى عقد 
ــان الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ رئـ
أقــرت سحب  صالح جلسة برملانية 
برئاسة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مــن  الثقة 
ــة، وأثـــــــــارت مـــخـــاوف  ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
مـــــن صــــــراعــــــات جـــــديـــــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا تــطــيــح 
املقررة  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات 
املقبل، حتى  األول  كــانــون  ديسمبر/   24 فــي 
بــرز حــراك شعبي وسياسي واســع إلسقاط 
قـــرار الــبــرملــان الـــذي قــوبــل بتشكيك كبير في 
كان  عليه،  واسعة  اعتراضات  مع  قانونيته، 
أبـــرزهـــا مــن الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي ليبيا التي 
ــــدت أن الــشــرعــيــة تــظــل لــحــكــومــة الـــوحـــدة  أكـ
حتى إجـــراء انــتــخــابــات. ويــشــي هــذا الــحــراك 
الرافضة، داخليًا وخارجيًا، بأن ال  واملواقف 
وبعد  الــنــواب.  لــقــرار مجلس  فعلية  مفاعيل 
ســاعــات مــن قـــرار الــبــرملــان، تجّمع محتجون 
بالعاصمة  الشهداء  مــيــدان  فــي  الثالثاء  ليل 
طــرابــلــس تــنــديــدًا بــالــقــرار، ورددوا هــتــافــات 
ــان«.  ــرملــ ــبــ ــريــــد إســــقــــاط الــ مـــنـــهـــا »الــــشــــعــــب يــ
ووّجــه الدبيبة كلمة للمتظاهرين في ميدان 
الجمعة،  غــد  يـــوم  للتظاهر  داعــيــًا  الــشــهــداء، 
ــا الـــجـــمـــعـــة لــلــتــعــبــيــر عــن  ــدنــ ــوعــ  »مــ

ً
وقـــــائـــــال

موقفكم من طرابلس وطبرق والكفرة وسبها 
لكم  »الشرعية  الليبية«. وأضـــاف  املــدن  وكــل 
من كل املدن وأنتم من تقررون وليس هؤالء 
الــنــواب. وقال  املعطلون«، في إشــارة ملجلس 
الدبيبة: »البرملان سيسقط حتمًا، ولن يكون 
 لــلــيــبــيــن طــاملــا هـــو بــهــذه الـــصـــورة«. 

ً
مــمــثــال

وتابع »هؤالء املعطلون ال يريدون إال الحرب 
والــدمــار وال يمكن الطعن في جميع أعضاء 
مجلس الـــنـــواب فــهــنــاك شــرفــاء بــيــنــهــم«، في 

إشــارة إلــى 38 نائبًا أصــدروا بيانًا في وقت 
متأخر من ليل الثالثاء، لإلعالن عن رفضهم 
قـــرار ســحــب الــثــقــة. وتــابــع الــدبــيــبــة: »تلقيت 
ليبيا، وأنتم لستم  ربــوع  اتصاالت من كافة 
ــذا املــــكــــان، ســنــوصــل الــشــعــب  ــم فـــي هــ وحـــدكـ
إلـــى االنــتــخــابــات«. وأردف: »ال بــد مــن إقـــرار 
دستور، وتكون انتخابات نزيهة، وأنتم من 

تقررون هذه االنتخابات«.
ــيـــاق، دعــــت ســـت مــنــظــمــات أهــلــيــة  وفــــي الـــسـ
مدنية في ليبيا، في بيان مشترك، وعدد من 
النشطاء، املواطنن إلى الخروج في تظاهرات 
في املدن الليبية املختلفة، مساء غد الجمعة، 
الـــنـــواب ودعـــوة  بــإســقــاط مــجــلــس  للمطالبة 
املنظمة  القوانن  إلصـــدار  الرئاسي  املجلس 
املحدد  موعدها  فــي  وإجــرائــهــا  لالنتخابات 

يوم 24 ديسمبر املقبل.
كــمــا أعــلــن ُعــمــد 65 بــلــديــة مــن أصـــل 116 في 
ليبيا رفــضــهــم قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب سحب 
الــثــقــة مـــن حــكــومــة الــــوحــــدة، مــعــتــبــريــن أنــه 
بــال ســنــد دســتــور وال قــانــونــي، ويــهــدف إلــى 
التشريعية  االنتخابات  إلى  الوصول  عرقلة 
والرئاسية. وقال العمداء، في بيان مصور، إن 
ما حدث »مخالفة صريحة وواضحة لإلعالن 
الــدســتــوري وتــعــديــالتــه واالتــفــاق السياسي 
املتفق عليها  الطريق  )لعام 2015( وخريطة 
في جنيف«. ورأوا أن »هذه الخطوة ال يمكن 
تهدف  وال  والتدليس،  بالتزوير  إال  وصفها 
إال إلى إثارة الفوضى، وهي خروج عن مسار 
خــريــطــة الــطــريــق املــتــفــق عــلــيــهــا فـــي جنيف، 
االنتخابات  إلــى  الــوصــول  لعرقلة  ومحاولة 

التشريعية والرئاسية«.
وفـــــي ســـيـــاق مـــوقـــف املــــكــــونــــات الــســيــاســيــة 
الحكومة،  الثقة من  واالجتماعية من سحب 
ليبيا،  األعلى لحكماء وأعيان  املجلس  أعلن 

ــال  ــقــــرار. وقــ ــلــ ــن رفـــضـــه لــ أمـــــس األربــــــعــــــاء، عــ
املجلس، في بيان إن مجلس النواب »ال يملك 
حق حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 
مــنــفــردًا«، مضيفًا »نــحــن نــرفــض هـــذا الــقــرار 
العبثي وندعو الشعب إلى مساندة الحكومة 
في ممارسة مهامها حتى االنتهاء من إجراء 
االنتخابات وتسليم السلطة«. وعلى صعيد 
األحــــــزاب انـــضـــم حــــزب »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
ــمـــة األحـــــــزاب  ــائـ ــى قـ ــ ــتــــجــــديــــد« إلــ وحـــــــزب »الــ

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

تسعى السلطات األمنية العراقية في بغداد 
مــنــذ مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، إلــى 
جــمــع قـــاعـــدة مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن بــقــايــا 
وجيوب مسلحي تنظيم »داعش« في البالد، 
في  للتنظيم  الجديدة  التحركات  على ضــوء 
مدن شمال العراق وغربه. وتعتقد السلطات 
العراقية أن مسلحي »داعش« أعادوا ترتيب 
خـــيـــوط تــواصــلــهــم مـــجـــددًا وتــشــكــيــل قــيــادة 
رة، سمحت له أخيرًا بإعادة رّص 

ّ
هرمية مصغ

صفوف التنظيم وتأمن االتصال بن خالياه 
وقــيــادتــه الــجــديــدة. ويــربــط املــســؤولــون هــذا 
واالعتداءات  الهجمات  وتيرة  بارتفاع  األمــر 
ــيـــرة، خــصــوصــًا فــي مناطق  فــي الــفــتــرة األخـ
كــركــوك وديــالــى وصـــالح الــديــن، والــتــي بدت 
منسقة ومتزامنة في مناطق عدة من البالد 
في وقت واحد، إلى جانب استعادة »داعش« 
نــشــاطــه اإلعـــالمـــي عــلــى مــســتــوى الــبــيــانــات 
واإلصــدارات من خالل منصات على تطبيق 
»تــلــغــرام«. وحـــول عـــودة تــهــديــدات »داعـــش«، 

املعارضة لقرار سحب الثقة من الحكومة.
وكانت البعثة األممية في ليبيا قد أكدت في 
بيان لها مساء الثالثاء أن »حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــحــالــيــة تــظــل الــحــكــومــة الشرعية 
ــــرى من  حــتــى يــتــم اســتــبــدالــهــا بــحــكــومــة أخـ
االنــتــخــابــات«.  تعقب  منتظمة  عملية  خـــالل 
قيام  بشأن  تقارير  بقلق  »تلقت  إنها  وقالت 
مــجــلــس الـــنـــواب بــحــجــب الــثــقــة عـــن حــكــومــة 
ــيـــة«، مــضــيــفــة أنـــهـــا »كـــانـــت  ــنـ ــدة الـــوطـ ــوحــ الــ
تـــتـــوقـــع أن تـــتـــركـــز جـــهـــود مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات األخـــيـــرة عــلــى قــانــون 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة، وأن تــعــمــل قــيــادة 
املــجــلــس عــلــى تــعــزيــز جـــهـــودهـــا نــحــو بــنــاء 
توافق واسع النطاق بشأن اإلطار التشريعي 
لـــالنـــتـــخـــابـــات، الـــــذي يـــجـــرى الــعــمــل عــلــيــه«. 
وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال 
العمل على قانون االنتخابات النيابية خالل 
األســـبـــوع املــقــبــل فــي أقــصــى تــقــديــر«. ودعــت 
إلى »االمتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض 
وأمنها  الــبــالد  ــدة  ووحـ االنتخابية  العملية 
واســتــقــرارهــا«. وأضــافــت الــبــعــثــة: »يــجــب أن 
يبقى إجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
في 24 ديسمبر، الهدف األسمى، وأي جهود 

أفاد مسؤول عراقي في جهاز األمن الوطني 
األجهزة  بــأن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد  في 
االســـتـــخـــبـــاريـــة الـــعـــراقـــيـــة، وبـــدعـــم أمــيــركــي، 
ــلـــى قـــــيـــــادات وعـــنـــاصـــر  تـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــرف عـ
ــــاف أن  الــتــنــظــيــم الــفــاعــلــن فـــي الـــعـــراق. وأضـ
املعروفة في تنظيم داعش  »غالبية األسماء 
تلت خالل املعارك أو القصف الجوي أو أنها 

ُ
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اخــتــفــت، وُيــعــتــقــد أن مــصــيــرهــا ُحــســم داخــل 
املــعــارك والقصف  السورية نتيجة  األراضـــي 
أيـــضـــًا، والــــعــــراق بــحــاجــة لــتــحــديــث بــيــانــات 
التنظيم على مستوى  في  الفاعلة  العناصر 
ــــح أن يـــكـــون هــنــاك  ــــورة«. ورّجــ ــــصـ ــم والـ ــ االسـ
وليس  املجتمع  داخـــل  منخرطًا  منهم  قــســم 
في املناطق الصحراوية والجبلية في شمال 
البالد وغربها، وفقًا لالعتقاد األمني السائد 
حــالــيــًا. وتــحــدث عــن مــســاعــدات استخبارية 
مـــن الــجــانــب األمـــيـــركـــي، كـــان آخـــرهـــا توفير 
محاضر اعترافات عناصر وقيادات التنظيم 
املوجودين في سجن تابع ملليشيات »قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي الحسكة 
السورية، بغية املساعدة في فهم املتبقي من 
األخيرة  ووجهتهم  التنظيم  وعناصر  قــادة 
بعد انتهاء آخر املعارك املباشرة في سورية 

بمنطقة الباغوز عام 2019.
ويأتي التنسيق الجديد بن القوات العراقية 
والجانب األميركي، مع ترقب انسحاب أولى 
دفعات القوات القتالية األميركية العاملة في 
العراق قبل نهاية الشهر الحالي ضمن اتفاق 
قــاعــدتــي عن  فــي  القتالية  الــقــدرات  تقليص 
األســـد وحــريــر، بمحافظتي األنــبــار وإربــيــل 
غربي وشمالي على التوالي، الذي من املقرر 
وستتغير  الحالي.  العام  نهاية  يستكمل  أن 
طــبــيــعــة مـــهـــام تــلــك الــــقــــوات مـــن قــتــالــيــة إلــى 
استشارية وتدريبية، في وقت يتزايد الجدل 
الــعــراق عن مــدى تأثر البالد بهذا  حاليًا في 
ــارات  االنــســحــاب، عــلــى الــرغــم مــن صـــدور إشـ

لتحويل االنتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد 
إجراء االنتخابات في هذا املوعد«.

وفــي الــســيــاق، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي 
هايكو ماس، أمس من نيويورك، إن »املجتمع 
الــدولــي يــتــوقــع مــن املــســؤولــن الليبين في 
طـــرابـــلـــس وبــقــيــة الـــبـــالد )الـــتـــحـــرك( إلجــــراء 
ــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
مــوعــدهــا املــقــرر فــي 24 ديــســمــبــر«. وأضـــاف 
قبل اجتماع وزاري خاص بليبيا نظم بشكل 
مشترك مع نظيريه الفرنسي واإليطالي على 
هــامــش الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة أنه 
املرتزقة  يغادر  حتى  العمل  مواصلة  »يجب 
املــوجــودون في ليبيا«. كذلك  الكثر  األجانب 
دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي لــويــجــي دي 
مــايــو إلــى ضـــرورة »الــعــمــل على أن تتوصل 
األطراف الليبية إلى اتفاق بشأن االنتخابات، 
التي  التطورات األخيرة  ال سيما على ضوء 
ــبـــرق بــســحــب الــثــقــة  ــيـــام بــــرملــــان طـ شـــهـــدت قـ
عـــن حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــقــيــادة عبد 
ــة«. وأضـــــــاف عـــلـــى هــامــش  ــبـ ــيـ ــدبـ الــحــمــيــد الـ
املتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
أهميتها، خصوصًا  تـــزداد  »االنــتــخــابــات  أن 

في ظل خطر وقوع عنف وعدم استقرار«.

 
ّ
أمــيــركــيــة عـــدة فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، تــؤكــد أن
العراقية هو  األراضـــي  فعليًا على  مــا سيتم 
قتالية  مــن  األمــيــركــيــة  الـــقـــوات  مهمة  تغيير 
إلــى مــهــام تــدريــب واســتــشــارة ودعـــم، وليس 

.
ً
انسحابًا كامال

ومـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي شــهــد الـــعـــراق 
16 اعــتــداًء، كانت محافظتا كــركــوك وصــالح 
ديالى  تليهما  مــن مسارحها،  األعــلــى  الــديــن 
نفذها  التي  الهجمات  وتسّببت  الــشــرق.  في 
وهجمات  كمائن  بواسطة  التنظيم  مسلحو 
مسلحة وعبوات ناسفة وعمليات خطف ثم 
أفــراد عشائر وعناصر  عمليات قتل طاولت 
تل وأصيب فيها أكثر من 45 شخصًا، 

ُ
أمن، ق

وذلك على الرغم من استمرار تنفيذ الحمالت 
العسكرية شبه األسبوعية بغطاء ودعم من 

طيران التحالف الدولي.
ــادة  ــيــ ــم قــ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ وعـــــــن ذلـــــــــك، قـــــــال املـ
ــراق الــــلــــواء  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــيـــات املـــشـــتـــركـــة فـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  تحسن الــخــفــاجــي، لـــ
»العراق يحتاج دائمًا إلى تطوير معلوماته 
األمنية واالستخباراتية«، مضيفًا أن »قوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي مــلــتــزمــة بــتــقــديــم الــجــهــد 
القوات  مع  املعلومات  وتــبــادل  االستخباري 
الــعــراقــيــة، إضــافــة إلـــى الــوظــيــفــة املــهــمــة التي 
ــتــــطــــالع والـــضـــربـــات  ــــي االســ ــقــــوم بـــهـــا وهــ تــ
الجوية ضد تنظيم داعش«. ولفت الخفاجي 
إلى أن العراق يتعاون مع التحالف الدولي، 
بمسألة تــبــادل املــعــلــومــات وتــحــديــث قــواعــد 
ــانــــات بـــــن فــــتــــرة وأخـــــــــرى بـــــنـــــاًء عــلــى  ــيــ ــبــ الــ
املستجدات في ملف محاربة اإلرهــاب، وهذا 
ال يعني عدم تمّكن الوكاالت األمنية العراقية 
إنها جديرة  بل  إلــى معلومات،  التوصل  من 
بــالــثــقــة وتــعــمــل دائـــمـــًا عــلــى رفــــد الــقــطــعــات 
العسكرية باملعلومات املهمة. وقال إنه خالل 
األسابيع املاضية تمكنت القوات العراقية من 
إلقاء القبض على قادة خطرين ومهمن من 

ولــم تتوقف االنــتــقــادات على ذلــك، إذ كشفت 
»الـــعـــربـــي  ــرق لــــ ــبــ ــن طــ ــ ــادر بـــرملـــانـــيـــة مـ ــ ــــصـ مـ
الـــجـــديـــد« عـــن تــلــقــي صـــالـــح اتــــصــــاالت عــدة 
مــن أطــــراف دولــيــة عــّبــرت عــن اســتــيــائــهــا من 
الــحــكــومــة. وتضاربت  مــن  الثقة  قـــرار سحب 
املعلومات حول طلب صالح إجــازة للهروب 
إن  املــصــادر  من الضغوط عليه، ففيما قالت 
واجهها،  التي  االستياء  صالح وبعد موجة 
تـــقـــّدم بـــإجـــازة لــهــيــئــة رئـــاســـة املــجــلــس بـــدءًا 
ــاء، وملـــدة ثــالثــة أشــهــر،  مــن يـــوم أمـــس األربـــعـ
أي حــتــى مــوعــد االنــتــخــابــات، فـــإن املــتــحــدث 
بـــاســـم مــجــلــس الــــنــــواب، عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
»األنـــاضـــول« مـــا قــال  نــفــى فـــي وقـــت الحـــق لــــ
إنـــهـــا »شـــائـــعـــات حــــول تــقــديــم صـــالـــح طلب 
إجـــازة«. لكن صالح كــان قد أشــار إلــى تلقيه 
ــارج ليبيا، إذ  اعــتــراضــات عــلــى قــــراره مــن خـ
أكد في مداخلة صوتية مع قناة تلفزيونية 
لــيــل الــثــالثــاء أن رئــيــس الــبــعــثــة األمــمــيــة في 
ليبيا يان كوبيتش اتصل به معترضًا على 
قــرار سحب الثقة. وتــابــع »يــبــدو أنــه فهم أن 
الحكومة أقيلت نهائيًا وال توجد حكومة في 
ليبيا، وأوضحت له أن هذه الحكومة حكومة 

تسيير أعمال واقتنع بذلك«.

التنظيم بناًء على معلومات عراقية خالصة، 
ديــالــى وأطــــراف نينوى وفي  فــي محافظات 
أطــــــراف مــحــافــظــات نــيــنــوى وصـــــالح الــديــن 
وكركوك. لكنه استدرك أن هناك مناطق وعرة 
الــدولــي  التحالف  على  الــعــراق  فيها  يعتمد 
من أجــل توفير االستطالعات ورفــد وزارتــي 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع بــاملــعــلــومــات والــبــيــانــات، 
ــريــــن وحــــــــــاوي الـــعـــظـــيـــم  ــمــ ــاطــــق حــ ــنــ ــثــــل مــ مــ

وزغيتون وغيرها.
من جهته، قال األمن العام لوزارة البشمركة 
ــراق الــفــريــق جــبــار  ــعـ فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـ
العراق  فــي  إن »العمليات اإلرهــابــيــة  الــيــاور، 
لــم تــنــتــه، كــمــا أن مسلحي داعـــش ال يــزالــون 
أمنيًا،  الرخوة  املناطق  في بعض  يتحركون 

ــة لــلــجــانــب األمـــيـــركـــي  ــمــ ــاك حـــاجـــة دائــ ــنــ وهــ
ــــي، فــــي ســـبـــيـــل تــأســيــس  ــدولــ ــ والـــتـــحـــالـــف الــ
قواعد بيانات ُمحدثة باستمرار عن قيادات 
ــٍث  ــديـ ــيـــم«. وشــــــــّدد فــــي حـ ــنـــظـ ــتـ وعــــنــــاصــــر الـ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن »الــجــانــب 
األمــيــركــي عــلــى شــراكــة دائــمــة وحقيقية مع 
العراق وإقليم كردستان، وهناك تعاون دائم، 
والــهــجــمــات الــتــي يــنــفــذهــا داعــــش تستدعي 

املزيد من التعاون والشراكة«.
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير بالشأن األمني 
والسياسي العراقي أحمد النعيمي إن ما ال 
يــقــل عــن 80 فــي املــائــة مــن قـــادة الــخــط األول 
أنهم  أو  قلوا 

ُ
اعت أو  تلوا 

ُ
ق للتنظيم  املؤسس 

التنظيم منذ  نــشــاطــات  مــن خريطة  اخــتــفــوا 

فــإن استمرار  مــا يزيد عــن عــامــن، وبالتالي 
اإلعــــتــــداءات يــســتــدعــي فــهــم هيكلة وتــركــيــب 
في  النعيمي  وأضــــاف  أخــــرى.  مـــرة  التنظيم 
حديٍث مع »العربي الجديد«، أن غالبية قادة 
التنظيم وعناصره املؤثرة حاليًا من جنسية 
عراقية وسورية، على عكس السابق إذ كانت 
ومصرية  وسعودية  أردنية  جنسيات  هناك 
ومــــن دول املـــغـــرب الـــعـــربـــي وحـــتـــى أوروبـــــا 
ــذا يــمــكــن  ــ ــانـــت تــشــتــغــل مـــنـــاصـــب مـــهـــمـــة، لـ كـ
اعتبار القاعدة املتوفرة لدى العراقين حاليًا 
بــحــاجــة إلـــى إعــــادة تــحــديــث. ووصـــف سجن 
»قسد«  مسلحي  لسيطرة  الخاضع  الحسكة 
بــأنــه »مـــصـــدر املــعــلــومــات األبـــــرز للجانبن 

العراقي واألميركي«.
ـــال الــــلــــواء طــــــارق الـــعـــســـل، وهـــو  بــــــــدوره، قــ
حاليًا  ويعمل  السابق  األنــبــار  شرطة  قائد 
الــعــشــائــري«، إن  لــقــوات »الــحــشــد  كمساعد 
»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــن واجـــبـــهـــا تمكن 
قوات األمن بالشراكات األمنية املتخصصة 
بتزويدها باملعلومات والبيانات، ال سيما 
مــع الــجــانــب األمــيــركــي والــتــحــالــف الــدولــي 
املـــســـؤول عــن ســمــاء الـــعـــراق«. وأوضــــح في 
حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك 
ــعـــى إلـــــــى تـــســـطـــيـــحـــهـــا أغـــلـــب  ــسـ حـــقـــيـــقـــة تـ
تتعامل  التي  والحزبية  السياسية  الــقــوى 
مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي والــجــانــب األمــيــركــي 
بحساسية، وهي أن التحالف يخدم القوات 
الــعــراقــيــة ويـــزودهـــا بكثيٍر مــن املــعــلــومــات، 
والـــعـــكـــس أيـــضـــًا صــحــيــح، فــهــنــاك طــلــعــات 
جـــويـــة تــنــفــذهــا طـــائـــرات الــتــحــالــف، تــكــون 
عادة وفق معلومات عراقية خالصة«. ورأى 
إلــى شراكات  أن »هــذه الشراكة أو التوصل 
أمنية جديدة وإعداد قاعدة بيانات حديثة، 
هي أمر مهم، ال سيما أن كثيرًا من األسماء 
ــتــلــت وبــعــضــهــا فــقــدت، 

ُ
املــهــمــة فـــي داعــــش ق
وهناك قادة جدد«.

تمسك محلي ودولي 
بحكومة الدبيبة وتحضير 
لتظاهرات رافضة إلقالتها

حث الدبيبة الليبيين على التعبير عن رفضهم لسحب الثقة )محمود تركية/ فرانس برس(

تسعى القوات العراقية للتعرف على قيادات »داعش« )زيد العبيدي/فرانس برس(

أسامة علي

يبدو أن السحر انقلب على الساحر، 
فلم تجد التمائم القانونية لرئيس 
البرملان الليبي عقيلة صالح، التي 

كانت يستحضرها من ثغرات لوائح 
 هذه املرة، فلم 

ً
مجلس النواب، قبوال

تمر ساعات على إعالنه سحب الثقة 
من حكومة الوحدة الوطنية حتى 

تصاعدت تصريحات النواب أنفسهم 
لتكشف عن انتهاء صالحية تمائمه 

القانونية التي مرر عبرها عشرات 
القوانني والقرارات من دون تصويت، 

ومنها قانون انتخاب رئيس الدولة، 
قبل أيام.

لطاملا استخدم نشطاء ومدونون 
ليبيون وصف »التمائم« للتعبير عن 

كيفية تمرير عقيلة صالح لقوانني 
وقرارات تتطلب تصويتًا وسط 

صمت النواب، لكن الحقيقة أن صالح 
مارس العمل القانوني في فترات 

سابقة، ويعرف كيفية خلق ثغرات 
في أي قانون الستثمارها. أما االتفاق 

ع في الصخيرات 
ّ
السياسي املوق

املغربية عام 2015، وخريطة الطريق 
املنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 

فال يزاالن ضمن بنود أعمال مجلس 
قة، ولم يصادق عليهما 

ّ
النواب املعل

النواب حتى اآلن، وكلها التفافات 
خلقت ثغرات سمحت لصالح 

باملناورة وتمرير القرارات والقوانني.
عندما أعلن 38 نائبًا عن عدم اعترافهم 

بقرار سحب الثقة من الحكومة أمس 
األول الثالثاء، خرج صالح بعدها 

بساعات، ليعلن أنه استند في قراره 
إلى القانون رقم 4 لسنة 2014، 

والرسالة كانت واضحة. فمقابل 
مطالبة النواب الـ38 بضرورة تفعيل 

الدائرة الدستورية املجّمدة بقرار 
من املحكمة العليا، فإن صالح أراد 

تذكيرهم بأن الدائرة الدستورية هي 
من حكمت عام 2014 بعدم دستورية 

انعقاد مجلس النواب من أساسه، 
وبالتالي إذا تخلوا عنه فسيتخلى عن 

الجميع.
لكن ما لم يتفطن له صالح وحلفاؤه، 

ولم يكن في حساباتهم، املوقف 
الشعبي الذي عكسته وقفات 

احتجاجية من ِقبل أهالي طرابلس في 
الغرب، وسبها في الجنوب، املعارضة 

لقرار سحب الثقة من الحكومة، بل 
واملطالبة بإسقاط مجلس النواب. 

أما في الشرق فكان الوضع صادمًا 
بشكل أكبر، إذ تجمهر العشرات من 

طبرق، التي تحتضن مقر مجلس 
النواب، في ساحة املدينة ليعلنوا عن 

املوقف نفسه، قبل أن ينضم للرافضني 
65 عميدًا من عمداء بلديات البالد من 
مختلف مناطقها. وعلى الرغم من أن 
الوضع ال يزال غامضًا ومرتبكًا حتى 

اآلن، إال أن الحقيقة التي ال تحتاج 
لتوضيح هي أن عقيلة صالح سحب 

ثقة الليبيني من مجلس النواب وكشف 
عن حقيقة تالعبه بالقرارات والقوانني 

طيلة سنوات.

تحاول القوى األمنية 
العراقية، بمساعدة 

قوات التحالف الدولي، 
فهم الهيكل التنظيمي 

الجديد لتنظيم »داعش«، 
بعد تصاعد هجماته 

المسلّحة في أنحاء 
عدة من البالد، في 

الشهر الحالي

ألوكار  ضربات  توجيه  األربعاء،  أمس  العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت 
لتنظيم »داعش« في كركوك. ووفقا لبيان صدر عن خلية اإلعالم األمني 
القوة  »طــائــرات  فــإن  الحكومية، 
الجوية العراقية نفذت ثالث ضربات 
ضمن  شـــاي  وادي  ــي  ف ــرة  ــدم م
بواسطة  كركوك،  عمليات  قاطع 
استهدفت   ،25 سوخوي  طائرات 
طائرات  نفذت  كما  لداعش.  أوكارًا 
على  فيها  أجهزت  ضربات   16 أف 
كما  األوكـــار«.  هذه  من  تبقى  ما 
»وزيــر  على  القبض  الخلية  أعلنت 

زراعة داعش« في األنبار.

تدمير أوكار
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الرباط ـ عادل نجدي

ــلـــف، عــزيــز  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــكـ ــلـــن رئـ أعـ
أخـــــــنـــــــوش، أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، تــشــكــيــل 
مـــقـــعـــدًا  تــــضــــم 269  ــة  ــيـ ــومـ ــكـ حـ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ
بــرملــانــيــًا مــن أصـــل 395 مــقــعــدًا، وبثالثة 
الوطني  »التجمع  هــي  سياسية  أحـــزاب 
لــــــأحــــــرار«، و»األصــــــالــــــة واملــــعــــاصــــرة«، 
و»االســـتـــقـــالل«، وذلـــك بــعــد 12 يــومــًا من 
امللك  املغربي  العاهل  طــرف  مــن  تعيينه 

محمد السادس رئيسًا للحكومة.
ــال أخـــنـــوش خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ وقـ
مشترك مع األمن العام لحزب »األصالة 
واملعاصرة« عبد اللطيف وهبي، واألمن 
ــزار بــركــة:  ــ الـــعـــام لـــحـــزب »االســـتـــقـــالل« نـ
ــا مـــن تــشــكــيــل أغــلــبــيــة حــكــومــيــة 

ّ
»تــمــكــن

مــنــســجــمــة ومــتــمــاســكــة فـــي وقــــت وجــيــز 
ملواجهة التحديات، ال سيما في ظل هذه 
التسريع  تفترض  التي  الدقيقة،  املرحلة 
فــي تفعيل الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد، 
مع ما يستدعي ذلك من ضــرورة ضمان 
تشكيل  أن  كما  الحكومي.  األداء  فعالية 
األغلبية الحكومية تم بناء على احترام 
الــنــاخــبــن«. واعــتــبــر أخـــنـــوش أن »هـــذه 
ــــإلرادة الشعبية  األغــلــبــيــة هــي تــرجــمــة لـ
ــذه األحـــــــــــزاب املــــراتــــب  ــ ــ ــنـــحـــت هـ الــــتــــي مـ
األولـــــــى، ونــجــحــت بــغــالــبــيــة كــبــيــرة في 
إقناع الناخبن«. ولفت إلى أن »التجمع 
ــع هـــذه  الـــوطـــنـــي لـــــأحـــــرار« يـــتـــقـــاســـم مــ
األحزاب الشيء الكثير تاريخيًا وحاضرًا 
ــرامـــج بــهــذه  ــبـ ، وتــتــقــاطــع الـ

ً
ومــســتــقــبــال

بشكل  بينها  فيما  األخــيــرة  االنتخابات 
كبير. وكشف رئيس الحكومة املكلف أن 
هذه األحزاب ستعمل على اقتراح أسماء 
بــالــكــفــاءة واملــصــداقــيــة واألمــانــة  تتمتع 
و»حتى  املــســؤولــيــات،  مختلف  لتتحمل 
نــفــي بــالــتــزامــاتــنــا وتــعــهــداتــنــا ونــكــون 
فـــي مــســتــوى تــطــلــعــات املـــواطـــنـــن«. من 
جهته، قــال وهــبــي، إن األحــــزاب  املكونة 
ستتعاون  الجديد  الحكومي  لالئتالف 
تتعامل  منسجمة  حكومة  تهيئة   على 
بمسوؤلية مشتركة وتتواجه مع امللفات 
ــااًل  ــ وال تـــؤخـــرهـــا وتـــبـــنـــي لــلــمــغــاربــة آمـ
»سنتعامل  أنــه  على  وشـــّدد  مستقبلية. 

ــرأة  بــحــســن نـــيـــة وصــــــدق ونــــزاهــــة وبـــجـ
ــدة هـــذه  ــ ــة ووضـــــــــوح، طـــيـــلـــة مــ ــ ــراحـ ــ وصـ
الــحــكــومــة. وأتــمــنــى نــجــاحــهــا فـــي خلق 
األمــل للمغاربة ورفــع الظلم االقتصادي 

واالجتماعي على كثير من املغاربة«.
واعتبر وهبي، خالل كلمة له في املؤتمر 
الجديدة،  لأغلبية  املشترك  الصحافي 
ــزاب الثالثة  أنـــه مــن املــفــروض عــلــى األحــ
أن تقدم نموذجًا لحكومة قوية إلخــراج 
ــة ومـــســـاعـــدة املــغــاربــة  ــ املـــغـــرب مـــن األزمــ
إلــى أن  على بناء مستقبل أفضل. ولفت 
اإلرادة املشتركة هي التي يمكن أن تبني 
بــأفــكــارهــا  لــحــكــومــة منسجمة  نــمــوذجــًا 
وبــرامــجــهــا وســلــوكــهــا ومــواقــفــهــا تجاه 
جميع الــقــضــايــا.  مــن جهته، أبـــدى نــزار 
بـــركـــة، خــــالل كــلــمــتــه، تــطــلــع حـــزبـــه إلــى 
حـــكـــومـــة قـــويـــة بـــــــــإرادة قـــويـــة لــلــتــغــيــيــر 
والقطع مع السياسات السابقة، معتبرًا 
أن االئـــتـــالف الــحــكــومــي الــجــديــد يسعى 

إلى استعادة الثقة في املؤسسات.
ــأتــــي اإلعـــــــالن عــــن تــشــكــيــل األغــلــبــيــة  ويــ
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة فــــي وقـــــت اعــتــبــر 
فيه حــزب »االتــحــاد االشــتــراكــي للقوات 
ــلـــن أول مــــن أمـــس  الـــشـــعـــبـــيـــة«، الــــــذي أعـ
املعارضة،  إلى صفوف  انتقاله  الثالثاء، 
أن جــهــات حــزبــيــة تسعى لــــ»فـــرض نــوع 
من الهيمنة القسرية على كل املؤسسات 
»يتنافى  بأنه  األمــر  املنتخبة«. ووصــف 
ــتــــي تــقــتــضــي  ــلــــة الــ مــــع تــــحــــديــــات املــــرحــ
والحزبية،  السياسية  التعددية  حماية 
بــاعــتــبــارهــا أحــــد املــفــاتــيــح الـــضـــروريـــة 
ــل الــــقــــوى الــحــزبــيــة  ــكـ إلشــــــــراك أوســـــــع لـ
الـــنـــمـــوذج  تــفــعــيــل  فــــي ورش  ــة  ــيــ واملــــدنــ
يعتبر مخاض  الــذي  الــجــديــد،  التنموي 
حوار وطني ومجتمعي ومدني موسع«. 
ــا وصــفــهــا  ــر الــــحــــزب عــــن رفـــضـــه ملــ ــ ــّب وعــ
»املــقــدمــات غــيــر املــطــمــئــنــة«، والــتــزامــه  بـــ
»الـــدفـــاع عـــن املــكــتــســبــات االجــتــمــاعــيــة  بــــ
ســــواء الــقــائــمــة أو تــلــك الــتــي جــــاءت في 
الـــتـــوجـــيـــهـــات املـــلـــكـــيـــة، ومــــواجــــهــــة أي 
قــــوانــــن تـــمـــس بـــالـــحـــقـــوق االجــتــمــاعــيــة 
واملــواطــنــن«.  للمواطنات  واالقتصادية 
ــيــــاســــي،  ــه الــــســ ــبـ ــتـ ــكـ وأكــــــــــد فــــــي بـــــيـــــان ملـ
ــل الـــنـــزعـــات املــهــيــمــنــة  ــ ــه ســـيـــواجـــه »كـ ــ أنـ
واإلقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية 

الحزبية والسياسية«.
ــك مــحــمــد  ــلــ ــربــــي املــ ــغــ ــاهــــل املــ ــعــ وكــــــــان الــ
السادس، قد عّن في 10 سبتمبر/ أيلول 
الحالي، في القصر امللكي بفاس، أخنوش 
رئيسًا للحكومة، وذلك بعد تصّدر حزبه 
شهدتها  التي  التشريعية  لالنتخابات 
الــحــالــي. وكشفت  الــبــالد فــي 8 سبتمبر 
النتائج التي أعلنتها الداخلية املغربية 
ــفــــاع  ــي، عــــن ارتــ ــالــ ــحــ فــــي 9 ســبــتــمــبــر الــ
حصيلة »التجمع الوطني لأحرار« إلى 
نيابين، متبوعًا بحزب  مائة ومقعدين 
»األصالة واملعاصرة« بـ86 مقعدًا، وحزب 
بـــ81 مقعدًا. فيما احتل حزب  االستقالل 
الشعبية«  للقوات  االشــتــراكــي  »االتــحــاد 
ــة بــــــــ35 مـــقـــعـــدًا، وحــــزب  ــعــ ــرابــ املـــرتـــبـــة الــ
»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة« املــرتــبــة الــخــامــســة 
املرتبة  بـ29 مقعدًا والتقدم واالشتراكية 
ـــ22 مـــقـــعـــدًا، فـــي حـــن احــتــل  ــ الـــســـادســـة بـ
بـ13  الثامنة  املرتبة  والتنمية«  »العدالة 
مقعدًا من أصل 395 مقعدًا، يتكون منها 

مجلس النواب املغربي.

المغرب: ائتالف حكومي 
من 3 أحزاب

أعلن رئيس »التجمع 
الوطني لألحرار«، عزيز 

أخنوش، عن ائتالف 
يضّم حزبه و»األصالة 

والمعاصرة«، 
و»االستقالل«، لتشكيل 

الحكومة المقبلة

تعّهد الشركاء 
الحكوميون بتشكيل 
حكومة »لمواجهة 

التحديات«

  شرق
      غرب

المغرب: اعتقال
4 أشخاص مرتبطين 

بـ»داعش«
املغربية،  األمــنــيــة  السلطات  أعلنت 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن اعـــــتـــــقـــــال 4 
أشــخــاص لــالشــتــبــاه فــي ارتــبــاطــهــم 
ــة املـــــوالـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ بــــمــــخــــطــــطــــات الـ
ــدد مــن  ــ ـــقـــل عـ

ُ
ــتـــي اعـــت ــــش«، الـ لـــــــ»داعــ

عناصرها األسبوع املاضي بمنطقة 
الــرشــيــديــة، جــنــوب شــرقــي املــغــرب. 
ــزي لـــأبـــحـــاث  ــ ــركـ ــ وأفــــــــاد املـــكـــتـــب املـ
العامة  للمديرية  التابع  القضائية 
)املــخــابــرات  الوطني  الــتــراب  ملراقبة 
الــداخــلــيــة(، بـــأن املــعــلــومــات األولــيــة 
تشير إلى أن املوقوفن بايعوا أمير 
الهوية(،  )مجهول  »داعـــش«  تنظيم 
ــوا فــــي حــمــلــة اســتــقــطــاب  ــرطــ ــخــ وانــ
الــذي  تنظيمهم  ملصلحة  وتــجــنــيــد 
التوحيد  لــه اســم »جماعة  اخــتــاروا 

اإلسالمي باملغرب«.
)العربي الجديد(

الجزائر: وفاة الرئيس 
السابق بن صالح

أعــلــنــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة، أمــس 
األربعاء، وفاة رئيس الدولة السابق 
عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح )الـــصـــورة(، 
الــــذي شــغــل املــنــصــب بــعــد اســتــقــالــة 
ــــق عــــبــــد الــــعــــزيــــز  ــابـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بوتفليقة بن 2 إبريل/نيسان 2019 
و26 ديسمبر/كانون األول من العام 
نفسه. وتوفي بن صالح بعد معاناة 
مع املرض. وتزامنت وفاته مع وفاة 

بوتفليقة األسبوع املاضي.
)العربي الجديد(

الحوثيون يتقدمون 
في مأرب ويتراجعون 

في شبوة
سيطر الــحــوثــيــون، أمــس األربــعــاء، 
ــريــــب بــمــحــافــظــة  عـــلـــى مــــديــــريــــة حــ
مــــــــــــــأرب، شــــــمــــــال شــــــرقــــــي الــــيــــمــــن، 
بحسب مــا أفـــاد بــه ســكــان املنطقة، 
الـــذيـــن أشـــــــاروا إلــــى أن الــحــوثــيــن 
ــم، مــــســــاء أول مــن  ــهــ قــــواتــ حــــشــــدوا 
أمــــس الـــثـــالثـــاء فـــي مــنــطــقــة شــقــيــر، 
البعيدة كيلومترين عن حريب، قبل 
املدرعات  من  كبير  بعدد  اقتحامها 
ــر، أفـــاد  ــ واملــســلــحــن. فـــي ســـيـــاق آخـ
اإلعــالمــي بمحافظة شــبــوة،  املــركــز 
بأن »قــوات الجيش استعادت عددًا 
ــن املــــواقــــع الـــتـــي ســيــطــرت عليها  مـ
أمـــس  مــــن  الــــحــــوثــــي أول  مــلــيــشــيــا 

الثالثاء بمديرية عسيالن«.
)األناضول(

لبنان: متهم بانفجار 
المرفأ يطلب سحب 

التحقيق من القاضي
تـــــقـــــّدم وزيــــــــر األشــــــغــــــال الـــلـــبـــنـــانـــي 
الـــســـابـــق يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، أمــس 
ــٍب أمـــــــــام مــحــكــمــة  ــلــ ــطــ األربــــــــعــــــــاء، بــ
ــــوى  الـــتـــمـــيـــيـــز الــــجــــزائــــيــــة لـــنـــقـــل دعـ
من  بــيــروت  مرفأ  انفجار  تحقيقات 
القاضي طارق  العدلي  أمــام املحقق 
»االرتــيــاب املــشــروع«، في  لـــ البيطار 
قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت فـــي 4 
البيطار  وكـــان   .2020 أغــســطــس/آب 
ــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة  ــذكـ ــد أصـــــدر مـ قـ
فــي 16 سبتمبر/ فــنــيــانــوس  بــحــق 
ــال  ــمــ ــــول الــــحــــالــــي، بـــتـــهـــمـــة اإلهــ ــلـ ــ أيـ
وجــرح  بــوفــاة  والتسبب  والتقصير 
عه عن 

ّ
مئات األشخاص، وذلك لتمن

حـــضـــور جــلــســة االســـتـــجـــواب الــتــي 
حّددت له بتاريخه.

)العربي الجديد(

أفغانستان: هجوم على 
طالبان في جالل أباد

أفادت مصادر قبلية أفغانية، أمس 
األربعاء، عن وقوع هجوم ملسلحن 
أمــنــي لحركة  مــركــز  عــلــى  مجهولن 
طالبان في مدينة جالل أباد، ما أدى 
إلى مقتل اثنن من عناصر الحركة 
على األقــل. وكشف أحــد املصادر أن 
املــســلــحــن هــاجــمــوا مــركــز الــحــركــة، 
وقتلوا اثنن من عناصرها وأخذوا 
مدني  قتيل  سقط  كما  أسلحتهما. 

في العملية.
)العربي الجديد(
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تصريح مشترك إلسرائيل 
ودول عربية في جنيف

ــّدمـــت إســـرائـــيـــل والــــــدول الــعــربــيــة  قـ
ــيــــات  ــفــــاقــ الــــشــــريــــكــــة مــــعــــهــــا فــــــي اتــ
»اتـــفـــاقـــيـــات  ـــ الـــتـــطـــبـــيـــع، املـــســـمـــاة بـ
أبــراهــام«، أمــس األربــعــاء، تصريحا 
ــا فــــــي مـــــؤســـــســـــات األمــــــم  ــركــ ــتــ ــشــ مــ
تــه  ــام بــقــراء املــتــحــدة فـــي جــنــيــف، قــ
املــــنــــدوب الــبــحــريــنــي عـــبـــد الــكــريــم 
ــك بــمــنــاســبــة مـــرور  ــ الــبــشــيــري، وذلـ
ــام عــلــى اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع بني  عــ
ــة االحـــتـــال وكــــل مـــن اإلمـــــارات  ــ دولـ
والــــــبــــــحــــــريــــــن واملــــــــــغــــــــــرب. وحــــمــــل 
»النساء  عنوان  املشترك  التصريح 
والسام والدبلوماسية«، وهو أول 
إسرائيل  بني  علني مشترك  تعاون 

وهذه الدول مجتمعة.  
)العربي الجديد(

أسرى »الجهاد« 
يواصلون تصعيدهم

أّكد نادي األسير الفلسطيني، أمس 
ــرار أســـــرى حــركــة  ــمـ ــتـ األربـــــعـــــاء، اسـ
في خطواتهم  اإلســامــي«  »الجهاد 
النضالية ضد اإلجراءات التنكيلية 
ســــجــــون  إدارة  ــا  ــهــ ــتــ ــرضــ فــ ــي  ــ ــتــ ــ الــ
ــي عـــلـــيـــهـــم.  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال اإلسـ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
وأوضــــــح نـــــادي األســـيـــر فـــي بــيــان، 
أن أســــرى »الــجــهــاد« شــّكــلــوا لجنة 
إدارة سجون  بعد محاولة  طـــوارئ 
 الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة 

ّ
ــتــــال حــــل االحــ

ــــرى بـــاشـــروا  لـــهـــم، مــضــيــفــا أن األســ
ــوانــــني  ــلــــى جـــمـــيـــع قــ ــان عــ ــيــ ــعــــصــ الــ
الــســجــانــني  ــن، مـــوضـــحـــا أن  الـــســـجـ
يقومون بتقييدهم وإجبارهم على 

الخضوع لهم بالقوة.
)العربي الجديد(

بوريل يلتقي عبد اللهيان

ــاد األوروبــــــــــــــي، أمـــس  ــ ــحــ ــ أعــــلــــن االتــ
الــســيــاســة  مــــســــؤول  األربــــــعــــــاء، أن 
ــاد جـــوزيـــب  ــ ــــحـ ــي االتـ ــة فــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
بوريل )الــصــورة(، اجتمع مع وزير 
الجديد حسني  اإليــرانــي  الخارجية 
ــلـــى هــامــش  ــلـــهـــيـــان عـ أمــــيــــر عـــبـــد الـ
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
املتحدة، حيث تّم اللقاء نظرا لعدم 
عقد اجتماع وزاري ألطراف االتفاق 
ــامــــش الــجــمــعــيــة  الـــــنـــــووي عـــلـــى هــ
ــر االتــــحــــاد األوروبــــــي  الـــعـــامـــة. وذكـــ
ــبـــة فــي  ــد الـــرغـ ــ أن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أكـ
اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات فـــي مــوعــد 
ــل عــلــى  ــ ــوريـ ــ ــب، فـــيـــمـــا شــــــــّدد بـ ــ ــريـ ــ قـ
على  الستئنافها  البالغة  »األهمية 

وجه السرعة«.
)رويترز(

تحذيرات تركية 
لسفينة يونانية في 

شرق المتوسط
أصدرت سفينة حربية تركية، أمس 
أبــحــاث  األربـــعـــاء، تــحــذيــرًا لسفينة 
يــــونــــانــــيــــة ملـــنـــعـــهـــا مـــــن دخــــــــول مــا 
اإلقليمية.  مياهها  تركيا  تعتبرها 
ــي تــــركــــي أن  ــ ــامـ ــ وذكــــــــر تـــقـــريـــر إعـ
الــبــحــري »نــوتــيــكــال  املــســح  سفينة 
جـــيـــو« واجـــهـــت الــفــرقــاطــة »عــــروج 
رئـــيـــس« أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا دخـــول 
أن  لتركيا، مضيفة  الــقــاري  الجرف 
الــســفــيــنــة الــتــركــيــة وجـــهـــت رســالــة 
ــــذر ســـفـــيـــنـــة املـــســـح  ــــحـ الســـلـــكـــيـــة تـ
الــيــونــانــيــة مـــن أنــهــا ســتــتــدخــل إذا 

واصلت مسارها.
)أسوشييتد برس(

أوكرانيا: محاولة اغتيال 
مستشار الرئيس 

تعرض سيرغيي شيفير، املستشار 
األول للرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس األربعاء، ملحاولة 
اغتيال فتح خالها مجهولون النار 
عـــلـــى ســـيـــارتـــه فــــي مــنــطــقــة كــيــيــف. 
وأوضـــحـــت الــشــرطــة األوكـــرانـــيـــة أن 
من  بأكثر  »أصيبت  ســيــارة شيفير 
السائق«،  كما جرح  10 رصاصات، 
فــيــمــا أكـــــد املــــســــؤول فــــي األغــلــبــيــة 
ــي الـــــبـــــرملـــــان ديـــفـــيـــد  ــ الــــرئــــاســــيــــة فــ
الـــرئـــيـــس  أرامــــاخــــيــــا أن مـــســـتـــشـــار 

»بصحة جيدة«.
)فرانس برس(

أمين العاصي

يــنــتــقــل قــطــار الــتــســويــات بـــني بـــلـــدات الــريــف 
الغربي في محافظة درعــا، جنوبي سورية، 
مع دخول قوات النظام إليها تباعا الستام 
األسلحة من األهالي وإجراء تسويات ملدنيني 
غير  مــن  روســيــة  وعسكريني، ضمن خريطة 
الـــواضـــح بــعــد مــا إذا كــانــت ستشمل بــلــدات 
في ريف درعا الشرقي تحت سيطرة »اللواء 
الثامن« التابع للروس. حول هذه التطورات، 
ذكر الناشط اإلعامي أبو محمد الحوراني، 
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــوات 
النظام قامت، أمس األربعاء، بحملة تمشيط 
في بلدة زيزون، غربي درعا، في إطار االتفاق 
مع اللجنة املركزية في محافظة درعا، وضمن 
اتفاقات التسوية وفق الرؤية الروسية، التي 
بدأت في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي 
في منطقة درعا البلد. وأشار الحوراني إلى 
أن عــدة بــلــدات وقــرى فــي ريــف درعــا الغربي 
أجرت تسويات مع قوات النظام تحت إشراف 
روسي، وهي: تل شهاب وقرى في محيطها، 
أنه  واليادودة، وطفس، موضحا  واملزيريب، 
التسويات  الــغــربــي خـــارج  الــريــف  فــي  بقيت 

منطقة حوض اليرموك التي تضم 11 بلدة.
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــــّدرت مـــصـــادر مــحــلــيــة عــدد 
األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أجــــــــــروا تــــســــويــــات فــي 
محافظة درعــا حتى يــوم أمــس بنحو 3000 
شخص، مشيرة إلى أن قوات النظام استلمت 
قـــطـــع الــــســــاح الـــخـــفـــيـــف، كـــمـــا انـــتـــشـــرت فــي 
العشرات مــن املــواقــع داخــل الــبــلــدات. وبّينت 
أن كـــل بـــلـــدات الـــريـــف الــغــربــي فـــي مــحــافــظــة 
التسوية  اتــفــاق  ضمن  تباعا  ستدخل  درعـــا 
الروسية. في موازاة ذلك، أشار »تجمع أحرار 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثـــــــارت الــكــلــمــة املـــرتـــجـــلـــة الـــتـــي صــــــّرح بــهــا 
الــفــتــاح السيسي، في  الــرئــيــس املــصــري عبد 
معرض رّده، في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، 
عــلــى جــلــســة نــقــاشــيــة خــــال مــؤتــمــر إطـــاق 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
جــــــــداًل واســـــعـــــا فـــــي األوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
املــصــريــة، بــعــد إشـــارتـــه إلـــى إمــكــانــيــة قبوله 
لفكر جماعة »اإلخوان املسلمني«، التي أشار 
»الــفــكــر املــتــواجــد مــنــذ 90 عــامــا«، إذ  إلــيــهــا بـــ
تفاعل القيادي البارز في »اإلخــوان« يوسف 
ندا مع الخطاب، عبر رسالة بعنوان »مصر 
بــإنــهــاء مــعــانــاة السجناء  أيـــن«، مطالبا  إلــى 
السياسيني في مصر، فيما اعتبرت مصادر 
خــاصــة أن رســالــة الــســيــســي خــارجــيــة، أكثر 

منها داخلية.
وخــــــال كــلــمــتــه فــــي إطــــــاق االســتــراتــيــجــيــة 
إن  السيسي  قــال  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية 
»املجتمع على مدى 90 عاما، يتم صبغه بفكر 
مـــحـــدد«، مضيفا أنـــه »بــاملــنــاســبــة، أنـــا لست 
مختلفا مــع هــــؤالء، ولــكــن بــشــرط أن يحترم 
يستهدفني«.  وال  معي  يتقاطع  وال  مــســاري 
ــي إشــــــــارة إلـــى  ــ ــكــــره )فــ وتـــــابـــــع: »هـــــــذا هــــو فــ
اإلخـــوان(، لن أقــول إنــي سأحترم فكره، إنما 
سأقبل به، ولكن ال يفرضه علّي وال يضغط 
علّي به، وال يحول مسار فكره تجاهي، ليس 

علّي أنا، إنما على مصر واملجتمع«.
وتحدثت »العربي الجديد«، مع أطراف عدة، 
»رســائــل  لــلــوقــوف عــلــى حــقــيــقــة مـــا وصـــف بـــ
املقصودة  والجهات  كلمته،  خال  السيسي« 
منها. وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرية 
املؤتمر ال  السيسي خــال  إن حديث  خاصة، 
يــعــنــي إمــكــانــيــة عــقــد مــصــالــحــة مـــع جــمــاعــة 
ــــوان« وأعــضــائــهــا، وفــتــح الــبــاب مجددا  »اإلخـ
أو  املصرية،  السياسية  الحياة  إلى  لعودتهم 
السماح لهم بالعمل السياسي أو حتى عقد 

ــدأت أمــس  ــ ــــوات الــنــظــام بـ حــــــوران« إلــــى أن قـ
بإزالة السواتر الترابية من حاجز »السرايا«، 
الفاصل بني أحياء درعا البلد وطريق السد 
واملــخــيــمــات ومــركــز مــديــنــة درعــــا، الفــتــا إلــى 
الجوية  املخابرات  بإخاء حاجز  بــدأت  أنها 
الصناعية ومخيم درعا،  املنطقة  الواقع بني 
النظام األمنية ولجنة  اتفاق بني لجنة  وفق 
درعا البلد، حصل يوم أول من أمس الثاثاء. 
وكــان النظام الــســوري قــد بــدأ فــي ذلــك اليوم 
بتغذية أحياء درعا البلد بالتيار الكهربائي، 
الــذي امتد لنحو ثاثة  بعد انتهاء الحصار 

أشهر قبل التوصل التفاق التسوية.
ومع استمرار دخول قوات النظام إلى بلدات 
وقرى الريف الغربي في محافظة درعا، بقي 
الريف الشرقي ملحافظة درعا خارج التسوية 
العام  لتسويات   خضوعه 

ّ
ظــل فــي  األخــيــرة، 

الدخول  مــن  النظام  قــوات  تمنع  التي   ،2018
الجيزة،  هــي: صيدا، نصيب،  والبلدات  إليه. 
الشرقي،  الــكــرك  الــحــراك،  الــســهــوة،  املسيفرة، 
غــصــم، املــلــيــحــة الــغــربــيــة، املــلــيــحــة الــشــرقــيــة، 
بصرى  الشرقية،  الــغــاريــة  الغربية،  الــغــاريــة 
الـــشـــام، املــتــاعــيــة، الــطــيــبــة، مــلــيــحــة الــعــطــش، 
املـــيـــاذن، طيسيا.  أم  أم ولــــد،  مــعــربــه،  عــلــمــا، 
»اللواء  البلدات تحت سيطرة  وتقع كل هذه 
»الــفــيــلــق الــخــامــس«، الــذي  الــثــامــن« الــتــابــع لـــ
ويضم  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  عليه  تشرف 
مـــقـــاتـــلـــني ســـابـــقـــني فــــي فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
السورية كانوا قد اختاروا البقاء في بلداتهم 
وإجراء تسويات مع النظام في منتصف عام 

.2018
من جهته، أوضــح الناشط اإلعامي يوسف 
املــصــلــح، مـــن »تــجــمــع أحـــــرار حــــــوران« الـــذي 
ــطــــني مـــــن جـــنـــوب  ــاشــ ــيـــني ونــ ــافـ يــــضــــم صـــحـ
ســــوريــــة، أن الــــريــــف الـــشـــرقـــي مــــن مــحــافــظــة 
القرى، مرّجحا أن يكون  درعــا يضم عشرات 
عـــدد ســكــان هـــذا الــريــف نــحــو نــصــف مليون 
ــع »الـــعـــربـــي  شـــخـــص. وأشـــــــار فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الـــوضـــع املــعــيــشــي سيئ 
بــاســتــثــنــاء عـــائـــات املــغــتــربــني«، مــضــيــفــا أن 
هـــنـــاك عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن أبـــنـــاء هــــذه املــنــطــقــة 
التي  السورية  الثورة  قبل  ما  مغتربون منذ 
بـــدأت فــي ربــيــع عــام 2011. وتــوقــع أن تدخل 
ضــمــن عــمــلــيــات الــتــســويــة الــجــديــدة الــبــلــدات 
والــــقــــرى الــبــعــيــدة عـــن بـــلـــدة بـــصـــرى الـــشـــام. 
ويتاخم الريف الشرقي ملحافظة درعا الريف 
الغربي ملحافظة السويداء، والتي تشهد هي 
األخــرى اضطرابات بني وقــت وآخــر. وكثرت 

ــافـــت املــصــادر  صــفــقــة ســيــاســيــة مــعــهــم. وأضـ
الرسالة كــان املقصود بها أطــرافــا أخــرى،  أن 
هي ليست موجهة إلى الجماعة باملّرة، ولكن 
هـــي مــوجــهــة لــــدول تــتــواجــد فــيــهــا الــجــمــاعــة 
وتربطها بها عاقات بأشكال مختلفة، وهذه 
الـــــدول شــرعــت مــصــر أخـــيـــرًا فـــي مــصــالــحــات 
وفــي مقدمتها  إحياء عاقات معها،  وإعـــادة 

تركيا بالطبع، على حّد تعبير املصادر.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن »رســــالــــة الــســيــســي 
لألطراف التي خاطبها، مفادها بأن عاقاتهم 
بالجماعة لن تكون عائقا أمام عودة العاقات 
مــع مــصــر، شـــرط أن تــلــتــزم تــلــك الــــدول بعدم 
خروج أي تحريض من أراضيها ضد النظام 
املــصــري أو الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى األوضــــاع 
املصرية من جانب أفراد الجماعة وقياداتها«. 
وحـــول إمــكــانــيــة أن تــرتــبــط رســالــة السيسي 
ــن أعـــضـــاء  بــحــمــلــة تــخــفــيــف أو إفـــــراجـــــات عــ
جماعة »اإلخوان« في السجون املصرية خال 
املــصــادر صعوبة ذلــك،  أكـــدت  الــفــتــرة املقبلة، 
مضيفة أن »ملف اإلخــوان املسلمني بالنسبة 
يــدرك جيدًا  يكون مغلقا، هو  ربما  للسيسي 
بتسهيات  فيها  سيسمح  الــتــي  اللحظة  أن 
لــهــم ســيــكــون بــقــاؤه فــي الــحــكــم عــلــى املــحــك«. 
ولفتت إلى أن »ملف السجناء سيظل الورقة 
السيطرة  ليضمن  السيسي  بها  يمسك  التي 

الشرقي ضمن اتفاقات التسوية التي أبرمت 
تحت رعاية روسية في منتصف عام 2018«، 
الفتا إلى أن مقاتلي هذا الريف انضووا في 
»الــلــواء الــثــامــن« تحت قــيــادة أحــمــد الــعــودة. 
وعــــن مــصــيــر هــــذا الــــلــــواء، ومــســتــقــبــل ريــف 
درعا الشرقي، أعرب العويد عن اعتقاده بأن 
»األمـــور غير واضــحــة حتى الــيــوم«، مرجحا 
ــريـــف الــشــرقــي أكــثــر اســـتـــقـــرارًا،  أن يــكــون »الـ
ألن هـــنـــاك عـــاقـــة مـــا مـــع الــجــانــب الـــروســـي. 
وبقاء الــروس في سورية يعني بقاء الفيلق 
الثامن  الــلــواء  ومـــن ضمنه طبعا  الــخــامــس، 
ــاف أنـــه »فــي  فــي بــلــدة بــصــرى الـــشـــام«. وأضــ
في سورية  لتسوية سياسية  التوصل  حــال 
فذلك يعني انخراط أفراد اللواء الثامن ضمن 

املؤسسة العسكرية السورية«.
ويقود »اللواء الثامن«، الذي يتخذ من بلدة 
بصرى الشام مكان تمركز له، أحمد العودة، 
الـــذي ُينظر إلــيــه على أنــه رجــل روســيــا في 

لـــتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا هــــنــــاك بـــحـــثـــا عــــن رضـــا 
أميركي ومزايا اقتصادية«. ورأت املصادر أن 
األطــراف التي خاطبها السيسي »يبدو أنها 
التقطت الرسالة، وربما يكون البيان الصادر 
عن املجلس األعلى للدولة الليبية موقعا من 
املشري )يوم الجمعة املاضي(، والذي يرحب 
عها رئيس حكومة 

ّ
فيه باالتفاقيات التي وق

الحكومة  مــع  الدبيبة  الحميد  عبد  الــوحــدة 
املــصــريــة، رّدًا مــن جــانــب اإلخــــوان فــي ليبيا 

على رسالة السيسي«.
ــيـــة أن يــكــون  واســـتـــبـــعـــدت املـــــصـــــادر الـــغـــربـ
ــــوار مـــع جــمــاعــة  الــســيــســي مــســتــعــدًا لـــبـــدء حـ
ــــى أن رســـائـــلـــه فــي  ــيـــرة إلــ »اإلخـــــــــــــوان«، مـــشـ
مجملها تخاطب أطرافا أخرى غيرهم، ومن 
بــني هـــذه األطــــراف أيــضــا االتــحــاد األوروبــــي 
الــضــغــط  ومـــنـــظـــمـــات  األمـــيـــركـــيـــة،  واإلدارة 
الــدولــيــة الــتــي تــتــهــمــه بــمــمــارســة انــتــهــاكــات 

بحق معارضيه.
البارز  القيادي  مــن  جــاءت  التفاعات،  أبــرز 
ــدا، عبر  ــ فـــي جــمــاعــة »اإلخـــــــــوان«، يـــوســـف نـ
ــــى أيـــــــن«، قـــال  »مـــصـــر إلـ رســــالــــة عــنــونــهــا بــــ
ــيـــرة فـــرضـــهـــا حــديــث  ــثـ خـــالـــهـــا »أســـئـــلـــة كـ
رئيس النظام بمناسبة اإلعان عن مشروع 
اإلنــســان«.  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية 
ــلـــه يـــعـــلـــم أن جــمــاعــة  ــم كـ ــالــ ــعــ وأضـــــــــاف: »الــ
ــوان املــســلــمــني، لــم تــفــرض فــكــرهــا على  ــ اإلخـ
الـــ90 سنة املاضية، وأن القناعة  أحــد طــوال 
بهذا الفكر كانت بإذن الله هي الدافع لخدمة 
ــبـــذل والـــعـــطـــاء لــشــعــبــه والــصــبــر  الـــوطـــن والـ
التي وقعت وتقع على  على املحن واملظالم 
أفــــرادهــــا طـــــوال تـــاريـــخـــهـــا«. وحـــــدد نــــدا ما 
يمكن توصيفه بشرط لبدء حوار مع النظام 
 إن »فتح الــحــوار مــع رئاسة 

ً
املــصــري، قــائــا

رسالته،  توحي  كما  حاليا  املصري  النظام 
يوجب إنهاء معاناة املسجونني من الرجال 
والنساء ومعاناة أسرهم، حتى ال تبقى مع 
املــشــروع الــجــديــد لــحــقــوق اإلنــســان وكأنها 
رهانات على الصبر وتحّمل نتائجه، ولتكن 
بداية عمل اإلستراتيجية الوطنية الجديدة 
ــادة 241 من  ــ هـــي تــنــفــيــذ مـــا نــّصــت عــلــيــه املـ
الدستور املصري«. وتنص املادة التي أشار 
ــدا، عــلــى أن »يــلــتــزم مجلس الــنــواب  إلــيــهــا نـ
فــي أول انــعــقــاد لــه بعد نــفــاذ هــذا الدستور 
بإصدار قانون العدالة االنتقالية الذي يكفل 
كــشــف الحقيقة، واملــحــاســبــة، واقـــتـــراح أطــر 
الــوطــنــيــة، وتــعــويــض الضحايا،  املــصــالــحــة 

وذلك وفقا للمعايير الدولية«.

ــيـــة عــمــلــيــات خــطــف  ــــال الـــســـنـــوات املـــاضـ خـ
األشــخــاص مــن الــجــانــبــني، وهــو مــا أدى إلى 
اشــتــبــاكــات بــني مــجــمــوعــات محلية مسلحة 
اشتباكات  قد جــرت  املحافظتني. وكانت  من 
دامية في سبتمبر 2020 بني »اللواء الثامن« 
ــة« أدت إلـــــى مــقــتــل  ــرامــ ــكــ ــة »رجـــــــال الــ ــركــ وحــ
مسلحني من الطرفني بسبب خافات محلية.
وأشــــــار املــحــلــل الــســيــاســي مــحــمــد الــعــويــد، 
وهــــو مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعـــــا، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »ريــــف درعــا 

ضغط  تحت  دائــمــا  ووضعها  الجماعة  على 
تخفيف  إمكانية  مع  لكسب رضــاه،  وساعية 
إطــاق  أو  السجون،  داخــل  املعيشية  املعاناة 
سراح من تنتهي مدة سجنهم وفقا لألحكام 
الـــصـــادرة بــحــقــهــم، وهــــذا بــالــطــبــع بــعــيــد عن 

قيادات الصفوف األولى«.
من جهتها، اتفقت مصادر دبلوماسية غربية 
في القاهرة، مع الطرح الخاص بعدم توجيه 
الرسالة إلخوان مصر، قائلة إن »هناك أطرافا 
أخرى بخاف تركيا يسعى السيسي إلرساء 
ــبـــادئ الـــتـــواصـــل مـــعـــهـــا«، مــضــيــفــة »هــنــاك  مـ
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال إخـــــوان لــيــبــيــا، فـــي وقــت 
واســعــة  عــاقــات  لفتح  السيسي  فــيــه  يسعى 
مــــع األطــــــــراف الــلــيــبــيــة، وبـــالـــطـــبـــع اإلخــــــوان 
كبيرًا  دورًا  ويــلــعــبــون  بــقــوة،  ممثلون  هــنــاك 
 في رئيس املجلس األعلى 

ً
في الغرب، ممثا

القاهرة  املــشــري، فيما تسعى  لــلــدولــة خــالــد 

ــرز في  ــدور األبــ جــنــوب ســـوريـــة، وكـــان لــه الــ
الــتــســويــات الـــتـــي جــــرت فـــي مــنــتــصــف عــام 
الحرب  أنهت  التي  التسويات  وهــي   .2018
رسميا بني فصائل املعارضة وقوات النظام 
بعد نحو 7 ســنــوات مــن االشــتــبــاكــات التي 
ســـيـــطـــرت خـــالـــهـــا الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى الـــجـــزء 
األكــبــر مــن محافظتي درعــا والقنيطرة في 
جنوب سورية، قبل أن يستعيد النظام زمام 
املبادرة العسكرية مع بدء التدخل الروسي 
التدخل  هــذا  وغــّيــر   .2015 30 سبتمبر  فــي 
خــريــطــة الــســيــطــرة فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
ــواًل إلـــى عـــام 2018، حــني هـــدد الـــروس  وصــ
بعمليات عسكرية تتضمن قصفا جويا، ما 
اتفاقيات  إبــرام  إلــى  دفــع فصائل املعارضة 
تسوية، لم تجلب االستقرار ملحافظة درعا 
األمــنــي وعمليات  الفلتان  حــالــة  تفشي  مــع 
االنــتــقــام مــن املــعــارضــني مــن قــبــل األجــهــزة 

األمنية التابعة للنظام.

القبّة الحديدية 
في الكونغرس

مــلــيــار دوالر إلســرائــيــل مــن مــشــروع  بقيمة 
قـــانـــون لــتــمــويــل الــحــكــومــة األمــيــركــيــة، بعد 
التقدميني الديمقراطيني في  اعتراضات من 
املــجــلــس، عــلــى رأســهــم إلــهــان عــمــر ورشــيــدة 
طليب وألكسندريا أوكاسيا كورتيز. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــات أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
للديمقراطيني،  املعتدلني،  من  الديمقراطيني 
بأن مشروع القانون سيقر الحقا، وفي وقت 
قريب، إال أن تقارير عدة أشارت إلى ذلك قد 
ال يكون محسوما، ومنها موقع »بوليتيكو« 
األميركي الذي كان أول من كشف عن سحب 

املشروع. 
ــيــــات ســــحــــب املــــــــشــــــــروع، الــــــذي  ــثــ ــيــ وفــــــــي حــ
نانسي  الــنــواب  رئيسة مجلس  وافقت عليه 
بيلوسي، فقد اعترضت مجموعة من النواب 
قانون  مــشــروع  فــي  بند  على  الديمقراطيني 
ــي، حـــــول تــمــويــل  ــركــ ــيــ ــؤقــــت األمــ ــــاق املــ ــفـ ــ اإلنـ
الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة حـــتـــى 3 ديــســمــبــر/ 
كـــانـــون األول املــقــبــل ورفـــــع حـــد االقـــتـــراض 
ــات املـــتـــحـــدة، لــتــوفــيــر الــتــمــويــل  ــ ــواليـ ــ فــــي الـ
اإلضــافــي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد 
شركة  تنتج  الــذي  الحديدية«،  »القّبة  نظام 
مكوناته.  مــن  الكثير  األمــيــركــيــة  »ريــثــيــون« 
الــربــط فــي نص  ورفــض املعترضون أن يتّم 
ــة الــــحــــديــــديــــة« وتـــمـــويـــل  ــ ــّب ــقــ واحـــــــد بــــني »الــ
القواعد  لجنة  االعتراض  وأجبر  حكومتهم. 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، عــلــى تــأجــيــل تــمــويــل 
علما  وجــيــزة،  لفترة  اإلسرائيلية  املنظومة 
أن املــشــروع بعد السحب عــاد ومــّر بأغلبية 
ضيقة، قبل إرساله إلى »الشيوخ«. وتحتاج 
كــاف للمشروع، علما أن  إلــى دعــم  بيلوسي 
املــشــروع مــّر مــع مــا يتضمنه مــن مساعدات 

واشنطن ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أمـــس  ــــن  مـ أول  ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ تـــلـــقـــت 
ــاء، إشـــــــــــــارة ســــلــــبــــيــــة مـــن  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــــرس األمــــــيــــــركــــــي، الــــــذي  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
ــيـــون،  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ يــســيــطــر عـــلـــيـــه الـ
الدرع  تتعلق للمرة األولــى بتمويل منظومة 
الــصــاروخــيــة »الــقــّبــة الــحــديــديــة«، الــتــي بــدأت 
الواليات املتحدة بتمويلها ثم دعم تحديثها 
وتــطــويــرهــا، مــنــذ عـــام 2010، فــي عــهــد بـــاراك 
أوبـــامـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة تـــل أبــيــب 
نفتالي  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وحكومة 
بينت، التقليل من أهمية سحب التمويل من 
فــي مجلس  املـــدى  قــانــون للميزانية قــصــيــرة 
الـــنـــواب األمــيــركــي، قــبــل إحــالــتــه إلـــى مجلس 
لــلــمــصــادقــة عــلــيــه، عــلــى أن يلحق  الـــشـــيـــوخ 
تمويل »القّبة« اإلسرائيلية بقانون آخر، إال أن 
األصوات اإلسرائيلية واألميركية، واليهودية 
الــنــافــذة فــي واشــنــطــن، والــتــي تعالت تنديدًا 
الــذي يبقى ســائــدًا بني  بــذلــك، تعكس التوتر 
إســرائــيــل والــحــزب األزرق، منذ عهد أوبــامــا، 
والـــذي يجعل تــل أبــيــب دائــمــا فــي حــالــة قلق، 
ال ســيــمــا مــع تــعــالــي نــفــوذ الــتــقــدمــيــني داخــل 
الــحــزب الديمقراطي األمــيــركــي. إال أن ذلــك ال 
يــبــدل كــثــيــرًا فــي املـــعـــادالت الــقــائــمــة، والــدعــم 
األميركي الامشروط والامحدود إلسرائيل 
ــو الـــتـــزام يــتــواصــل مــع إدارة  مــنــذ عــقــود، وهـ
املعروف  وفريقه  بايدن  الحالي جو  الرئيس 

بدعم وتأييده إلسرائيل.
الــنــواب  مجلس  فــي  الديمقراطيون  وســحــب 
 عسكريا 

ً
األمــيــركــي، أول مــن أمــــس، تــمــويــا

ــادة  ــ كـــبـــيـــرة لـــاجـــئـــني األفــــــغــــــان. وتـــعـــهـــد قـ
لــجــنــة املــخــصــصــات بـــــإدراج تــمــويــل الــنــظــام 
ــانــــون اإلنـــفـــاق  اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي مــــشــــروع قــ
الدفاعي، قبل نهاية العام، لكن ذلك قد يمهد 
ــر »بوليتيكو«  الــطــريــق لــخــاف جــديــد. وذكـ
يكون محسوما  ال  قد  الاحق  التصويت  أن 
بدوره. وقّدمت الواليات املتحدة أكثر من 1.6 
مليار دوالر إلسرائيل، لتطوير وبناء نظام 
أبحاث  هيئة  لتقرير  وفقا  الحديدية،  القّبة 
الدعم  يعكس  ما  املــاضــي،  العام  الكونغرس 
الــدائــم إلســرائــيــل بــني الديمقراطيني  الــقــوي 

الرغم  وعلى  على حد ســواء.  والجمهوريني 
مـــن أن أوبـــامـــا قــــّدم مــيــزانــيــات خـــال عــهــده 
إلسرائيل،  األميركي  للدعم  تقليصا  حملت 
خصوصا خــال فــتــرة الــتــفــاوض مــع إيـــران، 
ــامــــج  ــرنــ ــبــ ــا يـــســـمـــى »الــ ــ ــل مــ ــمــ ــن ذلـــــــك شــ ــكــ لــ
الــتــعــاونــي« دون الــقــّبــة الــحــديــديــة. ويــقــول 
إلى  يهدف  نظام  إنــه  »القّبة«،  املدافعون عن 
وهو  اإلسرائيليني،  املدنيني«  أرواح  »إنــقــاذ 
ــّددت عــلــيــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  ــ ــ مــــا شـ
جـــورنـــال« الــتــي تــعــّد صـــوت املــحــافــظــني في 
أن  علما  افتتاحيتها،  فــي  أمـــس،  واشــنــطــن، 

 عــدوان نفذته 
ّ

»القّبة« اختبرت مــرارًا في كــل
إسرائيل على قطاع غــزة، آخرها في مايو/

أيار املاضي. وعلى الرغم من استشهاد أكثر 
من مائتي فلسطيني في غزة جراء العدوان، 
وسقوط أكثر من ألفي جريح، إال أن  بايدن 
تــعــهــد إثــــر الــــعــــدوان بـــااللـــتـــزام بـــأمـــن دولـــة 
االحـــتـــال، ومــنــهــا تــمــويــل الــقــّبــة الــحــديــديــة، 
ــــراض الـــتـــقـــدمـــيـــني فــي  ــتـ ــ ــن اعـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ

الحزب الديمقراطي حينها.
ــع  ــيـــــب الـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن وقــ ــ ــاولـــــــت تــــــل أبـ وحـــــ
الخارجية  املــشــروع، ووصــفــه وزيـــر  سحب 

»التأجيل الفني«،  اإلسرائيلي يائير لبيد، بـ
 إن زعــمــاء الــحــزب الديمقراطي أكــدوا 

ً
قــائــا

قريبا، وذلك  التمويل  أنــه سيتم تحويل  له 
بعد اتصال هاتفي أجراه مع زعيم األغلبية 
األميركي  الــنــواب  مجلس  في  الديمقراطية 
ستيني هوير، الثاثاء. ونقل موقع »وااله« 
اإلســرائــيــلــي أنـــه عــلــى أثـــر املــحــادثــة، أصــدر 
التزامه  »كـــّرر  إن هوير  قــال فيه  بيانا  لبيد 
والـــتـــزام الــبــيــت األبـــيـــض ورئــيــســة مجلس 
تشاك  والسيناتور  بلوسي  نانسي  النواب 
شـــومـــر زعـــيـــم األغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

مجلس النواب، الذين التزموا أمام حكومة 
ــاعـــدات  إســــرائــــيــــل بـــــأن تـــمـــر مـــيـــزانـــيـــة املـــسـ
ملنظومة القبة الحديدية قريبا«. وأكد هوير 
من جهته، أن املجلس سيصوت »قبل نهاية 
ــانـــون يتضمن  ــبــــوع« عــلــى مـــشـــروع قـ األســ
»القّبة الحديدية«، مشّددًا على أن   لـ

ً
تمويا

املنظومة »دفــاعــيــة وأســاســيــة تماما«  هــذه 
ــه ســيــســتــخــدم  ــح أنــ ــ ــيـــل. وأوضــ ــن إســـرائـ ألمــ
بأن  آلية معجلة تقضي  النص  هــذا  إلقـــرار 
األعــضــاء  ثلثي  بأغلبية  عليه  املــوافــقــة  تتم 
الحاضرين أو بتصويت شفهي باإلجماع. 

ــنــــواب، يتعني  وبـــعـــد إقــــــراره فـــي مــجــلــس الــ
عــلــى »الـــشـــيـــوخ« إقـــــرار الــنــص لــيــحــال إلــى 
وأكد  نافذًا.  قانونا  ونشره  لتوقيعه  بايدن 
هوير أن »الرئيس يريد أن تتّم املوافقة على 
ــنـــص«، وكـــذلـــك يــفــعــل جــمــيــع الــقــادة  هــــذا الـ
ــكـــونـــغـــرس، مــضــيــفــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني فــــي الـ
أنـــه لــن يــكــون هــنــاك أي »انــقــطــاع« فــي هــذا 

التمويل.
وأثـــــــــار ســـحـــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني لـــلـــمـــشـــروع 
ردود فــعــل غــاضــبــة، مــن الــجــمــهــوريــني ومــن 
اللوبي  إلى  باإلضافة  الديمقراطيني،  بعض 

اليهودي األقوى في الواليات املتحدة، لجنة 
الــــشــــؤون الـــعـــامـــة األمـــيـــركـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، 
»إيـــبـــاك«. وســـارع زعــيــم األقــلــيــة الجمهورية 
ــي، إلـــى  ــارثــ ــكــ فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كـــيـــفـــن مــ
ــيـــني »بــــــاإلذعــــــان لــنــفــوذ  ــقـــراطـ ــمـ اتــــهــــام الـــديـ
نــوابــهــم الــراديــكــالــيــني املــعــاديــن لــلــســامــيــة«، 
ورأى الــســيــنــاتــور املـــحـــافـــظ تــيــد كـــــروز أنــه 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــمــ ــزعــ »أمـــــــر مـــــأســـــوي، الــ
يستسلمون لليسار املعادي للسامية«، وهو 
ما أكده أيضا السيناتور توم كوتون. وأعلن 
مجلس  فــي  يصّوتوا  لــن  أنهم  الجمهوريون 
الشيوخ لصالح مشروع القانون، كما أعرب 
أسفهم  عن  الوسطيني  الديمقراطيني  بعض 
إليسا  الديمقراطية  النائبة  ورأت  للخطوة. 
ــلــة ســابــقــة فـــي »ســي 

ّ
ســلــوتــكــني، وهــــي مــحــل

»القّبة«  االعــتــراض على تمويل  أن  إيـــه«،  آي 
خــطــوة »غــيــر مــســؤولــة، أظــهــرت الــرغــبــة في 
مــا دام يتعلق  أّي شـــيء،  مــا،  مهاجمة شــيء 

بدولة إسرائيل«.
وفــــي تـــل أبـــيـــب، نــقــلــت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
أن  يتوقع  إنــه ال  قوله  عــن مصدر إسرائيلي 
يلحق أي ضرر بعمل »القّبة الحديدية« حتى 
الحصول على املساعدات، وأن التقديرات هي 
بتحويل هذه املساعدات خال أسابيع قليلة. 
النائب األميركي  إلى تصريح  املوقع  وأشــار 
قيادة  أن  إلــى  ميكاغورن،  جيم  الديمقراطي 
ــذه املـــســـاعـــدات  الـــحـــزب مــلــتــزمــة بــتــحــويــل هــ
األميركي، كما كان  األمــن  كجزء من ميزانية 
الحال في سنوات سابقة عندما تم األمر دون 
إثارة معارضة الجناح التقدمي في الحزب.  

وحاولت إدارة وحكومة بينت، إلقاء اللوم في 
هذا التطور، على عهد رئيس الوزراء السابق 
ــذا اإلطــــــار، نقل  بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو. وفــــي هــ
موقع »وااله« عن لبيد قوله، إنه بعد سنوات 
مـــن إهـــمـــال الــحــكــومــة الــســابــقــة لــلــكــونــغــرس 
ــقــــراطــــي، مــــا ألــــحــــق ضــــررًا  ولــــلــــحــــزب الــــديــــمــ
ــات املــتــحــدة،  بـــعـــاقـــات إســـرائـــيـــل مـــع الــــواليــ
فإننا نقوم بإعادة بناء الثقة مع الكونغرس، 
وأنا أشكر اإلدارة والكونغرس على التزامهم 

املتني باألمن اإلسرائيلي«.

قوات النظام تنتشر في ريف درعا الغربي )لؤي بشارة/فرانس برس(

أشار السيسي إلى إمكانية قبوله بفكر »اإلخوان« )أنجيال ويس/ فرانس برس(

)Getty( بلغ عدد المعترضين على تضمين تمويل القبّة في القانون 10 نواب

في خطوة رمزية، رفض نواب من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي األميركي تضمين 
تمويل »القبّة الحديدية« في مشروع قانون لتمويل الحكومة في واشنطن، ما أدى إلى سحب 
المشروع، وعكس العالقة المتوترة بين تل أبيب والحزب الديمقراطي األميركي، منذ صعود 

األميركي  الدعم  تقليص  إلى  حال،  بأي  المشروع،  سحب  يؤدي  ولن  فيه.  التقدمي  الجناح 
الديمقراطي  الحزبين  بين  تاريخي  بتوافق  يحظى  دعم  وهو  االحتالل،  لدولة  الالمشروط 

والجمهوري، وتستكمله إدارة جو بايدن بنهج ثابت، رغم األصوات المعارضة
الغالف

إنذار من تقدميي الحزب 
الديمقراطي إلسرائيل

هاجم الجمهوريون 
الحزب الديمقراطي 

ردًا على الخطوة

حاولت حكومة 
نفتالي بينت التقليل من 

وقع سحب المشروع

قوات النظام بدأت 
بإزالة السواتر الترابية من 

حاجز السرايا

استبعدت مصادر 
إفراج السلطات المصرية 

عن أعضاء بالجماعة

بعد سيطرة النظام 
السوري على ريف درعا 

الغربي، بموجب تسوية 
روسية، تصّدر ملف 

الريف الشرقي واجهة 
التطورات مع احتمال 

حصول تسوية مماثلة 
في بلداته وقراه قريبًا

أبدى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، خالل 
الشهر الحالي، انفتاحًا 

لجهة قبوله بفكر 
»اإلخوان«، ما وضع في 

خانة الرسائل للخارج

»القبة  تمويل  بسحب  طالبوا  الذين  الديمقراطيين  النواب  فريق  ضّم 
وأيانا  عمر  إلهان  من  كًال  االتحادي،  التمويل  مشروع  من  الحديدية« 
بريسلي وألكسندريا كورتيز ورشيدة طليب وكوري بوش وجمال بومان. 
أعضاء  إن  )الصورة(،  بومان  وقال 
مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت 
أن  األمر، معتبرًا  للنظر في  الكافي 
ُتلقي  القيادة  أن  هي  »المشكلة 
وتعطينا  طاولتنا  على  ما  بشيء 
حوالي 5 دقائق لنقرر ما سنفعله، 
ــاول الــمــضــي قــدمــًا في  ــح ــم ن ث

ذلك«.

المشكلة في القيادة

خاص الحدث
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مرشح الدائرة السابعة )الجسرة( لمجلس الشورى

المهندس يوسف الباكر.. 
رجل أعمال ومعماري 

قطر ستقود نهضة اقتصادية وسياحية ورياضية كبيرة إقليميا 
ودوليا خالل السنوات المقبلة، وستكون الدوحة قاطرة للنمو 
العقاري والتجاري والصناعي في المنطقة، وتعافي القطاع 

السياحي، وازدهار المجال الرياضي، وذلك بعد سنوات من 
المراوحة بين نمو ضعيف وتطور غير مؤثر بسبب جائحة 

كورونا، التي غيرت المشهد العالمي وأربكت حسابات 
الحقل والبيدر معا.

بــذرة النجــاح يف التطــور املتوقــع، بــل املنتظر، 
ــة أحــداث كــرى ســتغري وجــه  ــة يف ثالث كامن
قطــر لألفضــل بشــكل جــذري، وأولهــا إكــال 
املؤسســات الدســتورية التــي حددهــا دســتور 
دولــة قطــر مــن خــالل انتخــاب مجلــس 

ــا. للشــورى قريب
ورغــم أن البعــض يعتــر أن حــدث االنتخابات 
ليــس هــو الــيء األبــرز حاليــا، بعــد أن 
ــم  ــا يف منتصــف الطريــق لتحقيــق حل أصبحن
أجيــال مــن املواطنــن القطريــن، وســعي 
صــادق مــن القيــادة الرشــيدة مل تدخــر جهــدا 
وال حكمــة لتحقيــق ذلــك الحلــم، فــإن أهميــة 
انتخابــات مجلــس الشــورى تــزداد رســوخا 
ــال  ــل إك ــن أج ــك م ــوم، وذل ــال كل ي وتأص
جميــع مكونــات الدولــة الحديثــة مبجلــس 
ــة  ــع، ومراقب ــة الترشي ــض مبهم ــورى ينه للش
ميزانيــة  ومناقشــة  التنفيذيــة،  الســلطة 
الدولــة بشــفافية مطلقــة، لذلــك فــإن مجلــس 
العقــد  واســطة  ســيكون  املقبــل  الشــورى 
ــاركة  ــة املش ــتقبلية، دول ــا املس ــاء دولتن يف بن
الشــعبية يف القــرار، والشــفافية يف العمــل، 
والتعــاون بــن الســلطات لتحقيــق اإلنجــازات، 

ــن. ــح املواط ــة مصال وخدم
أبنــاء قطــر وبناتهــا يف  إن مشــاركة خــرية 
وإقبالهــم  الشــورى،  مجلــس  انتخابــات 
والوعــود  بالرامــج  النزيــه  التنافــس  عــى 
ــن  ــحا ع ــاري مرش ــي باعتب ــة، يجعلن االنتخابي
مبــا  فخــورا  “الجــرة”،  الســابعة  الدائــرة 
يحــدث اآلن مــن وعــي كبــري لــدى املواطنــن 
االنتخابــات،  هــذه  يف  املشــاركة  بأهميــة 
ــن  ــج ال ب ــن الرام ــز ب ــم عــى التميي وحرصه

األشــخاص.
أمتلــك مقاربــة  فإننــي  الســياق  ويف هــذا 
تهــم  التــي  القضايــا  مــن  لكثــري  مبتكــرة 
الشــعب القطــري الكريــم بــكل فئاتــه، شــبابا 
ومتقاعديــن ونســاًء وأمهــات وغريهــم، وذلــك 
ــس  ــل مبجل ــي للعم ــق خطت ــل تحقي ــن أج م
الشــورى قامئــة عــى ســتة ركائــز مهمــة، أولهــا 
بنــاء اقتصــاد قــوي ومتنــوع، وثانيهــا تفعيــل 
ــع القطــري  ــات املجتم ــع مكون مشــاركة جمي

ــة  ــا إتاح ــر، وثالثه ــة قط ــاهمة يف نهض للمس
الرعايــة الصحيــة املتميــزة لجميــع املواطنــن، 
يضمــن  وتدريــب  تعليــم  توفــري  ورابعهــا 
ــر  ــها تطوي ــا، وخامس ــل ألبنائن ــتقبال أفض مس
مؤسســات  ودعــم  الحكوميــة  املؤسســات 
املجتمــع املــدين، وسادســها الحفــاظ عــى 

ــوث. ــن التل ــة م ــة والحاي البيئ
إن حــدث االنتخابــات ســيكون أمــرا فارقــا يف 
ــيجعل  ــذي س ــو ال ــارص، فه ــر املع ــخ قط تاري
مــن دولتنــا أيقونــة يف املنطقــة، يدعــم فيهــا 
ــن  ــة واملواطن ــود الدول ــورى جه ــس الش مجل
لتحقيــق النمــو واالزدهــار، ويعمــل أعضــاؤه 
يــدا واحــدة مــن أجــل تطويــر القوانــن التــي 
ســتمكن املواطــن واملســتثمر واملبتكــر والتاجر 
واملوظــف،  والباحــث  واملبــدع  والصناعــي 
أن  مــن  وطنــه،  عــى  غيــور  قطــري  وكل 
ــة،  ــاح املقبل ــة النج ــاها يف لحظ ــون مس يك
ومســتفيدا مــن مثارهــا بــكل عــدل وإنصــاف، 
فنحــن الغارســون، ونحــن مــن ســيقطف مثــار 

ــاء. الخــري والن
ــهده  ــذي ستش ــاين ال ــري الث ــدث الكب ــا الح أم
التتويــج  منصــات  إىل  الصاعــدة  دولتنــا 
ــدم  ــرة الق ــال 2022 لك ــو موندي ــر، فه والفخ
ــون  ــامل، ويف عي ــب الع ــيجعلنا يف قل ــذي س ال
جاهــري الكــرة، وهــم األغلبيــة يف العــامل 

ــام. ــذه األي ه
ــة  ــف بطول ــداد مل ــاركا يف إع ــاري مش وباعتب
كأس العــامل لكــرة القــدم 2022، وتحديــدا 
يف الجانــب املعــاري، فإننــي أعــرف حــق 

عامليــا  حدثــا  أن  املعرفــة 
ــز  ــل هــذا الحجــم والرتكي مبث

والتغطيــة  الجاهــريي، 
ليــس  الضخمــة،  اإلعالميــة 
ــع  ــة تق ــرة رياضي ــرد تظاه مج

ــم تنتهــي برعــة،  ملــدة شــهر ث
ضخــم،  هنــديس  تحــد  إنــه 

ــة  ــوارد والبني ــري يف امل ــتثار كب واس
مهــم  معــاري  وإرث  التحتيــة، 

املقبلــة. ألجيالنــا 
ــا  ــرف يقين ــي أع ــق فإنن ــن هــذا املنطل وم

أن مــن وضــع اســرتاتيجية التنميــة الوطنيــة 
2022-2018 كان واعيــا متــام الوعــي بــأن 
ســتحتضنه  الــذي  العاملــي  الحــدث  هــذا 
ســيكون   ،2022 مونديــال  وأقصــد  قطــر، 
وســيمثل  التنمويــة،  خططنــا  يف  مؤثــرا 
بالنســبة القتصادنــا قاطــرة للنمــو واالزدهــار، 
وســيبقى جاذبــا للمبتكريــن واملســتثمرين 
ــه حــدث ســيضعنا  ــامل. إن ــاء الع ــن كل أنح م
ــاد  ــة واالقتص ــامل يف الرياض ــة الع ــى خريط ع
والثقافــة واإلعــالم، واألهــم مــن ذلــك يف 

الســياحة.
ومــن هنــا يــأيت الحــدث األكــر الثالــث  الــذي 
ــان  ــا، فالحدث ــا وعاملي ــا إقليمي ــيصنع تفردن س
ــر  ــدث األك ــدان للح ــابقان ميه ــريان الس الكب
الــذي  الســياحي  االزدهــار  وهــو  الثالــث 
ــال  ــاء موندي ــة قطــر بعــد انته ستشــهده دول
2022، وبعــد اكتــال بنيتهــا التحتيــة، وبعــد 
الضامنــة  الدســتورية  مؤسســاتها  إكــال 

الســتقرارها الطويــل.
دعائــم  مــن  واحــدة  ســتكون  والســياحة 
وليــس  املســتقبل،  يف  املزدهــر  اقتصادنــا 
األمــر تقليــال مــن قيمــة الصناعــات النفطيــة 
وال صناعــة الغــاز الطبيعــي، فهــا أســاس 
وازدهــار  رفاهتنــا  لتحقيــق  عنــه  غنــى  ال 
حياتنــا ومواردنــا، ولكنهــا ســتكون عنواننــا 
األبــرز لبنــاء اقتصــاد قــوي ومتنــوع ونظيــف 
ومســتدام وقائــم عــى املعرفــة، يســتفيد مــن 
العــامل،  لتنظيــم كأس  العوائــد االقتصاديــة 
ويحقــق نجــاح خطــط تعظيــم االســتفادة 

إن حدث االنتخابات سيكون 
أمرًا فارقًا في تاريخ قطر 

المعاصر، فهو الذي 
سيجعل من دولتنا أيقونة 

في المنطقة

بذرة النجاح في التطور 
المتوقع، بل المنتظر، 

كامنة في ثالثة أحداث 
كبرى ستغير وجه قطر 

لألفضل بشكل جذري

الســيايس، ويتطــور  نظامنــا  اســتقرار  مــن 
بتطــور كل مشــاريع القوانــن التــي سأســاهم 
يف اقرتاحهــا مبجلــس الشــورى، إذا ترشفــت 
باملشــاركة فيــه ونلــت ثقــة الناخبــن الكــرام، 
ــار،  ــادة تشــجيع رواد األعــال الصغ ــل زي مث
واملتوســطة،  الصغــرية  املرشوعــات  ودعــم 

وضــان منــاخ أعــال مســتقر ومســتدام، 
وزيــادة االهتــام بالقطــاع العقــاري، وتعزيــز 
واملاليــة  واالســتثارية  التجاريــة  الروابــط 
مــع العــامل، وتفعيــل املحكمــة االقتصاديــة 
للنظــر يف مشــاكل االســتثار، وتوســيع مراكــز 
ــرشكات. وكل  ــاري لل ــل التج ــات والنق الخدم
ــا ســتحقق تطــورا  ــي أقرتحه ــك الرامــج الت تل
مشــهودا يف قطــاع الســياحة، وســيصبح مردود 
هــذا القطــاع، باإلضافــة إىل قطاعــات الصناعــة 

ــدا. ــا ج ــا، عالي ــارة طبع ــة والتج والزراع
إننــا يف قطــر نبتكــر اليــوم مســتقبال مزدهــرا، 
ــن،  ــاء الوط ــار كل أبن ــذا االزده ــمل ه وسيش
ــة  ــد واملعرف ــال بالجه ــه أص ــاركوا في ــم ش ألنه
ــاء  ــى بالدع ــر، وحت ــل والص ــرة والتموي والخ
الصالــح، فــكل حبــة رمــل ميكــن أن نبنــي بهــا 
ــا،  ــا جميع ــى بأبنائه ــان تُبن ــا، ألن األوط وطن

ــه. والوطــن ال ينــى فضــل أحــد علي
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إلى السلطة لتعزيز 

الخطاب االقتصادي

في  الشمالية  كــوريــا  حضر ملف 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
املتحدة الـ76، مساء أول من أمس 
الثالثاء، مع مطالبة رئيس كوريا الجنوبية 
»اســتــئــنــاف« املــحــادثــات  مـــون جـــاي - إن بـــ
املـــجـــّمـــدة مــنــذ 2019 بـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
والواليات املتحدة بشأن برامج بيونغ يانغ 
لــألســلــحــة الـــنـــوويـــة والــبــالــيــســتــيــة ســريــعــا. 
ــن إجـــــراء  ــوع مــ ــبــ ــه بـــعـــد أســ ــوتــ وجــــــــاءت دعــ
بيونغ يانغ تجربة على صــاروخ باليستي 
رّدت عليها سيول بمثلها على الفور. وفي 
خطابه في الدورة السنوية للجمعية العامة 
لألمم املتحدة قال مون: »أدعو ألن ُيستأنف 
ســــريــــعــــا الــــــحــــــوار بـــــن الــــكــــوريــــتــــن، وبــــن 
حدة وكوريا الشمالية«. وأعرب 

ّ
الواليات املت

عن »األمل في أن تتجّسد على شبه الجزيرة 
الــقــادر على  الــحــوار والتعاون  الكورية قــوة 
صــنــع الــــســــالم« فـــي هــــذه املــنــطــقــة. وكــانــت 
ــرت فـــي 15 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــ ســـيـــول قـــد أجـ
ــــالق نــاجــحــة لـــصـــاروخ  الـــحـــالـــي تــجــربــة إطـ
بذلك سابع  لتصبح  من غواصة،  باليستي 
التكنولوجيا.  هــذه  تمتلك  العالم  فــي  دولــة 
وأتــت هذه التجربة بعد ساعات من إطالق 
كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك سالحا 
ــــن بــالــيــســتــيــن بــاتــجــاه  ــاروخـ ــ ــا، صـ ــ ــــوويـ نـ
التجربة  واشنطن  »دانـــت«  ويومها  البحر. 
ليس  ولكن  الشمالية  الكورية  الصاروخية 
تلك التي قامت بها سيول، مما دفع بيونغ 

»الكيل بمكيالن«. هامها بـ
ّ
يانغ الت

ــوار قـــــد تــصــطــدم  ــ ــحــ ــ ــوة إلــــــى الــ ــ ــدعــ ــ لـــكـــن الــ
بعراقيل عــدة، ال تتعلق بالواليات املتحدة 
ــل فــــي صــفــوف  ــم املـــتـــحـــدة عـــمـــومـــا بــ واألمــــــ
حزب »العمال« الحاكم في بيونغ يانغ. في 
السياق، نشرت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركية تحقيقا حول التحّوالت الداخلية 
في كوريا الشمالية. وتطرقت إلى الخطاب 
ـ أون فــي عام  املــحــوري للزعيم كيم جــونــغ 
2018، حـــن أعـــلـــن أنــــه ســيــحــّول بـــــالده من 
التركيز على التطوير النووي إلى تركيز كل 
الجهود على تحديث االقتصاد وتوسعته. 
وذكــرت الصحيفة أن نقاشا علنيا دار قبل 
خطاب كيم بن كبار املسؤولن في بيونغ 
ــادة اإلنـــفـــاق  ــ ــانـــغ. وكــشــفــت أن داعـــمـــي زيــ يـ
الدفاعي على البرامج العسكرية والنووية، 
أســاس  الــدفــاع  فــي  االستثمار  أن  يعتبرون 

لالقتصاد املدني.
ــّوهـــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن مــوقــع »نـــورث  ونـ
لألبحاث  »ستيمسون«  ملــركــز  الــتــابــع   ،»38
ومــقــّره فــي واشــنــطــن، نشر تحقيقا فــي 15 
النقاشات  الحالي، حول مجريات  سبتمبر 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة. وبــنــاء عــلــى املــقــاالت 
الــبــارزة  االقتصادية  املــجــالت  فــي  املنشورة 
في بيونغ يانغ، تتبع الباحثون الصراعات 
الداخلية حول اإلنفاق على تطوير األسلحة 
فــي مــواجــهــة الــحــاجــة إلـــى الــســلــع الــزراعــيــة 
ــيـــم كـــان  ــا أن كـ واالســــتــــهــــالكــــيــــة، خـــصـــوصـ
يتطلع إلى جعل االقتصاد محورا أساسيا.

وأفــاد »نــورث 38« بأن الجدال حول أولوية 

امـــتـــالك أســـنـــان حــقــيــقــيــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 
مــبــدأ الـــتـــفـــاوض مـــن مــوقــع قــــوة. وأضــــاف: 
)التجارب  نراهم يقومون بكل شيء  »لذلك 
إذا  مــا  الــصــاروخــيــة(، ألنــهــم غير متأكدين 
كـــانـــوا يــمــتــلــكــون مـــا يــكــفــي لــلــتــواصــل مع 

الخارج«.
واعتبر كارلن، إلى جانب زميلته املشاركة 
فــي الــتــقــريــر، رايــتــشــل مــيــنــيــونــغ لـــي، وهــي 
مــحــلــلــة اســــتــــخــــبــــارات ســـابـــقـــة فــــي كـــوريـــا 
ــابـــات الــســيــاســة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن فـــهـــم حـــسـ
االقتصادية لكوريا الشمالية والجدال حول 
اســتــخــدام املـــوارد املــحــدودة للبالد، أســاس 
إلحــــراز تــقــدم مــا فــي نـــزع الــســالح الــنــووي 
ــان أن »جــــزءًا  ــفـ ــؤلـ املـ الـــتـــقـــارب. واعـــتـــبـــر  أو 
مـــن اقـــتـــصـــاد جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــشــعــبــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة )االســـــم الــرســمــي لــلــشــمــال(، 
وربــمــا األكـــبـــر، مــكــّرس بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
ــــؤدي إلـــــى إضـــعـــاف  ــ لـــقـــطـــاع الـــــدفـــــاع، مــــا يـ

االقتصاد املدني«. 
ولجأ كارلن ولي إلى املجالت التي تعكس 
السياسات واالتجاهات الحالية، في بيونغ 
يانغ، والتي توقف نشرها منذ شهر يناير/

ــا أن أحــد  ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي. والحـــظـ كـ

املواضيع الرئيسية التي وجدوها، هو أنه 
بــعــد أن تــولــى كــيــم السلطة فــي أواخــــر عــام 
2011 وتــعــهــده بتحسن االقــتــصــاد، حــاول 
اإلعــالم. وكشفا  عبر  استراتيجيته  تطبيق 
أنـــه عــنــدمــا ظــهــر كــيــم ألول مـــرة علنا خلفا 

لــوالــده، بـــدأت املــجــالت االقــتــصــاديــة تحمل 
املــزيــد مــن املــقــاالت حــول الحاجة إلــى إدارة 

اقتصادية محّسنة بداًل من الدفاع.
ــإن الــبــعــض فـــي بــيــونــغ  ــا لــلــتــقــريــر، فــ ــقـ ووفـ
ــا إلــــى مـــوقـــف أكـــثـــر تـــشـــددًا بــشــأن  يـــانـــغ دعــ
بينما  لالقتصاد،  ز 

ّ
كمحف الدفاعي  اإلنفاق 

اقترح البعض اآلخر تحويل التركيز بعيدًا 
عـــن الــجــيــش. ولــفــتــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بـــوســـت«، إلـــى أن كــارلــن ولـــي حــصــال على 
مــعــلــومــات مــن مــســؤولــن رفــيــعــي املستوى 
في  الشمالي، إلدراجها  الكوري  النظام  في 

التقرير.
وقـــــالـــــت لـــــي فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع الــصــحــيــفــة 
كــوريــا  تفكير  متابعة  »يمكنك  األمــيــركــيــة: 
الداخلية فيها حول  الشمالية، واملناقشات 
املختلفة  االقتصادية  واملواقف  السياسات 
الــتــي قــد يــفــكــرون فيها، ومــا يهتمون بــه«، 
مشيرة إلى أن »وسائل اإلعالم ال ترّكز على 
نمطية  عن  الخارجة  النقاشات«،  مثل هذه 
بشأن  التقليدي  التفكير  وســبــل  التحاليل 

كوريا الشمالية.
وتــطــّرق تقرير »نــورث 38« إلــى خطاب كيم 
لتطوير  التخطيط  املاضي، حول  يناير  في 
ــردع  ــ ــيـــر الـ أســـلـــحـــة جــــديــــدة وتـــحـــســـن تـــدابـ
ــــرض ســيــاســة  ــى فـ ــ الـــحـــالـــيـــة، فــــي إشـــــــارة إلـ
الكاتبن،  لكن  املجتمع،  مــع  مــشــّددة  تعامل 
كــارلــن ولــي ذكــرا أن »املــقــاالت البحثية في 
عامي 2019 و2020 في بيونغ يانغ، أظهرت 
أن ال مؤشرات حتى اآلن على تراجع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عــــن اإلصـــــالحـــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
ملصلحة اإلنفاق على الدفاع«. وهو ما يعني 
أفــعــال  تــمــارس  الــشــمــالــيــة  عمليا أن كــوريــا 
العسكرية،  بــالــتــجــارب  السياسية  املــنــاورة 
للخروج باتفاق مع العالم، ينقذها من األزمة 
ــــق شـــروطـــهـــا، خــصــوصــا  االقـــتـــصـــاديـــة، وفـ
الــفــيــضــانــات  عــلــى  مــعــانــاتــهــا ال تقتصر  أن 
والــجــوع فحسب، بل امتد األمــر إلــى تفشي 
وبــاء كــورونــا فيها، رغــم أن بيونغ يانغ لم 

تقّدم أرقاما واضحة في هذا السياق.
)العربي الجديد(

8
سياسة

رّد مجلس السيادة 
 السوداني، أمس 

األربعاء، على المطالبات 
بتطهيره بعد االنقالب 
الفاشل في الخرطوم، 

متهمًا السياسيين بإهانة 
الجيش وعرقلة المرحلة 

االنتقالية

H

الشمالية  الكبار في كوريا  المسؤولين  يفيد تقرير نوعّي لموقع »نورث 38«، نشرته صحيفة »واشنطن بوست«،بأن 
يخوضون منذ سنوات نقاشات عميقة، بهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في مسألة اإلنفاق على 

السالح أو االقتصاد

)Getty/أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 15 سبتمبر الحالي )شونغ سون ـ جون

الخرطوم ـ العربي الجديد

بــعــد يــــوم عــلــى اإلعــــــالن فـــي الــــســــودان عن 
ــة انـــقـــالبـــيـــة عـــلـــى الــســلــطــة  ــاولـ ــال مـــحـ إفــــشــ
ــــذهــــا ضــــبــــاط مـــــن ســــالح 

ّ
ــة، نــــف ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ االنــ

بــدا االختالف  املــدرعــات جنوبي الخرطوم، 
شاسعا بن املكونن العسكري واملدني في 
االنقالب،  أسباب  تفسير  في  السلطة،  هــذه 
السوداني  الــســيــادة  مجلس  تحميل  وســط 
املسؤولية في هشاشة املرحلة االنتقالية في 
املدنية،  والحكومة  السياسين  إلــى  الــبــالد 
ومــحــاولــة املـــكـــون الــعــســكــري تــألــيــب الـــرأي 
االلتفات  بعدم  اتهامهم  عبر  عليهم،  العام 
البحث والتناحر  املواطنن، وسط  ملصالح 
عــلــى املـــنـــاصـــب، فـــي مــقــابــل الــتــشــديــد على 
أهمية ودور القوات النظامية خالل املرحلة 
االنتقالية. وجاء كالم كل من رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، أمـــس األربـــعـــاء، 
بمثابة الرد على رئيس الحكومة عبد الله 
حمدوك، الذي طالب أول من أمس بضرورة 
إصــــالح األجـــهـــزة األمــنــيــة والــعــســكــريــة في 

البالد، وتطهيرها من فلول النظام السابق.
وهــاجــم الــبــرهــان، أمـــس، الــقــوى السياسية 
في البالد، معتبرًا خالل حفل تخريج قوات 
عــســكــريــة غــربــي الــخــرطــوم أن »هــنــالــك من 
يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نَر قوى 
سياسية تتحّدث عن االنتخابات أو هموم 

املواطنن«. 
تهاجمنا  قـــوى سياسية  »هــنــاك  وأضــــاف: 
لنا  وتــوجــه  علينا  تتسلط  بـــأن  نقبل  ولـــن 
اإلســــــــاءات، وواجـــبـــنـــا مــنــع اســتــئــثــار جهة 
ــدة بــالــســلــطــة خــــالل الــفــتــرة  ــ ســيــاســيــة واحــ
االنــتــقــالــيــة«. وشــــّدد عــلــى أن »أي جــهــة لن 
تستطيع إبعاد القوات النظامية من املشهد 
خــالل الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، ألنــه ليس هنالك 
»بذل كل جهد  حكومة منتخبة«، متعهدًا بـ
ملـــواجـــهـــة املـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــه بـــالدنـــا«. 
وقال: »نحن أكثر حرصا على إنهاء الفترة 
االنــتــقــالــيــة عــبــر االنــتــخــابــات، ونــريــد دولــة 
مدنية ديمقراطية تحميها القوات النظامية 

من تقويضها«.
البرهان، محمد حمدان  نائب  اتهم  بــدوره، 
»سبب  بأنهم  البالد  في  السياسين  دقلو، 
االنقالبات العسكرية«. وقال دقلو في حفل 
ــاب االنـــقـــالبـــات  ــبــ الــتــخــريــج نــفــســه إن »أســ
أهملوا  الــذيــن  الــســيــاســيــون  هــم  العسكرية 
ــراســـي  ــكـ ــالـ ــوا بـ ــلــ ــغــ ــشــ ــواطــــــن وانــ خــــدمــــة املــــ
وتقسيم السلطة«. وأضاف: »دعمنا مبادرة 
الله حــمــدوك، للتوافق،  الـــوزراء عبد  رئيس 
لكنهم مــارســوا اإلقــصــاء وكــل طــرف يحفر 
لـــآخـــر. يــنــبــغــي أن نــتــواثــق حــــول بــرنــامــج 
معتبرًا  التخوين«،  أساليب  ونــتــرك  وطني 
ــة فـــي الـــســـودان لـــن تــحــل إال عبر  ــ أن »األزمــ
تــوحــيــد الــكــلــمــة والـــعـــمـــل بـــــروح وطــنــيــة«. 
السلطة  في  املدنين  »الشركاء  دقلو  واتهم 
االنتقالية بإهانة وشتم القوات النظامية«، 
القوات  إمكانيات  كل  رنا 

ّ
»لقد سخ مضيفا 

أو  النظامية وعملنا بكل طاقتنا دون كلل 
أجـــل مصلحة شعبنا واســتــقــرار  مــن  مــلــل، 
بالدنا، ورغم ذلك لم نجد من الذين يصفون 
ليل  والشتم  اإلهــانــة  إال  بالشركاء  أنفسهم 
ــوات الـــنـــظـــامـــيـــة«. وذكــــر  ــقــ نـــهـــار لــجــمــيــع الــ
أن »الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي لـــم يــقــصــر، صبر 
وكذلك  والتخبط،  التهريج  هــذا  على  كثيرًا 
املجتمع الدولي«، داعيا إلى »التوافق على 

برنامج وطني للخروج من األزمة«.
الـــداخـــلـــيـــة، دعـــــا حـــزب  الـــفـــعـــل  وفـــــي ردود 
املؤتمر الشعبي املعارض إلى حل الحكومة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة، وتـــكـــويـــن حــكــومــة قــومــيــة من 
كفاءات وطنية ال حزبية إلدارة ما تبقى من 
فــتــرة االنــتــقــال. وشـــّدد الــحــزب الـــذي أسسه 
الـــراحـــل حــســن الــتــرابــي عــلــى الـــشـــروع فــورًا 
ــداد لالنتخابات خــالل عــام واحــد،  فــي اإلعــ
الشعب  فيه  يتوافق  حــوار جامع  إدارة  مــع 
بكل أطيافه على برنامج وطني إلدارة فترة 

االنتقال. 
ــــان عــــدد كــبــيــر مـــن األحــــــزاب والـــتـــيـــارات  وكـ
السياسية في السودان قد دان أول من أمس 
املحاولة االنقالبية الفاشلة، مطالبة بالبدء 
بـــإصـــالح املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة، 
كما دانتها قوى دولية من بينها الواليات 
ــــج وقـــطـــر  ــــرويـ ــنـ ــ ــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا والـ املــ

واالتحاد األوروبي.
ــــس،  وتـــــواصـــــلـــــت اإلدانــــــــــــــات الــــعــــربــــيــــة، أمــ
لــلــمــحــاولــة االنــقــالبــيــة فــي الـــســـودان، حيث 
صدرت مواقف مستنكرة لها من السعودية 
والـــيـــمـــن.  واألردن  والـــبـــحـــريـــن  واإلمــــــــــارات 
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن 
ملحاولة  الشديدين  واستنكارها  »إدانــتــهــا 
االنـــقـــالب الــفــاشــلــة عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
الــشــرعــيــة فــي الـــســـودان«، مــؤكــدة »تضامن 
اململكة مع السودان الشقيق في كل ما يدعم 

أمنه واستقراره ورخاءه حكومة وشعبا«.

اإلنفاق احتدم عندما تولى كيم زمام األمور 
في عام 2011، خلفا لوالده كيم جونغ ـ إيل، 
واشـــتـــّدت حــدتــه فــي عـــام 2018 عــنــدمــا بــدأ 
ــادة كـــوريـــا الجنوبية  كــيــم الــتــواصــل مـــع قــ
ــدًا قـــّمـــتـــن مــع  ــ ــاقـ ــ والـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة، عـ
ترامب،  دونــالــد  السابق  األميركي  الرئيس 
وقّدم سلسلة اقتراحات لتخفيف العقوبات 
الدولية مقابل تقليص برنامج بيونغ يانغ 

النووي. 
وحــــــــــول حـــقـــيـــقـــة مــــــا يـــــجـــــري فــــــي كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، تـــحـــدث مــحــلــل االســـتـــخـــبـــارات 
الــســابــق، أحــد املــشــاركــن فــي تقرير »نــورث 
»واشــنــطــن بــوســت«،  38«، روبـــرت كــارلــن لـــ
مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية »ال تستطيع 
فتح أذرعها للخارج بوجه مبتسم من دون 

متابعة

■ من أجل توازن السوق .. السعر هو عامل مهم ولكن األهم توافر العرض 
بما يتناسب مع الطلب.. وبالتالي معالجة اختناق سوق #املحروقات في 

 اليومي للناس دونها عقبات بعضها متعلق بوفرة #الدوالر 
ّ

#لبنان والذل
وبعضها اآلخر بإمساك مافيات السلطة بالسوق السوداء! #رفع_الدعم

، سوى 
ً
■ كان ال بد من #رفع_الدعم من زمان، ولم يكن من مبرر للدعم أصال

شعبوية خبيثة، تخفي في طيات نفاقها، االستمرار في النهب، والتهريب، 
على طريق العبودية وجهنم الفساد واالنهيارات! وداعا #لبنان_الكبير

■ لحتى خبركم وأنا لست خبير اقتصادي: رفع الدعم عن املحروقات 
بيرفع الدوالر، واالثنن بيتسّببوا برفع املواد الغذائية ومع رفع املواد 

الغذائية بيرجع بيرتفع الدوالر، ما يرفع سعر املحروقات فترجع بتغلى 
املواد الغذائية وبيرجع بيرتفع الدوالر. ومنبقى بهالدوامة ليصير اسمه 

تضخم كبير بالبلد

■ كأشجار الياسمن هذه التي زرعتها قبل أشهر وأتابع رعايتها هي 
، ولكنها 

ً
أحالمنا بالحرية والكرامة. قد تذبل حينا ألننا فرطنا فيها قليال

سرعان ما تورق وتزهر كلما ارتوت ماء عذبا زالاًل. #تونس تصارع #الردة 
#والفوضى #والشعبوية البائسة التي قتلت كل جميل أتت عليه في بالدي

■ #السودان ليس وحده. #الثورات العربية وقعت ضحية للثورات 
#املضادة. مصر تونس ليبيا سورية العراق لبنان اليمن والسودان. 

#الثورة السودانية التي أطاحت بالبشير كانت شعبية عظيمة ومطالبها 
شفافة وواضحة، فكان لها #الثالثي حمدوك البرهان حميدتي باملرصاد. 

#تم اختطافها وتخريب مسارها

■ أشعر عندما أنظر إلى درعا وما يرتكبه االحتالل الروسي ومليشيات 
إيران، أن العالم كله فرغ من البشر. سورية موجودة فقط على خريطة 

العالم، وضمنها درعا. صدقا في زمن املغول لم يحدث ما يحدث من تعٍد 
على شعب والعالم صامت

■ التعذيب في السجون العراقية ال يضاهيه تعذيب في أي سجن عربي 
آخر. التعذيب في #سجون_العراق غالبا ما يكون بدوافع طائفية، لذلك 

فهو أقسى أنواع التعذيب. اآلالف يرزحون في غياهب السجون، بعد أن تم 
انتزاع االعترافات منهم تحت سياط التعذيب. #حادثة_بابل ليست سوى 

قمة لهرم الجليد وما خفي أعظم وأبشع

قصير  البالستي  الصاروخ  أن  الماضي،  اإلثنين  يوم  الشمالية،  كوريا  رأت 
الحالي  الجنوبية في 15 سبتمبر/أيلول  الذي كشفت عنه كوريا  المدى 
واعتبر  الهجوم«.  في  فعال  وغير  بدائية  مرحلة  في  صاروخ  »مجرد 
رئيس وكالة العلوم الدفاعية في كوريا الشمالية جانغ تشانغ ها، في 
مقال نشرته وكالة األنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه »وفقًا للصور 
بعيد كل  إلى حد ما، وهو  أنه سالح غير متقن  يبدو  نشرها،  التي تم 

البعد عن أن يكون سالحًا بحريًا«.

تقليل من أهمية تجارب الجنوب
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