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تظاهرة العاصمة 
هي األكبر منذ إعالن 

سعيّد عن قراراته

قيادي في »النهضة«: 
النتخابات مبكرة لمعرفة 

شعبية الرئيس

النظام المصري في مرمـى النقد األميركي

خرج آالف التونسيين إلى شوارع العاصمة ومدينة تطاوين، أمس األحد، رفضًا لتفرد 
الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، وذلك في أكبر احتجاجات منذ إعالن قراراته، لتتوسع 
االنتفاضة ضد التسلط، في ظل عدم وجود مؤشرات على موعد النتهاء التدابير 

االستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو

تونس ـ العربي الجديد

ضد  التونسية  االنتفاضة  تتوسع 
التي يتخذها  والتدابير  اإلجــراءات 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــّيـــد، خــصــوصــا 
بــعــدمــا مــنــح نفسه األربـــعـــاء املــاضــي سلطة 
إصــــــدار تــشــريــعــات عــبــر مـــراســـيـــم رئــاســيــة، 
وأن يــتــولــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــمــعــاونــة 
ـــق عــمــل الــبــرملــان 

ّ
حـــكـــومـــة، وذلـــــك بــعــدمــا عـــل

وأقال الحكومة في 25 يوليو/تموز املاضي، 
الرئيس  الرافضة لتفّرد  لتكبر االحتجاجات 
رجم أمس األحد بتظاهرة 

ُ
بالسلطة، وهو ما ت

فــي تطاوين  العاصمة وأخـــرى  كبيرة وســط 
جنوبي البلد. وكان الالفت أمس تزايد أعداد 
املتظاهرين بشكل كبير عن تظاهرة السبت 
التضييقات  الرغم من  املــاضــي، على  ما قبل 
ــلـــى دخــــول  ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا قـــــــوات األمـــــــن عـ الــ
العاصمة، ما يعكس توسع جبهة الرافضني 

لالنقالب.
وشــــارك نــحــو ثــالثــة آالف مــتــظــاهــر تونسي 
وسط العاصمة، أمس، في وقفة احتجاجية 
مناهضة للتدابير االستثنائية التي اتخذها 
سعّيد، هي األكبر منذ إعالن سعّيد عن قراراته 
فـــي 25 يــولــيــو املـــاضـــي. ودعــــا املــتــظــاهــرون 
إلنـــهـــاء الــعــمــل بــتــلــك الــتــدابــيــر، وعـــّبـــروا عن 
رفضهم ملا اعتبروه »انقالبا« على الدستور. 
وتـــجـــّمـــع املـــحـــتـــجـــون وبـــيـــنـــهـــم ســيــاســيــون 
فــي شــارع  البلدي  املــســرح  أمــام  وحقوقيون، 
ورددوا  الــعــاصــمــة،  وســط  بورقيبة  الحبيب 
ــا: »ال لــلــمــس بــالــدســتــور«،  ــرزهــ شــــعــــارات أبــ
و»ال لالنقالب... ال للديكتاتورية«، و»الشعب 
يريد إسقاط االنقالب«، و»نرفض االستبداد 
ــد واحـــــــــــــدة«. ــ ــ ــي يـ ــ ــ ــــات فـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــع الـ ــيــ ــمــ ــجــ وتــ

ــــالم الــتــونــســيــة  ــع املـــتـــظـــاهـــرون األعــ كــمــا رفــ
ونسخا من الدستور، تمسكا به وتعبيرًا عن 
السبت  األول  أمــس  حــرقــه  لحادثة  رفضهم 
على يد مجموعة موالية لسعّيد. وشهدت 
وطنية  شخصيات  مشاركة  االحتجاجات 
وبعض املسؤولني الحزبيني، وذلك في ظل 
بورقيبة  في شــارع  كبيرة  أمنية  تشديدات 
ــرٍق وتــفــتــيــش، وإقـــامـــة حــواجــز  ــ ــــالق طـ وإغــ
حديدية وتطويق عناصر األمن املنتشرين 
للمتظاهرين  وبــســيــاراتــهــم  كــبــيــرة  بــأعــداد 
وعــزلــهــم عــن مــشــاركــني فــي تــظــاهــرة ثانية 
لــقــرارات ســعــّيــد. كما شهدت  قريبة داعــمــة 
مــديــنــة تــطــاويــن جــنــوبــي تــونــس، تــظــاهــرة 
ومطالبة  ســعــّيــد،  لـــقـــرارات  رافــضــة  مماثلة 
بعودة الشرعية الدستورية ورفع التجميد 
الــنــواب، وذلـــك بعدما سبقتها  عــن مجلس 

تظاهرة في مدينة صفاقس السبت.
الــعــاصــمــة، قال  وفــي كلمة إلــى املحتجني فــي 
إن  مــبــارك،  الدستوري جوهر  القانون  أستاذ 
»سعّيد يحاول إجهاض الثورة باسم الثورة«، 
مبينا أن »قوى الشر حاولت وعلى امتداد 10 
أعـــوام إســقــاط الــثــورة، ولكن تــم التصدي لها 
وإفــشــال مــحــاوالتــهــا«، مضيفا أن »االنــقــالب 
يــســقــط وســـيـــتـــم الـــتـــصـــدي لــــه أيــــضــــا«. فــيــمــا 
بوعجيلة،  حبيب  السياسي  الــنــاشــط  اعتبر 
أن »الــســلــطــة لــلــشــعــب، وقــيــس ســعــّيــد انقلب 
على الدستور باسم اإلرادة الشعبية«، مؤكدًا 
الشعبية  للجماهير  يستمع  لــم  »ســعــّيــد  أن 
ــا، وتـــراكـــم نــضــاالتــهــا، وعــلــيــه أن  ــهـ وألصـــواتـ
ــنــــاس وفـــق  ــع الــ يـــدخـــل فــــي حــــــوار حــقــيــقــي مــ
الدستورية، وإال فإن هذه  القانون والشرعية 

الجماهير قادرة على أن تسقط االنقالب«.
وعــلــى هــامــش الــتــظــاهــرة، أكـــد الــقــيــادي في 

»الـــنـــهـــضـــة«، الــحــبــيــب خـــضـــر، فـــي تــصــريــح 
الــجــديــد«، أن »الــحــضــور املكثف  »الــعــربــي  لـــ
يــؤكــد أن الــدســتــور يــتــضــمــن آلـــيـــات تحميه 
مــن داخـــلـــه«، مبينا أنـــه »إذا تــم تــجــاوز هــذه 
اآلليات فهناك شعب يحميه، وهذه عينة من 
الشعب التونسي، على الرغم من التضييقات 
الــتــي حــاولــت منع  والــعــديــد مــن التعطيالت 
املــحــتــجــني مــن بــقــيــة املــحــافــظــات مــن الــقــدوم 
إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث تم إيقاف 
الحافالت التي كانت تقلهم«. وقال خضر »إن 

القاهرة ـ العربي الجديد

الخارجية  العالقات  اللقاء مع مجلس  خالل 
األميركي )سي أف آر- مركز أبحاث أميركي(، 
ــان ُيـــفـــتـــرض أن يــحــضــره الــرئــيــس  ــذي كــ ــ والــ
املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، حـــال سفره 
إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، واجه وزير الخارجية 
 املصري سامح شكري، يوم الجمعة املاضي، 
ــــادة لــلــمــواقــف  ــادات حـ ــقـ ــتـ أســئــلــة صــعــبــة وانـ
اع 

ّ
املصرية املختلفة املتعلقة بملفات تهّم صن

السياسة الخارجية األميركيني، ال سيما على 
 

ّ
مستوى مستقبل االقتصاد املصري في ظل
الصناعية  األنشطة  العسكرية على  الهيمنة 
باإلضافة  املختلفة،  واإلنتاجية  والتجارية 
إلى ملف حقوق اإلنسان. كما خرجت خالل 
اللقاء، استفسارات أخــرى بشأن رؤيــة مصر 
العالقات مع روسيا وتركيا وقطر  ملستقبل 

الــدســتــور هــو دســتــور الـــثـــورة وهـــو دســتــور 
والتي  االجتماعية  الديمقراطية  الدولة  بناء 
مـــا زلــنــا نــطــمــح جــمــيــعــا الســتــكــمــال بنائها 

وتركيز هياكلها«.
كــمــا اعــتــبــر الــقــيــادي فـــي »الــنــهــضــة« نجيب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــــراد، فــي تــصــريــح لـــ
»سعّيد ال يمكن أن يتحّمل مسؤولية قيادة 
الــــدولــــة ويـــجـــب عـــزلـــه، وهـــــذه الـــوقـــفـــة تــعــّبــر 
ــن املــجــتــمــع  ــة مــ ــعــ ــن مــطــلــب شـــريـــحـــة واســ عــ
التونسي«، مؤكدًا أن »هذه الوقفة للرد على 
مــا ادعــــاه ســعــّيــد بـــأن أغلبية الــشــعــب مــعــه«، 
ملعرفة  مبكرة  انتخابات  مــن  بــد  »ال  مضيفا 

حقيقة الدعم الذي يدعيه الرئيس«.
»النهضة«،  من حركة  املستقيل  القيادي  أمــا 
ــيـــف املـــــكـــــي، فــــقــــال فـــــي تـــصـــريـــح  ــطـ ــلـ عــــبــــد الـ
»األنــاضــول«، إن »مــا حصل ويحصل اآلن  لـــ
في تونس انقالب على الدستور والشرعية، 
والــعــمــل بــالــتــدابــيــر االســتــثــنــائــيــة يــجــب أن 
ينتهي في أســرع وقــت«. وتابع املكي بقوله 
أن  إال  الوقفة: »ال خيار للشعب  على هامش 
يقف في وجه كل مظاهر االستبداد واالتجاه 
ــة تـــــضـــــرب مـــكـــتـــســـبـــات  ــ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ نــــحــــو ديـ
ــبــــالد«. وعـــــن مـــوقـــف األعـــضـــاء  ــالــ الـــحـــريـــة بــ

ودولة االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك مستقبل 
 

ّ
الــتــعــاون فــي شـــرق الــبــحــر املــتــوســط فــي ظــل
خاصة  وبصفة  املتزايد،  األميركي  االهتمام 
مــن بــعــض أعــضــاء املــجــلــس، بــمــجــال الطاقة 
قــد تلعبه مــن دور في  فــي تلك املنطقة، ومــا 
التصدي لطموحات موسكو. وقالت مصادر 
»العربي الجديد«، إنه  دبلوماسية مصرية لـ
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــلــقــاء الــــذي نظمته 
ــــات« )املـــســـتـــشـــار  ــيـ ــ ــتــــني هـ ــســ ــراونــ ــة »بــ ــركــ شــ
اإلعــالمــي ملــصــر فــي الـــواليـــات املــتــحــدة( ضــّم 
عــــددًا مـــحـــدودًا مـــن أعـــضـــاء املــجــلــس بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا، كــمــا لـــم يــحــضــره عـــدد من 
أعضاء املجلس الديمقراطيني، إال أن األعضاء 
الجمهوريني تحدثوا أيضا عن بعض النقاط 
الــســلــبــيــة تــجــاه الــنــظــام املـــصـــري، مــدفــوعــني 
بشكاوى واقعية من بعض كبار املستثمرين 

ورجال األعمال.

4 مالحظات 
ــى كـــانـــت عـــلـــى تـــأخـــر وعــــدم  ــ ــ املـــالحـــظـــة األولـ
جــّديــة النظام املــصــري فــي مــا وعــد بــه نهاية 
املسلحة  القوات  عام 2019 من طرح شركات 
ــبـــورصـــة، ضــمــن بـــرنـــامـــج الـــطـــروحـــات  فـــي الـ
الحكومية املقتصرة حتى اآلن على شركات 
ــعــــض الـــشـــركـــات  ــام وبــ ــ ــعـ ــ ــاع األعـــــمـــــال الـ ــطــ قــ
االقــتــصــاديــة، واســتــمــرار  للهيئات  املــمــلــوكــة 
الجيش،  الغامضة لجميع شركات  الهيكلية 
من  مساهمة  كشركات  مؤسسة  ليست  فهي 
األصـــل وغــيــر خاضعة ألي نــوع مــن الرقابة 
الــفــعــلــيــة. كــمــا جــــرت مـــالحـــظـــات حــــول عــدم 
الــجــّديــة فــي إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص املحلي 
والــــدولــــي فـــي املـــشـــاريـــع املــرفــقــيــة املــخــتــلــفــة 
الــتــي يــنــفــذهــا الــجــيــش املـــصـــري والــشــركــات 
الحكومية، واقتصار أعمال املستثمرين على 
املقاوالت الصغيرة والتوريدات وغيرها من 

األنشطة غير اإلنتاجية.

املكي  أكــد  »النهضة«،  مــن  املستقيلني  ـــ113  الـ
اختلفت  إن  »الــنــضــال ســيــتــواصــل حــتــى  أن 
لكن  املقامات  تتغير  الحركة،  داخــل  املــواقــف 
لن تتغير غيرتنا على حرية تونس واملسار 

الديمقراطي فيها‹. 
آراء مشاركني في حــراك العاصمة  وأجمعت 
»االنقالب«، ورفض  على رفض ما وصفوه بـ
املشارك  وأكــد  التونسي.  للدستور  أي خــرق 
»العربي  لـ في االحتجاج بلقاسم محمودي، 
الــهــّبــة الشعبية مــن كل  الــجــديــد«، أن »هـــذه 
ــاف املـــجـــتـــمـــع جــــــاءت لـــحـــمـــايـــة تــونــس  ــيــ أطــ
وحماية دستورها«، مضيفا »تونس يجب أن 
تعيش باالنتخاب وفي كنف الشرعية، وهي 
تــبــنــى بــاالنــتــخــابــات ولــيــس بــاالنــقــالبــات«، 
مــشــيــرًا إلــــى أن »شــعــب تــونــس صـــف واحـــد 
مــن أجــل الــوحــدة الوطنية ومــن أجــل نجاح 
ديــمــقــراطــيــتــهــا«. وتــابــع »قــدمــنــا كمواطنني 
ندافع عن الشرعية، وليس وراءنا أحزاب وال 
منظمات«، مؤكدًا أن »شعب تونس ال يهان 
وكــرامــتــه مــصــانــة فــهــو الــشــعــب الــــذي أنــجــز 
انــتــخــابــات وتــــــداوال ســلــمــيــا عــلــى الــســلــطــة، 
ولــن يقبل بــالــعــودة إلــى الظلم وحــكــم الفرد 
الــواحــد«. أمــا مــراد فأكد أنــه »ضــد االنقالب، 

وجــــــاءت املـــالحـــظـــة الــثــانــيــة عــلــى املـــوضـــوع 
نفسه، وتتعلق بمدى حاجة الجيش املصري 
التي  املالية  القيمة  ذات  األميركية  للمعونة 
لــت بـــمـــرور الـــزمـــن، وبــــني كـــونـــه قــــادرًا  تــضــاء
ــــن أنــشــطــة  عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح ضـــخـــمـــة مـ
املستثمرين  عــلــى  مــســتــمــرًا  تــضــيــيــقــا  تــشــهــد 
 إصرار 

ّ
األجانب، ومنهم األميركيون، في ظل

الــســيــســي عــلــى ســيــاســتــه االســتــراتــيــجــيــة في 
مع  صفقات  وعقد  التسليح،  مــصــادر  تنويع 
روسيا والدول األوروبية.  وكان مرجع ثالث 
ــكــــاوى مــــن انـــســـحـــاب بــعــض  املــــالحــــظــــات، شــ
رؤوس األمــــــوال األمــيــركــيــة واألوروبــــيــــة من 
مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة 
فـــي الــصــعــيــد املـــصـــري والـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
وقناة السويس، بسبب ما وصفوه بتضييق 
رأسها  األنــشــطــة، وعــلــى  الجيش على بعض 
ــنــــت واألســــــمــــــدة ومـــحـــطـــات  ــمــ مـــصـــانـــع اإلســ
الشحن والتفريغ  الشمسية وشركات  الطاقة 
الغذائية، خصوصا بعد دخول  والصناعات 
الـــجـــيـــش بــثــقــلــه فــــي جـــمـــيـــع تـــلـــك األنـــشـــطـــة. 
وبحسب املصادر، فإن أعضاء املجلس علموا 
ُبنيت على شكاوى  التي  التقارير  من بعض 
قانونية  غير  اشتراطات  املستثمرين، وجود 
ــّم إجــبــارهــم عــلــيــهــا، مــثــل تــعــيــني عسكريني  تـ
سابقني كمديرين تنفيذيني، والسماح لبعض 
هيئات الجيش باملشاركة في النشاط، وهي 
األمور التي سبق لبعض السفارات األجنبية 
في القاهرة أن وّجهت استفسارات للحكومة 
بشأنها خالل العامني املاضيني. أما املالحظة 
الرابعة في املوضوع ذاته، فتخص العالقة بني 
املناطق  في  عــام  واملستثمرين بشكل  الــدولــة 
الــســيــاحــيــة، بــعــد انــتــشــار ظــاهــرة تخصيص 
على  املطلة  السياحية  املناطق  فــي  األراضـــي 
انعكاس  واحتماالت  للجيش،  األحمر  البحر 
ذلك على األنشطة الخاصة ببعض الشركات 

األجنبية املالكة للمنتجعات.

فاملراسيم التي اتخذها قيس سعّيد ال تقبل 
الطعن وهو الحاكم بأمره وهذا غير مقبول 
ــانـــي مـــنـــتـــخـــب«، مــضــيــفــا أن  فــــي نـــظـــام بـــرملـ
الوقفة االحتجاجية »للتنديد والتعبير عن 
رفض القرارات املتخذة من قبل سعّيد«. من 
جهتها، اعتبرت آمال، أن »ما حصل يتطلب 
نـــزول كــل الــقــوى إلــى الــشــارع خصوصا إذا 
ــق األمـــر بــالــحــريــات والــحــقــوق والــنــظــام 

ّ
تــعــل

الــديــمــقــراطــي«، مــؤكــدة أنــهــا »لـــم تــتــردد في 
القدوم والصراخ مع املحتجني ألنه ال يجب 
الرجوع إلى فترة حكم الفرد الواحد، ونظام 
طــغــيــان بـــن عـــلـــي، فـــالـــدســـتـــور كــتــب بــدمــاء 
الــشــهــداء وال مــجــال للتراجع عنه وضــد كل 

من يتطاول على الدستور«.
وقــالــت نــاديــة بــن ســالــم إنــهــا قطعت مسافة 
500 كيلومتر من جنوب البالد للتعبير عن 
غضبها في االحتجاج بالعاصمة. وأضافت 
وهي ممسكة بنسخة من الدستور »سنحمي 
الــديــمــقــراطــيــة... الــدســتــور خــط أحــمــر«. وقــال 
عبد الــفــتــاح سيف الـــذي يعمل مــدرســا »إنــه 
الديمقراطية.  الــثــورة وخـــان  دكــتــاتــور. خــان 
لــقــد جــمــع كــل الــســلــطــات. إنـــه انــقــالب ونحن 

سوف نسقط االنقالب في الشوارع«.

حوار مستمر حول المعونة
ــرح هـــذه  ــ وذكــــــــرت املـــــصـــــادر أن خــــطــــورة طــ
املــســائــل فـــي تــلــك الـــلـــقـــاءات، تــكــمــن فـــي أنــهــا 
تعّبر عن حوار مستمر في أكبر مراكز صنع 
املعونة  إعــادة هيكلة  األميركية حول  القرار 
 الــخــالف الــقــائــم حــالــيــا حــول 

ّ
ملــصــر، فــي ظـــل

التي  والضغوط  لها،  استحقاق مصر  مــدى 
تــتــعــرض لــهــا إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بايدن ألخذ منحى آخر في التعامل مع هذا 
املقبل، بعد تحفظها فقط  العام  امللف خالل 
على مبلغ 130 مليون دوالر من معونة العام 
مــلــيــون دوالر(،  ــقـــت عــلــى 170  الــحــالــي )وافـ
األمر الذي يعكس تراجع اهتمامها بامللفات 
محل الخالف، وعلى رأسها حقوق اإلنسان، 

على عكس ما كان متوقعا. وأصدر السيسي 
مفصليا  يعتبر  جمهوريا،  قـــرارًا   2015 عــام 
في تكريس قوة الجيش االقتصادية، منحه 
ــه، صـــالحـــيـــة »تــأســيــس  ــاللــ ــن خــ  مــ

ً
ــة ــ ــــراحـ صـ

ــا، ســــــواًء بــمــفــرده  الـــشـــركـــات بــكــافــة صــــورهــ
أو  ــنـــي  الـــوطـ املــــــال  مــــع رأس  بـــاملـــشـــاركـــة  أو 
األجنبي«، وذلك بهدف تجهيز وإعــداد مدن 
ومناطق عسكرية، والقيام بجميع الخدمات 
الــتــي مــن شأنها تحقيق أهــدافــه  واألنــشــطــة 
وتنمية مــوارده، وذلك بواسطة جهاز وزارة 
الــدفــاع املختص ببيع األراضــــي والــعــقــارات 
ــقــــوات  ــتــــي تــخــلــيــهــا الــ ــة لــــلــــدولــــة الــ ــلـــوكـ ــمـ املـ
املسلحة. وبذلك امتلكت املؤسسة العسكرية 
 مفاتيح 

ّ
بشركاتها وقطاعاتها اإلنتاجية كل

ــي ســيــنــاء  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ــاالت االسـ ــجــ احـــتـــكـــار مــ
، بما تحظى به من مزايا تنافسية 

ً
مستقبال

ــة لـــتـــعـــهـــدات الــســيــســي  ــفـ ــالـ ــاملـــخـ ــقـــة، بـ ــلـ مـــطـ
الـــســـابـــقـــة بـــتـــوســـيـــع إشـــــــــراك املــســتــثــمــريــن 
املــحــلــيــني واألجــــانــــب، الــتــي تــرجــح املــصــادر 
بعد الدفع بهذا القانون أنها »كانت موجهة 
الــضــغــوط على  لتخفيف  لــلــخــارج  كــرســالــة 
مصر في ملف اقتصاد الجيش، الذي يسبب 
ــا فــــي عـــالقـــاتـــه بـــالـــواليـــات  لــلــســيــســي حـــرجـ
املــتــحــدة واألوروبـــيـــني وكـــذا دول الــخــلــيــج«. 
»العربي  املــاضــي، كشفت  يوليو/تموز  وفــي 
ــامـــة شـــركـــة »ڤـــيـــكـــا« لــإســمــنــت،  الـــجـــديـــد« إقـ
إسمنت سيناء  في شركة  الرئيسي  املساهم 
منذ عام 2003، دعوى ضد الحكومة املصرية 
ــز تـــســـويـــة مـــنـــازعـــات االســتــثــمــار  ــركـ أمــــــام مـ
الدولي »إكسيد«، تطالب فيها  للبنك  التابع 
ــا وصــفــتــه  بـــتـــعـــويـــض مـــالـــي كــبــيــر جــــــــّراء مــ
بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي 
عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش بحجة 
»الــحــفــاظ على األمــن القومي املــصــري«. كما 
مــنــعــت الـــشـــركـــة مـــن مـــمـــارســـة صــالحــيــاتــهــا 
لحّصة  تملكها  تعارض  بدعوى  القانونية، 
ــانــــون مــحــلــي  األكـــثـــريـــة مــــن املـــؤســـســـة مــــع قــ
أراضـــي شبه جزيرة  يحظر تمليك األجــانــب 
ســـيـــنـــاء. وقـــــال مـــصـــدر حــكــومــي مـــصـــري إن 
اهتمام الجيش واالستخبارات باالستحواذ 
بشكل  الناجحة  االقتصادية  املــشــاريــع  على 
عــام، وفــي سيناء وقطاع مــواد البناء بشكل 
ــــاص، يـــعـــود إلــــى تــعــلــيــمــات مـــن الــســيــســي  خـ
بـــإحـــكـــام الـــســـيـــطـــرة والــــرقــــابــــة عـــلـــى هــذيــن 
بعد  سيما  ال  والفني،  الجغرافي  القطاعني، 
بتعديل   2020 لــســنــة   127 الـــقـــانـــون  صــــدور 
قانون التنمية املتكاملة لشبه جزيرة سيناء، 
والذي تضمن نقل تبعية جهاز تنمية سيناء 
بالكامل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة 

الدفاع.

رفع المتظاهرون شعارات رافضة للمس بالدستور )فتحي بلعيد/فرانس برس(

حضر شكري اللقاء في مدينة نيويورك )األناضول(

يكشف نقاش أجراه وزير 
الخارجية المصري سامح 

شكري في نيويورك، 
مع مجلس العالقات 

الخارجية األميركي، 
امتعاض مراكز القرار 
األميركية من سياسة 

القاهرة، السيما لجهة 
سيطرة الجيش على 

االستثمار

أعلنت واشنطن، منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، تعليق تسليم مصر 130 
العسكرية، من أصل شريحة 300 مليون  المساعدات  مليون دوالر من 
لعام  لــمــصــر  مخصصة  دوالر 
الخارجية األميركية  2020. وذّكرت 
األميركيين  المسؤولين  بأن  حينها، 
عبد  المصري  الرئيس  إلــى  نقلوا 
الفتاح السيسي )الصورة( في مايو/
محددة  خطوات  الماضي،  ــار  أي
بحقوق  وتتعلق  اتخاذها  يجب 
محاكمات،  إنهاء  منها  اإلنسان، 
وذلك الستمرار المساعدة السنوية 

البالغة 1.3 مليار دوالر.

مساعدة مشروطة
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االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

  شرق
      غرب

عبد اللهيان: رسائل 
أميركية متناقضة إليران 

ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي  ــ قــ
ــيـــان، أول  ــلـــهـ حـــســـني أمـــيـــر عـــبـــد الـ
مــن أمـــس الــســبــت، إن بـــالده تلقت 
الــواليــات  »رســائــل متناقضة« مــن 
املتحدة عبر القنوات الدبلوماسية 
واإلعالمية في ما خّص املفاوضات 
النووية، لكنه أكــد أنها »لــن تكون 
معيارنا التــخــاذ الــقــرار«. وأضــاف 
عــبــد الـــلـــهـــيـــان، فـــي خـــتـــام زيـــارتـــه 
لــنــيــويــورك لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة، 
السلوك  على  »ستحكم  طــهــران  أن 
إلى  مشيرًا  لألميركيني«،  العملي 
أنـــه نــاقــش ســيــاســة أمــيــركــا تــجــاه 
اتـــه  ــي لـــقـــاء ــ مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا فـ

األممية.
)العربي الجديد(

الرئيس الصيني: الوضع 
في مضيق تايوان قاتم 

ــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شــي  ــ ــرئـ ــ وصـــــــف الـ
جني بينغ )الــصــورة(، أمــس األحــد، 
»املعقد  الوضع في مضيق تايوان بـ
والــقــاتــم«، وذلــك في تهنئة وّجهها 
إلى إريك تشو، زعيم حزب املعارضة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي تـــــايـــــوان، املــنــتــخــب 
ــــذي تــعــهــد بــاســتــئــنــاف  حــديــثــا، والـ
املــحــادثــات مــع بــكــني. وقـــال شــي إن 
وحــزب  الصيني  الشيوعي  الــحــزب 
تواصل  على  »كومينتانغ«،  تشو، 
جيد يستند إلى موقفهما املشترك 
معربا  تايوان،  الستقالل  املناهض 
عن أمله في أن يتمكن الطرفان من 

»إعادة الوحدة«. التعاون لـ
)رويترز(

50 قتيًال بمعارك مأرب
قـــتـــل 50 عـــنـــصـــرًا عـــلـــى األقـــــــل مــن 
اليمنية  للحكومة  املوالية  الــقــوات 
وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني، فـــي مــعــارك 
ــعـــت خـــــالل الــيــومــني  ــدلـ ــدة انـ ــديــ جــ
ــنــــة مـــــأرب  ــــني، حـــــــول مــــديــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
ــد مــصــدر  ــ فـــي شــمــالــي الــيــمــن. وأكـ
عــســكــري فـــي الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
أمس األحد، مقتل 43 من مسلحي 
ــي قــصــف  ــ ــم فـ ــهـ ــبـ ــلـ ــيــــني، أغـ  الــــحــــوثــ
جـــــوي لـــلـــتـــحـــالـــف«، فــيــمــا تــحــدث 
مصدر آخر عن مقتل 7 عناصر من 
القوات املوالية للحكومة في جبهة 
املـــحـــافـــظـــة، حــيــث تستمر  جـــنـــوب 

املواجهات. 
)فرانس برس(

سيول تريد إحياء 
خطوط االتصال مع 

بيونغ يانغ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس  ــ ــــوريـ ــــت كـ

ّ
ــث حــ

األحـــــد، بــيــونــغ يـــانـــغ، عــلــى إعــــادة 
ــة بــني  ــفـ ــتـــوقـ خــــطــــوط االتـــــصـــــال املـ
الجانبني، وذلك بعد يوم من عرض 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فــتــح مــحــادثــات 
»مـــشـــروطـــة« مــعــهــا. وقـــالـــت وزارة 
الــوحــدة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، إن 
ســـيـــول تــضــغــط بـــاســـتـــمـــرار لــنــزع 
في  السالم  ونشر  النووي  السالح 
شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار، 
مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه »مـــــــن أجـــــــل إجـــــــراء 
محادثات بشأن بدء خطوات نحو 
ــادة تنشيط  ــ املــصــالــحــة، يــجــب إعــ

خطوط االتصال بسرعة«.
)أسوشييتد برس(

أيسلندا: 52% من 
مقاعد البرلمان لنساء

أصــبــحــت أيـــســـلـــنـــدا، أمــــس األحــــد، 
فــيــهــا  تــــفــــوز  ــة أوروبـــــيـــــة  ــ ــ أول دولـ
الــبــرملــان،  مــقــاعــد  بغالبية  الــنــســاء 
وفقا لنتائج االنتخابات البرملانية 
التي أظهرت تراجع رئيسة الوزراء 
)الصورة(  كاترين جاكوبستودير 
فـــــي الــــتــــحــــالــــف الــــحــــكــــومــــي الـــــذي 
حصد معظم األصــوات. وستشغل 
النساء 33 مقعدًا من أصــل 63 في 
البرملان األيسلندي، ما يعادل 52,3 
في املائة، في تخط لعتبة الـ50 في 
املائة الرمزية، والتي لم تتجاوزها 

أي دولة أوروبية. 
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

السياسي على حاله في  التوتر  يــزال  ال 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، بعد 
إحـــبـــاط االنـــقـــالب الــفــاشــل يـــوم الــثــالثــاء 
ذه 23 ضابطا من فلول 

ّ
املاضي، والذي نف

النظام املخلوع، بحسب السلطات، حيث 
يــجــري الــتــراشــق الــكــالمــي بــني مكونات 
التحدي  أيــضــا  يــتــواصــل  فيما  السلطة، 
ــدود مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، وتـــحـــديـــدًا  ــحــ عـــلـــى الــ
فــــي مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة. ويــــســــود الـــتـــوتـــر 
مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
ــة اإلثـــيـــوبـــيـــة،  ــيـ عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـودانـ
ــيــــش الــــســــودانــــي  ــد اســـــتـــــعـــــادة الــــجــ ــعــ بــ
ملــنــطــقــة الــفــشــقــة الـــتـــي ســيــطــرت عليها 
إثيوبيا منذ عام 1995.  وأعلن الجيش 
السوداني، أمس األحد، تصديه وإفشاله 
ملـــحـــاولـــة تـــوغـــل لـــلـــقـــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة في 
األراضي السودانية، في قطاع أم براكيت 
بمنطقة الفشقة الحدودية. وأكد العميد 
الــطــاهــر أبــو هــاجــة، املستشار اإلعــالمــي 
لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات املــســلــحــة، رئــيــس 
مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
في تصريح صحافي، أن القوات املسلحة 
ــــل، وأجــــبــــرت  ــــوغـ ــتـ ــ ــة الـ تــــصــــدت ملــــحــــاولــ
ــلـــى االنــــســــحــــاب،  الـــــقـــــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة عـ
للقوات  يسمح  لــن  »الــجــيــش  أن  مضيفا 
اإلثيوبية بدخول الفشقة مرة أخرى بعد 

استردادها«.
ــان، أمــــــس، إلـــــى الــتــوتــر  ــرهــ ــبــ ــرق الــ ــطــ وتــ
املسلحة  القوات  الــحــدودي، مثمنا »دور 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم عــلــى الــفــشــقــة«، 
وذلك في كلمة بمناسبة افتتاح منشآت 
ــغـــت عــلــيــهــا  ــة فــــي الــــخــــرطــــوم، طـ ــيـــويـ حـ
الداخلية والــدفــاع عــن مجلس  الــرســائــل 
السيادة. وفي هذا السياق، أكد البرهان 
التمسك بإجراء االنتخابات في موعدها 
االنــقــالب  بــعــدم  متعهدًا   ،)2022 )أواخــــر 
عــلــى الــــثــــورة. لــكــنــه أضــــاف أن »الـــقـــوات 
املــســلــحــة وصـــيـــة عــلــى الــــســــودان وأمــنــه 
وشــعــبــه، ومــــا لـــم تــتــوحــد قــــوى الـــثـــورة، 
ــلــــن نـــمـــضـــي مـــــع مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة  فــ
ــرة جــــديــــدة أن  ــ اخــتــطــفــتــهــا«، مــعــتــبــرًا مـ
»الوحدة هي السبيل الوحيد الستكمال 
القوات  أن  وأضـــاف  االنتقالية«.  املرحلة 

ــا عــلــى  ــيــــرهــ املـــســـلـــحـــة »أحــــــــــرص مـــــن غــ
إلى  والــوصــول  االنتقالية  الفترة  إنجاح 
بكل سالسة حتى  االنتخابات  صندوق 
يختار الشعب من يحكمه«. وكان عضو 
ــــي، مــحــمــد  ــــودانـ ــــسـ ــادة الـ ــيــ مـــجـــلـــس الــــســ
الــفــكــي ســلــيــمــان، قـــد اتــهــم يـــوم الجمعة 
املاضي، املكون العسكري، شريك السلطة 
االنتقالية في البالد، بمحاولة السيطرة 
ــــك بعد  عــلــى األوضــــــاع الــســيــاســيــة، وذلـ
يومني من انتقاد البرهان ونائبه محمد 
للسياسيني،  )حــمــيــدتــي(  دقــلــو  حــمــدان 
الفاشلة.  االنــقــالب  محاولة  خلفية  على 
ــوا  ــازلـ ــنـ وقـــــــال ســـلـــيـــمـــان إن املــــدنــــيــــني تـ
وجلسوا مع املكون العسكري، ما خصم 
مـــن رصــيــدهــم الــنــضــالــي. وفــــي مــعــرض 
رّده عليه، قــال الــبــرهــان أمـــس، إنــه عمل 
في الجيش السوداني 41 عاما، وهو »ال 
يتشرف أن يجلس مع ناشط سياسي«، 
مهددًا بعدم الجلوس مع املدنيني مجددًا 
إال بـــعـــد تــحــقــيــق تــــوافــــق ووحــــــــدة بــني 
القوات  بتطهير  تعهد  كما  الثورة.  قوى 
املسلحة من رموز النظام السابق، و»من 
أي انــتــمــاءات سياسية أخـــرى، وإصــالح 
املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وهــيــكــلــتــهــا حتى 
تــتــحــول إلـــى مــؤســســة وطــنــيــة خــالــصــة، 
ووحــدة  الستقرار  الفقري  العمود  ألنها 
املسلحة  الــقــوات  أن  معتبرًا  الـــســـودان«، 
»وحدها التي تعمل لصالح البالد اآلن، 
على خالف األحزاب األخرى في السلطة 
التي تعمل على تمكني نفسها في الحكم، 
الــقــوات املسلحة في  واســتــخــدام شماعة 

لحظات الفشل«، على حّد قوله.  
إلـــى ذلــــك، وقـــع 19 جــســمــا نــقــابــيــا، على 
رأســــهــــا تــجــمــع املــهــنــيــني الـــســـودانـــيـــني، 
ــتــــرك لـــلـــتـــصـــعـــيـــد ضــد  ــــان مــــشــ ــيـ ــ ــلــــى بـ عــ
ــاوالت املـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري تـــصـــدر  ــ ــحــ ــ مــ
املــشــهــد الــســيــاســي عــلــى حــســاب مدنية 
الدولية، والضغط على العسكر لتسليم 
رئـــاســـة مــجــلــس الــســيــادة فـــي نــوفــمــبــر/ 
البيان، 30  املقبل. وحــّدد  الثاني  تشرين 
ملواكب  مــوعــدًا  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
»اســتــكــمــال  فـــي الـــخـــرطـــوم لــلــمــطــالــبــة بـــ
هـــيـــاكـــل الــســلــطــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وتــكــويــن 
ثــوري حقيقي إلجــازة  مجلس تشريعي 
كــافــة الـــقـــوانـــني املــطــلــوبــة تــحــقــيــقــا ملــبــدأ 
الــقــوات  وهيكلة  بالشعب،  الشعب  حكم 
املــنــظــومــة العدلية  الــنــظــامــيــة، وإصــــالح 
وتكوين املحكمة الدستورية، إضافة إلى 
 اعتصام 

ّ
تحويل لجنة التحقيق في فض

الــقــيــادة الــعــامــة فــي الــخــرطــوم )يــونــيــو/
حــزيــران 2019( إلــى لجنة دولــيــة قــادرة 

على الوصول للنتائج بسرعة وكفاءة«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الــــــحــــــرب الــــكــــالمــــيــــة بــني 
ــي الـــســـلـــطـــة  ــ الــــعــــســــكــــريــــن واملـــــدنـــــيـــــني فــ
االنــتــقــالــيــة، اتــهــم الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، عــضــو لجنة تفكيك 
ــــو، صــــالح  ــيـ ــ ــونـ ــ ــــني مــــــن يـ ــــالثـ ــثـ ــ نـــــظـــــام الـ
مـــنـــاع، جـــهـــات لـــم يــســمــهــا، بــالــتــجــســس 
عــلــى هــواتــف ومــكــاتــب ومـــنـــازل أعــضــاء 
الـــحـــكـــومـــة والـــســـيـــاســـيـــني واإلعـــالمـــيـــني 
والناشطني، معتبرًا ذلك انتهاكا صريحا 
ــام الــنــظــام  ــهـ لـــلـــحـــريـــات. وأعــــــاد مـــنـــاع اتـ
االنقالب،  في محاولة  بالتورط  املخلوع 
وإعــداد املشهد له بالهجوم على رئيس 
ــــدوك، وانـــتـــقـــاد  ــمـ ــ ــلــــه حـ الــــــــــوزراء عـــبـــد الــ

عمليات تفكيك نظام عمر البشير.

السودان: البرهان يصّعد 
ضد السلطة المدنية

يتواصل تصعيد 
المكون العسكري في 
السلطة االنتقالية ضد 

المدنيين، بعد إعالن 
االنقالب الفاشل، مع 

اإلعالن أمس أيضًا عن 
تصدي الجيش لتوغل 

إثيوبي على الحدود

وّقع 19 جسمًا 
نقابيًا على بيان للتصعيد 

في الشارع

صراع الدستور 
التونسي

للحديث تتمة...

موجة 
رفض التسلط 

تظاهرتان في العاصمة تكبر
وتطاوين رفضًا لقرارات 
سعيّد وتفرده بالحكم

وليد التليلي

يتوضح الصراع في تونس وتتطور 
األحداث مع األيام، وأصبح يتلخص في 

الدستور، أي أن تكون مع الدستور أو 
ضده، مدافعًا عنه على هناته ومشاكله، 

أو ضده وضد أحكامه، تتالعب بها 
وتدوس عليها وتنسف كل حصيلة 

سنواته السبع منذ أقر في 2014. 
لت حادثة حرق نسخ من الدستور 

ّ
شك

التونسي وتمزيقه يوم السبت من 
بعض أنصار الرئيس قيس سعّيد 

حدثًا بارزًا، على الرغم من أنها كانت 
مجموعة صغيرة من أفراد متفرقني. 

وبقطع النظر عن دوافعهم وأهدافهم من 
صت عمق الصراع 

ّ
ذلك، فإن الحادثة لخ

التونسي، ليس على املستوى السياسي 
والحزبي والقانوني فحسب، وإنما أيضًا 

على مستوى املواطنني. فاملتظاهرون 
أمس األحد من رافضي االنقالب، جاؤوا 

إلى قلب العاصمة التونسية رافعني 
نسخًا للدستور وكأنهم يحملون بني 

أيديهم جوهر هذا الصراع الخطير 
الذي تعيشه تونس، وفهموا أن كل هذا 

الوضع سببه التفريط في الدستور 
والتالعب السياسي ببعض أحكامه 

من أحزاب سياسية حكمت على مدى 
السنوات املاضية واستهترت بشروطه 

ومقتضياته ولم تعبأ بما فرضه 
الدستور نفسه، استكمال املؤسسات 

الدستورية وعلى رأسها املحكمة 
الدستورية خالل عام من صدوره.
اليوم يندم كثيرون على ذلك حيث 

لم يعد ينفع الندم، ولكن التونسيني، 
مواطنني ومنظمات وطنية وأحزابًا 

دوا للدفاع 
ّ
وشخصيات وحقوقيني، تجن

عن دستورهم الذي قضوا سنوات 
في خياطته خيطًا خيطًا وتصارعوا 
على كل كلمة ومعنى فيه، وتوصلوا 
فيه إلى توازنات في ما بينهم تأخذ 

بعني االعتبار خالفاتهم الفكرية 
واأليديولوجية والسياسية، ولذلك فهو 

اليوم يستعصي على االنقالب عليه. 
وحيثما حاولت أن تهرب من فصل أو 
حاولت أن تؤّول بالقوة بعض معانيه، 

وجدت نفسك بالضرورة خارج 
الدستور وخارج الشرعية، ال يمكن 

لك أن تفرض نفسك وإرادتك عليه وال 
تفتح أقفاله إال إذا اجتمع الجميع على 

فتحها، ولذلك انتفض الجميع ضد 
فكرة أن يتولى سعّيد وحده تعيني لجنة 

تتولى بحث هذه التغييرات. فبأي حق 
وبأي تفويض؟ وكأنما ال يدرك أنه إذا 

فتح الباب لذلك فسيكون لنا دستور 
جديد مع كل رئيس جديد. حول هذه 

املحاور يتلخص الصراع التونسي اليوم، 
ويمضي التونسيون إلى ذلك منفردين، 

في ظل صمت دولي غريب ومريب، 
عدا دعوة أممية باهتة للحوار ودعوة 

أميركية لتشكيل حكومة، وهذا أحسن 
وأصح للتاريخ حتى يكون الصراع 

وطنيًا والحل كذلك.

تونس



أثارت الدعوات للتطبيع مع االحتالل، الصادرة عن مؤتمر عقد في 
أربيل يوم الجمعة الماضي، غضبًا وتحركًا قضائيًا في بغداد، علمًا أن 
المؤتمر ــ الخديعة يجري في أجواء تطبيعية عربية، تسعى إسرائيل 

إلى توسيعها

45
سياسة

ــلــتــه 
ّ
ــر مــــن ســــت ســــاعــــات وتــخــل ــثـ واســـتـــمـــر أكـ

ــام، تـــنـــاقـــص عـــدد  ــعــ ــة طــ ــبــ اســـتـــراحـــتـــان ووجــ
ــيـــرة، وذلــك  الــحــضــور فــيــه خـــال ســاعــتــه األخـ
مــن 203 أشــخــاص إلــى أقــل مــن مائة شخص، 
بــحــســب مـــا أكــــد مــطــلــعــون عــلــى املـــؤتـــمـــر، من 
بينهم ناشط كــردي في أربيل. وقــال الناشط 
الحضور  من  كثيرين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
انسحبوا بعد مشاهدتهم علم دولة االحتال 
ــان يــــجــــري عـــرضـــهـــا  ــ ــ ــدة كـ ــ ــ ــور عـ ــ ــ مـــــن بـــــن صـ
ـــبـــتـــة عـــلـــى يــمــن 

ّ
وتــقــلــيــبــهــا عـــلـــى شـــاشـــة مـــث

ــه جــرى  ــــؤالء أنــ مــنــّصــة املـــؤتـــمـــر. واكـــتـــشـــف هـ
اإليــقــاع بــهــم، وحــصــلــت بسبب ذلـــك مــشــادات 
كامية وإطــاق شتائم في مّمر قاعة املؤتمر 
القاعة،  املــوجــودون داخــل  الخارجي، سمعها 
ــذي أكـــد أن الــحــديــث عن  بــحــســب الــنــاشــط، الــ
املــــؤتــــمــــر، هــو  ــــي  فـ ــــت  ــاركـ ــ 300 شـــخـــصـــيـــة شـ
خــديــعــة وقـــعـــت بــهــا وســـائـــل إعـــــام أجــنــبــيــة 
ــمــت بـــاألرقـــام الــتــي أعــلــنــت عنها 

ّ
وعــربــيــة ســل

الجهة املنظمة للمؤتمر، والتي تبنت الدعوة 
للتطبيع مع االحتال اإلسرائيلي.

ــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر الـــذي  ــ وجـ
قـــرأتـــه املــوظــفــة فـــي وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة 
ــالـــب بــانــضــمــامــنــا إلـــى  ســـحـــر الـــطـــائـــي: »نـــطـ
ــام(. وكــمــا نــّصــت  ــ ــراهـ ــ اتــفــاقــيــات إبـــراهـــيـــم )أبـ
الــتــي عقدت  التطبيع  )اتــفــاقــيــات  االتــفــاقــيــات 
بــن 4 دول عــربــيــة، هــي اإلمـــــارات والــبــحــريــن 
واملــغــرب والــســودان مع دولــة االحــتــال(، على 
ــراف  ــ ــ إقــــامــــة عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن األطـ
املوقعة ودولة وإسرائيل، فنحن أيضًا نطالب 
بــعــاقــات طبيعية مـــع إســـرائـــيـــل، وبــســيــاســة 
جديدة تقوم على العاقات املدنية مع شعبها 
الطائي،  واالزدهــــار«. وأضــافــت  التطور  بغية 
للعنف ضد  مــنــاهــضــة  تــتــرأس منظمة  الــتــي 
املرأة، وكانت من املتحدثن خال املؤتمر: »ال 
يحق ألي قوة، سواء أكانت محلية أم خارجية، 

أن تمنعنا من إطاق مثل هذا النداء«.
وكــــشــــف مــــســــؤول رفــــيــــع فــــي جــــهــــاز األمــــن 

مبيت  ليلة  توفير  مــع  الــراقــيــة،  أربــيــل  مدينة 
ووجـــبـــات طــعــام والــتــكــفــل بــمــصــاريــف النقل 
وغــيــرهــا، وســـط وعــــود بـــأن تــحــضــر املــؤتــمــر 
ــيـــة مــــن بــــغــــداد والـــــواليـــــات  ــمـ شـــخـــصـــيـــات أمـ
البحث معها بملفات جانبية  املتحدة، يمكن 
العراقية األكثر تضررًا  املــدن  متعلقة بشؤون 
ــاب. ومـــن أصـــل أكــثــر مــن 500 دعــوة  ــ مــن اإلرهـ
تّم توجيهها، استجاب قرابة املائتي شخص 

بالحضور إلى أربيل.
وســام الــحــردان، وهو شخصية عشائرية من 
محافظة األنبار غربي العراق، وحليف سابق 
لرئيس الــــوزراء األســبــق نـــوري املــالــكــي الــذي 
عّينه عام 2013 رئيسًا عامًا لقوات الصحوة 
في  »الــقــاعــدة«  لتنظيم  املناهضة  العشائرية 
الــــعــــراق، إضـــافـــة إلــــى شــخــص يـــدعـــى الــشــيــخ 
أبو محمد، وهو من أهالي نينوى ومقيم في 
أربــيــل ويــقــدم نفسه عــلــى أنـــه وجـــه عشائري 
ويملك استثمارات ومشاريع في مجال البنى 
الــتــحــتــيــة، شـــاركـــا بــمــهــمــة االتـــصـــال بــشــيــوخ 
إلقناعهم  املستهدفة  والشخصيات  العشائر 
ــاملـــشـــاركـــة فــــي املــــؤتــــمــــر، وذلــــــك إلـــــى جــانــب  بـ
أشــخــاص آخــريــن، منهم سعد عــبــاس وعامر 
تدعى  الثقافة  وزارة  فــي  وموظفة  الــجــبــوري، 
سحر الطائي. ووفقًا ملصادر رفيعة في بغداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن املــدعــويــن  تــحــدثــت لـــ
ــه يــعــقــد حـــول حــوار  ــّم إبــاغــهــم أنـ لــلــمــؤتــمــر تـ
ــــان اإلبــراهــيــمــيــة والـــدعـــوة إلـــى التقريب  األديـ
ــــاب والــتــطــرف، مــن دون  والـــســـام ونــبــذ اإلرهـ
ذكر إسرائيل أو التطرق إلى مسألة التطبيع. 
لــكــن الــحــاضــريــن فــوجــئــوا الحـــقـــًا بــالــكــلــمــات 
قبل  مــن  املؤتمر  عــن  التي صــدرت  والبيانات 
القائمن عليه. وأكد اثنان منهم، أن موضوع 
ــراق، كــان  ــعــ ـــي« فـــي الــ

ّ
تــشــكــيــل »اإلقـــلـــيـــم الـــســـن

حاضرًا في الحديث أيضًا وأن املؤتمر يشّكل 
ــذه املـــســـألـــة مـــع شــخــصــيــات  فـــرصـــة لــبــحــث هــ

دولية.
املــؤتــمــر الـــذي عقد مــســاء الجمعة فــي أربــيــل، 
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»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــوطــنــي الــعــراقــي، لـــ
املؤتمر،  مت 

ّ
نظ التي  هي  سبع شخصيات 

وهـــــي شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة تـــولـــت مــهــمــة 
التواصل مع املدعوين، الفتًا إلى أن تمويل 
قبل  مــن  حصل  وتنظيمه  بالكامل  املؤتمر 
مركز »اتصاالت السام«، ومقره نيويورك، 
أما رئيسه فيهودي من أصل عراقي يدعى 
جــوزيــف رود )وقـــد حــضــر املــؤتــمــر(. ولفت 
ــــداع عــدد  ــه جـــرى إيـــقـــاع وخـ املـــصـــدر إلـــى أنـ
ــر قـــلـــيـــل مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات لــلــحــضــور،  ــيـ غـ
وهـــو مـــا يــفــّســر صــــدور أكــثــر مـــن 40 بيانًا 
الحـــقـــًا، تــضــمــنــت اإلعــــــان عـــن الـــتـــبـــرؤ من 
املــؤتــمــر واالنــســحــاب مــن الــبــيــان الختامي 
والـــتـــوضـــيـــح بـــشـــأن املـــؤتـــمـــر ومــخــرجــاتــه. 
ولفت املصدر إلى أن تحقيقًا موسعًا يجري 

حاليًا في بغداد بشأن املؤتمر، فيما لم يبد 
تكن  لــم  بأنها  أربــيــل  تبرير  لــبــغــداد  مقنعًا 
على اطاع بشأن مخرجاته، بسبب وجود 
موافقات مسبقة لعقد املؤتمر من قبل جهاز 
ــايـــش )األمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي كــردســتــان  األسـ
الـــعـــراق(، عــلــمــًا أن أي فــنــدق فــي اإلقــلــيــم ال 
يــوافــق على استضافة أي نــشــاط، مــن دون 
إحضار موافقة أمنية، وهــو إجــراء معمول 
به منذ فترة طويلة. وأكد املصدر أن املؤتمر 
تــضــّمــن مــداخــلــة عــبــر الـــدائـــرة اإللــكــتــرونــيــة 
األراضــي  داخــل  إسرائيلية  مــن شخصيات 
الواليات  من  وأخــرى  املحتلة،  الفلسطينية 
املـــتـــحـــدة، ومـــداخـــلـــة مـــن اإلمـــــــارات ملــســؤول 
أيـــضـــًا، كــاشــفــًا عـــن أن  الــثــقــافــة  فـــي وزارة 
املــعــلــومــات األولـــيـــة املــــوجــــودة لــــدى جــهــاز 

القائمن  إلــى حصول  العراقي تشير  األمــن 
إلــى جانب وعود  أمـــوال،  على املؤتمر على 
مناطقهم،  فــي  السياسي  مستقبلهم  بدعم 
املــؤتــمــر، على  الرئيسي لعقد  املــحــّرك  وهــو 

حّد قوله.
ــح املـــســـؤول الــرفــيــع فـــي جـــهـــاز األمـــن  ــ ورّجــ
إقليم  سلطات  تصدر  أن  العراقي،  الوطني 
كردستان، وبضغط من بغداد، قرارًا بإبعاد 
املـــشـــاركـــن فـــي املــؤتــمــر مـــن اإلقـــلـــيـــم، حيث 
يقيم عدد منهم فيه، لكن دعوات صدرت في 
حيث  بتسليمهم،  اإلقليم  يقوم  لكي  بغداد 
ــدة، مـــن بــيــنــهــا الــعــمــالــة  يــواجــهــون تــهــمــًا عــ
والخيانة العظمى، في إشارة إلى املادة 201 
التعامل  تجّرم  التي  العراقي  الدستور  من 
مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي أو الــتــرويــج لــه. 

ووصـــف املــصــدر املــؤتــمــر بــأنــه »يــهــدف إلى 
صنع نصر سياسي وهمي لدولة االحتال، 

ستتغنى به عبر إعامها«.

رفض عراقي قاطع
بغداد،  في  األعلى  القضاء  وأصــدر مجلس 
ــرات إلــــقــــاء قـــبـــض بــحــق  ــذكــ ــد، مــ ــ ــ أمـــــس األحـ
ثـــاثـــة مـــن املـــشـــاركـــن فـــي املـــؤتـــمـــر. ونــقــلــت 
وكالة األنباء العراقية )واع( بيانًا للمجلس 
أوضح فيه أن »محكمة تحقيق الكرخ األولى 
في بغداد، وبناء على معلومات مقّدمة من 
مذكرة  أصـــدرت  القومي،  األمــن  مستشارية 
قبض بحق املدعو وسام الحردان، على إثر 
الــدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع 
مــع إســرائــيــل. كما تــم إصـــدار مــذكــرة قبض 
بحق املــدعــو مــثــال األلــوســي، واملــوظــفــة في 
الـــطـــائـــي، عــن  كـــريـــم  الـــثـــقـــافـــة ســـحـــر  وزارة 

الجريمة نفسها«.
وأملح البيان إلى قرب صدور مذكرات قبض 
فــي املؤتمر   املتورطن 

ّ
أخــرى جــديــدة بحق

الــتــطــبــيــعــي، حــيــث أكــــد أنــــه »ســيــتــم اتــخــاذ 
اإلجــراءات القانونية بحق بقية املشاركن، 
حــــال مــعــرفــة أســمــائــهــم الــكــامــلــة«. وتــتــابــع 
مستشارية األمن الوطني امللف، في تحرك 

بالتنسيق مع السلطات في أربيل.
وأصدرت الرئاسات العراقية الثاث مواقف 
رســمــيــة مــتــشــددة إزاء املـــؤتـــمـــر. وتـــوعـــدت 
الــحــكــومــة الــقــائــمــن عــلــيــه واملــشــاركــن فيه 
العربية  العشائر  تــبــرأت  فيما  باملحاسبة، 
مـــن املــؤتــمــر، واســتــنــكــره مــمــثــلــو املــكــونــات 
ــزاب. وقــال  العراقية وطــيــف واســـع مــن األحــ
نجل شيخ عشيرة البو ناصر، فاح حسن 
ــدا، وهــــو كــــان أحــــد الــحــاضــريــن ملــؤتــمــر  ــنـ الـ
لــلــخــداع«،  »تـــعـــّرض  إنـــه  التطبيعي،  أربــيــل 
ــان، أنــــــه الـــتـــقـــى بـــوســـام  ــ ــيـ ــ ــــي بـ مـــوضـــحـــًا فـ
الــحــردان ولفيف مــن الــشــيــوخ قبل يــوم من 
عقد املؤتمر، وحدثهم الحردان عن املؤتمر 
ــه، وهـــــو الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــن  ــوانــ ــنــ وعــ
الـــديـــانـــات ومــــن ضــمــنــهــا الـــديـــن الــيــهــودي. 
وأضــــاف الــنــدا: »حــضــرنــا املــؤتــمــر وأغلبنا 
مـــغـــرر بــــه، وفــوجــئــنــا بــتــضــمــن الــخــطــابــات 
كــلــمــة إســـرائـــيـــل ومــصــطــلــحــات الــتــعــايــش 
الــســلــمــي ومـــبـــادرة إبــراهــيــم والــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل«. ولفت إلى أن ذلك »كان حال أغلب 

الحضور. أما بخصوص ما دار في املؤتمر، 
فــالــعــنــوان كـــان شــيــئــًا، وواقــــع الــحــال شــيء 
آخر«. من جهته، قال شيخ عشيرة الجغايفة 
»املنظمن  إن  الجغيفي،  عـــواد  األنــبــار،  فــي 
الــذي دعا  للمؤتمر، ومنهم وســام الحردان 
إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ال 
يمثلون إال أنفسهم، والــحــردان مطرود من 
األنــبــار، ال يستطيع دخــول مدينته بسبب 
أكثر من موقف ومناسبة،  في  لها  خيانته 
ــار  ــبـ ــدر عـــنـــه ال يــمــثــل عـــشـــائـــر األنـ ــ ــا صـ ــ ومـ
وأمــرًا  التطبيع خيانة عظمى،  تعتبر  التي 
، كــمــا أن الــذيــن 

ً
مــرفــوضــًا جــمــلــة وتــفــصــيــا

حضروا مؤتمر أربيل شخصيات عادية، ال 
تأثير لها في املحافظة«. واعتبر الجغيفي، 
ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربــ ــعــ فــــي اتـــــصـــــاٍل مــــع »الــ
»ضعف الحكومة العراقية وضعف تطبيق 
القانون أّديــا إلى تمادي بعض األشخاص 
املتهمن بالخيانة، في التصريح والظهور 

اإلعامي«.
ــعـــراقـــي، فــوصــف  أمــــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـ
»املقزز والسخيف«، وأن املشاركن  املؤتمر بـ
»ال أهــمــيــة لــهــم«. ورأى عــضــو الــحــزب علي 
»العربي الجديد«، أن  الصافي، في تصريح لـ
العراقي  اإلجماع  املوضوع هو  »الجّيد في 

الكبير واملفرح حول رفض املؤتمر«.

أربيل تتبرأ من المؤتمر
أن  العراق،  إقليم كردستان  رئاسة  وأعلنت 
ال علم لديها بمؤتمر »السام واالسترداد« 
الداعي للتطبيع مع االحتال، وال بمضامن 
ــه، مـــضـــيـــفـــة أن »مــــــا صــــــدر عــن  ــعــ ــيــ مــــواضــ
أو سياسة  رأي  االجتماع ليس تعبيرًا عن 
أو مــوقــف إقليم كــردســتــان«. وشـــّددت على 
بالسياسة  أو توجه مرتبط  »أي موقف  أن 
الــخــارجــيــة، هـــو مـــن صــاحــيــات الــحــكــومــة 

االتحادية، واإلقليم ملتزم بها«.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع عضو 
الحزب »الديمقراطي الكردستاني« الحاكم 
في أربــيــل، ريبن ســام، الــذي قــال إن »عقد 
مؤتمر التطبيع مع إسرائيل ال يعني تأييد 
حــكــومــة اإلقــلــيــم أو األحــــزاب فــي كــردســتــان 
ــمــــونــــه«. وأوضـــــــــح ســــــام أن »أربــــيــــل  ملــــضــ
الثقافية  بإقامة فعالياتهم  للجميع  تسمح 
والــحــقــوقــيــة ونـــدواتـــهـــم ومــؤتــمــراتــهــم، وال 
يــوجــد أي مــنــع لــلــحــّريــات، كــمــا أن املــؤتــمــر 
ــيــــر عـــقـــد بـــعـــنـــوان )الـــــســـــام( وتــبــنــتــه  األخــ
منظمة دولية، وهذا ما نعرفه، أما بالنسبة 
ملا تــّم طرحه عن ملف التطبيع، فهذا ليس 
»قيام  أن  واعتبر  كردستان«.  بعلم حكومة 
إلــى  الــتــهــديــدات  بتوجيه  سياسية  جــهــات 
أجــل  مــن  هــو  بحكومته،  والتنكيل  اإلقــلــيــم 
ــات ســـيـــاســـيـــة وانـــتـــخـــابـــيـــة«.  ــايــ تــحــقــيــق غــ
ــر الــــســــيــــاســــي فـــــي إقـــلـــيـــم  ــيـ ــبـ ــخـ واعــــتــــبــــر الـ
عــثــمــان، على »فيسبوك«،  هــيــوا  كــردســتــان 
الهجمات  اســتــدراج  كــان هدفه  »املؤتمر  أن 
اإليرانية وهجمات املليشيات على اإلقليم«.

لكن النائب العراقي كاطع الركابي، رأى أن 
»أربـــيـــل مــتــهــمــة، حــتــى وإن نــفــت ارتــبــاطــهــا 
تــجــمــع معظم  كــونــهــا  بــاملــؤتــمــر،  أو علمها 
الــشــخــصــيــات املـــؤيـــدة لــلــتــطــبــيــع مـــع كــيــان 
ــة، بـــالـــتـــالـــي فــهــي  ــيــ ــربــ يـــغـــتـــصـــب أرضــــــــًا عــ
الحكومة  هــــؤالء، وعــلــى  كــل  بــطــرد  مطالبة 
الـــعـــراقـــيـــة أن تــعــمــل عــلــى تــجــريــمــهــم وفــق 
القانون العراقي«. ورأى الركابي في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن »الكيان الصهيوني  لـ
التطبيع  هــدف  لتحقيق  أربيل  على  يتعكز 
الــعــراق، من خــال فتح مكاتب وتمويل  مع 
ــذه املــــمــــارســــات  ــن هــــ ــكـ مــــشــــاريــــع مــــدنــــيــــة، لـ

مكشوفة«.

مؤتمر تطبيع 
في أربيل

والدليم  وعبيد  شمر  عشائر  تبرأت 
وبطون  نــاصــر  ــبــو  وال عيثة  ــبــو  وال
ــراق، من  ــعـ ــي الـ عــربــيــة أخــــرى، ف
مؤتمر  بيان  إصــدار  في  المشاركين 
أوساط  دعت  كما  التطبيعي،  أربيل 
في  المشاركين  دم  إلهدار  عشائرية 
وجاء  الــعــار«.  بـ»مؤتمر  وصــف  ما 
ــي من  ــراق ــاع ع ــم ذلـــك وســـط إج
والشيعية  السنّية  المكونات  ممثلي 
والمدنية،  والمسيحية  والكردية 
ــحــزب  ــا ال ــرزهـ وقــــوى ســيــاســيــة أبـ
برفض  المدني،  والتيار  الشيوعي 
العراق  موقف  وتأكيد  المؤتمر 

الثابت من القضية الفلسطينية.

العشائر تتبرأ
الغالف

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

التطبيع مع  إلى  الدعوات  صدمت 
االحتال اإلسرائيلي، الصادرة عن 
مؤتمر استضافته أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، يوم الجمعة املاضي، 
الــعــراقــيــة املختلفة، حتى مــن داخــل  األطــيــاف 
اإلقــلــيــم، وأثـــــارت رفــضــًا واســعــًا وتــحــركــًا من 
قــبــل الــســلــطــات الــعــراقــيــة العــتــقــال ومحاسبة 
املـــســـؤولـــن والــقــّيــمــن عــلــى املـــؤتـــمـــر. غــيــر أن 
طــلــق عليه اسم 

ُ
كــوالــيــس هــذا الــحــدث، الـــذي أ

»مؤتمر الــســام واالســـتـــرداد«، وشــاركــت فيه 
شــخــصــيــات أغــلــبــهــا غـــيـــر مـــعـــروفـــة، تــكــشــف 
على  للقاء  الــتــرويــج  مــن  انطلقت  عــن خديعة 

رُّوج للمؤتمر على 
أنه دعوة للحوار بين 

األديان والسالم

طالب المؤتمر 
بانضمام العراق إلى 

اتفاقات أبراهام

كواليس خديعة تحت عنوان السالم
أنــه دعــوة للحوار بن األديـــان والــســام ونبذ 
اإلرهـــاب والــتــطــرف، وصـــواًل إلــى إسقاطه في 
مربع التطبيع. هذه الرواية الكاملة للخديعة 
مــنــذ الــدعــوة إلـــى املــؤتــمــر، وصــــواًل إلـــى عقده 

وما تاه.

منظمون غير معروفين
عــلــى مـــدى ثــاثــة أســابــيــع، قـــادت شخصيات 
محلية عراقية في أربيل، اتصاالت واسعة مع 
العشائرية والسياسية  الوجوه  العشرات من 
ــربــــي الـــعـــراق  الـــنـــاشـــطـــة فــــي مـــــدن شـــمـــال وغــ
وبغداد، إضافة إلى ناشطن في الحراك املدني 
العراقي، تدعوهم للمشاركة في مؤتمر حمل 
اســـم »الـــســـام واالســــتــــرداد«، فــي أحـــد فــنــادق 

تبرأ إقليم كردستان من معرفته مسبقًا بمضمون المؤتمر التطبيعي 
الذي عقد في أربيل. وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، 
أمس  ــورة(،  ــص )ال ــادل  ع جوتيار 
باإلطار  ملتزم  اإلقليم  أن  األحــد، 
العام للسياسة الخارجية العراقية، 
نقلتها  تصريحات  في  مضيفًا 
وســائــل اإلعــــالم الــمــحــلــيــة، أن 
المؤتمر التطبيعي »لم يُمثّل من 
موقف  إن  كردستان.  إقليم  قبل 
والقضية  إســرائــيــل  مــن  اإلقليم 
بالدستور  مرتبط  الفلسطينية 

العراقي«.

شاركت في المؤتمر شخصيات عراقية غير معروفة )صافين حامد/فرانس برس(اإلقليم ملتزم بالدستور
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عّمان ـ أنور الزيادات

األسابيع  فــي  األردنــيــة  الدبلوماسية  تعمل 
األخيرة على إعــادة الــدفء إلى العاقات مع 
الـــعـــراق ومـــع الــفــصــائــل واألحــــــزاب الــعــراقــيــة 
كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــحــلــيــفــة إليـــــــران، في 
التشريعية  السلطتان  تبذلها  جهود  سياق 
والتنفيذية، ملراٍم اقتصادية وأهداف سياسية 
أهمية  أكثر  لتأدية دور  أكبر  وخلق مساحة 
على املستوى اإلقليمي، بعد التهميش الذي 
بقيادة  السابقة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــارســتــه 
وحول  األردن.  تجاه  ترامب  دونالد  الرئيس 
ــد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء،  ــذه الـــتـــطـــورات، أكـ هـ
وزير الخارجية األردنــي، أيمن الصفدي، في 
الــوزاري ملتابعة ُمخرجات مؤتمر  االجتماع 
سبتمبر/  21 في  والشراكة،  للتعاون  بغداد 

للعراق  األردن  دعــم  مواصلة  الحالي،  أيــلــول 
وأمنه واستقراره. وشــّدد على وقوف األردن 
ــادة البناء  الـــعـــراق فــي عملية إعــ إلـــى جــانــب 
وتثبيت االســتــقــرار. وقــبــل ذلــك بحث وزيــرا 
الفراية  مــازن  األردنــي  البلدين،  الداخلية في 
التعاون  تعزيز  الغانمي،  عثمان  والــعــراقــي 
في مجاالت مكافحة اإلرهاب والتطرف وأمن 
الحدود وعمليات التهريب واالتجار بالبشر.
بدوره، شارك العاهل األردني عبدالله الثاني 
فـــي مــؤتــمــر بـــغـــداد لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة في 
29 أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، كــمــا احــتــضــنــت 
حــزيــران  يونيو/   27 فــي  العراقية  العاصمة 

أمين العاصي

استبق الروس القمة التي ستجمع الرئيسن 
الروسي فاديمير بوتن والتركي رجب طيب 
أردوغــان، في سوتشي في 29 الشهر الحالي، 
بقصف غير مسبوق على املناطق الخاضعة 
ألنــقــرة فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســـوريـــة، في 
ــة أن مــوســكــو تـــريـــد تـــنـــازالت  ــالـــة واضـــحـ رسـ
لــصــالــح نـــظـــام بـــشـــار األســـــد لـــتـــفـــادي تــجــدد 

األعمال القتالية.
وأكـــد نــاشــطــون محليون وشــبــكــات إخــبــاريــة 
ــة  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ ــربـ مــحــلــيــة أن الــــطــــائــــرات الـــحـ
استهدفت صباح أمس األحد بأكثر من ثاث 
ــراد الــتــابــعــة لناحية  ــارات جـــوّيـــة مــنــطــقــة بــ ــ غـ
عفرين شمال غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 
7 أشخاص وإصابة آخرين. وبحسب نشطاء 
ــغـــارات جــــاءت بــعــد تحليق  ــإن الـ إعــامــيــن، فـ
ألكــثــر مـــن 10 ســـاعـــات لــطــائــرات االســتــطــاع 
الروسية في سماء منطقة عفرين، الخاضعة 
معارضة  طــريــق فصائل  عــن  الــتــركــي  للنفوذ 

موالية ألنقرة.
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــار املـــرصـ ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
اإلنــســان إلــى مقتل 7 مــن عناصر مــن فصيل 
السورية  »الجبهة  لـ الــتــابــع  الــحــمــزة«،  »فــرقــة 
لــــلــــتــــحــــريــــر«، وهــــــــي تــــكــــتــــل عــــســــكــــري تـــابـــع 
ــراء قصف  »الــجــيــش الــوطــنــي« املـــعـــارض، جـ لـــ
للفرقة  مقرًا عسكريًا  استهدف  روســي  جــوي 
في قرية براد ضمن جبل األحام بريف مدينة 
 11 إصابة  غــرب حلب، مؤكدًا  عفرين شمالي 

املــاضــي أعــمــال الــقــمــة الــثــاثــيــة بــن الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي وامللك األردني 
ورئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
ــة كـــانـــت زيــــــارة رئــيــس  ــارقـ ــفـ لــكــن الـــعـــامـــة الـ
مجلس النواب األردنــي عبد املنعم العودات 
ــراق، مــطــلــع شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــعــ ــى الــ إلــ
الحالي التي اتخذت طابعًا رسميًا، مدفوعة 
ــان الــــدولــــة لــلــقــاء ســيــاســيــن  ــ بــرغــبــة مـــن أركــ
ــران، مــثــل رئـــيـــس تــحــالــف  ــ ــ مــتــحــالــفــن مـــع إيـ
»الفتح« في البرملان العراقي هادي العامري، 
الــعــام لحركة »عصائب أهــل الحق«  واألمـــن 
من  الثالث  اللقاء  كــان  فيما  الخزعلي،  قيس 
نصيب رئيس الهيئة السياسية في »التيار 

الصدري« نصار الربيعي.
يـــــدرك جــيــدًا  بــــات  أن األردن  الــــواضــــح  ومــــن 
املــعــادلــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة عــلــى األرض، 
خــصــوصــًا بــعــد اإلعــــان عــن مــشــروع الــربــط 
املقرر  من  الــذي  العراقي  األردنـــي  الكهربائي 
إطــاقــه فــي عــام 2022. وهــو أمــر يحتاج إلى 
حلفاء  مــع  السياسية  التفاهمات  هــذه  مثل 
إيــــران فــي الــعــراق بــاعــتــبــارهــا طــرفــًا رئيسيًا 
إغفال  للمعادلة ال يمكن تجاوزها، من دون 

النفوذ اإليراني في سورية.
وحول واقع العاقات األردنية العراقية، قال 
الخارجية  الــشــؤون  للجنة  السابق  الرئيس 
في مجلس النواب األردني، نضال الطعاني، 
»هناك  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
ــيــــرة على  انــفــتــاحــًا تـــامـــًا خــــال الـــفـــتـــرة األخــ
تتناسب  ال  النتائج  اآلن  حتى  لكن  الــعــراق، 
البلدين«،  بــن  املفتوحة  الــعــاقــات  مــع حجم 
رابــطــًا ذلـــك بــالــقــوى ذات الــعــاقــة مــع إيــــران، 
ــا مـــســـيـــطـــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــهــ ــــي قــــــال إنــ ــتـ ــ والـ
ومــؤثــر فــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
ولها وضعها، ولها تأثير على االنفتاح مع 
األردن، خصوصًا في الخطوات االقتصادية. 
كماشة  فــكــي  بــن  األردن  أن  الــطــعــانــي  ورأى 
ــقـــوى املــوالــيــة  ــع الـ اقــتــصــاديــًا فـــي عــاقــتــه مـ
ــراق، والـــقـــوى املــــوجــــودة في  ــعــ ــران فـــي الــ ــ إليــ
سورية على جبهة درعا. ولفت إلى أن هناك 

سعفوا إلى النقاط الطبية 
ُ
من عناصر الفرقة أ

واملستشفيات في منطقة عفرين.
وأكـــــد مــصــطــفــى ســـيـــجـــري، وهــــو قـــيـــادي في 
الـــجـــبـــهـــة، »ارتـــــقـــــاء عـــــدد مــــن أبــــنــــاء الــجــبــهــة 
السورية للتحرير في قصف لطيران االحتال 
ــد مــعــســكــرات الــجــبــهــة في  الــــروســــي عــلــى أحــ
منطقة عفرين«. واعتبر، في سلسلة تغريدات 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، الــتــصــعــيــد الـــروســـي »رســالــة 
واضحة قبيل انعقاد القمة التركية الروسية، 
أو خطوط حمرًا لإلجرام  أال حــدود  ومفادها 
الــــروســــي بـــهـــدف تــطــبــيــق الــــرؤيــــة واألهــــــداف 

الروسية في سورية«.
وكــــان الـــطـــيـــران الــحــربــي الـــروســـي قـــد قصف 
مــــســــاء الـــســـبـــت املــــاضــــي قـــريـــتـــي بــصــلــحــايــا 
ــرق مــديــنــة عــفــريــن بــريــف  وجــلــبــل جـــنـــوب شــ
حلب الشمالي بعدة غارات، استهدفت محيط 
أّدى  مــا  املنطقة،  فــي  التركية  الــقــواعــد  إحـــدى 
ــام لــجــمــيــع الــقــواعــد الــتــركــيــة  إلـــى اســتــنــفــار عـ
ــزاز، وصــواًل  فــي مناطق عفرين وإعـ املنتشرة 
الــبــاب شمال شــرق حلب، بحسب  إلــى مدينة 
شبكات أنــبــاء محلية. وجـــاءت الــغــارات غــداة 
تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــــروف، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، زعــم 
أنــه ثمة »بـــؤرة إرهابية واحـــدة متبقية  فيها 
في سورية، وهي إدلــب، وال مشكلة بمكافحة 
اإلرهاب هناك«، مهددًا، في الوقت ذاته، بوقف 
إيــصــال املــســاعــدات األمــمــيــة إلـــى شــمــال غــرب 
ــع الــنــظــام  ــة فـــي حــــال عــــدم الـــتـــعـــاون مـ ــوريـ سـ
الــســوري. كما زعــم الفـــروف أن مــواقــع القوات 
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري،  ــيـــة، ومـــواقـــع قـ الـــروسـ
»تتعرض لهجمات في منطقة وقف التصعيد 
ولن نسمح بذلك«، مكررًا مزاعم موسكو بأن 
العسكرية  الــقــوة  تستخدم  الــروســيــة  الــقــوات 
هــنــاك ضــد »اإلرهـــابـــيـــن« بــنــاء عــلــى قـــرار من 
ــن. وأضــــاف: »الــوضــع فــي شمال  مجلس األمــ
غرب سورية... نستخدم القوة هناك بناء على 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254 القاضي 
بمكافحة اإلرهـــاب بحزم فــي ســوريــة«. ودأب 

بالغارات الروسية على مناطق النفوذ التركي 
»الوطن«،  وقالت صحيفة  في شمال سورية. 
أمــس األحـــد، إن »زيـــادة حــدة القصف الجوي 
الــــروســــي ضــــد املــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الـــتـــركـــي، ال تــــدع مـــجـــااًل لــلــشــك بــــأن الــقــيــادة 
فــرض تغيير جوهري  الــروســيــة عــازمــة على 
عــلــى ســـلـــوك أردوغــــــــان فـــي )مــنــطــقــة( خفض 
التصعيد )إدلـــب ومــا حــولــهــا(«. واعتبرت أن 
اســتــهــداف مــنــطــقــة عــفــريــن مـــن قــبــل الــطــيــران 
الروسي »نوع من رسائل الضغط«، في سياق 
ما يمكن تسميته »الحرب الدبلوماسية« التي 

تنتهجها موسكو إزاء أنقرة.
الــروســي  بــالــشــأن  املختص  السياسي  املحلل 
»العربي  الواحد رأى، في حديث مع  طه عبد 
الــجــديــد«، أن الــجــانــب الــروســي »يــرفــع سقف 
الوضع  التركي حول  الجانب  مع  املفاوضات 
في إدلب، وحول سورية بشكل عام«، مضيفًا: 
»املــســألــة الــواضــحــة أن الـــروس يــريــدون كامل 
ــبـــاره واحـــــــدًا مــن  ــتـ ــاعـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أم 4 بـ
الشراين الرئيسية لتحسن التبادل التجاري، 
وبـــالـــتـــالـــي خـــلـــق أي مـــقـــومـــات، مــهــمــا كــانــت 
مــتــدنــيــة، ملــحــاولــة إنــعــاش اقــتــصــاد الــنــظــام«. 
كما رأى عبد الــواحــد أن »روســيــا تسعى إلى 
مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك. تــريــد تــرتــيــبــات معينة 
مـــع األتــــــراك، عــبــر الــضــغــط الــعــســكــري تسمح 
باستعادة سيطرة أوسع على إدلب، أو حتى 
الــســوري  النظام  مؤسسات  بتمثيل  السماح 
فيها«. ولفت إلى أن الروس »سيصرون خال 
تحرير  هيئة  استئصال  موضوع  على  القمة 
ــم يــتــراجــع  ــام«، مــضــيــفــًا: »بـــاخـــتـــصـــار لــ ــ ــشـ ــ الـ
الروس عن سعيهم الستعادة كامل السيطرة 
عــلــى األراضـــــي الـــســـوريـــة، لــقــنــاعــتــهــم أن هــذه 
إعادة  الخطوة ستكون حاسمة في موضوع 
الــدولــي على  الــنــظــام وإرغــــام املجتمع  تأهيل 
الــتــعــامــل مــعــه«. وتـــابـــع: »يــــرون )الــــــروس( أن 
الوضع السياسي واملواقف الدولية باتت أكثر 
النظام  الــتــعــاطــي مــع  فــكــرة  اســتــعــدادًا لتقبل 
الــســوري، على األقـــل بــاعــتــبــاره »سلطة األمــر 

الواقع«. شارك العاهل األردني في مؤتمر بغداد )مرتضى السوداني/األناضول(

استهدفت الغارات عناصر من »فرقة الحمزة« )بكر القاسم/ فرانس برس(

ــــع وصـــــــول الـــحـــزب  الـــســـيـــاســـيـــة اخـــتـــلـــفـــت مـ
الديمقراطي إلى الحكم في واشنطن، مانحًا 
ــر لـــــــأردن لــلــتــحــرك فــــي اإلقـــلـــيـــم،  ــبـ ــة أكـ ــريـ حـ
خــصــوصــًا الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي، لــيــس مع 
ــتـــى مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري  الــــعــــراق فـــقـــط وحـ
ــون  ــانــ »قــ ــــن  مـ األردن  اســـتـــثـــنـــاء  ومــــحــــاولــــة 
ــارة وزيـــر الــدفــاع في  ــار إلــى زيـ قــيــصــر«. وأشـ
النظام السوري علي أيوب إلى األردن أخيرًا، 
الـــربـــاعـــي،  الـــطـــاقـــة  اجـــتـــمـــاع وزراء  وقــبــلــهــا 
األردنية هالة زواتــي والسوري بسام طعمة 
واملــــصــــري طـــــارق املــــا والــلــبــنــانــي الــســابــق 
ــال إن الـــواليـــات  ريـــمـــون غــجــر فـــي عـــّمـــان. وقــ
السياسية  الــتــحــركــات  على  تشجع  املــتــحــدة 
فــي املــنــطــقــة مــن أجـــل الــتــفــرغ لــلــمــواجــهــة مع 
الصن وروسيا، ولذلك تريد إطفاء الحرائق 
فـــي اإلقــلــيــم واملــنــطــقــة، وتــســعــى لـــهـــدوء في 
دبلوماسيًا.  األزمـــات  حــل  ومحاولة  املنطقة 

تــشــددًا فــي ســوريــة وانفتاحًا فــي الــعــراق، أو 
بهذه  كثيرًا  يتأثر  واألردن  أحــيــانــًا،  العكس 
الــقــوى. ولــذلــك رأى األردن أنــه ال بــد مــن فتح 
باب املواربة السياسية مع إيران، ذات النفوذ 

املؤثر في العراق.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار رئـــــيـــــس قــــســــم اإلعــــــــام 
ــــي جــامــعــة  ــيـــة فـ ــجـ ــراتـــيـ والـــــــدراســـــــات االســـتـ
الحسن بن طال، حسن الدعجة، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــتـــوازنـــات 

وحـــول لــقــاء رئــيــس مجلس الــنــواب األردنـــي 
طهران،  مــن  مقربة  سياسية  شخصيات  مــع 
لــتــحــقــيــق  يــســعــى  األردن  أن  الـــدعـــجـــة  رأى 
مـــصـــالـــحـــه بــــالــــدرجــــة األولـــــــــى، ويـــلـــتـــقـــي مــع 
جـــمـــيـــع الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي مــــن املـــمـــكـــن أن 
األطياف  مــن مختلف  أهــدافــه،  تلبي وتحقق 
ال  السياسة  في  وتابع:  العراقية.  السياسية 
مــحــظــورات، واالتــصــاالت تــكــون مــع مختلف 
الــقــوى الــســيــاســيــة، كــاشــفــًا أن الــعــاقــات مع 
إيران تشهد تطورًا كبيرًا حتى على مستوى 
لـــذلـــك ســـابـــقـــًا، مثل  الـــرافـــضـــة  الــخــلــيــج  دول 
السعودية. ولفت إلى ضرورة عدم النظر إلى 
بمعزل  العراق،  مع  العاقات  تعزيز  محاولة 
عــن الــدبــلــومــاســيــة األردنـــيـــة تــجــاه الــعــاقــات 
مع النظام السوري، والتي تأتي بتنسيق مع 
الواليات املتحدة وروسيا، ملزيد من التعاون 

االقتصادي.

منح وصول بايدن 
للحكم حرية أكبر لألردن 

للتحرك في اإلقليم
املــعــارضــة والــنــظــام في  الداخلية بــن مناطق 
ريــفــي حلب وإدلــــب، مــهــدديــن بــإعــطــاء النظام 
الـــضـــوء األخـــضـــر لــلــتــقــدم عــلــى األرض تحت 
غــطــاء نـــاري مــن الــطــيــران الــروســي للسيطرة 
عــلــى طــريــق »أم 4« بــالــقــوة، مــا يــعــنــي وقــوع 
أن تستميت  املـــتـــوقـــع  مـــن  إذ  ــبـــرى،  كـ ــعـــارك  مـ
الـــفـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة بــــالــــدفــــاع عــــن مــنــاطــق 
نفوذها جنوب الطريق املذكور أو في محيطه، 
الزاوية  ومنطقة جبل  أريحا  مدينة  وأبــرزهــا 

التي تضم 33 بلدة وقرية.
قيادي  البكور، وهو  العقيد مصطفى  وتوقع 
فــي فصائل املــعــارضــة الــســوريــة فــي محافظة 
ــد«،  ــديـ ــع »الــــعــــربــــي الـــجـ إدلـــــــب، فــــي حـــديـــث مــ
تــصــعــيــدًا روســـيـــًا أكــبــر قــبــيــل قــمــة ســوتــشــي. 
الــيــوم بوجه  أن تركيا »وحــيــدة  البكور  ورأى 
التحالف الروسي اإليراني األسدي«، مضيفًا: 
»هـــنـــاك تـــراجـــع غــربــي عـــن االهــتــمــام بــالــشــأن 
يــتــوقــع عمليات  الــبــكــور ال  أن  إال  الــــســــوري«. 
عــســكــريــة واســـعـــة لــلــنــظــام فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــوريـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن مــنــطــقــة شــرقــي نهر  سـ
الفرات أكثر أهمية للروس من محافظة إدلب 
حاليًا. إلى ذلك، احتفى إعام النظام السوري 

الــجــانــب الــروســي على رفــع وتــيــرة التصعيد 
ــة تـــجـــمـــع بـــوتـــن  ــمــ ــري قـــبـــيـــل أي قــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
وأردوغان للتباحث في قضايا تخّص الشأن 
السوري. ويجتمع الرئيسان مجددًا في مدينة 
ســوتــشــي الــروســيــة فــي 29 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الحالي، ومن املتوقع أن يحضر ملف الشمال 
الغربي من سورية بقوة على طاولة التباحث. 
»تــنــازالت«  ومـــن املــرجــح أن يــطــالــب الــــروس بـــ
من األتــراك لصالح النظام السوري على عدة 
صـــعـــد، لــعــل أبـــرزهـــا اســـتـــعـــادة الــحــركــة على 
بالشمال  الساحل  يربط  الــذي   ،»4 »أم  طريق 
إدلــب الجنوبي، والذي  السوري، ويعبر ريف 
األهم  الجانب  تسيطر فصائل معارضة على 
منه. كما يضغط الــروس باتجاه فتح املعابر 

توقع مصطفى البكور 
تصعيدًا روسيًا أكبر قبيل 

قمة سوتشي

يعمل األردن لتطوير 
عالقاته مع العراق، وفي 

هذا الصدد، يسعى إلى 
تحسين العالقات مع 

الفصائل العراقية الموالية 
إليران

رفعت روسيا، عبر شن 
غارات على فصيل سوري 
معارض، تابع لتركيا، من 

سقف المفاوضات مع 
أنقرة حول الوضع في 

إدلب

الحدثتقرير
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مرشح الدائرة 24 )أبا الظلوف( النتخابات مجلس الشورى 

هناك حقائق ال يرقى إليها الشك وإن طال الزمن، ومنها أن 
الماء سبب الزدهار أغلب الحضارات القديمة، وأنه قد يكون سببا 

في أغلب الحروب المقبلة، وأنه في كل األحوال سيكون رافدا 
للنمو في الدول التي تعرف كيف تستغل هذا المورد الثمين 

في الزراعة والصناعة والسياحة، وفي رفاهية المواطنين. 

ــد منهــا لنعــرف مــن  هــذه مقدمــة كان الب
أيــن نبــدأ، فنحــن يف دولــة قطــر عشــنا 
ــا  ــرة لكنن ــال كث ــر ألجي ــاف البح ــى ضف ع
كنــا نشــكو مــن شــّح ميــاه الــرب، وكانــت 
تحقيــق  عــن  وعاجــزة  زراعتنــا ضعيفــة 
االكتفــاء الــذايت لنــا بســبب قلــة املــاء، 
أقــل  املائيــة  مواردنــا  أن  أيضــا  ونعــرف 
مــن مواردنــا مــن الغــاز والنفــط، ولكننــا مل 
ــا  نقــف عاجزيــن أمــام هــذا الحــال، وفكرن
يف حلــول مبتكــرة تحقــق لنــا أهدافــا ال 
ميكننــا التخــي عنهــا: أولهــا تحقيــق األمــن 
ــا  ــوى، وثانيه ــة قص ــا كأولوي ــايئ لدولتن امل
البحــث عــن مصــادر مســتدامة لتنويــع 
ــاد  ــددة بالنف ــة امله ــاه التقليدي ــادر املي مص
مهــا رّشــدنا اســتغاللها، وثالثهــا ضــان 
مــورد دائــم وقابــل للتخزيــن مــن ميــاه 
الــرب يكفــي لســد حاجــات املواطنــن 
وكل أهــل قطــر لســنوات مقبلــة، ومــن 
ــروع  ــأ م ــراتيجية نش ــة االس ــذه الخط ه
ــة  ــاه مبنطق ــن املي ــرى لتخزي ــات الك الخزان

أم صــالل عــي شــال الدوحــة. 
ــق  ــت مهندســا مشــاركا يف تحقي ــي كن وألنن
تحولــت  التــي  الفريــدة  الرؤيــة  هــذه 
إىل مــروع ضخــم بلغــت كلفتــه حــوايل 
مليــارات   4( قطــري  ريــال  مليــار   14.5
خــريت  بــكل  وســاهمُت  أمــريك(،  دوالر 
الهندســية  الهندســية يف تنفيــذ مكوناتــه 
فإننــي  واملتطــورة،  والضخمــة  املعقــدة 
أجــد أن الحديــث عــن هــذا املــروع هــو 
ــاز،  ــث عــن قصــة نجــاح قطــري بامتي حدي
وعــن أبنــاء هــذا الوطــن مــن أهــل الفكــر 
رصح  بنــاء  يف  ســاهموا  ممــن  والســاعد 
ــر  ــتيعاب أك ــى اس ــادر ع ــايئ ق ــديس م هن
امليــاه  مــن  غالــون  مليــون   1500 مــن 
ــغ 150%  ــادة تبل الصالحــة للــرب، أي بزي
مقارنــة بالقــدرة الســابقة لتخزيــن ميــاه 

الــرب. 
األضخــم  يعتــر  الــذي  املــروع  هــذا 
يف العــامل وفــق أعــى معايــر التصنيــف 
واملقارنــة، يوفــر يف مرحلتــه الحاليــة األمــن 

ــتكون  ــام 2026، وس ــى ع ــر حت ــايئ لقط امل
ــه مراحــل أخــرى مســتقبلية مــن شــأنها  في
ــا  ــى م ــة حت ــايئ للدول ــن امل ــق األم أن تحق
بعــد عــام 2036، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

التطــور الســكاين الرسيــع للدولــة. 
ويشــكل مــروع الخزانــات االســراتيجية 
ــاه يف قطــر مفصــال أساســيا يف  الكــرى للمي
تحقيــق األمــن املــايئ، وتأكيــدا لجاهزيــة 
ــات  ــاء مبتطلب ــة للوف ــاه يف الدول ــاع املي قط
ــا، فهــو  ــة التــي تشــهدها البــالد حالي التنمي
الــرب  ميــاه  يبعــد كل فرضيــات شــح 
عــن ســكان قطــر لســنوات طويلــة مقبلــة، 
ــة  ــاه الصالح ــن املي ــا م ــا عالي ــدم تدفق ويق
للــرب ومــن مــورد ال ينضــب يقــوم عــى 
تنقيــة ميــاه البحــر، كــا يوفــر قــدرة كبــرة 
ــا  ــد املســاكن واملنشــئات بأنواعه عــى تزوي
ــات  ــي كل فرضي ــة تراع ــاه نقي ــادر مي مبص
ــاؤال  ــر تف ــراين األك ــكاين والعم ــور الس التط

ــى اآلن.  حت
ميكننــي  الهندســية  خــريت  خــالل  ومــن 
القــول إن هــذا املــروع االســراتيجي الــذي 
يتكــون  بأهميتــه،  إميانــا  فيــه  ســاهمت 
ســعة  تبلــغ  خزانــا،  عــر  مــن خمســة 
الواحــد منهــا نحــو 100 مليــون غالــون، 
ويســاهم ارتفــاع الخزانــات عــى توفــر 
دعــم هيدروليــي يســاعد يف توصيــل املــاء 
ــوارئ  ــاالت الط ــاء ح ــى أثن ــبكة حت إىل الش
ــا  ــال. ك ــايئ مث ــار الكهرب ــاع التي ــد انقط عن
ــات الضخمــة مبحطــات  ــك الخزان ــط تل ترتب
ــة  ــب ثنائي ــن األنابي ــبكة م ــر ش ــة ع التحلي

ــرا، وهــو  ــا 650 كيلوم ــغ طوله ــاه يبل االتج
نحــو  امليــاه  تدفــق  مرونــة  يضمــن  مــا 
جميــع مناطــق الدولــة، بينــا تعمــل آليــة 
تدويــر مبتكــرة للميــاه ونظــام تعقيــم عــايل 
الجــودة عــى املحافظــة عــى جــودة امليــاه 
ــة  ــدد زمني ــة مل ــات الضخم ــك الخزان يف تل

ــة.  طويل
إن هــذا املــروع يعــر عــن رؤيــة الدولة 
للمســتقبل يف مجــال حســاس وحيــايت ال 
ــاة  ــاه مصــدر حي ــدا، فاملي ــه أب ــى عن غن
ــن  ــه، وال ميك ــت نفس ــة يف الوق ورفاهي
مبثــل  إال  وتعمرهــا  املــدن  تأســيس 
هــذا املصــدر الحيــوي، ولهــذا مل نجــد 
توســيع  يف  مشــاكل  أي  اآلن  حتــى 
ــا منلــك  ــا ألنن ــا وتطويهــا عمراني مدنن
املــوارد للقيــام بذلــك ومنهــا املــاء 
يشــكل  ال  كــا  للــرب،  الصالــح 
التطــور يف عــدد الســكان، وال ارتفــاع 
ــاه يف  ــرد للمي ــتهالك الف ــب اس نصي
ــر  ــوايل 500 ل ــغ ح ــذي يبل ــر ال قط
وهــو  يوميــا،  الواحــد  للشــخص 
مــن أعــى املعــدالت يف العــامل، أي 
عائــق للمؤسســة العامــة القطريــة 
للكهربــاء واملــاء “كهرمــاء” لتوفــر 
املــاء الصالــح للــراب لــكل أهــل 

ــة  ــال انقطــاع وبجــودة عالي قطــر ب
ــل.  ــة يف التوصي ورسع

ويف الختــام فــإن العقــل االســراتيجي 
املــروع  هــذا  ونفــذ  خطــط  الــذي 
الوطنــي الرائــد، الــذي وّفــر ميــاه الــرب 
ألهــل قطــر لســنوات طويلــة مقبلــة، 
مائيــة  مــوارد  يف  التفكــر  اآلن  ميكنــه 

متجــددة، تســاعدنا عــى اســتغالل األرايض 
القطــاع  لدعــم  الشــالية  املناطــق  يف 
تصبــح  أن  أجــل  مــن  وذلــك  الزراعــي، 
تلــك املناطــق الزراعيــة جــزءاً أساســياً مــن 
ــذايئ  ــن الغ ــق األم ــر لتحقي ــا الكب مروعن
ــا  ــكل جهدن ــعى ب ــذي نس ــن، ال ــذا الوط له
وثقــة النــاس فينــا لنكــون مشــاركن يف بنائــه 

وازدهــاره وعــزة أهلــه.

األمن المائي للدولة.. 
أولوية قصوى لحماية 

األجيال واستدامة 
مواردنا 

المهندس محمد عمر المناعي.. 
مشارك في مشروع الخزانات االستراتيجية الكبرى في قطر 

ثقتك
أمانتنا

الشمال تنمية ونماء
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االحتالل يقتل 5 فلسطينيين

أعنف حملة إسرائيلية في الضفة

»حماس« تطلب وساطة مصر 
وتركيا لدى السودان

جميع الشهداء الذين 
قضوا في االشتباكات من 

األسرى المحررين

رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

أعنف  اإلسرائيلي  االحتالل  شن 
حــمــلــة دمـــويـــة ضـــد عــنــاصــر في 
حركة »حماس« على أطراف بلدة 
بدو شمال غرب القدس املحتلة، و»الجهاد 
اإلسالمي« في محافظة جنني، التي أصبح 
مقاوموها يتصدون بالسالح ألي محاولة 
ــا أدى إلــى  لـــالحـــتـــالل القـــتـــحـــام املــنــطــقــة، مـ
ســقــوط 5 شـــهـــداء، بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد من 

الجرحى، قامت قوات االحتالل باعتقالهم.
ــع الــــــشــــــهــــــداء الـــــــذيـــــــن قــــــضــــــوا فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وجـ
ـــن،  ــرريــ ــ ــحـ ــ االشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــــــن األســــــــــــرى املـ
وبعضهم لــم يمض على تــحــرره مــن األســر 
ــر الــــذي  ــ ــقـــط، األمــ ــــوى بــضــعــة أســـابـــيـــع فـ سـ
يــدحــض ســيــاســة الــــردع اإلســرائــيــلــيــة التي 
تزعم أن اعتقال الفلسطينيني عدة سنوات 
ــزل مـــن شــأنــه  ــعـ وتــعــريــضــهــم لــلــتــعــذيــب والـ
أن يمنعهم مــن االنــخــراط فــي املقاومة مرة 
أخرى. واعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي 
وحداته  صفوف  بني  خطيرتني  بإصابتني 
فــي االشــتــبــاك املسلح فــي بلدة برقني غرب 
جنني، وأدى الستشهاد أسامة ياسر صبح 
املحسوب على سرايا »الجهاد اإلسالمي«، 
ويـــوســـف مــحــمــد فــتــحــي صــبــح )16 ســنــة(، 
واعتقال مصابني لم ُيعرف مصيرهما بعد.

وحسب املعلومات فإن قوة كبيرة من جيش 
االحتالل ووحداته من املستعربني هاجمت 
ــة عــلــى  ــيــ ــا فــــي أرض زراعــ بـــالـــقـــذائـــف كـــوخـ
أطـــراف بــلــدة بـــدو، وقــامــت بقصفه، مــا أدى 
إلــى استشهاد أحمد زهــران وزكــريــا بــدوان 
ومــحــمــود حـــمـــيـــدان، مـــن حــركــة »حـــمـــاس«. 
وقـــام جــنــود االحـــتـــالل بــاخــتــطــاف جثامني 
متبع  عقابي  كإجراء  واحتجازها  الشهداء 
تــقــوم بـــه ســلــطــات االحـــتـــالل ضـــد الــشــهــداء 
وذويهم، في أسلوب ردع لم يمنع املقاومني 
مــن االســتــمــرار فــي مــقــارعــة االحــتــالل. وأكــد 
»العربي الجديد«، أن »هناك  خليل بدوان، لـ
قرارًا باغتيال الشهداء الثالثة من قبل قوات 

االحتالل التي كان بإمكانها اعتقالهم«.
وكـــــان قـــد تـــكـــّرر اســــم أحـــمـــد زهـــــــران، الـــذي 
يــــطــــارده االحــــتــــالل مـــنـــذ أســـابـــيـــع، بــتــهــمــة 
تــشــكــيــل خــاليــا لــلــحــركــة ملــقــاومــة االحــتــالل 
ــل اإلعــــالم  ــائـ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي وسـ
الفلسطينية بقوة أخيرًا، حيث قامت قوات 
نحو  قبل  العائلة  منزل  باقتحام  االحــتــالل 
قامت  كذلك  في محاولة ألســره.  أسبوعني، 
بعد أيام باعتقال أشقائه وزوجته للضغط 
عليه لتسليم نفسه لكن دون جــدوى، على 
ــتـــالل  ــبـــاط االحـ ــــد ضـ الــــرغــــم مــــن تـــهـــديـــد أحـ
قبل  منزلها  اقــتــحــام  خــالل  الشهيد،  والـــدة 
 لها: »سنقتله، وسنجعل جسده 

ً
أيام، قائال

قطعا صغيرة في كيس«. وزهران )31 سنة( 
اعتقل ست مرات، بما مجموعه ست سنوات 
من االعتقال، وهو شقيق الشهيد القسامي 
القيادي زهــران زهــران، أحــد منفذي عملية 
خطف الجندي نحشون فايسمن في 1994 
التي نفذتها مجموعة من »كتائب القسام«. 

نقاط التماس، وعلى الطرق االلتفافية«.
ــا فــي بــلــدة بــرقــني غـــرب جــنــني، فــقــد أدى  أمـ
اشـــتـــبـــاك مــســلــح داٍم، اســتــمــر مـــن الــســاعــة 
السادسة  وحتى  األحــد  أمــس  فجر  الثانية 
صــبــاحــا، حــســب شــهــود عــيــان، الستشهاد 
أســـامـــة يــاســر صــبــح )22 ســـنـــة(، ويــوســف 
مــحــمــد فــتــحــي صــبــح )16 ســـنـــة(، وإصــابــة 
ـــل واعـــتـــقـــالـــهـــمـــا. ونــعــت  ــ شــــابــــني عـــلـــى األقــ
الـــذراع العسكرية لحركة  الــقــدس«،  »ســرايــا 
»الــجــهــاد اإلســـالمـــي«، أســامــة صــبــح، وهــو 
ــرات. وشـــددت  ــ أســيــر مــحــرر اعــتــقــال عـــدة مـ
»الجهاد«، في بيان، على أن »دماء الشهداء 
لن تذهب هدرًا، وأن االحتالل سيتحمل ثمن 
كل جرائمه وإرهابه بحق األرض والشعب 
الجرائم،  هــذه  »أن  واعتبرت  الفلسطيني«. 
الـــتـــي تــســتــهــدف املـــقـــاومـــة املــتــصــاعــدة في 
الضفة الغربية، لن تفلح في النيل أو الحد 

من العمل الفدائي«.
وأكــــــــــدت »كـــتـــيـــبـــة جـــــنـــــني«، فـــــي بـــــيـــــان، أن 
ــا  ــرايـ ــــى »سـ مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة تـــابـــعـــة إلـ
ــــدس« نــــفــــذت هـــجـــمـــات ضـــــد دوريــــــــات  ــقــ ــ ــ ال
وقـــــوات جــيــش االحـــتـــالل خــــالل اقــتــحــامــهــا 
ــنـــني،  غـــــــرب جـ ذان  ــر  ــ ــفـ ــ ــــني وكـ ــرقـ ــ بـ ــدتــــي  ــلــ بــ
وأمـــطـــرتـــهـــا بــــوابــــل كــثــيــف مــــن الــــرصــــاص. 
إسرائيلية  خاصة  قــوات  استهداف  تم  كما 

بعبوات  برقني  فــي  منزل  بمحاصرة  قامت 
لقوة  مــبــاشــر  واســتــهــداف  الــصــنــع،  محلية 
ــرى لــجــيــش االحـــتـــالل مـــن مــســافــة صفر  أخــ
ــازل فـــي بـــرقـــني،  ــنــ خــــالل مـــحـــاصـــرة أحــــد املــ
ــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر.  ــهـ ــتـ ــابـ وتـــمـــكـــنـــت مــــن إصـ
اقتحام  لعمليات  الــتــصــدي  تــم  أنـــه  وأكــــدت 
أخرى كان االحتالل ينوي تنفيذها وفشلت 

تــحــت ضـــربـــات املـــجـــاهـــديـــن«. ونـــقـــل مــوقــع 
ــاطـــق بــاســم  ــنـ ــن الـ ــاريــــف« عــ ــعــ صــحــيــفــة »مــ
جيش االحتالل العقيد ران كوخاف قوله إن 
تباداًل كثيفا إلطالق النار وقع بني الجيش 
اإلســـرائـــيـــلـــي ومــســلــحــني فــلــســطــيــنــيــني فــي 
قــريــة بــرقــني خـــالل اقــتــحــام الــقــريــة العتقال 
»حماس«، مشيرًا إلى أن  ناشطني تابعني لـ
األوضاع قد تؤدي إلى إطالق صواريخ من 
غزة باتجاه إسرائيل. وأقر كوخاف بإصابة 
ــنــــاصــــر وحــــــــدة املـــســـتـــعـــربـــني  اثــــنــــني مـــــن عــ
»دوفدوفان« بجروح بالغة، في االشتباكات 
في برقني. وزعم جيش االحتالل أن الشهداء 
يشكلون خلية  كانوا  بــدو  بلدة  في  الثالثة 
تــابــعــة لــحــركــة »حــــمــــاس«، تــخــطــط لتنفيذ 
ــدًا«، وأن االحــتــالل يطارد  »قــريــبــا جـ عملية 
ــدة طــويــلــة، مشيرًا  ــــراد املــجــمــوعــة مــنــذ مـ أفـ
ــدد مـــن الــنــاشــطــني الــتــابــعــني  إلـــى اعــتــقــال عـ
للحركة. وتفاخر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بيان،  فــي  وقـــال،  بما حــصــل.  بنيت  نفتالي 
»تحركت القوات األمنية في الوقت املناسب 
فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة )الـــضـــفـــة الــغــربــيــة( 
ــانــــوا عــلــى  ــذيــــن كــ ــد مـــخـــربـــي حـــمـــاس الــ ضــ
وشـــك تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة«. وأضـــاف 
»تصّرف الجنود والقادة في امليدان كما هو 
متوقع. اشتبكوا مع العدو، ونحن ندعمهم 

بالكامل«.
بيان،  فــي  الفلسطينية،  الرئاسة  واعتبرت 
ــدادًا ملــســلــســل االنــتــهــاكــات  ــ ــتـ ــ الــجــريــمــة »امـ
املتواصلة  امليدانية  واإلعــدامــات  والجرائم 
أن »اســتــمــرار  أبــنــاء شعبنا«، مــؤكــدة  بحق 
هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار األوضاع 
وإلـــى مــزيــد مــن الــتــوتــر وعـــدم االســتــقــرار«. 
ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان، 
ما جــرى بأنه »امــتــداد ملسلسل االنتهاكات 
املتواصلة  امليدانية  واإلعــدامــات  والجرائم 
بـــحـــق أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والـــتـــي 
إلــى مستوى جــرائــم حــرب وجــرائــم  ترتقي 
ضد اإلنسانية، كجزء ال يتجزأ من جريمة 
التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات 
اإلســرائــيــلــيــة املــتــعــاقــبــة فـــي إطـــــار حــربــهــا 

املفتوحة على الوجود الفلسطيني«.
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سياسة

طلبت حركة »حماس« 
من مصر وتركيا التوسط 

لدى السودان من أجل 
تصحيح العالقات مع 

الخرطوم، بعد مصادرة 
لجنة سودانية ممتلكات 

لفلسطينيين

سقط 5 شهداء فلسطينيين، من حركتي »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«، في أعنف هجوم يشنه االحتالل اإلسرائيلي في الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، وسط دعوات من الحركتين إلى مواصلة استنزاف االحتالل، الذي أقر بجرح اثنين من عناصره

شيّع الشهيد ياسر صبح في برقين أمس )نضال اشتيه/ األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية عن تطورات جديدة 
السلطات  بني  أخيرًا  التوتر  تصاعد  بشأن 
الــســودانــيــة وحــركــة »حـــمـــاس«، عــلــى ضــوء 
ممتلكات  الخرطوم  في  السلطات  مصادرة 

قالت إنها تابعة للحركة. 
وبــحــســب املــصــادر املــصــريــة، الــتــي تحدثت 
ــإن املـــســـؤولـــني في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ لــــ
القاهرة  بوساطة  طالبوا  »حــمــاس«  قــيــادة 
لدى مجلس السيادة والحكومة السودانية، 
لــوقــف الــحــمــلــة الــتــي قــالــوا إنــهــا تستهدف 
الــــحــــركــــة فـــــي الـــــــســـــــودان، كــــمــــا تــســتــهــدف 

فلسطينيني وممتلكاتهم هناك.
وقالت املصادر إن »مسؤواًل بارزًا في املكتب 
السياسي لحماس تواصل مع املسؤولني في 
جهاز املخابرات العامة املصري، على ضوء 
القرارات السودانية األخيرة، بهدف التوسط 
وكذا  العالقات،  تدهور  لوقف  الطرفني  بني 
وقــــف الــحــمــلــة الــســودانــيــة ملـــصـــادرة أمـــالك 

السلطات  تــدعــي  فلسطينيني،  مستثمرين 
السودانية تبعيتها لحماس«. ونفت الحركة 
أي صلة لها باستثمارات تمت مصادرتها 
ــع لــلــحــكــومــة  ــبـ ــتـ ــيــــة تـ ــنــ ــة أمــ ــنـ ــبــــل لـــجـ مـــــن قــ
السودانية، مشيرة إلى أن األصول املذكورة 
في التقارير اإلعالمية تعود ملكيتها لرجال 
أعــــمــــال ومـــســـتـــثـــمـــريـــن فــلــســطــيــنــيــني لــيــس 
وكــانــت  بــالــحــركــة.  تنظيمية  أي صــلــة  لــهــم 
السلطات  أن  تــداولــت  إعـــالم غربية  وســائــل 
السودانية صادرت جميع أصول »حماس« 
ــتــــي تــضــمــنــت  عـــلـــى أراضـــــــي الـــــســـــودان، والــ
فنادق وعقارات وشركات متعددة األغراض 

وأراضي وشركة صرافة.
ــإن مــطــلــب »حـــمـــاس«  ــادر، فــ وبــحــســب املــــصــ
للمسؤولني املصريني، يأتي قبيل استئناف 
مفاوضات صفقة تبادل األسرى التي تعول 
الراهن، في  الوقت  القاهرة كثيرًا في  عليها 
ــــرأت على  ظـــل الــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة الـــتـــي طـ
للمصريني  ومطالبته  اإلسرائيلي،  املــوقــف 
ــراط فــــي مــــفــــاوضــــات جــــــادة بــشــأن  ــاالنــــخــ بــ
الــصــفــقــة. وقــالــت املـــصـــادر إنـــه »عــلــى الــرغــم 
من نفي حماس صلتها بما تمت مصادرته 
ــــارت فـــي طلبها  مـــن مــمــتــلــكــات، إال أنــهــا أشـ
لــلــجــانــب املـــصـــري، إلـــى أن الــهــدف هــو عــدم 
القضية  لصالح  السوداني  املوقف  خسارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــداعـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن قـــرار 
االحــتــالل  مــع  بالتطبيع  األخــيــر  الــخــرطــوم 
اإلسرائيلي«. وأضافت املصادر أن »حماس 
ــا أخــــرى بــخــالف  يــبــدو أنــهــا وســطــت أطـــرافـ
القاهرة«، مشيرة إلى أن »تركيا دخلت على 
ــة بــــني حـــمـــاس واملــــســــؤولــــني فــي  ــ ــ خــــط األزمـ

السودان الحتوائها«.
ونـــاشـــدت »حـــمـــاس«، فــي بــيــان لــهــا، رئيس 

مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الله  عبد  الـــوزراء  مجلس  ورئيس  البرهان، 
حــمــدوك، التدخل »إليــقــاف حــاالت التعرض 
نافية وجــود  الــســودان«،  فــي  للفلسطينيني 
اســتــثــمــارات لــهــا فـــي الــــســــودان. وأوضــحــت 
التقارير اإلعالمية  املذكورة في  أن األصــول 
فلسطينيني،  ومــســتــثــمــريــن  أعـــمـــال  لـــرجـــال 
لــيــســت لــهــم أي صــلــة تــنــظــيــمــيــة بــالــحــركــة. 
وأعـــربـــت عــن أمــلــهــا فــي »أن تــكــون القضية 
الفلسطينيون  ــنـــون  واملـــواطـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
املقيمون في السودان بمنأى عن التطورات 

السياسية داخل السودان«.
ــؤون املـــدنـــيـــة  ــ ــشــ ــ وطـــــالـــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــ
ــــودان  ــــسـ ــيــــخ، الـ الــفــلــســطــيــنــيــة حـــســـني الــــشــ
»حماس«  بتسليم أموال مصادرة منسوبة لـ
الشيخ،  وأضــاف  الفلسطينية.  السلطة  إلــى 
عــبــر حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن »الــشــعــب 
األمـــوال،  لهذه  مــا يكون  أحــوج  الفلسطيني 
يــرزح تحت  الــذي  العظيم  وتحديدًا شعبنا 
الـــحـــارفـــي غـــــزة«. ورد نــائــب رئــيــس املــكــتــب 
ــمــــاس« مـــوســـى أبــو  الــســيــاســي لــحــركــة »حــ
»تــويــتــر«:  الــشــيــخ، كاتبا عبر  مــــرزوق، على 
املــاء  فــي  الشيخ االصطياد  » يــحــاول حسني 
الــعــكــر. فــمــا جـــرى فـــي  الـــســـودان هـــو صـــراع 
للشق  األميركي  التأييد  الستجالب  داخلي 
املـــدنـــي فـــي حــكــومــة  حـــمـــدوك فـــي مــواجــهــة 
استخدم  رخيصة  »لعبة  وتــابــع:  العسكر«. 
فيها اســم الحركة افــتــراًء«. وقوبل كــالم أبو 
مــــــرزوق بــــرد مـــن الـــشـــيـــخ، الـــــذي كــتــب على 
»تـــويـــتـــر«: »  أنـــــا طــالــبــت حــكــومــة الـــســـودان 
بإعادة هذه األموال دون اتهام ألحد! ال أدري 
مــا الــــذي أثــــار حفيظتك أنـــت والــبــعــض من 

الطلب املوجه لحكومة السودان؟«.

وبدوان )36 سنة( أسير محرر، أمضى أربع 
سنوات في معتقالت االحتالل، وتم إطالق 
ــيـــع فـــقـــط، فــيــمــا تــحــرر  ــابـ ــه قـــبـــل أسـ ســــراحــ

حميدان )27 سنة( قبل نحو شهرين.
العسكري  الـــذراع  الــقــســام«،  »كتائب  ونعت 
ــان، الـــشـــهـــداء  ــ ــيـ ــ ــــي بـ لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، فـ
الــثــالثــة، ووجــهــت الــتــحــيــة إلـــى »أهــلــنــا في 
القدس والضفة الذين ما هدأت ثورتهم وال 
خــبــت عزيمتهم، وســطــروا فــي كــل املــراحــل 
صفحات عز ناصعة رغم مالحقة االحتالل 
الفلسطيني  الشعب  لــهــم. ودعـــت  وأذنــابــه« 
ــقـــاوم واجـــتـــراح  إلـــى املـــزيـــد مـــن »اإلبــــــداع املـ
التكتيكات والوسائل التي تستنزف العدو، 
املحتل عن  الكبرى ودحــر  للمعركة  تمهيدًا 
ــنــــا«. كــمــا دعــــت حــركــة »حــــمــــاس«، في  أرضــ
بيان، الفلسطينيني في الضفة الغربية إلى 
»تصعيد املــقــاومــة ضــد املــحــتــل فــي جميع 

خاص

■ صباح الحرية واالنعتاق ألحرار هذا البلد املناضل، هذا يوم من أيام 
الثورة، ثورة الحرية والكرامة، ال تحزن يا دستور #تونس، سيثأر لك اليوم 

من عاهد الشهداء، إنهم باقون على العهد.

■ يوجد طغاة محرم املس بدساتيرهم وآخرين لعبوا بالدساتير 
ويفصلونها لكل مرحلة على مقاس مصالحهم أيام طغيانهم وتم 

إسقاطهم ورجعوا من خالل الثورات املضادة ولن يستمروا. الشعب 
التونسي البطل يخرج اليوم دفاعا عن تونس وعن دستورها ضد من 

أرادوا أن يرجعوا على أعقابهم

■ أي مفاوضات لحل األزمة بشأن شرق #السودان يجب أن يكون املكون 
ا من هذه املفاوضات وله الكلمة الفاصلة بعيدا عن قرار املكون  املدني جزء
العسكري لنتأكد أن ما يتم التوصل إليه في مصلحة كل البالد ليس على 

طريقة سالم جوبا

■ من يحمي هذه الثورة هو الشعب السوداني، ليس هناك وصي على هذا 
الشعب وال ضامن لثورته سوى أبناء هذا الثورة الذي شهدت بنضاالتهم 
أزقة وشوارع السودان، من كانوا يخرجون في مواكب املستقبل وال يدري 
أحدهم هل يعود ألحبابه أم هو آخر فراق، هؤالء كانوا وقود الثورة وهم 

حماتها

■ ما يفعله العسكر من هذه التصرفات الصبيانية مع أمن السودان القومي 
يعكس أنهم ليسوا من أهل الجدارة في تسلم القيادة ويثبت بما ال يدع 

مجاال للشك ارتهانهم للخارج ولن يالم حمدوك حال طلبه استخدام العصا 
األميركية الغليظة للمحافظة على أمن السودان القومي ومصالحه العليا

■ عندما يكون املنصب من أجل املكاسب الشخصية واالمتيازات 
العائلية... تقام ألجله الحروب واالنقالبات الدموية... لكن عندما يكون 

املنصب لخدمة الدولة والشعب فإن صاحبه يغادره للتقاعد الطبيعي... 
وداعا ميركل

■ #ميركل ستبقى عالمة فارقة بالتاريخ السياسي املعاصر وعلم اإلدارة 
والقيادة باملبادئ. حافظت على وحدة وتماسك االتحاد األوروبي رغم كل 
الهزات التي تعرض لها وآخرها البريكست. عملت مع فرنسا على تحويل 

أوروبا من تابع لشريك ألميركا. حققت نجاحات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية هائلة ألملانيا

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، عن األسيرة القيادية في 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« خالدة جرار، بعد اعتقال استمر نحو 
جرار  عن  أفرجت  االحتالل  قوات  أن  محلية  مصادر  وأوضحت  عامين. 
االحتالل  المقام غرب جنين. وكانت قوات  العسكري  قرب حاجز سالم 
رفضت اإلفراج عن جرار قبل نحو ثالثة أشهر إللقاء نظرة الوداع على 
نوبة قلبية مفاجئة  إثر  التي توفيت  )31 سنة(  ابنتها سهى غسان جرار 

في منزلها برام اهلل.

اإلفراج عن خالدة جرار
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