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ارتفعت حصيلة الضربات اجلوية الروسية ،على البادية
السورية خالل  24ساعة الفائتة ،إلى أكثر من  65غارة جوية،
شنتها املقاتالت الروسية على مناطق انتشار تنظيم داعش
ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة ومواقع أخرى في البادية ،وسط
معلومات عن خسائر بشرية.
وأشار املرصد السوري حلقوق اإلنسان اليوم السبت ،تناوب
 3مقاتالت روسية على قصف مواقع انتشار عناصر تنظيم

داعش في البادية السورية ،عند مثلث حماة – حلب – الرقة،
حيث استهدفت املقاتالت الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح
وحتى اآلن بنحو  35غارة جوية ،وسط حتليق مكثف لطيران
االستطالع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.
وفرض االحت��اد األوروب��ي ، ،عقوبات ضد وزير اخلارجية
السوري اجلديد ،فيصل املقداد .واتخذ القرار وزراء خارجية
دول االحتاد األوروب��ي ،على خلفية اتهام املقداد بأنه يتشارك

مسؤولية القمع ال��ذي ميارسه نظام بشار األس��د في سوريا
ضد شعبه .وج��اء في ال��ق��رار“ :بصفته وزي��را في احلكومة،
فإنه يتقاسم املسؤولية عن القمع العنيف الذي ميارسه النظام
السوري ضد الشعب”.
ومت تعيني املقداد وزيرا للخارجية في نوفمبر املاضي .يشار
أن االحت��اد األوروب��ي يفرض العقوبات ضد نظام بشار األسد
ومسؤوليه منذ العام .2011
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إصابة  15فلسطيني ًا جراء قمع جيش االحتالل مسيرات بالضفة

ترحيب فلسطيني بتحديد مواعيد االنتخابات الفلسطينية
دوائ � ��ر غ��رب �ي��ة ت �ت��اب��ع رص��د
ق�ي��ادات املقاومة للصعوبات
السياسية في االنتخابات
عزت حامد

مظاهرات سابقة في فلسطني

رحبت فصائل فلسطينية ،بإصدار الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،مرسوما ح��دد فيه
مواعيد إج��راء انتخابات املجلسني التشريعي
والوطني والرئاسة.
وفي وقت سابق  ،أصدر عباس مرسوما حدد
فيه مواعيد إج��راء االنتخابات التشريعية في
 22مايو والرئاسية ف��ي  31يوليو واملجلس
الوطني (برملان منظمة التحرير) في  31أغسطس
.”2021
وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني
“فتح” ،عن “ترحيبها” باملرسوم الذي أصدره
الرئيس ع��ب��اس ب��إج��راء االن��ت��خ��اب��ات العامة،
التشريعية والرئاسية واملجلس الوطني.
وقال أسامة القواسمي ،عضو املجلس الثوري
للحركة ،في بيان ،إن ال��ق��رار “يعبر عن إرادة
الشعب الفلسطيني ،ومحصلة توجهات وحوارات
وج��ه��د م��س��ؤول ووط��ن��ي تغلبت فيه املصلحة
الوطنية على احلزبية”.
ولفت إلى أن “املرحلة املقبلة ستشهد حوارا
وطنيا عميقا ملناقشة كافة التفاصيل”.

م���ن ج��ان��ب��ه ق��ال��ت ح��رك��ة “حماس” ،في
بيان ،إنها “ترحب بصدور املراسيم الرئاسية
بشأن االنتخابات العامة للمجلسني الوطني،
والتشريعي ،والرئاسة”.
وأك���دت “حرصها ال��ش��دي��د على إجن���اح هذا
االستحقاق مبا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني
صاحب احلق املطلق في اختيار قيادته وممثليه”.
وأردفت احلركة “عملنا طوال األشهر املاضية
على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم،
وأبدينا مرونة عالية إميانًا منا بأن العهدة للشعب
وفي يد الشعب”.
ب��دوره رح��ب قيس عبد ال��ك��رمي ،نائب األمني
العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،
بإصدار مرسوم االنتخابات العامة.
وأض���اف ل��وك��ال��ة األن���اض���ول“ :نحن نعمل
ونناضل أن يكون املرسوم بداية ملسار الوحدة،
يتخلله ح���وار وط��ن��ي ش��ام��ل لتحفيز اآلل��ي��ات
وال��ض��م��ان��ات أن ت��ك��ون االن��ت��خ��اب��ات م��دخ�لا من
اخلالص من االنقسام وحتقيق الشراكة من الكل
في املؤسسات الوطنية ،واحترام النتائج”.

السودان :ال نريد حرب ًا مع إثيوبيا
وقادرون على رد العدوان
أعلن مجلس السيادة السوداني ، ،أن اخلرطوم “ال تريد حربا مع
إثيوبيا وق��ادرة على رد العدوان” .وقال املتحدث باسم املجلس محمد
الفكي سليمان ،خالل مؤمتر صحفي في اخلرطوم ،إن “مجلس األمن
والدفاع باخلرطوم لم يصادق على احلرب مع أديس أبابا ،وال نريد حربا
مع إثيوبيا ،وقادرون على رد العدوان”.
في  31ديسمبر املاضي ،أعلن وزي��ر اخلارجية السوداني عمر قمر
الدين ،سيطرة اجليش على كامل أراضي بالده احلدودية مع إثيوبيا.
وتقول اخل��رط��وم إن “مليشيات إثيوبية” تستولي على أراض��ي
مزارعني سودانيني مبنطقة “الفشقة” احلدودية (ش��رق) ،بعد طردهم
منها بقوة السالح ،متهمة اجليش اإلثيوبي بدعم تلك العصابات ،وهو ما
تنفيه أديس أبابا ،وتقول إنها “جماعات خارجة عن القانون”.
ولم يستبعد سليمان ،جلوء السودان إلى تقدمي شكوى ضد إثيوبيا،
دون توضيح إن كانت ملنظمات إقليمية أو دولية ،ضمن خياراته في
جتنب احل��رب .وأش��ار أن ال��س��ودان سيجري جولة عربية وإفريقية
لتوضيح موقفه من التوتر مع إثيوبيا.
وقال“ :نطالب إثيوبيا باالنسحاب من منطقتني باحلدود السودانية
هما قطران وخور عمر ،وإذا أردنا أن ندخلها عسكريا والقوة لفعلنا ،ولكن
ال نريد أن نصعد”.
وأكد أن السودان سيقود معركة سياسية ودبلوماسية السترداد هاتني
املنطقتني .وشدد على أن “اجليش لن يخرج من املناطق التي أعاد االنتشار
فيها في حدوده الشرقية (مع إثيوبيا)”.
وأعلن ال��س��ودان ،حظر الطيران املدني في أج��واء والي��ة القضارف
احل��دودي��ة مع إثيوبيا ،لـ”دواع أمنية” .وق��ال املتحدث السوداني:
“الطريق الوحيد للحل هو استمرار اجتماعات اللجان الفنية املشتركة
(بني اخلرطوم وأديس أبابا) حول إظهار عالمات احلدود مع إثيوبيا”.
وأض���اف“ :نحن نتقاسم م��ع الالجئني اإلثيوبيني م��ا لدينا رغم
اإلمكانيات الشحيحة” ،مطالبا املجتمع الدولي واملنظمات املعنية بالقيام
مبهامهم وتقدمي الدعم لهؤالء الالجئني.
ون��وه إل��ى أن��ه “ال توجد أي��ة اع��ت��داءات على اإلثيوبيني املقيمني
باخلرطوم” ،مشيرا إلى أن “هناك جهات (لم يسمها) تعمل على تأجيج
األوضاع” ،دون مزيد من التفاصيل.
ولوح جتمع املهنيني السودانيني ،باحتمال خوض حرب مع إثيوبيا،
داعيا األخيرة إلى وقف ما سماه بـ”االستفزازات والتعديات”.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان لتجمع املهنيني ال��س��ودان��ي�ين (ق��ائ��د احل��راك
االحتجاجي) ،بالتزامن مع استمرار توترات مسلحة في مناطق حدودية
بني البلدين.
وأوضح البيان“ :على اجلانب اإلثيوبي أن يكف عن االستفزازات ،وأن
يوقف التعديات فورا على األراض��ي السودانية ومواطنيها ،وأن تتخذ
احلكومة اإلثيوبية إجراءات حقيقية وعملية تكفها عن أرضنا”.

وتابع“ :نعتقد أن هذه املهمة متلي على اجلميع
أن يتحدوا من أجل جتاوز وتذليل العقبات سواء
داخلية التي نعتقد أنها ستبرز بني احلني واالخر،
ويجب أن نذللها ،واخلارجية التي تزرعها قوى
العداء وخاصة االحتالل”.
فيما أعربت حركة املبادرة الوطنية ،أيضا عن
ترحيبها باملرسوم الرئاسي إلجراء االنتخابات
التشريعية والرئاسية واملجلس الوطني .وقالت
في بيان “إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه
الدميقراطي في اختيار قياداته”.
وفي وقت سابق  ،أصدر الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء
االنتخابات التشريعية والرئاسية واملجلس
الوطني.
وف��ي تصريح ل�لأن��اض��ول ،ق��ال م��دي��ر جلنة
االنتخابات املركزية هشام كحيل ،إن “املرسوم
تضمن إج���راء االنتخابات التشريعية ف��ي 22
م��اي��و  ،وال��رئ��اس��ي��ة ف��ي  31يوليو  ،واملجلس
الوطني (برملان منظمة التحرير) في  31أغسطس
.”2021

وأضاف كحيل ،أن جلنة االنتخابات ستبدأ فورا
املراحل التي تسبق إجراء االنتخابات ،وفق نص
القانون الفلسطيني ،مبا في ذلك حتديد اجلداول
الزمنية لتحديث سجل الناخبني ،وغيرها.
من جهتها ،أف��ادت وكالة األنباء الفلسطينية
الرسمية ،أن انتخابات املجلس الوطني ستجرى
وفق النظام األساسي ملنظمة التحرير ،والتفاهمات
مع الفصائل الوطنية.
وذك��رت أن��ه سيتم إج��راء انتخابات املجلس
الوطني ،التي يشارك فيها جميع الفلسطينيني،
مبن فيهم الالجئون ،في الدول التي تسمح بذلك.
وقالت الوكالة ،إن الرئيس عباس حثّ جلنة
االنتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطالق
حملة انتخابية دميقراطية في جميع محافظات
البالد ،مبا فيها القدس ،والشروع في حوار وطني
يركز على آليات هذه العملية.
واإلثنني ،أص��در الرئيس الفلسطيني تعديال
على قانون االنتخابات رق��م ( )1لسنة ،2007
يسمح بإجرائها بشكل متتال ،وليس بالتزامن،
كما نص القانون قبل التعديل.

مئات يتظاهرون في ذي قار لكشف مصير ناشط مختف

العراق :ناشطون باالحتجاجات يشكلون
تكتال سياسي ًا خلوض االنتخابات

احتجاجات في العراق

تظاهر املئات في محافظة ذي قار جنوبي العراق ،للمطالبة
بالكشف عن مصير ناشط اختفى أثره قبل نحو أربعة أشهر.
وحمل املتظاهرون ص��ورا للناشط سجاد العراقي ،وسط
مدينة الناصرية مركز احملافظة ،مرددين شعارات تطالب
بالكشف عن مصيره.
ومنذ  20سبتمبر امل��اض��ي ،اختفى الناشط باحلراك
الشعبي سجاد العراقي ،عندما اقتاده مجهولون حتت تهديد
السالح إلى مكان مجهول .وفي أعقاب اختفاء سجاد ،شنت
أجهزة األم��ن حملة متشيط واسعة استمرت عدة أسابيع
باحملافظة ،إال أنها لم تنجح في الوصول إليه.
ويوجه كثير من املتظاهرين أصابع االتهام إلى الفصائل
الشيعية املسلحة املقربة من إي��ران بالوقوف وراء اختفا
سجاد وناشطني آخ��ري��ن ،وه��و ما ينفي صحته ق��ادة تلك
الفصائل.
وق���ال خليل احل��م��دون��ي ،أح��د امل��ش��ارك�ين باملظاهرة،
لألناضول ،إن “نحو  3آالف متظاهر جتمعوا اليوم في ساحة
احلبوبي مبدينة الناصرية للمطالبة بالكشف عن مصير

سجاد”.
واعتبر احلمدوني أن “السلطات املختصة ال تبذل جهودا
كافية للبحث عن سجاد وكشف مصيره” .وطالب “حكومة
(رئيس ال��وزراء مصطفى) الكاظمي باإليفاء بوعودها في
حماية املتظاهرين والكشف عن مصير املفقودين”.
بدوره ،قال ضابط بشرطة ذي قار ،لألناضول ،إن أجهزة
األمن لديها أوامر واضحة بحماية التظاهرة وعدم االحتكاك
مع املتظاهرين.
وأض��اف الضابط ،مفضال عدم نشر اسمه ،أن التظاهرة
سارت بشكل آمن نتيجة التنسيق بني قادة األمن والناشطني
للحيلولة دون وقوع أعمال عنف.
وتعرض عشرات الناشطني لالغتيال واالختطاف في
خضم االحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر  ،2019وأطاحت
بحكومة عادل عبد املهدي ،أواخر العام ذاته.
وال تزال احلركة االحتجاجية متواصلة على نحو محدود
للضغط على حكومة الكاظمي ،حملاسبة قتلة املتظاهرين
وإج���راء إص�لاح��ات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة

رص��دت بعض من ال��دوائ��ر الصحفية أو اإلعالمية خ�لال الفترة
األخيرة التصريحات التي أدل��ت بها بعض من املصادر املقربة من
املقاومة  ،والتي اشارت إلى وجود ما ميكن وصفه بالعوائق فيما يتعلق
بالتحضير لالنتخابات الداخلية املقبلة ،نظرا لوجود خالفات داخلية
واضحة تتعلق باإلطار التنظيمي لهذه االنتخابات باإلضافة إلى رصد
تداعيات جائحة كورونا ،األمر الذي ميكن أن يؤدي إلى تأخير في موعد
إجراء هذه االنتخابات ،املزمع إجرائها في مارس املقبل.
الالفت أن عدد من القيادات السياسية والعليا في حركة حماس
حتديدا حتدثت بالفعل عن تأجيل محتمل لهذه االنتخابات  ،وعلى
سبيل املثال قال القيادي في احلركة وصفي قبها في لقاء له مع صحيفة
دنيا الوطن الفلسطينية بأن هناك بالفعل تباين سياسي واضح بشأن
اآللية التي من املفترض إتباعها في إجراء االنتخابات  ،مشيرا إلى وجود
الكثير من العوائق بشأن هذه االنتخابات وسبل أو أطر إجرائها.
وأعترف قبها من خالل هذه التصريحات بأن هناك عدة مشاكل في
تأخير االنتخابات الداخلية حلركة حماس  ،وهي املشاكل املتعلقة
بإجراء وطرح االنتخابات في الضفة الغربية.
وأشار قبها إلى أن اجلميع يعلم جيدا ً بوجود إشكاليات حقيقية على
صعيد االنتخابات الداخلية للحركة في محافظات الضفة الغربية حيث
ال توجد الئحة يتم من خاللها تعريف العضوية ،ودرجاتها ،ومن يحق
له أن يترشح للمنافسة على املقاعد احملددة لكل مستوى ،وهيئة من
مستويات ،وهيئات احلركة القيادية.
وفي هذا اإلط��ار نبه قبها إلى أن مجلس شورى احلركة ،دأب على
التوافق على إيجاد مقاربات من خالل نقاشات وعصف ذهني؛ العتماد
آلية لتمثيل الضفة ،وكل دورة انتخابية ،قد تختلف اآللية عن األخرى،
فظروف الواقع واملناخات السائدة ،هي التي حتكم معايير متثيل الضفة
بكل محافظاتها لكل دورة انتخابية.
وعن رؤيته قبها للدول الوسيطة مع احلركة قال إن حركة حماس
طلبت ضمانات من ال��دول الوسيطة التي استعدت لذلك ،بضمان
إجراء االنتخابات بالتتابع ،وعلى مراحل ثالث ،وتضمّن إجراء هذه
االنتخابات في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة ،كما تضمن العدالة
للجميع بالتحرك والعمل ،وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة االنتخابات
من خالل اإلشراف عليها بحيادية ،وعليه قبلت (حماس) ذلك من أجل
حتقيق مطالب الشعب ،بضرورة جتديد الشرعيات بظروف عادلة
ومناسبة.
الالفت أن حديث قبها يؤكد إن الكثير من املشاكل وخالل هذه املرحلة
لم يتم حلها بعد  ،ومن احملتمل أن تؤثر على انتخابات حماس في
مناطق أخرى سواء في قطاع غزة أو خارج القطاع  ،األمر الذي يزيد من
دقة هذه القضية.
من ناحية أخ��رى تتواصل االهتمام اإلعالمية الدولية باملستوى
اجليوسياسي ال��ذي وصلت إليه املصاحلة  ،حيث أب��رزت بعض من
وسائل اإلع�لام الصادرة خالل الفترة األخيرة حجم األنتقادات التي
وجهتها مصادر فلسطينية مسؤولة إلى أمني سر اللجنة املركزية
حلركة فتح جبريل ال��رج��وب  ،وه��ي االن��ت��ق��ادات النابعة م��ن فشل
الرجوب في إقناع حركة حماس باستكمال مسيرة املصاحلة السياسية
الفلسطينية الداخلية.
وفي تقرير بثه التليفزيون األملاني قالت دوائ��ر رسمية أن بعض
من القيادات الفلسطينية حتى املقربة من الرجوب بدأت تتشكك في
نية حركة حماس عقد في املضي قدما بطريق املصاحلة  ،وهو التشكك
الذي بات واضحا في ظل وجود الكثير من الشواهد التي تعكس عدم
تشجع حركة حماس من أجل إبرام املصاحلة  ،األمر الذي يزيد من دقة
هذه األزمة .الالفت في هذه القضية أن التقرير يشير إلى أن الكثير من
قيادات حركة فتح بدأ في طرح تساؤالت عما إن كانت حركة حماس
ستفي بوعودها التي قطعتها على نفسها في وقت املصاحلة أو ال....
سواء في وقت االتفاق بني قيادات احلركة أو في جولة املفاوضات التي
عقدها اللواء الرجوب مع نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري؟
ومع حتليل الرؤية السياسية للتقرير فإن الواضح إن الكثير من
القيادات التابعة حلركة فتح واملقربة بالضرورة من اللواء الرجوب
تضررت سمعتها بصورة الفتة في ظل رهانها السياسي على املصاحلة
الوطنية مع حركة حماس  ،وهو الرهان الذي بات على ما يبدو حتيط
به الكثير م الشكوك بشأن جناحه.
الالفت أن بعض من التحليالت ترى أن الهدف الرئيسي للمصاحلة
كان يتمثل في خدمة صالح العاروري نائب رئس حركة حماس الذي
قاد املفاوضات مع حركة فتح  ،وهو ما يأتي إلعتبارات أقتصادية
وسياسية  ،خاصة في ظل التغيرات اإلقليمية التي تشهدها املنطقة.
وعن هذه النقطة تقول صحيفة انديبندنت إلى أن هناك مخاوف في
حركة حماس من أن اتفاقية العال املوقعة بني اململكة العربية السعودية
وقطر من املمكن أن يضر بقيمة املساعدات املالية املقدمة من الدولتني
للحركة  ،وهو ما تصرح به الكثير من الدوائر السياسية س��واء في
حماس أو قطر والسعودية أيضا.

مصر تدعو إدارة بايدن
للعب دور في أزمة سد النهضة
دع��ا السفير املصري ل��دى واشنطن معتز زه��ران ،إدارة الرئيس
األمريكي املنتخب جو بايدن ،إلى لعب دور في حل خالفات مفاوضات
سد النهضة اإلثيوبي.
جاءت دعوة زهران خالل مشاركته ضيفًا في حوار عبر الفيديو مع
املجلس الوطني للعالقات األمريكية ـ العربية (منظمة أمريكية غير
حكومية) ،وفق ما نقلته وكالة األنباء املصرية الرسمية.
وح��ول قضية سد النهضة ،نبه زه��ران إلى أهمية “إدراك أمرين
هامني أولهما احتياجات إثيوبيا التنموية عبر توليد الكهرباء وتعزيز
االقتصاد ،وثانيهما التهديد الذي تواجهه السودان ومصر في حالة عدم
التوصل إلى اتفاق واالجتاه نحو حترك منفرد من جانب أديس أبابا”.
ونوه إلى أن “املفاوضات مع األسف لم تتقدم نحو حل القضية”.
وتابع“ :بذلت اإلدارة احلالية بالواليات املتحدة جهودا وكانت
الوساطة فيها متوازنة مع الدول الثالث واشترك فيها البنك الدولي
وتوصلت اجلهود األمريكية إلى وثيقة متوازنة وعادلة ،لكن الطرف
اإلثيوبي رفض العملية برمتها”.

