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عربيات

الم�ستوطنون يقتحمون الم�سجد الأق�صى والمواجهات تعم فل�سطين

«ال�شاباك» :انتفا�ضة و�شيكة في ال�ضفة الغربية
أكدت مصادر في الضفة الغربية أن
قوات االحتالل تقوم بعمليات اقتحام
لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية
لمالحقة ال��ش��ب��ان الفلسطينيين،
مشيرة إلى أن جهاز األم��ن الداخلي
«اإلسرائيلي» الشاباك ح��ذر من أن
انتفاضة ثالثة على األب��واب ،وأنها
إذا ما اندلعت فلن تهدأ قريبا ً وستكون
عواقبها وخيمة على كيان االحتالل.
وأش���ارت المصادر إل��ى أن قوات
االح��ت�لال ع��م��دت خ�ل�ال ال��س��اع��ات
الماضية إلغ�ل�اق ال��ط��رق المؤدية
إل���ى ال��ض��ف��ة وال��واص��ل��ة ب��ي��ن م��دن
الضفة كافة ،وبخاصة حاجز جبع
العسكري ال��ذي يفصل بين شمال
الضفة وجنوبها ،وتحديدا ً بين مدينة
رام الله ومنطقة بيت لحم والقرى
ال��واق��ع��ة إل��ى ال��ج��ن��وب م��ن القدس
المحتلة ،ما اضطر المواطنين إلى
قطع مسافات بعيدة ليتوجهوا إلى
أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر« :ف��ي بلدة
ح��وارة إلى الشمال من الضفة وفي
جنوب مدينة نابلس ،فرضت قوات
االح���ت�ل�ال ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ومنعت
الفلسطينيين من مغادرة بيوتهم،
وداه��م��ت ع���ددا ً م��ن ال��م��ن��ازل بحثا ً
ع��ن راش��ق��ي ال��ح��ج��ارة» .وتابعت:
«وف��ي جنين شمال الضفة الغربية
أع��ل��ن��ت ق���وات االح���ت�ل�ال م��ص��ادرة
آالف الدونمات في منطقتي جنين
وطولكرم ،بهدف تحويلها إلى مناطق
للتدريب العسكري ،وأبلغت أصحاب
األراضي بأنه يحظر عليهم أن يصلوا
إل���ى ه���ذه األراض����ي أو أن يقوموا
باستصالحها أو زراعتها».
ون��وه��ت ال��م��ص��ادر إل��ى أن ق��وات
االح��ت�لال ومسؤولين ف��ي الشاباك
«اإلسرائيلي» يؤكدون أن الوضع في

خشية «إسرائيلية» من انتفاضة ثالثة
الضفة الغربية يتجه نحو انتفاضة
ثالثة ،وأنها لن تهدأ قريبا ً وأنها إذا ما
اشتعلت فإن عواقبها ستكون وخيمة
على كيان االحتالل.
على صعيد أم��ن��ي آخ���ر ،اقتحم
مستوطنون باحات المسجد األقصى
بحماية قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
م��ن جهة ب��اب ال��م��غ��ارب��ة وتصدى
لهم المرابطون الفلسطينيون في

المسجد؛ فيما شهدت القدس المحتلة
والضفة الغربية مواجهات عنيفة بين
الفلسطينيين وقوات االحتالل أصيب
خاللها عشرات الفلسطينيين.
وم��ن جنين ش��م��اال ً إل��ى الخليل
جنوبا ً شهدت ال��م��دن الفلسطينية
بالضفة الغربية أعنف المواجهات
بين الشبان الفلسطينيين وق��وات
االحتالل .

ففي ال��ق��دس المحتلة ،اقتحمت
قوات االحتالل المنازل في جبل المكبر
وقامت بإنزال يافطات صور الشهداء
عدي وغسان أبو جمل منفذي عملية
القدس لتندلع أعنف المواجهات مع
سكان البلدة أصيب خاللها أحد جنود
االحتالل .
وليس بعيدا ًمن جبل المكبر اندلعت
مواجهات في بلدة أبوديس أصيب

خاللها عدد من الشبان الفلسطينيين
بحاالت اختناق نتيجة إطالق قوات
االحتالل الغازات المسيلة للدموع .
وفي قرية صور باهر أصيب 19
فلسطينيا ً بجروح خالل المواجهات
م��ع االح��ت�لال فيما اعتقلت ق��وات
االح���ت�ل�ال ث�لاث��ة فلسطينيين من
القرية.
أما في رأس العامود القريبة من

الحرم القدسي أطلقت قوات االحتالل
الرصاص الحي على المتظاهرين،
ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني
بجروح خطيرة .
فيما ش��ه��دت ب��ل��دة العيساوية
مواجهات عنيفة إثر محاولة االحتالل
اقتحام البلدة ما أدى إلى إصابة أحد
جنود االحتالل بجروح جراء إطالق
األلعاب النارية من قبل المتظاهرين
م��ا دف��ع ق��وات االح��ت�لال إل��ى الفرار
في وقت اندلع حريق بمحطة وقود
«إسرائيلية» قرب العيساوية جراء
إل��ق��اء ش��ب��ان مقدسيين زج��اج��ات
حارقة عليها وفي حي سلوان أقدم
متظاهرون فلسطينيون على إحراق
ثالثة جيبات عسكرية «إسرائيلية» .
وعلى وق��ع ه��ذه المواجهات قرر
االحتالل في اجتماع أمني استدعاء
جنود احتياط من وحدة الكوماندوز
ال��ب��ح��ري ون��ش��ره��م ش���رق ال��ق��دس
المحتلة.
وقالت وسائل إعالم عبرية إن هذا
القرار يأتي على أثر التوتر والمواجهات
الجارية بين الفلسطينيين المقدسيين
وقوات االحتالل في القدس المحتلة
وعجز ه��ذه القوات بسط سيطرتها
على األرض .
وانتقلت المواجهات في القدس إلى
باقي مدن الضفة الغربية ففي مدينة
بيت لحم الواقعة جنوب المدينة
المقدسة اندلعت مواجهات عنيفة
حين تصدا الشبان الفلسطينيين
لقطعان المستوطنيين الذين حاولوا
اقتحام المدينة فيما أفشلت لجان
ال��ح��راس��ة ف��ي ب��ل��دة ق��ص��ره ش��رق
ن��اب��ل��س اق��ت��ح��ام للمستوطنين...
ليقدم االحتالل على إغ�لاق الطريق
بين حاجزي ح��وارة وزعترة جنوب
المدينة .

الجي�ش العراقي يحرر مناطق جديدة من التنظيم في ديالى والأنبار

العبادي لأوغلو« :داع�ش» ي�شكل خطر ًا وجودي ًا على المنطقة
أعلن رئيس ال��وزراء حيدر العبادي التوصل إلى
«اتفاق جوهري» مع تركيا بشأن تبادل المعلومات
والتعاون األمني ،الفتا ً إلى أنه كان هناك اتفاق كامل
على مجمل القضايا.
وذك��رت «السومرية نيوز» أن العبادي قال في
مؤتمر صحافي مشترك عقده ،أم��س ،مع نظيره
التركي أحمد داود أوغلو ،إنه «كان هناك اتفاق كامل
أثناء محادثاتنا مع رئيس ال��وزراء التركي بشأن
القضايا المشتركة» ،معربا ً عن ترحيبه بـ»موقف
تركيا الداعم للعراق في مواجهة الخطر الوجودي
الذي تتعرض له البالد».
وكشف العبادي عن «التوصل إلى اتفاق جوهري
بشأن تبادل المعلومات والتعاون األمني الكامل مع
تركيا» ،الفتا ً إلى أن «داعش» يمثل اليوم خطرا ً على
جميع دول المنطقة وليس العراق فحسب» .وقال إن
الجانب التركي «تبرع بمساعدة العراق عسكرياً» عن
طريق تدريب وتسليح أفراد الحرس الوطني المزمع
تأسيسه .وأضاف« :إن قوات المتطوعين العراقيين
بحاجة إلى تدريب ،وقد نناقش إمكان تدريب هذه
القوات في تركيا المجاورة».
وقال رئيس الوزراء العراقي إنه قبل دعوة لزيارة
تركيا الشهر المقبل.
وك���ان رئ��ي��س الحكومة التركية ق��د وص��ل إلى
العاصمة العراقية صباح أمس في زيارة رسمية.
وك��ان ف��ي استقباله ف��ي المطار وزي��ر الخارجية
العراقي ابراهيم الجعفري .وهذه هي أول زيارة يقوم
بها رئيس حكومة تركي إلى العراق منذ أربع سنوات
تقريباً.
وك��ان��ت ال��ع�لاق��ات بين البلدين ق��د س���اءت في
السنوات األخيرة ألسباب عدة منها نمو العالقات في
مجال الطاقة بين أنقرة وأربيل.
وك��ان وزي��ر الخارجية العراقي قد زار أنقرة في
وقت سابق من الشهر الحالي ووجه الدعوة إلى داود
أوغلو لزيارة بغداد.

دبابة عراقية بالقرب من «هيت»

من جانب آخر ،أعلنت شركة توبراس التركية،
وهي الشركة الوحيدة لتكرير النفط في البالد ،أمس
أنها ستبدأ في ش��راء النفط الخام المستخرج في
«إقليم كردستان» وال��ذي تسوقه الشركة تسويق
النفط العراقية الحكومية .وقال نائب مدير الشركة
التركية حسن ت��ان إن الخام سيضخ إل��ى ميناء
جيهان التركي.
وي��أت��ي ه��ذا االت��ف��اق بعد أن توصلت الحكومة
العراقية االتحادية إلى اتفاق مع حكومة «إقليم
كردستان» لتسوية عدد من القضايا الخالفية بينهما
وعلى رأسها موضوع تصدير النفط.
ميدانياً ،تمكن الجيش العراقي وق��وات الحشد
الشعبي من تحرير طريق إمام ويس في محافظة

 14جريح ًا بينهم  10رجال �شرطة في  3انفجارات

ديالى وتطويق ناحية السعدية شمال شرقي مدينة
بعقوبة .كما تمكن الجيش من تحرير منطقة الدوالب
شمال ناحية هيت في محافظة األنبار غربي العراق.
وتستمر العمليات العسكرية لقوات األمن العراقية
لمالحقة عناصر جماعة «داع���ش» اإلرهابية في
مختلف المحاور .ففي محافظة صالح الدين تمكنت
القوات األمنية وبإسناد من أبناء الشعائر من صد
هجوم كبير شنه مسلحي داعش عبر ثالثة محاور
على قضاء بلد جنوبي مدينة تكريت كما قتل ثمانية
من العناصر اإلرهابية خالل اشتباكات عنيفة وقعت
بين أبناء عشائر الجبور السنية و داعش في ناحية
الضلوعية.
وفي محافظة األنبار ،أش��ار مصدر عسكري إلى

أن الجيش العراقي وبإسناد من العشائر المحلية
تمكن من تحرير منطقة ال��دوالب شمال قضاء هيت
كما تمكنت القوات العراقية من قتل ما يسمى والي
هيت المدعو طالب مزعل أبو إيهاب في منطقة خمسة
وثالثين كيلو في محيط القضاء.
وقد أكدت مصادر عسكرية عراقية أن القوات األمنية
وبإسناد من الحشد الشعبي والعشائر تستعد حاليا ً
في قاعدة األسد القتحام القضاء الواقع غرب األنبار.
وأع���دم «داع���ش» سبعة م��ن عناصرها نتيجة
لترك مواقعها وهروبها أمام القوات األمنية العراقية
في منطقة النباعي بقضاء الكرمة؛ ومن بين قتلى
اإلرهابيين المدعوان يعقوب يوسف الكريبان وعبد
المنعم عكيب المسلمي وهما يحمالن الجنسية
السعودية.
كذلك قتلت أبناء عشائر النداء السنية خمسة
عشر إرهابيا ً خالل كمين أمني جنوب شرقي مدينة
الفلوجة.
وف��ي محافظة دي��ال��ى ،تمكنت ق��وة من الشرطة
العراقية وبإسناد من ق��وات الحشد الشعبي من
تحرير طريق إمام ويس االستراتيجي وتطويق داعش
في ناحية السعدية شمال شرقي مدينة بعقوبة.
وبعد ساعات من مقتل والي الموصل ومسؤول
ال��ح��دود العراقية ـ ال��س��وري��ة ف��ي جماعة داع��ش
اإلرهابية المدعو رض��وان الحمدوني في مدينة
الموصل قتل القائد العسكري لداعش في منطقة
البعاج المدعو نشوان نايف الخاتوني وهو سعودي
الجنسية واثنين من معاونيه في منطقة دوميز
جنوب محافظة نينوى.
من جانب آخر ،أعلنت قناة العراقية شبه الرسمية
أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والطوارئ
وأب��ن��اء عشيرة البو نمر تتجه نحو مدينة هيت
بمحافظة االن��ب��ار «لتحريرها م��ن تنظيم الدولة
اإلسالمية».

تقارير تتحدث عن ا�ستعداد �صالح للمغادرة

م�صر :النيابة تطلب الإعدام لمر�سي في ق�ضية «التخابر» بدء دمج �آالف الحوثيين في �أجهزة الأمن اليمنية
طالبت النيابة العامة في مصر
بتوقيع عقوبة اإلع���دام شنقا ً بحق
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ،إض��اف��ة إل��ى 35
عضوا ً في حركة اإلخوان المسلمين،
وذلك بتهمة «ارتكاب جرائم التخابر
مع منظمات وجهات أجنبية».
وفي االتهامات أيضا ً تنفيذ عمليات
إره��اب��ي��ة داخ��ل األراض���ي المصرية
وال��م��س بسالمة ووح���دة واستقالل
مصر ،علما ً بأنّ النيابة تطالب بإعدامه
للمرة الثانية بعد أن طالبت بإعدامه
أثناء محاكمته بملف «االتحادية».
وق��ررت محكمة جنايات القاهرة
تأجيل محاكمة الرئيس السابق
محمد مرسي بعد االستماع لمرافعة

النيابة العامة إلى  26تشرين األول
لالستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع
عن المتهمين في الملف ،وعلى رأسهم
محمد بديع المرشد العام لحركة
اإلخ��وان المسلمين في مصر ومحمد
الكتاتني رئ��ي��س ح���زب «ال��ح��ري��ة
والعدالة».
على الصعيد األمني ،أصيب 14
شخصا ً م��ن بينهم  10م��ن عناصر
األمن أمس بـ 3انفجارات في القاهرة
أحدهما هز محطة القطارات الرئيسية،
فيما استهدف االن��ف��ج��اران اآلخ��ران
محيط جامعة حلوان.
وذك����ر م��س��ؤول��ون ف��ي ال��ش��رط��ة
المصرية أن « 5من عناصر الشرطة

أصيبوا عندما ألقى مجهولون قنبلة
صغيرة على قوة أمنية كانت مكلفة
بحماية ج��ام��ع��ة ح��ل��وان» جنوب
القاهرة.
وذك���ر م��س��ؤول أم��ن��ي أن «قنبلة
انفجرت داخل عربة قطار في محطة
رمسيس (محطة القطارات الرئيسية
في العاصمة المصرية) كان قادما ً
من الدلتا بعد ن��زول الركوب منه».
وأض���اف أن «ح���االت ذع��ر أصابت
الركاب في المحطة وأن  4أشخاص
أصيبوا نتيجة التدافع».
وك��ث��ف��ت ق����وات األم����ن المصرية
وجودها وسط القاهرة منذ األربعاء،
تحسبا ً لوقوع أعمال عنف محتملة في
ذكرى أحداث محمد محمود ،التي أدت
إلى مقتل  42شخصا ً وجرح المئات،
نتيجة صدامات مع األمن قبل ثالث
سنوات.
وتأتي هذه التطورات قبل أسبوع
م��ن تظاهرات دع��ا اإلس�لام��ي��ون إلى
تنظيمها في جميع أنحاء مصر في
الثامن والعشرين من الشهر الجاري
ف��ي ذك���رى ت��ظ��اه��رات احتجاجية
نظمتها حركات شبابية غير إسالمية
ضد ممارسات وزارة الداخلية قتل
خاللها أكثر من  40شخصا ً في 19
تشرين الثاني .2011

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنه
سيتم استيعاب المسلّحين الحوثيين
ف���ي ق����وات األم����ن ض��م��ن ات���ف���اق مع
السلطات لدمج عشرات اآلالف منهم
في قوات الجيش واألم��ن ،فيما احتجز
المتمردون وزي��ر الكهرباء وع��دد من
أف��راد حراسته لساعات عند مغادرته
االجتماع األسبوعي لرئاسة الوزراء.
وأف���ادت مصادر أمنية أن معسكر
ت��دري��ب ق��وات األم��ن استقبل الدفعة
األول����ى م��ن المسلحين الحوثيين
المعروفين باسم اللجان الشعبية حيث
سيتلقى هؤالء تدريبات سريعة تمهيدا ً
لدمجهم مع أف��راد األم��ن ونشرهم في
شوارع العاصمة بصفة رسمية بدال ً من
اللجان الشعبية.
وكان مدير أمن أمانة العاصمة كشف
عن وجود خطة الستيعاب المسلحين
الحوثيين في األم��ن والشرطة ،حيث
سيخضعون ل����دورات تدريبية في
المجال األمني ومنحهم الزي الرسمي
لألجهزة األمنية التي سيلتحقون بها.
إلى ذلك ،عبر مكتب األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان عن بالغ قلقه إزاء عدم
المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان
وبخاصة االنتهاكات التي حدثت في
اليمن في األشهر األخيرة .وأف��اد بيان
صحافي وزعه مكتب المنظمة الدولية
في صنعاء إنه وثق االنتهاكات الخطيرة

التي ارتكبها جميع األطراف ،بما في ذلك
قتل المدنيين واالعتقاالت التعسفية،
وتجنيد األطفال واستهداف المدارس
والمستشفيات وك��ذل��ك اس��ت��ه��داف
الممتلكات الخاصة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،علمت م��ص��ادر
سياسية رفيعة المستوى أن تحركات
ووساطات تجرى بين الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي ،وسلفه رئيس
ح��زب المؤتمر الشعبي ال��ع��ام علي
عبدالله صالح إليجاد حلول ،لتفادي
توجه جنوبي بإنشاء ح��زب مؤتمر
جنوبي يمني .وأوضحت المصادر أن
الجنوبيين يخططون خالل األسابيع
المقبلة لبدء تحركاتهم إن لم يستجب
علي صالح ،ويدعو لمؤتمر ينتخب على

ضوئه الرئيس عبد ربه منصور هادي
أو الدكتور عبدالكريم اإلرياني ،رئيسا ً
للحزب بدال ً من صالح.
وأش���ارت المصادر إل��ى أن صالح
ال ي���زال ي��رف��ض ويتحصن ب��ع��دد من
مستشاريه ،متوقعة بأنه في حالة
قيام الجنوبيين بتأسيس حزب المؤتمر
الجنوبي اليمني فإنه سيلقى قبول
الكثير من المتضررين ،جراء ما أسمته
المصادر بالعصابات التي سيطرت
على قيادات الحزب ،وخصوصا ً قبيل
أحداث  2011وحتى اليوم.
وألمحت مصادر إعالمية مقربة من
حزب المؤتمر ،إلى أن صالح يخطط
لتوجيه طلب إلى واشنطن للمغادرة
إليها.

الجزائر وتركيا ت�شددان على وحدة
العراق والم�صالحة الفل�سطينية
ورف�ض التدخل الأجنبي في ليبيا
أكد الرئيسان التركي والجزائري ،على أهمية وحدة األراضي
العراقية ،وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين ،وعارضا
أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.
وأوضحت مصادر في الرئاسة التركية أن اللقاء ج��رى بين
الطرفين في المقر الرسمي الخاص بالرئاسة الجزائرية ،بحضور
عدد من ال��وزراء من البلدين ،وأن الرئيسين تطرقا إلى عدد من
القضايا اإلقليمية ،فضالً عن العالقات الثنائية.
وأك��د الرئيسان رج��ب طيب أردوغ��ان وعبد العزيز بوتفليقة
ضرورة تعزيز العالقات الثنائية ،ال سيما العالقات الثقافية القائمة
بينهما منذ القدم ،إلى جانب العالقات التجارية واالقتصادية،
بحسب المصادر التركية التي أوضحت أنهما تناوال التطورات في
كل من العراق وفلسطين ،إضافة إلى الشأنين األفريقي واألوروبي.
وإلى جانب تأكيد الرئيسين الجزائري والتركي أهمية وحدة
األراضي العراقية وسيادتها ،شددا كذلك على ضرورة حث األطراف
المعنية في ليبيا على الحوار بهدف تحقيق المصالحة الوطنية
الكاملة.
وذك��را أنهما يوليان أهمية كبيرة لتعزيز المصالحة الوطنية
بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ،وفي هذا الشأن قال الرئيس
الجزائري ،إنه يعتزم دع��وة الفصائل الفلسطينية المعنية إلى
الجزائر خالل األسابيع القليلة المقبلة.

«�أن�صار ال�شريعة» الليبية �أ�صبحت
على قائمة المنظمات الإرهابية
أعلن مجلس االمن الدولي إضافة جماعة «أنصار الشريعة»
اإلسالمية الليبية على قائمته السوداء للمنظمات اإلرهابية وذلك
بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية األميركية في بنغازي في
.2012
وأدرج مجلس األمن هذه الجماعة اإلسالمية ،أول من أمس ،على
قائمته السوداء بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة وفرض بالتالي
تجميدا ً ألموالها وحظرا ً دوليا ً على سفر عناصرها ،وذلك نزوال ً عند
طلب من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال بيان صحافي للجنة مجلس األمن الخاصة بالعقوبات
على تنظيم القاعدة حصلت «فرانس برس» على نسخة منه إن
«اللجنة وافقت على إضافة اسمين إلى قائمة األشخاص والكيانات
المستهدفة بالعقوبات المالية ،وحظر السفر ،وحظر السالح،
المنصوص عليها في الفقرة من قرار مجلس األمن رقم ( )2161لعام
 ،2014الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة».
وأكدت اللجنة في بيانها «الحاجة إلى التنفيذ الصارم لنظام
العقوبات على تنظيم القاعدة باعتباره أداة ذات مغزى في
محاربة النشاطات اإلرهابية» ،حا ّثة جميع الدول األعضاء على
«المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح األدراج على القائمة لمزيد
من األشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن
تشملها تدابير العقوبات» .وقالت إنه «نتيجة لإلدراج الجديد على
قائمة العقوبات فإن أي شخص أو كيان يقدم دعما ً ماليا ً أو ماديا ً
لألشخاص والكيانات الواردة في القائمة أدناه ،بما في ذلك تقديم
السالح أو التجنيد ،يكون معرضا ً لإلدراج على قائمة العقوبات
الخاصة بالقاعدة وهدفا ً لتدابير العقوبات».
و»أنصار الشريعة» تنظيم يتركز وجوده خصوصا ً في بنغازي،
ثاني كبرى مدن ليبيا (أل��ف كلم شرق طرابلس) ،وقد سبق أن
صنفته الواليات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيما ً إرهابياً.
والتنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية
األميركية في بنغازي في أيلول  2012وأدى إل��ى مقتل أربعة
أميركيين أحدهم السفير.

االنتخابات الرئا�سية التون�سية في الخارج اليوم

جمعة« :النه�ضة» كبقية الأحزاب
و�سيحا�سب �إذا �أخط�أ
أف��اد رئيس وزراء تونس مهدي جمعة أن ح��زب «النهضة»،
المنبثق عن جماعة اإلخ���وان المسلمين في تونس ،مثله مثل
األحزاب األخرى يحاسب إذا أخطأ.
وق��ال في ح��وار مع صحيفة «المصري ال��ي��وم» نشرته أمس
«نتعامل مع المشهد السياسي ككل على المسافة نفسها من الجميع،
وأرضية التعامل واضحة ،فال نحاسب على الخلفية اإليديولوجية،
ونحكم على أي أحد بكيفية احترامه القانون ،وليست لدينا نهضة
أو غير نهضة ،أي مجموعة تخرج عن القانون نحاسبها من دون
أي اعتبار ،والنهضة حزب مثل األحزاب األخرى ساهم في وضع
الدستور».
وأضاف أن المشهد السياسي المصري يؤثر في تونس والعكس،
مشددا ً على أن بالده تنسق مع مصر في قضايا اإلرهاب ،موضحا ً
أن اإلرهابيين يستهدفون أية دولة مستقرة ألن مشروعهم يتمثل
في «فسخ الدول والحدود».
من جهة أخرى ،دخل الناخبون التونسيون في الخارج فترة
الصمت االنتخابي أمس ،على أن تبدأ اليوم الجمعة ،وعلى امتداد
ثالثة أيام ،عملية االقتراع الختيار رئيس جديد للبالد .بينما يختتم
المرشحون اليوم حمالتهم االنتخابية في الداخل ،ويبدأون مرحلة
الصمت االنتخابي غدا ً السبت ،عشية انطالق انتخابات الداخل
األحد المقبل.
ومن المنتظر أن ُتعلن النتائج الرسمية األولية لالنتخابات
الرئاسية في ظرف  48ساعة ،ليكون  21كانون األول يوم إعالن
النتائج النهائية ،بعد البت في الطعون .أما الدورة الثانية ،فلن
تتجاوز يوم  28كانون األول ،والنتيجة النهائية لالنتخابات
ستكون على أقصى تقدير في  25كانون الثاني .2015

حركة «تحرير ال�سودان»
لن ت�شارك في مفاو�ضات �أدي�س �أبابا
أعلن رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارف��ور عبد
الواحد محمد نور عدم مشاركة حركته في المفاوضات المقررة
بين الحكومة السودانية وفصائل دارفور المسلحة في العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا مطلع األسبوع المقبل.
وق��ال إن��ه لن يشارك في أي��ة مفاوضات ال ت��ؤدي إل��ى تغيير
الحكومة السودانية بشكل كامل.
ودعت الوساطة األفريقية برعاية رئيس جنوب أفريقيا األسبق
تابو مبيكي الطرفين إلى إجراء مفاوضات مباشرة في الثالث من
العشرين من الشهر الجاري .وأكدت حركة تحرير السودان فصيل
مناوي وحركة العدل والمساواة مشاركتهما في المحادثات.
وقالت الوساطة إن المفاوضات المرتقبة هي جزء من عملية
سالم واح��دة في مسارين مختلفين .إذ سبقت هذه المفاوضات
محادثات بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان
المتمردة في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق.
ووص��ف ن��ور قبول المتمردين بالدخول ف��ي مفاوضات مع
الخرطوم «بالصفقة السياسية» التي تسعى «حكومة الخرطوم
من خاللها إلى توزيع المناصب الدستورية على قادة الحركات
المسلحة بعيدا ً من مصالح الشعب».

