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القوات العراقية تبد�أ عملية تطهير مناطق ب�صالح الدين من الإرهابيين

تنا�شد تايالند عدم ت�سليم «هارون» للمنامة

البي�شمركة تفك الح�صار عن �سنجار ومقتل نائب البغدادي

منظمات حقوقية :ال�سجون البحرينية �أ�شبه بالنازية

قوات عراقية في صالح الدين

البيشمركة على تخوم قضاء سنجار
أع��ل��ن رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة األرك�����ان األم��ي��رك��ي��ة
المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي عن مقتل
ث�لاث��ة م��ن ك��ب��ار ق���ادة تنظيم «داع����ش» في
غارة أميركية هم حاجي معتز نائب مسؤول
«داعش» أبو بكر البغدادي ،والثاني هو عبد
الباسط ال��ذي ك��ان قائد جيشه في العراق،
أما الثالث فهو أمير منطقة الموصل رضوان
ثابت.
وأوضح ديمبسي في تصريحات صحافية
أن «المسؤولين الثالثة قتلوا في األسابيع
األخ��ي��رة» .ولفت إل��ى أن «ب�لاده تتعامل مع
«داع���ش» ليس بوصفه دول��ة تسيطر على
مساحات واسعة من أراضي سورية والعراق،
وإنما بوصفه شبكة من المسلحين».
ميدانياً ،تواصلت المعارك العنيفة بين
ق��وات البيشمركة و»داع��ش» غرب الموصل،
حيث حققت البيشمركة مزيدا ً من التقدم في
قضاء سنجار.
وقال مستشار مجلس األمن القومي الكردي
مسرور البارزاني إن «قوات البيشمركة وبدعم
من طيران التحالف فكت الحصار الذي يفرضه
«داعش» على جبل سنجار حيث توجد مئات
العائالت اإليزيدية المحاصرة.
وأكد البارزاني أن العملية تعد أكبر هجوم
عسكري ضد داعش ،مشيرا ً إلى أن «البيشمركة
تمكنت من قطع الطريق بين الموصل ومنطقة
ربيعة الحدودية مع سورية ،وسيطرت خالل
اليومين الماضيين على مساحة سبعمئة
كيلومتر مربع».
وبالتزامن مع هذه التطورات ،أعلن قائد
القوات األميركية التي تحارب «داع��ش» في

العراق وسورية الجنرال جيمس تيري بدوره
أن «القصف ال��ج��وي األميركي المركز مكنّ
مسلحي البيشمركة من السيطرة على مئة
كيلومتر مربع من األرض تقريبا ً في منطقة
سنجار وطرد مسلحي «داعش» منها».
وف��ي مؤتمر صحافي في البنتاغون قال

تيري إن «الحرب ستستمر ثالث سنوات على
األقل ضد «داعش» قبل أن يتمكن التحالف من
بلوغ نقطة تحول في معاركه معه».
وفي السياق ،أعلن مصدر في شرطة محافظة
صالح الدين أن القوات األمنية العراقية بدأت
صباح أمس عملية عسكرية لتحرير المناطق

ما الأهمية الجغرافية للق�ضاء؟
استعادت قوات البيشمركة مدعومة بطائرات واشنطن وحلفائها سبع قرى في محيط ناحية
زمار غرب الموصل .وهذه القرى هي :كركاميش ،كاريز ،كوباني ،قصرريج ،فقيروك ،حمو كولو
وحكنة.
استعادة هذه القرى ستسهل عملية التقدم نحو تحرير قضاء سنجار حيث تنظيم «داعش»
يستميت للحفاظ على هذه المنطقة منذ آب الماضي.
دخول قوات البيشمركة إلى سنجار مكنها من الوصول إلى جبل سنجار من ناحية سنوني
حيث حاصرت عناصر داعش داخل مجمعاتهم وقامت بتحرير العوائل اإليزيدية المحاصرة في
الجبل الممتد نحو ستين كيلومترا ً والذي يعتبر من أكثر المحطات رمزية في العراق.
جغرافيا ً يقع قضاء سنجار شمال غربي الموصل وهو تابع لمحافظة نينوى .أهميته تكمن في
أنه إذا ما تمت السيطرة عليه من قبل البيشمركة فسيكون مركزا ً يسهل تقدم القوات باتجاه الجنوب
والجنوب الشرقي نحو تلعفر والموصل ،كما أن السيطرة عليه تعني إحكام القبضة األمنية على
جزء كبير من الحدود العراقية السورية امتدادا ً من ربيعة وصوال ً إلى حدود األنبار الشمالية.
هذه العملية العسكرية الواسعة رافقها تهديد من داعش بتفجير سد الحديثة غرب الرمادي.
ولكن ماذ يعني تفجير هذا السد؟
المعلومات االستخبارية تشير إلى أن مسلحي «داعش» يريدون استهداف السد وتوابعه عن
طريق زوارق نهرية أو من خالل قصف بصواريخ موجهة استولوا عليها منذ مدة أو بواسطة زوارق
مفخخة وانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة شديدة االنفجار .وسيتسبب تفجير السد بفيضانات
واسعة وإتالف المحاصيل الزراعية وخصوصا ً في محافظات الفرات األوسط التي تلي األنبار
وسيؤدي تفجيره إلى توقف محطة كهرومائية تغذي أجزاء واسعة من األنبار.

الغربية من ناحية يثرب بالمحافظة وتمكنت
من القضاء على أح��د ق��ادة تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.
وقال المصدر في حديث لقناة «السومرية
نيوز»« :إن القوات األمنية وبمساندة الحشد
الشعبي بدأت عملية كبيرة لتحرير المناطق
ال��م��ذك��ورة التي تبعد  80كيلومترا ً جنوب
تكريت» ،مشيرا ً إلى أن العملية أسفرت إلى
اآلن ع��ن مقتل أح��د ق��ادة التنظيم اإلره��اب��ي
ويدعى أبو صادق الحشماوي فضالً عن تدمير
ثالث سيارات تابعة للتنظيم.
وف��ي قضاء بلد جنوب تكريت قضت قوة
عسكرية من وح��دات الجيش العراقي على
العشرات من إرهابيي تنظيم داعش اإلرهابي
بينهم متزعم ي��دع��ى ه��زب��ر الحشماوي في
اشتباك مسلح مساء أمس في منطقة الشهابي
التابعة لقضاء بلد.
يذكر أن قوات عمليات صالح الدين شنت
منذ أول من أمس هجوما ً على مواقع التنظيم
االرهابي في ضواحي قضاء الدجيل أسفر عن
مقتل خمسة وثالثين إرهابياً.
وف��ي سياق متصل ،أف��اد مصدر أمني في
محافظة ص�لاح ال��دي��ن ب��أن ال��ق��وات األمنية
تمكنت من إحباط محاولة تفجير إرهابية
انتحارية بصهريج مفخخ حاولت استهداف
تجمع للشرطة جنوب غربي قضاء سامراء.
وأشار المصدر األمني العراقي إلى أن القوة
األمنية أطلقت النار على الصهريج قبل وصوله
إلى المكان المحدد ،ما أدى إلى انفجاره من
دون حدوث إصابات.

ن���اش���دت ت��س��ع ع��ش��رة منظمة
حقوقية السلطات التايالندية عدم
تسليم الشاب البحريني علي هارون
إلى المنامة خشية تع ّرضه للتعذيب
مجدداً.
وأكدت هذه المنظمات ومن بينها
منتدى البحرين لحقوق اإلنسان أنّ
هارون محكوم عليه بالسجن المؤبّد
وبثالث سنوات إضافية في قضايا
ح��ق التعبير ع��ن ال���رأي والتجمع
السلمي ،معتبرة أنّ تسليمه إلى
المنامة سيع ّرض حياته للخطر
خصوصا ً مع استمرار التعذيب في
المملكة.
ودع���ت ال��م��ن��ظ��م��ات المفوضية
السامية والمؤسسات الحقوقية
الدولية بالتحرك العاجل إليقاف
عملية التسليم ال��ت��ي سيتحقق
منها انتهاك لحقه في طلب اللجوء
السياسي فى البلد ال��ذي يمكن أن
يكفل له األمن الشخصي والسالمة
من تكرار االنتهاك الخطير ،الفتة إلى
أنه سبق أن تم اعتقاله بشكل تعسفي
وكشف ع��ن تعرضه للتعذيب في
البحرين.
وف����ي ال���س���ي���اق ،وص����ف م��رك��ز
البحرين لحقوق اإلنسان ،السجون

ق��ال وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف أم��س إن توقيع
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���ارك أوب��ام��ا
لقانون العقوبات ضد روسيا قادر
على تقويض التعاون بين البلدين
ألمد طويل.
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات الف���روف
خ�لال ات��ص��ال هاتفي م��ع نظيره
ج��ون كيري بمبادرة من الجانب
األميركي.
وك��ان الرئيس أوباما وق��ع أول
م��ن أم��س م��ا يسمى ق��ان��ون «دع��م
حرية أوكرانيا» ويسمح له بفرض
عقوبات جديدة ضد روسيا على
خ��ل��ف��ي��ة م��وق��ف��ه��ا م���ن األزم����ة مع
جارتها.
وأش���ار ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي في
ب��ي��ان إل���ى أن توقيعه ع��ل��ى ه��ذا
القرار ال يعني تطبيق العقوبات
ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ،مضيفا ً أن
إدارت��ه ستواصل «العمل عن كثب
مع الحلفاء والشركاء في أوروب��ا
وعلى الصعيد ال��دول��ي للرد على
التطورات في أوكرانيا ،وستواصل
مراجعة العقوبات للرد على أعمال
روسيا».
من جهة أخرى ،فقد أعرب أوباما
عن استعداده لرفع العقوبات عن
روسيا في حال قيامها بـ»خطوات
ال ب��د منها» ،ف��ي إش���ارة منه إلى
األزمة األوكرانية.
وانتقد الف��روف البيان الصادر
ع��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ى بيترو
بوروشينكو ب��ش��أن إن��ه��اء وضع
أوك��ران��ي��ا المحايد ووص��ف��ه بأنه
خطاب صدامي تحبذه ما تسميه
موسكو «بدعاة الحرب» في كييف.
وق����ال ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي:
«م���ش���روع ق���ان���ون رف���ض وض��ع
أوكرانيا المحايد فضالً عن أوامر
بيترو الكسييفتش بوروشينكو
بشأن فرض الحصار االقتصادي
على جنوب شرقي (أوكرانيا) ،هو
إسهام في خطاب يولع به دعاة
الحرب في كييف».

وأك��د الوزير الروسي استعداد
ب�لاده للمساهمة في تعزيز بعثة
منظمة األم��ن والتعاون األوروب��ي
في أوكرانيا .وق��ال« :بحثنا دور
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
في عملية تسوية النزاع الداخلي
في أوكرانيا وأيدنا جهود المنظمة
ومشاركة ممثلها في عمل مجموعة
االتصال وكذلك في ما يتعلق بعمل
بعثة المراقبة الخاصة في أوكرانيا
التي نحن على استعداد لتوسيعها
وتعزيزها».
وأكد الفروف ضرورة تفعيل عمل
«مجموعة الحكماء» التي ا ُتفق على
تشكيلها خالل اجتماع بازل لوزراء
خارجية منظمة األمن والتعاون في
أوروبا.
في السياق ،أشادت المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل بتصريحات
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
وتعهده المساعدة في استعادة
وحدة األراض��ي األوكرانية ،داعية
إلى الوثوق بكالمه والتسليم به من

دون أي نقاش.
وقالت ميركل في تصريح عقب
قمة االتحاد األوروبي في بروكسيل:
«طالما هو (الرئيس الروسي) قال
إنه ملتزم وحدة أراضي أوكرانيا،
فعلينا أن نثق بكالمه من دون أي
نقاش ،ونعمل في هذا السياق».
وأكدت أن بوتين أدلى بتصريحات
م��م��اث��ل��ة خ�ل�ال ال���ح���وار الهاتفي
األخ��ي��ر ال��ذي ج��رى بين «رباعية
ن���ورم���ان���دي» ال��ت��ي ت��ج��م��ع إل��ى
جانبهما أيضا ً الرئيسين الفرنسي
فرانسوا هوالند واألوكراني بيترو
بوروشينكو.
أم��ا وزي���ر الخارجية األلماني
ف��ران��ك فالتر شتاينماير ورئيس
ال�������وزراء األوك����ران����ي أرس��ي��ن��ي
ياتسينيوك ،فشددا خالل لقائهما
في كييف على أهمية تنفيذ اتفاق
مينسك الستقرار األوضاع في شرق
أوكرانيا.
وق��ال بيان للمكتب الصحافي
للحكومة األوكرانية أم��س «شدد

الق�ضاء التركي ي�صدر مذكرة توقيف
بحق المعار�ض غولن
أصدر القضاء التركي أمس مذكرة توقيف بحق
فتح الله غولن الداعية اإلسالمي والمعارض
األشد للرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت شبكة التلفزيون الرسمية « »TRTأن
غولن البالغ من العمر  73سنة ،يعيش بالمنفى
في الواليات المتحدة منذ عام  ،1999متهم بأنه
«قائد منظمة إرهابية» ،علما ً أن السلطات التركية
سبق أن اتهمته بالتآمر سرا ً إلسقاطها.
ويعد هذا اإلج��راء رمزياً ،ألن واشنطن أكدت
في الماضي رفضها تسليم هذا الحليف السابق
ألردوغان الذي أصبح عدوه اللدود ألنقرة.
من جهة أخرى ،أفرجت محكمة في اسطنبول
الجمعة عن «أكرم دومنلي» رئيس تحرير صحيفة

«زم��ان» المعارضة .واتهمت باإلرهاب «هداية
ق��ره ج��ا» مدير قناة «سمانيولو» التلفزيونية
التابعة للمجموعة اإلعالمية نفسها ،إذ كان هذان
الصحافيان المعروفان أوقفا يوم األحد الماضي
أثناء حملة للشرطة استهدفت أنصار غولن.
وف��ي السياق ،ق��ال م��س��ؤول حكومي تركي
أمس إن ممثل االدع��اء طلب من المحكمة إصدار
أمر باعتقال فتح الله غولن ،و كانت قناة الخبر
التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن المحكمة
أص��درت أم��را ً باعتقال الداعية اإلسالمي لكنها
سحبت الخبر من موقعها االلكتروني من دون أن
تقدم سببا ً واضحا ً لذلك.

ياتسينيوك وشتاينماير في سياق
ب��ح��ث األوض�����اع ف���ي دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك على أهمية تنفيذ جميع
بنود اتفاق مينسك من أجل تحقيق
استقرار األوضاع في المنطقة».
ون����اق����ش رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
األوكرانية مع رئيس الدبلوماسية
األلمانية أيضا ً األوض��اع المالية
واالقتصادية الراهنة في أوكرانيا،
وآف���اق تقديم االت��ح��اد األوروب���ي
للدعم من أجل تنفيذ اإلصالحات
التي خططت لها الحكومة.
وساند وزير الخارجية األلماني
ف��ران��ك فالتر شتاينماير إج��راء
مفاوضات لتسوية النزاع األوكراني
ف��ي مينسك األح���د ال��م��واف��ق 21
كانون أول ،مشيرا ً إلى أنه «يعقد
اآلن مؤتمر عبر دائرة الفيديو .جيد
لو عقد بعد هذا المؤتمر ،اجتماع
مباشر بين جميع المشاركين في
اتفاق مينسك ،وأن يكون ممكنا ً أن
يعقد مثل هذا االجتماع يوم األحد،
علينا أن نعمل من أجل هذا الهدف،

ولهذا األمر تتوفر األسس».
وشدد شتاينماير في هذا الصدد
على أهمية «التوصل إلى اتفاقات
محددة بشأن إقامة منطقة عازلة،
وف��ي مسألة تبادل األس��رى ،وفي
رس��م جميع الخطوط الفاصلة،
وبخاصة بشأن إيصال المساعدات
اإلنسانية نظرا ً إل��ى حلول فصل
الشتاء».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن دينيس
ب��وش��ي��ل��ي��ن ،م��م��ث��ل ج��م��ه��وري��ة
«دون���ي���ت���س���ك ال��ش��ع��ب��ي��ة» ف��ي
المفاوضات بين كييف وجنوب
ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا ،أن مجموعة
االت��ص��ال ح��ول األزم��ة األوكرانية
أخفقت ف��ي تحديد أج��ن��دة لقائها
الجديد.
وف����ي اخ���ت���ت���ام م��ؤت��م��ر ع��ب��ر
السكايب أجراه أعضاء المجموعة
أمس بمشاركة ممثلين عن كييف
الرسمية وجمهوريتي لوغانسك
ودونيتسك «الشعبيتين» ،قال
بوشيلين إن بلورة األجندة تتطلب
«عمالً إضافياً» .وأضاف أن مؤتمر
السكايب لم يسفر عن تحديد موعد
لعقد لقاء جديد ألعضاء المجموعة
في العاصمة البيالروسية مينسك،
موضحا ً أن ع��ددا ً من المشكالت ال
يزال قائماً ،ويجب «بحثها وإيجاد
حلول وس��ط» .مع ذل��ك فقد تمنى
بوشيلين أن ي��ج��رى ال��ل��ق��اء في
مينسك قبل ح��ل��ول رأس السنة
الجديدة.
وفي وقت سابق من يوم أمس،
قال بوشيلين في مفاوضات مينسك
إن سلطات دونيتسك ال تنوي تغيير
موقفها في المفاوضات وستطرح
للمناقشة قضايا ال��ت��زام الهدنة
وسحب المدفعية وتبادل األسرى
وف��ق �ا ً ل��ق��وائ��م متفق عليها ورف��ع
الحصار االقتصادي المفروض من
قبل كييف على منطقة دونباس
وك��ذل��ك تطبيق قانوني أوكرانيا
ح��ول ال��وض��ع ال��خ��اص لدونباس
والعفو العام.

وكالة الطاقة الذرية:
�إيران ملتزمة باالتفاق مع القوى العالمية
أظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة
الذرية التابعة لألمم المتحدة أمس أن إيران
تواصل االمتثال اللتزاماتها بموجب االتفاق
النووي الموقت مع مجموعة «.»1+5
وقال التقرير الشهري الذي نقلت أجزاء منه
وكالة «رويترز» إن إيران ال تخصب اليورانيوم
ألكثر من التركيز االنشطاري المحدد بنسبة
خمسة في المئة كما أنها لم تحقق أي تقدم آخر
في نشاطاتها بمنشأتين للتخصيب ومفاعل
للماء الثقيل تحت اإلنشاء.
غير أن التقرير قال إن إي��ران أوقفت أيضا ً
في شكل موقت تحويل أكسيد اليورانيوم إلى
وقود للمفاعالت وهي عملية تستهدف تقليل

صالحية المادة ألي محاولة لتصنيع أسلحة
نووية.
وأضاف تقرير الوكالة إن إيران أوقفت في 25
تشرين الثاني بشكل موقت عمليات التحويل
وتصنيع الوقود استعدادا ً لعمليات التحقق من
المخزون الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة
الذرية في المنشأة وال��ذي جرى معظمه في
الفترة بين  14و 16كانون األول الجاري.
وكان االستمرار في تحويل أكسيد اليورانيوم
أحد الشروط التي وضعت عند إبرام االتفاق
الموقت بين طهران والقوى الست وال��ذي تم
التوصل إليه في أواخ��ر ع��ام  2013وجرى
تمديده للمرة الثانية الشهر الماضي.

البحرينية بالمعسكرات النازية،
م��س��ت��ن��ك��را ً م��ا ي��ع��ان��ي��ه السجناء
والمعتقلون م��ن ت��ده��ور األوض��اع
الحقوقية واإلنسانية والصحية،
ّ
المنظمة األوروب � ّي��ة -
فيما طالبت
البحرينية لحقوق اإلنسان ،وزارة
الداخلية البحرينة بوقف سياسة
التعذيب والضرب والتنكيل داخل
السجون.
وق��ال رئيس المركز نبيل رجب

إن السجناء أصبحوا يعيشون في
ظ��روف تشبه معسكرات النازية،
وأشار إلى انتشار األمراض الجلدية
وت��زاي��د إص��اب��ة ال��ن��زالء بالجرب،
موضحا ً أنّ هذا هو األسلوب الجديد
للتعذيب على حد وصفه .وأك��د أنّ
األمانة العامة للتظلّمات هي جزء من
وزارة الداخلية ،وتوصياتها للوزارة
عبارة عن حبر على ورق ،خصوصا ً
في موضوع اكتظاظ السجن.

بدء ت�صويت المغتربين في انتخابات تون�س
انطلقتعملياتتصويتالمغتربين
في انتخابات الرئاسة التونسية
من كانبيرا ،عاصمة استراليا ،على
أن تنتهي االثنين المقبل في مدينة
سان فرانسيسكو األميركية ،في حين
يجرى االقتراع في الداخل غدا ً األحد
الختيار أحد مرشحين اثنين ليكون
سيد قصر ق��رط��اج وه��م��ا الرئيس
المنصف المرزوقي في ظل تكهنات
عن وضعه الصحي ،ورئيس حركة
«نداء تونس» الباجي قايد السبسي.
وانطلقت عملية التصويت للدور
الثاني من االنتخابات الرئاسية في
مكتب كانبيرا باستراليا وتنتهي
االثنين على الساعة الثانية صباحا ً
ف��ي س��ان فرانسيسكو ب��ال��والي��ات

الفروف ينتقد قانون العقوبات الأميركي الجديد �ضد مو�سكو ويتهم الغرب بمحاباة كييف

ميركل :تعهد بوتين الم�ساعدة في الحفاظ على وحدة �أوكرانيا محل ثقة

هارون في إطار الصورة

المتحدة .وأع��ل��ن��ت الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات جاهزيّتها.
وم��ن المنتظر أن تنظم تونس
الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية
األحد.
ويتنافس في الدور الثاني السبسي
( 88سنة) الحاصل على  39,46في
المئة والمرزوقي ( 69سنة) الحاصل
على  33,43في المئة.
وسيتولى الرئيس المنتخب المقبل
الحكم لمدة خمسة أعوام وفقا ً للفصل
 75من الدستور التونسي الجديد
ينص على أنه ال يجوز تولي
ال��ذي
ّ
رئاسة الجمهورية ألكثر من دورتين
كاملتين ،متصلتين أو منفصلتين أي
إجماال ً عشرة أعوام.

وخصصت السلطات العسكرية
ّ
 36ألف جندي لتأمين االستحقاق،
 28ألف عنصر لتأمين االقتراع بشكل
ّ
للتدخل
مباشر وثمانية آالف آخرين
السريع ،يضافون إلى  60ألف عنصر
أمن.
وأع��ل��ن ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
وزارة الدفاع الوطني المقدم بلحسن
الوسالتي أنّ
«المؤسسة العسكرية
ّ
ستعتمد على حوالى  1800عربة
نقل بريّة و 6طائرات نقل جوي و12
مروحية مسلّحة و 4زوارق بحرية
سريعة لنقل العسكريين والمعدات
االنتخابية ،فضالً عن توفير سيارات
إس���ع���اف وم��روح��ي��ت��ي��ن ل�لإخ�لاء
الصحي».

تقرير �إخباري
حركة النه�ضة خارج فلك الحكومة المقبلة
ال تخفي ح��رك��ة النهضة رغبتها ف��ي ال�م�ش��ارك��ة في
ال�ح�ك��وم��ة المقبلة ال �ت��ي سيشكلها ح��زب ح��رك��ة «ن��داء
تونس» ،إال أن الباجي قايد السبسي أعلن أ ّن��ه ليس من
الضروري أن تكون «النهضة» في الحكومة المقبلة.
وتشهد تونس ج��داالً واسعا ً حول الحكومة ،وما إذا
كانت ستشهد ائتالفا ً بين الليبيراليين واإلسالميين،
ّ
المؤشرات تدل على أن «نداء تونس» تحاول
غير أنّ كل
تالفي إشراك «النهضة» في الحكم العتبارات عدة منها
أنّ اإلسالميين وقفوا خ�لال االنتخابات الرئاسية بكل
قوتهم إلى جانب المرزوقي ،على رغم إعالن الحياد من
قبل قياداتهم ،وكذلك مثلما رفضت قواعد «النهضة» دعم
السبسي فإن قواعد «نداء تونس» ترفض إشراك األولى
في الحكم ،كما أنّ حلفاء الثانية من اليسار أعلنوا أ ّنهم
سيقاطعون أية حكومة تكون «النهضة» جزءا ً منها.
وردت قيادات من «النهضة» على ترجيح استبعادها
من الحكم إلى وجود ما سمته «التيار االستئصالي» داخل
«ن��داء تونس» ،ال سيّما أنّ األمين العام الطيب البكوش
المحسوب على الجناح اليساري ه��و م��ن أعلن إقصاء
«النهضة» م��ن الحكومة المقبلة ،ور ّد على االتهامات
الموجهة إليه بقوله« :أث��ار استبعادي مشاركة النهضة
في الحكومة المقبلة ،تواترت ردود فعل عنيفة من قبل
بعض المتط ّرفين فيها وبعض الذين يكتبون في الصحف
التابعة لها ومن يسبحون ضد التيّار ويكدسون األلفاظ
النابية والنعوت الحاقدة مثل االستئصال الذي يالك في
غير محلّه ،لذلك رأيت أن أسعى إلى إفهامهم ما ال يفهمون
وتذكيرهم بما يتجاهلون».

وأضاف البكوش« :أوالً ال يوجد في نداء تونس تيّار
استئصالي على اإلطالق وال يوجد تصريح واحد يمكن أن
ينسب إلى االستئصال ،هذا فضالً عن أنّ قيادات النهضة
تعرف ج�ي��دا ً موقفي م��ن االستئصال منذ  1981حتى
اليوم من منطلق مبدئي وأخالقي ال يخلط بين االختالف
الفكري والممارسات المنافية للحريات ،وثانياً :لقد عبّر
بعض العقالء من ق�ي��ادات النهضة عن رضاهم بنتائج
االنتخابات التشريعية وبالقيام بدور المعارضة في نظام
ديمقراطي ،وث ّمنّا هذا الموقف علنا ً واعتبرناه إيجابيا ً
مناسبا ً للمرحلة الجديدة ومعزّزا ً لالنتقال الديمقراطي،
ال سيّما أن حركتهم مارست الحكم لمدة ثالثة أعوام ولم
تنجح ،وآن لها أن تج ّرب المعارضة عساها تنجح فيها
بشكل يؤهلها للنجاح في الحكم مستقبالً».
وأردف البكوش« :ال يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي
إذا لم تتو ّفر ظروف التداول السلمي على الحكم ،بفضل
وج��ود معارضة مسؤولة تقوم ب��دور السلطة المضادة
التي تحفظ التوازن في المشهد السياسي الذي أكدنا أكثر
من مرة أنّ حزب النهضة جزء ال يتجزأ منه».
ويعتقد مراقبون أنّ االثنين المقبل سيكون محددا ً
للمشهد السياسي ،إذ وفي حال فوز السبسي بكرسي
الرئاسة فإنّ «نداء تونس» ستتنازل عن رئاسة الحكومة
لشخصية.
أم ��ا ح ��ال وص� ��ول ال�م�ن�ص��ف ال �م��رزوق��ي ال ��ى قصر
ق��رط��اج ،ف��إن «ن ��داء ت��ون��س» ستكلّف ال�ب�ك��وش تشكيل
حكومة ائتالفية تتكون من شخصيات تنتمي إلى الحركة
وحلفائها.

�أن�صار دحالن يتظاهرون في غزة
خرج اآلالف من أنصار القيادي المفصول من حركة فتح
محمد دحالن في غزة في تظاهرة لالحتجاج على قطع
رواتب مئة منهم من قبل السلطة الفلسطينية.
وتجمع المتظاهرون أم��ام مقر المجلس التشريعي
حاملين ص��ورا ً لرئيس السلطة الفلسطينية ومسؤول
حركة فتح محمود عباس كتبوا تحتها «كفى خيانة ،رمز
الفساد والطغيان واالنقسام والخنوع» ،وكتبوا على أخرى
«آن األوان للتصدي لعباس وزمرته».

وأك��د النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح
والمشارك في التظاهرة ماجد أب��و شمالة أن «الجهة
ال��وح��ي��دة ال��ق��ادرة على رف��ع الحصانة ع��ن ن��ائ��ب في
التشريعي هي المجلس التشريعي فقط» .
وجاءت التظاهرة بعد أن أعلنت مصادر موالية لتيار
دح�لان ،فضلت ع��دم الكشف عن هويتها ،أن السلطة
الفلسطينية قامت بفصل نحو مئة من المقربين من القيادي
السابق في فتح.

دعوة �أممية �إلى وقف القتال في «الهالل النفطي» الليبي
فيما يستمر لهب المعارك في ليبيا،
تعالت دعوات األمم المتحدة إلى وقف
ف��وري للقتال ف��ي م��ا سمتها منطقة
«الهالل النفطي» ،فيما أكدت نواكشوط
أن األوضاع في ليبيا مصدر قلق وتؤ ّثر
في أمن المنطقة.
ودعت بعثة األمم المتحدة للدعم
في ليبيا إلى وقف القتال في ما يعرف
بمنطقة «الهالل النفطي» شرق البالد،
بعد الهجوم ال��ذي ش ّنته مليشيات
«فجر ليبيا» اإلرهابية على المنطقة
بغية السيطرة على مرافئ النفط.
وأف��ادت البعثة في بيان أنّ «على
ج��م��ي��ع ال���ق���وات ع��ل��ى األرض فض
االشتباك واالنسحاب فورا ً من منطقة
الهالل النفطي لتفادي تفاقم الوضع
المأسوي ال��ذي تعاني منه البالد»،
معربة ع��ن «القلق العميق بسبب
القتال والمحاوالت لتدعيم وتعزيز

المواقع في منطقة الهالل النفطي».
وأضافت أنّ «من شأن هذا التصعيد
تقويض الجهود المستمرة الرامية
إلى عقد جلسة الحوار ،فضالً عن أ ّنه
سيخلف بالتأكيد آثارا ً سلبية خطيرة
على اقتصاد ليبيا».
وأوض��ح��ت البعثة أنّ «الممثل
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون سيقدّم إحاطة
إلى مجلس األمن أوائل األسبوع المقبل
حول الجهود التي يبذلها والتحدّيات
التي تواجه انعقاد ال��ح��وار بما في
ذلك استمرار تصعيد عمليات االقتتال
المسلّح على رغ��م دع��وات المجتمع
الدولي المتك ّررة لوقف القتال».
لكن البعثة أك��دت أ ّنها «تستبشر
خيرا ً بالردود اإليجابية على مبادرتها
الداعية إلى عقد جولة حوار سياسي»،
معتبرة أنّ «الخطوة التي أقدمت عليها

األطراف بتسمية أعضاء الوفود التي
ستشارك في الحوار تعد خطوة في
االت��ج��اه الصحيح ،وتعكس التزام
هذه األطراف إيجاد حل سلمي لألزمة
السياسية والعسكرية الحالية التي
تمر بها ليبيا» .وأضافت أ ّنها «ستستمر
بإجراء المشاورات مع األطراف خالل
األي��ام المقبلة ،بغية وضع اللمسات
األخ��ي��رة على التحضيرات الجارية
لعقد الحوار والتي تشمل التفاصيل
المتعلقة بالمكان والتوقيت» ،معتبرة
أنّ «موافقة األط��راف على المشاركة
بالحوار تش ّكل إش��ارة واضحة على
إص��راره��ا ب��ذل ك��ل جهد ممكن بغية
حماية العملية السياسية في المرحلة
االنتقالية في ليبيا ،والمضي قدما ً نحو
بناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة
على سيادة القانون واحترام حقوق
اإلنسان».

