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اعتقاله قبل  اخلليل  في  فلسطيني  بفتى  »تنكل«  إسرائيلية  قوة 
اعتدت قوة إسرائيلية، على فتى فلسطيني في مدينة اخلليل، 
جنوبي الضفة الغربية، ثم اقتادته عبر سيارة جيب عسكرية 
إلى االعتقال. وقال الناشط عارف جابر، إن “مستوطنني اعتدوا 
بالضرب على ابنه محمد )17 عاما(، قرب منزله بجوار املسجد 

اإلبراهيمي، في البلدة القدمية”.

وأض��اف جابر، لألناضول: “هجم على محمد، أكثر من 
عشرة جنود، ثم دفعوه أرض��ا ونكلوا ب��ه، قبل تقييد يديه 
ونقله إلى جيب عسكري”. وتابع: “محمد تعرض للضرب من 
قبل مجموعة من املستوطنني، وحاول الدفاع عن نفسه، وبدل 

اعتقال املستوطنني مت اعتقال ابني”.

وأشار إلى اعتقال فتى آخر باملنطقة نفسها التي اعتقل فيها 
محمد، ولم يفرج عن أي منهما حتى اآلن )19:40 ت.غ(.

وتنتشر في قلب اخلليل ومحيط املسجد اإلبراهيمي )نحو 
800 دومن( خمس بؤر استيطانية، يقطن فيها حوالي 700 

مستوطن، مقابل نحو 7 آالف فلسطيني.
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العراق: األمن يزيل خيام االحتجاج 

ويعيد فتح ساحة  »التحرير«

أزال��ت السلطات العراقية، أمس السبت، خيام 
االحتجاج وسط العاصمة بغداد، تزامنا مع إعادة 
فتح ساحة التحرير وجسر اجلمهورية، بعد عام 

على إغالقهما.
وأف��اد مراسل األناضول بأن قوات من اجليش 
أزالت خيام احملتجني املتبقية في ساحة التحرير 

“من دون أي صدام مع أحدهم”.
وق��ال قيس احمل��م��داوي، قائد عمليات بغداد 
التابعة لوزارة الدفاع، وفق بيان تلقت األناضول 
نسخة منه، إنهم باشروا فجرا بإعادة فتح ساحة 

التحرير وجسر اجلمهورية أمام حركة املرور.
وأض���اف أن “ذلك سيخفف ال��زخ��م امل���روري 

احلاصل في املناطق القريبة من الساحة”.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أغلقت في أكتوبر 
امل��اض��ي، جسر اجلمهورية امل���ؤدي إل��ى املنطقة 

اخلضراء بالكتل اإلسمنتية.
وفي التاريخ ذاته، أغلق محتجون ضد الفساد 
وسوء الظروف املعيشية، ساحة التحرير باخليام، 

والتي حتولت الحقا إلى مركز احلراك الشعبي في 
العاصمة.

وإنهاء االحتجاجات وإعادة فتح الطرق الرئيسة 
يعتبر املطلب الرئيس للزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، الذي هدد مؤخرا ب�”التدخل وإع��ادة فتح 
ال��ط��رق املغلقة م��ن قبل احملتجني إذا ل��م تتحرك 

احلكومة”.
وأعلنت احلكومة العراقية، إصابة 240 شخصا 
بجروح بينهم 200 عنصر أمن، واعتقال 141 من 
املتظاهرين خالل االحتجاجات التي انطلقت األحد 

في الذكرى األولى للحراك الشعبي.
وفي 25 أكتوبر 2019، انطلق احلراك الشعبي 
بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي 

األوضاع املعيشية املتردية.
وجنح احلراك في اإلطاحة باحلكومة السابقة 
برئاسة عادل عبد املهدي، ويضغط على الكاظمي، 
لإليفاء بتعهداته املتعلقة بتحسني اخل��دم��ات، 

ومحاربة الفساد.

تساؤالت حول مستقبلها حال فوز ترامب أو بايدن

األميركية  االنتخابات  قبيل  الفلسطينية  السلطة  في  ترقب 

عزت حامد 

ت��ت��واص��ل ردود الفعل على ال��س��اح��ة الفلسطينية 
عقب ال��ت��ط��ورات السياسية احل��اص��ل��ة على الساحة 
األمريكية ، وتتساءل عدد من الدوائر سواء السياسية أو 
االستراتيجية عن التعاطي ملستقبلي للسلطة الفلسطينية 
ح��ال ف��وز امل��رش��ح ال��دمي��ق��راط��ي ج��و ب��اي��دن بالرئاسة 
األمريكية ، أو حتى احتفاظ الرئيس ترامب مبنصبه 

كرئيس للدولة األقوى في العالم.
وم��ؤخ��را نشرت بعض الصحف القريبة من دوائ��ر 
سياسية معروفة ب��دء السلطة الفلسطينية التباحث 
وال��ت��واص��ل م��ع ج��و ب��اي��دن امل��رش��ح ال��دمي��ق��راط��ي في 

االنتخابات األمريكية حتسبا لفوزه باالنتخابات.
وقالت صحيفة العربي اجلديد بطبعتيها العربية 
واإلجنليزية في لندن أن مصادر فلسطينية رفيعة أكدت 
للصحيفة فتح قنوات اتصال، مبكراً، مع بايدن وفريقه. 
وحتدثت امل��ص��ادر، التي اشترطت ع��دم كشف هويتها، 
عن قنوات اتصال فتحت مع بايدن وفريقه “عبر رجال 
أعمال فلسطينيني وشخصيات من اجلالية الفلسطينية 
والعربية ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وه��ي ق��ن��وات تعمل 
على إح��داث تواصل مباشر ما بني القيادة الفلسطينية 

ومستشاري بايدن”.
وأوضحت املصادر أن “هذه القنوات مت فتحها مبكراً 
مع منافس ترامب، إلدراك القيادة الفلسطينية أنه ال ميكن 
التعويل على أي تغيير بسياسة األخير، في ظّل إدارته 
وقراراته غير املسبوقة جتاه الفلسطينيني، والتي تتطابق 

مع سياسة اليمني اإلٍسرائيلي بشكل كامل”.
الالفت أن هذه التصريحات أيضا نقلها موقع بيروت 

أوبزرفر القريب من الدوائر األمنية األمريكية ، والذي 
كشف ايضا عن وجود “حوار رسمي ووعود من بايدن، 
ترتبط بنقاط عدة هامة، وهي اعترافه بحّل الدولتني، 
و”إعادة االتصاالت مع منظمة التحرير وإعادة فتح مكتب 
منظمة التحرير في واشنطن )أغلق في 2018(، وإلغاء 
دمج القنصلية األميركية بالسفارة األميركية في القدس، 
وإع��ادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية”، 
باإلضافة إلى التراجع عن قطع املساعدات عن وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني )أونروا(، واستئناف املساعدات املالية 

للفلسطينيني”.
ونقل املوقع اللبناني الذي يصدر من الواليات املتحدة 
إل��ى أن ال��دوائ��ر السياسية مقتنعة ب��أن ل��دى السلطة 
الفلسطينية من األن النية لبدء عالقات قوية ووثيقة مع 

الواليات املتحدة أو إسرائيل على حد سواء.
واش��ار هذا املوقع قائال بالنص أن مصادر سياسية 
فلسطينية أن صالح ال��ع��اروري نائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس علق على هذه االتصاالت بالقول 
بضرورة متسك القوى الوطنية الفلسطينية بهويتها 

وأجدنة املقاومة التي يجب أن تتمسك بها كحركة مقاومة.
الالفت أن كل هذا يأتي في ظل أج��واء من التباين بني 
حركتي فتح وحماس ، حيث قال مصدر فلسطيني مسؤول 
وعلى إطالع مبسار املفاوضات بني حماس وفتح أن طريق 

املصاحلة بني الفصيلني بات مليئا باملصاعب املتعددة.
واشار هذا املصدر في حديث ملوقع التليفزيون األملاني 
نشره مؤخرا بأن كافة الشواهد تشير إلى صعوبة هذه 
املصاحلة خاصة وأن وضعنا في االعتبار أن هناك الكثير 
من التباين السيسي بني احلركتني ، وهو التباين الذي 

يتصاعد بصورة درامية ومتواصلة.
الالفت أن صحيفة الغارديان البريطانية أشارت في 
تقرير لها إلى وجود ما اسمته بالتباين السياسي الذي 
بات واضحا بني أجنحة حركة حماس وبعضها البعض 

إزاء املصاحلة.
واشارت الصحيفة إلى أن بعض القيادات في احلركة 
تتحفظ على األسلوب أو الطريقة التي أدارت بها حماس 
مسار املفاوضات ، األم��ر ال��ذي دفعها إل��ى اإلع��راب عن 

توجسها وحتفظها من مسار هذه املفاوضات من األساس.
وحملت الكثير من القيادات التابعة للحركة القيادي 
في حركة حماس صالح العاروري نائب رئيس احلركة 
مسؤولية البطئ الواضح في مسار املصاحلة ، خاصة 
وأن��ه أدار املفاوضات بصورة منفردة مع نائب رئيس 
حركة فتح اللواء جبريل الرجوب ، األمر الذي يزيد من 

دقة املشهد السياسي احلاصل األن بني الفصائل.
وأتهمت بعض من القيادات الفلسطينية العاروري 
بالسعي فقط إلى تعزيز سلطته ومكانته في احلركة قبل 

االنتخابات الداخلية التي ستجرى في عام 2021.
وتتهم الكثير من قيادات حركة حماس العاروري بأنه 
يسع فقط إلى حتقيق مصاحله الشخصية بغض النظر 
عن اي هدف أخر ، األم��ر ال��ذي يزيد من دقة هذه األزمة 

السياسية املتعلقة بهذه النقطة.
عموما فإن السلطة الفلسطينية بالفعل تقوم بجهود 
حتسبا للتغريات اجليوسياسية احلاصلة في العالم 
، وه��ي اجلهود التي باتت محل أهتمام من الكثير من 
الصحف ووسائل االعالم العربية والغربية على حد سواء 

في ظل الكثير من التطورات السياسية احلاصلة اآلن.

السودان يوقع مع واشنطن اتفاق 
استعادة حصانتة السيادية

أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس 
السبت، أن حكومة بالدها وقعت اتفاقية 
ثنائية م��ع اإلدارة األمريكية تقر منع 
رف��ع دع��اوى مستقبلية ضد اخلرطوم، 

والتأكيد على حصانتها السيادية.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان صحفي، 
االتفاقية التي وقعت اجلمعة مببنى 
وزارة اخل��ارج��ي��ة األمريكية، متعلقة 
بتسوية القضايا املرفوعة ضد السودان 
ف��ي احمل��اك��م األم��ري��ك��ي��ة، وال��ت��ي تشمل 
تفجير ال��س��ف��ارت��ني ف��ي ن��ي��روب��ي ودار 

السالم)1998(.
ونبه البيان أن حكومة السودان أعادت 
في هذه االتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية 
البالد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها 
في تطبيع وتطوير عالقاتها مع الواليات 

املتحدة.
وذكر البيان أنه مبوجب هذا االتفاق 
وافق السودان على تسديد 335 مليون 
دوالر توضع ف��ي حساب مشترك إلى 
حني قيام أمريكا من جانبها بإستيفاء 

ال��ت��زام��ات��ه��ا اخل��اص��ة ب��إك��م��ال حصول 
ال���س���ودان ع��ل��ى ح��ص��ان��ت��ه ال��س��ي��ادي��ة 
بعد خروجه من قائمة ال��دول الراعية 
لإلرهاب. وأشار البيان إلى أنه وفقا لهذه 
االتفاقية يتم اسقاط االحكام القضائية 
الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، 
كما سيتم منع رف��ع دع��اوى مستقبلية 

ضدها وتاكيد حصانته السيادية.
وتابع “وبذلك يكون وضعه القانوني 
مثل كل ال��دول التي ال تندرج في قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب”
ولفت أن ه��ذه االتفاقية هي األس��اس 
الذي استند إليه قرار الرئيس األمريكي، 
دون��ال��د ت��رام��ب، اخل���اص ب��إزال��ة اسم 
ال���س���ودان م��ن ق��ائ��م��ة ال����دول ال��راع��ي��ة 
ل��إلره��اب، وت��وص��د األب����واب أم���ام أية 
محاوالت مستقبلية لتحريك إج��راءات 
ضد السودان في قضايا متعلقة باإلرهاب 

بأثر رجعي.
و لتجنب أي دع��اوى قضائية يحتاج 
السودان الستعادة حصانته السيادية 

التي فقدها بعد إدراج��ه في قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب منذ العام 1993..

وفي 23 أكتوبر اجلاري، أعلنت وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ال��س��ودان��ي��ة، أن احلكومة 
االنتقالية وافقت على تطبيع العالقات مع 
إسرائيل، وفق وكالة األنباء السودانية 

الرسمية “سونا.
وفي اليوم نفسه، أعلن البيت األبيض، 
أن الرئيس ترامب، أبلغ الكونغرس، نيته 
رفع السودان من قائمة ال��دول الراعية 
لإلرهاب، التي أدرج عليها عام 1993، 
الستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم 

القاعدة، أسامة بن الدن.
وبذلك يصبح السودان البلد العربي 
اخلامس الذي يوافق على تطبيع عالقاته 
مع إسرائيل، بعد مصر )1979(، واألردن 
)1994(، واإلمارات والبحرين )2020(.

وعقب إع��الن التطبيع، أعلنت قوى 
سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع 
للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب 

مشاركة في االئتالف احلاكم”.
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محمود عباس مع جو بايدن

متظاهرون في العراق

جانب من توقيع االتفاقية

النمروش: سندفع باجتاه حقوقي
 ضمن مسارات احلوار في ليبيا

أكد وزير الدفاع الليبي صالح الدين النمروش، 
الدفع باجتاه مسار حقوقي ضمن بقية مسارات 

احلوار بني األطراف الليبية.
ج��اء ذل��ك في تصريحات للنمروش أورده��ا 
املركز اإلعالمي لعملية “بركان الغضب” عبر 

تويتر.
وق���ال: “سندفع على أن يكون هناك مسار 
حقوقي ضمن بقية مسارات احلوار االقتصادية 
والسياسية واألمنية، يطالب باستبعاد املتهمني 

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
ومالحقتهم ونيل جزاءهم املستحق، ويضع حدا 

لظاهرة اإلفالت من العقاب”.
وفي 9 نوفمبر املقبل، تعقد اللقاءات املباشرة 
ملنتدى احلوار الليبي، في تونس، بني ممثلني عن 
احلكومة واجلنرال االنقالبي خليفة حفتر، بعد 
عقد االجتماع االفتراضي للمنتدى، بهدف االتفاق 
على إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني 

ممكن.


