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حمدوك لغوتيريش: ال نريد حربًا مع أحد
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لألمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، أن جيش بالده انتشر ضمن 

حدوده مع إثيوبيا، وأن اخلرطوم ال تريد حربا مع أحد.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه حمدوك من غوتيريش 
ومت خالله بحث مسار تطورات الفترة االنتقالية والتحديات 
التي تواجه اخلرطوم، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء 

السوداني.

وأف��اد البيان بأن حمدوك أكد على أن “اجليش السوداني 
انتشر لتأمني املواطنني وممتلكاتهم داخل احل��دود الوطنية” 
مع إثيوبيا. وشدد على أن “السودان ال يريد حربا مع أحد وأن 
االع��ت��داءات التي تعرض لها املواطنون السودانيون هي ما 

فرضت ضرورة تعزيز قواتنا هناك”.
ويتهم السودان اجليش اإلثيوبي بدعم ما يصفه ب�”املليشيات 
اإلثيوبية”، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها “جماعات 

خارجة عن القانون”. وأعلنت اخلارجية السودانية، في 31 
ديسمبر امل��اض��ي، سيطرة اجليش على كامل أراض���ي ب��الده 
احلدودية مع إثيوبيا. وأوض��ح البيان أن املباحثات تناولت 
أزمة “اجلنينة” وناقش فيها حمدوك اخلطوات التي اتخذتها 
احلكومة والتي تضمنت التعزيزات العسكرية واألمنية التي 
دفعت بها للوالية واإلج��راءات القانونية التي اتخذت حملاسبة 

من تسبب في االنتهاكات.
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في ظل املستجدات احلاصلة باملنطقة

الفلسطينية  املقاومة  صفوف  في  دقيقة  سياسية  بتغيرات  توقعات 

ترحيب دولي باعتماد ملتقى احلوار 
الليبي آلية اختيار سلطة تنفيذية

ف����ل����س����ط����ن ت������دع������و ل���ض���غ���ط 
من  املقدسين  لتمكن  أممي 

املشاركة باالنتخابات
دعا محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، األمم املتحدة للمساعدة 
في تسهيل إج��راء االنتخابات الفلسطينية، والضغط على إسرائيل 

لتمكني املقدسيني من املشاركة.
جاء ذلك خالل مكاملة هاتفية أجراها اشتية مع منسق األمم املتحدة 
اجلديد اخلاص لعملية السالم في الشرق األوسط “تور وينسالند”، 

وفق بيان صادر عن مكتب اشتية وصل األناضول نسخة منه.
وأطلع اشتية املبعوث األمم��ي على املستجدات املتعلقة بإجراء 
االنتخابات العامة، داعيا األمم املتحدة “لبذل كل جهد ممكن لتسهيل 
إج��رائ��ه��ا، ومطالبة إسرائيل بتمكني املقدسيني م��ن املشاركة فيها 

بالترشح والتصويت”.
ومن املقرر أن جترى االنتخابات، على 3 مراحل: تشريعية في 22 
مايو ، ورئاسية في 31 يوليو ، وانتخابات املجلس الوطني )برملان 

منظمة التحرير( في 31 أغسطس.
ويخشى الفلسطينيون أن تتدخل إسرائيل إلعاقة أو منع االنتخابات 
خاصة في مدينة القدس احملتلة، ال سيما مع اعتراف الرئيس األمريكي 

السابق دونالد ترامب باملدينة عاصمة إلسرائيل أواخر 2017.
واخلميس، قال اشتية لفضائية التلفزيون العربي، التي تبث من 
لندن، إن الدميقراطية الفلسطينية “يجب أن ال تكون رهينة ملزاج 

احلكومة اإلسرائيلية”.
وأضاف أن االتفاقيات مع إسرائيل تنص على مشاركة الفلسطينيني 

في الضفة الغربية مبا فيها القدس، بالترشح واالنتخاب.

»انفجار« في منزل شمالي قطاع غزة
وقع انفجار أمس السبت، في أحد املنازل، وسط بلدة بيت حانون، 
شمالي قطاع غزة، دون أن تتضح أسبابه. وأفاد شهود عيان، ملراسل 

“األناضول”، أن االنفجار خلّف عددا من اإلصابات واألضرار املادية.
ولم يعرف سبب هذا االنفجار، حيث قالت وزارة الداخلية، )ُتديرها 
حركة حماس( في بيان وصل وكالة األناضول، إنها فتحت حتقيقا في 

احلادث، دون تفاصيل إضافية.
وق��ال البيان “وصلت ق��وات من الشرطة وأطقم اخلدمات الطبية 
والدفاع املدني إلى املكان، وتقوم بواجبها في إخالء اإلصابات، ومت فتح 
حتقيق ملعرفة مسببات االنفجار”. ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول 

عدد وطبيعة اإلصابات.

اجل��ي��ش ال���ع���راق���ي: ب���غ���داد آم��ن��ة 
وبإمكاننا التصدي ألي هجوم

قالت قيادة العمليات املشتركة في اجليش العراقي، إن العاصمة 
بغداد آمنة وبإمكان قواتها التصدي ألي هجوم، متعهدة مبالحقة 

املتورطني في التفجير االنتحاري املزدوج األخير.
وفجر انتحاريان نفسيهما وسط متبضعني في سوق شعبي مكتظ 
بساحة الطيران وسط بغداد، ما خلف 32 قتيالً و110 جرحى، وفق 
أرقام وزارة الصحة. وفي وقت متأخر من ليل اخلميس، أعلن “داعش” 

اإلرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
وق��ال املتحدث باسم ق��ي��ادة العمليات املشتركة ال��ل��واء حتسني 
اخلفاجي في تصريح نقلته وكالة األنباء العراقية، إن “ما حدث هو 
خرق أمني، ونحن نعمل للوصول إلى أسباب هذا اخلرق، وكيف حدث، 

ومن هي اجلهات التي ساعدت اإلرهابيني في الوصول إلى املكان”.
وأض��اف أن “العاصمة بغداد آمنة، وقواتنا األمنية وقدراتها 
وإمكانياتها قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم”، الفتاً أنه “مت اتخاذ 

العديد من اإلجراءات املهمة بعد اخلرق الذي حدث”.
وش��دد اخلفاجي على أن��ه “سيتم القبض على م��ن ساعد ه��ؤالء 

اإلرهابيني في الدخول الى العاصمة بغداد، وتقدميهم للعدالة”.
وأشار أن الهجوم يأتي بعد “ضغط كبير مارسته القوات األمنية 
على اإلرهابيني مؤخراً، حيث مت قتل وإلقاء القبض على عدد كبير منهم، 

كما مت احلصول على معلومات مهمة بشأنهم”.
وزاد أن “هذا الضغط دف��ع ه��ؤالء اإلرهابيني لتنفيذ عملياتهم 
اإلرهابية، السيما العملية االنتحارية في بغداد، إليصال رسالة بأن 
العاصمة ليست آمنة”. وقال اخلفاجي، “نحن اآلن في مرحلة إنهاء 

وجود عصابات داعش من الوجود، ونحن مصممون على ذلك”.
وك��ان رئيس ال��وزراء مصطفى الكاظمي أق��ال 5 ق��ادة أمن بارزين 
في الداخلية والدفاع من مناصبهم، اخلميس، بعد ساعات من وقوع 

التفجير املزدوج.

استهداف محيط مطار بغداد 
3 صواريخ الدولي ب� 

أعلنت الدفاع العراقية، أمس السبت، إطالق 3 صواريخ استهدفت 
محيط مطار بغداد ال��دول��ي، ال��ذي يضم قاعدة عسكرية فيها جنود 

أمريكيون، دون وقوع إصابات.
وق��ال��ت خلية اإلع���الم األم��ن��ي )تابعة ل��ل��وزارة(، ف��ي بيان تلقت 
األناضول نسخة منه، إنه مت “إطالق ثالثة صواريخ باجتاه مطار 
بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة . وأوضحت أن “صاروخني 
سقطا خ��ارج املطار، بينما سقط الثالث على منزل مواطن مبنطقة 
حي اجلهاد )غربي بغداد(، خلف أضرارا مادية دون تسجيل خسائر 
بشرية”. ويضم مطار بغداد الدولي قاعدة “فيكتوريا” العسكرية، 
التي يتواجد فيها جنود أمريكيون، وعادة ما تكون هذه القاعدة هدفا 
لهجمات صاروخية متكررة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم 
حتى الساعة )08:15 ت.غ(. وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة 
مرتبطة ب��إي��ران، بالوقوف وراء ه��ذه الهجمات، وأخ��رى تستهدف 
سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها اجلنود األمريكيون 

بالعراق.

عزت حامد

ت��ت��ن��وع ال��ت��وج��ه��ات اجليوسياسية التي 
متيز الكثير من عناصر املقاومة الفلسطينية ، 
وهو التنوع الذي تقره وتعترف به الكثير من 
الكتابات الفلسطينية أو العربية على حد سواء 
. وتشير دورية املونيتور البحثية الدولية إلى 
أن هذه النقطة باتت هامة ودقيقة خاصة مع 
تنوع التوجهات أو ما ميكن وصفه بالوالءات 
أو التوجهات السياسية التي تفرضها الظروف 

دوما على عناصر املقاومة . 
وتشير ال��دوري��ة إل��ى أهمية ه��ذا ال��س��ؤال 
خاصة مع اقتراب االنتخابات املزمع إجراؤها 
داخ��ل حركة حماس ، وه��ي االنتخابات التي 
ستجري خالل الشهرين املقبلني في ظل تغيرات 
متعددة تشهدها املنطقة ، ب��داي��ة م��ن دخ��ول 
رئيس جديد للبيت األبيض ، أو إق��رار اتفاقات 

املصاحلة العربية املشتركة الناجمة عن قمة 
العال بالسعودية مؤخرا ، وم��ا جنم عنها من 
م��ص��احل��ات م��ص��ري��ة وس��ع��ودي��ة وأم��ارات��ي��ة 

وبحرينية مع قطر.  
واهتمت الصحف الفلسطينية بدورها بهذه 
القضية ، مشيرة في ذات الوقت إلى انعكاسها 
على قضية التنافس االنتخابي داخ��ل حركة 
حركة ح��م��اس، وه��و م��ا اش���ارت إليه صحيفة 
القدس التي نبهت إلى أن الظروف السياسية 
فرضت على الكثير من معسكرات املقاومة سواء 
في غزة أو غيرها أتخاذ الكثير من املواقف رمبا 
تختلف عما يتم أتخاذه من مواقف أو حتركات 
لبقية املعسكرات األخرى التابعة للمقاومة في 

أكثر من موقع أهر. 
وفي هذا اإلطار يشير تقرير بثه التليفزيون 
األملاني إلى أهمية هذه النقطة ، مشيرا إلى وجود 

تنافس انتخابي واضح اآلن بني أركان احلركة ، 
وحتديدا املوجودة في غزة والتي يرأسها هناك 
يحيى السنوار من جهة وبني بعض من قيادات 
احلركة باخلارج ، ونقل التقرير عمن وصفه 
مب��ص��در ف��ي ح��رك��ة ح��م��اس م��ق��رب م��ن رئيس 
احلركة في غزة يحيى السنوار  للسياسات التي 
ينتهجها الرئيس السابق للمكتب السياسي 
حلركة حماس خالد مشعل ، وهي االنتقادات 
التي عبرت عنها الكثير من الكتابات الصحفية أو 
حتى املنشورة في منصات التواصل االجتماعي 

املقربة من احلركة أو املعبرة عنها. 
وبحسب التقرير ف��إن اخل��الف ب��ات ظاهرا 
عقب اللقاء ال��ذي عقده الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس مع خالد مشعل في قطر ، والذي 
كان يهدف إلى محاولة مشعل حصد اي مكاسب 
سياسية تساهم في إع��ادة انتخابه من جديد 

رئيسا للمكتب السياسي من جديد. 
ونبهت بعض من التقارير إلى أن عقد مشعل 
لهذا اللقاء م��ع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يعكس محاولته العمل بصورة منفردة 
أو مستقلة حلصد اي مكاسب أو انتصارات 
سياسية ، األمر الذي يعرض  مصالح احلركة 
للخطر. الالفت أن صحيفة انديبندنت أهتمت 
بدورها بهذه القضية ، واش��ارت في تقرير لها 
إلى أن ما يقوم به خالد مشعل في اآلونة األخيرة 
يعتبر جزء من حملته االنتخابية الهادفة الفوز 
برئاسة املكتب السياسي حلركة حماس احلالي ، 

وهو املنصب الذي يتقلده األن إسماعيل هنية . 
عموما ف��إن التطورات السياسية احلالية 
املتعلقة باملنطقة باتت تؤثر على مسارات 
املقاومة ، وهو ما تعبر عنه الكثير من الصحف 

العربية والغربية على حد سواء .

املقاومة الفلسطينية

رحبت الواليات املتحدة ودول أوروبية 
بتصويت ملتقى احل��وار السياسي الليبي 
لصالح آلية االختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة 
جديدة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن 
حكومات فرنسا وأملانيا وإيطاليا واململكة 
املتحدة وال��والي��ات املتحدة نشرته سفارة 

واشنطن بطرابلس اخلميس.
وأض��اف البيان بأن التصويت سيوجه 
ليبيا نحو استحقاق االنتخابات الوطنية 
في 24 ديسمبر 2021، وهذه خطوة مهمة 

باجتاه وحدة ليبيا.
وأوض�����ح أن “قرار م��ن��ت��دى احل���وار 
السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي 
الواضحة بأّنه آن األوان لتغيير الوضع 
الراهن”. ولفت ب��أن ال���دول املوقعة على 
البيان “كمشاركني في عملية مؤمتر برلني 
وشركاء دوليني لليبيا، ستقّدم دعمها الكامل 

جلهود منتدى احلوار”.
ورحب البيان بتعيني األمم املتحدة يان 
كوبيش مبعوًثا خاًصا لألمني العام لليبيا، 
وتعيني رايسيدون زينينغا منسًقا لبعثة 
األمم املتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت 

غانيون منسًقا مقيًما ومنسًقا للشؤون 
اإلنسانية”، مؤكدا على “دعمهم بشكل كامل 

في أدوارهم املهمة”.
وطالب “الدول املشاركة في مؤمتر برلني 
بدعم وقف إطالق النار، واستعادة االحترام 
الكامل حلظر األسلحة ال��ذي تفرضه األمم 
املتحدة، وإنهاء التدخل األجنبي السام الذي 
يقوض تطلعات جميع الليبيني الستعادة 
سيادتهم”. كما ش��دد على ض��رورة “دعم 
جميع اجلهات الفاعلة الليبية والدولية 
اخلطوات نحو التنفيذ الكامل لالتفاق الليبي 
لوقف إط��الق النار املوقع في 23 أكتوبر 
املاضي، مبا في ذلك الفتح الفوري للطريق 
الساحلي وإبعاد جميع املقاتلني واملرتزقة 
األجانب”. والثالثاء املاضي، اعتمد أعضاء 
ملتقى احل��وار السياسي الليبي، باألغلبية 
آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في 
البالد. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني 
بالنفط ص��راع��ا مسلحا، فبدعم م��ن دول 
عربية وغربية، تنازع مليشيا االنقالبي 
خليفة حفتر، احلكومة الليبية املعترف بها 

دوليا، على الشرعية والسلطة.

لقاء سابق


