التونسيون يحيون ذكرى «ثورة الياسمني» في جو من اإلحباط والتشاؤم
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حتيي تونس اليوم اخلميس الذكرى العاشرة لسقوط نظام
زين العابدين بن علي ،إثر انتفاضة شعبية كبيرة وضعت
البالد على سكة انتقال دميقراطي يبدو هشا ً اليوم ،وذلك بسبب
صعوبات حتقيق اإلصالح االقتصادي ،وإيجاد حلول للوضع
االجتماعي املتردي.
وغادر بن علي البالد في  14من يناير ()  2011حتت ضغط
انتفاضة شعبية (ثورة الياسمني) بدأت في  17من ديسمبر ()،

وشكل سقوط نظامه شرارة «الربيع العربي» ،الذي ع ّم دوالً
عربية عدة بعد ذلك ،وأطاح بأنظمة كثيرة ،لكن بقيت تونس
البلد الوحيد ،الذي متكن من مواصلة مسار االنتقال الدميقراطي،
بينما عمت الفوضى والعنف بعض الدول العربية األخرى.
ورغ��م ذل��ك ،تبدو االحتفاالت باهتة في تونس بعد عشر
س��ن��وات على ال��ث��ورة ،وي��س��ود ج��و م��ن اإلح��ب��اط والتشاؤم،
خصوصا فيما يتعلق باملطالب االجتماعية ،التي لم جتد لها

احلكومات املتعاقبة حلوالً منذ عشر سنوات على وفاة محمد
البوعزيزي ،بائع اخلضار املتجول الذي أضرم النار في جسده،
احتجاجاً على الوضع املعيشي ،ومضايقات الشرطة في مدينة
سيدي بوزيد املهمشة في  17من يناير .2010
فعلى الصعيد االقتصادي ،لم تتغير حال البالد كثيرا ً ،إذ ال
تزال نسبة البطالة كبيرة في صفوف الذين خرجوا لالحتجاج
في  2011للمطالبة بفرص عمل.
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إثيوبيا للسودان «صبرنا ينفد»  ..واخلرطوم «طامعون بأرضنا»

طبول احلرب تقرع أجراسها على احلدود السودانية اإلثيوبية
اعتقال  17إرهابي ًا من داعش في بغداد

العراق :مقتل القائد بـ «احلشد
الشعبي» صالح القطراني
أعلنت هيئة احلشد الشعبي في العراق ،أمس األربعاء ،مقتل
صالح عبد األمير القطراني ،أحد قادة اللواء الرابع في قوات احلشد.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب“ :نتقدم بالتعزية واملواساة إلى
اللواء الرابع في احلشد مبقتل القائد أبو يتيم القطراني (صالح عبد
األمير)”.
ول��م يكشف البيان تفاصيل أك��ث��ر ع��ن م��ك��ان وظ���روف مقتل
القطراني.
والقطراني هو مرشح سابق عن محافظة البصرة (جنوب)
للبرملان العراقي في انتخابات  2018عن كتلة “بدر” ،إحدى فصائل
احلشد الشعبي ،لكنه لم يحصل على مقعد في البرملان.
وتشكل “احلشد الشعبي” حملاربة تنظيم “داعش” اإلرهابي
لدى اجتياحه شمالي وغربي العراق عام  ،2014وخاض معارك
ضد التنظيم إلى جانب قوات اجليش.
إال أن احلشد ،وخاصة فصائله املقربة من إيران ،يواجه اتهامات
بارتكاب انتهاكات بحق السنة إضافة إل��ى قمع االحتجاجات
الشعبية التي بدأت في  2019ضد النخبة احلاكمة املتهمة بالفساد
والتبعية للخارج.
أعلنت وكالة االستخبارات العراقية القبض على 17إرهابياً في
عمليات استخباراتية متعددة في بغداد.
وقالت االستخبارات في بيان أوردته وكالة األنباء العراقية أمس
األربعاء ،إنها مفارزها متكنت من القبض على  17إرهابيا ً في مناطق
متفرقة من محافظة بغداد.
ال في ما يسمى قاطع الفلوجة
وأوض��ح��ت أن اثنني منهم عم ً
ال عن أن أحدهم
ونينوى حتت كنيتي ابو أنس و أبو قصي ،فض ً
من عائلة داعشية وأحد أخوته يعمل ضمن داعش االرهابي في ما
يسمى جيش دابق.

اجليش السوداني يعزز قواته

حذرت إثيوبيا السودان من نفاد صبرها إزاء
استمرار جارتها في احلشد العسكري في منطقة
حدودية متنازع عليها رغم محاوالت نزع فتيل
التوترات بالدبلوماسية.
وبسبب النزاع املستمر منذ عقود على الفشقة،
وه��ي أرض ضمن احل���دود الدولية للسودان
يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل،
اندلعت اشتباكات بني قوات البلدين استمرت
ألسابيع في أواخر العام املاضي.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة اخل��ارج��ي��ة
اإلثيوبية دينا مفتي للصحفيني “يبدو أن اجلانب
السوداني يسبق ليشعل املوقف على األرض”.
وأضاف “هل ستبدأ إثيوبيا حربا ً؟ حسنا ً ،نحن
نقول دعونا نعمل بالدبلوماسية”.

ومضى يقول في مؤمتر صحفي في أديس
ابابا “إلى أي مدى ستواصل إثيوبيا حل املسألة
باستخدام الدبلوماسية؟ حسنا ،ليس هناك
شيء ليس له حد .كل شيء له حد”.
وقال وزير اإلعالم السوداني واملتحدث باسم
احلكومة فيصل محمد صالح إن “بالده ال تريد
حرباً مع إثيوبيا ،لكن قواتها سترد على أي
عدوان”.
وق��ال“ :نخشى أن تكون ه��ذه التصريحات
تستبطن مواقف عدوانية على السودان .نطالب
إثيوبيا بوقف الهجوم على األراضى السودانية
واملزارعني السودانيني”.
وقال السودان يوم  31ديسمبر() إنه “بسط
سيطرته على ك��ل األراض����ي ال��س��ودان��ي��ة في

اللجنة العسكرية السعودية تغادر «أبني» نهائيا إلى «عدن»

اجليش اليمني يحرر مواقع
جديدة جنوب مأرب
أحرزت قوات اجليش الوطني اليمني  ،تقدما ً ميدانيا ً جديدا ً في مديرية
رحبة جنوب محافظة مأرب.
وأكد قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح أن “اجليش الوطني
واملقاومة الشعبية متكنوا من حترير مواقع عسكرية استراتيجية جديدة
في مديرية رحبة ،وكبدوا ميليشيا احلوثي املتمردة خسائر بشرية
ومادية كبيرة وفادحة في العتاد واألرواح” بحسب ما نقل موقع اجليش
اليمني “سبتمبرنت”.
وأض��اف بحيبح أن القوات املسلحة متكنت من حترير واستعادة
سلسلة جبال قريضة ،وجبال السليفة االستراتيجية ،بعد معارك ضارية
خاضها اجليش ضد ميليشيا احلوثي املتمردة املدعومة من إيران.
وأشاد بالدور احملوري والكبير الذي قامت به مقاتالت حتالف دعم
الشرعية ،في استهداف التعزيزات العسكرية للميليشيا املتمردة التي
كانت قادمة من محافظة البيضاء.
غادرت اللجنة العسكرية السعودية في اليمن ،محافظة أبني لتستقر
في محافظة عدن (جنوب) ،بحسب مصدر محلي مطلع.
واللجنة مؤلفة من ضباط في اجليش السعودي ،وترافقها  6مدرعات
عسكرية ،إضافة إلى مركبات دفع رباعي حتمل رشاشات ثقيلة.
وقال مصدر محلي مطلع ،طلب عدم نشر اسمه ،لألناضول ،إن “اللجنة
العسكرية السعودية ،التي كانت تتمركز في مدينة شقره مبحافظة أبني،
غادرت احملافظة بشكل نهائي”.
وفي  11ديسمبر املاضي ،وصلت هذه اللجنة من السعودية إلى أبني،
للفصل بني القوات احلكومية وق��وات “املجلس االنتقالي اجلنوبي”،
املدعوم إماراتيا ،في إط��ار تنفيذ “اتفاق الرياض” لعام  2019بني
الطرفني.
وأضاف أن “القيادات العسكرية (حكومية) كانت قد اتفقت مع اللجنة
على إخالء املوقع الذي كانت تتمركز فيه (مدرسة ثانوية) ،بحيث تتجه
إلى مركز أبني (مدينة زجنبار)”.
وأوض��ح أن “القيادات العسكرية أرادت إخ�لاء املدرسة من اللجنة
السعودية الستئناف الدراسة فيها ،إال إن اللجنة اجتهت إلى عدن ،بدال
عن زجنبار”.

املنطقة”.
وتقول إثيوبيا إن “السودان استغل انشغال
القوات اإلثيوبية في صراع تيغراي واحتل أرضا ً
إثيوبية ونهب ممتلكات”.
وق��ال��ت األمم امل��ت��ح��دة ف��ي تقرير األس��ب��وع
امل��اض��ي ع��ن امل��وق��ف اإلنساني ف��ي تيغراي إن
“هناك تقارير عن حشود عسكرية على جانبي
احل���دود ف��ي املنطقة” .وت��أت��ي ال��ت��وت��رات على
احلدود في وقت حتاول فيه إثيوبيا والسودان
وم��ص��ر ح��ل خ�لاف ث�لاث��ي ح��ول س��د النهضة
اإلثيوبي .وتقول إثيوبيا إن “السد بند رئيسي
في خططها لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة
في القارة”.
وتخشى مصر ،التي حتصل على أكثر من

 90%من مواردها من املياه العذبة من نهر النيل،
أن يؤدي السد املقام على النيل األزرق إلى تدمير
اقتصادها.
وقالت مصر وإثيوبيا والسودان يوم األحد
إن��ه��ا “وصلت إل��ى ط��ري��ق م��س��دود م��ج��ددا في
النزاع” .ووجهت مصر وإثيوبيا ،كل على حدة،
اللوم إلى اعتراضات سودانية على إطار العمل
اخلاص باحملادثات.
وان��ت��ق��د امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة اخلارجية
السودانية كال من مصر والسودان لتسببهما في
تأخير املفاوضات .وقال“ :هل يتكلم االثنان لغة
واح��دة؟ نوعاً ما .االثنان يتكلمان نفس اللغة
عندما يتعلق األمر بتعطيلها” مشيرا ً فيما يبدو
إلى املفاوضات.

 40قتي ًال من مجموعات إيرانية
بقصف إسرائيلي شرقي سورية

األس�������رى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ي����ح����ذرون م��ن
«خطر شديد» يداههمهم بالسجون
ح��ذر األس���رى الفلسطينيون ف��ي السجون اإلسرائيلية ،من
“خطر شديد” يداههمهم ،بسبب انتشار فيروس كورونا .جاء ذلك
وفق بيان ملكتب إعالم األسرى (يتبع حماس) ،نقال عن “احلركة
األسيرة” في السجون اإلسرائيلية.
وقال البيان إن “اكتشاف حاالت جديدة مصابة بفيروس كورونا
في سجن “رميون” في قسم  ،4ينذر بخطر شديد يحيط باألسرى
حذرنا منه مرارا وتكرارا”.
وأض��اف ،أن “احلركة األسيرة ،حتمل حكومة االحتالل ووزير
أمنها الداخلي أمير أوحنا ،املسؤولية الكاملة عن تعرض حياة
األسرى للخطر نتيجة إصراره على استثناء األسرى األمنيني من
اللقاح املضاد لفيروس كورونا”.
وتابع البيان ،أن “قرار عدم تطعيم األس��رى مخالف لألعراف
واملواثيق الدولية”.
ودعت احلركة األسيرة“ ،املؤسسات الدولية ذات االختصاص
للوقوف عند مسؤولياتها جت��اه تلك املخالفات واجل��رائ��م التي
يقترفها االحتالل”.
ب���دوره ،ق��ال عبد الناصر ف��روان��ة ،رئيس وح��دة ال��دراس��ات
والتوثيق بهيئة شؤون األسرى واحملررين (رسمية) ،لألناضول:
“هناك حالة من التوتر تسود سجن رميون ،عقب تدهور احلالة
الصحية لألسير باسل مخلوف عجاج ( 45عاما) املصاب بفيروس
كورونا والذي مت نقله إلى إحدى مستشفيات االحتالل”.
وأوض��ح ف��روان��ة أن “أوضاع األس��رى في السجون غاية في
اخلطورة في ظل انتشار كورونا وعدم تلقيهم اللقاح حتى اللحظة،
وعدم وجود االحتياجات الصحية الالزمة”.
وفي  24ديسمبر املاضي ،أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
أمير أوحنا ،بيانا وجه فيه مصلحة السجون بتطعيم الطواقم
العاملة في السجون فقط ،وع��دم تطعيم األس��رى األمنيني دون
تصريح ،وفق صحيفة “هآرتس”.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو  4400أسير فلسطيني ،بينهم
 41سيدة ،وقرابة  170طفال ،ونحو  380معتقال إداريا (دون تهمة)،
وفق بيانات فلسطينية رسمية.

ت��ون��س :ح��ظ��ر ش��ام��ل  4أي��ام
يبدأ اليوم

جانب من القصف

قُتل  40عنصرا على األقل من الفصائل الشيعية املوالية
إليران ،أمس األربعاء ،إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف
مواقعا في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأف��ادت مصادر محلية لألناضول ،أن القصف استهدف
عددا من مواقع الفصائل الشيعية في منطقة “عياش” غربي
مدينة دير الزور مركز احملافظة ،وحي “العمال” ومعسكر
الطالئع ومبنى األمن العسكري وسط املدينة.
مفضلة عدم الكشف عن هويتها ،إن القصف
وقالت املصادر ّ
أسفر عن مقتل  25عنصرا على األق��ل .وأضافت بأن قصفا
مماثال استهدف مدينتي البوكمال وامليادين في احملافظة،
دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.
وفي وقت سابق  ،قال مصدر عسكري عراقي لألناضول،
إن مقاتالت إسرائيلية استهدفت عناصر اجليش السوري
والفصائل الشيعية املوالية إلي��ران ومستودعات أسلحة
وذخيرة في مناطق حدودية بني سوريا والعراق.
وأضاف املصدر مفضال عدم ذكر اسمه كونه غير مخول
للحديث مع اإلعالم ،أن معلومات استخباراتية أكدت مقتل 13
شخصا على األقل وإصابة عشرات.

وأيضا أعلنت وسائل إع�لام تابعة للنظام السوري ،أن
القوات اإلسرائيلية نفذت فجر األربعاء ،قصفا جويا استهدف
مناطق حدودية شرقي البالد.
ونقلت وكالة األن��ب��اء “سانا” عن مصدر عسكري (لم
تسمه) قوله“ :شن العدو اإلسرائيلي عدوانا جويا على
مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف اجلنوبي الشرقي،
وجاري تدقيق نتائج العدوان”.
ولم يصدر اجليش اإلسرائيلي أية إف��ادات رسمية بشأن
الهجوم حتى الساعة.
وفي  31ديسمبر املاضي ،أعلن اجليش اإلسرائيلي أنه
شن خالل العام  50 ،2020هدفا في سوريا ،دون أن توضح
طبيعة هذه األهداف.
وتشهد املناطق التابعة للنظام السوري في دير الزور
ومنطقة البو كمال شرقي سوريا تواجدا ً كثيفاً للمجموعات
التابعة إليران ويتم إدارة تلك املجموعات من قبل احلرس
الثوري اإليراني.
وتتحكم تلك املجموعات باملناطق التي تتواجد فيها
وتديرها دون الرجوع للنظام السوري.

ق��ررت تونس ،ف��رض حظر صحي شامل مل��دة  4أي��ام ب��دءا من
اليوم اخلميس ،ضمن حزمة إجراءات جديدة ملجابهة تزايد انتشار
فيروس “كورونا”.
وأوض��ح وزي��ر الصحة ،ف��وزي مهدي ،في مؤمتر صحفي مبقر
رئاسة احلكومة بالعاصمة تونس ،أن��ه بخالف األي��ام األربعة
للحظر سيتم إجراءات أخرى من اخلميس واإلثنني املقبلني وحتى
 24من الشهر اجلاري.
وتشمل تلك اإلج���راءات ،تعليق ال��دروس مبختلف املؤسسات
التربوية العامة واخل��اص��ة ،وغلق األس���واق األسبوعية ورفع
الكراسي في املقاهي واملطاعم ،وفق مهدي.
وأوضح أنه سيتم إقرار “نظام الفرق” و”العمل يوم ويوم” في
القطاع العام ،داعيا القطاع اخلاص إلقرار العمل عن بعد .وأشار إلى
أنه مت تعليق كافة التظاهرات والفعاليات ،دون حتديد سقف زمني
لذلك اإلجراء.
وأرج��ع وزير الصحة التونسي تلك اإلج��راءات إلى “التراخي
في تطبيق اإلج���راءات الوقائية وع��دم االل��ت��زام بالبروتوكوالت
الصحية” .وأكد أنّ األرقام املسجلة مرشحة لالرتفاع.
وكشف أن اللقاح سيتوفر قريبا في تونس وسيكون توزيعه
على مراحل وبصفة مجانية على أن تكون األولوية للعاملني في مهن
الصحة واملصالح األساسية ومن جتاوز عمره  60سنة وأصحاب
األمراض املزمنة.

