لبنان يتأزم أكثر ..تسجيل «خاطئ» لعون وتغريدة «مبطنة» للحريري
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يبدو أن لبنان يتجه نحو مزيد من التأزمي ،مع تداول مقطع
مصور لرئيس اجلمهورية ،ميشال ع��ون ،اإلثنني ،يتهم فيه
رئيس احلكومة املكلف ،سعد احل��ري��ري ،بـ”الكذب” ،وهو
م��ا أعقبه األخ��ي��ر بتغريدة م��ن “الكتاب املقدس” ع��ن “املكر
واخلطية”.
وعلى نطاق واسع ،انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي
في لبنان مقطع مصوّر أثناء لقاء عون ورئيس حكومة تصريف

األعمال ،حسان دياب ،قُبيل اجتماع املجلس األعلى للدفاع في
القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.
ووفق املقطع ،توجه دياب بسؤال إلى عون“ :كيف أصبح
وضع التأليف (تشكيل احلكومة برئاسة احلريري) فخامة
الرئيس (؟)” .فأجاب عون متهما احلريري (دون ذكر اسمه)
بأنه أدل��ى بتصريحات غير صحيحة ح��ول تقدميه تشكيلة
احلكومة.

وهذا املقطع املصوّر وزعه القصر اجلمهوري على وسائل
اإلعالم ،من دون االنتباه إلى أن الصوت لم يتم حذفه ،على عكس
ما يحدث عادة.
وبعد تداول مقطع عون (مسيحي ماروني) ،غرد احلريري
على “تويتر” بطريقة مبطنة قائال“ :من “الكتاب املقدس -سفر
احلكمة” :إن احلكمة ال تلج النفس الساعية باملكر ،وال حت ُّل في
اجلسد املسترقِ للخَ طِ يَة”.
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مع توالي االستحقاقات السياسية لهم هذا العام

مباحثات املصاحلة الفلسطينية تهدف إلى حتقيق االستقرار للفلسطينيني
الرئاسة الفلسطينية تندد
ب �ق��رار ن�ت�ن�ي��اه��و ب �ن��اء 800
وحدة استيطانية
نددت الرئاسة الفلسطينية ،بإعالن رئيس احلكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو ،بناء  800وحدة سكنية في املستوطنات بالضفة
الغربية احملتلة .وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ،في بيان
صحفي نقلته وكالة األنباء الفلسطينية “وفا” ،إن “هذا القرار ميثل
محاولة ملسابقة الزمن قبل رحيل اإلدارة األميركية احلالية التي أيدت
محاوالت إسرائيل في سرقة األرض الفلسطينية”.
وأض��اف“ :محاوالت نتنياهو احملمومة لالستيالء على مزيد من
أراضي دولة فلسطني ،بدعم أميركي لن تخلق أية شرعية ولن يسمح
الشعب الفلسطيني باستغالل نتنياهو لذلك ضمن حملته االنتخابية” .
وتابع أبو ردينة“ :االستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون
الدولي” ، .قرر نتنياهو ،املوافقة على بناء  800وح��دة استيطانية
جديدة على أراضي الضفة.
وقال في تغريدة له على تويتر “يسرنا أن نعلن اليوم أنه سيتم بناء
 800شقة جديدة في يهودا والسامرة” ،مستخدما األسماء التوراتية
للضفة الغربية .ويأتي ق��رار نتنياهو ،قبل أي��ام قليلة من تنصيب
الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن.
وتقول حركة السالم اآلن اإلسرائيلية إن االستيطان تضاعف  4مرات
في عهد ترامب الذي تنتهي واليته في الـ 20من الشهر اجلاري.

قيادات فتح وحماس

عزت حامد

أع��رب ع��دد م��ن املسؤولني الفلسطينيني في
قطاع األعمال الفلسطيني عن أملهم في أن يكون
العام اجلاري هو عام النهاية للكثير من األزمات
الصحية أو االقتصادية التي عاشتها األراض��ي
الفلسطينية ه��ذا العام ،خاصة وأن الكثير من
ال��دوائ��ر الفلسطينية تستعد ملا هو ق��ادم سواء
النتخابات املجلس التشريعي أو انتخابات حركة
حماس الداخلية  ،األمر الذي سيفرض معه الكثير
من االستحقاقات والتطلعات السياسية املهمة.
ورص��دت بعض من وسائل االع�لام الغربية
تفاصيل ما التحركات األخيرة التي قام بها عدد من
كبار املسؤولني في قطاع االعمال من جهة أو رجال
األعمال من جهة أخ��رى  ،حيث بات من الواضح
أن الكثير من االقتصاديني الفلسطينيني يرغبون

في إصدار سلسلة من القرارات الداعمة لتنشيط
الوضع االقتصادي الفلسطيني.
وقال التليفزيون البريطاني في تقرير له أن
بعض من املسؤولني في قطاع األع��م��ال أج��روا
بالفعل ح��وارات دقيقة مع أعضاء في احلكومة
والسلطة الفلسطينية  ،فضال عن إجراء حوارات
أيضا مع مسؤولني بحركة فتح  ،وهي احلوارات
التي أشار فيها املجتمعون إلى حتمية االستقرار
احلكومي واالبتعاد عن األزم���ات خ�لال الفترة
املقبلة .
ونبه التقرير إلى أهتمام قطاع األعمال بشكل
واضح باالستقرار احلكومي  ،حيث يعمل كقاعدة
أيضا للمستثمرين األجانب.
القتصاد قوي وجذاب ً
وقال أحد رجال األعمال للتقرير أن االقتصاد
يجب أن ي��ك��ون على رأس أول��وي��ات السلطة

ال� �س ��ودان ي �ق��دم ش��روط��ا
مل � �ف� ��اوض� ��ات «ال �ن �ه �ض ��ة»
ويلوح بـ «خيارات» أخرى
أعلن وزي��ر اخلارجية السوداني ،عمر قمر الدين،
عن تقدمي بالده اشتراطات لالحتاد اإلفريقي للعودة
ملفاوضات “ذات جدوى” في ملف سد النهضة ،ملوحا
بأن اخلرطوم لديها “خيارات” أخرى.
ج���اء ذل���ك ع��ق��ب إط�ل�اع رئ��ي��س مجلس ال��س��ي��ادة
السوداني عبد الفتاح البرهان خ�لال لقائه مبكتبه
باخلرطوم وزي��ري ال��ري ياسر عباس ،واخلارجية،
بشأن ت��ط��ورات املفاوضات ح��ول سد النهضة التي
يرعاها االحتاد.
ووف��ق بيان ملجلس ال��س��ي��ادة ،ق��ال قمر ال��دي��ن إن
ب�ل�اده ق��دم��ت “اشتراطات (ل��م يوضحها) جلنوب
إفريقيا باعتبارها رئيس االحتاد اإلفريقي للعودة إلى
مفاوضات ذات جدوى حول السد”.
وأضاف“ :السودان سيكون في عمل دؤوب إليضاح
رؤيته أم�لا ب��أن تكون ال���دورة اجل��دي��دة لالحتاد في
فبراير (شباط) جولة أخرى لتحقيق مايصبو إليه وإال
سيكون له خيارات (لم يعلنها) فيما يلي هذا امللف”.
و أوض��ح أن “املفاوضات خالل الفترة املاضية لم
تكن ذات جدوى ألنها تركزت بني الدول الثالث مباشرة
والتي تباعدت مواقفها منذ البداية” ،مؤكدا متسكه
بلعب خبراء االحتاد دورا أكبر لتذليل عملية التفاوض.
وأش��ار إل��ى احتجاج ال��س��ودان لالحتاد األفريقي
وإثيوبيا على عزم أديس أبابا مواصلة عملية ملء السد
للعام الثاني (في يوليو /متوز املقبل) بدون اتفاق،
واصفا ما يتم بأنه “خرق للقانون الدولي”.
وفي  4يناير اجل��اري ،رفضت اخلرطوم املشاركة
في اجتماع ثالثي عبر الفيديو كونفرانس مع مصر
وإثيوبيا حول سد “النهضة” ،قالت إنه لم يقر مطلبها
بخصوص تعظيم دور خ��ب��راء االحت���اد اإلفريقي
واملراقبني عبر اجتماعات ثنائية.
قبل أن تعلن األحد فشل اجتماع سداسي بني وزراء
اخلارجية وال��ري في ال��س��ودان ومصر وإثيوبيا في
التوصل إلى صيغة مقبولة ملواصلة التفاوض حول
سد “النهضة” ،ورفع األمر لالحتاد اإلفريقي.
وتخوض ال��دول الثالث مفاوضات متعثرة حول
ال��س��د ،على م��دار  9س��ن��وات مضت ،وس��ط اتهامات
متبادلة بني القاهرة وأديس أبابا بالتعنت ومحاولة
فرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد باملياه حتى لو لم
تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة واخلرطوم ،فيما
تصر األخيرتان على ضرورة التوصل أوال إلى اتفاق
ثالثي ،لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر
النيل سلبا.

الفلسطينية عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات
املستقبلية وتغييرات القيادة.
الالفت أن اللقاءات التي يعقدها رجال األعمال
الفلسطينيني ال تتوقف فقط عند حد اللقاءات
احمللية أو الداخلية  ،ولكنها تتطرق أيضا للقاءات
مع الكثير من األطراف األجنبية.
وعن هذه النقطة يشير التليفزين االملاني في
تقرير له إل��ى عقد رج��ال األع��م��ال الفلسطينيني
لسلسلة من اللقاءات املهمة مع ممثلني غربيني
من دول مختلفة  ،ومت خالل االجتماعات مناقشة
أوج��ه التعاون االق��ت��ص��ادي وم��ب��ادرات البنية
التحتية احمللية .كما تضمنت اللقاءات مناقشات
حول موضوع سياسي  ،مثل التغييرات الهيكلية
في القيادة في أوقات األزمات.
الالفت أن ع��دد من ه��ذه االجتماعات األخيرة

ك��ان��ت مثمرة  ،حيث مت التوقيع على بعض
االتفاقيات واملنح مع ممثل النرويج واالحت��اد
األوروبي ؛ وتركزت في هذا اإلطار املناقشات حول
أطر تلقي السماعدات من عدة دول مختلفة مثل
الصني وروسيا وفنلندا والبرتغال حتديدا.
وأش��ار مسؤولو السلطة الفلسطينية إلى أن
االتفاقيات املوقعة  ،وكذلك اهتمام املستثمرين
األجانب املتزايد باملنطقة  ،تستند إلى معلومات
بالنظر إل��ى أن السلطة الفلسطينية ملزمني
بالعملية الدميقراطية واستقرار القيادة في أوقات
األزمات.
وبات من الواضح أن الكثير من هذه املساعدات
مرتبط بإجراء السلطة للكثير من اإلصالحات
املتعلقة بالدميقراطية من أجل حتقيق األه��داف
االقتصادية بعد ذلك.

العراق :مئات املوظفني يتظاهرون ببغداد
للمطالبة بصرف رواتبهم

متظاهرون في العراق

تظاهر مئات املوظفني بنظام العقود مع وزارة الكهرباء ،وسط بغداد
مطالبني احلكومة والبرملان بدفع رواتبهم املتأخرة منذ أبريل /نيسان
 .2020واحتشد املتظاهرون أمام أحد مداخل املنطقة اخلضراء وسط
بغداد ،وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرملان محمد
احللبوسي بالتدخل حلل أزمتهم ،بحسب مراسل األناضول في بغداد.
وق��ال جمال الساعدي أحد املتظاهرين“ ،نطالب بصرف رواتبنا
املتوقفة منذ أبريل ولغاية اآلن ،بحجة عدم وجود تخصيصات ..املئات
من العاملني بنظام العقود مع وزارة الكهرباء يعانون ظروفا معيشية
صعبة” .وأوضح الساعدي لألناضول ،أن “مطالب املتظاهرين تتلخص
بصرف رواتبنا املتأخرة ،وتضمني فقرة في مشروع قانون املوازنة الذي
يناقشه البرملان ،يضمن تثبيتنا على املالك الدائم (موظفون مثبتون)
لوزارة الكهرباء” .وردا على مطالبة البرملان بالتدخل لصرف الرواتب،
قال جمال احملمداوي عضو جلنة الطاقة في البرملان ،إن “جلنة الطاقة
ستعمل على تضمني حقوق املتعاقدين من املوظفني مع وزارة الكهرباء
في املوازنة االحتادية لعام .”2021
وأوض���ح احمل��م��داوي ل�لأن��اض��ول ،أن “املوظفني ال��ذي تظاهروا،
حصلوا على موافقات أصولية بالتعيني كمتعاقدين مع وزارة الكهرباء،
ويفترض أن يحصلوا عل جميع احلقوق”.
ويعاني العراق من أزمة مالية حادة ،بسبب تراجع إيرادات النفط،
إثر انخفاض أسعاره في األسواق العاملية متأثرا بجائحة “كورونا”
أثرت على التوقيتات الزمنية لصرف رواتب املوظفني.
والعراق ،ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية،

مبتوسط يومي  4.6ماليني برميل في الظروف الطبيعية ،ويعتمد على
اخلام لتوفير أكثر من  90باملئة من إيراداته.
وقتل  3من عناصر “احلشد الشعبي” أحدهم آمر فوج ،في انفجار
وهجوم مسلح مبحافظة ديالى شرقي العراق ،وفق مصدر أمني.
وقال امل�لازم أول في شرطة ديالى شعالن الكاملي لألناضول ،إن
“عبوة ناسفة ،مزروعة إلى جانب الطريق ،انفجرت على دورية لقوات
احلشد الشعبي في قضاء املقدادية شمال شرقي محافظة ديالى”.
وأض��اف أن “االنفجار أسفر عن مقتل آمر الفوج اخلامس في لواء
‘أئمة البقيع’ باحلشد الشعبي ومساعده” ،دون أن يذكر اسميهما .وفي
تطور منفصل ،قال الكاملي إن أحد عناصر احلشد الشعبي قتل على
يد مسلحني في ناحية العظيم شمالي ديالى .ولم تعلن أية جهة على
الفور مسؤوليتها عن الهجومني ،إال أن الكاملي اتهم مسلحي “داعش”
اإلرهابي بالوقوف وراءهما.
و”احلشد الشعبي” مكون من فصائل شيعية وه��و تابع رسمياً
للقوات املسلحة العراقية.
ومنذ مطلع العام املاضي ،كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط
واملداهمة ملالحقة فلول “داعش” بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات
مسلحني يشتبه بأنهم من التنظيم ،ال سيما في “مثلث املوت” بني
محافظات كركوك وصالح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وأعلن العراق عام  2017حتقيق النصر على “داعش” باستعادة
كامل أراض��ي��ه ،التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها
التنظيم صيف .2014

دع� � ��وة أوروب� � �ي � ��ة وع ��رب �ي ��ة
مل� �ف� ��اوض� ��ات ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة -
إسرائيلية «مباشرة وجادة»
دعت مصر وفرنسا وأملانيا واألردن ،إلى استئناف فوري ملفاوضات
“مباشرة وجادة” ،بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي مشترك ل��وزراء اخلارجية املصري
سامح شكري ،والفرنسي ج��ان ل��ودري��ان ،واألمل��ان��ي هايكو ماس،
واألردن��ي أمين الصفدي ،بالعاصمة القاهرة ،وفق بيان اخلارجية
املصرية .ووف��ق البيان ،فقد دعا وزراء اخلارجية إلى “االستئناف
الفوري ملفاوضات مباشرة جادة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،فضال
عن خلق آفاق سياسية وجتديد األمل من خالل حوار ذي مصداقية”.
وح��ث ال���وزراء األرب��ع��ة مجلس األم��ن ال��دول��ي على طلب الوقف
الفوري والكامل جلميع أنشطة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي
الفلسطينية ،مبا في ذلك القدس الشرقية ،للحيلولة دون تقويض
التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع.
كما أعرب ال��وزراء ،عن استعدادهم للعمل مع الواليات املتحدة من
أجل تيسير املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،من أجل إعادة
إطالق عملية سالم ذات مصداقية في املنطقة ،وفق ذات املصدر.

ح�م��اس :احل�ف��ري��ات ف��ي محيط
األقصى «جرمية نكراء»
وصفت حركة حماس ،احلفريات اإلسرائيلية في محيط املسجد
األقصى مبدينة القدس احملتلة ،بــ”اجلرمية النكراء”.
جاء ذلك في تصريح أدل��ى به ح��ازم قاسم الناطق باسم احلركة،
لألناضول ،تعقيبا على إعالن دائرة األوقاف اإلسالمية ،عن حفريات
إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب املغاربة ،املؤدي إلى املسجد
األقصى .وقال قاسم إن “احلفريات في ساحة البراق جرمية نكراء ضد
الوجود الفلسطيني ورموزه ومقدساته ،وتغير معالم املدينة املقدسة”.
وطالب ،بتحرك عربي ودول��ي “لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ضد
املقدسات اإلسالمية في فلسطني” .وش��دد قاسم ،على أن “السلوك
الصهيوني الذي يستهدف القدس يتطلب تفعيل كل أشكال املقاومة
القادرة على منع االحتالل من االستمرار بجرائمه” .وح ّ��ذرت دائرة
أوق��اف القدس من مضي السلطات اإلسرائيلية في مشاريع “تهويد
ساحة البراق” .يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف
في األردن ،هي املشرف الرسمي على املسجد األقصى وأوقاف القدس
(الشرقية) ،مبوجب القانون الدولي الذي يعد األردن آخر سلطة محلية
مشرفة على تلك املقدسات قبل احتاللها من جانب إسرائيل .وتتعرض
القدس منذ احتاللها عام  1967لعمليات “أسرلة” ،و”تهويد” ،مكثفة،
حيث عملت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة على تكثيف االستيطان،
وتهجير الفلسطينيني منها مبا يخالف قرارات الشرعية الدولية.

الدوحة تعرب عن استعدادها
للوساطة بني أنقرة والرياض
أعلنت مصر ،أمس الثالثاء ،رفع احلظر عن رحالت شركات الطيران
القطرية امل��ف��روض منذ أكثر م��ن  3س��ن��وات ،وذل��ك عقب املصاحلة
اخلليجية .جاء ذلك وفقا ملا نقلته “بوابة األهرام” املصرية عن املهندس
أشرف نوير ،رئيس سلطة الطيران املدني املصرية.
وقال نوير ،إن سلطة الطيران املدني املصري “أنهت احلظر اجلوي
املفروض والسماح للطائرات القطرية باملرور في املجال اجلوي ،وقد
وافقت على الطلبات املقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات
بعبور األج��واء املصرية “ .وأض��اف“ :يحق لشركتي مصر للطيران
واخلطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف احلركة
اجلوية وإرس��ال ج��داول تشغيل للرحالت لسلطتي الطيران املدني
املصري والقطري للموافقة عليها”.

