
ف���ي حت���ول ب���دا م��ف��اج��ئ��اً للمراقبني 
السياسيني أعلن زعيم التيار الصدري، 
مقتدى ال��ص��در، انفتاحاً مشروطاً على 
ال��والي��ات املتحدة األميركية، في خطوة 
متهد لتشكيل احلكومة املقبلة. خطوة 
الصدر البراغماتية هذه جاءت مبثابة غلق 
آخر فتحة ميكن أن يتنفس منها خصومه 
الذين يراهنون على موقف الصدر الصارم 
جلهة رفضه اجللوس مع األميركيني في 
حال أصر على تسليم احلكومة لشخصية 

من تياره.
يذكر أن أياً من قياديي التيار الصدري 
سواء في الهيئة السياسية أو داخل البرملان 
لم يلتقوا أي��اً من املسؤولني األميركيني 
بدءاً من السفراء األميركيني الذين توالوا 
على متثيل بالدهم في بغداد. ومع أن هذا 
املوقف ينسحب على البريطانيني، لكن 
بدرجة أقل، فإن السفير العراقي في اململكة 
املتحدة هو جعفر محمد باقر الصدر، ابن 

عم مقتدى الصدر.
جعفر ال��ص��در ك��ان إل��ى ح��د قبل فترة 
قصيرة أح��د األس��م��اء املتداولة لتشكيل 
احلكومة. لكن إع��الن الصدر مؤخراً أنه 
يرفض تسليم ال��وزارة إلى شخصية من 
آل الصدر خشية تلطخ سمعة عائلته في 
ملفات الفساد أبعده عن املنافسة التي 
انفتحت إم��ا على ص��دري��ني لكن م��ن غير 
آل الصدر مثل أم��ني ع��ام مجلس ال��وزراء 
حميد الغزي أو رئيس ال���وزراء احلالي 
مصطفى الكاظمي الذي كرر الصدر شكره 

له في األي��ام املاضية كثيراً. مع ذلك فإن 
الصدر وم��ا إن شكل جلنته التفاوضية 
مع الكتل األخرى لبحث إج��راءات تشكيل 
احلكومة، صدرت تغريدة من رئيس هذه 
اللجنة حسن العذاري بشأن إمكانية تولي 
ام���رأة منصب رئ��اس��ة احلكومة خلطت 
األوراق من جديد. وكان الصدر أعلن مساء 
أول م��ن  ح��ني أعلنت املفوضية النتائج 
النهائية القابلة للطعن في غضون ثالثة 
أيام أنه قبل بهذه النتائج. وقال في بيان: 
»أعلنت القبول بقرار املفوضية وإع��الن 
النتائج مهما كانت«، مضيفاً أنه »تبني لنا 
أن الكتلة الصدرية هي األكبر انتخابياً 
وشعبياً وكله بعني الله ومن أفضاله«. 
وأض��اف: »سنسعى إلى حتالفات وطنية 

ال طائفية وال عرقية نزيهة تكون ساهرة 
على حماية الوطن وأمنه وسيادته«. ودعا 
ال��ص��در جميع أط��ي��اف الشعب العراقي 
إل��ى املساهمة ف��ي »إص���الح ال��وط��ن معاً 
وتخليصه من الفساد واالحتالل والتطبيع 
واإلره��اب والتبعية واخل��ض��وع«. وفيما 
يتعلق بشروط الصدر إلمكانية التعامل 
مع الواليات املتحدة األميركية عند تشكيل 
احلكومة من قبل كتلته، قال: »لعل من  أهم 
ما ينتظره العالم في تسنم التيار الصدري 
رئاسة ال��وزراء، هو موقفنا من )أميركا( 
أو )االحتالل( فهنا أقول: لنا بعض النقاط 
املهمة التي تخرج العراق من التبعية ألي 
أح��د«. وح��دد الصدر 7 ش��روط إلمكانية 
التعامل مع الواليات املتحدة وهي التعامل 

مع احلكومة العراقية باملِثل، واحل��وار 
اجل��اد والفاعل فيما يخص بقاء قواتها 
وم��ع��س��ك��رات��ه��ا وط��ائ��رات��ه��ا وب��وارج��ه��ا 
وتدخالتها في العراق. ومضى الصدر في 
حتديد شروطه قائالً إن »ث��ورات الشعب 
ومظاهراته شأن داخلي وأمر ال يعنيها ال 
من قريب وال من بعيد، وكذلك إبعاد العراق 
أرضاً وجواً وبحراً وشعباً عن صراعاتها 
اإلقليمية أي��اً ك��ان��ت«. كما ج��دد الصدر 
التأكيد على استقاللية ال��ق��رار العراقي 
طبقاً للمفهوم الذي يتبناه دائماً وهو »ال 
شرقية وال غ��رب��ي��ة«. كما أب���دى الصدر 
الرغبة في التعامل االقتصادي مع الواليات 
املتحدة أو أي مجاالت أخرى »إذا ما حتققت 
النقاط آنفة الذكر وإال فال ميكن أن نرضخ 
للضغوط والتبعية«. واختتم الصدر 
شروطه بالقول إنه »في حال عدم حتقق ما 
سبق فهذا يعني أنها دولة معادية للعراق 
وال تريد ل��ه االس��ت��ق��رار«. ورغ��م إص��رار 
الصدر وكتلته على أنهم الكتلة األكبر فإن 
اجلدل القانوني والدستوري ال يزال قائماً 
ح��ول تفسير احملكمة االحت��ادي��ة للكتلة 
األكبر، طبقاً ملادة 76 من الدستور العراقي. 
وفي هذا السياق يقول اخلبير القانوني 
أحمد العبادي ل���»ال��ش��رق األوس���ط« أن 
»الكتلة النيابية األكثر ع��دداً هي طبقاً 
لقرار احملكمة االحت��ادي��ة ع��ام 2010 هي 
إما الكتلة التي تدخل االنتخابات وحتصل 
على أعلى األصوات أو الكتلة التي تتشكل 

من عدة كتل.
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متظاهر  5000 من  أكثر  سراح  إطالق  تعتزم  ميامنار 
تعتزم سلطات ميامنار اطالق سراح 
أكثر من 5000 شخص اعُتقلوا بسبب 
م��ش��ارك��ت��ه��م ف��ي ت��ظ��اه��رات مناهضة 

ل��الن��ق��الب العسكري ال���ذي حصل في 
فبراير (، وفق ما ذكر رئيس املجموعة 

العسكرية مني أونغ هالينغ.

وبعد أي��ام قليلة م��ن استبعاده من 
ق��م��ة راب��ط��ة دول ج��ن��وب ش���رق آسيا 
)آس��ي��ان( املقبلة، أعلن رئيس املجلس 

العسكري أن��ه سيتم العفو عن 5636 
معتقال وإط��الق سراحهم قبل مهرجان 

تادينغيوت الذي يبدأ غداً .
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أكد التصدي للمشاريع املشبوهة التي حاولت تصفية القضية وأفشلت صفقة القرن

لالحتالل الداعم  األميركي  السياسي  املوقف  خطورة  من  يحذر  الفلسطيني  الرئيس 

من بينها استقاللية القرار العراقي وإبعاد البالد عن صراعات أميركا اإلقليمية

الصدر ميهد لتشكيل احلكومة بانفتاح مشروط على واشنطن

تعلن  ال��ت��ون��س��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
حربها على الفساد بالتحقيق 

مع كبار املسؤولني
في إطار احلرب التي أعلنتها احلكومة التونسية، بقيادة الرئيسة 
جنالء ب��ودن، على الفساد واملتورطني في خيانة األمانة، أكد جابر 
الغنيمي، املتحدث باسم احملكمة االبتدائية مبدينة سيدي بوزيد 
التونسية )وسط(، فتح حتقيقات موسعة مع مسؤولني في املندوبية 
اجلهوية للشباب والرياضة بوالية )محافظة( سيدي بوزيد، بسبب 
وجود شبهات بتورطهم في ارتكاب جرائم فساد إداري ومالي. وقال 
إن التحقيقات تشمل حتى اآلن 11 متهماً باالعتداء على األشخاص 

واملمتلكات واالحتيال، واحلجز واالستيالء على األموال العامة.
وأوضح الغنيمي أن هناك قضايا فساد أخرى ال تزال قيد التحقيق 
والتدقيق، الذي جتريه الوحدات األمنية واجلهاز القضائي، من بينها 
قضية حصول مئات العمال على رواتب وهمية. فيما يتواصل التحقيق 
مع مسؤولني آخرين لتحديد املتورطني في ممارسة الفساد اإلداري 

واملالي.
وقالت مصادر حقوقية إن من بني املتهمني في ه��ذا امللف وزي��رة 
الشباب والرياضة السابقة، اعتباراً إلى أن تلك اإلدارة التي حتوم 
حولها شبهات فساد كانت تخضع لتسييرها، وبالتالي فإنها تتحمل 
املسؤولية السياسية عما كان يحدث في دهاليزها. كما مت االستماع 
لعدد من املسؤولني، من بينهم مدير ديوان وزيرة الشباب والرياضة 
السابقة، ومندوب جهوي سابق للشباب، وعدد آخر من ك��وادر هذه 
املؤسسة العمومية، عالوة على بعض العمال بهدف حتديد املسؤوليات 

وحصر التجاوزات.
على صعيد متصل، قررت النيابة العامة بالقطب االقتصادي واملالي، 
، االحتفاظ مبهدي بن غربية، رجل األعمال والوزير األسبق والنائب 

املجمدة عضويته.
وقالت إن القرار جاء بناء على شبهات ارتكابه جرائم جبائية وغسل 
أموال، مشيرة إلى تكليف الفرقة املركزية ملكافحة اجلرائم االقتصادية 

واملالية بتعميق البحث في هذه االتهامات.
وكان بن غربية قد أكد أنه يواجه مجموعة من التهم اخلطيرة، في 
مقدمتها االجت��ار في العمالت األجنبية، وتهريب األدوي��ة، واالجت��ار 
باألعضاء، فضالً عن اتهامات أخالقية. لكنه اتهم بعض املدونني على 
شبكات التواصل بتنظيم حملة تشويه كبيرة ضده، ومحاولة ابتزازه 

من قبل عصابة لها أذرع في الدولة، على حد قوله.
م��ن ناحية أخ���رى، ن��دد االحت���اد ال��ع��ام التونسي للشغل )نقابة 
العمال( ب�»استمرار االستهانة بتاريخية احلوار الوطني، الذي نظم 
سنة 2013، والذي نالت تونس بفضله جائزة نوبل للسالم«، وذكر 
بنجاحه في إنقاذ تونس من السقوط في االحتراب والتطاحن، وإنقاذ 
مبادئ اجلمهورية. واعتبر نور الدين الطبوبي، رئيس احتاد الشغل، 
أن اإلص��الح السياسي »مسألة حيوية لتجاوز حالة الشلل، التي 
سببها النظام السياسي احلالي في تونس«، مضيفاً أن إصالح النظام 
السياسي »مهمة مجتمعية تشاركية، وليست حكراً على أحد مهما كانت 
شرعيته«، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد. كما دعا الطبوبي إلى 

حوار سياسي شامل وحقيقي.
يذكر أن احت��اد الشغل أص��در بياناً ندد فيه مبا اعتبره »استمرار 
التدخالت األجنبية في الشأن الداخلي التونسي«. وانتقد »متسح 
بعض األشخاص املرتبطني باللوبيات، وببعض األطراف السياسية، 
على عتبات السفارات والدول، وحتريضها ضد تونس بدعوى الدفاع 
عن الدميقراطية«، وهو موقف فهم على أنه مساندة لرد فعل رئيس 
اجلمهورية ح��ول تصريحات املنصف امل��رزوق��ي، الرئيس األسبق، 
وافتخاره بالسعي إلفشال القمة الفرنكفونية التي كانت مبرمجة الشهر 

املقبل في تونس.
كما حذر احتاد الشغل من استمرار الوضع االستثنائي، داعياً إلى 
حتديد آجال قريبة إلنهائه، والعودة إلى السير الطبيعي ملؤسسات 
الدولة. وحذر من تغول النزعة الفردية في اتخاذ القرار، ومواصلة 
جتاهل مبدأ التشاركية، باعتبارها أفضل السبل إلرس���اء انتقال 
دميقراطي حقيقي، بعيداً عن تغليب القوة أو نزعات التصادم، التي 

يشحن لها البعض، أو إعطاء الفرصة للتدخالت اخلارجية.

عزت حامد 

 استقبل الرئيس محمود عباس وفدا من القطاع 
اخل��اص وس��ي��دات ورج��ال األع��م��ال والسياسة 

الفلسطينيني.
وأط��ل��ع ال��رئ��ي��س، أع��ض��اء ال��وف��د، على آخر 
م��س��ت��ج��دات األوض����اع ال��س��ي��اس��ي��ة، واجل��ه��ود 
التي تقوم بها القيادة للحفاظ على احلقوق 
الوطنية الفلسطينية وإنهاء االحتالل ومواصلة 
بناء مؤسسات ال��دول��ة الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس في بيان وصل للوسط نسخة 
منه  إن عالقاتنا مع دول العالم ترتكز باألساس 
على حماية املصالح الوطنية الفلسطينية، لذلك 
رفضنا وتصدينا للمشاريع املشبوهة التي 
حاولت تصفية قضيتنا الوطنية وأفشلنا صفقة 

القرن، ونبذل اجلهود من أجل احلفاظ على هوية 
القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها.

وأض���اف: على سلطات االح��ت��الل أن توقف 
ممارساتها العدوانية بحق شعبنا في القدس 
وال��ض��ف��ة وغ����زة، مب��ا يشمل ال��وق��ف الشامل 
لالستيطان ووق��ف ه��دم املنازل وأعمال القتل 
واالعتقاالت، ومن الضروري أن تقوم اإلدارة 
األميركية بتحويل أقوالها إلى أفعال، ألن الوضع 
على األرض فعليا أصبح غير محتمل، وعلى 
اجلميع التحرك سريعا إلنهاء االحتالل، وإال فإن 
اخليارات واملقترحات الفلسطينية األخرى التي 
طرحتها في خطابي األخير أم��ام األمم املتحدة 

ستوضع على الطاولة.
من ناحية أخرى وصل السفير القطري محمد 
العمادي ونائبه إلى قطاع غزة، مساء يوم  إلى 

غزة وذلك عبر حاجز بيت حانون. وقال موقع 
أمد الفلسطيني أن املنحة القطرية بدأ صرفها 
لألسر املتعففة في قطاع غزة باالتفاق مع السلطة 
الفلسطينية واألمم امل��ت��ح��دة، وب���دأت عملية 
ال��ص��رف بحسب اآلل��ي��ة املتفق عليها م��ع األمم 
املتحدة خالل الشهر اجلاري وذلك بعد استكمال 
األمم املتحدة لكافة اإلج���راءات الفنية املتعلقة 

بعملية الصرف.
ي��ذك��ر أن ال��ع��م��ادي وق��ب��ل وص��ول��ه أج��رى 
مباحثات مع املسؤولني الصهاينة ، وقال مصدر 
موثوق إن العمادي يعمل على إقناع قادة حماس 
في غزة بقبول الشروط الصهيونية للموافقة 
على اآللية اجلديدة إليصال األموال القطرية إلى 

الفلسطينيني في غزة.
من ناحية أخرى قالت مصادر سياسية أن قرار 

أبو مازن بتأجيل االنتخابات قرار سيادي حتى ال 
تتدخل احملكمة العليا. وق��ال مصدر مقرب من 
حماس إن نفس قرار احملكمة بشأن االنتخابات 
احمللية يتعارض م��ع ال��ق��رار احل��ال��ي وتنوي 
حماس تقدمي شكوى للوسيط املصري في هذا 
الصدد . من ناحة أخرى اهتمت تقارير صحفية 
فلسطينية أيضا بقضية استثمارات حماس في 
السودان ، وقالت صحيفة القدس إن قادة احلركة 
يستحمون خاصة عندما يكون ل��دى بعضهم 

مبالغ طائلة في شركات اخلرطوم. 
وطلب خالد مشعل رئيس حركة حماس في 
اخل��ارج أن ع��دد من كبار املسؤولني القطريني 
مساعدة حماس في استعادة األم��وال وإخ��راج 
نشطاءها من ال��س��ودان. قطر ما زال��ت ترد على 

طلب ماشل.

اشتباكات بني الفلسطينيني واالحتالل

مؤيدو مقتدى الصدر في العراق

Tuesday 19th October 2021 - 15 th year  - Issue No.3803الثالثاء 13 ربيع األول 1443 ه�/19 أكتوبر 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد 3803

احتج أكبر ح��زب إس��الم��ي ف��ي اجل��زائ��ر على 
إقصاء املئات من مرشحيه لالنتخابات البلدية، 
املقررة في 27 من الشهر املقبل، على أساس أمني 
بحت، بينما طالب أقدم أحزاب املعارضة بإلغاء 
مادة في القانون اجلنائي جترم العمل السياسي، 
ح��س��ب��ه، وت��ت��ي��ح س��ج��ن ال��ن��ش��ط��اء امل��ع��ارض��ني 

للسلطة.
وملح عبد الرزاق مقري، رئيس »حركة مجتمع 
السلم«، القوة السياسية املعارضة الوحيدة في 
البرملان، في بيان  إلى احتمال انسحاب احلزب 
من سباق االنتخابات. مبرزا أن لوائح مرشحيه 

»ت��ع��رض��ت مل��ج��ازر حقيقية، اب��ت��داًء م��ن رفض 
التوقيعات باجلملة، بحجة ع��دم التسجيل في 
الهيئة الناخبة، مع أنهم ميلكون بطاقة الناخب، 
وش��ارك��وا ف��ي ك��ل االستحقاقات السابقة، وال 
يتحملون مسؤولية العبث اإللكتروني بهم )عدم 
إدراج��ه��م في منصة الناخبني اإللكترونية بعد 
حتيينها(، إلى عمليات الرفض التي تتعرض لها 
بطرق غير قانونية وغير أخالقية، وبقرارات 
أمنية وسياسية وإداري��ة تعسفية، ال تستند إلى 

أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية«.
وأكد مقري أن حاالت اإلقصاء من الترشح، التي 

تثير سخط حزبه، »تؤكد بأنها سياسة ممنهجة 
تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما ميثل نوعاً 
من التزوير املسبق، والتحكم املفضوح في نتائج 
االنتخابات«. مشيرا إلى أن »ما يحدث هو مهزلة 
حقيقية، وصفحة س��وداء في جبني الدميقراطية 
في البالد، وهو ما يفرض علينا التنسيق اجلماعي 
مع شركائنا السياسيني، ويبقي املوقف النهائي 
من هذه االنتخابات مفتوحاً على كل االحتماالت«. 
في إشارة إلى أن احلزب قد ينسحب من املعترك 
االنتخابي. علما بأن حركة »النهضة« اإلسالمية 
كانت قد أعلنت عدم خوضها املنافسة لألسباب 

التي ذكرها »مجتمع السلم«.
وخضعت ل��وائ��ح امل��رش��ح��ني، وه��م ب��اآلالف، 
ل�»غربال« األجهزة األمنية. وبحسب معطيات 
توفرت ل�»الشرق األوس���ط«، بعد اتصاالت مع 
غالبية األح���زاب، فقد مت إبعاد غالبية رؤس��اء 
البلديات الذين عاودوا الترشح، ما ترك انطباعا 
بأن السلطات السياسية تريد جتديد التركيبة 
البشرية ملجالس 1541 بلدية و58 محافظة. كما 
رفضت العشرات من الترشيحات ملجرد االشتباه 
بوجود عالقة مع رجال أعمال مقربني من الرئيس 

السابق بوتفليقة.

اجلزائر: حزب إسالمي يهدد مبقاطعة االنتخابات رفضًا ل�»اإلقصاء«


