«النواب» املغربي يناقش برنامج حكومة أخنوش
8

ق��ال النائب محمد غياث ،رئيس الفريق النيابي لـ«حزب
التجمع الوطني لألحرار» املغربي ،متزعم االئتالف احلكومي،
 ،خالل مناقشة البرنامج احلكومي ،الذي قدمه رئيس احلكومة
عزيز أخنوش أمام البرملان بغرفتيه املاضي ،إن املرحلة التي
يعيشها املغرب تع ّد «تاريخية» ،مشيرا ً إلى أن حكومة أخنوش
حتظى «بدعم شعبي كبير وأغلبية برملانية منسجمة ،ومسنودة
بكفاءات مشهود لها بالنزاهة واجلدية» ،إضافة إلى «العطف
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امللكي» ،عا ّدا ً أن كل هذه «عناوين لنجاح محقق» للحكومة« ،مبا
يفتح مرحلة جديدة» .وأضاف غياث أن انتخابات  8سبتمبر
املاضي تشكل «حلظة فارقة» في تاريخ املغرب ،الذي أبان عن
«نضج كبير في جتربته الدميقراطية» ،وأفرز «نخباً جديدة،
انبثق عنها حتالف ،تتميز مكوناته باالنسجام».
م��ن جهته؛ ق��ال أحمد ال��ت��وي��زي ،رئيس فريق «األص��ال��ة
واملعاصرة» (أغلبية) ،إن املغاربة عبروا عن ثقتهم باألحزاب

املشكلة لألغلبية احلكومية ،بفضل برامجها االنتخابية «اجلادة
التي اتسمت بالصدقية والواقعية» ،ع��ا ّدا ً أن تشكيل حتالف
ال سياسياً دميقراطياً» ،أفرزته
حكومي جديد «يشكل بدي ً
صناديق االقتراع لقيادة املرحلة في إطار التداول على السلطة.
ب���دوره؛ دع��ا ن��ور ال��دي��ن مضيان ،رئيس الفريق النيابي
لـ«حزب االستقالل» (أغلبية) ،إلى حتقيق انفراج حقوقي بالعفو
عن معتقلي احلركات االجتماعية.
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مع فتح ميناء غزة ودخول مئات الفلسطينيني للعمل داخل اخلط األخضر

فلسطني :حتركات استراتيجية ساخنة على الساحة الداخلية
م�����ص�����ر ت�����ت�����ح�����رك أوروب���������ي��������� ًا
للضغط على إثيوبيا
بشأن «سد النهضة»

اشتباكات داخل االقصى

عزت حامد
تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية
الفلسطينية عقب الكشف عن تداعيات حالة من
الغضب الهائل التي تنتشر في الكثير من الشبكات
االجتماعية في غ��زة إزاء نشر الكثير من صور
العمال الفلسطينيني وهم يتدفقون على مكاتب
العمل من أجل احلصول على ترخيص للعمل في
إسرائيل .وتعليقا على ه��ذا اخلبر ق��ال الكاتب
الصحفي الفلسطيني ياسر مناع قال أن صور تدفق
العمال الفلسطينيني على مكاتب العمل كانت مؤملة
بل وغير مقبولة اال انها ال تقتصر على غزة وحدها
املشهد في الضفة مشابه متاماً لغزة لكن بطريقة
اكثر ترتيبا .وأضاف مناع للوسط أن “ احلصار
اخلانق الذي يتعرض له قطاع غزة منذ اكثر من
 ١٠سنوات والذي ادى الى وجود حاالت من الفقر
الشديد وع��دم ال��ق��درة على توفير االحتياجات
االساسية والرغبة بالعيش بكرامة هو السبب،
اعتقد وليس تبريرا ً للمشهد بان العامل لم يختار
هذا االمر اال النعدام فرص العمل ،هذا يتطلب من
اجلميع التفكير بخطوات جدية للعمل على رفع
احلصار عن غزة وتوفير فرص عمل بديلة
م��ن جهته ي��ق��ول الكاتب واحمل��ل��ل السياسي
توفيق أبو شومر أن فتح باب العمل للعمال أو
التجار الفلسطينيني أمر مهم ودقيق  ،مشيرا إلى
أن ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ف��ي القطاع ب��ات صعبا
للغاية  ،وهو ما يفسر تدفق املئات من الفلسطينيني
للحصول على تصريح للعمل بإسرائيل.
ونبه أبو شومر إلى أن فتح حدود غزة للعمال
ليعملوا في اخلط األخضر سيكون له الكثير من
النتائج لعل أبرزها إنهاء ال��دور القطري أو ما

يسمى باملعونة القطرية  ،خاصة مع مهارة العامل
الفلسطيني وكفاءته .من ناحية أخرى وفيما له
صله بقضية أخرى كشف مسؤول بارز في حركة
“فتح” بالضفة الغربية احملتلة ،أن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،أعطى الضوء األخضر
لقيادة حركة “فتح” إلعادة تفعيل ملف املصاحلة
املُجمد منذ شهور طويلة ،وعقد لقاءات جديدة
مع حركة “حماس” للتباحث في نقاط اخلالف
التي تعطل التوصل التفاق يُنهي حالة االنقسام
القائمة.
وأكد القيادي الفتحاوي في تصريحات خاصة
لصحيفة ال��رأي ال��ص��ادرة في لندن أن الرئيس
معارضا إلجراء أي لقاءات مع
ً
عباس لم يكن أبدًا
حركة “حماس” سوا ًء داخل األراضي الفلسطينية
أو خ��ارج��ه��ا ،ول��ك��ن طبيعة م��واق��ف “حماس”
التي أسماها بـ”املتناقضة واملتعنتة” في ملفات
املصاحلة كان السبب للتعطيل.
وأضاف “هناك عدة حتركات أمريكية وعربية
مبلف املصاحلة الداخلية ،في محاولة منهم إلعادة
حركتي “فتح” و”حماس” لطاولة احل��وار من
جديد ،والتباحث في امللفات التي تشكل عقبة أمام
الوحدة ومحاولة إيجاد أرضية واتفاق واضح
وصريح يزيل كل العقبات التي تعترض الطريق.
وتابع القيادي الفتحاوي ،حديثه قائالً“ :هناك
تعليمات واضحة من الرئيس عباس لتشكيل وفد
من قيادة احلركة سيكون على األرجح حتت قيادة
عزام األحمد ،للبد بإجراء لقاءات جديدة مع قيادة
حركة حماس في جمهورية مصر العربية ،بناءًا
على دعوة من جهاز املخابرات املصرية”.
وتابع حديثه“ :على األرجح سنشهد خالل أيام

قليلة حترك مصري جاد بهذا امللف ،وتبدأ بإرسال
دع��وات لقيادات فتح وحماس لزيارة القاهرة،
للتباحث ف��ي ملفي املصاحلة الداخلية بشكل
أساسي ،متهيدًا لعقد لقاء ثنائي قريب” ،مشيرًا
إلى وجود ضغوطات أمريكية كبيرة متارس على
الفلسطينيني بهذا اجلانب ،وتوقعات ببان جتهز
مصر م��ب��ادرة ج��دي��دة إلطالقها ف��ي ح��ال جنحت
بإحداث اختراق في جدار الثقة بني فتح وحماس.
من ناحية أخ��رى ق��ررت جلنة متابعة العمل
احلكومي فتح ميناء غزة أمام املتنزهني.وقالت
اللجنة في بيان لها إنه انه وفي ضوء توصيات
جهات االختصاص وت��راج��ع م��ؤش��رات احلالة
الوبائية ،يتم إع��ادة فتح ميناء غ��زة الستقبال
الزوار واملرتادين على أن تقوم وزارتا الداخلية
والنقل وامل��واص�لات بتنفيذ القرار وف��ق ما كان
معمول به سابقا” .من ناحية أخرى تداولت عدد
من الصحف الفلسطينية الصادرة صباح تقارير
تشير إلى كشف مصادر مصرية مسؤولة عن أن
وفد حماس في القاهرة وافق على جميع املطالب
املصرية بوقف دعم املظاهرات ونشطاء احلركة
في الضفة الغربية .وأض��اف املصدر ذات��ه أن
املطالب امللتزمة بالقاهرة باملقابل ستسهل حماس
فتح معبر رف��ح وسيشمل ذل��ك ت��داول البضائع
بني مصر وغ��زة .كما التزمت حماس  ،كجزء من
االتفاقية  ،بإزالة دعمها ملا ميكن وصفه بالعبارات
ال��ت��ي ت��دع��و للمقاومة أو ال��ث��ورة ض��د السلطة
الفلسطينية.
بدورها أشارت تقارير صحفية فلسطينية أن
قوات األمن الفلسطينية تواصل العمل على تطبيق
القانون في الضفة الغربية  ،خاصة ضد النشطاء

والفاعلني س��واء ف��ي حركة حماس أو اجلهاد
اإلس�لام��ي  ،وه��و ما يأتي في إط��ار عمل وقائي
ودفاعي جتاه السلطة الفلسطينية.
من ناحية أخ��رى وفيما يتعلق باالنتخابات
البلدية املقبلة  ،اش��ارت احلركة إل��ى أن كال من
احلركتني وهما اجلهاد اإلسالمي وحركة حماس
ستحاوالن تعكير صفو االنتخابات.
ودعا صبري صيدم  ،الناشط البارز في فتح ،
حماس إلى إعادة النظر في االنتخابات اجلارية
في غزة .وقالت تقارير أن حركة حماس تخشى
وبشدة أن تفقد احلركة نفوذها في االنتخابات
املقبلة بسبب تدهور الوضع االقتصادي في غزة.
وف��ي قضية أخ��رى ذك��رت صحيفة هآرتس
العبرية ، ،أن إسرائيل تخطط للترويج لبناء آالف
الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من القدس
احملتلة ،في محاولة منها إلح��داث تغيير كبير
على اخلريطة اجليوسياسية للمنطقة ،ومبا مينع
مستقبلاً أي حل يهدف إلى تقسيم املدينة.
وبحسب الصحيفة ،ف��إن مناطق “جفعات
همتوس” وه��و حي يهودي استيطاني يقطنه
اليهود األثيوبيني ،ومت إنشائه على أرض خربة
طباليا ببلدة بيت صفافا بالقدس الشرقية ،إلى
جانب املنطقة املعروفة باسم  E1وه��ي منطقة
تضم عدة مستوطنات مقامة على أحياء فلسطينية
منها العيزرية وأبو ديس وعناتا وحزما وغيرها،
ومستوطنة بسغات زئيف املقامة على أراضي عدة
قرى شمال شرق القدس ،وجميع املناطق من حول
هذه املناطق الثالثة ومنها منطقة “عطروت”،
ستقوم إسرائيل بالترويج خلطط بناء واسعة
لصالح اليهود فيها.

حلفاؤها أسقطوا طائرة استطالع روسية

أنقرة تصعّد شمال حلب ...وتتهم واشنطن بـ «اخلداع»
اعتبرت أنقرة التصريحات األميركية التي
أدان��ت فيها واشنطن مقتل شرطيني في هجوم
لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية ،أكبر مكونات
حت��ال��ف ق���وات س��وري��ا الدميقراطية (ق��س��د)،
والهجمات العابرة للحدود «غير ص��ادق��ة»،
وتشكل نوعا من «اخل��داع» .وأكدت أنها ستفعل
ما يلزم لتطهير مناطق في شمال سوريا من
الوحدات الكردية .وواصلت انتقاداتها لكل من
الواليات املتحدة وروسيا ملا عدته عدم االلتزام
بتعهداتها بضمان انسحابها من املناطق املتاخمة
حلدودها وحتميلهما جانبا من املسؤولية عن
الهجمات األخيرة على قواتها في شمال حلب.
وق��ال وزي��ر اخلارجية التركي مولود جاويش
أوغ��ل��و إن ب�لاده ستفعل ك��ل م��ا يلزم م��ن أجل
«تطهير مناطق في شمال سوريا من وح��دات
حماية الشعب» ،مضيفا أن روسيا والواليات
املتحدة مسؤولتان أيضاً عن هجمات الوحدات
الكردية على القوات التركية في مارع شمال حلب
في األي��ام القليلة املاضية حيث أسفر هجومان
عن مقتل جندي واثنني من عناصر شرطة املهام
اخلاصة.
وتابع جاويش أوغلو ،خالل مؤمتر صحافي
مع وزي��ر خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا
كوليندريس في أنقرة () ،بأن روسيا والواليات
املتحدة لم تلتزما بتعهداتهما بضمان انسحاب
الوحدات الكردية من منطقة احل��دود السورية
مع تركيا.
ووص��ف جاويش أوغلو اإلدان��ات األميركية
للهجمات على تركيا بأنها «غ��ي��ر ص��ادق��ة»،
الفتا إل��ى أن واشنطن تسلح وح���دات حماية
الشعب الكردية ،ويجب علينا االعتماد على
أنفسنا والقيام مبا يجب جتاه هجماتها .وقال:
«تتزايد الهجمات السورية ضد قواتنا ،وعدتنا

قوات اجليش التركي في سورية

تف أي منهما بتلك
روسيا وأميركا بالتدخل ،ولم ِ
الوعود» .وأضاف« :نحن مصممون للغاية على
ط��رد (اإلره��اب��ي�ين) من ه��ذه املنطقة ،وسنفعل
كل ما يتطلبه األم��ر ،ال��والي��ات املتحدة تصدر
تصريحات إدانة ،لكنها تدعمهم باألسلحة .هذا
خداع ،عملياتنا العسكرية مهمة لسالمة حدود
س��وري��ا ،فأجندة ح��زب العمال الكردستاني
ووح��دات حماية الشعب هي تقسيم سوريا».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغ��ان ملح

في تصريحات عقب مقتل اثنني من شرطة املهام
اخلاصة في شمال حلب ،املاضي ،إلى تصعيد
عسكري تركي ضد قسد في شمال سوريا ،قائال
إن «صبر تركيا نفد حيال بؤر اإلرهاب في شمال
سوريا» ،مؤكدا أن تركيا عازمة على القضاء على
التهديدات التي مصدرها تلك املناطق.
وأك��دت وزارة اخلارجية األميركية مواصلة
امل��ش��اورات م��ع أن��ق��رة إلي��ج��اد ح��ل سياسي في
سوريا وإنهاء الصراع.

ودانت اخلارجية على لسان املتحدث باسمها،
نيد برايس ،أول من  ،الهجمات عبر احلدود ضد
«حليفتها في حلف شمال األطلسي (ن��ات��و)».
وقدمت تعازيها ألسرتي الشرطيني التركيني
اللذين قتال بصاروخ موجه ،انطلق من مناطق
سيطرة «ق��س��د» ف��ي ت��ل رف��ع��ت .وأك���د برايس
ضرورة التزام كل األطراف بوقف إطالق النار في
املناطق احملددة لذلك بسوريا ،في سبيل تعزيز
مساعي االستقرار واحلل السياسي بالبالد.

كثّفت مصر من حتركاتها على املستوى األوروبي للضغط على
إثيوبيا ،بشأن قضية «سد النهضة» ،في ضوء البيان الرئاسي
األخير ملجلس األمن الدولي ،وما تضمنه من ضرورة امتثال أطراف
النزاع لتوقيع اتفاق خالل فترة وجيزة .وبينما طالب الرئيس عبد
الفتاح السيسي خالل زيارته إلى املجر ، ،ب��ـ«دور مؤثر حلل هذه
متس مبصالح مصر املائية» ،استضافت القاهرة
ّ
القضية ،التي
جلسة مُ��ش��اورات دبلوماسية ،بحضور مسؤولني أوروب��ي�ين،
للتباحث حول عدد من قضايا الشرق األوس��ط وأفريقيا ،وعلى
رأسها قضية السد اإلثيوبي.
وعقد السيسي ، ،مباحثات قمة مع رئيس ال���وزراء املجري،
فيكتور أوروبان ،مبقر رئاسة الوزراء في بودابست ،في ثالث أيام
زيارته الرسمية للمجر ،التي تضمنت املشاركة في اجتماع دول
«فيشغراد».
ووفق املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية ،السفير بسام
راضي ،فإن املباحثات تناولت سبل تعزيز العالقات الثنائية على
مختلف األصعدة ،ومختلف تطورات القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام املشترك ،ومن بينها تطورات عملية السالم في الشرق
األوسط ،حيث أكد اجلانبان أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف
اجلهود الدولية ،بهدف حلحلة عملية السالم واستئناف املفاوضات،
سعياً نحو تسوية األزمة الفلسطينية ،استنادا ً لقرارات الشرعية
الدولية.
وأض��اف السفير بسام راضي أنه متت ،خالل اللقاء« ،مناقشة
مستجدات قضية سد النهضة ،في ضوء صدور البيان الرئاسي
األخير ملجلس األم��ن ،وم��ا تضمنه من ض��رورة امتثال األط��راف
للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً ،خالل فترة وجيزة،
على نحو يحقق املصالح املشتركة جلميع األط���راف ،حيث أكد
الرئيس السيسي م��دى االل��ت��زام ،ال��ذي أبدته مصر جت��اه مسار
املفاوضات» ،موضحاً أن على املجتمع الدولي «القيام بدور مؤثر
متس مصالح مصر املائية.
حلل تلك القضية بالغة األهمية» ،التي ّ
وتتفاوض مصر وال��س��ودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10
س��ن��وات ،دون نتيجة ،على أم��ل ال��وص��ول إل��ى اتفاق بشأن ملء
وتشغيل السد ،املقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل .واعتمد مجلس
األمن الدولي بيانا ً رئاسيا ً ،منتصف سبتمبر املاضي ،يشجع الدول
الثالث على استئناف املفاوضات ،برعاية االحتاد األفريقي ،بهدف
الوصول التفاق مُلزم «خالل فترة زمنية معقولة».
في السياق ذات��ه ،عقد السفير بدر عبد العاطي ،مُساعد وزير
اخلارجية املصري للشؤون األوروبية ،مساء أول من في القاهرة،
جلسة مُشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز اخلدمة اخلارجية
لالحتاد األوروب���ي ،إنريك م��ورا ،والوفد املرافق ل��ه ،حيث بحث
اجلانبان ،بحسب بيان وزارة اخلارجية املصرية ،العالقات بني
مصر واالحت��اد األوروب��ي ،وسبل تعزيزها في مختلف املجاالت.
كما تناولت املشاورات تبادل وجهات النظر إزاء عدد من امللفات
السياسية ،وعلى رأسها التحضيرات لعقد القمة الثانية لرؤساء
دول وح��ك��وم��ات جامعة ال���دول العربية واالحت���اد األوروب���ي،
باإلضافة إلى امللفات اإلقليمية والدولية ،ومنها ليبيا وفلسطني
وسوريا ولبنان ،واألوض��اع في أفغانستان ،وموضوعات نزع
السالح ومكافحة اإلرهاب.
كما جرى تناول موضوع «سد النهضة» ،ودعا الوفد املصري إلى
ضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم مللء وتشغيل السد».

ت��ع��ث��ر ج���ه���ود ح����م����دوك إلن���ه���اء
األزمة السياسية في السودان

وضعت املجموعة املنشقة عن التحالف احلاكم في السودان (قوى
إعالن احلرية والتغيير) ،شروطاً مشددة للعودة للتحالف ،تتمثل
في حل كل مؤسسات االنتقال مبا في ذلك مجلسا السيادة والوزراء
وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة ،وحل مؤسسات التحالف ،وحل
جلنة تفكيك نظام الثالثني من يونيو ،قبل اجللوس ألي تفاوض؛
وهو ما أدى إلى إفشال جهود رئيس ال��وزراء لتوحيد املجموعتني
واستعادة العالقة بني شركاء االنتقال العسكريني واملدنيني.
وقال مصدر قريب من «احلرية والتغيير» التي متثل املرجعية
السياسية للحكومة االنتقالية لـ«الشرق األوس��ط» ، ،إن رئيس
ال��وزراء اجتمع الثالثاء مع املجموعة املنشقة ،قبل أن يطلب لقا ًء
رسمياً بينها وحتالف احلرية والتغيير ،لكن املجموعة رفضت،
وطلبت من رئيس الوزراء إبالغ مطالبها لهم ،في الوقت الذي كان
يرغب فيه ممثلو التحالف احلاكم في عقد مواجهة أمام حمدوك.
وأوضح ،أن املجموعة التي أطلقت على نفسها «احلرية والتغيير
– منصة التأسيس» ،اشترطت على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
إب�لاغ التحالف احلاكم بعدم رغبتها في أي ح��وار مع التحالف
احلاكم ،قبل حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ،وتشكيل حكومة
كفاءات مستقلة ،وحل مؤسسات احلرية والتغيير ،وحل جلنة
تفكيك نظام الثالثني من يونيو.
ووص��ف املصدر مطالب املنشقني بأنها تعجيزية تتناغم مع
رغبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ،وقال «كنا نرغب
في كشف أالعيبهم أم��ام رئيس ال��وزراء ،لكنهم رفضوا االجتماع
املشترك» ،وتابع «ليس بينهم من هو مقصي ،وه��م ال ميثلون
(احلرية والتغيير) ،بل ينفذون أجندة العسكريني في مجلس
السيادة االنتقالي».
وك��ان رئيس ال��وزراء عبد الله حمدوك قد اقترح في مبادرته
املوسومة «الطريق إلى األمام» توحيد ما أطلق عليها «قوى الثورة»،
باستثناء حزب املؤمتر الوطني الذي كان ميثل الواجهة السياسية
التي حكم من خاللها اإلسالميني ،بيد أن محاوالته لم جتد أذناً
صاغية بعد.
وبداية أكتوبر احلالي ،أعلنت مجموعة من احلركات املسلحة،
وبعض القوى السياسية انشقاقها عن «احلرية والتغيير» ،وتكوين
حتالف جديد يحمل االسم ذاته ،حتت دعاوى اإلقصاء والتهميش
الذي يواجهونه داخل التحالف احلاكم ،وأطلقوا على أنفسهم اسم
«احلرية والتغيير – منصة التأسيس» ،وعقدت لقا ًء جماهيريا ً دعت
خالله لتوقيع ميثاق وحدة قوى احلرية والتغيير ،قبل أن يعودوا
ويأجلوا توقيعه للسادس عشر من الشهر نفسه.

