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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

«التحالف» يقصف الباغوز مجددًا
ّ

تيار العالول «ينتصر» :حكومة برأس «فتحاوي»

الرباط تتسلم مغاربة من «اإلدارة الذاتية» ...بمباركة أميركية
مع عودة النار إلى بلدة الباغوز،
افتتحت المغرب مسار إعادة مواطنيها
الموجودين في مناطق سيطرة «قوات
سوريا الديموقراطية» ،بعدما خرجوا
من عباءة «داعش» ،بدفع وتهليل
من واشنطن التي طالبت شركاءها في
«التحالف» بالسير على خطى المملكة
ّ
قـبــل أيـ ــام ف ـقــط ،لــخــص قــائــد الـقـيــادة
املركزية األميركية ،جوزف فوتيل ،ما
يجري في محيط بلدة الباغوز بالقول
«إن ما نشهده اليوم ليس استسالمًا
لتنظيم داعــش كمنظمة ،بــل هــو قــرار
محسوب (من قبل عناصره) للحفاظ
على سالمة أســرهــم وقــدراتـهــم» .هذه
الـجـمـلــة قــد ت ـكــون مـقــاربــة واقـعـيــة ملا
يجري على األرض ،مع عودة القصف
ّ
املـكــثــف لـطــائــرات «الـتـحــالــف الــدولــي»

ليندسي غراهام يزور
الجوالن المحتل
يــزور عضــو مجلــس الشــيوخ الجمهــوري
ليندســي غراهــام ،اليــوم ،الجانــب املحتــل مــن
هضبــة الجــوالن ،برفقــة رئيــس وزراء العــدو
اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ،فــي خطــوة
تســعى إلــى تكثيــف الضغــط النتــزاع اعتــراف
أميركــي بســيادة إســرائيل علــى الجــوالن املحتــل.
وأعلــن نتنياهــو أمــس هــذه الزيــارة فــي افتتــاح
االجتمــاع األســبوعي ملجلــس الــوزراءّ ،
معرفــا
غراهــام بأنــه «صديــق عظيــم إلســرائيل» .وتأتــي
الزيــارة بعدمــا جــال الســيناتور األميركــي مــرات
عديــدة فــي الشــمال الســوري ،حيــث تســيطر
«قــوات ســوريا الديموقراطيــة» ،كمــا لعــب دورًا
مهمــا فــي مفاوضــات بــاده ـ ـ املســتمرة حتــى
اآلن ـ ـ مــع أنقــرة فــي شــأن مصيــر شــرق الفــرات.
(األخبار)

ومــدف ـع ـي ـتـ ُـه ع ـلــى ال ـب ـل ــدة امل ـح ــاص ــرة،
ض ـم ــن م ــا أعـ ـل ــن أنـ ــه م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة
للعمليات الـعـسـكــريــة بـعــدمــا «رفــض
داعش االستسالم» .ورغم خروج آالف
املــدنـيــن واملـقــاتـلــن مــن داخ ــل «جيب
الـ ـخ ــاف ــة األخ ـ ـي ـ ــر» ،ال ت ـ ـ ــزال خ ـطــوط
ّ
الـتـنـظـيــم الــدفــاع ـيــة م ـتــأه ـبــة لـلـقـتــال،
وسـ ــط ت ــوق ــف ع ـم ـل ـيــات اإلجـ ـ ــاء منذ
الجمعة .وكما العادة ،يترك ّ«التحالف»
إع ـ ــان ع ـ ــودة املـ ـع ــارك وت ــوق ـف ـه ــا إلــى
«ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» ،التي
تـجـهــد إلظ ـهــار ارت ـب ــاط ه ــذه العملية
بـ ــ«الـ ـح ــرص ع ـلــى س ــام ــة امل ــدن ـي ــن».
وهــو ما ال تعكسه كثافة الـغــارات وال
صــور الـنــازحــن على أط ــراف الباغوز
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،الــذيــن يعاني
قسم كبير منهم من إصابات بالغة.
ّ
وفي ظل غياب أي معلومات واضحة
حـ ــول امل ـ ــدى ال ــزم ـن ــي امل ـت ــوق ــع لحسم
ملف الباغوز ،وعدد ومصير املدنيني
وامل ـق ــات ـل ــن امل ــوج ــودي ــن داخـ ـل ــه ،كـمــا
النازحني منه ،احتفت «قــوات سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» بتسليمها ع ــددًا من
املواطنني املغاربة إلى سلطات بالدهم.
وبعد إعــان وزارة الداخلية املغربية
أن الـسـلـطــات ب ــاش ــرت أم ــس «تــرحـيــل
م ـج ـم ــوع ــة تـ ـض ــم ث ـم ــان ـي ــة م ــواط ـن ــن
مغاربة كــانــوا مــوجــوديــن فــي مناطق
الـ ـن ــزاع ف ــي س ــوري ــا» ،أع ـل ـنــت «ق ـســد»
أن عـمـلـيــة الـتـسـلـيــم ت ـ ّـم ــت «ف ــي إط ــار
تــوجـيـهــات اإلدارة الــذاتـيــة فــي شمال
س ــوري ــا وبــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـح ـكــومــة
املغربية» .والالفت في التسليم أنه ّ
تم
من دون وجود اعتراف مغربي رسمي
ومـعـلــن بـ ّسـلـطــات «اإلدارة الــذات ـيــة»،
وهـ ــو ي ـم ــثــل خ ـط ّــوة ك ــان ــت ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة قـ ــد حـ ــثـ ــت حـ ـلـ ـف ــاء ه ــا عـلــى
ّ
اتخاذها لحل أزمــة مقاتلي «داعــش»
غير الـســوريــن .وفــي غضون ساعات
ع ـلــى اإلعـ ـ ــان ،خ ــرج ب ـي ــان ع ــن وزارة
الخارجية األميركية يثني على خطوة
ّ
املغرب ،ويؤكد دروهــا الفاعل كعضو
فــي «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» .وبـيـنـمــا بــدا
ال ـت ـح ــرك امل ـغ ــرب ــي م ــدف ــوع ــا بـتــوجـيــه
أميركي مسبقّ ،
صوب بيان الخارجية

«الفتحاوي»
انتهى الهجوم
ّ
على رامي الحمد الله بتخليه
عن قبول تشكيل حكومة
جديدة ،ليصير ّخارج الدائرة
الرسمية بعد ست سنوات
في رئاسة الوزراء ،ولتستعيد
«فتح» هذا المنصب بعدما
غاب عنها منذ زمن سالم
فياض في  ،2007ذاهبة نحو
حكومة «فصائلية» اسمًا،
«فتحاوية» واقعًا

مقاتلون في «قوات سوريا الديموقراطية» على أطراف الباغوز قبل أيام (أ ف ب)

األميركية على ضرورة اقتداء البلدان
بـ ــامل ـ ـغـ ــرب ،والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة
مــواط ـن ـي ـهــا ال ـ ــذي ال ـت ـح ـق ــوا بـتـنـظـيــم
«داعش» ومحاكمتهم.
وفــي م ــوازاة عــودة الـنــار إلــى جبهات
الباغوز ،لم تسهم الخطوة الروسية
ـ ـ التركية املشتركة بتسيير دوريــات
مــراقـبــة على طــرفــي خـطــوط التماس
ف ــي مـحـيــط إدلـ ــب ،ف ــي تـخـفـيــف ح ـ ّـدة
التوتر ،إذ شهدت تلك املناطق قصفًا
ً
مـ ـتـ ـب ــادال تـ ــرافـ ــق مـ ــع غـ ـ ـ ــارات جــويــة
سورية وروسية على
نفذتها طائرات
َ
عدد من املواقع في ريفي حماة وإدلب

عادت الطائرات
الروسية إلى استهداف
مواقع داخل المنطقة
«المنزوعة السالح»

وأط ـ ــراف ري ــف ال ــاذق ـي ــة ف ــي امل ـحــور
املحاذي لجسر الشغور .وبينما بدت
مشاركة الجانب الروسي في الغارات
الجوية الفـتــة ،لغيابها خــال الفترة
املاضية ،أعلنت «هيئة تحرير الشام»،
عبر «وكــالــة إب ــاء» ،استهداف منطقة
مصياف بعدد مــن صــواريــخ «غــراد»
مــن مــواقــع داخ ــل املـنـطـقــة «املـنــزوعــة
ُ
السالح» .وتلت عودة النشاط الجوي
َ
الروسي إعالن تركيا ،أول من أمس ،أن
ّ
«لقاء سوتشي» األخير حيد العراقيل
امل ـفــروضــة عـلــى اسـتـخــدامـهــا املـجــال
الـجــوي فــي عفرين ،وأنــه جــرى بحث

ذلــك مع ملف الــدوريــات املشتركة مع
ّ
ك ــل م ــن روس ـي ــا وإي ـ ـ ــران .وبــال ـتــزامــن
مــع ت ـطــورات امل ـيــدان ،كشفت أوســاط
إعــام ـيــة م ـعــارضــة ع ــن ق ــرب انـعـقــاد
م ــؤت ـم ــر ب ــرع ــاي ــة الـ ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي،
ي ـضــم مـمـثـلــن ع ــن مـخـتـلــف أط ـيــاف
امل ـع ــارض ــة الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة،
ل ـب ـحــث مـسـتـقـبــل مـنـطـقــة إدلـ ـ ــب .وال
ينفصل االجتماع املرتقب عن سياق
العمل التركي الدؤوب إلخراج صيغة
ج ــدي ــدة ت ـمـ ّـهــد إلدارة «م ــدن ـي ــة» في
إدلب.
(األخبار)

محمد اشتية:
نسخة «فتحاوية» عن سالم فياض؟
محمــد اشــتية (الصــورة) ،مفــاوض ســابق
وأكاديمــي واقتصــادي .شــغل مناصــب
متعــددة فــي حركــة «فتــح» والســلطة
ُ
الفلســطينية ،إلــى أن انتخــب عــام 2009
عض ـوًا فــي «اللجنــة املركزيــة» للحركــة،
وأعيــد انتخابــه بهــذه الصفــة فــي .2016
اســم اشــتية بــرز قديمــا منــذ أن كان عضـوًا
فــي وفــد «منظمــة التحريــر» إلــى مفاوضات
مدريــد ومباحثــات واشــنطن واملفاوضــات
االقتصاديــة مــع إســرائيل ،ومنــذ البدايــة
بقــي اســمه مرتبطــا بـ«فتــح» ،علــى أنــه كان بعي ـدًا عــن املناكفــات السياســية ،حتــى فــي
عـ ّـز ســنوات االنقســام الداخلــي.
تتشــابه ســيرة اشــتية مــع رئيــس الحكومــة الســابق ســام فيــاض ،لجهــة أنــه شــخصية
اقتصاديــة ومقبولــة دوليــا وداخليــا إلــى حـ ّـد مــا ،لكــن األخيــر لــم يكــن مــن «فتــح» ،إذ
ّ
ترشــح فــي االنتخابــات التشــريعية مطلــع  2006علــى قائمــة «الطريــق الثالــث» التــي
يترأســها مــع النائبــة حنــان عشــراوي .وكان اشــتية قــد قــال ،فــي مقابلــة ســابقة مــع
«األخبــار» ،إن اتفــاق أوســلو هــو الــذي جعــل مدينــة القــدس «قضيــة تفاوضيــة ضمــن
قضايــا الحــل النهائــي» ،قبــل أن ينســف قــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب،
االتفاقات الســابقة .لكنه ربط آنذاك مراجعة «أوســلو» بـ«منظمة التحرير» ،ال بالســلطة
التــي قــال إنهــا «تحولــت إلــى أداة تنفيذيــة تجمــع الضرائــب نهايــة الشــهر».
(األخبار ،األناضول)

ّ
نتنياهو يستعيد أنفاسه انتخابيًا ...ويهدد غزة

بغداد تستقبل روحاني اليوم :لسنا جزءًا من الحظر األميركي

جـ ـلـ ـس ــة ث ــانـ ـي ــة يـ ـعـ ـق ــده ــا الـ ـب ــرمل ــان
العراقي اليوم ،في فصله التشريعي
ال ـث ــان ــي ،ي ـغ ـيــب ع ـن ـهــا مـ ـج ــددًا أكـثــر
االس ـت ـح ـقــاقــات س ـخــونــة :اسـتـكـمــال
ـوزاري ــة
الـتـصــويــت عـلــى الـكــابـيـنــة ال ـ
ً
أوال ،ومناقشة مشروع القانون ُامل ّ
قدم
َ
م ــن ك ـت ـلــتــي «سـ ــائـ ــرون» و«ال ـف ـت ــح»،
والداعي إلى إخراج القوات األجنبية
من البالد ،ثانيًا« .الدائرة اإلعالمية
ال ـبــرملــان ـيــة» أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ج ــدول
أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة يـتـضـمــن
ق ـ ـ ــراءات أولـ ـي ــة ل ـع ــدد م ــن امل ـشــاريــع
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،فـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـس ــود فـيــه
ُ
ست َّ
مرر
توقعات بأن «قوانني كثيرة

مـنــذ اللحظة األول ــى السـتـقــالــة حكومة
«الــوفــاق الــوطـنــي» فــي رام الـلــه ،وقبول
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،تلك
االس ـت ـق ــال ــة ،ان ـخ ـف ـضــت أس ـه ــم تـكـلـيــف
رئـيـسـهــا رام ــي الـحـمــد ال ـلــه فــي تشكيل
الحكومة «الفصائلية» املقبلة ،وخاصة
م ــع ال ـه ـجــوم «ال ـف ـت ـحــاوي» عـلـيــه ،فيما
ارتفع رصيد أسماء أخرى ،كان أبرزها:
م ـح ـمــد اش ـت ـي ــة (ك ـم ــا ك ـش ـفــت م ـص ــادر،
راج ـ ــع« :ف ـت ــح» ت ـب ــدأ م ـبــاح ـثــات تــألـيــف
حـكــومـتـهــا ...بــالـعـصــا والـ ـج ــزرة! الـعــدد
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ُّ
أم ــس ،كــلــف عـبــاس اشـتـيــة ،وهــو عضو
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـ ـف ـ ـتـ ــح» ،ت ـش ـك ـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ـع ــد ن ـح ــو شـهــر
ونـ ـص ــف شـ ـه ــر مـ ــن اسـ ـتـ ـق ــال ــة ح ـكــومــة
ال ـح ـمــد الـ ـل ــه .وك ـ ــان أول م ــن أع ـل ــن هــذا
ال ـت ـك ـل ـي ــف عـ ـض ــو «امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة» ،وزي ـ ــر
الـ ـش ــؤون امل ــدن ـي ــة ح ـســن ال ـش ـي ــخ ،عبر
صفحته على «تويتر» ،ثم أكدت الوكالة
الرسمية «وفــا» النبأ ،علمًا بــأن الشيخ
هــو مــن الفريق الــداعــم لترشيح اشتية،
ّ
املكون من نائب رئيس الحركة محمود
الـ ـع ــال ــول ،ورئـ ـي ــس ج ـه ــاز «امل ـخ ــاب ــرات
العامة» ماجد فرج ،وآخرين.
ه ــذه الـحـكــومــة ،الـتــي ك ــان واض ـحــا منذ
البداية أنها ستكون مملوكة لـ«فتح» ،ال
يبدو أن اشتية سينجح في ّ
ضم فصائل
إلـ ـيـ ـه ــا ،وخـ ــاصـ ــة «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير فـلـسـطــن» ،فيما يبقى الجهد
حاضرًا إلقناع «الجبهة الديموقراطية»،

م ـ ــع ض ـ ـم ـ ــان دخ ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـصـ ــائـ ــل أخ ـ ــرى
صغيرة مــن «منظمة التحرير» وبضع
شخصيات مستقلة ،لكن غالبية الوزراء
ّ
سيكونون مــن ّ
حصة التنظيم املتحكم
بالسلطة.
ومنذ الخالف الكبير بني عباس والحمد
ال ـلــه مـنـتـصــف  ،2013ب ــرز اس ــم اشـتـيــة
ّ
ً
بديال قبل أن ُيحل ذلك الخالف ،كما أنه
بـقــي مـحــافـظــا عـلــى أس ـهــم عــالـيــة حتى
منتصف الـشـهــر املــاضــي (راج ــع الـعــدد
َ
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لدى القيادة «الفتحاوية» التي ال تريد
رئ ـيــس وزراء يـنــاكـفـهــا ف ــي ترتيباتها
للمرحلة التي تلي عباس .كذلك ،كشفت
«األخـ ـب ــار» مـنــذ ب ــداي ــة الـسـنــة الـجــاريــة
أن ع ـبــاس ح ـ ّـدد سـقـفــا زمـنـيــا للتكليف
وال ـت ـش ـك ـي ــل ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة آذار /م ــارس
الجاري.

وبينما قال اشتية إن التكليف ّ
يشرفه،
وإنه سيعمل على التشاور مع الجميع
ـرت
ق ـب ــل ت ـق ــدي ــم أسـ ـم ــاء الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،اع ـت ـبـ ً
«ح ـم ــاس» أن «تـشـكـيــل ع ـبــاس حـكــومــة
جــديــدة مــن دون تــوافــق وط ـنــي ،سلوك
تـفـ ّـرد وإق ـصــاء ،وه ــرب مــن استحقاقات
امل ـص ــال ـح ــة» ،مـع ـل ـنــة أن ـه ــا «ال تـعـتــرف
بـ ـه ــذه ال ـح ـك ــوم ــة االن ـف ـص ــال ـي ــة كــون ـهــا
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ...تـش ـك ـيــل
حكومة يتناقض تمامًا مع الحديث عن
االنتخابات التشريعية والرئاسية التي
وافقت عليها حماس في اللقاء األخير
مع حنا ناصر (رئيس لجنة االنتخابات
املركزية)» ،وهو موقف مقارب ملا أعلنته
فصائل أخرى في غزة.
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن وزي ــر امل ــال في
حكومة تسيير األعمال ،شكري بشارة،
أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة سـ ـتـ ـب ــدأ ص ـ ـ ــرف روات ـ ـ ــب

املــوظ ـفــن ع ــن ال ـش ـهــر امل ــاض ــي بنسبة
 ،%50م ـش ـي ـرًا إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ «إج ـ ـ ــراءات
تقشفية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية»
األخ ـيــرة .وق ــال ب ـشــارة ،فــي مؤتمر في
رام الله وسط الضفة املحتلة أمس ،إن
وزارتـ ــه سـتـحــاول رف ــع نسبة الــرواتــب
خ ــال رم ـضــان وع ـيــد الـفـطــر إل ــى أكثر
من  ،%60لكنها «بحاجة إلى االقتراض
في األشهر املقبلة من  50إلى  60مليون
دوالر ...والتواصل مع البنوك العربية
واإلســامـيــة ،وكذلك الجامعة العربية
لتفعيل شبكة األمان العربية» .وبينما
أكـ ــد بـ ـش ــارة قـ ـ ــرار «وقـ ـ ــف الـتـعـيـيـنــات
وال ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــات وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاوات وت ـخ ـف ـيــف
النثريات وشراء العقارات» ،شدد على
أن «ص ــرف روات ــب األس ــرى والـشـهــداء
والجرحى مطلع الشهر الجاري يأتي
بــوص ـفــه م ــن ال ـث ــواب ــت» ،مـضـيـفــا« :لــن
نقبل أي خـصــومــات مــن االح ـتــال من
أمـ ـ ــوال امل ـق ــاص ــة دون ال ـتــدق ـيــق معنا
وبموافقتنا مسبقًا».
في سياق آخر ،وصل السفير القطري،
م ـح ـم ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي ،مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،إل ــى
غ ــزة مــن حــاجــز «بـيــت حــانــون ـ ـ ـ إي ــرز»
الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية ،عقب
ي ــوم مــن م ـغــادرة نــائـبــه .وتــأتــي زي ــارة
العمادي بعدما جرى االتفاق على آلية
ج ــدي ــدة ل ـصــرف مـنـحــة ق ـطــريــة بقيمة
 100دوالر أم ـي ــرك ــي ل ــأس ــر ال ـف ـق ـيــرة
ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ،ب ـ ــدءًا م ــن م ـن ـت ـصــف ه ــذا
الشهر ،على أن يرتفع عدد األسر التي
ً
ستستفيد من املنحة إلى  130ألفًا بدال
من  50ألفًا.
ميدانيًا ،أعلنت وزارة الصحة استشهاد
سـ ــامـ ــة صـ ـ ــاح كـ ـع ــابـ ـن ــة ( 22ع ــام ــا)
ب ــرص ــاص ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،صـبــاح
أم ــس ،عـلــى حــاجــز عـسـكــري فــي منطقة
غور األردن في أريحا ،فيما ادعت وسائل
اإلعـ ــام الـعـبــريــة أن ال ـش ــاب ك ــان يسير
ب ـص ــورة م ـســرعــة ،وت ـج ــاوز س ـي ــارة من
دون أن يمتثل ألوامر الجنود بالتوقف،
فأطلقوا الـنــار صــوبــه .إلــى ذل ــك ،اقتحم
 137مستوطنًا املسجد األقصى من باب
املغاربة أمس ،بحراسة مشددة من قوات
الـ ـع ــدو ،ف ــي وق ــت تـطـلــق ف ـيــه مـنـظـمــات
يهودية تحت مسمى «اتـحــاد منظمات
الهيكل» دعوات القتحام واسع للمسجد
الخميس املقبل.
(األخبار)

تقرير

العراق

يصل حسن روحاني ،اليوم ،إلى العاصمة
العراقية ،في زيارة تستمر ثالثة أيام .جدول
أعمال ٌ
زاخر باللقاءات مع المسؤولين
العراقيين ،والهدف تطوير العالقات
الثنائية ،يما يعكس سعي طهران إلى
االلتفاف على العقوبات األميركية ،من
خالل تعزيز تبادلها التجاري مع بغداد
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خ ــال ال ـف ـصــل الـتـشــريـعــي ال ـج ــاري،
من خالل التصويت على الكثير من
مـشــاريــع الـقــوانــن املـهـمــة ...بعضها
ّ ٌ
ـؤج ـ ــل م ـن ــذ ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
مــ
الـ ـس ــابـ ـق ــة» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول ال ـن ــائ ــب عــن
«سائرون» عالء الربيعي.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ت ـع ـ ّـه ــد رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ع ـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،خـ ــال الـجـلـســة
األول ــى الـتــي عـقــدت السبت املــاضــي،
بــإطــاق حملة واسـعــة ضــد الفساد،
تستند إل ــى الـتـعــاون بــن السلطات
ال ـث ــاث (ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،والـتـنـفـيــذيــة،
والـقـضــائـيــة) ،عبر «املـجـلــس األعلى
مل ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» ،مـ ـن ـ ّـوه ــا ب ـب ــدء
حكومته بـ«تنفيذ الخطط الكفيلة
بـ ــاس ـ ـتـ ــرداد األمـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـنـ ـه ــوب ــة فــي
الـ ـ ـخ ـ ــارج» .ودع ـ ــا خـ ــال كـلـمـتــه إلــى
«ت ـف ـع ـيــل امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ملـكــافـحــة
الفساد» ،متحدثًا عن وجود أكثر من
 40عنوانًا ضمن «خــارطــة الفساد»،
أب ــرزه ــا :تـهــريــب الـنـفــط ،وال ـع ـقــارات،
واملـ ـن ــاف ــذ ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،والـ ـجـ ـم ــارك،
واملكاتب االقتصادية في املؤسسات
وامل ـحــاف ـظــات والـ ـ ـ ــوزارات ،والـتـهــرب
الضريبي ،واألتاوات ،واملخدرات...
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـصـ ــل ال ـ ـيـ ــوم

ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ح ـســن روح ــان ــي
إل ــى الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ب ـغ ــداد ،في
زي ــارة تستغرق ثــاثــة أي ــام ،وفــق ما
أعلنه رئيس «املكتب اإلعــامــي» في
الرئاسة اإليرانية برويز إسماعيلي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي أش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن «روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي
سـ ـيـ ـج ــري م ـ ـحـ ــادثـ ــات ثـ ـن ــائـ ـي ــة مــع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــره ــم ص ــال ــح،
ورئيس الحكومة عادل عبد املهدي،
بشأن العالقات الثنائية ،والتعاون

ّ
يحل الرئيس اإليراني
ضيفًا على المرجع علي
السيستاني في النجف

شكر ظريف الحكومة العراقية على «عدم التزامها» بالعقوبات األميركية (األناضول)

اإلقليمي بني إيران والعراق» ،مضيفًا
أن «وفـ ـ َـدي الـبـلــديــن سيبحثان آخــر
األوضاع بشأن االتفاقات والتعاون،
ً
فـضــا عــن الـفــرص الـجــديــدة لتنمية
العالقات وترسيخها بني البلدين».
وت ـ ـطـ ـ ّـرق إس ـم ــاع ـي ـل ــي إل ـ ــى بــرنــامــج
روح ــان ــي ،والـ ــذي يـتـضـ ّـمــن ل ـقـ ً
ـاء مع
رئيس البرملان وأعضائه ،واملشاركة
ف ـ ــي امل ـل ـت ـق ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـم ـش ــارك ــة
القطاعات الحكومية والخاصة في
الـبـلــديــن ،وال ـل ـقــاء بـكـبــار املـســؤولــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــن وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـنـ ـخ ــب
ً
السياسية واالجتماعية ،فضال عن
اللقاء مع املرجع الديني آية الله علي
السيستاني ،في مدينة النجف».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق رس ـ ــم م ــام ــح الـ ــزيـ ــارة
امل ــرت ـق ـب ــة ،ش ـ ـ ّـدد ب ــره ــم ص ــال ــح على
ً
أهمية زيارة روحاني ،آمال أن «تكون
محطة مهمة لتعمیق العالقات ،بما
في ذلك األمور االقتصادیة واألمنية
وال ـس ـيــاس ـيــة» .وف ــي تـصــريـحــه أمــام
مجموعة مــن الصحافيني العاملني
ف ــي وس ــائ ــل إعـ ــام إي ــران ـي ــة ،ق ــال إن
«العراق لن يكون جــزءًا من منظومة
الـحـظــر األمـيــركــي األحـ ــادي الجانب
ضـ ّـد إي ــران» ،مـشـ ّـددًا على أن الـعــراق

«س ـي ـب ــذل قـ ـص ــارى جـ ـه ــده لـخـفــض
األض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــي ي ـل ـح ـق ـه ــا ال ـح ـظ ــر
بالشعب اإلي ــران ــي» .واعـتـبــر صالح
أن «امل ـن ـط ـقــة ب ـحــاجــة إل ــى مـنـظــومــة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وأمـ ـنـ ـي ــة
ج ــدي ــدة» ،معتبرًا أن ه ــذه املنظومة
«لــن تتبلور مــن دون إي ــران ،كما أن
مكانة تركيا ودول املنطقة األخــرى
مـهـمــة ج ـ ّـدًا فــي ه ــذه املـنـظــومــة ،وأن
مكانة العراق املركزية تستوجب أن
يكون في قلب هذا املحور».
وتـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا لـ ـ ـل ـ ــزي ـ ــارة ،وص ـ ـ ــل وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ــواد
ظ ــري ــف ،م ـســاء ال ـس ـبــت ،إل ــى ب ـغــداد،
حـ ـي ــث شـ ـك ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة
ع ـلــى «عـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا» بــالـعـقــوبــات
ً
األميركية ضـ ّـد ط ـهــران ،قــائــا خالل
مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي
مـحـمــد ع ـلــي ال ـح ـك ـيــم ،إن «الـبـلــديــن
داعمان ألمن املنطقة ،ونحن سعداء
ل ــوج ــود ت ـق ــارب شــديــد ب ـي ـن ـنــا» ،في
حني أشار الحكيم إلى أن املباحثات
نــاقـشــت «مـلـفــات زراع ـيــة وصناعية
وص ـح ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـســألــة منح
التأشيرات في أيام الزيارات».
(األخبار)

ع ــاد معسكر الـيـمــن اإلســرائـيـلــي إل ــى ت ـصـ ّـدر املشهد
االنتخابي ،بما يتيح لهً ،
بناء على نتائج آخر استطالع
للرأي ،تأليف الحكومة املقبلة .ومع أن املسافة الفاصلة
عــن الـتــاســع مــن نـيـســان /أبــريــل املـقـبــل طــويـلــة نسبيًا،
وأن األرق ــام قابلة للتغير فــي هــذا االت ـجــاه أو ذاك ،إال
أن الــواضــح حتى اآلن أن ال ـفــروق بــن ائـتــاف حكومة
بنيامني نتنياهو ومنافسيه قليلة ،ما يسمح بحدوث
مفاجآت ،أو الفوز بفارق بسيط.
وبعد احتواء مفاعيل إعالن الئحة االتهام ـ ـ غير النهائية
ـ ـ بحق نتنياهو ،أظهر أحد استطالعات الرأي أن تكتل
«أزرق أبيض» ،برئاسة بيني غانتس ،سيحصل على 31
مقعدًا ،بينما ُيفترض أن يحصل حزب «الليكود» على
 ،28و«العمل» على  ،10بينما سيحصل تحالف أحزاب
اليمني املتطرف على  8مقاعد .في املقابلُ ،يفترض أن
ّ
يحصل كل من «اليمني الجديد» و«يهدوت هتوراة» على
ّ
 7مقاعد ،وحــركــة «ش ــاس» على  ،5فيما يحصل كل
من تحالف «املوحدة والتجمع» و«ميرتس» و«كوالنو»
ّ
عـلــى  .4أم ــا حــركــة «مــوشـيــه فيغلني» فستتمكن من
تجاوز نسبة الحسم والحصول على  4مقاعد .والالفت
أن االستطالع نفسه ذكــر أن حــزب «إســرائـيــل بيتنا»،
ّ
برئاسة أفيغدور ليبرمان ،لن يتمكن من تجاوز نسبة
الحسم ،واألمر نفسه ينسحب على حركة «جيشير».
وعلى افتراض تحقق هذه النتائج ،فسيتمكن «الليكود»

م ــن إعـ ــادة تـشـكـيــل االئ ـت ــاف ال ـحــالــي ال ــذي ق ــد يصل
إلــى  63مـقـعـدًا ،بــل سيكون مــن الصعب عــدم تكليف
نتنياهو بتأليف الحكومة .أما السيناريو األصعب ،فهو
ّ
أل يتمكن االئـتــاف الحالي من تحقيق الغالبية ،وفي
ّ
الوقت نفسه أل يتمكن غانتس ـ ـ عبر تحالفاته بعيدًا
مــن األحـ ــزاب الـعــربـيــة ـ ـ مــن تــألـيــف حـكــومــة ،وه ــذا هو
ّ
املرجح .وفي هذه الحالة ،سيضطر الطرفان إلى تأليف
حكومة وح ــدة ،لكن محور التجاذب سيتركز حينئذ
على رئاسة الحكومة.
ـواز ،ارتـفـعــت درج ــة الـتــوتــر عـلــى ال ـحــدود
عـلــى خــط مـ ـ ٍ
مــع قطاع غــزة .وفــي ضــوء تــواصــل الرسائل املتبادلة،
ّ
وج ــه نتنياهو تـهــديـدًا إل ــى حــركــة «ح ـم ــاس» ،ق ــال فيه
إنه رغم الحديث عن أن «اإلرهــاب ينفذه مارقون ،لكن

هامش مناورة
نتنياهو عشية االنتخابات
ّ
«ضيق للغاية»

ً
ذلك ال يعفي حماس» ،مضيفًا« :سمعت أقــواال عن أن
عملية واسعة ليست في الحسبان( ،لكنني) أقــول :ال
تـخـتـبــرونــا» .م ــع ذل ــك ،ت ـســود ت ـقــديــرات فــي إســرائـيــل
مفادها أن هامش مناورة نتنياهو عشية االنتخابات
ّ
ّ
«ضيق للغاية» ،خصوصًا في ما يتعلق بإعادة جثث
جنوده الذين تحتجزهم املقاومة الفلسطينية.
فــي هــذه األج ــواء ،يسعى الــوفــد املـصــري للتوصل إلى
تفاهمات أساسية تسهم في تهدئة الطرفني« :حماس
ال ـت ــي ت ــري ــد ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـس ـهـيــات ف ــي الـحـصــار
الخانق بعد عام على إطالق مسيرات العودة ،ونتنياهو
ّ
ويتعرض
الــذي تشكل غــزة نقطة ضعفه االنتخابية،
لالنتقاد بسببها من اليمني واليسار» .في ضوء ذلك،
ّ
هو معني بالحفاظ على الوضع القائم ،على األقل حتى
االنتخابات ،من دون قرارات كبيرة أو تخفيف للحصار،
وأيضًا من دون ّ
تورط عسكري.
ّ
مــن جهة أخــرى ،حــذر رئيس جهاز «الـشــابــاك» ،نــداف
أرغـمــان ،من انهيار السلطة في أعقاب اقتطاع رواتــب
األسـ ــرى وال ـش ـهــداء مــن أمـ ــوال ال ـضــرائــب (امل ـقـ ّ
ـاصــة).
وت ـح ــدث ــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ــن ت ــزاي ــد
االنتقادات في «الشاباك» والجيش للمستوى السياسي،
على خلفية قرار «املجلس الوزاري املصغر» (الكابينت)
اقتطاع الرواتب.
(األخبار)

