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سر الكلمات الثالث التي أحرجت حكومة فلسطين الجديدة

األسد :على سوريا والعراق صون سيادتهما
في وجه مخططات التقسيم

القدس  -وكاالت

 3كلم��ات ت�س��ببت يف �إحراج احلكومة الفل�س��طينية
الثامنة ع�رشة ،وا�ض��طرت لإعادة اليمني الد�ستورية
مرة �أخرى� ،صباح اليوم الأحد � 14أبريل/ني�سان.
و�أعادت احلكومة الفل�س��طينية اجلدي��دة ،الأحد� ،أداء
اليمني القانونية جمددا �أمام الرئي�س حممود عبا�س
�أب��و مازن ،مبقر الرئا�س��ة يف مدين��ة رام اهلل ،بعدما
تبني �أن هناك عبارة �س��قطت �س��هوا من ن�ص اليمني
القانوين ،م�ساء ال�سبت.
وكان��ت احلكوم��ة الت��ي يرت�أ�س��ها ع�ض��و اللجن��ة
املركزي��ة حلرك��ة فتح حممد �أ�ش��تية قد �أدت ،م�س��اء
ال�س��بت ،اليم�ين القانوني��ة �أم��ام الرئي���س عبا���س
ليت�ضح بعد �س��اعات �سقوط عبارة �سهوا ما �أدى �إىل
�إعادتهم ق�سم اليمني الد�ستوري اليوم.
وت�س��بب �س��قوط كلم��ات "لل�ش��عب وتراث��ه القومي"
يف �إح��راج كبري للحكوم��ة الفل�س��طينية على مواقع
التوا�ص��ل االجتماعي ،ما جعل الرئي�س عبا�س يطلب
�رضورة �إعادة اليمني القانونية للحكومة اجلديدة.
ون���ص اليمني القانونية الذي يتلوه ع�ض��و احلكومة
ه��و "�أق�س��م باهلل العظي��م �أن �أك��ون خمل�ص�� ًا للوطن
ومقد�س��اته ،ولل�ش��عب وتراث��ه القوم��ي ،و�أن اح�ترم
النظ��ام الد�س��توري والقان��ون ،و�أن �أرع��ى م�ص��الح
ال�شعب الفل�س��طيني رعاية كاملة ،واهلل على ما �أقول
�شهيد".
وت�ض��م احلكوم��ة وزراء م��ن كاف��ة املحافظ��ات
الفل�س��طينية حيث جرى مراع��اة التوزيع اجلغرايف،
وج��رى تع�ين خم�س��ة وزراء من قطاع غ�� ّزة ووزراء
م��ن القد���س والأغ��وار وخمتلف حمافظات ال�ش��مال
والو�سط واجلنوب.
و�ش��اركت يف حكومة �أ�ش��تية  7ف�ص��ائل فل�س��طينية
من�ض��وية يف �إط��ار منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية
م��ع تغي��ب اجلبهت�ين ال�ش��عبية والدميقراطي��ة م��ن
داخ��ل املنظمة وا�س��تبعاد حركت��ي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي.
وج��رى ا�س��تحداث وزارة جدي��دة يف االئت�لاف
احلكومي وهي وزارة الريادة والتمكني االقت�ص��ادي
الت��ي �س�� ُتعنى بتمك�ين اخلريجني ال�ش��باب والفئات
املهم�شة اقت�ص��اديا من �أجل االنتقال من االحتياج
�إىل الإنتاج.
ومل يجر تعيني وزيرين للداخلية وللأوقاف ،ويتوىل
رئي���س الوزراء الإ��شراف عليهما ب�ش��كل مبا�رش �إىل
حني تعيني وزيرين.
ومنح الرئي�س الفل�س��طيني الثقة حلكومة ا�شتية التي
�ض��مت ،بالإ�ض��افة �إىل حمم��د ا�ش��تية ،كال من زياد
عم��رو نائبا لرئي�س الوزراء ،ونبي��ل �أبو ردينة نائبا
لرئي���س ال��وزراء وزيرا للإع�لام ،وريا���ض املالكي
وزي��را لل�ش���ؤون اخلارجي��ة واملغرتب�ين ،و�ش��كري
ب�ش��ارة للمالية والتخطي��ط ،وحممد فهاد ال�ش�لالدة
وزيرا للعدل ،و�أحمد جمدالين للتنمية االجتماعية.

دم�ش��ق  -وكاالت � :أك��د الرئي���س ال�س��وري ب�ش��ار الأ�س��د �أن التط��ورات الإقليمي��ة
والدولية التي ت�ش��هدها ال�س��احة حتتم على �س��وريا والعراق �ص��وت �س��يادتهنا يف
وجه خمططات التق�سيم.
وج��اءت ت�رصيح��ات الرئي�س ال�س��وري ،خالل ا�س��تقباله م�ست�ش��ار الأم��ن الوطني
العراقي فالح الفيا�ض.
ونقل��ت الرئا�س��ة ال�س��ورية عن الأ�س��د  ،قول��ه �إن "ما ت�ش��هده ال�س��احتان الإقليمية
والدولية ،يحتم على �سوريا والعراق امل�ضي قدما بكل ما من �ش�أنه �صون �سيادتهما
وا�س��تقاللية قرارهما ،يف وجه خمططات التق�س��يم والفو�ضى التي يحيكها الأعداء
من اخلارج" .و�أ�ض��اف الأ�سد "م�صري املنطقة ال يقرره �سوى �شعوبها ،مهما عظمت
التحدي��ات" .وكان الرئي���س ال�س��وري قد التقى قب��ل �أيام وزير خارجي��ة فنزويال،
خورخ��ي �أريا�س��ا ،والذي �ش��به الأحداث يف فنزويال مبا يحدث يف �س��وريا ب�س��بب
التدخل غري القانوين للدول الغربية يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول.

مصر :توقعات بإجراء االستفتاء على تعديالت
الدستور في خالل عشرة أيام
القاه��رة  -وكاالت  :ب��د�أت الرتتيب��ات النهائي��ة لإجراء اال�س��تفتاء عل��ى التعديالت
الد�س��تورية يف م��صر ،مع توقعات ب�أن يج��رى خالل �أيام  22و 23و 24ني�س��ان/
�أبري��ل احلايل .ومن املقرر �أن ت�ص��وت اللجنة الت�رشيعي��ة بالربملان امل�رصي ،اليوم
الأحد ،على م�رشوع تقريرها حول التعديالت الد�س��تورية ليحال بعد ذلك للمناق�ش��ة
النهائي��ة يف اجلل�س��ة العامة يومي الثالث��اء والأربعاء املقبل�ين ،ويف حال �إقرارها
تت�س��لمها الهيئ��ة الوطنية لالنتخابات ،والتي تعلن موعد �إجراء اال�س��تفتاء ال�ش��عبي
عليه��ا .و�ش��هدت املدار���س احلكومي��ة ،ترتيبات لإجراء اال�س��تفتاء ،حي��ث مت حتديد
�أي��ام للإج��ازة تتفق مع املوعد املتوقع لإجراء اال�س��تفتاء ،وه��و ما جرى يف بع�ض
امل�صالح احلكومية والهيئات والبنوك.
وفيما يقرتب موعد �إ�صدار ال�صيغة النهائية للتعديالت ،طرحت تغريات على ن�صو�ص
التعدي�لات ،خا�ص��ة فيما يتعل��ق بوجود ف�ترة انتقالية ت�س��مح لرئي���س اجلمهورية
احلايل ،عبد الفتاح ال�سي�سي بالرت�شح لفرتتني رئا�سيتني جمددا.

تواصل أزمة "نداء تونس" :لجنة مركزية برأسين
تون�س  -وكاالت :ت�ص��اعد �رصاع �شقي اخلالف يف حزب "نداء تون�س" ،بانتخاب
�س��فيان طوبال رئي�س�� ًا للجنة املركزية يف م�ؤمتر احلمام��ات ،فيما انتخب امل�ؤمتر
عمق
الثاين املنعقد مبحافظة املن�ستري حافظ قايد ال�سب�سي رئي�س ًا لنف�س احلزب ،ما ّ
ال�رشخ بني الطرفني.
وانتخ��ب �أع�ض��اء اللجن��ة املركزي��ة بحزب "ن��داء تون���س" املجتمع��ون يف مدينة
احلمامات مبحافظة نابل رئي�س كتلة احلزب �س��فيان طوبال بـ� 115ص��وت ًا مقابل
�ص��وت وحيد ملناف�سه حافظ قايد ال�سب�س��ي جنل الرئي�س التون�سي الذي عقد بدوره
م�ؤمتراً انتخابي ًا يف حمافظة املن�ستري ليفوز ب�أغلبية �أ�صوات امل�ؤمترين ،بح�سب ما
�أعلنت��ه جلنة �إع��داد امل�ؤمتر .و�أعلن كل طرف م�ؤمتره �رشعي ًا وقانوني ًا مت بح�ض��ور
"عدل �إ�شهاد" عاين ح�ضور الن�صاب القانوين النعقاده؛ �أي �أكرث من � 109أع�ضاء
يف اللجنة املركزية التي ت�ضم  217ع�ضواً.

بعد اإلعالن عن نهاية داعش في سوريا ...أين ذهبت أس��لحة "قس��د"
دمشق  -وكاالت

يرى العديد من اخلرباء ال�سيا�س��يني والع�سكريني �أن الإعالن
الأمريك��ي ب�س��حب القوات من �س��وريا كان �أح��د بنود خطة
البي��ت الأبي�ض لتمكني "ق�س��د" وحماولة �إدخ��ال تركيا يف
�أحد حماور اللعبة حتى ال تكون عقبة يف طريقها.
وال يتوق��ف عند هذا فح�س��ب ،بل لإيجاد كي��ان جديد يدين
بال��والء الكامل لأمري��كا وقاعدة �إ�رسائيلية على الأرا�ض��ي
ال�سورية.
قال حممود عثمان املحلل ال�سيا�سي الرتكي �إن كمية كبرية
من الأ�سلحة املتنوعة مت منحها لق�سد خالل الفرتة املا�ضية
بدع��وى حمارب��ة "داع���ش" ،ويف احلقيق��ة �أن معظ��م تل��ك
الأ�س��لحة تذهب �إىل ح��زب العمال الكرد�س��تاين "بي كاكا"
وامل�صنف �إرهابيا من جانب ال�سلطات الرتكية.
و�أ�ض��اف املحلل ال�سيا�س��ي� ،أن هناك قلق تركي بالفعل من
عمليات ت�س��ليح "ق�س��د" ،وب�ش��كل خا�ص بعد الق�ض��اء على
تنظيم "داع�ش" يف �آخر معاقله بالباغوز ال�س��ورية ،وهناك
ت�س��ا�ؤالت كثرية� ،إىل �أين �ستذهب تلك الأ�سلحة والتي تكفي
يف احلقيق��ة جي�ش كامل ،بعدما �س��اهمت تلك الأ�س��لحة يف

�إ�س��قاط مروحية تركية خارج مناطق اال�ش��تباك من خالل
تلك الأ�سلحة.
و�أ�ش��ار عثم��ان �إىل �أن املخ��اوف الرتكي��ة م�رشوع��ة ح��ول
م�ص�ير "ق�س��د" وم�ص�ير الأ�س��لحة الت��ي بحوزته��ا والت��ي
ح�ص��لت عليها بدافع حماربة الإرهاب ،ومل يو�ض��ح الطرف
�أو الأط��راف الت��ي منح��ت تل��ك الأ�س��لحة من �أج��ل حماربة
الإرهاب…ما م�صريها.
وا�س��تطرد املحل��ل ال�سيا�س��ي ،مازال��ت الإجاب��ات عل��ى
الت�سا�ؤالت الرتكية مبهمة ،وبالتايل ت�شعر تركيا ب�أن �أمنها
الإ�س�تراتيجي مهدد ،نتيجة وجود �أ�سلحة متقدمة مع طرف
ت�صنفه �إرهابيا ويهدد �أمنها وا�ستقرارها.
و�أو�ض��ح عثم��ان� ،أن الطرف الأمريكي يريد "ر�ش��وة" تركيا
من �أجل ك�س��ب الوقت ،ويعد تركيا مبنطقة �آمنة يف ال�ش��مال
ال�سوري على �أن يتم احلفاظ على "ق�سد" وحمايتها من قبل
قوات �أوربية حتديدا.
ولف��ت �إىل �أن اخلط��ة الأمريكي��ة تق��وم يف املرحل��ة التالية
بالف�ص��ل بني املناطق التي ت�س��يطر عليها "ق�سد" واملنطقة
�أو املناطق الآمنة ،لكن مل يتم حتديد م�ساحة املنطقة الآمنة
وعمقه��ا ،ورمبا تك��ون املنطقة الآمنة من جانب وا�ش��نطن

لرتكي��ا عب��ارة عن "طع��م" .وتاب��ع املحلل ال�سيا�س��ي ،بعد
املنطقة الآمنة ،ت�ستطيع وا�شنطن ال�ضغط على �أنقرة للقبول
بباق��ي ال�رشوط الأمريكي��ة ،من �أجل �أن يك��ون هناك كيان
م�س��تقل ل��ـ "ق�س��د" ،والتي �أ�ص��بحت متتلك �أ�س��لحة متطورة
وباتت قوة ع�س��كرية بعد عمليات التغيري الدميوغرايف الذي
قامت به "ق�سدط.
و�أ�ض��اف عثم��ان ،تل��ك الق��وات عملت عل��ى �إح��داث تغيري
دميغ��رايف ب�إج�لاء �س��كان منطق��ة الف��رات م��ن الع��رب
والرتكم��ان وغريهم ،وعد ال�س��ماح للمهجري��ن بالعودة �إىل
منازلهم بق�صد فر�ض التغيري الدميوغرايف الذي تريده.
و�أعل��ن الرئي���س الأمريك��ي ،ال�س��بت  23مار���س�/آذار
املا�ض��ي ،عن �أن جميع الأرا�ض��ي ال�س��ورية والعراقية التي
كانت خا�ض��عة لتنظي��م "داع�ش" (املحظور يف رو�س��يا) قد
حتررت ،وكانت قوات �س��وريا الدميقراطية (ق�س��د) قد �أعلنت
قبل��ه ب�س��اعات عن حتقيق االنت�ص��ار الكامل عل��ى التنظيم
الإرهابي.
يف ح�ين علقت رو�س��يا عرب م�ص��در يف اخلارجية الرو�س��ية
عن �أن هذه الت�رصيحات غري مقنعة ،و�أن النجاح يف حترير
�سوريا من الإرهابيني عائد لرو�سيا واجلي�ش ال�سوري.

طهران تسلم السفير الفرنسي
الجديد مذكرة احتجاج
طهران  -وكاالت

ا�س��تدعت وزارة اخلارجية الفرن�س��ية ال�س��فري الفرن�س��ي
لدى طهران ،و�س��لمته مذك��رة احتجاج على ت�رصيحات
لل�س��فري الفرن�س��ي لدى وا�شنطن ب�ش���أن االتفاق النووي
بني �إيران والدول الكربى.
واعت�برت اخلارجي��ة الإيراني��ة ت�رصيح��ات ال�س��فري
الفرن�س��ي يف وا�ش��نطن "انته��اكا �ص��ارخا مل�ض��مون
و�أه��داف االتفاق النووي" ،م�ؤك��دة �أنه "يف حال مل يتم
حل الأمر ب�ش���أن التغريدة ..ف�إن �إيران �س��تتابع الق�ضية
بن��اء على الآليات املدرجة يف االتفاق النووي وحتتفظ
لنف�سها بحق الرد".
وت�ش�ير م�ص��ادر يف طه��ران �إىل �أن ا�س��تدعاء ال�س��فري
الفرن�س��ي اجلدي��د يف طه��ران فيليب تي��ه ،ي�أتي يف �أول
�أي��ام عمل��ه وبع��د تقدمي��ه �أوراق اعتم��اده �إىل وزي��ر
اخلارجية حممد جواد ظريف.
ويف ه��ذا ال�ص��دد� ،أك��د ظريف خالل ا�س��تقباله ال�س��فري
الفرن�سي اجلديد �أن بيان جمموعة  G7وت�رصيح ال�سفري
الفرن�سي يف وا�شنطن "مدمران لالتفاق النووي".

الســودان ..بيــن تمــيم وسلــمان
مع اتضاح مالمح الوضع الذي
نشأ في السودان وحوله بعد
عزل الرئيس السابق عمر البشير،
يبدو أن البلد يتحول إلى ساحة
جديدة لتصفية الحسابات بين
المحاور اإلقليمية المتصارعة.

الخرطوم  -وكاالت

وحتى �آخر �أيام حكمه متكن الب�شري من احلفاظ
عل��ى "عالق��ات عم��ل" م��ع جمي��ع الأط��راف
الإقليمي��ة ،وح��ل �ض��يفا يف عوا�ص��م ال ت��كاد
تخاطب بع�ض��ها ،من القاه��رة �إىل الريا�ض �إىل
الدوحة ثم دم�ش��ق و�أنقرة .و�أبدى الب�شري مهارة
فائق��ة يف مبادل��ة اخلدم��ات الت��ي تطلبها تلك
العوا�ص��م م��ن اخلرط��وم ،مث��ل طل��ب الريا�ض
و�أب��و ظب��ي دع��م جمهودها احلرب��ي يف اليمن،
بامل�ساعدات املالية والعينية التي كان الرئي�س
ال�س��وداين يف �أم�س حاجة �إليها و�سط الأو�ضاع
االقت�ص��ادية املرتدي��ة طيلة ال�س��نوات الأخرية
يف بالده.
وب��دا الأم��ر وك�أن ال�س��ودان متك��ن م��ن البق��اء
يف م�أم��ن م��ن العوا�ص��ف الت��ي �أحدقته��ا ب��ه
ال�رصاعات الإقليمية ،ال �س��يما الأزمة اخلليجية
القطري��ة يف ماي��و ع��ام  ،2017واحلفاظ على
م�س��افة مت�س��اوية ن�س��بيا من �أط��راف املحاور
الإقليمية املتنازعة.
لك��ن عزل الب�ش�ير وما تبعه من ا�س��تتباب حكم
الع�س��كر يف ال�س��ودان قلب هذه ال�ص��ورة ،حيث
بات��ت هذه الأح��داث تنظر �إليه م��ن زاوية تقدم
�أح��د املحاور ،وهو حم��ور دول املقاطعة ،على
ح�ساب حمور �آخر يجمع قطر وتركيا ممتدا حتى

�إي��ران .وتك�ش��ف ردود فع��ل العوا�ص��م املعنية
على تطورات ال�س��ودان ا�س��تقطابا وا�ض��حا يف
املواقف ،فبعد �أن �ساد حذر طبيعي ت�رصيحات
جمي��ع الأط��راف اخلارجية انعك���س يف �إطالق

�ش��عارات ف�ضفا�ضة حول دعمها تطلعات �شعب
ال�س��ودان و�س�لامة البالد يف حلظته التاريخية
ال�ص��عبة ،ا�ص��طف البع���ض علنا مع ال�س��لطات
اجلدي��دة ،فيما �أبدى �آخ��رون ت�أييدا ال لب�س فيه

ملطالب املعار�ض��ة ال�س��ودانية الراف�ض��ة حلكم
الع�س��كر وامل�رصة على انتقال ال�س��لطة حلكومة
مدنية.
جتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن ب��وادر االبتعاد اخلليجي
ع��ن الرئي���س ال�س��وداين ظه��رت قب��ل �س��قوطه
ب�أ�س��ابيع عل��ى الأق��ل ،يف ظل ت�ص��اعد احلراك
االحتجاج��ي ،عندم��ا �ش��نت �ص��حيفة �إماراتية
ر�س��مية هجوم��ا عل��ى نظ��ام الب�ش�ير وا�ص��فة
ال�س��ودان ب�أن��ه �ض��حية م�رشوع "�إخ��واين" منذ
ع��ام  1989انته��ى ب��ه �إىل "كوراث" ،م�ش�يرة
�أي�ضا �إىل ارتباطاته "امل�شبوهة" بقطر وتركيا.
وتزامنا مع �إعالن الريا�ض و�أبو ظبي واملنامة
دعمها املجل�س الع�سكري االنتقايل برئا�سة عبد
الفتاح الربه��ان ،الذي كان ي�رشف على القوات
ال�س��ودانية العاملة �ض��من التحالف العربي يف
اليم��ن ،اكتظت ال�ص��فحات املوالية لل�س��عودية
وحلفائه��ا يف مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
ب�رصخ��ات ن��صر ،ترك��ز عل��ى "هزمي��ة جديدة
للإخوان امل�س��لمني" يف املنطقة مبا ميثل ذلك
من �رضب��ة مل�ش��اريع الدوحة و�أنق��رة وطهران
الإقليمية.
وربط �أن�ص��ار حمور املقاطعة انقالب ال�س��ودان
م��ع التط��ورات يف ليبي��ا ،حي��ث يق��ود امل�ش�ير
خليف��ة حفرت بدع��م م��ن ال�س��عودية والإمارات
وم�رص حربا �رضو�سا �ضد قوات حكومة الوفاق

الوطني ،التي تراها هذه الدول معركة حا�س��مة
�أخ��رى من �أج��ل اقت�لاع "امل��شروع الإخواين"
املدعوم من قطر وتركيا يف املنطقة.
وكرث احلديث يف هذه الأو�س��اط عن "طرد" قطر
وتركيا من ال�س��ودان ،و�إنهاء "�أطماع" الرئي�س
الرتك��ي رجب طي��ب �أردوغ��ان يف بالدهم عرب
ا�س��تعادة ال�سودانيني جزيرة �سواكن على البحر
الأحم��ر ،الت��ي واف��ق الب�ش�ير على ت��ويل �أنقرة
تعمريه��ا و�إدارته��ا لف�ترة مل يت��م حتديده��ا،
و�إلغ��اء ع��شرات االتفاقي��ات الت��ي "ت�س��مح
با�س��تغالل تركيا للأرا�ض��ي ال�سودانية ع�سكريا
واقت�صاديا خلدمة الأتراك فقط".
ومن املبكر �إطالق الأحكام النهائية على ت�أثري
انق�لاب ال�س��ودان على التوازن��ات والتجاذبات
الإقليمية ،لكن اعرتافا خليجيا �رسيعا باملجل�س
الع�س��كري االنتقايل م�صحوبا ب�إعالن الريا�ض
تقدمي حزمة م�س��اعدات �إن�س��انية لل�س��ودان ،يف
ظل �ص��مت تركي قطري فيم��ا يخ�ص موفقهما
م��ن ال�س��لطة ال�س��ودانية اجلدي��دة ،يوح��ي ب�أن
حمور املقاطعة �س��جل نقطة ل�ص��احله على �أقل
التقدير يف ال�سودان ،و�سط خماوف من �أن يعقد
�رصاع املحورين مهمة اخلرطوم ال�صعبة �أ�صال
يف حتقيق انتقال �إىل نظام �سيا�سي واقت�صادي
جديد بعد � 30س��نة من حكم الب�شري الذي ي�صفه
البع�ض بـ "املت�سلط".

