
املهلة الشعبية انتهت من دون حكومة بديلة واالحتجاجات تتصاعد في العراق
بغداد- الناصرية -عبداحلسني غزال -الزمان 
املنتفضون  حددها  التي  املهلة  انتهت 
يتم  ولم  والظلم  الفساد  ضد  العراقيون 
الشعبي  االجماع  تنال  حكومة   تعيني 
االحتجاجات  لتصاعد  العنان  اطلق  مما 
العراق  جنوب  ومدن  بغداد  في  الحد 
وجسورا  طرقا  متظاهرون  قطع  حيث 
بينها بإطارات سيارات مشتعلة للضغط 
القيام  أجل  من  والبرملان  الحكومة  على 
بإصالحات سياسية بينها تسمية رئيس 
مبكرة  انتخابات  وإجراء  جديد  وزراء 
لتغيير الطبقة التي تسيطر على مقدرات 
استجابات  هناك  تبدو  ال  فيما   . العراق 
سريعة للمطالب التي مضى عليها ثالثة 
ومن  بغداد  تشهد  .حيث  وازيد  اشهر 
تشرين  من  األول  منذ  العراق  جنوب 
فيها  يشارك  احتجاجات  األول/أكتوبر، 
آالف املتظاهرين الذين يطالبون ب"إقالة 

النظام" السياسي املوالي لطهران.
ساحة  في  مئات  احتشد  بغداد،  ففي 
الطيران وساحة التحرير الرمزية اللتني 
عنها  غاب  بعدما  بغداد،  قلب  في  تقعان 
غالبية املتظاهرين خالل األيام املاضية. 
وقطعوا  سيارات  إطارات  أحرقوا  وقد 
طرقا رئيسية بينها شارع محمد القاسم 
)وسط  السنك  بغداد( وعند جسر  )شرق 

قنابل  األمن  قوات  واستخدمت  بغداد(. 

توسع  من  للحد  للدموع  املسيل  الغاز 
التظاهرات. ورد متظاهرون بالحجارة ما 
بينهم  إلى غصابة عشرة أشخاص  أدى 
ضابط  أحدهم  األمن  عناصر  من  عدد 

بجروح، وفقا ملصادر أمنية وطبية.
محمد  شارع  من  املتظاهرين  أحد  وقال 
"هذا  إن  برس  فرانس  لوكالة  القاسم 
التصعيد هو البداية. نريد إيصال رسالة 
غدًا  ستنتهي  املهلة  بأن  الحكومة  إلى 
وتابع  السيطرة".  عن  االمور  وتخرج 
)ألن(  تماطلوا  "ال  الساسة  مخاطبا 

الشعب واع"
مئات  توافد  )جنوب(،  الناصرية  وفي 
في  الحبوبي  ساحة  الى  املحتجني 
بقطع  متظاهرون  وقام  املدينة.  وسط 
التي  املدينة  في  رئيسية  وجسور  طرق 
استمر فيها إغالق املؤسسات الحكومية 

والتعليمية .
الطريق  بقطع  متظاهرون  توعد  كما 
السريع الذي يربط بغداد بمدينة البصرة 
في  قار،  ذي  بمحافظة  مرورا  الجنوبية 
حال واصلت الحكومة والكتل السياسية 

إهمال مطالبهم.
يتظاهر  كان  الذي  كاظم  حيدر  وقال 
من  "بدأنا  برس  لفرانس  الناصرية  في 
الحكومة  إستجابة  لعدم  التصعيد  اآلن 
سبعة  مهلة  "حددنا  وأضاف  ملطالبنا". 

هذه  وتنتهي  املاضي  االثنني  منذ  أيام، 
مستقلة  حكومة  بتشكيل  ممثلة  الليلة، 

قادرة على أنقاذ العراق".
احتجاجات  تصاعدت  ذاته،  الوقت  في 
النجف  بينها  أخرى  مدن  في  مماثلة 
وجميعها  والعمارة  والكوت  والديوانية 
في جنوب البالد. وقد شهد اغلبها إغالق 

وقيام  وتعليمية  حكومية  مؤسسات 
رئيسية وجسور  طرق  بقطع  متظاهرين 

بما في ذلك بإطارات مشتعلة.
الشيعة  لدى  املقدسة  وفي مدينة كربالء 
دعمًا  الطالب  من  كبيرة  أعداد  خرجت 

للمتظاهرين في جنوب البالد.
وقالت الطالبة آيات موفق لفرانس برس 

نطالب   )...( لالعتصامات  تأيدا  "خرجنا 

برئيس وزراء عادل وغير حزبي".
يحتوينا  وطنًا  نريد  "نحن  وأضافت 
هذه  في  وسنستمر  الشعوب  باقي  مثل 

التظاهرات إلى أن تتحقق املطالب".
ومن املرتقب أيضًا أن تشهد البالد في 24 
"مليونية"  تظاهرة  الثاني/يناير،  كانون 
دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، 

للتنديد بالوجود األميركي في العراق.
وتنتشر قوة أميركية في العراق عديدها 
تنظيم  محاربة  على  تعمل  جندي،   5200

دولي  تحالف  ضمن  اإلسالمية  الدولة 
نهاية  منذ  املتحدة  الواليات  تقوده 
العام 2014، بناء على طلب من الحكومة 
العراقية.   ويستهدف التنديد، إلى جانب 
الواليات  الحاكمة،  السياسية  الطبقة 

املتحدة وإيران على حد سواء.
تحول  الذي  العراق  إلى  األنظار  وتتجه 
الى ما يشبه ساحة صراع بني واشنطن 
املتحدة  الواليات  اغتيال  بعد  وطهران، 
كانون  مطلع  مسّيرة  طائرة  بواسطة 
اإليراني  الجنرال  الحالي،  الثاني/يناير 

هيئة  رئيس  ونائب  سليماني  قاسم 
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس.

وردت طهران باطالق صواريخ بالستية 
على قاعدة عني األسد حيث يتمركز قوة 

أميركية في غرب العراق.
صّوت  األميركية،  الغارة  على  وردًا 
على  أسبوعني  قبل  العراقي  البرملان 
القوات  تواجد  إنهاء  الحكومة  تفويض 

األجنبية في البالد.
منذ  سياسيًا  شلاًل  العراق  ويشهد 
استقالة حكومة عادل عبد املهدي مطلع 

الكتل  تزال  وما  األول/ديسمبر.  كانون 
التوافق  على  قادرة  غير  السياسية 
الوزراء  لرئاسة  بديلة  شخصية  اليجاد 

رغم انقضاء املهل الدستورية.
وأعلن املتظاهرون رفضهم ما يتم تداواه 
املهدي  عبد  مواصلة  احتمال  عن  حاليًا 
انتهاء  حتى  للحكومة  كرئيس  مهماته 

واليته.
منذ  سياسيا  شلال  العراق  ويشهد 
استقالة حكومة عادل عبد املهدي مطلع 
الكتل  تزال  وما  األول/ديسمبر.  كانون 

التوافق  على  قادرة  غير  السياسية 
الوزراء  لرئاسة  بديلة  شخصية  اليجاد 

رغم انقضاء املهل الدستورية.
شهدتها  التي  العنف  أعمال  وأسفرت 
مقتل  عن  البالد  أنحاء  في  التظاهرات 
نحو ٦٧٠ شخصًا غالبيتهم من املحتجني، 
ومن  بجروح.  ألفًا   25 من  أكثر  وإصابة 
 24 في  البالد  تشهد  أن  أيضًا  املرتقب 
"مليونية"  تظاهرة  الثاني/يناير،  كانون 
دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، 

للتنديد بالوجود األميركي في العراق.
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برلني- لندن - الزمان 
املشاركة  الرئيسية  الدول  قادة  انهى 
في  قمتهم  ليبيا  يمزق  الذي  النزاع  في 
برلني  مساء األحد ملحاولة إطالق عملية 
السالم مجددا وتجنب حرب أهلية تحول 
وطالب  ثانية«.   »سوريا  إلى  البلد  هذا 
ارسال  بوقف  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 

مقاتلني من سوريا الى ليبيا فيما
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  قال 
مستعدة  بريطانيا  إن  األحد  جونسون 
للمساعدة  وخبراء«  »أشخاص  إلرسال 
في مراقبة وقف إطالق نار في ليبيا قد 
برلني  مؤتمر  إليه خالل  التوصل  يجري 

حول السالم في هذا البلد.
نيوز  سكاي  لقناة  جونسون  وأكد 
العاصمة  إلى  وصوله  عند  البريطانية 
تدخل  لكف  حان  الوقت  أن  األملانية 
في  الحرب  في  الخارجيني«  »الوكالء 
ليبيا. وأضاف »النزاعات بالوكالة تنتهي 
فقط عندما يقرر الوكالء الخارجيون أنهم 
»نريد  مؤكدًا  لها«،  حد  وضع  يريدون 
سالمًا ترعاه األمم املتحدة في ليبيا وأن 
شعب  عانى  لقد  املنافسة.  هذه  تتوقف 

ليبيا بما فيه الكفاية«.
القوات  اداء  إمكان  عن  سؤاله  وعند 
البريطانية دورًا في مراقبة وقف إطالق 
التوصل  تم  »إذا  أجاب جونسون  النار، 
يمكننا  بالتأكيد  فنعم  نار،  إطالق  لوقف 
أن نقوم بدور نجيده جيدًا، وهو إرسال 
إطالق  وقف  ملراقبة  وخبراء  أشخاص 

الوقت  في  أرى  »ال  وأضاف  النار«. 
مشيرًا  النار«،  إلطالق  وقف  اي  الحالي 
واعتبر  اليوم«.  نناقشه  ما  »هذا  أن  إلى 
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
األحد أن املؤتمر الدولي من أجل السالم 
في ليبيا سيشّكل »خطوة مهمة« لتثبيت 
في  البالد،  في  الهش  النار  إطالق  وقف 
في  املحادثات  بدء  تسبق  تصريحات 
في  للصحافيني  إردوغان  وقال  أملانيا. 
لحضور  التّوجه  قبل  اسطنبول  مطار 
تشّكل  برلني  قّمة  أن  »أرى  املؤتمر 
النار  إطالق  وقف  لترسيخ  مهّمة  خطوة 

و)التوصل إلى( حل سياسي«.
تم  الذي  بالتقّدم  »التضحية«  من  وحّذر 
تحقيقه باّتجاه السالم بعد وقف إطالق 
طموحات  أجل  »من  الشهر  هذا  النار 

تّجار الدم والفوضى«.
والالفت ان  اروقة مؤتمر برلني  شهدت  
مقابلة فيها سخط امريكي كبير  من خالل 
األميركي  الخارجية  وزير  عنه  عّبر   ما 
مايك بومبيو األحد للرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي عن »سخطه« بعد الوفاة 
منذ  معتقل  أميركي  ملواطن  »املأسوية« 
2013 في مصر. وتوفي مصطفى قاسم، 
عامًا(   54( املصري  األميركي  املواطن 
الذي كان يعاني من السكري ومشاكل في 
القلب، في 13 كانون الثاني/يناير بعدما 
عن  إضرابًا  أشهر  ثالثة  نحو  قبل  بدأ 
حتى  األخيرة  األيام  في  وتوقف  الطعام 

عن شرب السوائل.

باسم  املتحدثة  عن  صادر  بيان  وأفاد 
الخارجية األميركية مورغان أورتاغوس 
في  السيسي  التقى  الذي  بومبيو  أن 
الدولي بشأن  برلني على هامش املؤتمر 
ليبيا، »عّبر عن سخطه حيال الوفاة غير 
الضرورية واملأسوية للمواطن األميركي 

املعتقل في مصر مصطفى قاسم«.
املعتقل  هذا  قضية  تناول  بومبيو  وكان 
كما  وفاته  قبل  املصرية  السلطات  مع 
بوفاته  سابق  وقت  في  واشنطن  نددت 
»غير  بأنها  إياها  واصفًة  السجن  في 
ضرورية ومأسوية وكان يمكن تجنبها«.

وقاسم مواطن مصري هاجر إلى الواليات 
الجنسية  على  حصل  حيث  املتحدة 
األميركية واعتقل في 2013 خالل زيارة 
للقاهرة في وقت كانت السلطات املصرية 
تشّن حملة على املتظاهرين ضد النظام.

وقالت منظمات غير حكومية تمّثل عائلة 

مركز  في  املال  ليصّرف  »ذهب  إنه  قاسم 
أوراقه  جنود  منه  طلب  عندما  تجاري« 
جواز  رؤيتهم  لدى  وأوقفوه«  و«ضربوه 

سفره األميركي.
وُحكم على قاسم في 2018 بالسجن ملدة 
تظاهرات  في  املشاركة  بجرم  عامًا   15

أكد  عنه  الدفاع  فريق  لكن  النظام  ضد 
أنه لم ُيقّدم أي دليل ضده أثناء املحاكمة 

التي استهدفت أكثر من 700 متهم.
أكثر  مؤخرًا  واشنطن  لهجة  وأصبحت 
رغم  املصرية،  الحكومة  حيال  حدًة 
الصداقة التي ُيظهرها باستمرار الرئيس 

دونالد ترامب ونظيره املصري.
كذلك تحدث بومبيو في األشهر األخيرة 
الصحافة  »حرية  على  »مخاوف«  عن 
مصر،  في  اإلنسان«  حقوق  ووضع 
استهدفت  توقيفات  سلسلة  على  ردًا 
صحافيني ومفكرين وناشطني سياسيني 
أيلول/سبتمبر  في  نادرة  تظاهرات  بعد 
ضد السيسي.  والهدف األول لهذه القمة 
هو   ، املتحدة  األمم  برعاية  تعقد  التي 
هذه  في  األجنبية  للتدخالت  حد  وضع 
عوامل  فيها  النزاع  تغذي  التي  الدولة 
عديدة من الشهية ملواردها النفطية إلى 
الخصومات السياسية االقليمية وصراع 
النفوذ.ويتوقع أن يصدر عن القمة تعهد 
األسلحة  شحن  على  الحظر  باحترام 
فرض في 2011 لكنه بقي إلى حد كبير 
مسودة  في  ورد  كما  ورق،  على  حبرا 
عليها  اطلعت  التي  النهائي  االتفاق 
أن  ويفترض  الفرنسية.  الصحافة  وكالة 
يتم إطالق دعوة إلى وقف »كامل« ودائم 
بينما  األرض،  على  العدائية  لألعمال 
إمكانية إرسال قوة  النقاش حول  يتسع 

دولية للتحقق من الوقائع.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 جونسون:بريطانيا مستعدة ملراقبة وقف إلطالق النار في ليبيا

قمة برلني تلزم داعمي السراج وحفتر بوقف التسليح
وتشهد سخطًا أمريكيًا على مصر
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بيروت- الزمان 
بدء  عن  األحد  اإلسرائيلي  الجيش  أعلن 
لبنان  مع  حدوده  طول  على  حفر  عمليات 
على  عام  بعد  استشعار  أجهزة  لتركيب 
العبرية  الدولة  اتهمت  أنفاق  تدمير 
بني  الحدود  طول  على  بحفرها  اهلل  حزب 

الجانبني.
اإلسرائيلي  الجيش  باسم  املتحدت  وقال 
"ننشر  للصحافيني  كونريكوس  جوناثان 
مواقع  في   )...( األرض  على  دفاعيا  نظاما 

مختلفة على طول الحدود".
الحفر  أعمال  ستبدأ  كونريكوس  وبحسب 
لنشر  األنفاق  بلدة مسجاف عام لرصد  في 

تكنولوجيا كشف الضوضاء الجديدة.
إكمال  على  عام  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي 
إسرائيل عملية لتدمير األنفاق، أطلق عليها 

تسمية "درع الشمال".
الجيش  اتهم  التي  األنفاق  وكانت 
بحفرها  اللبناني  اهلل  حزب  اإلسرائيلي 

تمتد عبر الحدود مع لبنان.
وأقر األمني العام لحزب اهلل اللبناني حسن 
أنفاق في جنوب  نصر اهلل حينها بوجود 
لبنان، إال أنه رفض تحديد من حفرها ومتى، 
االنفاق  اكتشفت  إسرائيل النها  وسخر من 

بعد "سنوات عديدة".
اإلسرائيلي"ال  الجيش  باسم  املتحدث  وقال 
معلومات  بأي  الحفر  لعمليات  عالقة 
األنشطة  وكل  جديد"  استخباراتية 

اإلسرائيلي  الجانب  على  ستتم  العسكرية 
للحدود.

بلدة  في  العمل  يستمر  أن  املتوقع  ومن 
لتثبيت  أسابيع  عدة  عام  مسجاف 
املستشعرات على طول األجزاء األخرى من 

الحدود.
نشاطنا  أن  "ندرك  كونريكوس  وأضاف 
سيتم سماعه  األرجح  وعلى  مرئيا  سيكون 

على الجانب اللبناني من الحدود".
حفظ  قوة  أخطرت  إنها  إسرائيل  وقالت 
لبنان  في  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم 

باألمر.
وتقوم قوة حفظ السالم بدوريات على طول 
املتحدة  األمم  الذي وضعته  األزرق"  "الخط 
بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 

.2000
حالة  في  عمليا  ولبنان  إسرائيل  تزال  وال 
الفينة  بني  الحدود تصعيدا  وتشهد  حرب، 

واألخرى.
املتحدة حزب  وتصنف إسرائيل والواليات 
اهلل "منظمة إرهابية"، أما االتحاد األوروبي 
الحزب  لجناح  التصنيف  هذا  فيتبنى 
التي   بريطانيا  باستثناء  فقط.  املسلح 
اهلل  حزب  ان  املاضي  االسبوع  اعتبرت 
ارهابية  منظمة  واجنحته  تصنيفاته  بكل 
املنتمني  سنوات  عشر  بالسجن  وستعاقب 
له  املروجني  او  الحزب  الى  اراضيها  على 

سياسيا واعالميًا .

إسرائيل تبدأ بتركيب أجهزة استشعار على طول احلدود مع لبنان

مقتل 83 جنديًا مينيًا
في هجوم بصاروخ وطائرة مسّيرة

على  يمنيا  جنديا   83 قتل  -الزمان  عدن 
هجوم  في  الحكومية  القوات  من  األقل 
استهدف  مسيرة  وطائرة  بصاروخ 
مسجدا في محافظة مأرب بسرق اليمن، 
ونسب إلى املتمردين الحوثيني، بحسب 
ما اعلنت مصادر طبية وعسكرية األحد.

هدوء  من  اشهر  بعد  الهجوم  ووقع 
نسبي في الحرب الدائرة في اليمن بني 
الحكومة املعترف بها دوليا والتي تحظى 
السعودية  بقيادة  تحالف عسكري  بدعم 
من  املدعومني  الحوثيني  واملتمردين 
يمنية  عسكرية  مصادر  وقالت  إيران. 
التي  مأرب  مدينة  في  يقع  املعسكر  إن 
تبعد 170 كيلومترا شرق صنعاء، مشيرة 
داخل  استهدف مسجدا  الهجوم  أن  إلى 
معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صالة 

املغرب مساء السبت.
مأرب  مستشفى  في  طبي  مصدر  وقال 
اصيب  بينما  قتلوا  جنديا   83 أن  العام 
استهدف  الذي  الهجوم  في  آخرون   148

حماية  الرابع  للواء  تابعا  معسكرا 
رئاسية. 

إطالق  على  يوم  بعد  الهجوم  ويأتي 
قوات  من  بدعم  الحكومية  القوات 
ضد  واسعة  عسكرية  عملية  التحالف 

املتمردين الحوثيني في منطقة نهم شمال 
يوم  بعد  الهجوم  ويأتي  صنعاء.  شرق 
من  بدعم  الحكومية  القوات  إطالق  على 
واسعة  عسكرية  عملية  التحالف  قوات 
ضد املتمردين الحوثيني في منطقة نهم 

شمال شرق صنعاء.
األحد،  نهم  في  مستمرا  القتال  زال  وما 
بحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية عن 
مصدر عسكري أوضح أن هناك "عشرات 
القتلى والجرحى من عناصر امليليشيات 

الحوثي".
ولم يعلن املتمردون الحوثيون حتى اآلن 

مسؤوليتهم عن الهجوم.
منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  وندد 
"عملية  أنه  معتبرا  بالهجوم  هادي 
ما  بحسب  وجبانة"،  غادرة  إرهابية 
الرسمية  اليمنية  سبأ  وكالة  أوردت 

لألنباء.
للمليشيات  املشينة  االفعال  أن  وأضاف 
رغبتها  عدم  شك  دون  تؤكد  الحوثية 
غير  تجيد  ال  النها  للسالم  جنوحها  او 
اداة  وتمثل  والدمار  املوت  مشروع 

رخيصة الجندة ايران في املنطقة".
اليقظة  تعزيز  "أهمية  هادي  وأكد 

العسكرية والجاهزية القتالية".

 القاهرة- مصطفى عمارة
فى  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
الزمان  تصريحات خاصة  ملراسل 
الختامي  البيان  بنود مسودة  اهم 
التوافق  تم  والذي  برلني  ملؤتمر 
تمت  التى  املشاورات  خالل  عليه 
خالل االيام القادمة  . ويدعو البيان 
الفاعلة  الدولية  االطراف  جميع 
مماثل  بدور  القيام  الى  االزمة  فى 
املتحدة  االمم  بدور  واالعتراف 
مصالحه  تحقيق  فى  الرئيس 
الختامي  البيان  يدعوا  كما  ساملة 
بوقف  االطراف  جميع  تلتزم  ان 
االعمال  ووقف جميع  النار  اطالق 
مجلس  يفرض  ان  على  العدوانية 
يثبت  من  كل  على  عقوبات  االمن 
انتهاكة لوقف اطالق النار ويدعوا 
رئاسي  مجلس  انشاء  الى  البيان 
موحدة  ليبية  حكومة  وتشكيل 
وشاملة وحث جميع االطراف على 

احياء العملية السياسية .
الحوار  برلني  مؤتمر  ويدعم 
مؤسسات  ممثلي  مع  االقتصادي 
تنفيذ  وتشجيع  ليبية  اقتصادية 
هيكلية  اقتصادية  اصالحات 
دولية  لجنة  تشكيل  عن  فضال 
برلني  قمة  نتائج  لتنفيذ  للمتابعة 
من  عدد  اعتبر  ذاته  السياق  فى 

الخبراء السياسني ان مؤتمر برلني 
االزمة  لحل  االخيرة  الفرصة  يعد 
محمد  د/  السفير  واكد  سياسيا 
الخارجية  وزير  مساعد  حجازي 
على  سيركز  املؤتمر  اهداف  ان 
اتفق  التى  االساسية  العناصر 
عقد  الذي  االجتماع  فى  عليها 
خارجية  وزراء  بني  بالقاهرة 

وفرنسا  واليونان  وقبرص  مصر 
وايطاليا حول تثبيت وقف اطالق 
الوطنية  املؤسسات  النار وتوحيد 
تفكيك  على  والعمل  الليبية 
توزيع  الى  باالضافة  امليلشيات 
خارطة  ووضع  للثروات  عادل 
طريق وفقا ملبادرة املبعوث االممي 
وخطة االتحاد االفريقي للسالم. من 

جانبه توقع السفير حمدي صالح 
االسبق  الخارجية  وزير  مساعد 
من  بمجموعة  املؤتمر  يخرج  ان 
حل  على  تساعد  التي  التوصيات 
التى  التوتر  حدة  وتخيف  االزمة 
وستكون  كبير  صدام  الى  تؤدي 
اهم التوصيات تثبيت وقف اطالق 

النار ونزع السالح.

دبلوماسيون:مؤمتر برلني الفرصة األخيرة 


