
الفيروس املرعب يقتل أكثر من مئة شخص
في الصني والعدوى متتد خارجها

العراق:جتدد هجمات الترهيب 
ضد احملتجني

بغداد-عبداحلسني غزال 
كربالء - عامر طويرجي

بجروح  عشرات  وأصيب  عراقيان  قتل   
مرتبطة  عنف  أعمال  خالل  الثالثاء 
بعيد  للحكومة،  املناهضة  باالحتجاجات 
قناة  بث  بحظر  أمرًا  السلطات  إصدار 
املكثفة  بتغطيتها  معروفة  ملدة شهر،  محلية 
النظام.  بإسقاط  املطالبة  للتظاهرات 
يمثل  التي  املطلبية  االحتجاجات  وتتواصل 
جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع 
 480 من  أكثر  مقتل  إلى  أدى  الذي  والعنف 
املتظاهرين،  من  العظمى  غالبيتهم  شخصًا، 
التظاهرات في األول من تشرين  اندالع  منذ 
األول-أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البالد. 
ويطالب املحتجون بإجراء انتخابات مبكرة 
وتسمية  جديد،  انتخابي  قانون  إلى  تستند 
عبد  عادل  املستقيل  عن  بداًل  وزراء  رئيس 
دماء  إراقة  عن  املسؤولني  ومحاسبة  املهدي 

املتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.
وفي الكوت، كبرى مدن محافظ واسط الواقعة 
بالرصاص  متظاهر  قتل  بغداد،  جنوب 
 20 بينهم  الثالثاء  شخصا   56 واصيب 
صدامات  خالل  الحي،  بالرصاص  متظاهرًا 
أيضًا  استخدمت  التي  األمن  قوات  مع 
ملصادر  وفقًا  للدموع،  املسيل  الغاز  قنابل 
وجود  إلى  املصادر  وأشارت  وأمنية.  طبية 

بغداد،  وفي  األمن.  قوات  من  جرحى  عشرة 
اغتيل األستاذ الجامعي محمد حسني علوان 
 ، املستنصرية  بالجامعة  التربية  كلية  من 
الطالبية  االحتجاجات  في  املشاركني  أحد 
التواصل  مواقع  عبر  للتظاهرات  وداعم 
مروره  لدى  مسلح  بهجوم  االجتماعي، 
ملصدر  وفقا  بغداد،  شمال  في  بسيارته 
جثته  أن  طبي  مصدر  وأكد  الشرطة.  في 
ويطالب  بغداد.  مستشفيات  أحد  إلى  نقلت 
ناشطون مدنيون ومتظاهرون، بوقف العنف 

تستهدف  التي  واالغتيال  الخطف  وعمليات 
من  مقربة  على  الترهيب.  بهدف  املحتجني 
ساحة التحرير الرمزية، معقل االحتجاجات 
درعًا  يحملون  متظاهرون  حاول  بغداد،  في 
وإلقاء حجارة  إغالق شوارع  الصنع  محلي 
ضد قوات مكافحة الشغب التي ردت بإطالق 

الرصاص الحي والغاز املسيل للدموع.

وأصيب 15 متظاهرًا بينهم ستة بالرصاص 
الحي في تلك املواجهات، وفقًا ملصادر طبية 
املضطربة،  الناصرية  مدينة  وفي  وأمنية. 
متظاهرون  وتوافد  االحتجاجات  تواصلت 
غالبيتهم طلبة من مختلف املراحل الدراسية، 

إلى ساحة الحبوبي مركز االحتجاجات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

مجلس القضاء األعلى يوضح املوقف من تعيني قاض في االحتادية
بغداد -الزمان 

صدر امس توضيح من املركز االعالمي ملجلس 
القضاء االعلى فيما يلي نصه:

بجلسته  االعلى  القضاء  مجلس  قرر  ان  بعد 
مفاتحة   2020  /  1  /  23 بتاريخ  املنعقدة 
الجمهوري  املرسوم  اللغاء  رئاسة  الجمهورية 
الكبيسي(  رجب  )محمد  السيد  بتعيني  الخاص 
لالسباب  االتحادية  املحكمة  اصليا  في  عضوا 
التي ذكرت في الكتاب الصادر عن مكتب السيد 
رئيس مجلس  القضاء االعلى، كما قرر في ذات 
العمل  عدم  كافة  املحاكم  الى  االعمام  الجلسة 
بأي قرار يصدر  عن املحكمة االتحادية إذا كان 
لعدم  تشكيلتها  في  عضوا  املذكور  القاضي 
صحة عضويته مما  يترتب عليه أن يكون أي قرار 
من  معدوما  قرارا  التشكيلة  بتلك  عنها  صادر 
الناحية القانونية.  على اثر ذلك انعقدت املحكمة 
واصدرت   2020  /1/26 بتاريخ  االتحادية 
اتحادية   / املرقم   /15  القرار   ( مايسمى 
يعد قرارا قضائيا  ان  والذي اليمكن   )2020/
عليها  للصالحيات  املنصوص  جاء خالفا  كونه 
للمحكمة في املادة 93 من الدستور، اذا لوحظ 
بانه  الشكل  يوحي  حيث  من  عنها  ماصدر  ان 
قرار من خالله شكليته وتسبيبه ومن ثم البت في 
رجب  الكبيسي  محمد  القاضي  عضوية  صحة 
من  ولكن  باالتفاق،  صدر  انه  على  فيه  والنص 
الناحية القانونية اليمكن البسط  املتخصصني في 
املحكمة  ان ماصدر عن  يقروا على  ان  القانون 
بالعدد والتاريخ املذكور يعد  قرارا قضائيا النه 
لم يكن بناء على ادعاء او طلب من اي شخص او 
جهة وانما اجتمع رئيس  واعضاء املحكمة فيما 
بينهم لغرض التداول بالشؤون املتعلقة باملحكمة 
كما ورد فيما سمي  بموجبات االنعقاد.فهل يمكن 
وهل  تداوليا(؟  )قرارا  عنها  ماصدر  نسمي  ان 
او  القضائي  في  الفقه  قرار  هكذا  مثل  يوجد 
الفقه الدستوري؟ بالتاكيد اليوجد هكذا قرار في 
فقه القضاء العادي وال القضاء الدستوري وان 
تطلق على شكل  الفقه  الدستوري  في  التداولية 
من اشكال الديقراطية والذي يحدث فيها التداول 

املحكمة  قانون  نص  للسلطة.   1-      السلمي 
االتحادية النافذ رقم 30 رقم 2005 ان املحكمة 
ينص  ولم  فقط  رئيس  وثمانيةاعضاء  تتكون من 
لذا  فيها  احتياط   اعضاء  على  املذكور  القانون 
القانون والخاص  ثالثا من  املادة   6/  فان حكم 
باستمرار رئيس واعضاء املحكمة بالخدمة دون 
رئيس  على  يسري  للعمر  حد   اعلى  تحديد 
تعينيا  املعينني  االصليني  واعضائها  املحكمة 
حيث  االحتياط  االعضاء  ذلك  على  يسري  وال 
ان السيد )محمد رجب الكبيسي( كان قد احيل 
مجلس  من  قضائي  امر  التقاعد  بموجب  على 
محكمة  في  عضوا  كان  كونه  االعلى  القضاء 
املحكمة  في  عضوا  وليس  التمييز  االتحادية 
االتحادية لبلوغه السن القانونية وقد بلغ االن من 
العمر  اكثر من سبعني سنة لذا ال يجوز تعيينه 
املحكمة  رئيس  اقر  وقد  ابتداءا،  اصليا  عضوا 
 االتحادية بذلك بموجب كتابه املوجه الى رئاسة 
الجمهورية بتاريخ 30 / 6 / 2014 اذ  تضمنت 
لم  االتحادية  املحكمة  قانون  بان  منه   2 الفقرة 
ينص على تعيني اعضاء احتياط فيها  وطلب في 
ذات الكتاب ان يتم تسمية القاضيني )عاد هاتف 
جبار ومحمد رجب الكبيسي(  كاعضاء احتياط 
وابراهيم  املعموري  )سامي  القاضيني  عن  بدال 
التقاعد  على  قد  احيال  االخيرين  كون  خليل( 
لبلوغهما السن القانونية باعتبارهما عضوين في 
محكمة التمييز  االتحادية اي انه قد اقر وبشكل 
او  املتقاعد  القاضي  تعيني  جواز  بعدم  صريح 

عمله عضوا  احتياط في املحكمة االتحادية. 
النافذ  االتحادية  املحكمة  قانون  ان  حيث    -2  
للمحكمة  احتياط  اعضاء  وجود  على  ينص  لم 
العضو  لذا ال يمكن ان يكون تعيني  كما  ذكرنا 
لشخصيته  امتدادا  اصلي  كعضو  االحتياط 
ومهامه  كما ورد في القرار املذكور وانما يجب 
ان يكون التعيني بااللية التي رسمها القانون في 
واملادة  االتحادية  املحكمة  قانون  من   )3(  املادة 
)3( من قانون مجلس القضاء االعلى،  وبما ان 
كال املادتني قد تعطل العمل بهما بسبب الحكم 
فال  ذات  املحكمة  قبل  من  دستوريتهما  بعدم 

توجد في الوقت الحاضر اية جهة مخولة قانونا 
بترشيح اي عضو اصلي في  املحكمة االتحادية.  
قرارها  في  االتحادية  املحكمة  اقرته  ما  وهذا 
 /5  /21 في   2019 اتحادية/   /38 بالعدد 
من   )3( املادة  دستورية  بعدم  القاضي   2019  
قانونها عندما طلبت من مجلس النواب  اصدار 
ترشيح  لها  يحق  التي  الجهة  لتحديد  تشريع 
رئيس واعضاء املحكمة،فمن الذي منح  للمحكمة 
رئاسة  الى  فيها  ترشيح عضو جديد  صالحية 

الجمهورية الصدار املرسوم  بتعيينه؟!. 
كما ان ترشيح القاضي محمد رجب الكبيسي 
كعضو احتياط ابتداءا كان مخالفا لنص املادة 
  3 من قانون املحكمة االتحادية والذي كان نافذا 
الترشيح  يكون  ان  ينبغي  كان  اذ  حينها  في 
كان  حني  في  االعلى  القضاء  مجلس  قبل   من 
الترشيح من قبل رئيس املحكمة االتحادية  وبهذه 
القضاء  ملجلس  رئيسا  بصفته  وليست  الصفة 
املحكمة  االتحادية  كتاب  بموجب  وذلك  االعلى 
 /  233 بالعدد  الجمهورية  رئاسة  الى  املوجه 
ما  2014  وهذا   /  6  /  30 في   2014 ت/ 

يترتب عليه بطالن الترشيح ايضا. 
موضوع  املذكور  القرار  ناقش       -3 

اليمني  الجديد  العضو  اداء 
مهم  موضوع  وهو  القانونية 
عضو  الي  يمكن  ال  جدا  اذا 
اعماله  اداء  املحكمة  في 
اليمني  اداء  بعد  اال  فيها 

عليها  في  املنصوص 
قانونها. من   7 املادة 
القرار  توصل  وقد 
)محمد  السيد  ان  اال 
سبق  الكبيسي(  رجب 
امام  اليمني  وان  ادى  له 
املحكمة  واعضاء  رئيس 

عضوا  اصبح  عندما 
فيها  احتياطا 

بموجب  املرسوم 
املرقم  الجمهوري 

118 لسنة 2014،في حني كان اليمني املذكور 
التسليم  فرض  وعلى  فعال  فرض  اداءه  على 
يمينا  حينها  فيها  كان  احتياط،  اعضاء  بوجود 
غير قانوني  النه لم يؤدى امام الجهة التي نصت 
عليها املادة )7( من قانون املحكمة وهي )مجلس 
كان  وقد  الجمهورية  رئاسة  مجلس   الرئاسة( 
اذا   2014 عام  في  موجودا  الرئاسة  مجلس 
وقد  له.  ونائبني  للجمهورية  رئيسا  هنالك   كان 
جاء في القرار وانه وبعد الغاء مجلس  الرئاسة 
الدستور  من  اوال/   /138 املادة  بموجب 
اليمني  امامها  حلف  يتم  التي  الجهة  اصبحت 
كان  في حني  قانونية  او  دستوريا  محددة  غير 
تعبير  ان  يحل  تضمن  قد  املذكورة  املادة  نص 
الجمهورية  رئيس  تعبير  محل  الرئاسة  مجلس 
اينما ورد في الدستور . ويعاد العمل باالحكام 
واحدة  دورة  بعد  الجمهورية  برئيس   الخاصة 
يعني ان صالحية  . مما  الدستور  لنفاذ  الحقة 
مجلس الرئاسة وصالحية  رئيس الجمهورية هي 
ذاتها وان الجهة التي يجب اداء اليمني امامها 
بعد الغاء مجلس الرئاسة هو رئاسة الجمهورية 
.  وعلى فرض صحة ما ذهبت اليه املحكمة في 
يجب  التي  الجهة  ان  على  قرارها 
قد اصبحت  امامها  اليمني  اداء 
او  محددة  دستوريًا  غير 
القول  يجوز  فهل  قانونيًا 
رئاسة  مع  التداول  ان 
الجمهورية هو الطريقة 
التي تحدد تلك الجهة 
كما ورد القرار  ؟ ) لذا 
رئاسة  مع  التداول  تم 
ذلك  حول  الجمهورية 
يحلف  بان  الرأي  وتم 
في  الجديد  العضو 
رئيس  امام  املحكمة 
واعضاء  املحكمة 
االتحادية ( . أي 
ان هذا املنطق 
بان  يقضي 

يكون  ان  يمكن  الجمهورية  رئاسة  مع  التداول 
حاًل مللئ أي فراغ  دستوري وقانوني فلماذا لم 
لها  التي يحق  الجهة  لتحديد  التداول معها  يتم 
كما  االتحادية  املحكمة  واعضاء  رئيس  ترشيح 

 اوجد الجهة التي يؤدي اليمني امامها ؟!. 
ترشيحها  االتحادية  املحكمة  ارسلت         -4 
السيد  الى   ) الكبيسي  رجب  محمد   ( السيد 
بتعيينه  املرسوم  الصدار  الجمهورية  رئيس 
 كعضو اصلي في املحكمة ) مع عدم صالحيتها 
في ذلك ( ولكن لو سلمنا جدال بما اوردته من 
الختصاص  السند  القانوني  هو  فما   ’ تبرير 
النص  ان  اذ  ؟  تعيينه  في  الجمهورية  رئيس 
تعيني  على صالحية   ينص  كان  الذي  الوحيد 
رئيس  واعضاء املحكمة االتحادية هو نص املادة 
)3( من قانون املحكمة االتحادية  الذي الغي منه 
الجزء املتعلق بصالحية  مجلس القضاء االعلى 
لترشيح رئيس واعضاء املحكمة بموجب القرار 
املرقم  38/اتحادية/2019 في 2019/5/21 
الرئاسة  ملجلس  الصالحية  تلك  اعطى   والذي 
التي  الجهة  ان  أي  الجمهورية،  لرئيس  وليس 
املحكمة  في  أي  عضو  بتعيني  الصالحية  لها 
الغاء  بعد  محددة  غير  اصبحت  قد  االتحادية 
من  138/اوالَ  املادة  بموجب  الرئاسة  مجلس 
الدستور وفقَا  ملنطق املحكمة االتحادية ، فلماذا 
حل رئيس الجمهورية محل مجلس الرئاسة في 
تعيني  عضوَا  املحكمة  منه  وطلبت  الحالة  هذه 
اصليَا فيها في حني لم يحل محل املجلس في 

الجهة التي يجب اداء اليمني امامها ؟!.  
تعيني  ان  يتضح بشكل جلي  ماتقدم  من خالل 
في  كعضو   ) الكبيسي  رجب  محمد   ( السيد 
القانون  مخالفا  الحكام  كان  االتحادية  املحكمة 
عضوا  باعتباره  املحكمة  تشكيل  يكون  وبذلك 
فيها غير صحيح وبالتالي فان أي قرار يصدر 
عنها يكون  قرارَا معدوما ، وان القرار املعدوم ال 
يحتاج الى صدور قرار بالحكم بانعدامه ، كما 
ان القرار املذكور ال تلحقه الحصانة  املنصوص 
قرارات  باعتبار  القانون  او  الدستور  في  عليها 
وال  الزام  .فال  وملزمة  باتة  االتحادية  املحكمة 

مجلس  اليه  اشار  ما  معدوم  وهذا  لحكم  بتات 
التابعة  املحاكم  الى  اعمامه  االعلى في  القضاء 

له . 
الداخلي  النظام  من   )19( املادة  نصت       -5 
املحكمة  اصدرته  والذي  االتحادية  للمحكمة 
ذاتها وهو ملزم لها في كل االحوال بان  يطبق 
قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 
قانونها  في  نص خاص  به  يرد  لم  فيما  املعدل 
 4/91 املادة  ان  ’  حيث  الداخلي  نظامها  او 
من قانون املرافعات املدنية قد نصت على عدم 
جواز اشتراك القاضي في نظر الدعوى اذا كان 
له  مصلحة فيها لذا يجوز للسيد ) محمد رجب 
الكبيسي ( ان يشترك في تشكيلة املحكمة للنظر 
القرار  يكون  ’  وبالتالي  فيها  عضويته  بصحة 
 2020/1/26 بتاريخ  املحكمة  عن  الصادر 
لعدم  ايضا  معدوما  قرارا  مناقشته  تم  والذي 
ذكرناها  التي  لالسباب  تشكيل  املحكمة  صحة 
له  يجوز  ال  عضو  اشتراك  وبسبب  سلفا 
املادة  لنص  استنادًا  تشكيلها  في  االشتراك 
فرض  على  املدنية  املرافعات  قانون  4/91  من 
صحتها  عدم  على  نجزم  التي  عضويته  صحة 
يكون  ان  يمكن  ال  االعلى  القضاء  ان مجلس    .
االتحادية  املحكمة  عن  يصدر  بما  معني  غير 
خاص  املوضوع  بشكل  هذا  وفي  عام  بشكل 
اذ ان القاضي املتقاعد ) محمد رجب الكبيسي 
مجلس  موازنة  من  التقاعدي  راتبه  يتقاضى   )
القضائي  االمر  الغاء  يتم  االعلى  ولم  القضاء 
مجلس  عن  والصادر  التقاعد  على  باحالته 
القضاء االعلى كذلك فان القرارات التي تصدر 
قبل  من  تطبيق  محل  تكون  املحكمة  عن  تلك 
املحاكم التي تتبع مجلس القضاء االعلى ومنها 
القضائية  املختصة  الهيئة  املثال  سبيل  على 
االنتخابات  مفوضية  مجلس  قرارات  بتدقيق 
العليا  االتحادية  املحكمة  قبل  من  وتصديقها 
ما  هو  والترابط  القضائي  التداخل  وهذا 
تلك  ملثل  يتصدى  االعلى  القضاء  مجلس  جعل 
القرارات التي سببت وتسبب الكثير من املشاكل 

املالية  والسياسية للبلد. 

أولى  ظهرت   - ب(  ف  )الصني(-)أ  ووهان 
من  املستجّد  كورونا  فيروس  انتقال  حاالت 
شخص إلى آخر الثالثاء خارج الصني فيما 
شخص،  املئة  داخلها  وفياته  عدد  تجاوز 
عدم  إلى  مواطنيها  بكني  فيه  دعت  وقت  في 
في  الفيروس  ظهر  أن  ومنذ  البالد.  مغادرة 
لم  الصني،  وسط  في  األول/ديسمبر  كانون 
يتّم تسجيل حاالت عدوى مباشرة من إنسان 
إلى آخر خارج البالد. إال أن اليابان وأملانيا 
الحاالت  هذه  مثل  عن  األولى  للمرة  أبلغتا 
تحّضر  عدة  دول  كانت  حني  في  الثالثاء، 
إلجالء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، 
الصيني شي  الرئيس  الفيروس. وقال  بؤرة 
جينبينغ "الوباء شيطان، وال يمكننا أن نتركه 
يختبئ"، في حني يُتهم النظام الشيوعي بأنه 
التنفسية  السارس  متالزمة  ظهور  عن  تكّتم 
الحادة في عام 2002 الناتجة عن نوع آخر 
اليابان إصابة  من فيروس كورونا. وأعلنت 
رجل سّتيني لم يكن يومًا في الصني إال أنه 

قاد حافلة تقّل سياحًا من مدينة ووهان.
الصحية  السلطات  أعلنت  مواٍز،  خّط  على 
إصابة  تأكيد  األملانية  بافاريا  مقاطعة  في 
أول مريض بالفيروس عن طريق العدوى من 

شخص آخر الى األراضي األملانية.
وُسجلت إصابة حوالى خمسني شخصًا في 

وأوروبا  آسيا وأستراليا  في  دولة   12 نحو 
عدد  ارتفع  الصني،  في  الشمالية.   وأميركا 
الضحايا إلى 106 وفيات وكذلك تجاوز عدد 
وفق  شخص،  الـ4500  املؤكدة  اإلصابات 
حصيلة نشرتها السلطات الثالثاء. وأوصت 
الفيروس،  انتشار  حيال  القلقة  بكني، 
موعد  "إرجاء  القارية  الصني  في  "املقيمني" 

عّلقت  بعدما  لها"  ضرورة  ال  التي  رحالتهم 
الخارج،  في  املنظمة.  الرحالت  االثنني  منذ 
فقد  الوقائية،  اإلجراءات  كثيرة  دول  تعزز 
أعلنت هونغ كونغ الثالثاء أنها خّفضت إلى 
النصف الرحالت القادمة من الصني القارية 
على   14 أصل  من  عبور  نقاط  سّت  وأغلقت 
ووهان  على  السلطات  وفرضت  حدودها. 

باإلضافة إلى كل مقاطعة هوباي تقريبا، عزاًل 
كاماًل عن العالم الخارجي منذ الخميس على 
السكان  عدد  ويبلغ  الوباء.  تفشي  منع  أمل 
املعنيني حوالى 56 مليون نسمة، بينهم آالف 
األجانب. وستصل الخميس طائرة أرسلتها 
وتعود  فرنسيني  لتقّل  ووهان  إلى  باريس 
"على األرجح" الجمعة، وفق ما أعلنت وزيرة 

الثالثاء.  بوزين  أنييس  الفرنسية  الصحة 
إعادتهم  ستتم  الذين  األشخاص  وسيخضع 

إلى فرنسا، للحجر الصحي ملدة معّينة.
القنصلية  موظفي  تقّل  طائرة  وسُتقلع 
األربعاء  صباح  ووهان  من  األميركية 
كاليفورنيا.  إلى  متوّجهة  الصني  بتوقيت 
نحو  أيضًا  اليابان  تجلي  أن  يفترض  كما 
منظمة  لكن  املنطقة.  من  مواطنيها  من   200
عمليات  بإجراء  تنصح"  "ال  العاملية  الصحة 
العام  مديرها  الثالثاء  أكد  كما  اإلجالء، 
زيارته  خالل  غيبريوس  أدناهوم  تادروس 
الصينية.  للخارجية  بيان  بحسب  بكني، 
وقالت املنظمة لفرانس برس أنها ال تستطيع 
الفور.  على  التصريحات  تلك  "توضح"  أن 
األجانب  من  كبير  عدد  على  القلق  ويسيطر 
ويقول  املغادرة.  على  بقدرتهم  الواثقني  غير 
يبلغ  بريطاني  أستاذ  وهو  بايسي  جوزيف 
للتوتر.  مثير  أمر  "إنه  عامًا   31 العمر  من 
أكثر ما يثير الخوف هو أن يستمر الوضع 
عن  توقف  الصني،  أرجاء  كافة  في  أشهرًا". 
املحافظات  يصل  قطار  ألفي  نحو  العمل 
ويفترض  الجمعة،  منذ  العمل  عن  ببعضها 
 9 أو   8 حتى  معلقة  الخطوط  تلك  تبقى  أن 

شباط/فبراير.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اسطنبول-  بيروت -الزمان 
أي هجوم  على  بالرد  الثالثاء  تركيا  هددت   
محافظة  في  لها  التابعة  املراقبة  نقاط  ضد 
النظام  قوات  تحاول  التي  السورية  إدلب 

السوري استعادة السيطرة عليها.
وحذرت وزارة الدفاع التركية في بيان »سنرّد 
بدون تردد في إطار الحق املشروع في الدفاع 
لنقاط  تهديد  محاولة  أي  على  النفس  عن 

املراقبة التركية في املنطقة«.
بخرق  السوري  النظام  الوزارة  واتهمت 
التنفيذ في إدلب  وقف إطالق نار دخل حيز 
في 12 كانون الثاني/يناير »عبر مواصلتها 
ب«مأساة  والتسبب  األبرياء«  املدنيني  قتل 
النظام  قوات  دخلت  فيما  كبرى«.  إنسانية 
أكبر  ثاني  النعمان،  معرة  مدينة  الثالثاء 
سوريا،  غرب  شمال  في  إدلب  محافظة  مدن 
وسط اشتباكات وقصف عنيف، وفق ما أفاد 
وتشهد  اإلنسان.  لحقوق  السوري  املرصد 
والتي  لها،  محاذية  ومناطق  إدلب  محافظة 
تقريبًا  نصفهم  شخص  ماليني  ثالثة  تؤوي 
األول/ديسمبر  كانون  منذ  النازحني،  من 
وحليفتها  النظام  لقوات  عسكريًا  تصعيدًا 
روسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب 
الدولي  الطريق  من  جزء  يمر  حيث  الغربي 

الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
منطقة  كامل  استعادة  نيتها  دمشق  وُتكرر 
وحلب  حماة  في  لها  محاذية  وأجزاء  إدلب 
والالذقية رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل 
إليها على مر السنوات املاضية في املحافظة 
الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير 
فيها  وتنشط  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام 

فصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا.
املاضية  األيام  خالل  النظام  قوات  وتمكنت 
من السيطرة على 23 قرية وبلدة في محيط 
معرة النعمان، الواقعة على الطريق الدولي، 

لتطبق الحصار عليها تدريجيًا.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس »أصبحت املدينة مطوقة 
بالكامل وبدأت قوات النظام عملية اقتحامها 
من الجهة الغربية«، مشيرًا إلى أن اشتباكات 
يرافقها »قصف جوي روسي وسوري« تدور 
النعمان  معرة  من  الغربي  القسم  في  حاليًا 

التي باتت شبه خالية من السكان.
وبالتوازي مع التقدم باتجاه معرة النعمان، 
تخوض قوات النظام اشتباكات في مواجهة 
في  األخرى  والفصائل  الشام  تحرير  هيئة 

ريف حلب الغربي. 
األول/ديسمبر  كانون  أواخر  تركيا  وأعلنت 

أنها لن تنسحب من نقاط املراقبة في منطقة 
إدلب في شمال غرب سوريا حيث كثفت قوات 
الروسي  الطيران  من  بدعم  السوري  النظام 

غاراتها منذ 16 كانون األول/ديسمبر.
وينتشر الجيش التركي في نقاط مراقبة في 
منطقة إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه 
في أيلول/سبتمبر 2018 بني موسكو حليفة 

النظام السوري وأنقرة الداعمة للمعارضة.
وكان االتفاق يهدف إلى تفادي عملية للنظام 
عليها  يسيطر  التي  املنطقة  في  السوري 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  تنظيم 

سابقًا(، وحيث يعيش 3 ماليني شخص.
كانون   23 في  السورية  القوات  وحاصرت 
التركية  املراقبة  نقاط  إحدى  األول/ديسمبر 
بعد زيادة توسعها في إدلب، بحسب املرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

قوات األسد تقتحم معّرة النعمان
وتركيا تهدد بالرد على أي هجوم ضد مواقعها
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 رئيس جديد للوزراء في قطر
الشيخ  قطر  أمير  عّين   - ب(  ف  )أ  الدوحة- 
مقّرًبا  مستشارًا  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
كرئيس جديد للوزراء الثالثاء، خلًفا للشيخ 
الذي  ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبداهلل 

قاد جهود الدوحة إلنهاء األزمة الخليجية.
خالد  الشيخ  الجديد  الوزراء  رئيس  وكان 
يتولى  ثاني  آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن 
بحسب  األميري،  الديوان  رئيس  منصب 
الشيخ  وسيحل  القطرية.  الحكومة  موقع 
اهلل  عبد  الشيخ  سلفه  محل  كذلك  خالد 
كوزير للداخلية في التعديل الحكومي، رغم 
أن جميع املناصب األساسية في الحكومة لم 

تتغّير، بما فيها الدفاع واملالية والطاقة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 رئيس جديد 
للوزراء في قطر

لندن- الزمان.  
أن  الثالثاء  البريطانية  الحكومة  قررت   
الجيل  شبكة  لبناء  محدودًا  وصواًل  تمنح 
تصنيع  شركات  إلى  لالتصاالت  الخامس 
التعامل  ينطوي  التي  االتصاالت  معدات 
شركة  بذلك  وتعني  »مخاطر«،  على  معها 
هواوي الصينية التي عبرت على اإلثر عن 
أميركية  لضغوط  لندن  تعرضت  ارتياحها. 
التي  التعاون مع هواوي  شديدة الستبعاد 
بكني  لصالح  بالتجسس  واشنطن  تتهمها 
في  أملحت  وكما  القاطع.  الشركة  نفي  رغم 
بالحكومة  األمر  انتهى  األخيرة،  األيام 
وصول  يقيد  قرار  اتخاذ  إلى  البريطانية 
ينطوي  »الذين  االتصاالت  معدات  مصنعي 
شبكات  إلى  مخاطر«  على  معهم  التعامل 

الجيل الخامس دون أن تستبعدهم.
وفي بيان ال يأتي على ذكر هواوي صراحة 
القومي  األمن  ملجلس  اجتماع  بعد  وصدر 
وزارة  أعلنت  جونسون،  بوريس  برئاسة 
أنه  الرقمي  واالتصال  واإلعالم  الثقافة 
املخاطر  عالية  »الجهات  استبعاد  سيتم 
الحساسة في  األجزاء  إلى  الوصول  ... من 

قلب شبكة 5 جي«، ولن تزيد مشاركتهم عن 
منها  االستراتيجية  غير  األجزاء  في   %35
البيان  وقال  الهوائيات.  أبراج  سيما  وال 
املشغلون  يضع  أن  على  الوزراء  »اتفق 
البريطانيون ضمانات إضافية ويستبعدوا 
مقدمي الخدمات الذين يمثلون مخاطر عالية 
االتصاالت  شبكات  من  معينة  أجزاء  من 
وسيتم  ألمنها«.  والضرورية  بهم  الخاصة 
من  املعدات  مصنعي  »استبعاد  لذلك 
التحتية  البنية  مرافق  كافة  في  املشاركة 
»الوظائف  ومن  القومي«،  لألمن  الحيوية 

املركزية والحساسة للشبكة«، ومن »املناطق 
الجغرافية الحساسة، وال سيما بالقرب من 
على  العسكرية«،  والقواعد  النووية  املواقع 
أن »تقتصر مشاركتهم على 35% في الشبكة 
الطرفية«، وُيعنى بذلك أبراج هوائيات نقل 
بيان منفصل، عبرت شركة  اإلشارات. وفي 
هواوي على الفور عن »اطمئنانها من تأكيد 
مواصلة  يمكننا  أنه  البريطانية  الحكومة 
الجيل  نشر  ملواصلة  عمالئنا  مع  العمل 

الخامس )5جي(«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لندن ال تصغي لضغوط
واشنطن وجتيز مشاركة هواوي

في شبكة اجليل اخلامس

 - عمارة  -مصطفى  -القاهرة  عمان  اهلل-  رام 
بروكسل -الزمان 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول 
الرئيس  عرضها  التي  الخطة  على  له  تعقيب 
االميركي دونالد ترامب إنها »لن تمر وستذهب 
الى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في 

هذه املنطقة«.
الفلسطينية  القيادة  اجتماع  عقب  عباس  وقال 
القضية  تصفية  مخططات  »إن  الثالثاء 
الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تسقط حقا ولن 
تنشئ التزامًا... سنعيد هذه الصفعة صفعات 

في املستقبل«.
وكل  للبيع،  ليست  القدس  »أن  عباس  واكد 
حقوقنا ليست للبيع واملساومة، وصفقة املؤامرة 
لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ 
على  والتآمر  التصفية  مشاريع  كل  ذهبت  كما 

قضيتنا العادلة«.
وقال عباس إنه »يكفي أن الخطة اعتبرت القدس 
عاصمة السرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهم، 

لكن أول القصيدة ُكفر«.
وأضاف »اذا كانت القدس ليست عاصمة للدولة 
أي  مستحيل  بذلك؟  سنقبل  فكيف  الفلسطينية 

طفل عربي مسلم أو مسيحي ان يقبل بذلك«.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة 
لدولتهم املستقبلية، في حني تعتبر اسرائيل ان 
عاصمة  والشرقي  الغربي  بشطريها  القدس 

موحدة لها.
اشكالية  الدوام  على  القدس  مدينة  وشكلت 
الرئيس  الجانبني منذ عهد  املفاوضات بني  في 

الفلسطيني ياسر عرفات.
وكان اعتراف الرئيس االميركي دونالد ترامب 
 2017 العام  في  السرائيل  عاصمة  بالقدس 
بني  العالقة  تدهور  في  االول  الرئيسي  السبب 

الجانبني الفلسطيني واالميركي.
كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب الثالثاء 
تقترح  األوسط  الشرق  في  للسالم  خطة  عن 
إسرائيل  قالت  فيما  بدولتني«  واقعيًا  »حاًل 
كجزًء  باملستوطنات  اعترافا  تتضمن  إنها 
ستبقى  القدس  أن  على  وشّدد  أراضيها  من 

»عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة«.
وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتانياهو أن 
السيادة  إسرائيل  سيمنح  األميركي  املشروع 

على غور األردن.
مساء  الفلسطيني  االحمر  الهالل  اعلن  فيما 
الثالثاء اصابة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية 

خالل تظاهرات ضد خطة الرئيس االميركي .
وقالت متحدثة باسم الجمعية »تتعامل طواقمنا 
خالل  للدموع  املسيل  بالغاز  اصابة   12 مع 
مدينة  شرق  العيزرية  بلدة  في  مواجهات 

القدس«.
بالرصاص  اصابة  »هناك  املتحدثة  واضافت 

املطاطي بالوجه في مدخل البيرة الشمالي«.
وقال مراسل وكالةالصحافة الفرنسية إن هناك 
فلسطيني   200 نحو  فيها  يشارك  مواجهات 
ضد قوة من الجيش اإلسرائيلي قرب مدينة رام 

اهلل في الضفة الغربية.
صور  باحراق  الفلسطينيون  املحتجون  وقام 
ترامب وصور  نتانياهو. و أكد األردن الثالثاء 

القدس  عاصمتها  فلسطينية  دولة  إقامة  أن 
خطوط  وعلى  الدولتني  حل  وفق  الشرقية 
الرابع من حزيران/يونيو 1967 »سبيل وحيد 

للسالم«.
إعالن  عقب  بيان  في  الخارجية  وزارة  واكدت 
»حل  أن  للسالم  خطته  ترامب  دونالد  الرئيس 
للشعب  املشروعة  الحقوق  يلبي  الذي  الدولتني 
الفلسطيني الشقيق، خصوصا حقه في الحرية 
 1967 حزيران/يونيو   4 خطوط  على  والدولة 
وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم 
الوحيد  السبيل  هو   )...( إسرائيل  جانب  إلى 

لتحقيق السالم الشامل والدائم«.
ونقل البيان عن وزير الخارجية أيمن الصفدي 
يلبي  الذي  والدائم  العادل  »السالم  إن  قوله 
الفلسطيني  للشعب  املشروعة  الحقوق  جميع 

الشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني 
عربي«.

حقيقيا  »سالما  تريد  اململكة  ان  على  وشدد 
الدولتني  حل  أساس  على  شامال  دائما  عادال 
ويحفظ   1967 عام  بدا  الذي  االحتالل  ينهي 
حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع 
األطراف، ويحمي مصالح األردن، بما فيها تلك 

املرتبطة بقضايا الوضع النهائي«.
جهد  كل  يدعم  »االردن  أن  الصفدي  وأكد 
العادل  السالم  تحقيق  يستهدف  حقيقي 
ويؤكد ضرورة  الشعوب،  تقبله  الذي  والشامل 
تعالج جميع  إطالق مفاوضات جادة ومباشرة 

قضايا الوضع النهائي«.
عاطف  النواب  مجلس  رئيس  انتقد  جهته،  من 
للسالم  »املشؤومة«  ترامب  خطة  الطراونة 

للقضية  أسود«  »يومًا  إعالنها  واعتبر 
الفلسطينية.

لتلفزيون اململكة  الطراونة في تصريحات  وقال 
الرسمي إن هذه الخطة »مشؤومة، ويوم أسود 

للقضية الفلسطينية يذكرنا بوعد بلفور«.
و دعت مصر في بيان لوزارة خارجيتها مساء 
الثالثاء فلسطني واسرائيل إلى »دراسة متأنية« 

لخطة السالم األميركية في الشرق األوسط،
املعنيّين  الطرفّين  مصر  »تدعو  البيان  وقال 
لتحقيق  األميركية  للرؤية  املتأنية  بالدراسة 
وفتح  أبعادها،  كافة  على  والوقوف  السالم، 
برعاية  املفاوضات  الستئناف  الحوار  قنوات 
الفلسطيني  الطرفّين  رؤية  لطرح  أميركية، 

واإلسرائيلي إزاءها«.
و قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب 
الثالثاء  ترامب  أعلنها   التي  السالم  خطة  أن 
»بكل  هي  اإلسرائيلي-الفلسطيني  النزاع  لحل 

وضوح اقتراح جدي«.
بني  للسالم  »اتفاقا  أن  بيان  في  واكد 
تعايش  إلى  يؤدي  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
سلمي يمكن أن يفتح آفاق املنطقة برّمتها، وأن 

يمنح الجانبني فرصة ملستقبل أفضل«.
الثالثاء  مجددا  األوروبي  االتحاد  أكد  و 
طريق  عن  الدولتني  »حل  ب  »الثابت«  التزامه 
التفاوض وقابل للتطبيق«، بعد وقت قصير من 
في  سالم  خطة  ترامب  دونالد  الرئيس  كشف 
على حساب  إلسرائيل  مواتية  األوسط  الشرق 

الفلسطينيني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(
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