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تواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،موقعًا المزيد من الشهداء الفلسطينيين ،وذلك
فيما كان وفد مصري موجودًا في تل أبيب يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار ،غير
أن إصرار االحتالل على تحقيق «نصر» ولو إعالمي ،بدا أنه يعرقل أي جهود للتهدئة .وحاول

االحتالل عبر قصف عنيف ،ليل الخميس وفجر الجمعة ،الترويج لتكبيد المقاومة خسائر كبيرة،
غير أن األخيرة ردت أيضًا على العدوان بقصف مناطق مختلفة ،ومعلنة استعدادها ألي
عملية برية كان االحتالل قد روج لها

العدوان على غزة

نتنياهو :الغارات
على قطاع غزة لن
تنتهي قريبًا

وساطات تصطدم بمحاولة
االحتالل تحقيق «نصر»

غزة ـ ضياء خليل
القاهرة ـ العربي الجديد

مع استمرار الـعــدوان اإلسرائيلي
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ومـ ــواص ـ ـلـ ــة
املقاومة الفلسطينية الرد بقصف
مناطق إسرائيلية مختلفة ،تصاعد الحراك
الــدبـلــومــاســي ،أم ــس الـجـمـعــة ،لـلـتــوصــل إلــى
وق ــف إلط ــاق ال ـن ــار ،تـحــديـدًا مــن قـبــل الــوفــد
األم ـنــي امل ـص ــري ،ال ــذي ك ــان م ــوج ــودًا فــي تل
أب ـ ـيـ ــب ،فـ ــي ظـ ــل صـ ـع ــوب ــات أم ـ ــام ال ــوس ــاط ــة
املصرية ،مع إصــرار االحتالل على أن النزاع
«لم ينته بعد» ،وهو الذي يصر على تحقيق
نصر ،ولو إعالمي ،قبل القبول بوقف عدوانه.
وأع ـلــن رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو ،أمــس ،أن ال ـغــارات على قـطــاع غزة
لن تنتهي قريبًا ،مضيفًا في بيان صــدر إثر
ّ
سنكبد
اجتماع في وزارة الدفاع« :قلت إننا
حماس ومجموعات إرهابية أخــرى خسائر
ك ـب ـيــرة ...إنـهــم يــدفـعــون وسـيـظـلــون يدفعون
ثمنًا باهظًا .األمر لم ينته بعد».
مساع كان يقودها
ويأتي هذا املوقف في ظل
ٍ
وفد أمني مصري في تل أبيب للتوصل إلى
وقف إلطــاق النار ،لكن مهمته كانت ال تزال
مـتـعـثــرة حـتــى عـصــر أمـ ــس .وق ــال ــت مـصــادر
مـصــريــة  ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن سلطات
االحتالل رفضت املقترح املصري بشأن وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي ،واش ـتــرطــت
تنفيذ عدة طلعات جوية هجومية على غزة،
مــن دون أن يعقبها رد مــن فصائل املقاومة،
على أن يتم في أعقاب ذلك إعالن وقف إطالق
ال ـ ـنـ ــار ،وهـ ــو م ــا رف ـض ـت ــه ف ـص ــائ ــل امل ـق ــاوم ــة
الفلسطينية .وشــددت فصائل املقاومة على
أنـهــا لــن تقبل «بــاتـفــاق هــزيـمــة» ،مـشــددة في
الوقت ذاته على أن األمر يعتمد على النفس

ال ـط ــوي ــل وهـ ــو م ــا تـمـلـكــه امل ـق ــاوم ــة ف ــي هــذه
الجولة ،بحسب تعبير املصادر.
وكـشـفــت امل ـص ــادر أن اإلدارة املـصــريــة نقلت
رس ــال ــة لـلـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة عـبــر وفــدهــا
امل ــوج ــود ف ــي ت ــل أب ـيــب ب ــأن عـ ــددًا م ــن ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـق ــدوره ــا االس ـت ـم ــرار
ف ــي دور الــوس ــاطــة ف ـقــط وتـشـجـيــع الـجــانــب
الفلسطيني على التهدئة ،مؤكدة أنه ستكون
هناك إجراءات داعمة إذا ما أعلنت إسرائيل،
بشكل نهائي ،فشل وساطة وقف إطالق النار.
وأوضحت املصادر أن هناك حالة من القلق
بـسـبــب ح ــال ــة ال ـغ ـضــب ف ــي الـ ـش ــارع الـعــربــي
بـشـكــل ع ــام ،كــاشـفــة أن تـقــريــر حــالــة ال ـشــارع
الــذي رفعته أجـهــزة سـيــاديــة ،حــذر مــن مغبة
استمرار األوضاع في غزة واألراضي املحتلة
بـ ـه ــذه ال ــوتـ ـي ــرة فـ ــي ظـ ــل ت ـن ــام ــي ال ـت ـعــاطــف
مــع حــركــات امل ـقــاومــة م ـج ــددا ،وع ـلــى رأسـهــا
«ح ـمــاس» ،وهــو األم ــر ال ــذي يــزعــج «أصــدقــاء
إلسرائيل» أيضًا ،على حد تعبير املصادر.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن الــوفــد امل ـصــري أبلغ
الجانب اإلســرائـيـلــي بــأنــه فــور انتهاء األيــام
الثالثة املقررة إلغالق معبر رفح ،اليوم السبت،
ستعلن القاهرة عن استعدادها إلدخال كافة
امل ـســاعــدات الـعــربـيــة ألهــالــي قـطــاع غ ــزة عبر
املعبر ،وكذلك استعدادها لنقل املصابني إلى
املـسـتـشـفـيــات املـصــريــة أو إل ــى خ ــارج مصر،
في إشــارة لــدول داعمة للحراك الفلسطيني.
وقــالــت املـصــادر إن رئيس املـخــابــرات العامة
املـ ـص ــري ــة ع ـ ـبـ ــاس كـ ــامـ ــل هـ ــو الـ ـ ـ ــذي ت ـح ــدث
بشكل شخصي إلى ثالثة من قادة الفصائل
الفلسطينية ،الخميس ،في محاولة إلقناعهم
بتصور محدد لوقف إطالق النار ،والذي كان
مـحــل رف ــض مــن حــركــة «ال ـج ـهــاد اإلســامــي»
قبل القبول به بعد الضغط املصري .وأعلنت
«حـمــاس» ،مساء الخميس ،عن تلقي رئيس

 122شهيدًا فلسطينيًا
بينهم  31طفًال إضافة
إلى  900مصاب

وحدة الدم والمصير

أشادت حركة «حماس» ،أمس الجمعة ،بالمسيرات التي خرجت في
مدن الضفة الغربية ليل الخميس تضامنًا مع قطاع غزة والقدس
المحتلة .ووجــه المتحدث باسم الحركة فــوزي برهوم (الصورة)،
في تصريح ،التحية «للمواقف
البطولية والشجاعة للجماهير
في مدن وقرى الضفة والداخل
الفلسطيني المحتل» .وقــال إن
تلك المواقف «أكدت وحدة الدم
والمصير» ،معتبرًا أنها «توصل
رسالة مفادها بأن زمن االستفراد
الصهيوني بالقدس وغــزة وأي
مكان في فلسطين قد ولى».

ّ
شن االحتالل قصفًا عنيفًا أدى لسقوط شهداء ودمار كبير (علي جاداهلل/األناضول)

مكتبها السياسي إسماعيل هنية «اتصالني
هــات ـف ـيــن م ــن األشـ ـق ــاء ف ــي م ـصــر وامل ـب ـعــوث
األممي للشرق األوسط».
ويــأتــي مــوقــف االح ـتــال املـتـشــدد بـعــد فشله
في الوصول إلى «صورة نصر» ،وهو ما بدا
فــي الـقـصــف الـعـنـيــف ،لـيـلــة الـخـمـيــس وفجر
أمس الجمعة ،وبدت آثــاره في الدمار الكبير
الذي أصاب بلدتي بيت الهيا وبيت حانون،
شمالي قطاع غزة .ووصل العدوان إلى ذروته
في أربعني دقيقة ،ليل الخميس ،مع أكثر من
 450غارة متتابعة نفذتها  160طائرة ،إضافة

إلى املدفعية اإلسرائيلية والــزوارق الحربية،
تركزت على البلدتني الواقعتني قرب السياج
الحدودي مع األراضي املحتلة وعلى الشريط
الـســاحـلــي ،لترتكب فيهما إســرائـيــل مـجــازر
بتدمير مـنــازل على رؤوس ساكنيها .وفي
شــرق الـشـجــاعـيــة ،شــرقــي مــديـنــة غــزة أيـضــا،
ّ
ك ـ ــان امل ـش ـه ــد م ـشــاب ـهــا وإن ك ـ ــان أق ـ ــل ح ــدة،
فعشرة منازل على األقل سويت باألرض ،ما
أجبر سكان املنطقة على النزوح طلبًا لألمان،
كما هو الحال في قرية أم النصر وعزبة بيت
ً
حانون شماال .ولــم تكن املناطق األخــرى في

القطاع بعيدة عن القصف اإلسرائيلي ،لكن
صورة النصر اإلسرائيلي لم تحصل.
وفـ ــي ذروة ال ـق ـصــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـعـنـيــف،
والـ ــذي ك ــان ُي ــرج ــى مـنــه إســرائـيـلـيــا تحقيق
صـ ـ ـ ــورة نـ ـص ــر عـ ـل ــى جـ ـث ــت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
املدنيني ،أطلقت املقاومة رشقات صاروخية
ّ
كثيفة لتؤكد أن شدة العدوان لن تمنعها من
ال ــرد .وف ــي أق ــل مــن ســاعـتــن أطـلـقــت «كتائب
القسام» و«سرايا القدس» نحو  200صاروخ
مستهدفة مستوطنات «غالف غزة» وعسقالن
وتل أبيب ،كرد على استهداف منازل املدنيني.

متابعة

الحدث

 7شهداء ومئات الجرحى في الضفة
انتفض الفلسطينيون
في مختلف مناطق
الضفة الغربية المحتلة
أمس الجمعة ،حيث
واجهتهم قوات
االحتالل بالقوة المفرطة،
موقعة  7شهداء
ومئات الجرحى حتى
عصر أمس
رام اهلل ـ العربي الجديد

تـحــولــت مــدن وق ــرى الـضـفــة الـغــربـيــة املحتلة
أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،إل ـ ــى س ــاح ــة ح ـ ـ ــرب ،ب ـعــدمــا
خ ــرج الفلسطينيون فــي مختلف مناطقها،
بـتـظــاهــرات ومـسـيــرات حــاشــدة دعـمــا لقطاع
غ ــزة ال ــذي يـتـعــرض ل ـع ــدوان إســرائـيـلــي منذ
اإلثنني املاضي ،ونصرة للقدس ،فيما واجهت
قـ ــوات االحـ ـت ــال امل ـت ـظــاهــريــن الفلسطينيني
بالرصاص .فقد تم تسجيل سقوط  7شهداء
حتى عصر أمــس ومئات الجرحى؛  90منهم
بــالــرصــاص الـحــي ،بعضهم حالتهم خـطــرة،
ً
ف ـض ــا ع ــن إص ــاب ــات ال ـع ـش ــرات بــالــرصــاص
امل ـغ ـل ــف ب ــامل ـط ــاط واالخـ ـتـ ـن ــاق جـ ـ ــراء ق ـنــابــل
الـغــاز املـسـ ّـيــل لـلــدمــوع الـتــي أطلقتها الـقــوات
اإلسرائيلية بكثافة ضد الفلسطينيني الذين
اش ـت ـب ـكــوا م ــع االحـ ـت ــال ف ــي ع ـش ــرات امل ــواق ــع
والنقاط.
وانـطـلـقــت مـنــذ س ــاع ــات الـفـجــر األولـ ــى أمــس
مـسـيــرات حــاشــدة فــي م ــدن نــابـلــس ،وجـنــن،
وال ـخ ـل ـيــل ،وط ــول ـك ــرم ،وقـلـقـيـلـيــة ،ورام الـلـ ًـه
وسلفيت وغيرها نصرة لقطاع غزة ،متوجهة
إلـ ــى ن ـق ــاط ال ـت ـم ــاس والـ ـح ــواج ــز الـعـسـكــريــة
اإلسرائيلية املنصوبة على مــداخــل كــل املــدن
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـتـشـتـبــك م ــع قـ ــوات االح ـت ــال
في مواجهات حامية .وأدت االشتباكات مع
ق ــوات االح ـتــال لـسـقــوط شهيدين بــرصــاص
االحتالل في قريتي مردة واسكاكا في سلفيت
شـمــالــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،بـحـســب مــا أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية .فــي حــن أعلنت
الوزارة عن استشهاد الشاب يوسف نواصرة

مــن قــريــة فـحـمــة ج ـنــوب مــديـنــة جـنــن شـمــال
الضفة الغربية فــي املــواجـهــات التي اندلعت
على حاجز دوتان العسكري ،القريب من بلدة
يعبد قضاء جنني .فيما ذكــرت وكالة األنباء
الفلسطينية أن شـهـيـدًا راب ـعــا يــدعــى نضال
الصفدي ،سقط أثناء تصدي األهالي لهجوم
املستوطنني على قرية عوريف جنوبي نابلس
شمال الضفة الغربية .بدورها ،أفادت مصادر
مـحـلـيــة« ،ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،بـسـقــوط شهيد
ج ــراء إصــابـتــه بــالــرصــاص الـحــي فــي الـصــدر
مدخل أريحا الجنوبي
خالل املواجهات عند
ُ
شرق الضفة الغربية .كما أعلن عن استشهاد
الشاب عيسى برهم جراء إصابته بالرصاص
الحي في املواجهات التي اندلعت في محيط
جـبــل صـبـيــح فــي ب ـلــدة بـيـتــا ج ـنــوب نــابـلــس.
وك ــان ــت أعـلـنــت وزارة الـصـحــة الفلسطينية
فــي وقــت سابق أمــس استشهاد مــواطــن بعد
إط ــاق االح ـتــال الـنــار عليه قــرب مستوطنة
عوفرا ،شرقي رام الله ،بزعم محاولته تنفيذ
عملية دهس.
وكانت املواجهات بني الشبان الفلسطينيني
وق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي قــد امـتــدت إلى
أكثر من خمسني موقعًا في مناطق مختلفة
مـ ــن الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وكـ ــانـ ــت ال ــواجـ ـه ــات
األعنف قد وقعت في محافظة نابلس ،حيث
جــرت مواجهات دامية في بلدات وقــرى بيتا
وح ــوارة وأوصــريــن وعــوريــف جـنــوبــا ،وبيت
دجن شرقًا ،أسفرت عن عشرات املصابني ،عدد
منهم بــالــرصــاص الـحــي .وك ــان ش ــارك اآلالف
ف ــي مــدي ـنــة نــاب ـلــس ف ــي م ـس ـيــرة داع ـم ــة لـغــزة
ورفـضــا لـلـعــدوان املستمر عليها ،الـتــي دعت
لها حركة «حماس» عقب صالة الجمعة .وفي
جـنــن ،دارت مــواجـهــات عنيفة على حاجزي
«الجلمة» و«دوتان» منذ فجر أمس.
وف ــي طــول ـكــرم ،كــانــت املــواج ـهــات ت ــدور قــرب
مصانع جيشوري االستيطانية ،وعلى أطراف
ً
قــريــة قـفــن ش ـم ــاال .أم ــا ف ــي ط ــوب ــاس ،ف ــدارت
اش ـت ـب ــاك ــات قـ ــرب ح ــاج ــز ت ـيــاس ـيــر وال ـطــريــق
املوصل إلــى األغــوار الشمالية .وفــي سلفيت،
تركزت املواجهات في قريتي مردة واسكاكا،
ً
حـيــث سـجــل ع ــدد م ــن اإلص ــاب ــات ،ف ـضــا عن
سقوط شهيدين .كما جرت مواجهات أسفرت
عن إصابات بالرصاص الحي املغلف باملطاط
وب ــاالخ ـت ـن ــاق ع ـلــى امل ـع ـبــر ال ـش ـمــالــي ملــديـنــة
قلقيلية.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ـي ـ ــب عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
ب ــرص ــاص االح ـت ــال ال ـحــي إض ــاف ــة إل ــى عــدد
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آخـ ــر ب ــال ــرص ــاص امل ـع ــدن ــي امل ـغ ـلــف بــامل ـطــاط
وحــاالت اختناق ،إثر مواجهات اندلعت عند
مدخل بلدة نعلني غرب رام الله وسط الضفة
الـغــربـيــة وأخ ــرى انــدلـعــت ق ــرب ج ــدار الفصل
العنصري غــرب البلدة وعند معبر بيت إيل.
ً
فضال عن إصابة العشرات في مواجهات في
بلدتي بــدرس وبــن سيرا غــرب رام الله .وفي
جـنــوب الضفة الغربية ،أح ــرق الشبان برجًا
عـسـكــريــا ل ـقــوات االح ـت ــال فــي مـحـيــط مخيم
عــايــدة لالجئني قــرب بيت لحم التي اندلعت
فيها مواجهات عنيفة ،فيما انطلقت مسيرة
ف ــي مـخـيــم الــده ـي ـشــة .وف ــي مــدي ـنــة الـخـلـيــل،

المواجهات امتدت
إلى أكثر من  50موقعًا
في الضفة الغربية

انــدلـعــت مــواجـهــات فــي منطقة ب ــاب الــزاويــة،
وسط املدينة.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،كــان ــت م ـنــاطــق ف ــي ال ـقــدس
ســاحــة لـلـمــواجـهــات كــذلــك .فـقــد أصـيــب شــاب
فلسطيني برصاص حي في فخذه وآخــرون
بالرصاص املعدني واالختناق ،بعد قمع قوات
االحتالل ملسيرة جماهيرية وصلت إلى القرب
مــن مستوطنة حــدشــاه املـقــامــة عـلــى أراض ــي
قرى شمال غرب القدس .وقال الناشط حسام
الـشـيــخ لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن مستوطنني
أطلقوا الــرصــاص باتجاه املتظاهرين الذين
اس ـت ـط ــاع ــوا ف ـت ــح بـ ــوابـ ــات ال ـس ـي ــاج املـحـيــط
باملستوطنة واستطاعوا الوصول إلى شارع
محيط بها .واقتحم جيش االحتالل بعد ذلك
قرية بدو التي انطلقت منها املسيرة ،وأطلق
الرصاص والغاز تجاه األهالي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وع ـق ــب ان ـت ـه ــاء صـ ــاة ال ـظ ـه ــر فــي
املـسـجــد األق ـصــى ،انطلقت مـسـيــرة مــن داخــل
املـ ـسـ ـج ــد وان ـ ـت ـ ـهـ ــت إل ـ ـ ــى مـ ـ ــدرجـ ـ ــات م ـس ـجــد
ال ـص ـخ ــرة ،ه ـتــف خــال ـهــا ال ـش ـبــان ب ـش ـعــارات

كذلك ،قال املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي
جوناثان كونريكوس ،أمس ،إن القوات البرية
ش ــارك ــت ف ــي ه ـج ــوم ض ــد األنـ ـف ــاق ف ــي غ ــزة.
فيما كانت وســائــل إعالمية قــد نقلت ،مساء
ال ـخ ـم ـيــس ،أن ج ـيــش االحـ ـت ــال بـ ــدأ عـمـلـيــة
بـ ّـريــة ضــد قـطــاع غ ــزة ،قبل أن يــؤكــد الجيش
أنــه لم يدخل قطاع غــزة ،متحدثًا عن مشكلة
«ت ــواص ــل داخـ ـل ـ ّـي ــة»ُ .
وب ـع ـي ــد مـنـتـصــف لـيــل
الخميس الجمعة ،بعث الجيش اإلسرائيلي
رسالة إلى وسائل اإلعالم قال فيها ّإن ّ
قوات
برية منه «موجودة» في قطاع غزة .لكن بعد

سـ ّـاعـتــن ،أص ــدر الـجـيــش «تــوضـيـحــا» ُيفيد
بأنه «ال يوجد جنود» في غزة .ورد املتحدث
العسكري باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة
ً
قــائــا إن الحركة ال تخشى غ ــزوًا بــريــا ،وهو
األمر الذي قد يكون فرصة «لزيادة صيدنا»
من الجنود القتلى أو األسرى.
وفـ ــي ظ ــل ال ـ ـعـ ــدوان ال ـع ـن ـيــف م ــن االحـ ـت ــال،
ارت ـف ـعــت حـصـيـلــة ال ـض ـحــايــا الفلسطينيني
بشكل كبير ،لتصل حتى عصر أمس إلى 122
ً
شهيدًا ،بينهم  31طفال و 20سيدة ،إضافة إلى
 900مصاب ،بحسب ما أعلنت وزارة الصحة

الـفـلـسـطـيـنـيــة .ف ــي امل ـقــابــل ،قـصـفــت املـقــاومــة
م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة أم ـ ــس .وأعـ ـلـ ـن ــت «س ــراي ــا
ال ـق ــدس» عــن تنفيذ عملية «ح ـمــم ال ـه ــاون»،
الـ ـت ــي ق ـص ـف ــت وح ــدتـ ـه ــا امل ــدف ـع ـي ــة خــال ـهــا
مــواقــع وح ـشــودات االحـتــال العسكرية على
طــول ح ــدود قـطــاع غ ــزة .كما أعلنت «كتائب
القسام» أنها قصفت بلدة «كريات مالخي»،
شمال قطاع غزة ،برشقة صاروخية ،من دون
أن تـحــدد ع ــدد ال ـصــواريــخ الـتــي أطلقتها أو
أنواعها ومدياتها ،إضافة إلى قصف مدينة
أس ــدود وعـسـقــان وبـئــر الـسـبــع ،واسـتـهــداف

مصنع كيميائيات في بلدة نير عوز بطائرة
ّ
مسيرة.
وتأتي هــذه التطورات امليدانية بعيد عرقلة
الواليات املتحدة عقد اجتماع ملجلس األمن
ال ــدول ــي ،أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،ق ـبــل امل ــواف ـق ــة على
ع ـقــده غـ ـدًا األحـ ــد ،وم ــن امل ـتــوقــع أن يحضره
الشرق األوسط تور
مبعوث األمم
ً
املتحدة إلى ّ
وينيسالند ،إضافة إلى ممثلني عن إسرائيل
ّ
والفلسطينيني .وقال دبلوماسي إن الواليات
ـاع طــارئ
املـتـحــدة ،الـتــي عــارضــت عقد اجـتـمـ ٍ
«وافقت
يوم الجمعة واقترحت عقده الثالثاءُ ،
عـلــى تـقــديــم م ــوع ــده إل ــى ي ــوم األح ـ ــد» .قبيل
ّ
الخارجية األميركي أنتوني
ذلــك ،كــان وزيــر
ب ـل ـي ـن ـكــن قـ ــد أك ـ ــد ل ـل ـص ـحــافــة فـ ــي واش ـن ـط ــن
ّأن بـ ــاده «ت ـ ّ
ـؤي ــد» عـقــد اج ـت ـمــاع «ف ــي بــدايــة
األسبوع املقبل» .وقال «آمل في أن يمنح هذا
ّ
للدبلوماسية ،من أجل تحقيق
بعض الوقت
ّ
نتائج ومعرفة ما إذا كنا سنصل إلــى وقف
حقيقي للتصعيد» .ونقلت وكالة «رويترز»
ع ــن مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ق ــول ــه إن امل ـس ــؤول ــن
األميركيني يتحلون بالواقعية بشأن احتمال
استمرار العنف إذا لم يتفاقم خالل اليومني
امل ـق ـب ـل ــن .ك ـم ــا ن ـق ـلــت وك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز» عــن
دبـلــومــاســي عــربــي كـبـيــر لــم تـسـمــه أن ــه على
ما يبدو ليست لدى واشنطن «استراتيجية
واض ـح ــة» ب ـشــأن كـيـفـيــة ال ـتــوســط ف ــي هــدنــة
و«هذه هي املشكلة الحقيقية».
وك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن قــد قــال،
مـســاء الـخـمـيــس ،إن ــه يضغط مــن أج ــل وقــف
العنف .وادع ــى بــايــدن أنــه «لــم يكن هناك رد
فعل مبالغ فيه» من جانب اإلسرائيليني على
الهجمات .وردت حركة «الجهاد اإلسالمي»
ّ
م ـع ـت ـب ــرة فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن املـ ــوقـ ــف األم ـي ــرك ــي
«مـ ـت ــواط ــئ م ــع االح ـ ـتـ ــال ف ــي عـ ــدوانـ ــه عـلــى
شعبنا وداعــم لإلرهاب املنظم الذي تمارسه
حـ ـك ــوم ــة وج ـ ـيـ ــش االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ض ـ ــد ال ـش ـع ــب
الفلسطيني».

م ــؤي ــدة وداع ـم ــة لـلـمـقــاومــة الفلسطينية في
غ ــزة .وقـبـيــل ال ـص ــاة ،أك ــد أح ــد الـعــامـلــن في
ع ـي ــادة املـسـجــد األق ـص ــى إصــاب ــة  12مــواطـنــا
ب ــال ـغ ــاز ،إض ــاف ــة إلـ ــى إص ــاب ـت ــن بــالــرصــاص
املـطــاطــي خــال قمع جـنــود االح ـتــال ملصلني
كانوا يحاولون الدخول إلى املسجد للصالة،
في حني حدث تدافع ومحاولة عرقلة وصول
املصلني للمسجد من ناحية باب األسباط.
ك ــذل ــك ،أغ ـل ـقــت قـ ــوات االحـ ـت ــال م ـنــذ ســاعــات
ص ـبــاح أم ــس ،حــي الـشـيــخ ج ــراح بــالـحــواجــز
الـحــديــديــة ،ومنعت غير سكانه مــن الــدخــول
إليه .كما حاولت عرقلة دخــول وفد من كهنة
الـكـنــائــس املـحـلـيــة إل ــى ال ـحــي لـلـتـضــامــن مع
العائالت املهددة باإلخالء من منازلها .ورغم
ذلك تمكن أعضاء الوفد من التقاء العائالت.
وفــي وقــت الح ــق ،عـمــدت ق ــوات االح ـتــال إلى
االع ـتــداء على متظاهرين تمكنوا مــن دخــول
ح ــي ال ـش ـي ــخ ج ـ ـ ــراح ،وب ـع ـض ـهــم م ــن ال ـي ـســار
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ــالـ ـض ــرب وقـ ـن ــاب ــل الـ ـص ــوت،
محاولني تفريق املشاركني.

فـ ـيـ ـم ــا يـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــان ف ـ ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل
الفلسطيني املحتل عام  ،1948لجهة استمرار
ال ـح ــراك الـفـلـسـطـيـنــي ال ــداع ــم لـهـ ّـبــة ال ـقــدس،
واملندد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
املحاصر ،ال يتوانى االحـتــال وشرطته عن
تمييع أسباب العنف ّالذي تقوده الجماعات
اليهودية املتطرفة ،بحق فلسطينيي الداخل،
متغاضيًا عــن تــاريــخ االح ـتــال الـطــويــل من
ّ
العنف الدموي الــذي شكلت هذه الجماعات
ً
أدات ـ ــه لـلـتـنـكـيــل بــأص ـحــاب األرض ،وص ــوال
إل ـ ــى ع ـه ــد ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو الـ ـ ــذي ك ـ ّـرس
تـحــالـفــه مـعـهــا ،مــا سـمــح لـهــا بــالـتـمــادي في
إظهار كراهيتها وعنفها ضد الفلسطينيني.
وعـلــى الــرغــم مــن تـصــريـحــاتــه العلنية التي
بـ ــاتـ ــت ت ـ ـحـ ــذر م ـ ــن «خ ـ ـطـ ــر وجـ ـ ـ ـ ـ ــودي» ،ف ــإن
االح ـ ـت ـ ــال وش ــرطـ ـت ــه ي ـع ـك ـف ــان عـ ـل ــى لـعـبــة
مزدوجة في تعاطيهما مع االعتداءات التي
تـنـفــذهــا الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـيـهــوديــة
ضــد فلسطينيي ال ــداخ ــل .فـفــي الــوقــت الــذي
تتهم ق ـيــادة الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة ،رسميًا،
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـي ـهــوديــة بــإشـعــال
األوضاع في املدن املحتلة عبر االعتداء على
فلسطينيي الداخل ،فإنها ال تحرك ساكنًا من
أجل منع هذه االعتداءات.
ّ
ودلت أحداث ليل الخميس ـ الجمعة ،على أن
ّ
شــرطــة االح ـتــال تــوفــر ال ـظــروف الـتــي تمكن
عـنــاصــر الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـيـهــوديــة،
مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـ ـل ــى ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي الـ ــداخـ ــل.
وعـ ــرض ال ـنــائــب ف ــي الـكـنـيـســت ع ــن الـقــائـمــة
العربية املشتركة ،سامي أبــو شـحــادة ،على
حسابه على «تويتر» ،فيديو أظهر عناصر
التنظيمات اإلرهابية اليهودية خالل إلقائهم
الحجارة على منازل الفلسطينيني في مدينة
ّ
اللد ،في ظــل وجــود عناصر الشرطة ،الذين
بدوا وكأنهم يعملون على تأمني اإلرهابيني

حتى انتهاء مهمتهم .وفي فيديو آخر عرضه
الصحافي اإلسرائيلي يوسي دورفمان ،ظهر
ع ـنــاصــر تـنـظـيــم «اله ــاف ــا» اإلرهـ ــابـ ــي ،ال ــذي
ي ـق ــوده ال ـح ــاخ ــام بـنـتـســي غــوف ـش ـتــن ،وهــم
يقتحمون مركزًا للتسوق في تل أبيب بحثًا
ّ
عن عمال فلسطينيني ،في ظل تواجد شرطة
االح ـت ــال أي ـض ــا ،وال ـت ــي ل ــم ت ـح ــاول وقـفـهــم.
ّ
وردد اإلره ــاب ـي ــون ف ــي الـتـسـجـيـلــن ،شـعــار
«امل ـ ــوت ل ـل ـعــرب» ،م ـهــدديــن أص ـح ــاب املـحــال
التجارية اليهود مــن مغبة اسـتـخــدام ّ
عمال
ّ
فلسطينيني .وعــلــق الصحافي اإلسرائيلي
درور إي ـ ـت ـ ـيـ ــك ،م ـش ـب ـه ــا سـ ـ ـل ـ ــوك الـ ـش ــرط ــة
اإلسرائيلية ،بما تقوم به مع جيش االحتالل
في الضفة الغربية ،من إسناد املستوطنني
في اعتداءاتهم على الفالحني الفلسطينيني.
وكــانــت صحيفة «ه ــآرت ــس» قــد كـشـفــت أول
من أمــس ،عن أن شرطة االحـتــال لم تحاول
م ـنــع اإلره ــاب ـي ــن ال ـي ـهــود ال ــذي ــن ق ــدم ــوا من
مستوطنة «يستهار» شمال نابلس ،وسط
ال ـض ـف ــة ،م ــن اق ـت ـح ــام الـ ـل ــد ،ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
االعتداءات على الفلسطينيني.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي إس ـ ـ ـنـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
تحميل قيادتها هذه التنظيمات املسؤولية
عن إشعال فتيل املواجهات التي قــادت إلى

ه ـ ّـب ــة الـ ـق ــدس وال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى غـ ــزة وتـفـجــر
األوض ـ ــاع فــي ال ــداخ ــل الفلسطيني املـحـتــل.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـق ـن ــاة
اإلسرائيلية « ،»12دانــا فــايــس ،فــإن املفتش
العام لشرطة االحـتــال كوبي شفتاي ،أبلغ
كال من نتنياهو ووزير األمن الداخلي أمير
أوحــانــا ،أن الـنــائــب إيـتـمــار بــن غفير ،زعيم
ال ـحــركــة «ال ـك ـهــان ـيــة» اإلره ــابـ ـي ــة ،ه ــو ال ــذي
تسبب في إشعال الوضع في القدس ،بعدما
ّ
أصــر على تدشني مكتب لــه فــي حــي الشيخ
ج ــراح ب ـهــدف الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف ضد
الفلسطينيني ه ـنــاك .وأضـ ــاف ش ـف ـتــاي ،أن
بن غفير قاد عــددًا كبيرًا من أعضاء منظمة
«الهــافــا» اإلرهــابـيــة إلــى عـكــا ،ل ــذات الـهــدف.
وأكـ ــد رئ ـي ــس ح ــرك ــة «م ـي ــرت ــس» ال ـي ـســاريــة،
نيسان هورفيتش ،أن بن غفير «هو حليف
لنتنياهو ،الذي يدعي حرصه على التهدئة».

لبيد :إسرائيل تواجه
تهديدًا وجوديًا وعلى
شفا هاوية

تعتبر الجماعات المتطرفة حليفًا سياسيًا لنتنياهو ()Getty

وس ــط ذل ــك ،أعـلــن «املــركــز الـقــانــونــي لحقوق
األقلية العربية في إسرائيل» (عدالة) ،ومقره
ح ـي ـف ــا ،أمـ ـ ــس ،أن قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال اعـتـقـلــت
 90ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن
ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وأوض ـ ـ ــح مــديــر
املــركــز ،حـ ّـســان جـبــاريــن ،أنــه تــم اعـتـقــال «48
فلسطينيا فــي حـيـفــا ،و 19فــي وادي ع ــارة،
و 12ف ــي سـخـنــن وعـ ــرابـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى 11
فلسطينيا ف ــي مـنــاطــق مـخـتـلـفــة» ،مضيفًا
أن سـلـطــات االح ـت ــال «عـ ــادت وأف ــرج ــت عن
عــدد منهم بتدابير احترازية ،منها الحبس
املنزلي لفترات متفاوتة».
في هذه األثناء ،ال تزال تتوالى التصريحات
اإلسرائيلية املـحــذرة من تفجر األوض ــاع في
الــداخــل الفلسطيني .وفــي هــذا الـسـيــاق ،رأى
زعيم حزب «يش عتيد» ،يائير لبيد ،املكلف
بـتـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،أول مــن
أمــس ،أن إسرائيل تواجه «تهديدًا وجوديًا»
من جــراء االضطرابات ّالعنيفة املستمرة في
الداخل الفلسطيني .وحذر لبيد من أنه «إذا لم
يتوقف االقتتال العرقي» ،فإن «الدولة ستكون
في خطر» ،مضيفًا في خطاب متلفز« :نحن
على شفا الهاوية» .من جهته ،قال نتنياهو
في بيان« :ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس
الـ ـح ــدود وأفـ ـ ــراد قـ ــوات األمـ ــن األخ ـ ــرى دعـمــا
ً
كــامــا الس ـت ـعــادة ال ـقــانــون وال ـن ـظــام ال ـعــام».
وأضاف أنه ّ
تم منح هذه القوات «صالحيات
الـطــوارئ» ،وبالتالي يمكنها «إشــراك جنود
ج ـيــش ال ــدف ــاع وج ـه ــاز األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي» في
عملها .واعتبر «كــل هــذه اإلج ــراءات شرعية
وض ـ ــروري ـ ــة لـ ــوقـ ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــدة داخـ ـ ـ ــل دول ـ ــة
إســرائ ـيــل» ،داع ـيــا «املــواط ـنــن اإلســرائـيـلـيــن
إلى عدم تطبيق القانون بأنفسهم ،ومن يفعل
ذلك سيعاقب بشدة» .وقال «ال شيء يبرر قتل
الـعــرب مــن ِقـبــل الـيـهــود ،وال شــيء يـبــرر قتل
اليهود من ِق ّبل العرب».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ح ـ ـ ــذر رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
االسرائيلي «شني بيت» ،نداف أرغمان ،أمس،
أن جهازه لن يتسامح مع العنف العرقي «من
قبل العرب وال من قبل اليهود» .وأشار إلى أن
الجهاز يعمل مع شرطة االحتالل ودوريــات
الحدود في مدن الداخل الفلسطيني بهدف
التعرف على «كل من يحاول إيــذاء مواطنني
إسرائيليني ،من اليهود أو العرب» ،والقبض
عـلـيــه ومـحــاكـمـتــه «ح ـتــى ي ـعــود ال ـســام إلــى
شوارع البالد» ،على ّ
حد قوله.
(العربي الجديد ،األناضول ،أسوشييتد برس)
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شرق
غرب
ميانمار :أحكام عرفية
تستهدف مناطق
المتمردين
ذكـ ـ ــرت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الــرس ـم ـيــة
ف ــي م ـي ــان ـم ــار ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـح ــاك ــم أعـلــن
فـ ــرض األحـ ـك ــام ال ـعــرف ـيــة ف ــي بـلــدة
بوالية تشني ،بعدما أنحى باللوم
عـ ـل ــى «إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن م ـ ّـسـ ـلـ ـح ــن» فــي
ش ــن ه ـج ـمــات ع ـلــى مــركــز للشرطة
ومـ ـص ــرف ،وسـ ــط ت ـص ــاع ــد ال ـق ـتــال
بــن الجيش واملتمردين العرقيني.
وق ــال ــت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء م ـي ــان ـم ــار إن
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي بـ ـل ــدة م ـي ـن ــدات
تضمنت ،يومي األربعاء والخميس
املــاضـيــن ،قـيــام نـحــو  100شخص
بــاسـتـخــدام ب ـنــادق محلية الصنع
ملهاجمة مركز للشرطة واستهداف
نحو  50مصرفًا ،مضيفة أن قــوات
األمن صدت الهجوم.
(رويترز)
فنزويال :انتخابات
محلية في نوفمبر

حـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ه ـي ـئ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات فــي
فـنــزويــا ،أول مــن أمــس الخميس،
مــوعــد إج ــراء االنـتـخــابــات املحلية
ف ــي  21نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
املـقـبــل ،تــزامـنــا مــع إج ــراء الرئيس
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ــادورو (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات إلح ـ ـيـ ــاء
محادثات متوقفة .ويشكل اقتراع
نوفمبر ،إذا ما حصل ،أول اقتراع
ل ـل ـف ـنــزوي ـل ـي ــن م ـن ــذ االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية في العام املاضي ،التي
قــاطـعـتـهــا امل ـعــارضــة بـعــد رفضها
أي ـض ــا امل ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
الــرئــاسـيــة ع ــام  2018وال ـتــي أعيد
فيها انتخاب مادورو.
(فرانس برس)

تظاهرات ضد
العنصرية في البرازيل
تـظــاهــر آالف األش ـخ ــاص ،أول من
أمـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل،
احتجاجًا على العنصرية وعنف
الشرطة ،بعد أسـبــوع على عملية
أمـنـيــة فــي مــديـنــة صفيح فــي ريــو
دي جــان ـيــرو ،أس ـفــرت عــن سقوط
ً
 28ق ـت ـي ــا .وط ــال ــب امل ـت ـظ ــاه ــرون
بوضع حد للتمييز في حق السود
والـخــاسـيــن ،الــذيــن يشكلون 55
ّ
فــي املــائــة مــن ســكــان ال ـبــاد ،وذلــك
مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في
البالد عام  ،1888رافعني شعارات
مطالبة بوقف «اإلبادة الجماعية»
ضد املواطنني من أصول أفريقية.
(فرانس برس)
 12قتيًال بانفجار استهدف
مسجدًا في كابول
ّأدى ان ـف ـج ــار اس ـت ـه ــدف مـسـج ـدًا
فــي حــي شـكــر دارا ،أح ــد ضــواحــي
الـعــاصـمــة األف ـغــان ـيــة ك ــاب ــول ،إلــى
مقتل  12شخصًا على األقل ،أثناء
أدائهم صالة الجمعة ،أمس .وأكد
املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم شـ ــرطـ ــة ك ــاب ــول
فردوس فارامارز أن من بني القتلى
إمام املسجد ،باإلضافة إلى إصابة
 15آخــريــن على األقــل ،فيما نـ ّـددت
حركة «طالبان» ،التي أعلنت وقفًا
إلطــاق النار يستمر  3أيــام خالل
عيد الفطر ،بالهجوم.
(رويترز)
القوات األميركية تخلي
قاعدتها في قندهار

أك ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـجـ ـي ــش
األفغاني في والية قندهار ،جنوب
أف ـغــان ـس ـتــان ،خــوجــة بــابــا عـلــوي،
أمس الجمعة ،أن الواليات املتحدة
أك ـم ـل ــت ان ـس ـح ــاب ـه ــا م ــن ال ـق ــاع ــدة
الجوية في الوالية ،التي تعد ثاني
أكبر قــاعــدة عسكرية أميركية في
هـ ــذا ال ـب ـل ــد .وأوضـ ـ ــح ب ــاب ــا عـلــوي
أن الـقــوات األميركية «لــم تسلمنا
رسميًا القاعدة بعد ،لكن يمكنني
التأكيد أنهم غادروا القاعدة» يوم
األربعاء املاضي.
(فرانس برس)
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تتساقط أوهــام قتل القضية الفلسطينية راهنًا ،في الذكرى 73
للنكبة ،مع اشتعال مواجهات بين قوات االحتالل والفلسطينيين في
الداخل والضفة المحتلة وغزة .وتشير هذه األحداث إلى عجز إسرائيل
عن إخضاع الفلسطينيين

تقرير

القضية واحدة والوجع مشترك

الداخل الفلسطيني في ذكرى النكبة

 73عام ًا على

لم يفلح االحتالل على
مدى عقود تلت
النكبة ،في فصل
الشعب الفلسطيني
عن بعضه ،وهو ما
تؤكده األحداث في
الداخل المحتل اليوم

النكبة
صالح النعامي

يتزامن حلول الذكرى الـ 73للنكبة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ،مع
تـ ـح ـ ّـوالت ك ـب ـيــرة أعـ ـ ــادت الـقـضـيــة
الــوطـنـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إل ــى دائ ـ ــرة االهـتـمــام
العاملي واإلقليمي ،وهي تطورات ال تقل أهمية
عن اندالعّ االنتفاضة األولى أواخر عام ،1987
وال ـت ــي مــثـلــت ف ــي حـيـنــه ال ـح ــدث األبـ ــرز على
الـصـعـيــد الــوط ـنــي الفلسطيني مـنــذ احـتــال
الضفة الغربية وقـطــاع غــزة فــي  .1967وعند
مقارنة الظروف التي تتزامن مع حلول ذكرى
النكبة هذا العام ،بتلك التي كانت سائدة عند
ّ
التحوالت
حلولها العام املاضي ،يتضح حجم
على مسار القضية بشكل جلي وواضــح .فقد
أفشلت التطورات محاوالت االحتالل وبعض
األط ـ ـ ـ ــراف اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـط ـمــس ه ـ ــذه الـقـضـيــة
بوصفها قضية شعب واقع تحت آخر احتالل
على وجه األرض .كما أسقطت أوهام االحتالل
بـ ــإخـ ــراج ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ــن دائ ـ ــرة
االهتمام بعد اتفاقات التطبيع التي توصل
إليها مع بعض الدول العربية.
ّ
وم ــث ـل ــت ه ـب ــة الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة امل ـس ـت ـمــرة،
والتي تفجرت ملواجهة قــرار إسرائيل طرد
ع ــائ ــات فلسطينية م ــن مـنــازلـهــا ف ــي حي
الـشـيــخ جـ ــراح وإغـ ــاق م ــدرج ــات ح ــي بــاب
ال ـع ــام ــود ،وت ـعــاظــم م ـح ــاوالت التشكيالت
اليهودية املتطرفة املس باملسجد األقصى،
الشرارة التي قــادت إلى التحوالت األخــرى.
وه ـ ــي ت ـ ـحـ ــوالت ش ـم ـلــت انـ ـ ـ ــدالع امل ــواج ـه ــة
الـعـسـكــريــة ال ـقــائ ـمــة ب ــن ف ـصــائــل امل ـقــاومــة
فـ ــي غ ـ ــزة واالح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وت ـف ـج ــر ت ـظ ــاه ــرات
فلسطينيي ال ــداخ ــل ،وام ـت ــداد الـتـظــاهــرات
إل ــى مـنــاطــق الـضـفــة الـغــربـيــة حـيــث تتولى
السلطة الفلسطينية مقاليد األمور .ولفتت
ّ
هبة القدس وما شملته من مظاهر مقاومة
وتحدي أنظار العالم ،إلى خطورة مشاريع
االس ـت ـي ـط ــان وال ـت ـه ــوي ــد ال ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى
تهويد الجغرافية والديمغرافية في املدينة
املقدسة والضفة الغربية.
وسـ ـلـ ـط ــت الـ ـه ـ ّـب ــة األنـ ـ ـظ ـ ــار عـ ـل ــى املـ ـش ــاري ــع
ال ـ ـت ـ ـهـ ــويـ ــديـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـف ــذه ــا ال ـج ـم ـع ـي ــات
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة الـ ـيـ ـه ــودي ــة ب ــدع ــم ورع ــاي ــة
حـ ـك ــوم ــة وبـ ـل ــدي ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وإسـ ـ ـن ـ ــاد مــن
املنظمات الـيـهــوديــة األمـيــركـيــة ،فــي سـلــوان،
والـبـلــدة القديمة مــن الـقــدس وبقية األحـيــاء
ً
الفلسطينية فــي املدينة ،فضال عــن التركيز
عـلــى املـشــاريــع الـهــادفــة إل ــى تـهــويــد الفضاء
الجغرافي املحيط بالقدس.
وتمثل املشاريع التهويدية االستيطانية في
الـقــدس على خـطــورتـهــا ،ص ــورة مصغرة ملا
تعكف إسرائيل على تنفيذه في بقية أرجاء
الضفة الغربية عبر ثالث آليات عمل واضحة،

سقوط أوهام
قتل القضية
الفلسطينية

وه ــي ب ـنــاء مـسـتــوطـنــات ج ــدي ــدة ،وتــوسـيــع
مستوطنات قائمة ،وغــض الـطــرف عــن قيام
املنظمات اليهودية ببناء نقاط استيطانية
من دون إذن الحكومة اإلسرائيلية ،وبعد ذلك
يتم إضفاء الشرعية عليها .يتزامن ذلك مع
غض الطرف عن اعتداءات املستوطنني التي
تهدف إلى ضرب دافعية الفلسطينيني على
البقاء في أرضهم ،عبر السيطرة على األرض،
واجتثاث كروم الزيتون ،وتسميم آبار املياه،
وإطالق قطعان من الخنازير البرية ،تحديدًا
في وسط الضفة الغربية املحتلة وشمالها،
ً
لتعيث خرابًا في الحقول ،فضال عن مداهمة
ال ـقــرى وال ـب ـلــدات وتـنـفـيــذ عـمـلـيــات تخريب،
تشمل إحراق املساجد والكنائس.
وإذا ك ــان ــت إس ــرائـ ـي ــل قـ ــد ص ـن ـع ــت ال ـن ـك ـبــة
الفلسطينية فــي  1948عـبــر الـجـهــد الحربي
واملـ ـج ــازر الــوح ـش ـيــة ،ف ــإن الـنـكـبــة تـتــواصــل
بـعــد  73عــامــا عـبــر وســائــل أخ ــرى ،وتـحــديـدًا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـنـ ـص ــري.
فــالـقـضــاء اإلســرائ ـي ـلــي أص ــدر قـ ــراره بــإخــاء
امل ـن ــازل الفلسطينية فــي حــي الـشـيــخ جــراح
مــن مالكيها الــذيــن يقطنونها منذ أكـثــر من
 70عامًا ،بحجة أن األرض التي بنيت عليها
تعود ليهود .وهو نفس القضاء الذي يرفض
أي دعـ ــوى ل ـع ــودة امل ـقــدس ـيــن إل ــى مـنــازلـهــم
وممتلكاتهم في القدس الغربية التي شردوا
مـنـهــا فــي ح ــرب  .1948وه ــو الـقـضــاء نفسه،
ال ـ ــذي يـ ـش ـ ّـرع تــدم ـيــر مـ ـن ــازل الـفـلـسـطـيـنـيــن
والسيطرة على أراضيهم ويتساهل إلى حد
الـتــواطــؤ مــع جــرائــم املستوطنني ،عبر غض
الـطــرف عــن اعـتــداءاتـهــم على الفلسطينيني،
وإغ ـ ــاق م ـل ـفــات الـتـحـقـيــق م ـع ـهــم .وت ـتــزامــن
ذكرى النكبة هذا العام مع بروز تحول خطير
وك ـب ـيــر ع ـلــى ال ـســاحــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،يتمثل
فــي إض ـفــاء شــرعـيــة عـلــى مـشــاركــة الـحــركــات
واملـنـظـمــات اإلرهــابـيــة فــي الـنـظــام السياسي
اإلسرائيلي ،وهو ما لم يحدث من قبل.
فــإســرائ ـيــل ال ـتــي مـنـعــت ف ــي « 1984ال ـحــركــة
ال ـك ـهــان ـيــة» ب ــزع ــام ــة ال ـح ــاخ ــام م ـئ ـيــر كـهــانــا
مــن التنافس فــي االنـتـخــابــات العامة بسبب
توجهاتها اإلرهــاب ـيــة ودعــوات ـهــا الصريحة

إلــى طــرد الفلسطينيني ،هــي إســرائـيــل التي
سمحت فــي عــام  2021لــ«الـحــركــة الكهانية»
بقيادة إيتمار بن غفير ،تلميذ كهانا ومقتفي
أث ــره ،بالتنافس فــي االنتخابات والحصول
على تمثيل في الكنيست .ليس هذا فحسب،
بل إن «الحركة الكهانية» باتت حليفًا لحزب
«ال ـل ـي ـك ــود» ال ـح ــاك ــم ،ال ـ ــذي ي ـق ــوده بـنـيــامــن
نتنياهو وأوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة.
ولـلــوقــوف على خـطــورة هــذا الـتـحــول ،يمكن
اإلشارة إلى ما نقلته الصحافية دانا فايس
من قناة « ،»12مساء أول من أمس الخميس،
عــن مفتش عــام الـشــرطــة اإلسرائيلية كوبي
ش ـف ـتــاي ،الـ ــذي ح ـ ّـم ــل امل ـســؤول ـيــة ل ــن غفير
ب ــإشـ ـع ــال األوضـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس .وات ـه ـم ــه
ب ــال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى شـ ــن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات عـلــى
الفلسطينيني في الشيخ جراح ،وعبر تنفيذه
اقتحامات للمدن املشتركة التي يعيش فيها
فلسطينيو الداخل واليهود ،على رأس املئات
من عناصر منظمة «الهافا» اإلرهابية التي
يترأسها زميله في قيادة «الحركة الكهانية»
ً
الـ ـح ــاخ ــام ب ـن ـت ـســي غ ــوف ـش ـي ــن ،فـ ـض ــا عــن
تحريضه املـبــاشــر على قتل الفلسطينيني،
من دون أن تتم مساءلته .لكن ما أقدمت عليه
«ال ـح ــرك ــة ال ـك ـهــان ـيــة» ل ــن ي ـصــب بــال ـضــرورة
فــي مصلحة إســرائـيــل ،فنشاط هــذه الحركة
اإلره ــاب ـي ــة أف ـضــى إل ــى أح ــد أه ــم الـتـحــوالت
التي طــرأت على مسار الـصــراع بــن الشعب
الـعــر ّبــي الفلسطيني وال ـك ـيــان الصهيوني،
وت ـم ــث ــل ف ــي ان ـض ـم ــام فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل
إل ــى دائ ـ ــرة امل ــواج ـه ــة م ــع إس ــرائ ـي ــل .وتـنـبــع
أهمية هــذا الـتـحـ ّـول الـتــاريـخــي فــي حقيقة
أن ال ـح ــدي ــث يـ ـ ــدور ع ــن قـ ـط ــاع فـلـسـطـيـنــي
يعيش في احتكاك مباشر مع املستوطنني،
فــي الـجـلـيــل ،وامل ـث ـلــث ،وال ـن ـقــب ،وف ــي املــدن
امل ـخ ـت ـل ـطــة .ف ـت ـصــدي فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل
الستفزازات واعتداءات «الحركة الكهانية»
واملنظمات املتحالفة معها ،وما يتخلله من
فـعــل وردة فـعــل ،أش ــاع حــالــة مــن الفوضى
فــي املــدن اإلسرائيلية وتخومها ،إذ ّ
تقرب
هذه الفوضى إسرائيل من فقدان السيطرة.
ول ــم ي ـكــن م ـفــاج ـئــا أن ي ـص ــرح وزيـ ــر األم ــن

حيفا ـ ناهد درباس

اشتعلت الضفة في تظاهرات ضد االحتالل واعتداءاته (فرانس برس)

سلطت الهبّة األنظار
على المشاريع
االستيطانية التهويدية
تصدي فلسطينيي
الداخل أشاع حالة من
الفوضى لدى اإلسرائيليين
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـنــي غــان ـتــس أن م ــا تـشـهــده
املــدن اإلسرائيلية من مواجهات يفوق في
خ ـطــورتــه ك ــل مـظــاهــر الـتـهــديــد ال ـخــارجــي،
فــي حــن حــذر الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي رؤفــن
ريفلني من خطورة اندالع حرب أهلية.
وم ــا يـفــاقــم األم ــور تـعـقـيـدًا بالنسبة للكيان
الـصـهـيــونــي بـعــد  73عــامــا عـلــى الـنـكـبــة ،أنــه
يـ ـغ ــرق م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات فـ ــي أت ـ ــون أزمـ ــة
ً
سياسية ومعضلة حكم لم يشهد لها مثيال،
ط ـفــت ع ـلــى ال ـس ـطــح بـسـبــب م ـشــاكــل بنيوية
ت ـف ـجــرت مـ ــرة واح ـ ـ ــدة .وت ـم ـث ـلــت ف ــي ت ـهــاوي
مـنـظــومــة ال ـت ــوازن ــات ال ـتــي تـضـمــن اسـتـقــرار
ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ون ـضــب امل ـعــن ال ـق ـيــادي،
ل ــدرج ــة أن يـحـطــم نـتـنـيــاهــو رق ــم دي ـف ـيــد بن
غوريون القياسي في البقاء في الحكم ،على
الرغم من توجيه لوائح اتهام له في قضايا
فساد خطيرة ،تشمل :تلقي الرشوة ،االحتيال،
وخيانة األمــانــة ،مــن دون أن تتمكن النخبة
السياسية من طرح منافس وبديل عنه .فكل
املــؤشــرات تــدل على أن زعيم املعارضة يئير
ل ـب ـيــد ،الـ ــذي ت ــم تـكـلـيـفــه بـتـشـكـيــل الـحـكــومــة

أخيرًا ،لن يتمكن من ذلك ،مما يجعل إسرائيل
أمــام خيارين ال ثالث لهما :حكومة برئاسة
نتنياهو مجددًا أو جولة انتخابات خامسة
في أقل من ثالثة أعوامُ .
صادف مرور ذكرى
وي
ّ
النكبة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل
على غزة ،والتي تمكنت املقاومة خاللها حتى
اآلن مــن تحقيق إن ـجــازات كبيرة على الرغم
م ــن نـتــائـجـهــا امل ــدم ــرة بـسـبــب تــوســع جيش
االح ـت ــال ف ــي اسـتـنـفــاد ال ـطــاقــة الـكــامـنــة في
تفوقه النوعي في استهداف البنى التحتية
وامل ــدن ـي ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع .ف ـفــي ه ــذه املــواج ـهــة
غطت صواريخ املقاومة كل مناطق فلسطني
التاريخية بعد أن وصلت إلــى تخوم إيــات،
ً
فــي أقـصــى الـجـنــوب ،فـضــا عــن املــس برموز
سيادية إســرائـيــل ،ال سيما إخ ــراج مطار بن
غــوريــون املهم عــن العمل وتــوقــف الكثير من
شركات الطيران العاملية عن توجيه رحالت
إلــى إســرائـيــل حتى بعد أن تــم نقل عمليات
الهبوط واإلق ــاع إلــى مـطــار رام ــون الصغير
نـسـبـيــا ف ــي أق ـصــى ال ـج ـنــوب ،والـ ــذي أعلنت
امل ـقــاومــة اس ـت ـهــدافــه أي ـضــا ب ـص ــاروخ جــديــد
يصل مداه إلى  250كيلومترًا.
كما طــاولــت صــواريــخ املـقــاومــة للمرة األولــى
م ـش ــاري ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل ،ب ـعــد أن
أص ــاب ــت خ ــط أنــاب ـيــب ن ـفــط إيـ ــات عـسـقــان،
وهــو األن ـبــوب ال ــذي جــاهــرت إســرائـيــل بأنها
ً
تراهن على طرحه مستقبال كبديل عن قناة
الـســويــس؛ وذلــك بعد أن توصلت إلــى تفاهم
مع اإلمارات على نقل نفطها إلى أوروبا عبره.
كذلك ،أدت هذه املواجهة إلى ضرب مستوى
الـشـعــور بــاألمــن ل ــدى املـسـتــوطـنــن وقلصت
ثقتهم بالقيادات السياسية والعسكرية .وما
يــدل على ذلــك ،هــو نــزوح مستوطني منطقة
«غ ــاف غ ــزة» عــن مـنــازلـهــم ،وتــوقــف التعليم
مــن عسقالن حتى حيفا ،وتــوقــف الكثير من

الحدث

لم تنحصر االحتجاجات العربية على العدوان
اإلســرائـيـلــي على غــزة بــالـتـظــاهــرات فحسب،
بـ ــل ح ـ ــاول آالف األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي ال ـجــان ـبــن
اللبناني واألردن ــي مــن الـحــدود مــع فلسطني
املحتلة اقتحامها ،أمس الجمعة ،تضامنًا مع
الفلسطينيني .فــي األردن ،استخدمت قــوات
األمــن األردنـيــة الغاز املسيل للدموع بكثافة،
للحيلولة دون وصول محتجني إلى الحدود
م ــع ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،ب ـع ــد ن ـج ــاح نـشـطــاء
ف ــي اج ـت ـي ــاز ال ـح ــاج ــز األمـ ـن ــي ،ق ـبــل سـيـطــرة
ق ــوات األم ــن وال ــدرك على االحـتـجــاج بالقوة.
وسبق املحاولة األردنية ،احتشاد اآلالف في
منطقة الشونة الجنوبية ،التي تبعد حوالي
 35كـيـلــومـتـرًا ،غــربــي الـعــاصـمــة عـ ّـمــان ،وتقع
بمحاذاة الحدود مع الضفة الغربية املحتلة،
ل ــدع ــم ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .وقـ ــال املـتـحــدث
اإلع ــام ــي بــاس ــم مــديــريــة األمـ ــن ال ـع ــام عــامــر
ال ـســرطــاوي ،إن ال ـقــوة األمـنـيــة امل ــوج ــودة في
منطقة الشونة الجنوبية للحفاظ على األمن،
اضـطــرت السـتـخــدام الـقــوة املناسبة مــع عدد
م ـحــدود مــن االش ـخ ــاص إث ــر دخــولـهــم م ــزارع
مــواط ـنــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وتـ ـع ـ ّـدوا عـلـيـهــا .في
ّ
التجمع السلطات
املقابل ،دعا املشاركون في
األردن ـي ــة ،إلــى فتح ال ـحــدود «مــن أجــل نصرة
األشقاء الفلسطينيني ودعمهم ،وعدم حماية
االحتالل».
وفي إطار متصل انطلقت عقب صالة الجمعة
مسيرة شعبية ضخمة وسط العاصمة ،ردد
املشاركون فيها هتافات غاضبة ،ومطالبني

يتحضر الفلسطينيون
إليقاد شعلة العودة
في بلدات عربية عدة
حايك :الهبة الشعبية
تؤكد أن الشعب
الفلسطيني هو واحد

شرق
غرب
السفارة األميركية
في موسكو تستأنف
خدماتها
أع ـل ـن ــت الـ ـسـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
روس ـيــا ،أمــس الـجـمـعــة ،استئنافها
الخدمات القنصلية لرعاياها مؤقتًا
وحـ ـت ــى  16ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز امل ـق ـب ــل،
بعد أن أرج ــأت موسكو حـظـرًا على
تــوظـيـفـهــا مــواط ـنــن أج ــان ــب ،قبيل
لقاء محتمل بني الرئيسني فالديمير
بوتني وجو بايدن .وكانت السفارة
قــد عـلـقــت ســابـقــا غــالـبـيــة الـخــدمــات
القنصلية ملواطنيها ،وتــوقـفــت عن
م ـنــح ال ـت ــأش ـي ــرات ب ـعــدمــا اض ـطــرت
لتقليص اليد العاملة في القنصلية
بشكل كبير.
(فرانس برس)
إجراء أوكراني
«يزعج» بوتين

كـشــف الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتني (الـصــورة) ،أمــس الجمعة ،أن
مــوس ـكــو «س ـ ـتـ ــرد» ،ب ـعــدمــا فــرضــت
محكمة أوكــران ـيــة اإلق ــام ــة الجبرية
على النائب األوكراني النافذ فيكتور
ميدفيدشوك املقرب منه .وقال بوتني
فــي اجـتـمــاع ملجلس األم ــن الــروســي
«م ــع أخ ــذ جـمـيــع ال ـت ـه ــدي ــدات الـتــي
ي ـتــم إطــاق ـهــا ضــدن ــا ف ــي االع ـت ـبــار،
سيتعني علينا الرد على ذلك بشكل
ص ـح ـي ــح وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـن ــاس ــب»،
ملمحًا على مــا يـبــدو إلــى املحاكمة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــاول صـ ــدي ـ ـقـ ــه مـ ـ ــن دون
تـسـمـيـتــه .ويـ ـت ــرأس مـيــدفـيــدتـشــوك
«منصة املعارضة من أجل الحياة»،
ال ـقــوة املـعــارضــة الرئيسية املــوالـيــة
لروسيا في أوكرانيا وتضم حوالى
 40نائبًا في البرملان.
(فرانس برس)

توقيف أول عسكري
شارك في اقتحام
«كابيتول هيل»
أوقـ ــف ال ـضــابــط بــرتـبــة مـيـجــور في
قوات املارينز األميركية ،كريستوفر
وارنــاغ ـيــريــس ،مـســاء أول مــن أمــس
الخميس ،بتهمة املشاركة مع أنصار
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب في
اقتحام «كابيتول هيل» في  6يناير/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،حـسـبـمــا
أعلنت وزارة العدل .ووارناغيريس
هــو أول عسكري فــي الخدمة توجه
ل ــه اتـ ـه ــام ــات ف ــي الـ ـهـ ـج ــوم ،عـنــدمــا
اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر
املـجـلــس الـتـشــريـعــي ،وتـسـبـبــوا في
وقــف جلسة تثبيت فــوز جــو بايدن
بالرئاسة في انتخابات  3نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي.
(فرانس برس)
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إضاءة

محاوالت اقتحام عفوية للحدود اللبنانية واألردنية
عمان ـ العربي الجديد
بيروتّ ،

خ ـطــوط الـنـقــل ال ـع ــام ،واض ـط ــرار صحافيني
إس ــرائ ـي ـل ـي ــن مل ـقــاط ـعــة م ــؤتـ ـم ــرات امل ـت ـحــدث
العسكري اإلسرائيلي هيدي زيلبرمان بسبب
ميله لتضليل الجمهور حول نتائج الحرب.
وإليـ ـ ـض ـ ــاح ح ـق ـي ـقــة مـ ــا يـ ـج ــري خـ ـ ــال ه ــذه
املــواج ـهــة يمكن امل ـقــارنــة فـقــط بــن ردة فعل
املـقــاومــة فــي غــزة وبــن مـئــات ال ـغــارات التي
تنفذها إسرائيل في قلب ســوريــة ،والـعــراق،
وعملياتها السرية في قلب إيــران ،والتي لم
تواجه في الغالب برد.
ودل تفجر هبة القدس وانخراط فلسطينيي
الــداخــل فــي مــواجـهــة املـحـتــل ،وجــولــة القتال
الـحــالـيــة ب ــن امل ـقــاومــة ف ــي غ ــزة وإســرائ ـيــل،
ومـظــاهــر تـحــرك شعبي فــي الضفة الغربية
ضــد االح ـتــال ،على أن البرنامج السياسي
الذي تتبناه قيادة السلطة الفلسطينية بات
غير ذي صلة وال يحظى بدعم الفلسطينيني
وثقتهم.
فــي الــوقــت ذات ــه ،ف ــإن اشـتـعــال املـقــاومــة ضد
االحتالل في كل مناطق الفلسطينيني ضمن
ح ــدود فلسطني الـتــاريـخـيــة ،وم ــا أعـقـبــه من
إس ـنــاد جـمــاهـيــري عــربــي ،إســامــي وأمـمــي.
كـمــا عـكــس ذل ــك ن ـشــاط الـتـضــامــن الــواسـعــة
فــي العاملني العربي واإلســامــي وفــي أرجــاء
العالم ،دل على زيــف رهانات إسرائيل على
دور اتـفــاقــات التطبيع الـتــي توصلت إليها
مع بعض الــدول العربية في إخــراج القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ــن دائ ـ ــرة االه ـت ـم ــام الـعــربــي
واإلسالمي والدولي.
كما حاصرت تحوالت الساحة الفلسطينية
األخيرة الخطاب الــذي تبنته نخب مرتبطة
تـحــديــدا بنظم الـحـكــم الـعــربـيــة الـتــي ّ
طبعت
ع ــاق ــات ـه ــا م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،ووصـ ـ ــل إل ـ ــى حــد
عــدم ال ـتــردد فــي إسـنــاد إســرائـيــل ومهاجمة
فلسطني وقضيتها.

تحل الــذكــرى ال ــ 73للنكبة الـيــوم السبت،
مـخـتـلـفــة ع ـلــى فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل هــذا
ال ـع ــام .فـعـلــى الــرغــم مــن أن عــاقــة هــؤالء
ب ــامل ــؤسـ ـس ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
واالحـتــال منذ العام  1948عرفت ّ
هبات
وانتفاضات شعبية مختلفة ،خرج فيها
الفلسطينيون إلــى ال ـشــوارع لالحتجاج
عـلــى الـسـيــاســات الـعـنـصــريــة ضــدهــم ،إال
ّ
أن اعـ ـت ــداءات االح ـت ــال ومــواط ـن ـيــه على
أهالي حي الشيخ جراح والقدس املحتلة
واملسجد األقصى ،كان لها ارتدادات قوية
فــي ال ــداخ ــل أخ ـي ـرًا .إذ خ ــرج فلسطينيو
مناطق الــ 48للتضامن مع أهالي القدس
وال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة وق ـط ــاع غــزة
الذي يتعرض لعدوان ،لتتبع ذلك هجمة
إجرامية من املتطرفني اليهود على أهالي
ال ــداخ ــل ،بـتـغـطـيــة م ــن شــرطــة االح ـت ــال،
لتظهر أسوأ مظاهر العنصرية اليهودية
ضد هؤالء .وما يدل على أهمية انتفاضة
فلسطينيي الــداخــل ،مــا كشفته صحيفة
«ه ــآرت ــس» أول م ــن أم ــس الـخـمـيــس ،من
أن امل ــواج ـه ــات ف ــي ال ــداخ ــل تـضـغــط على
االحتالل لتسريع إنهاء عدوانه على غزة،
خــوفــا م ــن ف ـقــدانــه ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األم ــن
الداخلي .وبهذا ،أثبتت األحــداث األخيرة
أن الـشـعــب الفلسطيني واح ــد وقضيته
واحدة ،لتسقط الرهانات على أن «الشعب
سينسى».
وفـ ــي الـ ــذكـ ــرى الـ ـ ـ ــ 73لـلـنـكـبــة ال ـت ــي تـحــل
ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ،يـتـحـضــر الفلسطينيون
إليقاد «شعلة الـعــودة» في بلدات عربية
عــدة ،وال سيما فــي حيفا والـنــاصــرة وأم
الـفـحــم ،بــالـتــزامــن مــع نـشــاطــات متوقعة
ل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي الـ ـشـ ـت ــات فـ ــي امل ـخ ـي ـم ــات
والعالم ،لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني

حول قضيته وحقه في العودة إلى وطنه.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال م ــدي ــر م ــرك ــز «م ـ ــدى»
ل ــأب ـح ــاث ،م ـه ـنــد م ـص ـط ـفــى ،ف ــي حــديــث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «نكبة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي لـ ــم ت ـك ــن ح ــدث ــا تــاري ـخ ـيــا
وانتهى ،بل هي حالة مستمرة حتى اليوم.
فإذا كانت النكبة عام  1948حدثت بسبب
االحـتــال ،والتهجير ،وطــرد الفلسطيني
ّ
مــن مكانه ووط ـنــه ،ف ــإن هــذه االنتهاكات
مستمرة اليوم ،وإسرائيل ال تزال تتعامل
مع الشعب الفلسطيني بــأدوات نكبوية،
فالتهجير قــائــم وخـصــوصــا فــي الـقــدس
وم ـن ــاط ــق ج (ت ـق ــع وفـ ــق اتـ ـف ــاق أوس ـل ــو،
ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـكــام ـلــة
وتـ ـبـ ـل ــغ م ـس ــاح ـت ـه ــا  %60م ـ ــن أراض ـ ـ ــي
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة) ،والـتـضـيـيــق مـتــواصــل
فــي مناطق ال ــ ،48حيث يرفض االحتالل
االعـ ـت ــراف للفلسطينيني ه ـنــاك ف ــي حق
تـقــريــر مـصـيــرهــم كمجموعة قــومـيــة لها
حـ ـق ــوق ج ـم ـع ـي ــة ،وق ـ ــد ت ـج ـس ــد ذل ـ ــك فــي
ق ــان ــون ال ـقــوم ـيــة ال ـع ـن ـصــري .ك ـمــا تمنع
الفلسطينيني ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق من
حـقـهــم ف ــي االس ـت ـق ــال وال ـت ـح ــرر وتـمـنــع
الــاجـئــن مــن ال ـع ــودة ،وال تـعـتــرف بهذا
ال ـحــق وبــال ـظ ـلــم ال ـتــاري ـخــي ال ــواق ــع على
الشعب الفلسطيني» .ولفت مصطفى إلى
ّ
أن «الشباب الفلسطيني أثبت في األيــام
األخيرة عبر نضاله الشعبي أنه لن يقبل
نكبة ثانية ،فهو جيل مختلف ،وكل جيل
ظهر حمل معه النكبة ولم يستسلم لها،
وهو ما يزعج املشروع الصهيوني ،الذي
عـلــى الــرغــم مــن ج ـبــروتــه وعـنـجـهـيـتــه لم
ينتصر على الشعب الفلسطيني».
من جهته ،رأى املؤرخ جوني منصور ،في
ّ
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «الرابط
بــن األحـ ــداث ال ـجــاريــة فــي ال ـقــدس وغــزة

والداخل الفلسطيني هو موضوع النكبة
الـتــي لــم تنته فــي ال ـعــام  ،1948والشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ه ــذه األي ـ ــام ي ــواج ــه آلــة
االحـ ـت ــال وال ـق ـم ــع اإلســرائ ـي ـل ـيــة لــوحــده
بــا سـنــد لــه مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،ووســط
غـيــاب عــاملــي يــؤكــد أن النكبة مستمرة».
وأض ــاف أن «ال ـع ـقــود املــاض ـيــة ،بـ ّـيـنــت أن
إســرائـيــل غير ساعية إلــى أي تسوية أو
صلح ،بل همها إبادة الشعب الفلسطيني
والتخلص من القضية الفلسطينية التي
تقض مضاجع حكام إسرائيل».
في املـيــدان ،يتحدث ناشطون عن أهمية
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـحــاص ـلــة ف ــي ال ــداخ ــل على
مسار الـصــراع القائم مــع االحـتــال .وفي
ال ـس ـيــاق ،قــالــت الـنــاشـطــة الـسـيــاسـيــة في
ح ـ ـ ــراك ح ـي ـف ــا ،س ـم ـي ــة ف ـ ــاح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إن «ذكـ ــرى الـنـكـبــة ه ــذا الـعــام
تختلف عنها في السنوات السابقة ،بعد
سـلـسـلــة اع ـت ـق ــاالت ل ـن ـش ـطــاء سـيــاسـيــن
فــي الــداخــل الفلسطيني أو استدعائهم
للتحقيق بتهمة الـتــواصــل مــع ع ــدو ،في
ّ
حــن أن هــؤالء الــذيــن تعتبرهم إسرائيل
ع ــدوًا ،هــم أبـنــاء الشعب الفلسطيني في
الضفة أو الشتات» ،مؤكدة على «وجــود
حاجة ماسة للتواصل بني أبناء الشعب
ال ــواح ــد ،للتأكيد عـلــى حقنا فــي الـعــودة
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة م ـم ـت ـل ـك ــات ـن ــا وال ـت ـع ــوي ــض
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا» .وش ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أن «ال ـ ـظـ ــروف
القائمة والنكبة املستمرة في حي الشيخ
جراح والقدس والترحيل في النقب ،تزيد
من إصــرارنــا على التجذر بأرضنا ،على
الرغم من وحشية االحتالل».
من جهته ،أكد الناشط من حراك الناصرة،
م ـن ـه ــل ح ـ ــاي ـ ــك ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ه ـ ــذا الـ ـع ــام ي ـخ ـت ـلــف عــن
ّ
الكثير من السنوات السابقة ،في ظــل ما
نشهده في إطــار قضية األرض وقدسية
القدس واالنتهاكات في املسجد األقصى
وق ـض ـيــة ح ــي ال ـش ـيــخ جـ ــراح وم ـح ــاوالت
تـهـجـيــر أه ـلــه واالس ـت ـي ـطــان بـ ــه» ،مشيرًا
إل ــى أن «ه ــذه قـضــايــا طـفــت عـلــى السطح
فـ ــي ال ـش ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــر ،وأدت إل ـ ــى ال ـه ـبــة
الجماهيرية الشعبية التي نراها اليوم،
الـتــي تــأتــي بــالـتــزامــن مــع ذك ــرى النكبة».
واعتبر أن «الهبة الشعبية تأتي لتؤكد أن
الشعب الفلسطيني هو واحد ،وتواصلنا
ب ــال ــدم واح ـ ــد ،وال ش ــيء يـمـكــن أن يـفــرق
الفلسطيني عن الفلسطيني ،وهذه الهبة
تـسـقــط أوهـ ــام ك ــل م ــن حـ ــاول أن يــؤســرل
شعبنا ويراهن على أنه سينسى».
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ب ــإج ــراءات فعلية .وطــالــب املـشــاركــون بطرد
سفير االح ـتــال إيـتــان ســوركـيــس مــن ّ
عمان
واس ـتــدعــاء السفير األردن ــي غـســان املجالي
ً
م ــن دولـ ــة االحـ ـت ــال ،ف ـض ــا ع ــن إل ـغ ــاء كــافــة
االتـفــاقـيــات مـعــه ،بـمــا فيها مـعــاهــدتــا وادي
عــربــة وال ـغ ــاز .ونــاشــد املـحـتـجــون الـشـعــوب
العربية واإلسالمية للتحرك العاجل ونصرة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي واملـ ـق ــاوم ــة ،ل ـلــوقــوف
ب ــوج ــه آل ــة االحـ ـت ــال .ك ـمــا ط ــال ـبــوا بتفعيل
ال ــوص ــاي ــة األردن ـ ـي ـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،وح ـم ــاي ــة
املقدسات ،أمام ما تتعرض له بشكل مستمر
مــن انـتـهــاكــات مــن قـبــل قـطـعــان املستوطنني
وشرطة االحتالل ،منددين بالصمت العربي
ال ـح ــاص ــل ت ـج ــاه ج ــرائ ــم االح ـ ـتـ ــال .وخ ــال
األيــام املاضية شهدت معظم املــدن األردنـيــة
وم ـخ ـي ـم ــات ال ـل ـج ــوء وقـ ـف ــات واع ـت ـص ــام ــات
تـ ـض ــامـ ـن ــا ودعـ ـ ـم ـ ــا ل ـل ـم ـق ــدس ـي ــن وتـ ـن ــديـ ـدًا
باالعتداءات اإلسرائيلية في القدس وقطاع
غ ــزة ،فيما كــان محيط سـفــارة االح ـتــال في
عمان يشهد حراكا يوميا ملطالبة الحكومة
األردنية بطرد سفير االحتالل من ّ
عمان.
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،اقـ ـتـ ـح ــم مـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ال ـس ـي ــاج
الـ ـ ـح ـ ــدودي م ــع ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ج ـنــوبــي
ل ـب ـن ــان ،ت ـضــام ـنــا م ــع ق ـط ــاع غـ ــزة وإسـ ـن ــادًا
للقدس وذلــك بالتزامن مــع اجتياز أردنيني
أيضًا الحدود األردنية الفلسطينية .وأطلق
جيش االحتالل النار على املتظاهرين وسط
ح ــال تــأهــب إســرائ ـي ـل ـيـ ُـة يـقــابـلـهــا تــرقــب من
جــانــب «ح ــزب ال ـلــه» ،وق ـتــل اللبناني محمد
طـ ـح ــان ب ـع ــد إص ــابـ ـت ــه ب ــرص ــاص م ـطــاطــي.
ووصــف مصدر في بلدية كفركال لـ»العربي

ال ـج ــدي ــد» ال ــوض ــع ج ـنــوبــا ب ــأن ــه «ع ـل ــى كف
عفريت ،ويمكن بأي لحظة أن تخرج األمور
ع ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة» .وأكـ ـ ــد مـ ـص ــدر قـ ـي ــادي فــي
الجيش اللبناني لـ»العربي الجديد» تسيير
دوريــات مكثفة في املكان والبلدات املحيطة
بــالـتـعــاون والتنسيق مــع ق ــوات اليونيفيل،
ّ
مستمرة بالدرجة العالية نفسها منذ
وهي
م ـســاء أول مــن أم ــس الـخـمـيــس ،بـعــد إطــاق
ثالثة صــواريــخ في محيط مخيم الرشيدية
في منطقة صور .وحرص إعالم «حزب الله»
وت ـح ــدي ـدًا «امل ـ ـنـ ــار» ع ـلــى وصـ ــف ال ـت ـظــاهــرة
بـ ــ»الـ ـعـ ـف ــوي ــة» وق ـ ــد ت ـح ــرك ــت ق ـ ــرب ال ـس ـي ــاج
الشائك مقابل مستعمرة املطلة ،حيث اقتحم
بعض املتظاهرين السياج فيما أطلق جيش

العدو النار وألقى قنابل صوتية ما أدى إلى
إصابة مواطن لبناني ،وشددت «املنار» على
أن األمور عادت إلى الهدوء.
ف ــي بـ ـنـ ـغ ــادش ،ه ـت ــف آالف امل ـح ـت ـجــن مــن
املسلمني فــي العاصمة دك ــا ،أمــس الجمعة،
بــ»إسـقــاط إســرائـيــل» على خلفية هجماتها

تظاهرات في بنغالدش
وإيطاليا والدنمارك
وألمانيا دعمًا لفلسطين

منع األمن األردني المتظاهرين من عبور الحدود (العربي الجديد)
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ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن .وشـ ــارك ف ــي الـتـظــاهــرة
نشطاء مــن «جبهة بنغالديش اإلسالمية»،
عند مسجد بيت املكرم في دكــا ،عقب صالة
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،وانـ ـض ــم إل ـي ـه ــم آالف آخ ـ ــرون.
وك ــان ــت رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء الـبـنـغــالـيــة شيخة
حسينة واج ــد ،دعــت يــوم األرب ـعــاء املــاضــي،
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ل ـل ـت ـحــرك م ــن أج ـ ــل وق ــف
الهجمات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى
والـفـلـسـطـيـنـيــن .وف ــي رس ــال ــة بـعـثـتـهــا إلــى
الــرئـيــس الفلسطيني محمود عـبــاس ،قالت
واجــد إن عملية طــرد العائالت الفلسطينية
من منازلهم بحي الشيخ جــراح في القدس،
يـعـتـبــر انـتـهــاكــا صــارخــا التـفــاق ـيــات حـقــوق
اإلنـ ـس ــان .كـمــا تـظــاهــر آالف اإلي ـطــال ـيــن في
م ــدي ـن ــة م ـي ــان ــو ،أول م ــن أم ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس،
تـ ـن ــديـ ـدًا ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــداءات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـلــى
الفلسطينيني في القدس وقطاع غزة .وتجمع
نحو  3آالف شخص في ميدان دومــو وسط
ميالنو ،ثاني أكبر املــدن اإليطالية ،منددين
باالعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل
ضــد الفلسطينيني .وخ ــال الـتـظــاهــرة رفــع
املحتجون األع ــام الفلسطينية ،كما وقفوا
دقيقة صمت إجالال ملن فقدوا أرواحهم جراء
االعـتــداءات اإلسرائيلية .كما رددوا هتافات
مـنــاهـضــة لــاح ـتــال م ــن قـبـيــل «ان ـت ـفــاضــة»
و»فلسطني الـحــرة» و»إســرائـيــل اإلرهــابـيــة».
ُ ّ
للفلسطينيني
ون ــظ ـم ــت ت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة
ُ ّ
فــي الـعــاصـمــة األملــان ـيــة بــرلــن ،فيما نظمت
تـ ـظ ــاه ــرة أمـ ـ ــام الـ ـسـ ـف ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
الـعــاصـمــة الــدن ـمــارك ـيــة كــوبـنـهــاغــن ،تـنــديـدًا
باالعتداءات اإلسرائيلية.

ُتظهر روايات
الفلسطينيين الذين
جروا بفعل نكبة ،1948
ُ
ه ّ
أن قضيتهم لن تموت،
بفعل توارثها عبر األجيال،
عبر المقاومة المستمرة
غزة ـ ضياء خليل

يـحـكــي ال ـح ــاج أب ــو ع ـنــاد ال ــداع ــور ألح ـفــاده
ُ
عــن بـلــدتـهــم هــربـيــا ال ـتــي هـ ّـجــر مـنـهــا وال ــده
خـ ــال ن ـك ـبــة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي عــام
 ،1948ويبث فيهم الكثير من األمل بالعودة
إلـيـهــا ،على الــرغــم مــن كــل مــا يـجــري حولهم
م ــن اع ـ ـت ـ ــداءات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـس ـت ـمــرة عـلــى
ُ
الفلسطينيني .وهربيا في قضاء غــزة ه ّجر
سكانها بفعل جرائم العصابات الصهيونية
ف ــي ع ــام  ،1948وت ـح ـ ّـد ب ـيــت اله ـي ــا شـمــالــي
الـقـطــاع مــن جـهــة الـجـنــوب .يقطن أب ــو عناد
وأبـ ـ ـن ـ ــاؤه وأحـ ـ ـف ـ ــاده الـ ـي ــوم ف ــي ب ـي ــت اله ـيــا
ال ـتــي ال تـبـعــد كـثـيـرًا ع ــن بـلــدتـهــم األصـلـيــة،
وه ــو ال ـيــوم يـتـحــدث عــن أج ـيــال جــديــدة من
الفلسطينيني أشــد بأسًا وحبًا ألرضهم في
ظل ما يعايشونه من ممارسات إسرائيلية
بحقهم .يقول أبو عناد ،في حديث لـ«العربي
ّ
الجديد» ،إن أحـفــاده بعد أبنائه يستمعون
مـنــه لقصص عــن بلدتهم وال ـبــاد امل ـجــاورة

لها ،وهــم متمسكون إلــى أبعد حد بأرضهم
ولديهم يقني على الرغم من كل ظروف القهر
والعدوان ،أنهم سيعودون لها في يوم قريب.
ولد أبو عناد عام  ،1956وكان والداه يجمعان
أبناءهما كما يفعل هو اآلن ،ويحكيان لهم
عــن هربيا وخيراتها التي ضــاعــت ،ويبثان
ّ
فـيـهــم ال ـع ــزم عـلــى أل يـنـســوهــا وال يـفــرطــوا
فيها ،وهــو كما يقول ينقل األمانة لألجيال
ّ
الـجــديــدة .ويلفت أبــو عناد إلــى أن االحتالل
بعد  73عامًا من النكبة «لم يستطع تدجني
ّ
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ح ـت ــى أن األجـ ـي ــال
الـجــديــدة فــي الــداخــل املحتل وال ـقــدس وغــزة
والضفة باتوا أكثر تمسكًا بأرضهم ،ونحن
نشاهدهم اليوم وقد حملوا راية الدفاع عن
حقوقهم املسلوبة في انتفاضاتهم املتكررة
ضد االحتالل ومستوطنيه».
ّ
وفـ ــي اعـ ـتـ ـق ــاده أن االص ـ ـطـ ــدام اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الـحــالــي مــع الـشـعــب الفلسطيني كـلــه بــدايــة
ن ـه ــاي ــة ل ــاحـ ـت ــال ،فـ ــ«األجـ ـي ــال ال ـت ــي راه ــن
اإلســرائـيـلـيــون عـلــى أن تنسى لــم ت ـنـ َـس ،بل
على العكس تمامًا تتمسك باألرض والدفاع
عنها مهما كلفها من ثمن ،ونحن نشاهد هذا
الدفاع في كل مكان من فلسطني التاريخية
اليوم» ،كما يقول.
مأساة تتكرر

وفي غزة تغيب هذا العام الفعاليات الوطنية
والشعبية والجماهيرية بذكرى النكبة في
ظــل ال ـعــدوان املـتــواصــل على الـقـطــاع وأهـلــه،
ّ
لكن مشاهد ال ـعــدوان والــدمــار ال ــذي تخلفه
ّ
الـطــائــرات الحربية فــي بيوت املدنيني تذكر

الفلسطينيني جميعًا بما جرى مع أجدادهم.
ُ ّ
ويذكر العدوان الحالي في غزة الفلسطينيني
ّ
بأن االحتالل ال يجيد لغة السالم ،وهو ليس
ّ
مستعدًا لدفع أي ثمن للهدوء ،وأن املقاومة
هـ ــي الـ ـح ــل ال ــوحـ ـي ــد مـ ـع ــه ،وه ـ ـ ــذا ال ـخ ـط ــاب
الفلسطيني يتجدد في ذكرى النكبة وتتجدد
ُ
مـعــه مــآســي ال ـعــائــات الـتــي هــدمــت بيوتها
على رؤوس ساكنيها .لكن الهجرة والرحيل
ل ــم ي ـع ــد خـ ـي ــارًا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن املـتـمـسـكــن
بــأرض ـهــم ،ول ــم يـعــد لــاحـتــال الـيــد الطولى
ّ
فــي أن يـمــارس عــدوانــه وحــروبــه العسكرية
والتهويدية من دون رد فلسطيني ،ويحاول
الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى
تذكير العالم بمأساة تهجيرهم األولى ،على
الرغم من الصمت الدولي وحتى التواطؤ مع
االحتالل اإلسرائيلي.
عنف بنيوي مركب

ويـ ـق ــول رئ ـي ــس «امل ــرص ــد األوروم ـت ــوس ـط ــي
ـث
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،رام ّ ــي ع ـبــده ،فــي حــديـ ٍ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن إســرائـيــل ال تتوقف
عن تذكير الشعب الفلسطيني بالنكبة التي

الشعب الفلسطيني
يعيش النكبة بشكل
يومي ويشاهدها

ح ـلــت بـ ــه ،وت ــواص ــل إجـ ـ ـ ــراءات م ـشــاب ـهــة ملا
مارسته خالل تهجير الفلسطينيني في عام
 1948عبر استراتيجيات طويلة املدى .وهذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــات تـتـضـمــن ق ـضــم األراض ـ ــي
وت ـه ــوي ــد الـ ـق ــدس وت ـه ـج ـيــر الـفـلـسـطـيـنـيــن،
ّ
واتـ ـ ـب ـ ــاع سـ ـي ــاس ــات ف ـص ــل ع ـن ـص ــري وع ــزل
الفلسطينيني في كانتونات» .ويضيف عبده
أن إسرائيل تمارس التهجير بحق السكان
الـعــرب فــي األراض ــي املحتلة عــام  ،1948عبر
طـيــف م ــن امل ـم ــارس ــات الـعـنـصــريــة الــواسـعــة
والتي تغلفها بقوانني وإج ــراءات تستهدف
بشكل أســاســي التمييز عـلــى أس ــاس عرقي
ضد السكان العرب بما يدفعهم لترك البالد.
ّ
ويشير إلى أن النكبة اليوم تتجسد في عنف
بـنـيــوي ُم ــرك ــب ت ـمــارســه ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع املـسـتـعـمــريــن
واملستوطنني الــذيــن يـتــواجــدون فــي الضفة
الغربية والــداخــل املحتل ،وبالتالي الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ي ـع ـيــش ال ـن ـك ـبــة ب ـش ـكــل يــومــي
ويشاهدها ويتذكرها.
وتـ ـشـ ـع ــل امل ـ ـمـ ــارسـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وف ــق
ع ـب ــده ،ذاك ـ ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن وال ـع ــال ــم كيف
قــام االحـتــال بتهجير الشعب الفلسطيني،
ولعل املشاهد التي خرجت مــن حــي الشيخ
جــراح خــال األسابيع املاضية جــزء من هذا
املنهج .ويضيف أنــه فــي غــزة التي تتعرض
للعدوان الواسع ،فإن صمت املجتمع الدولي
وغياب املوقف الحاسم من االتحاد األوروبي
ت ـجــاه تـحـقـيــق ال ـعــدالــة الــدول ـيــة يـســاهــم في
تـصـعـيــد االن ـت ـهــاكــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـحـقــوق
الفلسطينيني بال رادع.

ات ـ ـهـ ــم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األرمـ ـيـ ـن ــي
نيكول باشينيان (الـصــورة) ،مساء
أول م ــن أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،الـجـيــش
األذري بـ ــ«الـ ـتـ ـع ــدي» ع ـل ــى حـ ــدود
بــاده ،والسعي الحتالل مناطق في
خـضــم ت ـجــدد الـتــوتــر بــن الــدولـتــن
املـ ـتـ ـن ــازع ــن .وت ـ ـحـ ــدث بــاش ـي ـن ـيــان
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع اس ـت ـث ـن ــائ ــي ملـجـلــس
األمــن القومي عن حصول «اختراق
تخريبي» لـلـحــدود ،بحسب مــا نقل
ُ
بيان رسمي .وكشف خالل االجتماع
عن تقدم القوات األذرية ملسافة ثالثة
كيلومترات داخل الحدود األرمينية
في الجنوب.
(فرانس برس)

مالي :حكومة
جديدة قريبًا
أعـلــن مكتب الــرئـيــس االنـتـقــالــي في
مــالــي ،ب ــاه ن ــداي ،أم ــس الـجـمـعــة ،أن
رئـيــس الحكومة االنتقالية مختار
وان ،اسـ ـتـ ـق ــال فـ ــي إج ـ ـ ـ ــراء رس ـم ــي
م ـ ـط ـ ـلـ ــوب ،قـ ـب ــل ت ـك ـل ـي ـف ــه ب ـت ـش ـك ـيــل
حكومة جديدة .وكان وان قد اختير
رئ ـيــس وزراء مــؤقـتــا فــي سبتمبر/
أيلول املاضي ،بعد إطاحة الرئيس
إبراهيم أبو بكر كيتا.
(رويترز)
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خاص

مع إنهاء المبعوث
األميركي للقرن
األفريقي ،جيفري
فيلتمان ،جولته في
إثيوبيا واجتماعه
مع رئيس حكومتها
أبي أحمد ،يبرز ملف
محاصصة جديد
لمياه النيل األزرق،
تطرحه أديس أبابا،
لكنه يلقى رفضًا
مصريًا وسودانيًا،
كونه سيفرض
قصدًا جدول أعمال
مضغوطًا

مفاوضات
سد النهضة
تعتبر إثيوبيا أن المحاصصة تسمح في التوزيع العادل للمياه (األناضول)

شرط المحاصصة يختتم
مباحثات فيلتمان

األزمة المائية

القاهرة ـ العربي الجديد

تؤكد التقارير الفنية في
مصر ،خروج آالف األفدنة
من الرقعة الزراعية على
مراحل ،داعية إلى ضرورة
تخصيص مصروفات
ضخمة لعالج نتائج
التطور الذي سيطرأ على
استخدامها لألغراض
الزراعية والصناعية
والتنموية في كل من
إثيوبيا والسودان ،وزيادة
كميات الصرف في حوض
النيل.

أف ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـص ـ ــدر ح ـ ـكـ ــومـ ــي إثـ ـي ــوب ــي
ومـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة م ـص ــري ــة
لـ»العربي الجديد» ،بأن من املشاكل
ّ
استجدت على مسار الوساطة األميركي
التي
في قضية سد النهضة ،أن أديس أبابا طلبت
ب ـش ـكــل واض ـ ــح االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ج ـ ــدول أع ـم ــال
املفاوضات املـقــررة بعد االتـفــاق املؤقت حول
امللء الثاني ،املفترض في يوليو/تموز املقبل.
ودعت أديس أبابا إلى تزامن االتفاق النهائي
على قواعد امللء والتشغيل مع االتفاق املنشود
منها لــوضــع محاصصة جــديــدة ملـيــاه النيل
األزرق .وهــو وضــع تعتبر مصر وال ـســودان،
وك ــذل ــك «ب ـع ــض ال ــوسـ ـط ــاء» ،أن ال م ـك ــان لــه
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي إلن ـق ــاذ م ـســار الـتـفــاوض
بــرمـتــه .وأض ــاف املـصــدر اإلثـيــوبــي أن رئيس
ال ــوزراء أبــي أحـمــد نــاقــش املـبـعــوث األميركي

للقرن األفريقي جيفري فيلتمان ،الذي اختتم
زيارته للمنطقة ،أول من أمــس الخميس ،من
أديـ ــس أب ــاب ــا ،ح ــول ه ــذا امل ـط ـلــب .لـكـنــه أش ــار
إلــى أن «املــوضــوع األســاســي ملباحثات أحمد
وفيلتمان والتي جرت في مقر إقامة األخير،
كــان الــوضــع السياسي الــداخـلــي والـتـطــورات
األخـ ـي ــرة ف ــي ن ـ ــزاع ال ـح ـكــومــة اإلث ـي ــوب ـي ــة مع
قومية تيغراي واألزمــات األخرى مع قوميات
أوروم ـ ــو وأمـ ـه ــرة وب ـن ــي ش ـن ـق ــول» .وأوض ــح
املـ ـص ــدر أن تـ ـك ــرار امل ـطــال ـبــة ب ــوج ــوب فــرض
محاصصة جــديــدة ملياه نهر النيل قبيل كل
جولة تـفــاوض حــول قــواعــد املــلء والتشغيل،
أمــر مقصود لفرض جــدول أعـمــال مضغوط،
على الرغم من أن التأثير السلبي لذلك على
مـ ـس ــار املـ ـن ــاقـ ـش ــات ،وي ـب ـع ــده ــا ع ــن سـيــاقـهــا
املرغوب من مصر والسودان.
وفي انتظار حديث فيلتمان عن نتائج جولته
في جلسة استماع رسمية مع البيت األبيض

والكونغرس في اليومني املقبلني ،دعا نشطاء
إثيوبيون متعارضو االتجاهات إلى مسيرات
ُ
في واشنطن تحت عناوين مختلفة .وستقام
مسيرة إلعالن مساندة حق بالدهم في إنشاء
ســد النهضة ،وأخ ــرى تضامنية مــع تيغراي
ضد سياسات أبي أحمد.
وت ــراج ــع ب ـش ـكــل واض ـ ــح اس ـت ـخ ــدام إثـيــوبـيــا
لـ ـس ــاح املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــامل ـح ــاص ـص ــة الـ ـج ــدي ــدة
وال ـخ ــروج عــن االت ـفــاقــات الـقــديـمــة ،مـنــذ فشل
امل ـح ــاول ــة امل ـص ــري ــة ال ـس ــودان ـي ــة ل ـل ـجــوء إلــى
األمــم املتحدة الصيف املاضي ،حتى مارس/
آذار املــاضــي .وحينها ذك ــر وزي ــر الخارجية
ديميكي ميكونن ،أن «الحصة العادلة لبالده
م ــن م ـي ــاه ن ـهــر ال ـن ـيــل ه ــي  86ف ــي امل ــائ ــة وال
يستطيع أحد أن يهاجمها أو ينتقص منها»،
فــي إطــار احـتـفــاالت أديــس أبــابــا بـمــرور عشر
سنوات على بدء إنشاء سد النهضة.
ً
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه املـ ـط ــالـ ـب ــة ت ـع ـت ـب ــر س ــاح ــا فـ ـع ــاال
لـلـمـقــايـضــة ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ـ ّـار الـبـيــان
ال ـص ــادر عــن الـقـمــة األفــريـقـيــة امل ـصــغــرة التي
عـ ـق ــدت ف ــي ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز  2020ب ــال ـت ــزام ــن
مــع إت ـمــام امل ــلء األول لـلـســد ،وتـضـ ّـمــن عـبــارة
«ال ـت ـط ــورات املستقبلية عـلــى الـنـيــل األزرق»
حـســب الـطـلــب اإلث ـيــوبــي .وف ـتــح بــذلــك الـبــاب
ملفاوضات «قــد تكون طويلة األمــد» تتضمن

ناقش فيلتمان مع أبي
الملفات الداخلية في
إثيوبيا كأولوية
القاهرة والخرطوم
ترفضان أي حديث حالي
عن اتفاق المحاصصة

االتفاق على قواعد املــلء السنوي والتشغيل
املـسـتـمــر م ــن ج ـهــة ،وإعـ ـ ــادة امل ـحــاص ـصــة في
مياه النيل األزرق ،وكذلك النص على كيفية
التعامل مع املشاريع املستقبلية التي بإمكان
إث ـي ــوب ـي ــا إنـ ـش ــاؤه ــا ع ـل ــى ال ـن ـي ــل األزرق فــي
املسافة الواقعة بني املنابع وسد النهضة من
جهة أخــرى .وهي النقطة التي أصـ ّـرت كل من
مصر وال ـســودان أن يـكــون مــن الــواضــح فيها
ضرورة اإلخطار املسبق قبل فترة كافية.
وك ــان ــت إض ــاف ــة ه ــذه الـعـنــاصــر لــات ـفــاق ،من
األمــور التي رفضت مصر والـســودان التطرق
إليها فــي املـفــاوضــات السابقة ،لكن إثيوبيا
استمرت خــال التفاوض تحت لــواء االتحاد
األفريقي نهاية العام املاضي ،بما حمله بيان
قمة يوليو من عناصر ،بما في ذلك االعتراف
بعمل حساب للتطورات الجديدة على النيل
األزرق ،تمامًا كتمسكها بالتفسير الحرفي
التفاق املبادئ املوقع عام .2015
وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،أعـلـنــت الــرئــاســة املـصــريــة
أن ــه «سـيـتــم الح ـقــا الـعـمــل عـلــى ب ـلــورة اتـفــاق
ٔ
ش ــام ــل ل ـكــافــة اوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون امل ـش ـت ــرك بــن
ال ـ ــدول ال ـث ــاث فـيـمــا ي ـخــص اس ـت ـخ ــدام مـيــاه
ُ
النيل» ،في ما اعتبر ارتــدادًا كبيرًا عن موقف
مـصــري ثــابــت ضــد الـخـطــة اإلثـيــوبـيــة إلعــادة
املحاصصة .وهو األمر الذي فسرته املصادر
الفنية والدبلوماسية املصرية بأن «إثيوبيا
اشـ ـت ــرط ــت ل ـل ـم ـض ــي ق ــدم ــا فـ ــي املـ ـف ــاوض ــات
للوصول إلــى اتـفــاق كامل بشأن قــواعــد املــلء
والتشغيل ،أن يتم االت ـفــاق أيـضــا على خطة
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـعــاون ف ــي االسـ ـتـ ـخ ــدام املـنـصــف
والـ ـع ــادل مل ـي ــاه ال ـن ـيــل األزرق ،أي ب ــن مصر
وال ـ ـسـ ــودان وإث ـي ــوب ـي ــا ف ـق ــط .أمـ ــا االن ـع ـكــاس
امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ل ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـه ــو إلـ ـ ـغ ـ ــاء ج ـم ـيــع
االتفاقيات السابقة لتقسيم املياه بني دولتي
املصب (ال ـســودان ،مصر) ،خصوصًا اتفاقية
عام  ،1959التي سيفرغها سد النهضة عمليًا
من مضمونها».
واآلن تـحــاول مصر وال ـســودان إع ــادة الفصل
بــن املسارين نهائيًا ،بالتركيز على مشاكل
الـ ـس ــد ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا اق ـت ـن ـعــت الـسـلـطــة
ال ـح ــاك ـم ــة ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن بـعــض
الــدوائــر الحكومية الفنية ،بـخـطــورة تسليم
قرار التحكم في النيل استراتيجيا إلى أديس
أبابا .ومع ثبات مطالبة إثيوبيا بأن يكون أي
اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
«استرشاديًا» ،طاملا استمرت مصر والسودان
في تمسكهما باتفاق املحاصصة املوقع عام
 ،1959باعتبار أن من املستحيل الوفاء بذلك
التقسيم املائي في حالة األخذ بأي مصفوفة
م ــن أي طـ ــرف تـتـعـلــق بـتـنـظـيــم ت ــدف ــق امل ـيــاه
مــن الـســد .وبالتالي ،فــإن هدفها الـحــالــي ،إذا
أرادت مـصــر والـ ـس ــودان مـنـهــا واقـعـيــا إتـمــام
االتفاق على قواعد امللء والتشغيل قبل امللء
الـثــانــي املـتــوقــع إتـمــامــه نهاية يوليو املقبل،
هو أن تقرنه باتفاق جديد ينظم محاصصة
جــديــدة مل ـيــاه الـنـيــل األزرق .وه ــو مــا يجعله
يتعامل واقعيًا مع استفادة مصر من كميات
أكـبــر بكثير مــن حصتها املـنـصــوص عليها،
واسـ ـتـ ـف ــادة ال ـ ـسـ ــودان امل ـت ــوق ـع ــة م ــن كـمـيــات
إضــاف ـيــة أي ـضــا ف ــي ح ــال ال ـب ــدء ف ــي م ــلء سد
ال ـن ـه ـضــة وت ـف ـع ـيــل م ـص ـف ــوف ــات ال ـت ــدف ــق فــي
حالتي الفيضان والشح املائي.
م ــن ج ـه ـت ـهــا؛ ق ــال ــت املـ ـص ــادر الــدب ـلــومــاس ـيــة
امل ـص ــري ــة ل ــ»ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن ال ـقــاهــرة
وال ـخ ــرط ــوم ت ــرف ـض ــان أي ح ــدي ــث ح ــال ــي عن
اتفاق املحاصصة من دون إثبات حسن النوايا
ً
أوال ،من خالل التوافق املضمون سياسيًا من
الوسطاء على جــدول قصير املــدى للتفاوض
ً
وص ـ ــوال إل ــى ات ـف ــاق ن ـه ــائ ــي .وبــال ـتــالــي عــدم
الربط بني االتفاقني ،إذ تعتقد مصر بوجوب
ضم باقي دول حوض النيل ألي اتفاق من هذا
النوع ،مع ثبات موقفها بمراعاة وضعها مع
السودان وفقًا للقوانني الدولية».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن ش ـعــور مـصــر الـحــالــي
ب ـت ــراخ ــي امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ال ـت ـع ـه ــد بـ ـح ــل املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،ي ـن ـع ـك ــس بـ ـص ــورة
مباشرة على االتصاالت الجارية بني الطرفني
حول األزمة في األراضي الفلسطينية املحتلة.

إضاءة

ثناء الكاظمي على الصدر :بحث عن داعمين؟
يفسر مراقبون مديح
ّ
رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي
المتكرر لمقتدى الصدر،
في إطار محاولته كسب
دعمه للبقاء في منصبه
بغداد ـ عادل النواب

ّ
فـ ــي م ـ ــدة زم ـن ـي ــة تـ ـق ــل عـ ــن شـ ـه ــر ،اس ـت ـخ ــدم
رئـيــس الـ ــوزراء الـعــراقــي مصطفى الكاظمي
لقب «سـ ّـيــد املـقــاومــة» أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،لوصف
زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري» م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
ق ـب ــل أن ي ـ ــرد ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال ص ـح ــاف ــي مـطـلــع
ً
األس ـب ــوع ال ـحــالــي ،ب ـشــأن ذل ــك ،ق ــائ ــا« :نـعــم
ّ
سيد املقاومة» .ثم أضاف باللهجة العراقية:
ّ
«وعـلــى عـنــاد الجميع ،مقتدى الـصــدر سيد
املقاومة» .وإذ ّ
شدد الكاظمي على أن «الصدر
أوصـ ــاه بــال ـعــراق ف ـق ــط» ،نـفــى ان ـت ـمــاء وزراء
في حكومته لـ»التيار الـصــدري» ،وذلــك على
ال ــرغ ــم م ــن ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ل ـق ـي ــادات في
«ال ـت ـي ــار» نـفـســه ،أكـ ــدوا فـيـهــا أن لـلـصــدريــن
أربعة وزراء في الحكومة العراقية الحالية،
بـيـنـهــم وزي ــر الـصـحــة حـســن الـتـمـيـمــي الــذي
استقال قبل أيام لثبوت تقصيره في فاجعة
م ـس ـت ـش ـف ــى «ابـ ـ ـ ــن الـ ـخـ ـطـ ـي ــب» ،والـ ـ ـت ـ ــي راح
ضحيتها عشرات املواطنني .قبل ذلك ،سكت

ّ
ّ
الكاظمي عن استعراض مسلح ضخم نظمه
مسلحو مليشيا «ســرايــا ال ـس ــام» ،التابعة
للصدر ،فــي العاصمة بـغــداد وفــي مــدن عدة
جنوبي البالد ،مطلع فبراير/شباط املاضي.
ّ
وس ـب ــق ك ــل ذلـ ــك ،رف ــض ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
إدان ـ ــة ه ـج ـمــات ملـسـلـحــن ي ـت ـب ـعــون لـلـصــدر،
استهدفت ناشطني متظاهرين عراقيني في
بـغــداد ،وبلدة الناصرية ،جنوبي العاصمة.
وي ـف ـ ّـس ــر م ــراقـ ـب ــون ثـ ـن ــاء ال ـك ــاظ ـم ــي امل ـت ـكــرر
ع ـل ــى زع ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،ب ـم ـحــاولــة
األول كسب حليف سياسي داع ــم لــه ،للفوز
بــواليــة ثانية على رأس الحكومة العراقية،
أو عــودة الكاظمي إلــى منصبه السابق قبل
تــول ـيــه رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،أي رئ ــاس ــة جـهــاز
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــوط ـن ــي .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ينفي
«التيار الصدري» تقديمه أي وعود للكاظمي
بشأن ذلك.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،رأى ق ـ ـيـ ــادي ب ـ ـ ــارز فــي
«ائ ـ ـتـ ــاف الـ ـنـ ـص ــر» ،الـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه رئ ـيــس
الوزراء األسبق حيدر العبادي ،أن «الكاظمي
يـحــاول الـحـصــول على ج ــدار يستند إلـيــه»،
متحدثًا عن «اتصاالت مباشرة بني الكاظمي
وم ـق ـتــدى ال ـص ــدر» ،وأن األخ ـيــر «قـ ـ ّـدم دعمًا
لحكومة الكاظمي ،لكن األخير يحاول ضمان
ال ـح ـصــول عـلــى دع ــم ال ـصــدريــن ف ــي مسألة
ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة ،أو ع ــودت ــه لــرئــاســة جـهــاز
االستخبارات العراقي ،وهو منصب استمر
ف ـيــه خ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة (ق ـب ــل نـبــوئــه
رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة)» .واع ـت ـب ــر ف ــي تـصــريــح
ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن «ال ـت ـي ــار ال ـص ــدري
يعمل على استغالل الكاظمي فــي الترويج

االنتخابي له ،من خالل إعالن الكاظمي عدم
مشاركة التيار الصدري في الحكومة وعدم
املشاركة في املحاصصة الوزارية ،على الرغم
م ــن أن ال ــواق ــع ه ــو غـيــر ذل ــك ،لـكــن الـكــاظـمــي
يـخـشــى خ ـس ــارة دع ــم ال ـت ـيــار ف ــي ح ــال قــولــه
الحقيقة» .لكنه رأى أن «قضية تجديد والية
الكاظمي ،ال تتعلق بالتيار الصدري وحده،
بل هي مسألة خاضعة لتوافقات سياسية،
خ ـص ــوص ــا بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـي ـع ـي ــة ،وه ـن ــاك
رفـ ــض م ـس ـبــق ل ـه ــذا األم ـ ــر م ــن ق ـبــل تـحــالــف
الفتح وائتالف دولة القانون وأطراف أخرى،
حتى مــن غير الشيعية» .وتــوقــع أن «ي ــزداد
مــدح الكاظمي للتيار الـصــدري وزعيمه مع
اق ـت ــراب مــوعــد االنـتـخــابــات املـبـكــرة (امل ـقــررة

ف ــي أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول املـ ـقـ ـب ــل) ،وه ــذا
األم ــر يحصل بــاتـفــاق الـطــرفــن ،وهــو دعاية
انتخابية مجانية يقدمها الكاظمي للتيار
ول ـل ـص ــدر ،ول ـك ـنــه ي ــزع ــج ص ــراح ــة األط ـ ــراف
الـسـيــاسـيــة األخ ـ ــرى ،ويــدفـعـهــا إل ــى تشديد
رف ـض ـهــا ألي طـ ــرح يـتـعـلــق ب ـت ـجــديــد والي ــة

رفضت الحكومة إدانة
هجمات مسلحين يتبعون
للصدر على ناشطين

يعتبر «التيار» لقب سيّد المقاومة للصدر طبيعيًا (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الـكــاظـمــي» .ب ــدوره ،رأى النائب املستقل في
الـبــرملــان الـعــراقــي ،بــاســم خـشــان ،فــي حديث
لــ»الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ال ـهــدف مــن املــديــح
امل ـت ـكــرر لـلـكــاظـمــي لــزع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري
مقتدى ال ـصــدر ،هــو مـحــاولــة كسب دعــم من
اآلن لوالية ثانية على رأس الحكومة» .وأكد
خشان «مشاركة التيار الصدري في الحكومة
الحالية» ،وأن له «مناصب مهمة في الدولة
ال ـعــراق ـيــة ،ك ـحــال بـقـيــة األط ـ ــراف السياسية
املتنفذة» .أما حديث الكاظمي بغير ذلك ،فهو
«محاولة لتغيير الحقيقة ،بهدف كسب دعم
الصدر وتياره».
لـ ـك ــن الـ ـن ــائ ــب مـ ـحـ ـم ــود الـ ـ ـ ــزجـ ـ ـ ــراوي ،عـضــو
تـ ـح ــال ــف «سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرون» ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،وه ــو
الجناح السياسي لـ»التيار ال ـصــدري» ،نفي
في اتصال هاتفي مع «العربي الجديد» ،أن
يـكــون «ال ـت ـيــار» قــد ق ـ ّـدم أي وع ــود للكاظمي
بشأن دعمه لوالية ثانية ،أو بشأن أي قضايا
أخرىّ .
وبي الزجراوي أن «ما جاء في حديث
الكاظمي ليس بمديح أو محاولة منه لكسب
الدعم لوالية ثانية» ،مشددًا على أن «لقب ّ
سيد
امل ـقــاومــة لـلـصــدر أم ــر طـبـيـعــي ،فــالـصــدر هو
أول من قاوم االحتالل األميركي ،وهذا اللقب
تطلقه حتى بعض الفصائل املسلحة عليه».
ورأى أن «ه ـنــاك أط ــراف ــا داخـلـيــة وخــارجـيــة،
تسعى إلى محاولة خلط األوراق بشأن دعم
التيار الـصــدري مرشحًا لرئاسة ال ــوزراء من
اآلن ،على الرغم من أن هذا األمر غير مطروح
إطالقًا ،وهو يتم بعد االنتخابات التشريعية
امل ـب ـك ــرة ،وذل ـ ــك لـ ــدى ظ ـه ــور ح ـجــم ك ــل جهة
سياسية في البرملان املقبل».

تقرير
عماد كركص

ت ـت ــزاي ــد االسـ ـتـ ـه ــداف ــات ل ـل ـعــربــات
وبعض األرتــال العسكرية التركية
ف ــي م ـحــاف ـظــة إدل ـ ــب ،ش ـم ــال غــرب
س ــوري ــة ،وال ـت ــي وق ــع آخ ــره ــا ي ــوم اإلث ـنــن
املاضي ،ما يثير التساؤالت حول إمكانية
تحرك أنقرة التخاذ إجراءات من أجل تفادي
ـوع م ــزي ــد م ــن ال ـه ـج ـمــات ضـ ـ ّـد قــوات ـهــا،
وق ـ ـ ً
حماية لجنودها ولتواجدها العسكري في
املنطقة .غير أن بقاء تلك الهجمات مجهولة
ّ
يصعب هذه املهمة
املصدر لغاية اليوم ،قد
على تركيا ،لجهة التخطيط لها ،وتحديد
الجهة أو الـجـهــات املستهدفة لقواتها في
إدلبّ ،
ليتم التعامل معها على هذا األساس.
ومنذ إبــرام وقف إطالق النار في إدلب بني
أن ـقــرة ومــوسـكــو مطلع م ـ ــارس/آذار ،2020
والــذي أنهى العمليات القتالية بني كل من
قــوات املعارضة السورية والجيش التركي
من جهة ،وقوات النظام السوري واملليشيات
املساندة لها واملدعومة من إيــران من جهة
ّ
ثــان ـيــة ،عـ ــززت تــركـيــا تــواجــدهــا الـعـسـكــري
في إدلــب ،سواء في قواعدها الرئيسية في
عـمــق املـحــافـظــة ال ـســوريــة ،أو عـلــى نقاطها
عند خطوط التماس واالشتباك مع قوات
الـنـظــام وحـلـفــائـهــا ،وب ــات للجنود األت ــراك
وم ــدرع ــاتـ ـه ــم وع ــرب ــاتـ ـه ــم ظـ ـه ــور واضـ ــح
ف ــي ال ـعــديــد م ــن املـ ــدن وال ـب ـل ــدات ف ــي إدل ــب
ومـحـيـطـهــا .وأم ــس الـجـمـعــة ،أم ــدت تركيا
قواتها املنتشرة في شمالي غــرب سورية،
ب ـم ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـع ــزي ــزات .وذك ـ ـ ــرت م ـص ــادر
مـحـلـيــة ل ــ»ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن تـعــزيــزات
لــوجـسـتـيــة تــركـيــة مـكــونــة مــن  20شــاحـنــة،
محملة بكتل إسمنتية ومنصفات طرقات،
وصـلــت فـجــر أم ــس إل ــى الـنـقــاط العسكرية
التركية في إدلب.
يرض
لم
ـي
ـ
س
ـرو
ـ
ل
ا
–
التركي
وكــون االتـفــاق
ِ
أط ـ ــراف ـ ــا ع ـس ـك ــري ــة وم ـس ـل ـح ــة فـ ــي س ــوري ــة
توصف باملتشددة والراديكالية ،تعرضت
ال ــدوري ــات الــروسـيــة  -الـتــركـيــة ،والـتــي كان
ت ـس ـي ـيــرهــا ع ـل ــى ال ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي ح ـل ــب -
ال ــاذق ـي ــة (أم  )4املـ ــار م ــن إدل ـ ــب ،جـ ــزءًا من
االت ـ ـفـ ــاق ،ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـه ـج ـم ــات م ــن قـبــل
جهات معلومة  -مجهولة في آن ،إذ تتبنى
تلك الهجمات جهات تحمل مسميات لها
دالالت «ج ـهــاديــة» ،لـكــن مــن دون أن تكون
مـعــروفــة مــن قـبــل ،أو تملك انـتـشــارًا فعليًا
ع ـلــى األرض ســاب ـقــا أو حــال ـيــا .وآخـ ــر تلك
ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي وق ـع ــت اإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي،
تمثلت بــاسـتـهــداف رت ــل تــركــي ق ــرب معبر
باب الهوى الحدودي مع تركيا ،ما أدى إلى
مقتل ضابط تركي ،وجرح عناصر آخرين.

يزداد التساؤل حول قدرة تركيا على الرد على هجمات تستهدف
قواتها في إدلب ،وسط غموض يسود طبيعة الجهات التي تقف
وراء الهجمات ،وإمكانية أن تكون واجهة وهمية للنظام وحلفائه

استهداف
القوات التركية
في إدلب

تهديدات أنقرة
بالرد تصطدم
بصعوبات ميدانية
وتـ ـط ــرق وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـت ــرك ــي خـلــوصــي
أك ــار ،أخـيـرًا ،إلــى احتمال تعامل أنـقــرة مع
هــذه الهجماتُ ،بإعالنه أن بــاده ستنتقم
ل ـل ـض ــاب ــط الـ ـ ــذي قـ ـت ــل فـ ــي هـ ـج ــوم اإلث ـن ــن
املــاضــي ،وذل ــك فــي كلمة لــه خ ــال اجتماع
عـ ـق ــده يـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــع قـ ــادة
الــوحــدات العسكرية التركية على الحدود
وخــارج البالد ،عبر تقنية االتصال املرئي،
عـقــب إجــرائــه جــولــة تفقدية إل ــى الــوحــدات
الحدودية في والية هطاي ،جنوبي تركيا،
واملحاذية إلدلب .وأكد أكار أنه «يجب على
كافة األطــراف الساعية للقضاء على األمن
واالس ـت ـقــرار فــي إدل ــب الـســوريــة ،أن تتمتع
بالعقالنية» ،مضيفًا« :سنواصل نضالنا
ضــدهــم إل ــى ال ـن ـهــايــة» .ول ـفــت أكـ ــار إل ــى أن
امل ـن ـط ـقــة (إدل ـ ـ ــب) «ت ـم ــر ب ـمــرح ـلــة حـ ّـســاســة
جدًا» ،مؤكدًا متابعة بالده لكافة التطورات
عن كثب ،واتخاذها كافة التدابير الالزمة
ب ـش ـكــل اس ـت ـب ــاق ــي .ون ـ ـ ـ ّـوه الـ ــوزيـ ــر ال ـتــركــي
إل ــى أن بـ ــاده تـسـعــى لـلـحـفــاظ عـلــى األم ــن
واالسـتـقــرار وضمان وقــف إطــاق النار في
شمالي ســوريــة ،وستواصل سعيها لذلك.
جنودها
وأع ـلــن أن تــركـيــا «انـتـقـمــت لـكــافــة
ُ
حـتــى ال ـيــوم ،وستنتقم لـلـمــازم ال ــذي قتل
اإلث ـنــن» .وتعليقًا على احـتـمــال ّ
رد أنـقــرة،
أشار الصحافي واملحلل السياسي التركي،

هـ ـش ــام ج ـ ــون ـ ــاي ،إل ـ ــى أن «ت ــركـ ـي ــا تـعـتـبــر
محافظة إدلب السورية منطقة استراتيجية
جـ ـدًا بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،وه ــي تـسـعــى إلبـقــاء
ً
قــوات ـهــا ف ـي ـهــا ،أوال لـحـمــايــة ح ــدوده ــا من
أي هـجـمــات إرهــاب ـيــة م ــن قـبــل الـجـمــاعــات
املـتـشــددة املنتشرة هـنــاك ،وثانيًا للحفاظ
ّ
يتعرضون العـتــداءات
على املدنيني الذين
من قبل قــوات النظام املدعومة من روسيا
وإيران ،من خالل الخروقات املتكررة لوقف
ال ـن ــار ،وب ـنــاء عـلــى ذل ــك ،ف ــإن تــركـيــا تعتبر
بقاء قواتها في إدلــب رادعــا لقوات النظام
واملليشيات الحليفة لها» .وأضاف جوناي،

وصلت تعزيزات
جديدة أمس إلى النقاط
التركية في إدلب
تتبنى جماعات
مجهولة ال تملك حضورًا
على األرض الهجمات

في حديث لـ»العربي الجديد» ،أن «روسيا
تـطــالــب أن ـق ــرة بــالـقـضــاء عـلــى املـجـمــوعــات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي إدل ـ ـ ــب ،وه ـ ــو ع ـه ــد قـطـعـتــه
تركيا على نفسها أمــام ال ــروس ،ســواء في
سوتشي أو أستانة ،وفي هذا اإلطار تصب
تصريحات وزيــر الــدفــاع الـتــركــي ،باإلبقاء
على ال ـقــوات التركية فــي املنطقة ،للقضاء
ع ـل ــى الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ــه ه ــدف
رئيسي هو حماية املصالح التركية».
وك ــان ــت ج ـم ــاع ــة ت ـط ـلــق ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا اس ــم
«سـ ـ ّـريـ ــة أنـ ـص ــار أب ـ ــي ب ـك ــر الـ ـص ــدي ــق» ،قــد
تبنت الهجوم األخير الذي ّ
تعرض له الرتل
الـتــركــي ،مـبــررة إي ــاه بــالــرد على قـيــام عربة
تركية بــدهــس طفلة فــي إدل ــب قبل أي ــام من
االستهداف ،ما أدى إلى وفاتها .ولم يسجل
لهذه الجماعة أي حضور على أرض امليدان
في صفوف املعارضة السورية ،إال أنها كانت
قــد تبنت فــي الـســابــق اسـتـهــداف الــدوريــات
الــروسـيــة  -التركية املشتركة على الطريق
الدولي حلب  -الالذقية ،إلى جانب جماعات
أخــرى ،مجهولة التبعية والحضور أيضًا،
كــ»كـتــائــب م ــروان حــديــد» و»كـتــائــب خطاب
ال ـش ـي ـشــانــي» .ويـفـتــح ذل ــك اح ـت ـمــال وق ــوف
جهات تعادي الوجود التركي في إدلب وراء
تلك التنظيمات التي ُيعتقد أنها وهمية ،إذ
تتجه أصابع االتهام نحو النظام وإيران في
املقام األول ،وإلى روسيا أيضًا.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أش ــار الـبــاحــث والخبير
فــي ش ــؤون الـجـمــاعــات «الـجـهــاديــة» عباس
شــري ـفــة ،إل ــى أن ت ـصــري ـحــات أكـ ــار «حـمـلــت
إشارات مبطنة بأن استهداف الرتل التركي
قبل أيام ،لم يكن بمعزل عن تدبير خارجي،
باعتبار أن هـنــاك مـحــاولــة مــن قبل أطــراف
خارجية ،ربما يكون النظام وإيران وروسيا
من بينها ،الستهداف الجنود األت ــراك عبر
أدوات مـحـلـيــة ،خـصــوصــا أن الـجـهــة الـتــي
ّ
تبنت العملية غير معروفة من بني تلك التي
نشطت أو ال تزال تنشط في إدلب ،كـ»حراس
الدين» أو «جند األقصى» أو «داعش».
وأض ـ ـ ــاف ش ــريـ ـف ــة ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ»ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ت ـصــري ـحــات ال ــوزي ــر الـتــركــي
«ت ــؤك ــد عـ ــزم أنـ ـق ــرة ع ـلــى فـ ــرض األم ـ ــن في
إدل ــب ،وأن تـكــون منطقة اسـتـقــرار ورفــض
ألي عملية تصعيد ،ســواء من خالل أدوات
مـجـهــولــة أو مــن خ ــال هـجـمــات وعمليات
عسكرية تـقــوم بها ق ــوات الـنـظــام وروسـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ـش ـكــل أحـ ــد ث ــواب ــت
الـسـيــاســة الـتــركـيــة ت ـجــاه س ــوري ــة عـمــومــا،
وت ـجــاه إدل ــب عـلــى وج ــه الـخـصــوص ،وهــو
مــا دف ــع ال ــوزي ــر ال ـتــركــي لـلـتــوعــد بمالحقة
هذا الجماعات التي تستهدف قوات بالده،
تحقيقًا لهذه االستراتيجية».
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شرق
غرب
انفجار يستهدف رتًال
للتحالف الدولي بالعراق
أف ــاد مـصــدر أمـنــي عــراقــي بتعرض
رت ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات تـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ـ ــواد
لوجستية للتحالف الدولي بقيادة
واش ـن ـطــن ل ـه ـجــوم بــواس ـطــة عـبــوة
ناسفة ،أمس الجمعة ،في محافظة
ذي قار جنوبي البالد .وقــال مالزم
أول فـ ــي ش ــرط ــة ذي قـ ـ ــار ل ــوك ــال ــة
«األناضول» ،طالبًا عدم ذكر اسمه،
إن عـبــوة ناسفة زرعـهــا مجهولون
انـفـجــرت فــي رت ــل شــاحـنــات تحمل
م ــواد لوجستية للتحالف الــدولــي
على طــريــق الـنــاصــريــة الـســريــع في
ّ
ذي ق ـ ــار ،مــوض ـحــا أن ال ـه ـج ــوم لم
يخلف إصابات أو أضرارًا.
(األناضول)
أحزاب كردية تنتقد
انتخابات األسد
ش ـج ـبــت أح ـ ــزاب ف ــي شـ ــرق س ــوري ــة
إص ــرار النظام الـســوري على إجــراء
االنتخابات الرئاسية في  26مايو/
أيـ ــار ال ـح ــال ــي .وذكـ ــر ب ـي ــان مـشـتــرك
صـ ــدر ع ــن أربـ ـع ــة أحـ ـ ــزاب م ــوج ــودة
ف ـ ــي ش ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة ،ه ـ ــي «ال ـ ـحـ ــزب
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري» ،و»لـ ـج ــان
الديمقراطية الـســوريــة» ،و»املنظمة
اآلثـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» و»ح ــرك ــة
ّ
ال ـش ـغــل املـ ــدنـ ــي» ،أن ال ـن ـظ ــام يـصـ ّـر
عـلــى إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
«بالوسائل واألساليب ذاتها ،التي
ي ـم ــارس ـه ــا م ـن ــذ ع ـق ــود ب ــال ـض ــد مــن
إرادة ال ـس ــوري ــن» .وأكـ ــدت رفضها
«ه ـ ــذه امل ـس ــرح ـي ــة وكـ ــل م ــا سـيـنـتــج
عنها».
(العربي الجديد)
السودان :مقتل
 10عناصر شرطة
ق ــال ــت ال ـش ــرط ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أم ــس
الجمعة ،إن ضابطًا برتبة مالزم و9
جنود قتلوا في هجوم شنته عصابة
م ـخــدرات فــي والي ــة جـنــوب دارف ــور،
غ ــرب ــي الـ ـب ــاد .وأوضـ ـح ــت الـشــرطــة
فــي بيان أن الضحايا سقطوا «إثــر
تعرضهم لهجوم غادر من عصابات
امل ـخ ــدرات بــأحــراش محمية ال ــردوم
ب ـم ـن ـط ـق ــة سـ ـنـ ـق ــو ب ـ ــوالي ـ ــة ج ـن ــوب
دارفــور ،أثناء اضطالعهم بواجبهم
في دك قالع املخدرات».
(العربي الجديد)
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شبكة من األوفياء لمراقبة «األعداء»

حرب ترامب على الدولة العميقة
ربط الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب
المعارضة السياسية له
داخل الواليات المتحدة
بمؤامرة «الدولة
العميقة» ،والتي جنّد
فريقه في صراعه معها
كل طاقاته ،من أجل
التغلب عليها
واشنطن ـ العربي الجديد

كـ ـشـ ـف ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك
تايمز» ،أمــس الجمعة ،عــن فصل
آخـ ــر م ــن فـ ـص ــول ان ـش ـغ ــال إدارة
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب بما
كان هو وفريقه يريان فيه مواجهة لتياره مع
ُ
«الــدولــة العميقة» ،التي تظهر الوقائع أنها
لم تكن فقط شعارًا يرفعه ترامب ّ
لشد عصب
مــؤيــديــه ّوق ــاع ــدت ــه ،ب ـقــدر م ــا ك ــان يعتبرها
حــربــا تشنها ضــده املنظومة التقليدية في
واشـنـطــن ،ووكــاالت ـهــا الـفـيــدرالـيــة .وف ــي هــذا
اإلطار ،أكدت وثائق اطلعت عليها الصحيفة،
ومـصــادر اطلعت على املسألة ،أن شبكة من
ال ـنــاش ـطــن امل ـحــاف ـظــن ،أط ـل ـقــوا خ ــال عهد
ترامب حملة لتشويه سمعة «أعداء» للرئيس
الجمهوري ،داخــل الحكومة ،باإلضافة إلى
عملية هــادفــة لـفـضــح (ت ـحــركــات مشبوهة)
ملستشار األمن القومي السابق لترامب ،إتش
ّ
آر مــاك ـمــاس ـتــر .ك ـمــا ش ــن ه ـ ــؤالء ،بـمـســاعــدة
عميل بريطاني سابق ،حملة تجسس تجاه
موظفني فــي وكــالــة «أف بــي آي» ،لفضح ما
رأوا فـيــه مـشــاعــر مـعــاديــة لـلــرئـيــس السابق
فــي مكتب التحقيقات الـفـيــدرالــي األميركي.
وت ـظ ـهــر امل ـع ـلــومــات ،مـ ـج ــددًا ،وجـ ــود شبكة
واس ـع ــة وثــاب ـتــة ت ـضــم «األوف ـ ـيـ ــاء» ل ـتــرامــب،
وامل ــؤم ـنــن ب ــأف ـك ــاره ،م ــن داخـ ــل الـكــونـغــرس
وخــارجــه ،بمن فيه املتعهد األمـنــي الخاص
إيريك برنس.
وأدارت امل ـج ـمــوعــة امل ـحــاف ـظــة «بــروج ـي ـكــت
فريتاس» العملية ضــد وكــالــة «أف بــي آي»،
ول ــم ت ـتــوان عــن اسـتـخــدام عـمـيــات سـ ّـريــات،
لـ ـت ــرتـ ـي ــب مـ ــواع ـ ـيـ ــد م ـ ــع م ــوظـ ـف ــي ال ــوك ــال ــة

وت ـس ـج ـيــل أي م ــاح ـظ ــات ل ـه ــم ع ــن ت ــرام ــب.
وك ــان عـمــل الـجــاســوس الـبــريـطــانــي السابق
ريـ ـتـ ـش ــارد س ـ ـيـ ــدون ،ب ـح ـســب مـ ــا أوض ـح ــت
املصادر لـ«نيويورك تايمز» ،مركزيًا في هذا
اإلطار ،بعدما ّ
تمت االستعانة به عام ،2016
من قبل شركة التعهدات األمنية التي يملكها
إري ـ ــك ب ــرن ــس ،ل ـت ــدري ــب ع ـم ــاء «بــروج ـي ـكــت
ف ــري ـت ــاس» لـلـتـسـلــل إل ــى اتـ ـح ــادات ال ـت ـجــارة
ّ
وح ـمــات الــديـمـقــراطـيــن لـلـكــونـغــرس .وظــل
سـيــدون يعمل لصالح املجموعة املحافظة
حتى منتصف .2018
وبحسب الصحيفة ،فإنه ليس واضحًا مدى
اطــاع مستشاري ترامب آنــذاك على حملته
هذه ،لكن إحدى املشاركات في العملية ّ
ضد
ماكماستر ،وهي بربارة ليدين ،أكدت أنه ّ
تمت
االستعانة بها من قبل أحــد «املطلعني على
برنامج عمل» مستشار ترامب السابق لألمن
القومي .وكانت ليدين في ذلك الوقت تعمل
في فريق لجنة القضاء في مجلس الشيوخ،
التي كان يرأسها عضو املجلس الجمهوري
عــن واليــة أيــوا تشارلز غراسلي .وقبل ذلــك،
عملت ليدين عام  2016ضمن مجهود ملايكل
فلني ،الذي أصبح الحقًا أول مستشار لألمن
ال ـق ــوم ــي لـ ـت ــرام ــب ،مل ــاح ـق ــة م ـض ـم ــون آالف
ال ــرس ــائ ــل ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي لــوزيــرة
ال ـخــارج ـيــة الـســابـقــة (وم ـنــاف ـســة ت ــرام ــب في
رئاسيات  )2016هيالري كلينتون.
وبحسب تعبير «نيويورك تايمز» ،فقد كان
املـخـطــط ضــد إت ــش آر ماكماستر أح ــد أكثر
العمليات «وقــاحــة» ضمن الحملة .وتضمن
ذلـ ــك اسـ ـتـ ـخ ــدام ام ـ ـ ــرأة الل ـت ـق ــاط تـسـجـيــات
ّ
سرية لألخير ،وهو يدلي بتصريحات (ضد
ّ
ترامب) من املمكن استغاللها ضده ،ولطرده
م ــن مـنـصـبــه .وق ــال ــت الـصـحـيـفــة إن الحملة
انتهت في م ــارس/آذار  ،2018عندما حصل
ّ
املـخــطـطــون عـلــى م ــراده ــم .وم ــن امل ـعــروف أن
مــاكـمــاسـتــر اس ـت ـقــال فــي  22م ــارس مــن ذلــك
الـ ـع ــام ،لـتـجـنــب اح ـت ـمــال طـ ــرده م ــن ت ــرام ــب.
وقالت ليدين ،للصحيفة ،إنها كانت مجرد
«مــرســال» ،ولــم تكن جــزءًا من املــؤامــرة .وكان
ت ـق ــري ــر مل ــوق ــع «بـ ــازف ـ ـيـ ــد» قـ ــد أش ـ ــار ســاب ـقــا
إلـ ــى ع ـش ــاء ح ـص ــل عـ ــام  ،2017وصـ ــف فـيــه
مــاكـمــاسـتــر تــرامــب بــ«الـغـبــي» بنسبة ذكــاء
«من صفوف الحضانة» .وبحسب الصحيفة،
فإن املخطط ضد ماكماستر بدأ يتبلور بعد
تقرير «بازفيد» بوقت قصير ،على أن يلتقي
األخير العميلة السرية في ذات املطعم الذي
حصل فيه العشاء املذكور .وقالت ليدين إن
شخصًا «تـثــق بــه» تــواصــل معها ملساعدته

استقال ماكماستر قبل أن يطرده ترامب (ماندل نغان/فرانس برس)

أدارت مجموعة
محافظة عملية لتوريط
ماكماستر وإطاحته
فــي الخطة ،لكنها أكــدت أنها «لــم تعد تذكر
من يكون» ،إال أنه «أحد األشخاص العارفني
بأن ماكماستر يرتاد دائمًا» ذلك املطعم.
وك ــان مــاكـمــاسـتــر ،فــي ذل ــك الــوقــت ،قــد جمع
بــال ـف ـعــل عـ ـ ــددًا م ــن األعـ ـ ـ ــداء ل ــه داخـ ـ ــل إدارة

تــرامــب ،الذين كانوا يــرون فيه «مخلوقًا من
صـنــع ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ،مـلـتــزمــا سـيــاســات»
هم معارضون لها ،مثل االتفاق النووي مع
إيران وبقاء القوات األميركية في أفغانستان.
وكان ترامب نفسه قد هاجم مرارًا املسؤولني
فــي مكتب األم ــن الـقــومــي فــي «ســي آي إيــه»،
أو في «أف بي آي» ،أو في وزارة الخارجية،
حيث كان مقتنعًا بأن هذه الوكاالت تحاربه.
وقال ترامب ّ
مرة عام « :2018هؤالء املوظفون
غـيــر املـنـتـخـبــن فــي ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ،الــذيــن
يـ ـتـ ـح ــدون الـ ـن ــاخـ ـب ــن لـ ـل ــدف ــع ب ــأج ـن ــدات ـه ــم
ّ
السرية الخاصة ،هم في الحقيقة خطر على
الديمقراطية نفسها» .لكن فريق ترامب الذي

ّ
عـمــل عـلــى ك ــل ه ــذا امل ـج ـهــود لـفـتــرة طــويـلــة،
هــو ذات ــه ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن شبكة واس ـعــة من
الناشطني املحافظني ،الذين كان لديهم نفوذ
خاص في البيت األبيض .فليدين هي عضو
فــي مجموعة «غــراونــدز وي ــل» الـتــي حاولت
«تطهير» البيت األبيض ووكــاالت حكومية
مــن أع ــداء تــرامــب .وعـنــدمــا اسـتـقــال فلني من
ّ
مـنـصـبــه ل ـي ـحــل م ـحــلــه مــاك ـمــاس ـتــر ،نـشــرت
ليدين على صفحتها على موقع «فيسبوك»
تعليقات سلبية ع ـ ّـدة عــن األخ ـي ــر .وعندما
نشرت «نيويورك تايمز» تقريرًا حــول عمل
إي ــري ــك ب ــرن ــس م ــع «ب ــروج ـي ـك ــت ف ــري ـت ــاس»،
ّ
علقت بقولها« :ندين بالكثير إليريك برنس».

