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اإلسرائيلي،  الكابينت  داخل  كبيرة  خالفات  واندالع  التهدئة،  عن  الحديث  تراجع  مع 
رفع االحتالل من وتيرة عدوانه على قطاع غزة، مع ارتكابه مجزرة جديدة وتدمير 
المزيد من المباني، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بسرعة، مهددة تل أبيب برد 

مزلزل، وذلك بعد توسيعها نطاق مدى صواريخها

غزة ـ ضياء خليل

ــا الــــطــــائــــرات  ــهـ ــتـ ــقـ ــلـ ــة صــــــواريــــــخ أطـ ــمـــسـ خـ
الــحــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة، فــجــر أمـــس السبت، 
تـــجـــاه مـــنـــزل عــائــلــة أبــــو حــطــب فـــي مخيم 
الــشــاطــئ لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، املــكــتــظ 
مدينة  غربي  املــنــازل،  واملتاصق  بالسكان 
غزة، كانت كفيلة بمحو عائلتن من السجل 

املدني الفلسطيني.
االحــــتــــال  ــازر  ــ ــجـ ــ مـ أحــــــــدث  وراح ضـــحـــيـــة 
اإلسرائيلي ضد املدنين الفلسطينين في 
جــنــح الـــظـــام عــشــرة شـــهـــداء، هـــم ســيــدتــان 
الحربي  الــطــيــران  دمــر  أن  بعد  وأطفالهما، 
منزل العائلة ومــنــازل محيطة بــه، وودعــت 
فيه عائلتا أبو حطب والحديدي الضحايا 
ــال. ونــجــا مـــن الــقــصــف  ــفــ مـــن الــنــســاء واألطــ
العمر  من  يبلغ  وحيد،  رضيع  اإلسرائيلي 
ــارج  ــر، ووالــــــــده، الـــــذي كــــان خـ ــهـ خــمــســة أشـ
املنطقة. وتضاف الجريمة اإلسرائيلية إلى 

12 مـــجـــزرة أخــــرى خـــال الـــعـــدوان الــواســع 
ــزة املـــحـــاصـــر يــوم  ــدأ عــلــى قـــطـــاع غــ الـــــذي بــ

اإلثنن املاضي، وال يزال مستمرًا.
وفي بلدتي بيت الهيا وبيت حانون شمالي 
القطاع ُسجلت جرائم أخرى ضد املدنين، 
حيث أحالت الطائرات الحربية اإلسرائيلية 
 فـــي بــيــت الهـــيـــا إلــى 

ً
مــربــعــا ســكــنــيــا كـــامـــا

في  واستشهد  ساكنيه.  رؤوس  فــوق  ركـــام 
القصف رجــل وزوجــتــه مــن عائلة املــدهــون، 
وستة آخرون من عائلة الطناني، تم انتشال 
جثثهم جميعا من تحت ركام منازلهم. وفي 
البلدة نفسها، دمرت طائرات حربية منزاًل 
أمـــن عــلــى رؤوس ســاكــنــيــه، مــا أدى  لعائلة 
الستشهاد األب وأربعة من بناته، وتدمير 

بعض منازل الحّي الذي يقطنه الضحايا.
ــرات  ــابــ ــخــ ــان تــــقــــوم املــ ــ ــيــ ــ وفــــــي بـــعـــض األحــ
اإلســرائــيــلــيــة بـــإنـــذار هــاتــفــي، أو بــصــاروخ 
من طائرة مسيرة للمنزل املستهدف. لكنها 
ذلك  تفعل  لــم  الحالية  التصعيد  جولة  فــي 
إال نــادرًا، ما يؤشر على رغبتها في تدمير 
وإيــقــاع  ساكنيها،  على  املستهدفة  املــنــازل 
أكبر عدد من الخسائر في صفوف املدنين. 
وغيرها،  اإلسرائيلية  الجرائم  هــذه  وتبدو 
والــــتــــي جـــــرت فــــي قـــطـــاع غــــــزة، حـــتـــى اآلن 
الــدمــاء، والضغط  فــاتــورة  لــزيــادة  متعمدة 
عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــخــضــوع 
الفصائل  تبدو  فيما  إلسرائيل وشروطها، 
هــي األخــــرى مــصــرة عــلــى شــروطــهــا لوقف 
للتهدئة  اتــفــاق  أي  يــشــمــل  وأن  الــتــصــعــيــد، 
وقـــف االعــــتــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن في 

القدس املحتلة.
وال يوجد في قطاع غزة ماجئ، وال بيوت 
آمنة، يمكن للمدنين اللجوء إليها في حالة 
املستشفيات  وحــتــى  والـــعـــدوان.  التصعيد 
واملــــســــاجــــد ومــــؤســــســــات املــجــتــمــع املـــدنـــي 
واملــــــــدارس لــيــســت فـــي مـــأمـــن مـــن الـــعـــدوان 

يخشون  القطاع  سكان  وبــات  اإلسرائيلي. 
الخروج من منازلهم سيرًا على األقــدام، أو 
اليومية.  حاجاتهم  لتلبية  الــســيــارات،  فــي 
ومن يضطر منهم لذلك يتم استهدافه بشكل 
شــبــه أكــيــد مـــن قــبــل الــطــيــران اإلســرائــيــلــي، 
الذي يبدو وكأنه يتعامل مع كل من يتحرك 

على األرض كهدف.
ــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــــن بــــن ضـــحـــايـــا الـ ومـ
غـــزة ســجــل استشهاد  قــطــاع  عــلــى  املستمر 
 و22 ســيــدة، إضــافــة إلـــى عــشــرات 

ً
40 طــفــا

مــن األطـــفـــال والــنــســاء بــإصــابــات مختلفة، 
 أعــداد الضحايا 

ّ
بينها خطرة، ما يعني أن

مــن الــنــســاء واألطـــفـــال ســتــرتــفــع أكــثــر حتى 
لــو توقف الــعــدوان. وبــات الــواقــع فــي قطاع 
غزة حاليا يتشابه مع الحروب الثاث التي 
شنتها إســرائــيــل فــي األعـــوام 2008 و2012 
الــنــاري، بل  و2014، مــن حيث قــوة القصف 
تــتــعــداه فــي بــعــض األحــيــان لتسجل الــقــوة 
النارية األكــبــر، مثلما جــرى في بيت الهيا 
إسرائيل،  استهدفت  عندما  القطاع،  شمال 
ومحيطها  البلدة  والــبــر،  والبحر  الجو  من 

بأكثر من 400 غارة في أقل من 25 دقيقة.
وأضيف في هذا العدوان مزيد من العائات 
إلى قوائم الشهداء، ضحايا غياب محاسبة 

إسرائيل على جرائمها. 
ــفـــعـــت نــســبــة الـــعـــائـــات الـــتـــي ُمــحــيــت  وارتـ
مــن الــســجــل املـــدنـــي، مــا يــعــنــي أنـــه لــم يعد 
لــعــائــلــة كــامــلــة اســـم فـــي الــســجــل وانــتــقــلــت 
املكتب  رئــيــس  وقـــال  الضحايا.  قائمة  إلــى 
ــة  ــي غـــــــزة ســـامـ ــ ــي فــ ــومــ ــكــ ــحــ اإلعــــــامــــــي الــ
 لــديــهــم 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــعـــروف، لـــ

هيئة تــوثــق جــرائــم االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
عــلــى األرض، وتــعــمــل عــلــى تــوثــيــق كـــل ما 
يــجــري، عــبــر الــتــصــويــر الــجــنــائــي وتوثيق 
تـــقـــاريـــر الـــطـــب الـــشـــرعـــي إلعـــــــداد املـــلـــفـــات 
حقوق  مراكز  جهد  إلــى  إضافة  القانونية، 

اإلنسان العاملة في األراضي الفلسطينية. 
التوثيق هذه، وفق معروف، لديها  وهيئة 
أكــثــر مـــن 1500 مــلــف مــكــتــمــل تـــم إعـــدادهـــا 
للجرائم اإلسرائيلية املرتكبة ضد السكان 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وهـــــي املـــــــادة األســـاســـيـــة  فــ
املوضوعة على طاولة التوجه إلى املحكمة 
الجنائية الدولية، ولرفع دعاوى في بعض 
الدول األوروبية التي تقبل النظر في مثل 

هذه القضايا.
 كـــل مـــا يـــقـــوم بــه 

ّ
وأشــــــار مـــعـــروف إلــــى أن

االحتال اإلسرائيلي »جريمة ضد املدنين، 
والــجــريــمــة مــركــبــة عــنــدمــا تــســتــهــدف أســرًا 
تعرضت  عائلة   12 عن  متحدثا  بكاملها«، 
كامل  واستشهد  مــبــاشــر،  لقصف  بيوتها 

الجرائم  إلى  إضافة  غالبيتهم،  أو  أفرادها 
في  تنقلهم  خــال  املواطنن  بحق  املرتكبة 
املواطنن  تستهدف  التي  وتلك  السيارات، 

املتجمعن في الشوارع. 
وإفات دولة االحتال اإلسرائيلي كل مرة 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــق  جــرائــمــهــا  مــن 
الــدولــي  املــجــتــمــع  لصمت  طبيعية  نتيجة 
بــــل وتـــواطـــئـــه مــــع الـــــعـــــدوان، إذ أصــبــحــت 
يقوم  ملا  تبريرات  تبحث عن  الــدول  بعض 
الفلسطينين،  ضد  اإلسرائيلي  املحتل  به 

وفق حديث معروف.
ــيـــدان  وتـــعـــمـــل مـــؤســـســـات حـــقـــوقـــيـــة فــــي مـ
لــلــجــرائــم  الـــرصـــد والــتــوثــيــق عــلــى األرض 
الفلسطينين،  بحق  املرتكبة  اإلسرائيلية 

ومــنــهــا املـــرصـــد األورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق 
ــدء الـــهـــجـــوم  ــ ــنـــذ بــ ــــق مـ ــان، الـــــــذي وثــ ــ ــســ ــ اإلنــ
اإلســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع اإلثــنــن املــاضــي 
أكــثــر مـــن 1200 هــجــوم جــــوي، اســتــخــدمــت 
فيه مختلف أنواع الطائرات، وأكثر من 900 
هــجــوم مــدفــعــي، أغلبها تــركــزت فــي شمال 
الــقــطــاع. وقـــال مــديــر العمليات فــي املرصد 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أنــس الــجــرجــاوي، لـــ

الهجوم اإلسرائيلي دمر أكثر من 520 منزاًل 
قيمتها  فاقت  أضـــرارًا  وألحق  كامل،  بشكل 
الــــــ77 مــلــيــون دوالر، تــنــوعــت بـــن مــقــدرات 
إلى  وبنية تحتية ومــقــار ومــنــازل، إضــافــة 
جـــزئـــيـــا 2850 وحـــــــدة ســكــنــيــة.  تـــدمـــيـــرهـــا 
ـــهـــا لــيــســت املــــرة األولـــــى الــتــي 

ّ
ولــفــت إلــــى أن

تــســتــخــدم فــيــهــا إســرائــيــل ســيــاســة األرض 
املـــحـــروقـــة، والـــتـــي مــســحــت فــيــهــا مــربــعــات 
ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا، ومـــســـحـــت عــــائــــات مــن 
السجل املدني، إذ تم قتل أفراد العائلة، من 
متعمدة  إسرائيلية  غـــارات  نتيجة  وأم،  أب 
تهدف ملعاقبة الفلسطينين واالنتقام غير 

املتناسب منهم.
 إســرائــيــل تستمر 

ّ
أن الــجــرجــاوي  وأوضــــح 

فــي ارتــكــاب جــرائــمــهــا ألنــهــا تــأمــن الــعــقــاب، 
فــهــي لــم تــعــاقــب عــلــى أي جــريــمــة اقترفتها 
ويمكن  نــشــأتــهــا.  مــنــذ  الفلسطينين  ضـــد 
محاسبة إســرائــيــل عــلــى هـــذه الــجــرائــم من 
ــــال املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، وفـــق  خـ
الـــجـــرجـــاوي، كـــون كــثــيــر مـــن هـــذه الــجــرائــم 
تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد اإلنسانية 
وجرائم الحرب، وكان هناك بارقة أمل لدى 
فبراير/شباط  في  الفلسطينين  الضحايا 
املاضي، عندما قررت املحكمة بأن لها والية 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ما  ــ قــضــائــيــة عــلــى األراضــ
الجرائم  على  تحقيقات  بإجراء  لها  يسمح 
التي ارتكبتها إسرائيل منذ ما بعد يوليو/

تموز 2014. خالل تشييع شهداء مجزرة الشاطئ أمس )عبد الحكيم أبو رياش(

تبدو الجرائم اإلسرائيلية 
في قطاع غزة متعمدة 

لزيادة فاتورة الدماء، 
والضغط على الفصائل 

الفلسطينية للخضوع 
لالحتالل وشروطه، 

إذ سجل تدمير منازل 
بأكملها على رؤوس 

ساكنيها، ما أدى إلى إبادة 
عائالت بأكملها

أمس  بيان  في  اإلنــســان،  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  أكــد 
السبت، أن ما يقوم به االحتالل من جرائم تستبيح تدمير المنازل على 
سياسة  بمثابة  قاطنيها  رؤوس 
اإلسرائيلي،  للجيش  ممنهجة 
المتكررة  الــحــاالت  عليها  تدلل 
التي وثقها خالل األيام الماضية. 
 ،2014 ــام  ع فــي  ــه  أن ذّكــر  كما 
فلسطينية  ألسر  حالة   144 وثق 
أكثر  أو  فردان  األقل  على  قضى 
مجموع  وبلغ  منها.  كل  من 
تلك  أفــراد  من  يومها  الضحايا 

األسر أكثر من 750 فردًا.

سياسة ممنهجة
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  شرق
      غرب

تظاهرة منددة بجرائم 
االحتالل في بغداد

ــط  وســ الــــعــــراقــــيــــن  آالف  ــر  ــاهــ ــظــ تــ
ــــداد، أمـــــس الــســبــت،  ــغـ ــ الـــعـــاصـــمـــة بـ
ــد بـــــــجـــــــرائـــــــم االحـــــــتـــــــال  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
اإلسرائيلي في فلسطن وال سيما 
فــي غـــزة، واملــطــالــبــة بــمــوقــف عربي 
التنديد  بيانات  يتجاوز  وإسامي 
التظاهرة من  وامتدت  واالستنكار. 
ســاحــة الــتــحــريــر وســـط بـــغـــداد إلــى 
الشوارع القريبة منها، وصواًل إلى 
دجلة.  نهر  على  الجمهورية  جسر 
العراقية  األعــام  املتظاهرون  ورفــع 
هــتــافــات  ورددوا  والــفــلــســطــيــنــيــة، 
ضـــد إســرائــيــل والــــواليــــات املــتــحــدة 
الكامل  دعمهم  معلنن  األمــيــركــيــة، 
ضد  ونضاله  الفلسطيني  للشعب 

االحتال. 
)العربي الجديد(

واشنطن تؤكد إلسرائيل 
على أهمية سالمة 

اإلعالم

قــــال الــبــيــت األبـــيـــض أمــــس الــســبــت، 
أن ضـــمـــان  إســــــرائــــــيــــــل  أبـــــلـــــغ  إنــــــــه 
»بالغة  مسألة  الصحافين  ســامــة 
ــر الـــجـــيـــش  ــ ــ األهـــــمـــــيـــــة«، بــــعــــدمــــا دمـ
اإلســـرائـــيـــلـــي مــبــنــى فـــي غــــزة يضم 
ــة أســوشــيــيــتــد بـــرس  ــالــ مـــكـــاتـــب وكــ
ووسائل  الجزيرة  وقناة  األميركية 
إعام أخرى. وكتبت املتحدثة باسم 
ــــورة(  ــــصـ الــــرئــــاســــة جــــن ســـاكـــي )الـ
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: »قــلــنــا 
لــإســرائــيــلــيــن مــبــاشــرة إن ضــمــان 
سامة الصحافين ووسائل اإلعام 

املستقلة مسؤولية بالغة األهمية«.
)فرانس برس(

»العفو الدولية« تدعو 
لموقف حازم ضد 

إسرائيل
دعـــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، أمــس 
ــوقـــف حــــازم  ــى اتــــخــــاذ مـ ــ الـــســـبـــت، إلـ
ــر قـــتـــل جــنــودهــا  ــ ضــــد إســــرائــــيــــل، إثـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  فلسطينيا   11
املحتلة أول من أمس الجمعة. وقالت 
املــنــظــمــة فــي تــغــريــدة عــبــر حسابها 
بــــمــــوقــــع »تــــــويــــــتــــــر«: »يـــــجـــــب عــلــى 
املــجــتــمــع الــــدولــــي، أن يــتــخــذ مــوقــفــا 
حازما ضد تجاهل إسرائيل املستمر 
ــارخ لــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــن«.  والــــصــ
وأضــافــت: »هــنــاك تقارير مقلقة عن 
مقتل ما ال يقل عن 10 فلسطينين، 
عــلــى أيـــدي الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، تــعــكــس 

أنماطا سابقة من القوة املفرطة«.
)األناضول(

مباحثات لجاووش أوغلو
بحث وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، مــع كل 

من نظيرته السودانية مريم الصادق 
ــهــــدي، واملـــمـــثـــل األعـــلـــى لــلــشــؤون  املــ
ــاد األوروبـــــــــــي  ــ ــحـ ــ ــــاتـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــــدات  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ جــــــــوزيــــــــب بـــــــــوريـــــــــل، املـ
األخـــــيـــــرة فــــي فـــلـــســـطـــن، وذلـــــــك فــي 
ــيــــن مـــنـــفـــصـــلـــن.  ــفــ ــاتــ اتـــــصـــــالـــــن هــ
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة تركية 
لــوكــالــة »األنـــــاضـــــول«، إن جــــاووش 
أوغــــــلــــــو بــــحــــث خــــــــال االتــــصــــالــــن 
فـــي فلسطن،  ــيـــرة  املــســتــجــدات األخـ
والخطوات التي يمكن اتخاذها على 
الصعيد الــدولــي لــوقــف االعــتــداءات 

اإلسرائيلية.
)األناضول(

تظاهرة في مدريد 
دعمًا للفلسطينيين

تــظــاهــر نــحــو 2500 شــخــص دعــمــا 
أمس  مــدريــد،  وســط  للفلسطينين 
ــالــــت الـــشـــرطـــة  ــق مــــا قــ ــ الــــســــبــــت، وفــ
اإلسبانية. ورفع املشاركون الفتات 
كتب عليها »صمت البعض معاناة 
أبدية  و«القدس عاصمة  لآلخرين« 
لفلسطن«، وهتفوا في مسارهم من 
محطة أتوشا إلى ساحة دي سول 
 

ّ
»لــيــســت حـــربـــا، إنــهــا إبــــــادة«. ولـــف
بأعام  أنفسهم  الشبان  من  العديد 

فلسطينية.
)فرانس برس(

رام اهلل، يافا ـ العربي الجديد 

ــع الـــزغـــاريـــد والـــهـــتـــافـــات الــتــي  عــلــى وقــ
تمجد الشهداء وتدعو للثأر لهم، شيع 
جثامن  الــســبــت،  أمـــس  الفلسطينيون 
3 شــهــداء فــي نــابــلــس وطــولــكــرم شمال 
الضفة الغربية، بعدما كانوا قد شيعوا 
شهداء  سبعة  جثامن  الجمعة،  مــســاء 
مـــن أصــــل 11 قــتــلــتــهــم قـــــوات االحـــتـــال 
أول مــن أمــس الجمعة خــال مواجهات 
ــة. أتـــــى ذلـــك  ــيـ ــربـ ــغـ شـــهـــدتـــهـــا الـــضـــفـــة الـ
اشتبك  إذ  أمــس،  الضفة  لم تهدأ  بينما 
في  االحــتــال  قـــوات  مــع  الفلسطينيون 
أكــثــر نقطة أمــس تــزامــنــا مــع الــذكــرى الـ 
73 للنكبة، ما أدى لوقوع إصابات بن 
الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــمــا واصـــل 
اتــهــم فـــي مناطق  املــســتــوطــنــون اعــتــداء

مختلفة من الضفة والقدس واملحتلة.
وشّيعت عائلة الشهيد نزار رياض أبو 
فــي مخيم طولكرم شــمــال الضفة  زيــنــة 
وفي  شعبية.  بمشاركة  ابنها  الغربية 
نــابــلــس شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، شيع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، جـــثـــمـــان الــشــهــيــديــن 
حــســام وائـــل عــصــايــرة، ومــالــك حــمــدان، 
ــــاق املــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ تـــزامـــنـــا مــــع إغـ
أبوابها حدادًا على أرواح الشهداء. وكان 
الفلسطينيون قد شيعوا مساء الجمعة، 
جثامن الشهداء عيسى برهم في بلدة 
بيتا جنوبي نابلس، ومحمد عادل أبو 
شقير في مدينة أريحا، ويوسف مهدي 
نــواصــرة في قرية فحمة جنوب جنن، 
وعـــوض أحــمــد حـــرب مــن قــريــة اسكاكا 
فـــي ســلــفــيــت، وشـــريـــف خـــالـــد ســلــيــمــان 
مـــن قــريــة مــــردة فـــي ســلــفــيــت، وجــثــمــان 
في  الطوباس  إسماعيل جمال  الشهيد 
الريحية بالخليل، ونضال صايل  بلدة 
صفدي من قرية عوريف جنوب نابلس، 
قــوات االحــتــال احتجاز  بينما تواصل 
جثمان الشهيد محمد روحي حماد من 

قرية سلواد شرق رام الله.
ــــس، إذ تـــجـــددت  ــ ولـــــم تــــهــــدأ الـــضـــفـــة أمـ
وقـــوات  الفلسطينين  بـــن  املـــواجـــهـــات 
فــلــســطــيــنــيــن  االحـــــتـــــال. وأصــــيــــب 10 

بــــــجــــــروح بـــــالـــــرصـــــاص الـــــحـــــي وعــــــدد 
 عن 

ً
آخــــر بـــالـــرصـــاص املـــطـــاطـــي، فــضــا

الـــعـــشـــرات اآلخــــريــــن بــــحــــاالت اخــتــنــاق 
بــالــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع، خـــال تصدي 
بحماية  للمستوطنن  لهجوم  األهــالــي 
قــوات االحــتــال على مــنــازل وممتلكات 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
مــن بــلــدة قــصــرة جــنــوب نــابــلــس شمال 

الضفة الغربية.
كـــذلـــك أصـــيـــب شـــابـــان بـــرصـــاص قـــوات 
االحــتــال فــي املــواجــهــات الــتــي تجددت 
أمـــس، بــمــحــاذاة جـــدار الــضــم والتوسع 
الــــعــــنــــصــــري غـــــــرب بــــلــــدة قــــفــــن شـــمـــال 
طــولــكــرم. كــمــا أصــيــب شـــاب فلسطيني 
بـــجـــروح خــطــيــرة خــــال مـــواجـــهـــات مع 
قـــوات االحــتــال شــمــال رام الــلــه، بينما 
اندلعت مواجهات بمحيط سجن عوفر 
الله، وبالقرب من حاجز بيت  غــرب رام 
الــبــيــرة ورام  إيـــل املــقــام شــمــال مدينتي 
ــه، بـــعـــد وصــــــول مـــســـيـــرة دعـــــت لــهــا  ــلــ الــ
ــة إحـــيـــاء  ــيــ ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة واإلســــامــ الــ

للذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية.
كـــذلـــك أصـــيـــب فــلــســطــيــنــي بـــجـــروح في 
ــازل  ــنــ ــلــــى مــ ــوم لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن عــ ــ ــجـ ــ هـ
الــرمــيــدة  تــل  منطقة  فــي  الفلسطينين 

وسط الخليل جنوب الضفة الغربية. 
كما أصيب فلسطيني، أمس، برصاص 
قـــوات االحــتــال على مــدخــل قــريــة زيف 
الخليل جنوب  بلدة يطا جنوب  شمال 
الــنــار على  إطــاق  الغربية، بعد  الضفة 
املركبة التي كان يستقلها بزعم محاولة 
تــنــفــيــذه عملية دهـــس. واعــتــقــلــت قــوات 

االحتال الشاب بعد االعتداء عليه.
أمــــا فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، فــقــد اقــتــحــم 
حي  مسلحون  متطرفون  مستوطنون 
الــشــيــخ جــــراح بــشــكــل اســـتـــفـــزازي، عبر 
الــهــتــافــات وتــهــديــد الــســكــان األصلين 
ــلــــحــــي. واعــــــتــــــدت قـــــوات  ــقــــدســــيــــن لــ املــ
االحتال في وقت الحق على متضامنن 
مــع أهــالــي حــي الشيخ جـــراح، وعمدت 
القتحام منازل لفلسطينين في الحي. 
وفي سياق متصل، قامت مجموعة من 
الفلسطينين  باستفزاز  املستوطنن 
قرب املدخل الرئيسي لحي بيت حنينا 
شــمــال الــقــدس املــحــتــلــة، حــيــث حــاولــوا 
املارة  السيارات  االعتداء على عدد من 
ــاء، تــعــيــش  ــ ــنـ ــ ــذه األثـ ــ مــــن الــــحــــي. فــــي هـ
ــــدن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي مــــا يــشــبــه  مـ
حــصــارًا بوليسيا عــلــى مــداخــلــهــا، وال 
سيما مـــدن يــافــا والــرمــلــة والــلــد، التي 
الشرطة  مع  فيها  املواجهات  تتواصل 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ اإلثــــنــــن املــــاضــــي. 
وكـــانـــت انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات فـــي الــلــد 
مـــســـاء الــجــمــعــة اســـتـــمـــرت حـــتـــى فــجــر 
إللقاء  مستوطنون  عمد  بينما  أمـــس، 
زجـــــاجـــــة حـــــارقـــــة داخــــــــل بــــيــــت عـــائـــلـــة 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي يــــافــــا، مــــا أســــفــــر عــن 
إصــابــة طفلن بــحــروق. وأحــيــا اآلالف 
مــن أبــنــاء مــديــنــتــي يــافــا وســخــنــن في 
ــذكــــرى الـــــــ73 لــلــنــكــبــة،  ــل أمــــس الــ ــداخــ الــ
شــوارع  جابتا  حــاشــدتــن،  بمسيرتن 
الفلسطينية  األعــام  رافعن  املدينتن، 
ــــط الـــهـــتـــافـــات االحـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى  وسـ
اعتداءات املستوطنن ونصرة للقدس 

ولقطاع غزة.

حصار بوليسي على مدن الداخل
مواجهات في الضفة

تجددت المواجهات 
بين قوات 

االحتالل اإلسرائيلي 
والفلسطينيين في 

مواقع عدة في 
الضفة الغربية على 

وقع اعتداءات 
للمستوطنين

اعتداءات واقتحام 
منازل الفلسطينيين 

في حي الشيخ جراح

األسد والمتاجرة 
بالقضية 

الفلسطينية

أكدت المقاومة 
استعدادها لمعركة قد 

تمتد إلى 6 أشهر

أعلنت »سرايا القدس« 
انطالق حملة صاروخية 

جديدة

للحديث تتمة...

التصعيد يعطل 
جهود التهدئة

غزة ، القاهرة ـ العربي الجديد
صالح النعامي

 في الوقت الذي استمرت فيه املواجهات مع 
الفلسطينية،  املناطق  مختلف  في  االحــتــال 
ـــ 73 لــلــنــكــبــة، صــعــدت  ــرى الــ ــذكـ تــزامــنــا مـــع الـ
إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة بشكل 
كبير، مــن خــال ارتــكــاب املــجــازر عبر تدمير 
فــــوق رؤوس قــاطــنــيــهــا، بــاإلضــافــة  ــنــــازل  املــ
إلـــــى ســـيـــاســـة اســــتــــهــــداف األبــــــــــراج، فــيــمــا ال 
بن  التهدئة  مــوضــوع  تلف  الضبابية  تـــزال 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســـط  االحــــتــــال واملــ
مزيد  تباعا  يتكشف  فيما  إسرائيلي  تخبط 
من تفاصيل فشل خديعة »االجتياح البري« 
ــا جــيــش االحـــتـــال، والــتــي كانت  ــ الــتــي أدارهـ
ــبـــر عــمــل  يـــفـــتـــرض أن تــســمــح لــــه بــتــنــفــيــذ أكـ
عسكري خال العدوان على قطاع غزة بحثا 
عـــن »نـــصـــر« يــبــرر مـــن خــالــه الـــتـــجـــاوب مع 

مساعي وقف إطاق النار.
الــدمــوي،  اإلسرائيلي  التصعيد  مقابل  وفــي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــعــدادهــا  ــقـــاومـ أكـــــدت املـ
ــد تـــمـــتـــد إلـــــــى 6  ــ ــة األمـــــــــــد، قــ ــلــ ــويــ ــة طــ ــركــ ــعــ ملــ
ــدن التي  أشــهــر، وتــوســيــع املــســتــوطــنــات واملــ
السبت،  أمــس  شملت،  والــتــي  ستستهدفها، 
للمرة األولى مستوطنات في الضفة الغربية 

املحتلة.
وارتكب االحتال مجزرة فجر أمس السبت، 
ــزة، ما  ــ فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ غـــربـــي مــديــنــة غـ
أدى إلى مقتل 10 أشخاص، من عائلتي أبو 
حــطــب والـــحـــديـــدي، هـــم 8 أطـــفـــال وامـــرأتـــان، 
ــائـــب  ــــات ســـيـــعـــقـــدهـــا نـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقـــا اجـ ــبـ ــتـ مـــسـ
للشؤون  األميركية  الخارجية  وزيــر  مساعد 
اإلسرائيلية – الفلسطينية، هادي عمرو، مع 
املسؤولن اإلسرائيلين اليوم األحد، قبل أن 
إلجــراء  املحتلة  الغربية  الضفة  إلــى  يتوجه 
مـــحـــادثـــات مــــع املـــســـؤولـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
نائبة  دائـــم«، بحسب  »هـــدوء  بهدف تحقيق 
الــخــارجــيــة جــالــيــنــا  بـــاســـم وزارة  املــتــحــدثــة 

تتهمها  انتقادات  واشنطن  وتــواجــه  بــورتــر. 
بــعــدم بـــذل جــهــود كــافــيــة لــوقــف الــعــنــف بعد 
الدولي  األمــن  اجتماع ملجلس  انعقاد  عرقلة 
كـــان مــقــررًا الــجــمــعــة املـــاضـــي، والــتــي وافــقــت 
على أن يعقد الــيــوم األحـــد. وقــال قــيــادي في 
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــاس« لـ ــمــ حـــركـــة »حــ
»هــنــاك جــهــودًا وعــروضــا بــمــبــادرات جديدة 
كل ساعة تقريبا، ولكن ال اختراق جديا حتى 
الــلــحــظــة«. يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا مــــددت الــقــيــادة 
املصرية مهمة الوفد األمني املتواجد في تل 
واملتعلقة  بها،  املكلف  املهمة  ملواصلة  أبيب 
بــالــتــوصــل التــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار، ومــن 
ثم الشروع في مفاوضات متعلقة بالتهدئة. 
وكشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة على 
جهود الوساطة األسباب وراء تعثر التوصل 
التفاق حتى اآلن، في ظل التحركات الدولية 
من جانب كل أميركا ومصر وقطر، واملبعوث 
ــمـــي. وقـــالـــت »هـــنـــاك أزمــــة حــقــيــقــيــة هــذه  األمـ
املرة، متمثلة في حجم الخسائر الكبير التي 
لإسرائيلين،  الفلسطينية  املقاومة  كبدتها 
في  واالقتصادي،  السياسي  املستوين  على 
وقـــت لــم تــكــن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تتوقع 
ــذا الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل فــــي قــــــــدرات فــصــائــل  ــ هــ
قــطــاع غــــزة، وحـــركـــة حــمــاس خـــاصـــة، وســط 
فــشــل مــعــلــومــاتــي كــبــيــر مـــن جـــانـــب أجــهــزة 
جــمــع املــعــلــومــات اإلســرائــيــلــيــة فـــي تــحــديــد 
ملــســتــودعــات صــواريــخ  أهـــداف حقيقي،  بنك 
املقاومة، وأماكن تصنيعها، ومواقع تواجد 
بــطــاريــات إطــاقــهــا صــوب األراضــــي املحتلة 

واملستوطنات«.
وبحسب املصادر فإن »هناك خافات كبيرة 
املصغر(  الــــوزاري  )املجلس  الكابينت  داخــل 
فــي إســرائــيــل، واتــهــامــات ألجــهــزة املعلومات 
ــي مــعــركــة  بـــتـــوريـــط الـــحـــكـــومـــة والـــجـــيـــش فــ
طــويــلــة لــم تــكــن مـــدروســـة جــيــدًا، ولـــم تتوفر 
لها  املعلومات الدقيقة«. وأضافت »الحكومة 
مـــأزق حقيقي، فهي ترغب  فــي  اإلســرائــيــلــيــة 
في إنهاء تلك املعركة سريعا نظرًا للتطورات 

والــتــداعــيــات الــكــبــيــرة الــتــي لــحــقــت بــاملــرافــق 
ــتـــصـــاد بــاملــجــمــل، ولـــكـــن فـــي املــقــابــل ال  واالقـ
يمكنها اإلقدام على تلك الخطوة قبل تحقيق 
نصر كبير على األرض على حساب فصائل 
ــزة، وهـــو مـــا تــرفــضــه حركتا  املــقــاومــة فـــي غــ
للوسطاء،  أعلنتا  الــلــتــان  والــجــهــاد،  حــمــاس 
وعلى رأسهم مصر، استعدادهم لوقف إطاق 
الـــنـــار غــيــر املــــشــــروط، والـــــذي يـــبـــدأ مـــن عند 
جــيــش االحـــتـــال«، مــؤكــديــن وفــقــا للمصادر 
»أن أي هـــجـــوم إســرائــيــلــي ســيــســتــتــبــعــه رد 

فوري ولن يتم الصمت إزاءه«.
يــــأتــــي هـــــذا فــــي وقـــــت مــــن املــــرشــــح تــصــاعــد 
األحـــــداث، إذ كــثــف االحـــتـــال تــدمــيــر بنايات 
ســكــنــيــة وأبــــــراج، وهــــدد ســكــان املـــزيـــد منها 

إلخائها قبل قصفها، فيما وجهت »كتائب 
الذراع العسكري لحركة »حماس«،  القسام«، 
رســالــة تحذير لتل أبــيــب، فــي أعــقــاب تدمير 
بــــرج الـــجـــاء الـــــذي يــضــم مــكــاتــب لـــعـــدد من 
وســــائــــل اإلعــــــــام والــــــوكــــــاالت بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مكتب قــنــاة الــجــزيــرة. وقـــال املــتــحــدث باسم 
البرج  »بــعــد قصف  إنــه  عبيدة  أبــو  الكتائب 
املدني في غــزة، على سكان تل أبيب واملركز 
ردنــا  واحـــدة وينتظروا  رجـــٍل  يقفوا على  أن 
املزلزل«. وذكــرت قناة »الجزيرة« أن الجيش 
اإلســرائــيــلــي دعـــا »ســكــان تــل أبــيــب للدخول 
إلـــــى املــــاجــــئ والــــبــــقــــاء فــيــهــا حـــتـــى إشـــعـــار 
ــه بــمــجــرد  ــ ــ

ّ
ــر أن ــ ــــو عـــبـــيـــدة ذكـ ــان أبـ ــ ــر«. وكــ ــ ــ آخـ

التلويح بقصف برج مدني في غزة، وجهنا 
رشــقــة صــاروخــيــة بــاتــجــاه تــل أبــيــب، معلنا 
أبيب  تــل  لقصف  نفسها  الكتائب جهزت   

ّ
أن

ــا  ــهـــر مـــتـــواصـــلـــة. وأعـــلـــنـــت »ســـرايـ لــســتــة أشـ
باتجاه  انــطــاق حملة صــاروخــيــة  الـــقـــدس« 
املــدن والبلدات املحتلة وغــاف غــزة. وذكــرت 
وكالة »األناضول« أنه للمرة األولــى سقطت 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  أطلقتها  صـــواريـــخ 
ــزة، فـــي مــنــاطــق خــالــيــة بــالــقــرب  مـــن قــطــاع غــ
مستوطنات شمالي الضفة الغربية املحتلة.

وأضاف االحتال، فجر أمس السبت، مجزرة 
جــديــدة إلـــى ســجــلــه الــحــافــل فــي قــطــاع غــزة، 
إذ دمـــر مــنــزاًل لــعــائــلــة أبـــو حــطــب فــي مخيم 
ــا أدى إلـــى  ــربـــي مـــديـــنـــة غــــــزة، مــ الـــشـــاطـــئ غـ

أبـــو حطب  عائلتي  مــن  أشــخــاص،   10 مقتل 
والــحــديــدي، هم 8 أطفال وامــرأتــان. ويتكّون 
ــلــــة أبـــــــو حــــطــــب املــــســــتــــهــــدف مــن  مــــنــــزل عــــائــ
الركام  مــن  إلــى كومة  ثــاث طبقات، تحّولت 
الــغــارات اإلســرائــيــلــيــة. وأعــلــنــت وزارة  بفعل 
الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان 
اإلســرائــيــلــي مــنــذ اإلثــنــن املــاضــي إلـــى 139، 
 و22 ســيــدة، بــاإلضــافــة إلــى 

ً
بينهم 39 طــفــا

إصابة نحو ألف شخص. 
وقــــــــال رئــــيــــس املــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة 
ــزرة  ــجــ »حـــــمـــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، إن املــ
»تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم املأزق 
أمــام عظمة املقاومة ومفاجآت  الــذي يعيشه 

رجالها األوفياء«. 
أن  الفلسطينية  الــرئــاســة  أكـــدت  مــن جهتها، 
ــام بــهــا االحــتــال  »الــجــريــمــة الــبــشــعــة الــتــي قـ
اإلســرائــيــلــي، فجر يــوم النكبة والــتــي راحــت 
ضــحــيــتــهــا عــائــلــة كــامــلــة مـــن أبـــنـــاء شعبنا، 

جريمة ال يمكن السكوت عليها«.
في غضون ذلك، أعلن الجيش اإلسرائيلي، 
أمــس السبت، أنــه تــم إطــاق أكثر مــن 2300 
صاروخ من غزة منذ اإلثنن املاضي. وحاول 
الظهور بأنه ال يزال مسيطرًا على الوضع، 
مــوضــحــا، فــي بــيــان، أن »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
ــن هـــذه  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــي املـ ــ ــتــــرضــــت نـــحـــو 90 فـ اعــ
الصواريخ. في هــذه األثــنــاء، كشف املراسل 
لفرام،  طال  »معاريف«  لصحيفة  العسكري 

في تغريدات، أمس السبت، أن خطة عسكرية 
كـــان يــفــتــرض أن تــكــون أكــبــر عــمــل عسكري 
يــنــفــذه الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــعـــدوان 
عــلــى غـــزة قــد فــشــلــت. وأوضــــح أن إســرائــيــل 
األنفاق  قــواعــد خطوط  تحديد  مــن  تمكنت 
في  القسام«  »كتائب  بنتها  التي  الرئيسية 
غـــزة، وتــحــديــدًا فــي املدينة وشــمــال القطاع 
بهدف استخدامها في التصدي ألية عملية 
القطاع،  عمق  فــي  إسرائيل  بها  تقوم  برية 
وهو قام قبل 48 ساعة من تنفيذ املخطط، 
بــتــســريــب خــبــر لـــوكـــاالت األنـــبـــاء األجنبية 
مــفــاده بأنه شــرع فــي شــن عملية عسكرية، 
حــتــى يــقــوم املـــئـــات مـــن عــنــاصــر »حــمــاس« 
ــــن ثــــم يـــقـــوم بــتــوجــيــه  ــاق ومـ ــفــ بــــدخــــول األنــ
ضـــربـــات جــويــة بــعــدد كــبــيــر مـــن الــطــائــرات 
للقضاء عليهم دفعة واحــدة. وأشار إلى أن 
املــخــطــط فــشــل ألن قـــادة وعــنــاصــر »كتائب 
األنفاق،  إلى  ينزلوا  له ولم  القسام« فطنوا 
املسبوقة  الكثيفة وغير  الــغــارات  مما جعل 
التي شنها ساح الجو ضد قواعد األنفاق 
تــبــوء بــالــفــشــل الـــذريـــع فـــي تــحــقــيــق هدفها 
الرئيس. وذكــرت صحيفة »هآرتس«، أمس 
السبت، أن األداء الدعائي لكل من الحكومة 
والجيش اإلسرائيلي يدلل على أن تل أبيب 
تعكف على بناء روايــة تقوم على تضخيم 
»اإلنــجــازات« في الحرب على غــزة من أجل 

تبرير وقفها.

المقاومة تهدد 
برد مزلزل على 

الجرائم اإلسرائيلية

دمر االحتالل برج الجالء الذي يضم مكاتب إعالمية )محمد عابد/فرانس برس(
عبسي سميسم

لطاملا اتسمت مواقف النظام السوري 
مما يجري في فلسطني املحتلة 

بالتناقض واملخاتلة واملتاجرة 
بالقضية الفلسطينية. اكتسب نظام 

األسد، األب واالبن، الجزء األكبر 
من شرعيته أمام الجمهور السوري 

والعربي من خالل رفع شعارات 
الدفاع عن القضية، وشعارات 

املقاومة والصمود والتصدي بدون 
تنفيذ أي منها. بل على العكس 
قام خالل العقود املاضية بمنع 

كل أشكال املقاومة ضد االحتالل 
اإلسرائيلي، عبر األراضي السورية. 
ع النظام مع املحتل اتفاقًا تكفل 

ّ
ووق

من خالله بحماية حدود إسرائيل 
من أية عمليات مقاومة. ففي غمرة 

العدوان اإلسرائيلي املستمر منذ أيام، 
استغلت وسائل إعالم النظام السوري 

الحدث للتغني بصمود الشعب 
الفلسطيني، وبانجازات املقاومة 

الفلسطينية، لكن من دون أي ذكر 
لحركة حماس أو أي من الفصائل 
التي تقود املقاومة ضد االحتالل، 

وإنما اكتفت بكالم عام، واستعادة 
للشعارات التي يرفعها النظام نصرة 

لفلسطني بدون أي موقف فعلي. 
وال يمكن إغفال أن النظام نفسه 

ى بإنجازات املقاومة سبق 
ّ
الذي يتغن

أن دفع بقيادة حركة »حماس« إلى 
مغادرة األراضي السورية في بداية 
الثورة السورية، إثر ضغوط عليها 
لالصطفاف إلى جانبه ضد الثورة.
وخالل أحداث الثورة السورية منذ 

عشر سنوات، عمل النظام على 
التنكيل بالفلسطينيني في سورية، 

ودّمر، بدون مبررات عسكرية، أكبر 
تجمعاتهم املتمثلة في مخيم اليرموك، 

بحجة محاربة تنظيم داعش، وأطبق 
عليهم حصارًا عبر منع الطعام عنهم 
ما تسبب في موت عدد منهم جوعًا. 

كما وضع الشباب الفلسطيني في 
سورية أمام أحد خيارين، إما محاربة 
املعارضة السورية أو االتهام بالخيانة 

واالعتقال، ما دفع أكثر من نصف 
عدد الفلسطينيني الذين كانوا يقيمون 
في سورية إلى مغادرتها، فيما يعيش 

املتبقون ظروفًا سيئة بعد تدمير 
مخيماتهم في جنوب دمشق وغربها 

وفي محافظة درعا جنوب سورية. 
طعن النظام القضية الفلسطينية 

في أكثر من مناسبة خالل العقود 
املاضية، التي ارتكب خاللها مجازر 
بحق فصائل املقاومة الفلسطينية، 

وأنشأ فرعًا أمنيًا خاصًا تحت اسم 
فرع فلسطني مهمته اعتقال كل من 

ينتسب لفصيل مقاوم إلسرائيل 
من السوريني والفلسطينيني أو أية 

جنسيات أخرى. واآلن بينما تشهد 
الحدود مع لبنان واألردن تحركات 

شعبية لنصرة القدس وغزة، لم 
يسمح النظام بمثل هذه التظاهرات، 
بل لم تشهد جميع مناطق سيطرته 

تظاهرة واحدة للتضامن مع ما 
يجري في فلسطني. 

مجازر االحتالل في غـزة  تبيد عائالت بأكملها



يوم ثانٍ من االحتجاجات على الحدود في لبنان واألردن
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غوتيريس ينفي انخفاض 
عدد المرتزقة في ليبيا 

ــام لـــأمـــم املــتــحــدة،  ــعـ ــــن الـ ــال األمـ قــ
لــيــبــيــا  ــريـــس، إن  ــيـ ــوتـ أنـــطـــونـــيـــو غـ
»لــــم تــشــهــد أي انــخــفــاض فـــي عــدد 
ــة األجــــانــــب أو  ــزقــ ــرتــ املـــقـــاتـــلـــن واملــ
ــي انـــتـــهـــاك التـــفـــاق  أنـــشـــطـــتـــهـــم«، فــ
وقف إطالق النار املبرم في أكتوبر 
ــح غــوتــيــريــس في  ــ املــــاضــــي. وأوضــ
تـــقـــريـــر قـــدمـــه إلـــــى مــجــلــس األمـــــن، 
يــزال  ال  »بينما  أنــه  الجمعة،  مساء 
ــنـــار ســـاريـــا،  ــــالق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ اتـ
ــة األمـــــــم املــــتــــحــــدة فــي  ــثـ ــعـ تـــلـــقـــت )بـ
ليبيا( تقارير عن إقامة تحصينات 
ومــواقــع دفــاعــيــة عــلــى طـــول محور 
ــرة فــــي وســـــط لــيــبــيــا،  ــفــ ســــرت-الــــجــ
 عن استمرار وجود العناصر 

ً
فضال

واإلمكانات األجنبية«.
)فرانس برس(

السجن 15 عامًا لضابط 
أميركي سابق

أصــدر قــاٍض فــيــدرالــي أمــيــركــي، أول 
من أمس الجمعة، حكما بالسجن 15 
عاما على ضابط سابق في الجيش 
لصالح  التجسس  بتهمة  األميركي 
روســــــيــــــا. واعــــــتــــــرف دزيـــبـــيـــنـــســـكـــي 
السابق  النقيب  عــامــا(،   46( ديبينز 
ــة، بــالــتــهــمــة  ــ ــــاصـ ــــخـ فـــــي الــــــقــــــوات الـ
املوجهة إليه، بعد فشله في اختبار 
جهاز كشف الكذب، وفــق ما كشفت 
سجالت محكمة مدينة اإلسكندرية 
بـــواليـــة فــرجــيــنــيــا األمـــيـــركـــيـــة. وفــي 
مذكرة النطق بالحكم، كتب املدعون 
العامون أن ديبينز »تآمر مع عمالء 
املــخــابــرات الــروســيــة طــــوال خدمته 

في الجيش األميركي«.
)قنا(

ساحل العاج: رئيس 
الوزراء بـ»صحة طيبة«

قال رئيس الوزراء في ساحل العاج 
باتريك أتشي إنه في »صحة طيبة« 
بــعــد عــودتــه إلـــى أبــيــدجــان أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، عــقــب تــلــقــيــه عــالجــا 
طــبــيــا فـــي فـــرنـــســـا. وقـــــال مـــصـــدران 
 65( أتـــشـــي  إن  ــرز«  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالـ لـــوكـ
عــامــا( أجـــرى فــحــوصــات عــلــى مــدى 
خمسة أيام في فرنسا بعد شعوره 
»بــإجــهــاد شــديــد« مــنــذ تعيينه في 

مارس/ آذار املاضي.
)رويترز(

 الشونة الجنوبية ـ أنور الزيادات 
العديسة )جنوب لبنان( ـ العربي الجديد 

كــانــت حــــدود فــلــســطــن املــحــتــلــة، مـــع كـــل من 
األردن ولبنان، على موعد جديد أمس السبت 
مع احتجاجات منددة باالحتالل اإلسرائيلي 
ومتضامنة مع الفلسطينين، وذلك بعد يوم 
من توتر شهدته هذه الحدود، عقب محاولة 
اقــتــحــامــهــا، واســتــشــهــاد لــبــنــانــي  بــرصــاص 

جيش االحتالل. 
واحتشد آالف األردنين، من محافظات اململكة 
كافة، أمس السبت، أمام صرح شهداء معركة 
الكرامة في الشونة الجنوبية غرب العاصمة 
عــمــان بــحــوالــي 35 كــيــلــومــتــرًا قـــرب الـــحـــدود، 
الــــدرك، بالتزامن  لــقــوات  وســط حــضــور كبير 
مع الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية. وشهدت 
االحتجاجات حدوث تدافعات مع قوات األمن، 
ــدد مـــن املــتــظــاهــريــن، قبل  مـــا أدى لــتــوقــيــف عـ
قليل. من جهته،  بوقت  بعدها  اإلفـــراج عنهم 
اإلنسان في بيان  الوطني لحقوق  املركز  قــال 

لــه إنــه تلقى شــكــاوى تتعلق »بــإلــقــاء القبض 
ــراد الــذيــن شــاركــوا في  على مجموعة مــن األفـ
الـــوقـــفـــات الــتــضــامــنــيــة مـــع أهــلــنــا فـــي الــقــدس 
الــشــريــف وعــمــوم فلسطن املــحــتــلــة«، أول من 
الحكومة لإلفراج  املركز  الجمعة، ودعــا  أمــس 
عن املوقوفن الذين كانوا قد حاولوا اجتياز 
ــدود. وهـــتـــف املـــتـــظـــاهـــرون الــغــاضــبــون  ــ ــحـ ــ الـ
أمــــس بـــشـــعـــارات مـــنـــددة بـــاالحـــتـــالل وداعـــمـــة 
ــى الـــــحـــــدود عــلــى  ــلــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــثـــل »عــ
ــدود«، و»عـــلـــى األقـــصـــى رايـــحـــن شــهــداء  ــحــ الــ
أقصى«،  يا  نفديك  بالدم  »بالروح  باملالين«، 
ــــداءات الــصــهــيــونــيــة بحق  ــتـ ــ مــســتــنــكــريــن االعـ
أبناء الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة. 
بفتح  األردنية  السلطات  املتظاهرون  وطالب 
»الــجــهــاد فـــي فــلــســطــن وتخليص  الـــحـــدود لـــ
الفلسطينين من الكيان املغتصب«، مؤكدين 
على  ومــشــدديــن  الوطنية،  بــالــوحــدة  التمسك 
ضرورة طرد سفير االحتالل إيتان سوركيس 
مــن عــمــان واســتــدعــاء السفير األردنـــي غسان 
ــــالل، وإلــــغــــاء كــافــة  ــتـ ــ املـــجـــالـــي مــــن دولــــــة االحـ
االتــفــاقــيــات مــعــه، بما فــي ذلــك معاهدة وادي 
عربة للسالم واتفاقية الغاز. وفي اليوم الثاني 
مــن هـــذه االحــتــجــاجــات أمــــس، كـــان الــحــضــور 
الحركة  فمساحات  ومختلفا،  طاغيا  األمــنــي 
أمام املتظاهرين بدت محدودة واملنافذ مغلقة 
بالخروج  للمتظاهرين  يسمح  ولــم  بــإحــكــام، 
عن الخطوط املسموحة، لتجنب ما حدث أول 
متظاهرون  حـــاول  عندما  الجمعة،  أمــس  مــن 

اجتياز الحدود. 
وقال وزير الداخلية األردني، مازن الفراية، في 
بيان أمس السبت، إن »الفعاليات التضامنية 

الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اإلجــــــــراءات 
املشددة التي اتخذتها القوى األمنية، بما في 
لبنانية  أمنية في مناطق  ذلــك نشر حواجز 
عــــدة تــخــلــلــهــا تــوقــيــف وتــفــتــيــش الــبــاصــات 
األعــالم  املحتجن وتحمل  تنقل  كــانــت  الــتــي 
وصــول  منعها  عــن  أفــيــد  كــمــا  الفلسطينية، 

 لأشقاء 
ً
وتقام نصرة أقيمت  التي  الشعبية 

ــانـــت فــــي مــجــمــلــهــا مـــثـــااًل  الــفــلــســطــيــنــيــن، كـ
يــحــتــذى فـــي الــتــعــبــيــر عـــن املـــوقـــف األردنـــــي 
الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية«. 
الــحــدود، اعتصم  الفعاليات على  في مـــوازاة 
مــئــات األردنـــيـــن أمـــس الــســبــت فـــي الــســاحــة 
ــرب الــســفــارة  ــاورة ملــســجــد الــكــالــوتــي قــ ــجــ املــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــرابــــيــــة غـــربـــي  اإلســــرائــــيــــلــــيــــة فـ
العاصمة عمان، وذلك تنديدًا بالعدوان على 
قطاع غزة وباالعتداءات التي ترتكبها قوات 
االحتالل على املقدسين والفلسطينين في 

كافة أنحاء األراضي املحتلة. 
وفــي جــنــوب لــبــنــان، احتشد املــئــات فــي أكثر 
ــــالم  ــــدود، حـــامـــلـــن األعـ ــحـ ــ ــرب الـ ــ مــــن نــقــطــة قـ

عـــدٍد مــن املــواكــب الفلسطينية إلــى الــحــدود. 
ــتـــجـــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تــخــطــي  وحـــــــــاول مـــحـ
الفاصل  الحائط  محاذاة  في  الشائك  السياج 
بن العديسة واألراضي الفلسطينية املحتلة، 
كـــمـــا حــــاولــــوا تــحــطــيــم كـــامـــيـــرات الــتــجــســس 
إلــى  اللبناني  الــجــيــش  اإلســرائــيــلــيــة، وســــارع 
إبعادهم وتفريقهم منعا لحصول أي تطورات 
أمــنــيــة. وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد يــوم من 
»حزب  استشهاد شاب لبناني تبّن أنه منتٍم لـ
ــلـــه« ُيـــدعـــى مــحــمــد طـــحـــان مــتــأثــرًا بــجــروح  الـ
أصيب بها برصاص االحتالل، لدى محاولته 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــــن الـــشـــبـــان تــحــطــيــم 
الحدودية قرب قرية  املنطقة  األســالك وعبور 
ّيع طحان أمس في بلدته عدلون 

ُ
كفركال. وش

بجنوب لبنان، بحضور نائب رئيس املجلس 
قــاووق  الشيخ نبيل  الله  فــي حــزب  التنفيذي 
فــي فلسطن تصنع  »املــقــاومــة  إن  ــال  قـ الــــذي 
اليوم أعظم االنتصارات وتسقط كل مؤامرات 

التطبيع وصفقة القرن«.
مــن جــهــتــه، زعـــم الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، أمــس 
السبت، أنه »استهدف )أول من أمــس( خلية 
حـــاولـــت الــتــســلــل مـــن جــنــوب لــبــنــان وتنفيذ 
لكن هذه  إســرائــيــل«،  داخــل  عملية هجومية 
التي  املــصــورة  املقاطع  االدعــــاءات دحضتها 
 عن 

ً
بــثــت لــلــتــجــمــعــات عــلــى الــــحــــدود، فــضــال

البث املباشر والـــذي أظهر عــددًا مــن الشبان 
يــحــاولــون االقـــتـــراب مـــن الــســيــاج الـــحـــدودي 
مــردديــن هــتــافــات مــنــددة بــاالحــتــالل قــبــل أن 
يــبــدأ األخـــيـــر بـــإطـــالق الـــنـــار بــاتــجــاهــهــم، ما 
يتمكن  أن  قبل  لساعات  لالحتماء  اضطرهم 

الجيش اللبناني من إخراجهم.

تمايز 
مصري

الــنــقــيــض  إزاء األوضــــــــاع فــــي فــلــســطــن مــــن 
الوفد  تعثر مهمة  مــع  تــزامــنــا  النقيض،  إلــى 
املـــصـــري الــــذي زار غـــزة وتـــل أبـــيـــب، ورفـــض 
دولــة االحــتــالل للوقف الــفــوري إلطــالق النار 
ــن عـــدم   عــ

ً
ووضــــــع شــــــروط مـــجـــحـــفـــة، فـــضـــال

ممارسة واشنطن الضغوط الكافية إلنجاح 
املهمة املــصــريــة. وبــعــيــدًا عــن هــذه الــظــواهــر، 
فــإن دالالتــهــا تبقى األهــم فــي سياق العالقة 
األمــيــركــيــة  واإلدارة  مـــصـــر  بــــن  املــتــخــبــطــة 
ــة  ــ ــــن دولـ ــــب الــــعــــالقــــات بـ ــراكــ ــ ــدة، وتــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
االحــتــالل ومــصــر واألردن وقــطــر مــن ناحية، 
واإلمارات من ناحية أخرى، وارتباط كل ذلك 
بالشواغل الخاصة املصرية، والتي يأتي سد 

النهضة على رأسها حاليا.
ــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة،  وبـــحـــســـب مــــصــــادر دبـ
ــإن املــوقــف  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ تــحــدثــت لــــ
ــالـــي ال يــمــكــن فــصــلــه عـــمـــا تــم  املــــصــــري الـــحـ
اتخاذه من إجراءات على مدار الشهور الست 
ــارات تــحــديــدًا مع  ــ املــاضــيــة، مــنــذ تطبيع اإلمـ
دولــــة االحــــتــــالل، وعــــدم انــعــكــاس الــخــطــوات 
ــاع االقــتــصــاديــة لــدول  ــ املــتــتــالــيــة عــلــى األوضـ
املــحــيــط الــفــلــســطــيــنــي، الـــتـــي تــعــتــبــر األكــثــر 
تـــضـــررًا مـــن اســـتـــمـــرار مـــمـــارســـات االحـــتـــالل. 
وحاول السيسي، بالتنسيق مع امللك األردني 
ــانـــي والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــثـ عـــبـــد الـــلـــه الـ
مــحــمــود عــبــاس، حــشــد جــهــود دبــلــومــاســيــة، 
وإبـــــداء مــوقــف مــســتــقــل عـــن مــســار التطبيع 
املتسارع الذي تقوده اإلمارات، وتحاول دول 

القاهرة ــ العربي الجديد

حتى ساعات ظهر أمس السبت، لم 
تــنــجــح املــســاعــي املــصــريــة الــســريــة، 
الواليات  مع  املشتركة  واالتــصــاالت 
املتحدة والــقــوى األوروبــيــة، فــي إرغـــام دولــة 
االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى وقــــف الـــعـــدوان 
ــا ســــاد  ــمـ ــيـ ــلــــى قــــطــــاع غــــــــزة، فـ ــل عــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ املـ
الترقب ملوعد فتح معبر رفح أمام املصابن 
ــــول وفـــد  الــفــلــســطــيــنــيــن، ال ســيــمــا بـــعـــد دخــ
الجمعة  غــزة، مساء  إلــى  أمني مصري  طبي 
الــحــاالت  لنقل  اســتــعــدادًا  للتنسيق  املــاضــي، 
ــاع الــصــحــيــة،  ــ ــ الــخــطــيــرة واســـتـــطـــالع األوضـ
بينما احتشدت أكثر من 50 سيارة إسعاف 
ــري انـــتـــظـــارًا  ــانـــب املــــصــ ــجـ ــن الـ ــي املـــعـــبـــر مــ فــ

إلشارة بدء نقل املصابن.
ــزة الــســيــاديــة  ــهـ فـــي مــــــوازاة ذلــــك، بــذلــت األجـ
ــة، خـــــالل األيــــــــام الـــثـــالثـــة األخــــيــــرة،  ــريــ املــــصــ
ــرأي الـــعـــام،  ــلــ ــاء لــ مــــحــــاوالت حــثــيــثــة لـــإليـــحـ
تغيير  بحدوث  واألجنبي،  والعربي  املحلي 
القضية  من  القاهرة  موقف  في  استراتيجي 
الدعاية  لكن ظهرت فجوة بن  الفلسطينية. 
بــشــأن الــتــحــول فــي املــوقــف ومـــا يــجــري على 
املصري  الرئيس  التزام  فاقمها  الواقع  أرض 
ــتـــام، على  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الــصــمــت الـ
ــادة الـــــدول، الـــذيـــن انــخــرطــوا  عــكــس مــعــظــم قــ
النبرة  الرغم من  في جهود الوساطة. وعلى 
الحادة التي اتسم بها حديث وزير الخارجية 
ــمـــاع  ــتـ املـــــصـــــري ســــامــــح شـــــكـــــري، خـــــــالل اجـ
ــرًا، لـــم تــصــدر  ــيـ وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب أخـ
عـــن الــســيــســي أي تــصــريــحــات عـــن الــقــضــيــة 
ــدة مـــنـــاســـبـــات أتــيــحــت  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عـ
لــــه، مــنــهــا ظـــهـــوره فـــي حــفــل بــاإلســمــاعــيــلــيــة 
األســـبـــوع املـــاضـــي، وإصـــــــداره بــيــانــات عــدة 

للتهنئة بعيد الفطر.
الرسمي،  املصري  املوقف  عن  العلنية  غياب 
ــفــــحــــات مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  واســـــتـــــخـــــدام صــ
ــتــــابــــعــــة لــــأجــــهــــزة لــــتــــداول  ــي الــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
املعلومات، التي من شأنها اإليحاء بحدوث 
ــرك مــســاحــة أكــبــر  ــ ــوقــــف«، وتـ »تــغــيــيــر فـــي املــ
لـــتـــغـــطـــيـــة األحــــــــــــداث بـــــصـــــورة مـــوضـــوعـــيـــة 
فــي حقيقته  ُيعبر  للسلطة،  املــوالــي  لــإلعــالم 
عــن أســلــوب مــعــتــاد مــن الــنــظــام املــصــري في 
ــــالم، فــي املـــواقـــف الــتــي يريد  إدارة مــلــف اإلعـ
فيها تــوجــيــه رســائــل لــلــقــوى الــكــبــرى بشكل 
حسب على النظام 

ُ
غير مباشر، وبصورة ال ت

ــأن مـــا ســبــق وحـــدث  ســيــاســيــا فــيــمــا بــعــد، شـ
عند بدء التمهيد للتلويح باستخدام العمل 

العسكري ضد سد النهضة.
وكان الفتا انقالب اهتمام اإلعالمين املوالن 
لأجهزة، كاملخابرات العامة واألمن الوطني، 

أخرى اللحاق به، بحيث تحافظ على معايير 
التطبيع  ملــســتــوى  واضــحــة  وحــــدود  معينة، 
الــعــربــي، دون االنـــدفـــاع إلـــى سبيل قــد يفقد 
مصر أواًل واألردن ثانيا أهميتهما اإلقليمية 

بالنسبة لواشنطن والعواصم الغربية.
وفي هذا اإلطار، جاءت اللقاءات املتكررة بن 
وزيــــري الــخــارجــيــة املــصــري واألردنـــــي وبــن 
وأملــانــيــا،  وفــرنــســا  فلسطن  خــارجــيــة  وزراء 
والــتــي كانت تهدف إلــى إعـــادة إلــقــاء الضوء 
عــلــى اســتــمــرار مــعــانــاة الــشــعــب الفلسطيني 
اإلقليمي  ــاع محيطه  أوضـ جــهــة، وتعقد  مــن 
وتــوتــر العالقات بــن دولــة االحــتــالل ومصر 
واألردن من جهة أخرى، والتشديد في الوقت 
نفسه عــلــى أن تــجــاوز هـــذه الــقــضــايــا املهمة 

بــن دول  اقــتــصــادي شعبي  لحساب تطبيع 
خليجية ودولة االحتالل ربما يحدث حراكا 
فــي وســائــل اإلعـــالم، ويلبي أهــدافــا سطحية 
لدوائر صنع القرار األميركية، لكنه لن ينهي 

القضية الفلسطينية.
وذكـــرت املــصــادر أن مــن األســبــاب الحقيقية 
للحنق املــصــري عــلــى الــتــقــارب اإلســرائــيــلــي 
اإلمــــاراتــــي واملـــوقـــف األمــيــركــي مــنــه، إهــمــال 
لــتــســيــيــر  الـــــجـــــديـــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ اإلدارة 
الــتــفــاهــمــات بــن الـــدول الــعــربــيــة واالحــتــالل، 
لضمان البناء على ما تم تحقيقه في نهاية 
ــالـــد  ــركـــي الـــســـابـــق دونـ ــيـ عـــهـــد الـــرئـــيـــس األمـ
ترامب، من إعالن تطبيع العالقات، والتأكيد 
على وفاء واشنطن بوعودها لدعم العواصم 
الــــتــــي وافــــقــــت عـــلـــى اتــــخــــاذ هـــــذه الـــخـــطـــوة. 
التنسيق  بــضــرورة  السيسي  تسليم  ورغـــم 
ــلــــي، اســتــراتــيــجــيــا  ــيــ ــــالل اإلســــرائــ ــتـ ــ ــع االحـ مــ
وعــســكــريــا وأمــنــيــا، وضــــرورة تــوســيــع رقعة 
الــتــعــامــل مــعــه فـــي املـــجـــال الـــعـــربـــي، إال أنــه 
البداية بعض اإلشكاليات في  يــرى من  كــان 
ــقــــرن«. كـــل هــــذه الــخــلــفــيــات  خــطــة »صــفــقــة الــ
تمايز  التعبير عن  في  رغبة مصر  إلــى  أدت 
موقفها، وضرورة االعتداد بها كرقم صعب 
الحالية،  األزمــة  اإلقليمية خالل  املعادلة  في 
استبداله  يمكن  أن دورهــا ال  وللتأكيد على 
بدول أخرى، خاصة اإلمــارات، التي »لم تعد 
مــؤهــلــة ملـــمـــارســـة دور وســـاطـــة مــقــبــول من 
الطرفن بعد االندفاع املبالغ فيه نحو دولة 

االحتالل« بحسب املصادر املصرية ذاتها.
لكن ثمة دافعا آخر يؤثر على املوقف املصري 
ــي، يــتــمــثــل فــــي بـــحـــث الـــســـيـــســـي عــن  ــالــ ــحــ الــ
الجديدة على  اإلدارة األميركية  مسار يجبر 
رفـــع مــســتــوى االتـــصـــال مـــع الـــقـــاهـــرة، وعـــدم 
االقـــتـــصـــار عــلــى مــعــامــلــتــهــا مـــن خــــالل وزيـــر 
الخارجية أو مبعوثيه، كما حدث في جميع 
االتـــصـــاالت الــســابــقــة مــنــذ تــولــي جــو بــايــدن 
الرئاسة، أخذًا في االعتبار أن بايدن ونائبته 
إطالقا،  السيسي  يحادثا  لم  هاريس  كاماال 
وهـــو مــا يثير حــنــق األخـــيـــر، بــاإلضــافــة إلــى 
الطرفن،  بــن  املريحة  غير  العالقة  خلفيات 
انتقادات الذعة  األميركي  الرئيس  منذ وجه 
»ديكتاتور  بـ ووصــفــه  للسيسي،  وصــريــحــة 
ــــرى األجـــهـــزة املــصــريــة  تـــرامـــب املـــفـــضـــل«. وتـ
أن املــوقــف الــحــالــي، وإدخـــــال الــقــاهــرة طرفا 
أساسيا في مسألة فلسطن، من شأنه ضمان 
النظام املصري  التعامل األميركي مع  جدية 
ــة لـــدفـــع واشـــنـــطـــن إلــى  ــافـ ، بـــاإلضـ

ً
مــســتــقــبــال

القضايا  فــي  مختلفة  بــصــورة  معه  التفاهم 
وإقليمية،  محلية  املــشــتــرك،  االهــتــمــام  مــحــل 
بــمــا فـــي ذلـــك قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، ومــلــفــات 

الحقوق والحريات في مصر.

احتشد آالف األردنيين قرب الحدود أمس )العربي الجديد(

تحاول القاهرة، عبر إظهار تمايزها في قضية العدوان اإلسرائيلي على 
أنّها رقم صعب في المعادلة  غزة، إظهار نفسها لإلدارة األميركية، 

اإلقليمية، وأنّه ال يمكن استبدال دورها في المنطقة
تقرير

محاولة السترداد 
دور القاهرة 

في المنطقة

إضاءة

تريد مصر ضمان 
جدية التعامل األميركي 

معها مستقبًال

االحتالل يزعم استهداف 
»خلية« حاولت التسلل من 

جنوب لبنان

لم تصدر عن السيسي 
أّي تصريحات عن القضية 

الفلسطينية

لليوم الثاني على التوالي، 
تجّمع أردنيون ولبنانيون 

قرب حدود بلديهم 
مع فلسطين المحتلة، 

للتنديد باالحتالل اإلسرائيلي 
ودعم فلسطين
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تضامن متواصل 
مع الفلسطينيين

والــشــرطــة بــعــنــف لــتــفــريــقــهــم. واســتــخــدمــت 
الشرطة مدافع املاء وقنابل مسيلة للدموع، 
فيما جرى تغريم عدد من املتظاهرين أثناء 
بالتظاهرة  ملشاركتهم  الــهــروب  محاولتهم 
التي تم منعها بحجة الخشية من »انــدالع 
ــيـــة«. ونــــدد  ــامـ ــلـــسـ ــنـــف مــــعــــاديــــة لـ أعــــمــــال عـ
مــنــظــمــو الـــتـــظـــاهـــرة بــمــنــعــهــم املـــضـــي بــهــا، 
فرانس«  إيل دو  »رابطة فلسطينيي  وقالت 
ومجموعات  بالعاصمة،  املحيطة  املنطقة 
أخــرى فــي بيان »نــرفــض إســكــات تضامننا 
التظاهر«.  منع من 

ُ
ن الفلسطينين، ولن  مع 

ومن بن تلك املجموعات جمعيات مناهضة 
ــزب مــنــاهــضــة  ــ لــلــفــاشــيــة، مـــثـــل »اتــــــــاك« وحــ
الرأسمالية الجديد اليساري املتطرف. وندد 
أحد محامي تلك املجموعات ويدعي سيفن 
غيز بحظر الشرطة للتظاهرة بوصفه »غير 
مــتــكــافــئ« و»ذا دوافـــــع ســيــاســيــة«. وكــانــت 

 باريس، كوبنهاغن، تونس  
العربي الجديد

التحركات  السبت  أمــس  تــواصــلــت 
ــة املـــتـــضـــامـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ واملـــــــواقـــــــف الـ
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن ضــــد الــــعــــدوان 
ــزة وانــتــهــاكــات  اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ
االحــتــالل فــي الــقــدس املــحــتــلــة، ومخططاته 
إلخــالء عائالت من منازلها في حي الشيخ 
جراح وتسليمها للمستوطنن. في املقابل، 
كانت دول أخرى، على رأسها فرنسا، تحاول 
ولــم  للفلسطينين  داعــمــة  تــحــركــات  تقييد 
املتضامنن  قمع  في  األمنية  القوات  تتردد 
الذين قــرروا تحدي قــرار منع التظاهر. ولم 
أن تحركوا  بــاريــس  فــي  املــتــظــاهــرون  يلبث 
الباستيل، وجهة  السبت نحو ساحة  أمس 
التظاهرة األخيرة، حتى تدخلت قوات األمن 

الشرطة حذرت في تغريدة على »تويتر« من 
 أّي شخص يشارك في التظاهرة سيواجه 

ّ
أن

غرامة قدرها 135 يورو )165 دوالرًا(.
وكــانــت التظاهرة مــقــررة أســاســا فــي ذكــرى 
بــاريــس   محكمة 

ّ
لــكــن عـــام 1948،  »الــنــكــبــة« 

الـــدولـــي واملــحــلــي« يــبــرر   »الــســيــاق 
ّ
رأت أن

مخاوف وقوع اضطرابات »يمكن أن تكون 
خــطــيــرة مــثــل 2014 بــل حــتــى أســــوأ«. ودعــا 
وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى قرارات 
ــال  ــدن أخـــــــرى فــــي حـ ــ ــر مـــمـــاثـــلـــة فــــي مــ حـــظـ
الضرورة. وقد منع املسؤولون مسيرات في 

نيس وبعض ضواحي باريس.
أمـــا فــي أســتــرالــيــا، فــقــد تــظــاهــر عـــدة آالف في 
مــديــنــة ســيــدنــي واملــئــات فــي مــديــنــة مــلــبــورن، 
التي  الهجمات  على  احتجاجا  السبت،  أمــس 
قــوات االحتالل اإلسرائيلي على غزة.  تشنها 
فــفــي ســيــدنــي، اجــتــمــع مــحــتــجــون عــنــد مبنى 
الشوارع  البلدية وانطلقوا في مسيرة جابت 
ــن هــتــافــات مــثــل »الـــحـــريـــة لفلسطن«  ــردديـ مـ
ــبــــورن، اجــتــمــع  ــلــ ــزة«. وفـــــي مــ ــ ــغـ ــ و»الــــحــــريــــة لـ
املـــحـــتـــجـــون أمــــــام مــكــتــبــة واليــــــة فــيــكــتــوريــا، 
وساروا باتجاه مبنى البرملان وحمل كثيرون 
منهم الفتات عليها عبارة »الحرية لفلسطن«.
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، أوقـــــف ثـــالثـــة نــشــطــاء في 
كــوبــنــهــاغــن إثـــر أعــمــال عــنــف خـــالل تظاهرة 
من  أول  مــســاء  نظمت  للفلسطينين  مــؤيــدة 
اإلسرائيلية.  السفارة  باتجاه  الجمعة،  أمس 
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر الــــشــــرطــــة واملـــنـــظـــمـــن، 

شــارك نحو 4 آالف في هــذه التظاهرة، فيما 
هم 

ّ
صنف بن 50 إلــى 100 من املشاركن بأن

مـــن مــثــيــري الــشــغــب، مـــن بــيــنــهــم دنــمــاركــيــو 
األصــــل، بــعــدمــا شــهــدت الــتــظــاهــرة صــدامــات 
مــع الــشــرطــة، الــتــي حــاولــت منع املتظاهرين 
من الوصول إلى مبنى السفارة اإلسرائيلية. 
في السياق، وجه 3 من البرملانين من حزب 
الــالئــحــة املــوحــدة الــيــســاري رســالــة مفتوحة 
لحكومة يسار الوسط بالدعوة إلى اجتماع 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  دولــة  يصنف  برملاني 

ها نظام أبرتهايد.
ّ
على أن

وفــــــــي تــــــونــــــس، خــــــــرج املــــــئــــــات مــــــن مــمــثــلــي 
ــتــــمــــع املــــــدنــــــي واألحـــــــــــزاب  ــات املــــجــ ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
في مسيرة حاشدة،  التونسية،  واالتــحــادات 
الحبيب بورقيبة في  بــشــارع  الــســبــت،  أمــس 
تضامنهم  عن  للتعبير  التونسية  العاصمة 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وضـــــد الــــعــــدوان 
قانون   

ّ
بسن املشاركون  وطالب  اإلسرائيلي. 

يجّرم التطبيع مع إسرائيل. كما شارك آالف 
األتــراك والعرب املقيمن في تركيا، في وقفة 
تضامنية لنصرة املرابطن في القدس وغزة 

واملسجد األقصى، بمدينة إسطنبول.
ــــواقـــــف الـــدولـــيـــة  ــلـــت املـ فــــي األثـــــنـــــاء، تـــواصـ
املنددة بعدوان االحتالل وانتهاكاته. وحذر 
البرملان العربي من خطورة استمرار تدهور 
األوضــاع في األراضــي الفلسطينية، مؤكدًا 
ضــرورة وقف االعتداءات اإلسرائيلية على 
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وتــجــنــيــب شــعــوب 

املنطقة املزيد من التصعيد.
األفغاني،  الخارجية  وزيــر  أعلن  جانبه،  مــن 
ــــس الـــســـبـــت، دعـــم  مــحــمــد حــنــيــف أتــــمــــار، أمـ
بـــــــالده الــــثــــابــــت لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وذلـــــــك فــي 
اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض 
بيان  للمالكي بحسب  أتــمــار  ــال  وقـ املــالــكــي. 
أفغانستان   

ّ
إن األفغانية،  الخارجية  لـــوزارة 

تدين »تصعيد االنتهاكات واالعتداءات على 
الشعب الفلسطيني خالل شهر رمضان وعيد 
أفغانستان   

ّ
أن البيان  وتابع  املبارك«.  الفطر 

ــم الـــحـــق املـــشـــروع  ــدعــ ــا زالــــــت مـــلـــتـــزمـــة وتــ مــ
للفلسطينين في إقامة دولة مستقلة.

مـــن جــهــتــهــا، دانــــت وزارة الــعــالقــات الــدولــيــة 
والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا بشدة 
الــهــجــمــات الـــجـــائـــرة الـــتـــي تــشــنــهــا إســرائــيــل 
عــلــى املـــدنـــيـــن فـــي غــــزة والــــقــــدس. واعــتــبــرت 
 »التصعيد 

ّ
الــوزارة في بيان، أمس السبت، أن

املستمر لــالعــتــداءات مــن قــبــل إســرائــيــل على 
ــادل،  ــر غــيــر عــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة هـــو أمــ
البيان إسرائيل على وقف  ومــخــٍز«. كما حث 
جميع عمليات اإلخالء غير القانونية املخطط 
الشيخ  حــي  فــي  الفلسطينية  لــلــعــائــالت  لــهــا 
 الصور املقلقة للهجمات 

ّ
جراح، مشددًا على أن

الفلسطينين  عــلــى  املــســتــمــرة  اإلســرائــيــلــيــة 
والــتــي تنتهك قـــرارات األمـــم املــتــحــدة، تتطلب 
الدولي وإجراء  دعوة عاجلة لتدخل املجتمع 
تــحــقــيــق فـــي ســـلـــوك الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 

وإحالته إلى املحكمة الجنائية الدولية.
بــدوره، أعرب حزب املؤتمر الوطني الهندي 
املــعــارض عــن قلقه إزاء تــصــاعــد الــعــنــف في 
القدس املحتلة، داعيا الحترام حقوق الشعب 
الفلسطيني في املسجد األقصى. ودعا أناند 
شــــارمــــا، نـــائـــب زعـــيـــم املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــهــنــدي، فــي بــيــان، مساء 
العمل  إلــى  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  الجمعة، 
كعضو في مجلس األمن التابع لأمم املتحدة 
عــلــى اســتــعــادة الــســالم. وقـــال شــارمــا، الــذي 
للشؤون  الــدائــمــة  البرملانية  اللجنة  يــتــرأس 
الحق  »للفلسطينين  البيان:  في  الداخلية، 
بكرامة  العيش  اإلسرائيلين في  نفسه مثل 

في بيئة آمنة«.
وعربية  عاملية  عمالية  نقابات  نــددت  كذلك، 
عدة في بيانات خالل الساعات املاضية، بما 
يقترفه االحتالل بحق أهالي غزة وأبناء حي 
الشيخ جراح في القدس، وفي عموم األراضي 
املحتلة. وجــاء ذلك في  الفلسطينية  العربية 
النقابات  بــرقــيــات وبــيــانــات تنديد مــن هــذه 
ــــل عــلــى  ــــواصـ ــتـ ــ بـــــالـــــعـــــدوان اإلســــرائــــيــــلــــي املـ
التحاد  الــعــام  األمـــن  تلقاها  الفلسطينين، 

نقابات عمال فلسطن، شاهر سعد.

خالل التظاهرة في ملبورن بأستراليا أمس )األناضول(

تواصلت التظاهرات 
والتحركات 

التضامنية مع 
الشعب الفلسطيني 

في دول عدة، أمس 
السبت، والمنددة 

بانتهاكات االحتالل 
وعدوانه المتواصل 

على قطاع غزة 
واضطهاده أهالي 

القدس، جنبًا إلى 
جنب مع مواقف 

وبيانات دولية تدين 
االحتالل وتدعوه 

لوقف العنف

رصد

تظاهرات ومواقف 
منددة بالعدوان

احتجاج 
في لندن

تظاهر آالف في وسط 
لندن، أمس السبت، دعمًا 

الفلسطيني  للشعب 
الحكومة  مطالبين 

البريطانية بالتدخل لوقف 
العدوان. وتجمع 

المتظاهرون عند ماربل 
آرتش بجوار حديقة هايد 
بارك، وساروا منها باتجاه 

السفارة اإلسرائيلية، رافعين 
الفتات تطالب بإنقاذ 
الفلسطينية. األراضي 

تظاهرات في فرنسا 
وأستراليا وتونس وتركيا 

دعمًا للفلسطينيين



مئات المعتقلين في تظاهرات الحراك محتجو العراق ينظمون صفوفهم
األحزاب الجزائرية تندد بالقمع
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إثيوبيا ترجئ االنتخابات 
ألجل غير محدد 

االنتخابية  اللجنة  رئيسة  أعلنت 
ميديسكا،  بيروتكان  إثيوبيا  فــي 
ــبــــت، أنــــــه ســـيـــكـــون مــن  ــســ أمــــــس الــ
التي  االنتخابات  إجــراء  املستحيل 
ــامــــس مــن  ــخــ ــي الــ ــ ــررة فـ ــ ــقـ ــ كــــانــــت مـ
يونيو/ حزيران املقبل، والتي كانت 
مخصصة الختيار أعضاء البرملان 
الــوطــنــي والــبــرملــانــات املــحــلــيــة في 
ــررت الــــقــــرار بــتــزايــد  ـــ االقـــــتـــــراع. وبــ
املــشــكــات الــلــوجــســتــيــة، قــائــلــة: »ال 
)الــجــديــد(  املــوعــد  تــحــديــد  يمكننا 
ألنه يتعني على اللجنة درس اآلراء 

التي تلقتها من األحزاب«.
)فرانس برس(

 
... وتعلن تدمير 

قوة مقاتلة آتية من 
السودان

ــه تــم  ــ ــي أنــ ــوبــ ــيــ ــيـــش اإلثــ ــلــــن الـــجـ أعــ
ــيــــرة مــن  ــبــ ــر« مـــجـــمـــوعـــة كــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ »تـ
بــأنــهــم ينتمون  املــقــاتــلــني، يــشــتــبــه 
الـــى الــحــزب الــحــاكــم ســابــقــا إلقليم 
تيغراي املضطرب، أثناء محاولتهم 
دخول الباد من السودان املجاور. 
وأفاد العميد الركن تيسفاي أياليو، 
»هيئة فانا للبث«  في تصريحات لـ
الــرســمــيــة، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
بأن قوة تضم 320 عنصرًا حاولت 
دخــــول إثــيــوبــيــا عــبــر بــلــدة حميرة 
في شمال تيغراي. وأضاف »قضى 
ــلــــى الــــطــــريــــق نــتــيــجــة  بـــعـــضـــهـــم عــ
الــعــطــش وألــقــي الــقــبــض عــلــى قسم 
مــنــهــم بــيــنــمــا قــضــى الــجــيــش على 

أولئك الذين رفضوا االستسام«.
)فرانس برس(

 
الكونغو الديمقراطية: 

اإلعدام لمشاركين 
بأعمال عنف

ُحـــكـــم، أمــــس الــســبــت، عــلــى ثــاثــني 
ــدام فـــي جــمــهــوريــة  ــاإلعــ شــخــصــا بــ
ملشاركتهم  الديمقراطية  الكونغو 
فــي أعــمــال عنف ضــد الشرطة يوم 
كينشاسا.  العاصمة  في  الخميس 
وصــــدر الــحــكــم فــي خــتــام محاكمة 
علنية بدأت أول من أمس الجمعة. 
وكـــانـــت انــدلــعــت صـــدامـــات عنيفة 
يوم الخميس املاضي بني املصلني 
املــســلــمــني الــســاعــني لــلــوصــول إلــى 
ــداء، أبـــــــــرز مـــاعـــب  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ مـــلـــعـــب الــ
ــة، لـــحـــضـــور صـــــاة عــيــد  ــمـ ــعـــاصـ الـ
الـــفـــطـــر. واعــــتــــدى املــحــتــجــون على 
ــة. وأشــــــــــار تـــقـــريـــر  ــ ــرطـ ــ ــــشـ رجــــــــال الـ
رســـمـــي أولــــــي إلـــــى مــقــتــل شــرطــي 
فــيــمــا أصــيــب 47 شــرطــيــا، 9 منهم 

في حالة حرجة.
)فرانس برس(

 
تدريبات عسكرية فرنسية 

أميركية يابانية
تـــتـــواصـــل مـــنـــذ الــــثــــاثــــاء املـــاضـــي 

املــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة املــشــتــركــة 
والفرنسية  األميركية  الــقــوات  بــني 
ــق عــلــيــهــا  ــ ــلـ ــ ــي أطـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
وتـــجـــرى   .»21 ــي  ســ آر  »أيــــــه  اســـــم 
الــــتــــدريــــبــــات األولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
بــــني الـــــــدول الــــثــــاث، فــــي الـــيـــابـــان، 
ــتــــضــــمــــن مــــــــنــــــــاورات مـــشـــتـــركـــة  وتــ
لــلــدفــاع عـــن جـــزيـــرة نــائــيــة مـــن أي 
غزو. وتأتي في إطار سعي اليابان 
لتعزيز العاقات العسكرية، وسط 

تزايد النفوذ الصيني في املنطقة.
)أسوشييتد برس(

 
مقتل قيادي منشق عن 

»طالبان«
قــتــل الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فـــي حــركــة 
طـــالـــبـــان، املــــا عــبــد املـــنـــان نــيــازي، 
ــيـــب  أن أصـ ــد  ــعــ بــ ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمـــــــس 
مسلح  هجوم  في  خطيرة  بجروح 
نــفــذه مــجــهــولــون الــثــاثــاء املــاضــي 
أفغانستان.  غــرب  هـــرات  إقليم  فــي 
ونـــيـــازي، الــــذي انــشــق عــن الــحــركــة 
في عــام  2015، هو متحدث سابق 
ــعـــد مــن  ــة طـــالـــبـــان، ويـ ــركـ بـــاســـم حـ
رفـــــاق مـــؤســـس الـــحـــركـــة املــــا عمر 

مجاهد.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

دانــــــت أحــــــــزاب جــــزائــــريــــة حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت 
الــتــي طـــاولـــت نــشــطــاء ســيــاســيــني ومــواطــنــني 
وصحافيني، خال تظاهرات الحراك الشعبي، 
أول من أمس الجمعة في العاصمة وعدد من 
املــــدن الــجــزائــريــة، بــلــغ عــددهــم أكــثــر مــن 900 
مــعــتــقــل. وشــمــلــت الــتــوقــيــفــات رؤســــاء أحـــزاب 
كمحسن بــلــعــبــاس وهـــو رئــيــس الــتــجــمــع من 
الحركة  ورئيس  والديمقراطية،  الثقافة  أجــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــتــحــي غـــــراس، 
علي  االشــتــراكــيــة  للقوى  السابق  والسكرتير 

العسكري. 
ونددت جبهة القوى االشتراكية، كبرى أحزاب 
- السبت،  املعارضة في الجزائر، ليل الجمعة 
الجبهة  وعّبرت  الواسعة.  االعتقاالت  بحملة 
القمع،  إلــى  السلطة  للجوء  »أسفها  بــالــغ  عــن 
باإلضافة إلى ترجيح التعامل األمني املكثف 
فــــي مـــواجـــهـــة املـــطـــالـــب الـــشـــعـــبـــيـــة«، مــعــتــبــرة 
أن »حـــقـــوق الــشــعــب الـــجـــزائـــري فـــي الــتــظــاهــر 
السلمي والتنظيم وحرية التعبير هي حقوق 

مكفولة دستوريا«. 
ــقـــوى االشــتــراكــيــة  واســـتـــغـــرب بـــيـــان جــبــهــة الـ
»اســتــمــرار الــســلــطــة فــي تغليب الــحــل األمــنــي 
ــى أن الــحــل  ــ ــة الـــوطـــنـــيـــة«. وأشــــــــارت إلـ لــــأزمــ
األمني والتصعيد »من شأنهما أن يزيدا من 
فرضيات  ويــعــززا  الشعبية،  االحــتــقــان  حــالــة 
املواجهة، ويغذيا أصوات التطرف والتعصب، 
وهو األمر الذي لن يخدم إطاقا مطالب دولة 

الحق والــقــانــون«. وجــددت الجبهة، وهــي من 
بني األحــزاب التي أعلنت عــدم مشاركتها في 
 12 فــي  املــقــررة  املبكرة  البرملانية  االنتخابات 
إلــى »إطــاق  املقبل، دعوتها  يــونــيــو/حــزيــران 
حـــوار وطــنــي شــامــل يجمع كــل الــقــوى الحية 
لـــلـــبـــاد، تــســبــقــه إجـــــــــراءات تـــهـــدئـــة مــلــمــوســة 
واحـــتـــكـــام لــلــعــقــل، مـــا يــمــهــد لــخــريــطــة طــريــق 
ــقــــواًل لـــأزمـــة  ــكــــون مـــخـــرجـــا مــــعــ ســـيـــاســـيـــة تــ
السياسية متعددة األبعاد التي تعاني منها 

بادنا«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، اســتــغــرب رئــيــس حــزب 
ــل الـــثـــقـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــ الــتــجــمــع مــــن أجـ
مــحــســن بــلــعــبــاس، تــوقــيــفــه مـــن قــبــل الــشــرطــة 
رفــقــة املــتــحــدث بــاســم الــحــزب عثمان مــعــزوز، 
بــيــنــمــا كــانــا وحــيــديــن يــســيــران فـــي الـــشـــارع. 
: »حاصرنا سبعة 

ً
وروى مــا حــدث معه قــائــا

ــالــــزي املــــدنــــي، أحـــدهـــم  ــال الـــشـــرطـــة بــ ــ مــــن رجــ
طلب وثائق هويتي، على الرغم من أن رفيقه 
الشرطي نادى علّي باسمي، وأبلغنا أنه تلقى 
أوامر بتوقيفنا، وهذا التوقيف تعسفي وغير 

قانوني«. 
الــديــمــقــراطــيــة  الـــحـــركـــة  بــــــــدوره، دان رئـــيـــس 
ــراس، فـــي مــنــشــور، ما  ــ االجــتــمــاعــيــة فــتــحــي غـ
ــم الــجــمــعــة.  ــيـــب« تـ وصـــفـــه »بــــإنــــزال أمـــنـــي رهـ
ولــفــت غــــراس، والــــذي كـــان مــن بــني املعتقلني 
قيادات  برفقة عدد من  الجمعة  في تظاهرات 
حزبه قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات، إلى 
أن السلطة لم تعد قادرة على تحمل منسوب 
التحول السياسي الذي ينتجه الحراك الثوري.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تنظيم  من خاله  تعيد  مؤتمر جديد،  لعقد  العراقية  التظاهر  قــوى ساحات  ــِعــّد 
ُ
ت

العملية  إزاء  موقفها  وتحديد  املقبلة،  للمرحلة  طريق  خريطة  وتضع  صفوفها، 
الــســيــاســيــة واالنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــرى فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل، 
الباد، جــراء اغتيال رئيس تنسيقية  التظاهرات إلى جنوب  خصوصا بعد عــودة 
أنباء  أخــيــرًا. ووفقا ملعلومات تداولتها وكــاالت  الــوزنــي،  إيهاب  كــربــاء،  تظاهرات 
عراقية محلية، فإن »املؤتمر يهدف أواًل إلى إعادة تنظيم الحركة االحتجاجية في 
العراق، واالستعداد للمرحلة املقبلة، في ظل التصعيد في عمليات االستهداف التي 
تطاول الناشطني. كما سيحدد املؤتمر موقف ثورة تشرين إزاء العملية السياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  واالنــتــخــابــات«. وقــــال الــنــاشــط املــدنــي صـــاح الــبــهــادلــي، لـــ
املؤتمر،  املحافظات تجري مباحثات واتصاالت بشأن عقد  »تنسيقيات تظاهرات 
والذي ستصدر عنه مخرجات مهمة تحّدد خريطة طريق احتجاجات تشرين«. وبني 
أن »جميع الطروحات الحالية تدفع باتجاه عملية تنظيم ساحات التظاهر مجددًا، 
وتنسيق الحركة االحتجاجية«. وأشار إلى أن »املؤتمر سيحّدد أيضا موقفا حاسما 
إزاء االنتخابات املقبلة، وعمليات االغتيال التي قد يتم تدويلها، كون الحكومة لم 

يكن لها موقف واضح إزاء ذلك، بل اكتفت باملماطلة والتسويف«.

أعلنت لجنة االنتخابات 
تلقيها أوراق ترشح 

لـ304 أشخاص

يصر النظام على 
تهجير عائالت من أم 

باطنة للشمال السوري

جهانغيري: ال يمكن 
إطالق وعود مستحيلة 

كاذبة للشعب

عبارات على جدران 
في درعا تدعو إلى 
مقاطعة االنتخابات

طهران ـ صابر غل عنبري

في اليوم الخامس واألخير لقبول 
ــات الـــــتـــــرشـــــح، بـــــــدأ املـــشـــهـــد  ــبــ ــلــ طــ
لانتخابات  اإليــرانــي  االنــتــخــابــي 
ــتـــجـــرى فــــي 18  الـــرئـــاســـيـــة الـــــــــــ13، والــــتــــي سـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل، يــتــضــح أكـــثـــر، بعد 
تــقــديــم شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــروفــة أوراق 
القضائية  السلطة  رئــيــس  أهــمــهــا  تــرشــحــهــا، 
إبــراهــيــم رئــيــســي، ورئـــيـــس الــبــرملــان الــســابــق 

علي الريجاني. 
كما ترشح رئيس مجلس بلدية طهران، نجل 
أكــبــر هاشمي  الــراحــل علي  الرئيس اإليــرانــي 
رئيس  ونائب  هاشمي،  محسن  رفسنجاني، 
البرملان السابق اإلصاحي مسعود بزشكيان، 
ــابـــق اإلصــــاحــــي مــصــطــفــى  والـــبـــرملـــانـــي الـــسـ
كواكبيان، ووزير الطرق واملواصات السابق 
عـــبـــاس أخــــونــــدي، والـــبـــرملـــانـــي شــمــس الــديــن 
حسيني، ونــائــب الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــقــيــادي 
اإلصاحي إسحاق جهانغيري. كذلك ترشح 
أمـــــني مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، 
القائد العام األسبق بالحرس الثوري محسن 
اإلذاعــة والتلفزيون  رضائي، ورئيس منظمة 
الــســابــق عـــزت الــلــه ضــرغــامــي، ورئــيــس مركز 
الــبــرملــان اإليــرانــي املحافظ علي رضا  بــحــوث 

زاكاني.
فــي املــقــابــل أعــلــن كــل مــن الــقــيــادي اإلصــاحــي 
ــا عــــارف ورئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة  مــحــمــد رضـ
ــيـــة عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي أمــس  الــــذريــــة اإليـــرانـ

عزوفهما عن الترشح.
الــرغــم مــن أن إعـــان لجنة االنتخابات  وعــلــى 
اإليرانية عن تلقيها أكثر من 300 طلب ترشح 
ــة  ــ الــــعــــدد ســيــنــخــفــض بـــعـــد دراسـ ــذا  ــ إال أن هـ
املـــلـــفـــات مـــن قــبــل مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
واملوافقة  االنتخابات  على  باإلشراف  املخّول 
إرســـال  إذ سيتعني عليه  الــتــرشــيــحــات،  عــلــى 
إلـــــى وزارة  لــلــمــرشــحــني  الـــنـــهـــائـــيـــة  الـــقـــائـــمـــة 
الداخلية بحلول 28 مايو/ أيار الحالي لتبدأ 

بعد ذلك الحمات االنتخابية.

رئيسي مرشح »مستقل«
وأعـــــلـــــن رئــــيــــســــي، أمـــــــس الــــســــبــــت، تـــرشـــحـــه 
لانتخابات، عازيا الخطوة إلى دعوات مكثفة 

يملك  وهــو  التنفيذية.  بالسلطة  تنفيذيا  أو 
وتــدرج  وقضائية،  قانونية  خــبــرة  بــاألســاس 
ــم إلـــى  ــد أن انــــضــ ــعـ ــائـــي بـ ــقـــضـ ــك الـ ــلـ فــــي الـــسـ
الجهاز القضائي اإليراني، بعد من أكثر عام 
ــثـــورة فـــي 1981، لــيــصــبــح في  مـــن انــتــصــار الـ
كرج  ملدينة  عاما  مدعيا  عــمــره،  مــن  العشرين 
املنصب  تــولــى  ثــم  مــن  العاصمة،  مــن  القريبة 
الــبــاد. وحسب  ذاتــه في مدينة همدان غربي 
تسجيل صوتي لرجل الدين املعروف الراحل 
ــانـــي فــي  ــثـ ــل الـ حـــســـني عـــلـــي مـــنـــتـــظـــري، الــــرجــ
سّربه  يــعــزلــه،  أن  قبل  مؤسسها  بعد  الــثــورة 
ــام 2016، فـــقـــد كـــان  ــ ــمـــد مــنــتــظــري عـ ــه أحـ ــنـ ابـ
أحكام  أقـــرت  قضائية  بلجنة  عــضــوًا  رئيسي 
اإلعدام بحق معارضني للثورة في 1988. ومن 
نائب  منصب  رئيسي  تولى   2014 إلــى   2004
رئيس السلطة القضائية، ثم ُعنّي في منصب 
لعامني  فيه  واستمر  البلد،  فــي  الــعــام  النائب 
تقريبا، قبل أن يعينه املرشد اإليراني األعلى 
الــرضــويــة فــي مشهد،  ــادن )خــــادم( العتبة  سـ
مــرقــد علي بــن املــوســى الــرضــا، وهــو مــن أهم 
املناصب الدينية في الباد. ومنذ مارس/ آذار 
للسلطة  رئيسا  اإليــرانــي  املرشد  عّينه   ،2019
الــقــضــائــيــة، خــلــفــا لـــصـــادق آمــلــي الريــجــانــي، 
ملــجــمــع تشخيص مصلحة  الــحــالــي  الــرئــيــس 
رئيسي يشغل حاليا منصب  أن  كما  النظام. 
نــائــب رئــيــس مجلس خــبــراء الــقــيــادة املــخــول 
دســتــوريــا تــعــيــني وعــــزل املـــرشـــد، وهـــو عضو 
النظام،  بمجمع تشخيص مصلحة  اعتباري 

مــن أوســــاط مختلفة خـــال األشــهــر املــاضــيــة. 
وقــال إنه »لو لم يكن هذا املطلب العام« لكان 
يفضل االستمرار في عمله في رئاسة السلطة 
لانتخابات  يترشح  أنــه  وأضــاف  القضائية. 
السلطة  إدارة  فــي  التحول  إلحـــداث   

ً
»مستقا

التنفيذية ومكافحة الفقر والفساد واالحتقار 
والتمييز«، مؤكدًا أنه يحترم جميع املرشحني 

والتيارات السياسية. 
وبعد تسجيل ترشحه في الداخلية اإليرانية، 
رّكز رئيسي على األزمة االقتصادية في الباد 
أرى نفسي  »إنني   

ً
قائا والــغــاء«،  و»البطالة 

تيارًا  وليس  واالرستقراطية  للفساد  منافسا 
ــاف: »ال انــســداد  ــ ــا ســيــاســيــة«. وأضــ أو أحـــزابـ
ــــاد«، داعــــيــــا الــجــمــيــع و»املـــحـــبـــطـــني«  ــبـ ــ فــــي الـ
رئيسي  وغـــّرد  االنتخابات.  فــي  املشاركة  إلــى 
»املتسببني  إن   

ً
قــائــا تــرشــحــه،  تسجيل  بــعــد 

ــم ال يــمــكــن أن  ــهـ ــائـ ــركـ ــــن وشـ ــراهـ ــ بـــالـــوضـــع الـ
يكونوا مغيرين لهذا الوضع«، في إشارة إلى 

الريجاني وجهانغيري.
وترشيح رئيسي نفسه لانتخابات الرئاسية 
لــه أهــمــيــة كــبــيــرة، لــيــس فــقــط ألنـــه مــن األوفـــر 
حظا ليصبح الرئيس اإليراني الثامن، بل ألنه 
أيضا من املرشحني املحتملني لخافة املرشد 
أن  األعلى علي خامنئي، خصوصا  اإليــرانــي 
األخير تجاوز عتبة 82 عاما في العمر. وبما 
أن رؤساء الجمهورية في إيران يتم اختيارهم 
أربع سنوات،  لدورتني متتاليتني، كل منهما 
فيبقى احتمال تغيير رأس هرم السلطة فيها 

قائما خال السنوات الثماني املقبلة. 
ورئــيــســي رجـــل ديـــن مــحــافــظ، ولـــد فــي مدينة 
في  ودرس   ،1960 عــــام  إيــــــران  شــــرق  مــشــهــد 
الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة فـــي مــشــهــد، قــبــل مــواصــلــة 
قــم، والتي  الدينية الحــقــا فــي مدينة  دراســتــه 
تــخــرج مــنــهــا ودّرس فــيــهــا كــبــار قــادتــهــا، في 
مــقــدمــتــهــم مـــؤســـس الــــثــــورة فــــي إيـــــــران روح 
إبــان  الخميني. وكـــان رئيسي  املــوســوي  الــلــه 
ــران عــام  انــتــصــار »الـــثـــورة اإلســامــيــة« فــي إيــ
عـــمـــره، ولـــذلـــك ال يعتبر  مـــن  ـــ19  ــ الــ فـــي   1979
مــن قــادتــهــا. وتــشــيــر الــتــقــاريــر اإلعــامــيــة إلــى 
ــرات  ــيــ ــســ ــي االحــــتــــجــــاجــــات واملــ ــ مـــشـــاركـــتـــه فـ
املناهضة للنظام البهلوي السابق، إلى جانب 

زمائه في الحوزات العلمية اإليرانية. 
ولم يسبق أن تولى رئيسي منصبا سياسيا 

باإلضافة إلى أنه عضو جمعية رجــال الدين 
رئيسي حظوظه  املحافظة. وجــّرب  املحاربني 
فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي فـــي 2017 بــمــواجــهــة 
روحـــانـــي، كــأحــد أهـــم املــرشــحــني املــحــافــظــني، 
16 مليون  ثانيا بعد حصوله على  لكنه حل 
ــي مـــقـــابـــل 24 مـــلـــيـــونـــا لـــروحـــانـــي.  صــــــوت، فــ
ويــحــســب رئــيــســي عــلــى الـــتـــيـــار املـــحـــافـــظ أو 
الــداخــلــيــة،  الــتــيــار األصـــولـــي حــســب التسمية 
ولـــديـــه نــفــس مـــواقـــف الــتــيــار فـــي الــســيــاســات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، كــمــا تــربــطــه عــاقــات 
جيدة باملرشد اإليــرانــي األعلى ومــن املقربني 
اإليراني. ويحتاج  الثوري  الحرس  منه، ومن 
على  للحصول  الرئاسي  السباق  في  رئيسي 
أكثر من 20 مليون صوت من أصل 59 مليون 

إيراني يحق لهم التصويت. 

الريجاني يهاجم رئيسي وروحاني  
وكان الريجاني هو املرشح البارز الثاني بعد 
رئــيــســي، الــــذي ســّجــل تــرشــحــه فـــي الــداخــلــيــة 
اإليرانية، أمس السبت، قد أدلى بتصريحات 
بشكل  منافسيه  فيها  انــتــقــد  التسجيل  بــعــد 
غــيــر مــبــاشــر. وقـــال الريــجــانــي، خـــال مؤتمر 
صــحــافــي، إن »الــحــكــم الــرشــيــد مــرتــبــط برفع 
شعارات أقل، وعقانية مؤثرة وقدرة تنفيذية 
ــة«، مــعــرجــا عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــويــ قــ
اإليرانية. واعتبر أن حل مشاكل إيران الدولية 
»بــحــاجــة إلـــى أشــخــاص مــخــضــرمــني إلخـــراج 
زمــام شــؤون الدبلوماسية من أيــدي أصحاب 
أنــه »مــن السذاجة  األفــكــار السيئة«. وأوضـــح 
الـــقـــول إن الــقــضــايــا األســاســيــة لــلــبــاد يمكن 
وشعبوية  استعراضية  تصرفات  عبر  حلها 
واملــفــاتــيــح الــســحــريــة والــبــهــلــوانــيــة«. وانــتــقــد 
الرئيس حسن روحاني،  الريجاني سياسات 
الــذي كان قد اختار »املفتاح« شعارًا لحملته 
ــلـــب  ــلـــى األغـ  عــــن أنــــــه عـ

ً
االنـــتـــخـــابـــيـــة، فــــضــــا

يقصد في حديثه عن الشعبوية والتصرفات 

االســـتـــعـــراضـــيـــة، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود 
أحمدي نجاد، الذي ترشح بدوره لانتخابات 

املقبلة.
وأكد الريجاني الذي يشغل منصب مستشار 
املـــرشـــد اإليــــرانــــي األعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي أن 
هدفها  يــكــون  أن  يجب  الخارجية  »السياسة 
تــســهــيــل الــعــاقــات الــخــارجــيــة ألجـــل تحقيق 
ــة«، مــتــهــمــا جـــهـــات لــم  ــاديــ ــتــــصــ الــتــنــمــيــة االقــ
ــبــــاد عــــن مــســار  الــ إدارة  »إخـــــراج  بــــــ يــســمــهــا 
كبيرة  تكاليف  و»تحميل  والــعــقــل«،  الحكمة 
الشعبي«.  بالتاحم  واإلضــــرار  الشعب  على 
وأوضح أن »من يعد بالجنة في هذه الظروف 
فــأواًل يجب إطفاء  للباد فهو يكذب،  املعقدة 
جــحــيــم الـــخـــاف والــتــعــنــت والـــتـــطـــرف«. كما 
إن   

ً
قائا مباشر،  غير  بشكل  منافسيه  هاجم 

»املجال االقتصادي ليس املعسكر وال املحكمة 
ليمكن إدارتـــه مــن خــال إطــاق أوامـــر«. وهنا 
يبدو أنه يقصد رئيس البرملان الحالي محمد 
بــاقــر قاليباف، وهــو قــيــادي ســابــق بالحرس 

الثوري، باإلضافة إلى رئيسي.
إال أن تــصــريــحــه هـــذا واجــــه ردًا ســريــعــا، من 
اإليــرانــي،  الــثــوري  بالحرس  السابق  القيادي 
سعيد محمد، الذي كان قد قّدم أوراق ترشحه 
الثاثاء املاضي، وقال »ملن ُيدين هويته إلى 
املــعــســكــر واملــحــكــمــة أقـــول إنـــه الــيــوم ستكون 
وذلك  العائلية«،  األرستقراطية  لنهاية  بداية 
في إشــارة غير مباشرة إلى أســرة الريجاني 
مناصب  أشقائه  معظم  تقلد  حيث  املتنفذة، 
عليا بالباد، وما زال شقيقه آملي الريجاني 
فــي الــســلــطــة، وهـــو رئــيــس مــجــمــع تشخيص 
ــنـــظـــام املــــخــــول بـــرســـم الــخــطــوط  مــصــلــحــة الـ
يسبق  ولــم  اإليــرانــيــة.  للسياسات  العريضة 
أن ســجــل تـــاريـــخ الـــبـــاد الــســيــاســي حــضــور 
عـــائـــلـــة مــتــنــفــذة مــثــلــهــا، لــيــتــولــى اثــــنــــان مــن 
أبنائها رئاسة سلطتني من السلطات الثاث 
ــد ولـــعـــشـــر ســـنـــوات،  ــ ــة فــــي آن واحــ ــدولــ فــــي الــ

ــتـــي أمـــســـك زمـــامـــهـــا عــلــي  أي الــتــشــريــعــيــة الـ
الريجاني لـ12 عاما، والقضائية التي ترأسها 
ــادق الريـــجـــانـــي  ــ شــقــيــقــه الـــعـــالـــم الـــديـــنـــي صــ
تراجع  العائلة  نفوذ  أن  غير  ســنــوات.  لعشر 
ــا الريــجــانــي،  خـــال الــســنــوات املــاضــيــة. ودعــ
إدارة  تكون  »أال  إلــى  الصحافي،  مؤتمره  في 
الـــبـــاد بــيــد املــتــطــرفــني واملــــســــاملــــني«، مــؤكــدًا 
أنــه »ال ينبغي أن يتم إحـــداث مشكلة فــي كل 
وبــعــد تسجيل  الــخــارجــيــة«.  بالسياسة  يـــوم 
تــرشــحــه بـــــوزارة الــداخــلــيــة، نــشــر الريــجــانــي 
تــغــريــدة لــفــتــت انــتــبــاه املـــراقـــبـــني، إذ كــتــب أن 
قــرارات شجاعة«،  الصعبة تتطلب  »الظروف 
مــرفــقــا تــغــريــدة بــهــاشــتــاغ »ال لــلــمــفــتــاح وال 
للمطرقة«، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى 
لكونه  رئيسي  و»مطرقة«  روحاني  »مفتاح« 

قاضيا رئيسا في السلطة القضائية.

جهانغيري »بديًال« لظريف
الــرئــيــس اإليــرانــي  نــائــب  وأعــلــن جهانغيري، 
ــرر الــتــرشــح بــعــد رفـــض وزيـــر  ــه قـ الــحــالــي، أنـ
ــريــــف دعــــــوات  ــيــــة مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــ الــــخــــارجــ
ــال إن »ظــــروفــــا  ــ ــ ــيــــني لـــلـــتـــرشـــح. وقـ اإلصــــاحــ
يمكن  و»ال  املقبل«،  الرئيس  بانتظار  صعبة 
إطـــــاق وعـــــود مــســتــحــيــلــة كـــاذبـــة لــلــشــعــب«. 
وأضــــــاف »لــحــســن الـــحـــظ تـــوفـــرت تــمــهــيــدات 
ــع الـــعـــقـــوبـــات،  ــ ـــنــــووي ورفــ ــاق الـ ـــفــ إحــــيــــاء االتـ
ليشكل ذلك مقدمة لانفراج في وضع الباد 
ومــعــيــشــة املــواطــنــني وال يــنــبــغــي عــرقــلــة هــذا 
ــّدد الــتــحــديــات واملـــشـــاكـــل الــتــي  ــ ــار«. وعــ املــــســ
تــواجــهــهــا إيـــــــران، ومــنــهــا »الـــبـــطـــالـــة والــفــقــر 
من  الكثير  وتعطيل  املــتــزايــدة  والــامــســاواة 
املــشــاغــل، وتــراجــع مستمر فــي االســتــثــمــارات 
والجفاف وأزمة املياه وتدمير البيئة وتراجع 
الثقة العامة بمؤسسات الحكم وتراجع األمل 
الفساد«  وارتــفــاع  املواطنني،  أصــوات  بتأثير 

وقضايا أخرى. 

لم يسبق لرئيسي أن تولى منصبًا سياسيًا )عطا كيناري/ فرانس برس(

باءت جهود النظام لفرض سيطرته الكاملة على الجنوب السوري بالفشل )يوسف كرواشان/فرانس برس(

عادت التظاهرات بعد اغتيال الوزني )محمد صواف/فرانس برس(

طغى اسما رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان 
الرئاسية  االنتخابات  إلى  المرشحين  كل  على  الريجاني،  علي  السابق 
اإليرانية، في آخر أيام قبول طلبات الترشح. وفي حين ركز األول على 
األزمة االقتصادية، اعتبر الثاني أن حل المشاكل بحاجة إلى »أشخاص 

مخضرمين«

تقرير

رصدمتابعة

لهذه االنتخابات، إال أنها فشلت في ذلك«. 
وتـــابـــع: »ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــفــلــتــان األمــنــي 
والتظاهرات ونقاط االحتجاج والعبارات 
ــلـــى الـــــجـــــدران وعــمــلــيــات  واملـــلـــصـــقـــات عـ
االغتيال املستمرة، أدت إلى عدم استقرار 
ــا يــســمــح بــإجــراء  كـــاف فـــي مــحــافــظــة درعــ
االنـــتـــخـــابـــات كـــمـــا كـــــان يــخــطــط الــنــظــام 
وروســـيـــا وإيــــــران«. وأوضــــح املــســاملــة أنــه 
»فـــي بــعــض الــبــلــدات الــتــي لـــم تــخــرج عن 
سيطرة النظام على مدى سنوات الثورة، 
هــنــاك  ــــاب،  ــبـ ــ وحـ وازرع  الـــصـــنـــمـــني  مـــثـــل 
مضيفا:  االنتخابات«،  لهذه  مؤيد  حــراك 
ــاول الــنــظــام تــقــديــم املـــغـــريـــات لــعــدد  »يـــحـ
ــلــــدات مــحــافــظــة درعـــا  كــبــيــر مـــن قــــرى وبــ
املــواد  الخدمات وتوفير  من خــال تقديم 
الغذائية مقابل املشاركة في االنتخابات، 
والـــوجـــهـــاء  الــشــعــبــيــة  الــفــعــالــيــات  أن  إال 

يرفضون ذلك باملطلق«.
ــافـــي مــحــمــد  ــبـــر الـــصـــحـ ــتـ مــــن جـــانـــبـــه، اعـ
العويد، وهو من أبناء محافظة درعا، أن 
الــنــظــام الــســوري »ســيــحــرص على إجــراء 
الصناديق في مركز  االنتخابات ووضــع 
مــديــنــة درعــــا، وفـــي بــعــض الــبــلــدات التي 
موضحا  الــســاح«،  بــقــوة  عليها  يسيطر 
أن »ريــف درعــا الغربي الــذي يضم بلدات 
عـــدة مــنــهــا طــفــس، تــل شــهــاب، املــزيــريــب، 
اليادودة، لن يشهد أي نشاط انتخابي«. 
كما أوضح أن ريف درعا الشرقي ومركزه 
مدينة بصرى الشام »لن يشهد هو اآلخر 
أي نـــشـــاط، وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي حـــي درعـــا 
البلد القريب من مركز مدينة درعا مركز 
املحافظة«. وبنّي العويد أن »قوات النظام 
تسيطر على الجانب األكبر من ريف درعا 
الــشــمــالــي الــقــريــب مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، 
االنتخاب  صــنــاديــق  ستوضع  وبــالــتــالــي 
فــي بــلــدات هـــذا الــريــف ومــنــهــا الصنمني 

وازرع ونوى«.
ــل الـــجـــانـــب  ــ ــــواصــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، يــ عــ
الــــروســــي حــمــلــتــه الـــجـــويـــة عـــلـــى تــنــظــيــم 
»داعــــش« على امــتــداد الــبــاديــة الــســوريــة، 
ــيــــة عـــشـــرات  ــقـــاتـــات روســ حـــيـــث شـــنـــت مـ
الغارات على فلول التنظيم خال اليومني 
ــريــــن، فــــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لــلــحــد  ــيــ األخــ
مــن العمليات الــتــي يــقــوم بها ضــد قــوات 
ــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليــــرانــــيــــة. ووفــــق  الـ
الجوية  الــغــارات  فــإن  متقاطعة،  مــصــادر 
شملت محيط جبل البشري، عند الحدود 
اإلدارية بني الرقة ودير الزور، ومحاور في 
ريف حماة الشرقي وال سيما محيط قرية 
إثريا، إضافة إلى بادية حمص الشرقية.

الرافضني لسلطة النظام ليسهل بعد ذلك 
السيطرة على البلدة.

وكــــان الــنــظــام أبــــرم مــنــتــصــف عــــام 2018 
اتـــفـــاقـــات تــســويــة مـــع فــصــائــل املــعــارضــة 
السورية في محافظتي درعــا والقنيطرة 
ــلـــتـــزم بــهــذه  ـــــــه لــــم يـ

ّ
ــاورتــــني، إال أن ــتــــجــ املــ

ــــاءت جــهــود الــنــظــام طيلة  االتـــفـــاقـــات. وبـ
أكثر مــن عامني فــي فــرض سيطرة كاملة 
ال  بالفشل، حيث  الــســوري  الجنوب  على 
تـــزال بــلــدات ومـــدن محافظة درعـــا تشهد 

عمليات شبه يومية ضد قوات النظام.
في غضون ذلك، تشهد بلدات ومدن درعا 
النظام  النتخابات  رافضا  شعبيا  حراكا 
الــرئــاســيــة املـــقـــررة فــي 26 مــايــو الــحــالــي. 
ــبــــارات عــلــى جــــدران  وانـــتـــشـــرت أخـــيـــرًا عــ
في مــدن وبــلــدات عــدة في محافظة درعــا، 
ــــذه االنـــتـــخـــابـــات،  ــــى مــقــاطــعــة هـ تـــدعـــو إلـ
األطــفــال«،  قاتل  »الطاغية  انتخاب  وعــدم 
فــــي إشـــــــارة لـــبـــشـــار األســــــد الــــــذي ُوصــــف 
ــرم الـــعـــصـــر«،  »مــــجــ ـــ فــــي عــــبــــارة أخـــــــرى بــ

و»محبوب الصهاينة«.
ــنــــاشــــط اإلعــــامــــي  ــبــــه، أشـــــــار الــ ــانــ ــــن جــ مـ
أحــمــد املــســاملــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 غــالــبــيــة أهـــل الــجــنــوب 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

الــســوري »يــعــتــبــرون مــا ســيــجــري فــي 26 
وليس  األســـد  لبشار  بيعة  تجديد  مــايــو 
انتخابات«، مضيفا: »هناك رفض شعبي 
فــي هذه  ولــن تكون هناك مشاركة  كبير، 
املــســرحــيــة فــي أغــلــب مـــدن وبــلــدات وقــرى 
الجنوب الــســوري، وخــاصــة فــي محافظة 
درعـــــــــا«. وأوضــــــــح أن الــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
صــــدرت مـــن فــعــالــيــات ثـــوريـــة ملـــن يــشــارك 
أو يــســهــم فـــي هــــذه االنــتــخــابــات »دفــعــت 
مــن كـــان يــنــوي املــشــاركــة إلـــى الــتــراجــع«، 
مــضــيــفــا: »كـــانـــت روســـيـــا تـــحـــاول إخــــراج 
مسيرات تأييد شعبية في محافظة درعا 

أمين العاصي

ــيـــر بــــلــــدة أم بــــاطــــنــــة فــي  ــح مـــصـ ـــأرجــ ــتـ يــ
ــة، مــا  ــ ــوريـ ــ ريـــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة، بـــجـــنـــوب سـ
ــوات الــنــظــام، أو  بــني االجــتــيــاح مــن قــبــل قـ
تهجير عائات يرفض أبناؤها االنخراط 
فــي الــخــدمــة العسكرية فــي هـــذه الــقــوات، 
بينما تشهد محافظة درعا حراكا شعبيا 
الرئاسية  االنتخابات  ملقاطعة  متصاعدًا 
التي يتجهز النظام السوري إلجرائها في 

26 مايو/أيار الحالي.
نــزوح في  أم باطنة حركة  وشــهــدت بلدة 
أيام عيد الفطر خشية قيام قوات النظام 
السوري باقتحامها، وفق مصادر محلية 
أشــــــارت إلــــى أن مـــفـــاوضـــات بـــني أجــهــزة 
الــنــظــام األمــنــيــة ووجــهــاء مــن هــذه البلدة 
فشلت مجددًا. ويصّر النظام على تهجير 
السوري،  الشمال  إلــى  البلدة  من  عائات 
في تكرار لسيناريو اتبعه خال العامني 
األخيرين في املدن والبلدات التي ترفض 
والعسكرية.  األمــنــيــة  لسلطته  الــخــضــوع 
في املقابل، تتمسك العائات، والتي رفض 
شبانها االلتحاق بالخدمة العسكرية في 
وهو  منازلها،  في  بالبقاء  النظام،  قــوات 
مــا يــفــتــح الــبــاب أمــــام اقــتــحــام يــخــشــى أن 
واسعة  وتصفية  انتقام  عمليات  تتخلله 

النطاق بحق املعارضني للنظام.
العميد   

ّ
أن وذكـــر »تجمع أحـــرار حــــوران« 

طال العلي، املسؤول في فرع جهاز »األمن 
أم  أهــالــي  هــدد  القنيطرة،  فــي  العسكري« 
فــي حــال عدم  باطنة مــجــددًا باقتحامها، 
ــرة عــــائــــات بــالــتــهــجــيــر نــحــو  ــبـــول عـــشـ قـ
الــســوري. وتؤكد مصادر محلية  الشمال 
مــا يجري في  فــي   هناك دورًا لطهرات 

ّ
أن

بلدة أم باطنة القريبة من حدود الجوالن 
الجانب  أن  إلــى   

ً
املحتل، مشيرة الــســوري 

اإليـــرانـــي يــصــّر عــلــى تهجير كــل الشبان 

أم باطنة مهددة باالجتياح
رفض متصاعد لالنتخابات جنوبي سورية

يبدو أن النظام 
على وشك اقتحام 
بلدة أم باطنة بريف 

القنيطرة لرفض 
عائالتها الخضوع له، 

بينما يتصاعد الحراك 
ضد االنتخابات
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ميانمار: اشتباكات مسلحة بين الجيش والمعارضين لالنقالب
تواصل ميانمار، منذ االنقاب العسكري في 
انحدارها  املاضي،  فبراير/شباط  من  األول 
إلى حرب أهلية، مع اتساع نطاق املواجهات 
ــدور مــعــارك  ــ مـــع املـــعـــارضـــني لــلــعــســكــر، إذ تـ
ــوات الـــجـــيـــش ومــلــيــشــيــا مــحــلــيــة فــي  ــ بــــني قــ
بلدة ميندات شمال غــرب الباد، وذلــك بعد 
اشتباكات مع مجموعات عرقية في مناطق 

أخرى من الباد.   
وفــيــمــا أدى اســـتـــخـــدام املــجــلــس الــعــســكــري 
الــقــوة املميتة فــي تفريق االحــتــجــاجــات إلى 
التجمعات  فــي  املــشــاركــة  نسبة  مــن  التقليل 
ــلــــدات مـــيـــانـــمـــار، فــإن  الــســلــمــيــة فـــي مــــدن وبــ
بــعــض مــجــمــوعــات املــتــظــاهــريــن شــرعــت في 
ــاع املــســلــح عـــن الـــنـــفـــس، فـــي كــثــيــر من  ــدفــ الــ
األحــيــان بــبــنــادق خــرطــوش وصــيــد وقنابل 

يدوية وأخرى بدائية الصنع فقط. 
ــيـــانـــمـــار خـــاض  وقـــــــال ســــكــــان إن جـــيـــش مـ
في  محلية  مليشيا  مــن  مقاتلني  مــع  قــتــااًل 
بـــلـــدة مــيــنــدات بــشــمــال غــــرب الـــبـــاد، أمــس 
السبت، في محاولة إلخماد تمرد معارض 
استولى  الــذي  الحاكم  العسكري  للمجلس 
عــلــى السلطة فــي فــبــرايــر املــاضــي. ويسلط 
القتال في ميندات بوالية تشني الضوء على 
مــع سعي  فــي ميانمار،  املــتــزايــدة  الفوضى 
الجيش لفرض سلطته في وجه احتجاجات 
يومية وإضرابات وهجمات تخريبية بعد 
ــغ ســان  ــ اإلطــــاحــــة بــالــزعــيــمــة املــنــتــخــبــة أونـ
العسكري فرض  املجلس  تــشــي. وكـــان  ســو 
ــام الــعــرفــيــة فـــي مـــيـــنـــدات الــخــمــيــس  ــكــ األحــ
املاضي، ثم كثف هجماته على من يصفهم 
ــيـــون مــســلــحــون«.  وأوضــــح  ــابـ بــأنــهــم »إرهـ

ســكــان، بــحــثــوا عــن ملجأ لــاحــتــمــاء بــه في 
البلدة، أن القتال استعر أمس السبت. وقال 
أحدهم »هناك جنود في كل مكان«. وأظهر 
مقطع صوره ساكن في البلدة، ونشره على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، مــروحــيــة  وسـ
هجومية تطلق صاروخا. ولم يتسن لوكالة 
»رويترز« التحقق من املقطع املصور. وقال 
ســــاكــــن، لــــم يــــذكــــر مــــن اســــمــــه ســـــوى مــانــغ 
»رويـــتـــرز« مــن الــبــلــدة، »نــعــيــش كــابــوســا.  لــــ
ــــاف  ــــرب حـــرفـــيـــا«. وأضـ مـــيـــنـــدات ســـاحـــة حـ
»يــســتــخــدمــون املــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة وقـــذائـــف 
الــــهــــاون ضـــدنـــا. ال يــمــكــنــنــا مـــحـــاربـــة هـــذا، 
ونخاطر  ذخيرتنا  معظم  نستنفد  ونــحــن 
أننا قد نتعرض ملذبحة.  بكل شــيء. أعتقد 

ــلـــى مـــركـــز  ــات عـ ــمـ ــجـ ــــن هـ ــــي شـ مـــســـلـــحـــني« فـ
لــلــشــرطــة وبــنــك، وســـط تــصــاعــد الــقــتــال بني 
الحدودية.  املناطق  في  واملتمردين  الجيش 
أن  الحكومية  أنــبــاء ميانمار  وذكـــرت وكــالــة 
بــلــدة ميندات،  الــتــي شهدتها  االضــطــرابــات 
األربعاء والخميس املاضيني، تضمنت قيام 
نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية 
واستهداف  للشرطة،  مركز  ملهاجمة  الصنع 
قوات  أن  االقتصادي، مضيفة  ميانمار  بنك 

األمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات.
وذكــرت جماعة معنية بحقوق اإلنــســان في 
مــيــانــمــار أن قـــوات األمـــن الــتــابــعــة للمجلس 
الـــعـــســـكـــري قـــتـــلـــت 788 شـــخـــصـــا فــــي إطــــار 
إجــراءات لقمع االحتجاجات الرافضة لحكم 
االنــقــابــيــني. ويــفــرض الــجــيــش، الـــذي ينفي 
ــذا الــــعــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا، قـــيـــودًا  ــ ــقـــوط هـ سـ
صـــارمـــة عــلــى وســـائـــل اإلعـــــام واملــعــلــومــات 

واإلنترنت. 
ــن جــهــتــه، أعـــلـــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم املــجــلــس  مـ
الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي مـــيـــانـــمـــار زاو مــني 
ــتــلــوا 

ُ
ــــون، أمــــس الــســبــت، أن 63 شــخــصــا ق تـ

فــي هــجــمــات »إرهـــابـــيـــة« شــنــهــا مناهضون 
للمجلس في اآلونة األخيرة، من دون تحديد 
التي قتلوا فيها. وقـــال، فــي مؤتمر  األمــاكــن 
صــحــافــي، إن »اإلرهــابــيــني يــزرعــون القنابل 
في األماكن العامة، وهناك بعض اإلصابات 
بــني الــنــاس«. ونــاشــد املــواطــنــني اإلدالء بأي 

معلومات عن املهاجمني.
إلى  الخاصة  املتحدة  األمــم  مبعوثة  وكانت 
مــيــانــمــار كــريــســتــني شـــرانـــر بــورغــنــر التقت 
أوتشا،  برايوت تشان  تاياند  وزراء  رئيس 

نــحــاول قـــدر املــســتــطــاع الــدفــاع عــن أنفسنا 
لكننا قد ال نصمد كثيرًا«.

وكانت وسائل اإلعام الرسمية في ميانمار 
الــجــمــعــة، أن املجلس  أمـــس  مـــن  ــــرت، أول  ذكـ
العرفية في  الحاكم أعلن األحكام  العسكري 
ميندات بعد أن أنحى باللوم على »إرهابيني 

أول مــن أمــس الجمعة، فــي مــحــاولــة جديدة 
إلنهاء العنف في الباد. وذكــر مكتب تشان 
أوتــشــا، فــي بــيــان، إن بورغنر أبلغت رئيس 
الــــوزراء فــي بــانــكــوك أنــهــا تــأمــل فــي أن تجد 
تـــايـــانـــد طـــرقـــا لــلــعــمــل مـــع جــيــش مــيــانــمــار 
لــتــخــفــيــف االضــــطــــرابــــات. وأوضـــــــح الــبــيــان 
ــا قــــال لــلــمــبــعــوثــة األمــمــيــة،  ــشـ أن تـــشـــان أوتـ
إن حــكــومــتــه مــســتــعــدة لــاســتــمــاع وتـــبـــادل 
املعلومات وهو ما قد يكون مفيدًا. كما تمت 
اإلنسانية  املساعدات  تقديم  مناقشة قضية 
للمتضررين، بما في ذلك أولئك الذين يفرون 
عبر الحدود إلى تاياند بحثا عن ماذ آمن.

يــشــار إلــى أن بــرايــوت، قــائــد جيش تاياند 
السابق، والذي تولى السلطة هو اآلخر بعد 
تربطه  منتخبة،  مــدنــيــة  بحكومة  اإلطــاحــة 
عاقة وثيقة برئيس الحكومة العسكرية في 

ميانمار، الجنرال مني أونغ هلينغ.
وكـــانـــت بــورغــنــر قــالــت أخـــيـــرًا إنــهــا تخطط 
لــلــبــقــاء فـــي املــنــطــقــة فـــي األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، 
والــبــقــاء على اتــصــال وثــيــق مــع قـــادة رابطة 
بلدان جنوب شرق آسيا )أسيان( التي تضم 
عــشــر دول، لــدعــم »الــتــنــفــيــذ الــشــامــل التــفــاق 
الــنــقــاط الــخــمــس« بــشــأن أزمـــة ميانمار »في 
ــك االتـــفـــاق  ــدعـــو ذلــ ــاســـب«. ويـ ــنـ الــتــوقــيــت املـ
ــــى الــــوقــــف الــــفــــوري لــلــعــنــف، وحـــــــوار بــني  إلـ
جــمــيــع األطـــــراف املــعــنــيــة، وأن يــقــود جــهــود 
الوساطة في ذلك الحوار مبعوث خاص من 
عبر  اإلنسانية  املساعدة  وتقديم  »أســيــان«، 
قنوات الرابطة، وزيارة املبعوث الخاص إلى 

ميانمار للقاء جميع األطراف املعنية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( تتواصل االحتجاجات ضد االنقالب في رانغون

الحدث

أحد سكان ميندات: 
نعيش كابوسًا والبلدة 

ساحة حرب حرفيًا

االنتخابات 
اإليرانيـة

رئيسي والريجاني 
أبرز المرشحين للرئاسة
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سياسة

هل حان وقت قلق دول الجوار؟

الهجمات بالطائرات المسيرة في العراق

تطوير الطائرات 
المسيّرة يتم في مواقع 

محصنة للفصائل

عثمان المختار

املفخخة  املسّيرة  الطائرات  دخلت 
في العراق أخيرًا، على خط مواجهة 
ــة الـــحـــلـــيـــفـــة  ــحــ ــلــ ــســ ــــل املــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
وذلك  الــبــاد،  في  األميركي  للوجود  لطهران، 
بعد نحو 17 شهرًا من اقتصار الهجمات التي 
املستضيفة  والــقــواعــد  املــعــســكــرات  تستهدف 
ــوات الــتــحــالــف الــدولــي  لــلــقــوات األمــيــركــيــة وقــ
العراق، على صواريخ  شمال ووســط وغربي 
الــكــاتــيــوشــا مــن طـــراز 107 مــحــدودة التأثير، 

و»غراد« الروسية.
وشــهــد مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي شــمــال الـــعـــراق، 
وقاعدة »عني األسد« بمحافظة األنبار غربي 
الباد على التوالي، هجمات بواسطة طائرات 
مسّيرة مفخخة، في 15 إبريل/نيسان املاضي، 
ــالـــي، تــســبــبــت بــخــســائــر  ــار الـــحـ ــايــــو/أيــ و8 مــ
داخــل  األميركية  للقوات  فــي ملحق  مــحــدودة 
مــطــار أربـــيـــل، فــي حــني كـــان الــحــال أقـــل وطــأة 
في قاعدة »عــني األســـد«، إذ أدى الهجوم إلى 
ضرر محدود في قاعة فارغة تقع على مقربة 
ــاعـــدة،  ــقـ مــــن مــــــدرج لـــلـــمـــروحـــيـــات جـــنـــوبـــي الـ
بحسب ما كشفته مصادر عسكرية رفيعة في 
 
ّ
»العربي الجديد«. وقالت املصادر إن بغداد، لـ

العمليات  وقيادة  الدولي  التحالف  من  فريقًا 
املشتركة يجري تحقيقًا موسعًا في الهجومني 
اللتني  من خــال فحص أجــزاء من الطائرتني 
يظهر أنــهــمــا مــن نـــوع ثــابــت الــجــنــاح، وجــرى 
تطويرهما محليًا ورفع أجزاء منهما لتتمكنا 
مــــن حـــمـــل شـــحـــنـــات مـــتـــفـــجـــرة تــــزيــــد عــــن 10 
 عن أنهما 

ً
كيلوغرامات في كل واحــدة، فضا

مزودتان بجهاز توجيه نحو الهدف.
وتــتــعــامــل بــغــداد والــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 

وأيضًا أكثر قــدرة على حمل أوزان متفجرات 
من طائرات الشحن الكهربائي«.

واألحد املاضي، كشفت قيادة العمليات العراقية 
»جهد جديد ملنع تكرار  املشتركة، عما وصفته بـ
استهداف املنشآت واملواقع الحيوية بالطائرات 
نقلته وكالة  لبيان  وفــقــًا  املــفــخــخــة«،  املــســّيــرة 
األنباء العراقية »واع«، قال فيه املتحدث باسم 
»هناك   

ّ
إن الخفاجي،  تحسني  الــلــواء  القيادة، 

 أمنيًا بدأت به قيادة العمليات املشتركة 
ً
عما

مع تطور استخدام أسلوب الطائرات املفخخة«. 
وأوضح أن »هذا العمل يتضمن تطوير قدرات 
وإمكانيات الجهد الفني الذي تقوم به القوات 
املحيطة  األمنية  األطـــواق  خصوصًا  األمنية، 
»استخدام   

ّ
أن وأضـــاف  الحيوية«.  بــاألهــداف 

أســـلـــوب الـــطـــائـــرات املــفــخــخــة، وإرســـــــال هــذه 
الطائرات إلى أهداف حيوية مهمة هو تطور 
جـــديـــد، ولــكــن هــنــاك مـــا يــقــابــل هــــذا الــتــطــور، 
وهو استخدام جهد فني كبير في االستفادة 
ــول الــــذبــــذبــــات أو الــطــيــف  ــ والـــعـــمـــل عـــلـــى دخــ

الكهرومغناطيسي وكذلك الفضاء السيبراني 
الخاص باملوجات التي تستخدمها مثل هذه 
الطائرات«. وتابع أن »هناك تنسيقًا وتعاونًا مع 
التحالف الدولي ملعرفة كيفية وصول الطائرة 
املفخخة إلى قاعدة عني األسد«، الفتًا إلى »أننا 
مستمرون في ماحقة ومطاردة كل من يقوم 

بهذه األعمال«.
العسكري  الــشــأن  فــي  الخبير  قــال  مــن جهته، 
العراقي، والباحث في »مركز الرافدين للدراسات 
االســتــراتــيــجــيــة«، حــاتــم الــفــاحــي، فــي حديث 
 »بدء استخدام الجماعات 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

املسيرة،  الطائرات  لطهران  الحليفة  املسلحة 
ُيدخل الباد في مرحلة جديدة«. وأضاف: »ال 
التصعيد  أمــام مرحلة جديدة من  شــك، نحن 
العسكري بني الواليات املتحدة وشركائها من 
 
ّ
جهة، واملليشيات وإيران من جهة ثانية. كما أن

هناك تقييما أميركيا واضحا لهذه الخطورة، 
األميركية(  املركزية  القيادة  )قائد  أكد  عندما 
الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي، فـــي وقــــت ســابــق، 
للقوات  تهديدًا  بــاتــت  املسيرة  الــطــائــرات   

ّ
بـــأن

األميركية وشركائها في املنطقة«.
 »خطورة هذه الهجمات 

ّ
وأوضــح الفاحي أن

 هذه الطائرات 
ّ
تأتي من أسباب متعددة، أولها أن

صغيرة الحجم وصعبة الكشف من قبل أجهزة 
الرادار، وبطيران منخفض تصل إلى األهداف، 
وتفشل منظومات الصواريخ في ردعها، إضافة 
إلى إمكانية إطاقها بسهولة من أي مكان من 

أو منصات على  الحاجة لقواعد إطــاق  دون 
غــرار الــصــواريــخ«. وتــابــع: »األســلــوب الجديد 
العراق  الــذي تتعامل به املليشيات ســواء في 
أو اليمن، هو اعتماد الطائرات املفخخة التي 
تنفجر باالصطدام، لذا نحن اآلن أمام هجمات 
عالية الخطورة بالنسبة للقوات األميركية في 
العراق، أو حتى ضد أهداف في الجوار العراقي، 
 قسما من الهجمات التي 

ّ
وتبدو التسريبات بأن

اســتــهــدفــت األراضـــــي الــســعــوديــة فـــي األشــهــر 
األخيرة، كانت من داخل العراق منطقية يومًا 

بعد آخر«.
الطائرات   »منشأ هــذه 

ّ
أن إلــى  الفاحي  ولفت 

إيــــران، ويــمــكــن أن تــكــون قــد خضعت لبعض 
الــتــعــديــات فــي مــعــســكــرات املــلــيــشــيــات داخــل 
العراق، لكن في النهاية هذه التعديات يشرف 
عليها أيضًا خبراء إيرانيون في تطوير ترسانة 
الفصائل املسلحة، وبالتالي البنية األساسية 
أمــر واضـــح«. واعتبر  إيرانية وهــو  للطائرات 
 »قوى الا دولة في العراق، لم يعد خطرها 

ّ
أن

وتطلعات  ومؤسساته  الــعــراق  على  مقتصرًا 
مــواطــنــيــه نــحــو بــلــد مستقر وآمــــن، بــل باتت 
تشكل خطرًا أيضًا على دول املنطقة، خصوصًا 
 تصاعد قوتها 

ّ
املجاورة مثل السعودية، في ظل

العسكرية يومًا بعد آخر بدعم إيراني«، مشيرًا 
 »األميركيني باتوا عاجزين عن حماية 

ّ
إلى أن

قواعدهم في العراق من تلك املسيرات«.
البلداوي،  النائب كريم  وفي وقت سابق، قال 
عــضــو تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الــجــنــاح الــســيــاســي 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« فـــي الـــبـــرملـــان الــعــراقــي،  لـــ
فــي استهداف  الــطــيــران املسّير   »اســتــخــدام 

ّ
إن

القواعد هو رد فعل على فعل، خصوصًا مع 
استمرار االستفزازات التي تقوم بها الواليات 
العراقي  الشأن  في  السافر  والتدخل  املتحدة، 
من قبل سفارة واشنطن في بغداد، ولهذا مبدأ 

املواجهة أصبح مفتوحًا على مصراعيه«.
قال  األنــبــار،  قــيــادة عمليات  فــي  لكن ضابطًا 
الحالية  »الــطــائــرات   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــة الــتــأثــيــر،  ــعـ ــــت غــيــر واسـ ــا زالـ املــســتــخــدمــة مـ
وقــطــرهــا الــتــدمــيــري مـــحـــدود، خــصــوصــًا أن 
املــســتــهــدف قـــواعـــد عــســكــريــة، ولــيــس مــخــازن 
ساح أو منشآت تحوي مواد قابلة لاشتعال 
والتدمير«. وأضاف: »هناك مخاوف من وجود 
طائرات مسّيرة بمحركات الوقود بأسطوانة 
واحدة أو اثنتني، على غرار تلك املوجودة في 
القواعد  على  تهديدًا  تشّكل  لــن  فــهــذه  اليمن، 
واملــنــشــآت العسكرية داخـــل الــعــراق فــقــط، بل 
حــتــى عــلــى مــســتــوى دول مــــجــــاورة لــلــعــراق، 
 مداها سيكون أطول 

ّ
وتحديدًا السعودية، ألن

وأخطر وأكثر تدميرًا«.

أثار استخدام الفصائل 
المسلحة الحليفة 

لطهران في العراق، 
الطائرات المسيّرة 

المفخخة أخيرًا في 
استهدافها لقواعد 

أميركية، القلق من 
تطور هذا األسلوب 

من الهجمات

يجري التحالف الدولي تحقيقًا بهجومي أربيل وعين األسد )مرتضى السوداني/األناضول(

واشـــنـــطـــن بــقــلــق بـــالـــغ مـــع دخـــــول الـــطـــائـــرات 
املفخخة على خط املواجهة ألسباب عدة؛ أولها 
 منظومات صد الصواريخ )C-RAM(، التي 

ّ
أن

وفرتها القوات األميركية في سفارتها باملنطقة 
الخضراء ومعسكر فيكتوريا قرب مطار بغداد 
 عن قاعدتي أربيل و»عني األسد«، 

ً
الدولي، فضا

ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مــع هـــذا الــنــوع من  غــيــر قــ
الهجومني  مواجهة  فــي  فشلت  إذ  الهجمات، 
 دخول 

ّ
األخيرين في أربيل و»عني األسد«. كما أن

التحصينات  مسألة  مــن  يجعل  الــســاح  هــذا 
األمنية لتلك القواعد، غير مجدية بسبب مدى 
الــطــائــرات الـــذي يمكن أن يصل ألكــثــر مــن 40 
كيلومترًا وبواقع رحلة ذهاب باتجاه الهدف.

في السياق، كشف مسؤول عسكري رفيع في 
»العربي الجديد«، عن تحقيق واسع  بغداد، لـ
لقوات التحالف الدولي بمشاركة لجهاز أمني 
عــراقــي، فــي مــصــدر تــلــك الــطــائــرات والــجــهــات 
التي تقف خلفها. وقال املسؤول، وهو جنرال 
برتبة عميد في مديرية االستخبارات العسكرية 
قاعدتي  على  »الهجومني  إن  الــدفــاع،  بـــوزارة 
فذا بواسطة طائرتني من 

ُ
أربيل وعني األسد، ن

الــطــراز نفسه، وقــد جــرى الــعــثــور على أجــزاء 
 
ّ
 »التحقيقات تشير إلى أن

ّ
منهما«. وأوضح أن

الطائرتني املفخختني ثابتتي الجناح من مادة 
الفايبر كاس الخفيف، وتعمان بُمحرك شحن 
كهربائي، وتم تزويدهما بجهاز )GPS( وكارت 
تحكم عن بعد، وهما قادرتان على حمل أوزان 
تصل إلى 8 كيلوغرامات من مادة السي فور 

الخفيفة شديدة التفجير«.
ــدم كــشــف  ــ ــلـــب عــ ــؤول، الـــــــذي طـ ــ ــســ ــ وكــــشــــف املــ
 »هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات متوفر 

ّ
هــويــتــه، أن

ــراق، أبـــرزهـــا  ــ ــعـ ــ ــدى فـــصـــائـــل مــــحــــددة فــــي الـ ــ لـ
عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة 
أن استخدمته  بــدر، وسبق  النجباء ومنظمة 
فــي املــوصــل وبيجي خــال مــعــارك عــام 2015 
و2016، إبان استعادة املدن من سيطرة تنظيم 
داعش، وُيعتقد أن هذه الفصائل مستمرة في 
تــطــويــر هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات فــي مــواقــع 

محصنة تابعة لها«.
وحـــول الــخــطــوة الــتــالــيــة بــعــد التحقيق الــذي 
يجريه التحالف، قال املسؤول إنه ال يستبعد 
أن »تــضــع الـــواليـــات املــتــحــدة املـــواقـــع املــرجــح 
أنها تتولى عملية تطوير وصناعة مثل هذه 
الطائرات، ضمن األهداف التي قد تستهدفها 
ــقـــبـــل فـــــي حـــــــال تـــــكـــــرار مــــثــــل هــــذه  ــتـ فـــــي املـــسـ
الــهــجــمــات«، مــتــحــدثــًا عــن »قــلــق مــن أن تكون 
تــلــك الــفــصــائــل حــصــلــت أو بــصــدد الــحــصــول 
على طائرات مسيرة تعمل بمحركات الوقود، 
كونها أكثر قدرة على الطيران ملسافات أبعد، 
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