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دعوات لتجريم التطبيع وطرد السفراء

أكد االحتالل اإلسرائيلي ،مسنودًا بدعم أميركي «مطلق» ،رفضه ألي محاوالت
للتهدئة ،ومواصلته للعدوان الدموي على غزة ،والذي تحول إلى مجازر ضد
المدنيين ،بعد فشله في وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية ،التي هددت بمزيد
من عمليات استهداف المستوطنات والمدن اإلسرائيلية

تظاهرات تضامنية حول العالم
لم تتوقف التظاهرات
الداعمة للفلسطينيين
بوجه العدوان
اإلسرائيلي ،أمس األحد،
وقد نُظمت فعاليات
عدة حول العالم لهذا
الغرض

االحتالل
يواصل العدوان
على غزة

المقاومة الفلسطينية
تتعهد بمواصلة الرد

للحديث تتمة...

صواريخ تحمل
األمل العربي
وليد التليلي

تمر الذكرى الـ 73للنكبة الفلسطينية
العربية ،وفلسطني ال تزال هناك ،حية
وصامدة ،فيها شعب نابض بالعزة،
وصدور تنبت من تربة ندية ال
يفنيها الرصاص ،ونساء كأشجار
الزيتون شامخات يواجهن عدوًا
مدججًا بالسالح في الشوارع.
انفجر الغضب الفلسطيني داخل
كل فلسطني ،الضفة الغربية وقطاع
غزة والقدس ومدن فلسطني املحتلة
عام  ،1948وعلى حدود فلسطني مع
األردن ولبنان ،وخرجت تظاهرات،
ولو تركونا لجاء الدعم من كل شارع
عربي ،إذ لم تفلح العقود السبعة
املاضية في إخماد رغبة الثأر لدى
الشعوب.
منذ  73عامًا وكبرى قوى هذا العالم
الظالم ،بجيوشها وأموالها وإعالمها،
ّ
تدك الفلسطينيني بكل سالح ممكن
ومتاح ،كم من مجزرة وكم من
تهجير ونفي وكم من حرب وكم من
رصاص وقنابل وصواريخ وكم من
طائرات ودبابات وبوارج حاصرتهم
أرضًا وبرًا وبحرًا ،وأفرغت فيهم
شحنة النار التي كانت لتمحو
شعوبًا من على وجه األرض مرات
ومرات ،وكم ّ
روج بعض اإلعالم
من أكاذيب ،ونصبت مؤتمرات
إلجبارهم على الخنوع واالستسالم
وقبول األمر الواقع ،تواطأ عليهم
أعداؤهم من الخارج وأشقاؤهم من
الداخلُ ،ع ٌ
رب وعجم ،ولكن الشعب
ال يزال ّ
حيًا يقاوم ويدافع عن أرضه
وكأنها سلبت البارحة.
فما الذي جناه هؤالء اليوم بعد 73
عامًا؟
إسماعيل هنية قال من الدوحة إن
«غزة املحاصرة منذ  15عامًا هي
التي تفرض اليوم حظرًا للتجول
في مدن العدو» ،في إشارة إلى
الصواريخ التي تطلقها الفصائل
الفلسطينية في القطاع تجاه املدن
اإلسرائيلية ردًا على العدوان ،فمن
أين جاء املهندسون والتقنيون،
ومن أين ولدت املعرفة والتجربة؟
وكيف بعد سبعة عقود وبعد كل
هذا االحتالل وهذه القوة الجبارة
التي تدعمه ،يختبئ الظالم في
ً
املالجئ؟ هل تغيرت املعادلة أصال؟
وهل كسب هذا العدو شيئًا من أمن
وسكينة يبحث عنها منذ عقود؟
صحيح أن الشعوب العربية تراقب
املشهد من بعيد ،وأن من يقدم
أطفاله للموت هو ذاك األب ،وليس
أحدنا ،وأن اإلحساس باأللم والظلم
ال يمكن أن يتساوى مهما بلغت
درجة األخوة والتعاطف ،ولكن كل
عربي يسافر مع كل صاروخ ينطلق
من غزة في اتجاه العدو ألنه يذكر
االحتالل بأن هذه األرض عربية.

غزة ،القاهرة ـ العربي الجديد
صالح النعامي

ي ــدخ ــل ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي على
غ ـ ــزة ،أس ـب ــوع ــه الـ ـث ــان ــي ،ع ـل ــى وق ــع
تـصــاعــد إجـ ــرام االح ـت ــال وارتـكــابــه
مــزي ـدًا مــن جــرائــم ال ـحــرب بـحــق املــدنـيــن في
ال ـق ـطــاع ،ك ــان أحــدث ـهــا فـجــر أم ــس األح ــد في
ش ـ ــارع ال ــوح ــدة ف ــي مــدي ـنــة غ ـ ــزة ،إذ اق ـتــرب
ع ــدد ض ـحــايــا املـ ـج ــزرة م ــن  100ب ــن شهيد
ومصابني بعد تدمير العمارات السكنية فوق
رؤوس قاطنيها ،ثم تقطيع أوصــال املناطق
املستهدفة واملستشفيات ملنع فرق اإلنقاذ من
انتشال الشهداء والجرحى.
وب ـ ــات ـ ــت ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة أوضـ ـ ـ ــح ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع غ ــزة
املحاصر ،والــذي يتعرض لعدوان إسرائيلي
هو األعنف ،تجاوز في حدته العدوان الواسع
ال ــذي اسـتـمــر لـ ــ 51يــومــا فــي ال ـعــام  ،2014إذ
ي ـب ــدو ج ـل ـيــا أن ق ـ ــرار االحـ ـت ــال أمـ ــس األح ــد
بمواصلة العدوان وتوسيعه للمجازر يهدف
لدفع فصائل املقاومة الفلسطينية للموافقة
ع ـلــى ت ـهــدئــة م ـنــزوعــة امل ـطــالــب ال تـشـمــل إال
وقف إطالق النار في غزة ،وتستثني مطالب
الفلسطينيني بــوقــف االنـتـهــاكــات والتهويد
في القدس املحتلة .لكن هذا األمر يبدو بعيد
املنال في ظل استمرار املقاومة الفلسطينية
فــي الـتـصــدي لـلـعــدوان .ويــأتــي ذلــك فــي وقت
لم تسفر االتصاالت السياسية للتوصل إلى
وقف إلطالق النار عن أي اختراق ،على الرغم
مــن اسـتـمــرار الــدعــوات لتحقيقه .وانعكست
حالة الجمود السياسي في الجلسة العلنية
ملجلس األمن الدولي والتي عقدت أمس بعد
تــأخـيــر ألي ــام ،وال ـتــي تخللها تـصــويــب على
دور الواليات املتحدة وعرقلتها صدور بيان
عــن مـجـلــس األم ــن فــي حــن داف ـعــت املـنــدوبــة
األميركية لــدى األمــم املتحدة ليندا توماس
غــريـنـفـيـلــد ،خ ــال جـلـســة مـجـلــس األمـ ــن ،عن
مــوقــف بــادهــا قــائـلــة إن «ال ــوالي ــات املتحدة

تبذل جهدًا من خــال القنوات الدبلوماسية
إلن ـ ـه ـ ــاء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع» ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
«ه ـن ــاك ات ـص ــاالت م ــع ال ـق ــادة الفلسطينيني
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ومـ ــع م ـس ــؤول ــن مـصــريــن
وقـ ـط ــري ــن م ـ ــن أج ـ ــل الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ه ـ ــدوء
م ـس ـتــدام» .وف ــي حــن دع ــت كــل األطـ ــراف إلــى
حماية املدنيني واحترام القانون الدولي ،فقد
أعلنت أن بالده أوضحت استعداداها لتقديم
دعم إذا سعى الطرفان إلى وقف إطالق النار.
وفــي حــن كانت جلسة مجلس األمــن تشهد
خطابات بالغية دعمًا لحل الدولتني ووقف
ً
الـ ـع ــدوان عـلــى غـ ــزة ،ف ـضــا ع ــن ه ـجــوم شنه
املندوب اإلسرائيلي جلعاد أردان على حركة
ً
حـ ـم ــاس م ـح ـم ــا إي ــاه ــا م ـس ــؤول ـي ــة إش ـع ــال
ال ـن ــزاع ،أعـلـنــت منظمة ال ـت ـعــاون اإلســامــي،
في بيان بعد اجتماع طارئ أن فشل مجلس
األم ــن الــدولــي فــي تحمل مسؤولياته لوقف
ال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي ،سيحتم الـلـجــوء إلــى
األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ل ـتــوف ـيــر ال ـح ـم ــاي ــة لـلـشـعــب
الفلسطيني.
وط ـغــت م ـجــزرة ش ــارع ال ــوح ــدة عـلــى املشهد
امليداني أمس األحد بعدما أدت إلى تدمير 3
مبان سكنية فــوق رؤوس ساكنيها ،ما أدى
ٍ
إل ــى اس ـت ـش ـهــاد  42ش ـخ ـصــا ،وإص ــاب ــة نحو
 ،50جلهم من النساء واألطفال .وبذلك ارتفع
ع ــدد ال ـش ـهــداء إل ــى نـحــو  200شـهـيــد ،بينهم
ً
 55طـفــا و 33س ـيــدة ،بــاإلضــافــة إل ــى إصــابــة
 1230ب ـجــراح .وردًا عـلــى امل ـجــزرة واالع ـتــداء
ع ـل ــى أهـ ــالـ ــي ال ـش ـي ــخ ج ـ ـ ــراح وامل ـت ـضــام ـنــن
معهم ،أعلنت «كتائب القسام» إطالق رشقات
ص ــاروخ ـي ــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى أسـ ـ ــدود وعـسـقــان
وبـ ـ ـئ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـبـ ــع ومـ ـسـ ـت ــوطـ ـنـ ـت ــي س ـ ــدي ـ ــروت
ونتيفوت وقــاعــدة «رعـيــم» وقــاعــدة التنصت
 .8200وكانت استهدفت تل أبيب وأسدود ردًا
على تدمير برجي الـجــاء واألنــدلــس .وهــدد
املتحدث باسم «كتائب القسام» أبــو عبيدة،
عبر فضائية األقصى ،االحتالل اإلسرائيلي،
ً
قــائــا «إن عدتم عدنا وإن زدتــم زدن ــا» .وأكــد

استمرت عمليات اإلنقاذ وانتشال الضحايا طوال يوم أمس (عبد الحكيم أبو رياش)

نتنياهو :حملتنا
ضد المنظمات اإلرهابية
متواصلة بقوة
وتيرة إطالق النار
تجاوزت العدوان في
 2019وحرب 2006
القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي،
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن «االحتالل اإلسرائيلي
ليس لديه نفس طويل في هذه املعركة ،ويريد
أن تكون يده العليا ،ولن يتم له ذلك» .وأوضح
ّ
أن «املقاومة جهزت نفسها مبكرًا ملعركة تمتد
لستة أشهر ،وهي قادرة على ذلك».
وف ــي حــن نـقـلــت الـقـنــاة  12اإلســرائـيـلـيــة عن
مـســؤول أمـنــي كبير قــولــه «نـقـتــرب مــن إنهاء
ه ــذه الـجــولــة مــن الـعـمـلـيــات ب ـغــزة وسـنــدخــل
فـ ــي ي ـ ــوم ح ـ ــاس ـ ــم» ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلســرائـيـلـيــة بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،فــي مؤتمر
صحافي مشترك مع وزير األمن بني غانتس
ورئيس أركان جيش االحتالل الجنرال أفيف
كوخافي ،أن انتهاء العدوان ليس وشيكًا .وقال

«حملتنا ضد املنظمات اإلرهابية متواصلة
ب ـك ــام ــل ق ــوتـ ـه ــا» .وأض ـ ــاف «مـ ــا ن ـف ـع ـلــه اآلن،
وسيستمر طاملا ظل ضروريًا ،هو الستعادة
ال ـه ــدوء لـكــم أي ـهــا املــواط ـنــون اإلســرائـيـلـيــون.
سيستغرق ذل ــك وق ـت ــا» .وق ــال «دائ ـم ــا يوجد
ضغط دولي ،لكن بشكل عام يتم دعمنا» .كما
أشار ،في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» ،إلى
إنــه «إذا اعتقدت حماس أن بإمكانها إطــاق
الصواريخ ثم الجلوس والتمتع بالحصانة
فـ ـه ــذا خ ـ ـطـ ــأ» .وأض ـ ـ ـ ــاف «نـ ــأمـ ــل أال تـسـتـمــر
ً
عملياتنا طــويــا ،لكن حـمــاس هاجمتنا في
يومنا الوطني بآالف الصواريخ» .من جهته،
قـ ــال غ ــان ـت ــس ،إن ق ـ ــوات االحـ ـت ــال «سـتـعـيــد
الهدوء ،وسنضرب بقوة وسننتصر في حرب
غ ــزة» ،مضيفًا أن «أه ــداف العملية تتمحور
حــول منع حماس من الوصول إلــى إنجازات
استراتيجية» .وأضاف «سيأخذ الوضع وقتًا
لعودة األمــور إلــى نصابها» .وكــان نتنياهو
محادثة مع الرئيس األميركي ،يوم
أعلن ،بعد
ّ
السبت املــاضــي ،أنــه يلقى «دعمًا ّ مطلقًا» من
جو بايدن .من جهته أكد بايدن أنه يدعم حق
إسرائيل في «الدفاع عن نفسها» في مواجهة
هجمات «حماس» ،مبديًا في الوقت ذاته قلقه
إزاء «سالمة الصحافيني» .كذلك تلقى الرئيس
ً
الفلسطيني محمود عباس اتصاال هاتفيًا من
بايدن هو األول بينهما ،ودعا خالله الرئيس
األميركي إلى «وقف االعتداءات اإلسرائيلية»،

فيما شدد بايدن «على ضرورة توقف حماس
عن إطالق الصواريخ على إسرائيل».
وك ــان ــت وس ــائ ــل إع ـ ــام إســرائ ـي ـل ـيــة ذكـ ــرت،
أمـ ــس األح ـ ـ ــد ،أن ال ـكــاب ـي ـنــت قـ ــرر مــواص ـلــة
الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة .وق ــال
مصدر سياسي إسرائيلي في ختام اجتماع
املـجـلــس ال ـ ــوزاري امل ـص ـغــر ،فــي تصريحات
للصحافيني ،إن «الكابينت لم يبحث وقف
إط ــاق ن ــار ،وال يــوجــد عـلــى ج ــدول األعـمــال
اقـتــراحــا لـهــدنــة طــويـلــة األمـ ــد» .ونـقــل موقع
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت» اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي عــن
مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن االحتالل
سيدخل موضوع األسرى واملفقودين في أي
اقتراح لوقف إطالق النار .وقال املصدر إنه
«ال تمارس ضغوط أميركية على إسرائيل
من أجــل وقــف إطــاق الـنــار» ،وأنــه «ال توجد
حـتــى اآلن اق ـتــراحــات عينية مــن أج ــل وقــف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ،وت ــوج ــد م ـح ــادث ــات بـصــوت
خافت فقط» ،فيما نقل «وااله» عن مسؤول
إسرائيلي أن «األميركيني لم ينقلوا مطلبًا
ح ــازم ــا إلن ـه ــاء الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ،لكنهم
أملحوا إلى ذلك بنعومة خالل محادثة بايدن
مــع نتنياهو ،وكــذلــك خــال محادثات وزيــر
الدفاع األميركي لويد أوســن مع غانتس».
وكـ ــانـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـ ـص ــري ــة خ ــاص ــة ق ــال ــت،
لـ«العربي الجديد» ،إن القاهرة ،التي فتحت
معبر رفــح ،جــددت مقترحًا لهدنة إنسانية

في قطاع غزة لعدة ساعات ،إلتاحة الفرصة
أمام إنقاذ املصابني من تحت أنقاض املباني
الـتــي طاولتها الـضــربــات اإلسرائيلية على
ال ـق ـط ــاع ،وكـ ــذا ان ـت ـشــال ج ـثــامــن ال ـش ـهــداء،
ونـ ـق ــل الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـخـ ـط ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
ّ
املـصــريــة .وأوضـحــت أن «إســرائـيــل» تتعنت
في القبول بالهدنة ،مشترطة التوقف الكامل
ً
من جانب فصائل املقاومة أوال عما أسمته
«ب ــأع ـم ــال ال ـع ـن ــف» ،دون ض ـم ــان ــات .وأع ـلــن
الجيش اإلسرائيلي ،أمس األحد ،أن إسرائيل
تواجه إطــاق صواريخ بوتيرة هي األعلى،
ولم تشهدها من قبل .وأوضــح أن الفصائل
املسلحة فــي قـطــاع غ ــزة أطـلـقــت نـحــو ثالثة
آالف ص ـ ــاروخ ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل م ـنــذ اإلث ـنــن
املاضي .وقــال قائد قيادة الجبهة الداخلية
أوري جــورديــن ،فــي لـقــاء مــع صحافيني ،إن
وتيرة إطــاق النار هــذه تـجــاوزت تلك التي
ش ـهــدهــا ال ـ ـعـ ــدوان ف ــي  2019وح ـ ــرب 2006
ضد لبنان .وأعلن الجيش أن بحوزة حركة
ح ـم ــاس «غـ ــواصـ ــات مـسـتـقـلــة» قـ ـ ــادرة على
حمل عبوة ناسفة بزنة  50كيلوغرامًا ،يتم
تــوجـيـهـهــا بــواس ـطــة ن ـظــام تـحــديــد املــواقــع،
وأنه استهدف قسما منها في األيام األخيرة.
وحسب مصادر في جهاز األمن اإلسرائيلي،
فــإنــه مــن الـجــائــز أن ــه تبقى ب ـحــوزة الحركة
ثــاث غــواصــات كـهــذه ،مشيرة إلــى أنــه لدى
«حماس» قدرات بحرية أخرى.

ت ــواصـ ـل ــت أم ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ،الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
وامل ـس ـي ــرات وال ــوق ـف ــات الـتـضــامـنـيــة مع
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـعــرض
لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق
م ـخ ـت ـل ـف ــة ح ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وخـ ـ ـ ــرج آالف
األردن ـيــن ،مـجــددًا أمــس ،بمسيرة دعمًا
للفلسطينيني ،وضد العدوان اإلسرائيلي
عـلـيـهــم ،تـحــت ع ـنــوان «امل ـقــاومــة عـنــوان
ال ـت ـحــريــر» .وانـطـلـقــت امل ـس ـيــرة مــن أمــام
املـسـجــد الـحـسـيـنــي ،فــي قـلــب العاصمة
ع ـم ــان ،ب ــدع ــوة م ــن ال ـحــركــة اإلســام ـيــة،
وفــاع ـل ـيــات حــزب ـيــة ون ـقــاب ـيــة وشـعـبـيــة.
وردد امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ه ـ ـتـ ــافـ ــات مـ ــؤيـ ــدة
للمقاومة ،حاملني األعــام الفلسطينية
بعد يــومــن مــن الفعاليات الـتــي أقيمت
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ــن ّاألردن وف ـل ـس ـطــن
املحتلة .وفي لبنان ،نفذ العشرات أمس
األح ــد ،اعـتـصــامــات ووق ـفــات تضامنية
م ــع ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ف ــي ب ـلــدتــي
الـعـبــاسـيــة وم ــروح ــن ال ـحــدودي ـتــن مع
األراضي الفلسطينية املحتلة في جنوب
لـبـنــان وف ــي املـنـيــة ش ـمــال ال ـب ــاد .وردد
املـ ـش ــارك ــون ه ـت ــاف ــات تـ ـن ــدد ب ــال ـع ــدوان
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ق ـطــاع غ ــزة وال ـق ــدس،
وتـتـضــامــن مــع الفلسطينيني .وشـهــدت
املنطقة الحدودية مع فلسطني املحتلة،
لـ ـلـ ـي ــوم الـ ـث ــال ــث عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،أم ــس
تـظــاهــرات غــاضـبــة مــن قـبــل اللبنانيني،
تـضــامـنــا مــع الفلسطينيني واسـتـنـكــارًا
لــاعـتــداءات اإلسرائيلية بحقهم ،وذلــك
اتخاذ الجيش اللبناني
على الرغم من
ّ
ت ــداب ـي ــر أم ـن ـيــة م ـكــث ـفــة ،وإغـ ـ ــاق جميع
الطرق املؤدية للحدود.
ك ــذل ــك ،ش ـهــدت الـعــاصـمــة الـبــاكـسـتــانـيــة
إسالم أباد ،أمس األحد ،تظاهرة حاشدة.
وعلى منت السيارات والدراجات النارية،
تــوجــه امل ـت ـظــاهــرون نـحــو م ـقــر ال ـبــرملــان
الباكستاني ،ورفعوا أعالم فلسطني على
سـيــاراتـهــم ،مــردديــن هـتــافــات مناهضة
إلسرائيل ومؤيدة للشعب الفلسطيني.
وف ــي الـعــاصـمــة الـهــولـنــديــة أم ـس ـتــردام،
ت ـج ـم ــع مـ ـئ ــات األشـ ـ ـخ ـ ــاص فـ ــي س ــاح ــة
دام سـكــويــر بــوســط الـعــاصـمــة ،حاملني
األع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .وف ـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ت ـظ ــاه ــر ع ـش ــرات
األش ـخ ــاص دع ـمــا للشعب الفلسطيني

مطالب شعبية في
تونس بتمرير قانون
تجريم التطبيع

ب ــوج ــه ع ـ ـ ــدوان االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ً
وإحياء للذكرى  73للنكبة الفلسطينية.
كـ ـم ــا خ ــرج ــت تـ ـظ ــاه ــرة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ط ـ ـه ـ ــران ،ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج عـلــى
الـ ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ق ـطــاع غ ــزة.
كما شهدت سكوبية عاصمة جمهورية
مقدونيا الشمالية ،أمس ،تظاهرة داعمة
للشعب الفلسطيني .ونــدد املتظاهرون
بالهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة
و«الـتـطـهـيــر الـعــرقــي» ال ــذي يـتـعــرض له
الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.
وك ــان ــت ق ــد خ ــرج ــت تـ ـظ ــاه ــرة ح ــاش ــدة
بالقرب من البيت األبيض في العاصمة
األمـيــركـيــة واشـنـطــن ليل السبت األحــد،
إلحياء الذكرى الـ 73للنكبة الفلسطينية
وإع ـ ــان ال ــدع ــم وال ـت ـضــامــن م ــع الـشـعــب
الفلسطيني ضــد ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي
ع ـل ـي ــه .وتـ ـع ــد ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـك ـب ــرى مـنــذ
التظاهرات املناهضة لـعــدوان إسرائيل
على غزة عام .2014
في األثناء ،تظاهر تونسيون في مختلف
امل ـح ــاف ـظ ــات أمـ ــس ت ـن ــدي ـدًا ب ــال ـع ــدوان
اإلســرائـيـلــي على الفلسطينيني .ورفــع
ال ـتــون ـس ـيــون امل ـح ـت ـجــون ف ــي مختلف
امل ـحــاف ـظــات شـ ـع ــارات ت ـطــالــب بـعــرض
ق ــان ــون ت ـج ــري ــم ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ال ـك ـيــان
الـصـهـيــونــي لـلـمـصــادقــة عـلــى الجلسة
العامة للبرملان وال ـشــروع فــي تنفيذه.
ُ
وطـ ـ ــرح أم ـ ــام ال ـب ــرمل ــان ال ـتــون ـســي منذ
الثورة  3مشاريع لتجريم التطبيع مع
إسرائيل.
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
س ـي ــاس ـي ــة وح ـق ــوق ـي ــة مـ ـص ــري ــة ،ال ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي ل ـه ــا ع ــاق ــات م ــع دول ــة
االح ـ ـت ـ ــال ،إل ـ ــى ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن رف ـض ـهــا
لـ ــاع ـ ـتـ ــداءات وال ـع ـن ـص ــري ــة والـ ـج ــرائ ــم
ضــد اإلنسانية التي ترتكبها إسرائيل
بـحــق الفلسطينيني ،بـمــا يشمل سحب
سفرائها وطــرد سـفــراء االحـتــال ووقــف
ك ــل ت ـع ــاون وأي زي ـ ــارات ب ــن ال ـطــرفــن.
كـمــا دع ــت ه ــذه الـشـخـصـيــات ،فــي بـيــان،
املحكمة الجنائية الــدولـيــة بما لها من
والية على األراضي الفلسطينية املحتلة
للتحقيق فــي جــرائــم املحتل واسـتــدعــاء
مرتكبيها ومعاقبتهم بموجب االتفاقات
الــدولـيــة ذات الصلة .مــن بــن مــن وقعوا
عـلــى ال ـب ـيــان ،الـسـفـيــر مـعـصــوم م ــرزوق،
والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية
طــارق الزمر ،وأستاذ العلوم السياسية
عـبــد الـفـتــاح مــاضــي ،والـنــاشــط مـمــدوح
حمزة ،واملمثل عمرو واكد.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون
اإلســامــي ،أمــس األحــد ،إن فشل مجلس
األمـ ــن ال ــدول ــي ف ــي تـحـمــل مـســؤولـيــاتــه
ل ــوق ــف الـ ـع ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،سيحتم
ال ـل ـج ــوء إل ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة لــأمــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ل ـت ــوف ـي ــر الـ ـحـ ـم ــاي ــة لـلـشـعــب
الفلسطيني ،وذلــك في البيان الختامي
ل ـق ـمــة وزاري ـ ـ ــة ط ــارئ ــة ع ـقــدت ـهــا املـنـظـمــة
أمـ ـ ـ ـ ــس ،اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــا بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ط ـلــب
الـسـعــوديــة .وحملت املنظمة «إســرائـيــل
املسؤولية الكاملة عن تدهور األوضــاع
بسبب جرائمها املمنهجة ضــد الشعب
الفلسطيني ،وخاصة العدوان الهمجي
على قطاع غزة املحاصر».
(العربي الجديد ،األناضول)

مجزرة شارع الوحدة ...جريمة حرب مكتملة األركان
أضاف االحتالل اإلسرائيلي
مجزرة جديدة إلى
سجله الدموي بعدما
دمر فجر أمس األحد 3
بنايات سكنية على رؤوس
قاطنيها في شارع
الوحدة في مدينة غزة،
متسببًا في استشهاد
وإصابة العشرات

غزة ـ ضياء خليل ،عالء الحلو

معظم الشهداء والمصابين من األطفال والنساء (محمود الهمص/فرانس برس)

حولت وحشية االحتالل اإلسرائيلي املنطقة
املدنية اآلمنة في شــارع الــوحــدة ،أحــد أبرز
شوارع مدينة غزة التجارية ،إلى ساحة من
الدمار والدماء ،بفعل القصف العنيف ،فجر
أمس األحــد ،الذي استهدف حيًا سكنيًا في
الشارع ،ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها ما
ال يقل عن  42شهيدًا و 50مصابًا ،جلهم من
النساء واألطـفــال ،بعد تدمير ثالث بنايات
سكنية عـلــى رؤوس قــاطـنـيـهــا ،فــي رســالــة
مـتـعـمــدة مــن االح ـت ــال ب ــأن لــن يـبـقــى مكان
في غــزة بمنأى عن مـجــازره بحق املدنيني،
ال ــذي ــن يـشـكـلــون بـنــك أه ــداف ــه الــرئ ـي ـســي ،إذ
يتعمد قصفهم على نحو مباشر ومن دون
أي إنـ ـ ــذار .ول ــم يـكـتــف االحـ ـت ــال بـمـجــزرتــه
الـجــديــدة ،أمــس ،بــل عمد إلــى قصف الطرق
امل ــؤدي ــة إلـ ــى ش ـ ــارع ال ــوح ــدة وإل ـ ــى مجمع
الـشـفــاء الـطـبــي ،فــي مـحــاولــة إلعــاقــة جهود
اإلن ـقــاذ ،فــي جريمة حــرب مكتملة األرك ــان.
وع ـل ــى مـ ــدى س ــاع ــات ،أمـ ــس األحـ ـ ــد ،كــانــت

تسمع بني الحني واآلخر أصوات مناشدات
ملــواط ـنــن عــال ـقــن ت ـحــت ال ــرك ــام ف ــي ش ــارع
الوحدة ،وسط جهود لم تهدأ لفرق اإلنقاذ
التي كانت تعمل بإمكانيات بسيطة بحثًا
عن املفقودين ومحاولة إبقاء من هم تحت
األن ـقــاض أحـيــاء حتى الــوصــول إليهم عبر
إرس ـ ـ ــال أن ــاب ـي ــب األوكـ ـسـ ـج ــن لـ ـه ــم .وع ـمــد
بعض العالقني إلى االتصال بذويهم لطلب
إنقاذهم بعدما علقوا تحت الدمار.
ول ــم يـتـمــالــك أه ــال ــي املـنـطـق ُــة أنـفـسـهــم منذ
الـلـحـظــة األول ـ ــى لـلـقـصــف املـ ـ َـد ِّمـ ــر ،إذ هـبــوا
لنجدة العائالت املنكوبة ،وقد تناثر الحطام
ُوال ـ ـ ــردم ف ــي ك ــل مـ ـك ــان ،ب ـف ـعــل االس ـت ـه ــداف
املـبــاشــر لعمارتني متالصقتني لعائلة أبو
العوف ،وعمارة ثالثة لعائلة الكولك.
وي ـقــول الفلسطيني أُحـمــد ال ـيــازجــي ،وهــو
يقطن قــرب املـبــانــي امل ـ َّ
ـدم ــرة ،إنــه وفــي تمام
ّ
ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ف ـج ـرًا ،ص ــبــت ال ـطــائــرات
الحربية اإلسرائيلية نارها وجنونها على
املنطقة ،مستهدفة بشكل مباشر عمارتني
لعائلة أبــو الـعــوف وأخ ــرى لعائلة الكولك،
إلى جانب استهداف مفترق بامليرا ومفترق
التايلندي ،واستهداف وزارة العمل والطرق
املؤدية إليها.
ً
ويـتــابــع الـيــازجــي قــائــا« :ســاعــات عصيبة
م ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ـي ـنــا م ـن ــذ ال ـل ـح ـظ ــة األول ـ ـ ـ ــى ل ـبــدء
القصف ،إذ اعتقدنا للحظة أننا سنصبح
جميعًا في عداد الشهداء ،فقد كان القصف
جـ ـن ــونـ ـي ــا ،ح ـ ــن سـ ـق ــط م ـ ــا يـ ــزيـ ــد ع ـ ــن 30
صاروخًا من الطائرات الحربية اإلسرائيلية
ّ
على املنطقة املأهولة بالسكان ،خالل أقل من
خمس دقائق».
ُول ــم ُي ـشــح ال ـيــازجــي بـنـظــره ع ــن ال ـع ـمــارات
امل ّ
دمرة خالل حديثه مع «العربي الجديد»،
إذ كــانــت ت ـحــاول ف ــرق الــدفــاع املــدنــي إنـقــاذ
خالته من تحت األنقاض إلى جانب عشرات

ّ
يتصور عقل
املفقودين اآلخرين .ويقول« :ال
بـشــري أن يتم اسـتـهــداف الـنـســاء واألطـفــال
واملــدنـيــن الـعــزل بـهــذه الطريقة الوحشية،
وغير اآلدمية»ُ .
وتضم املنطقة املستهدفة واملجاورة ملجمع
الـشـفــاء الـطـبــي ،غــربــي مــديـنــة غ ــزة ،العديد
مــن املـنـشــآت وامل ـح ــال الـتـجــاريــة واملـطــاعــم،
فيما ظهرت من نوافذ العمارات املستهدفة
مــابــس األط ـف ــال وق ــد علقت عـلــى األح ـبــال،
إل ــى جــانــب تـنــاثــر األل ـع ــاب وأح ـب ــال الــزيـنــة
الرمضانية بني ُ
الركام.
ويقول الفلسطيني عاهد نصر ،وهو يقطن
ّ
أيـضــا قــرب املـبــانــي املستهدفة ،إن القصف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ك ـ ــان ف ـظ ـي ـعــا ل ــدرج ــة ك ـب ـيــرة،
ّ
ً
حيث اعتقد ُ
السكان أن زلزاال عنيفًا يضرب
ّ
املنطقة الهادئة بطبيعتها ،والتي تحولت
خالل دقائق معدودة إلى منطقة ُمدمرة.
وخ ــرج أهــالــي املـنـطـقــة بـعــد ه ــدوء القصف
ل ــاط ــاع ع ـلــى أم ــاك ــن االس ـت ـه ــداف ،وي ـقــول
«صعقنا من هول ما رأينا ،إذ ّ
نصرُ :
تحولت
عـمــارات سكنية كاملة إلــى كومة مــن الــردم
فـ ــوق رؤوس ســاك ـن ـي ـهــا ،م ــا جـ ــرى م ـجــزرة
حقيقية بحق النساء واألطفال والشيوخ».
فيما ي ــروي الـشــاهــد محمد تــوربــان املقيم
ً
في املنطقة ما جرى قائال إنه مع انتصاف
الـلـيــل ،ك ــان أهــالــي املـنـطـقــة داخ ــل بيوتهم،
يتابعون األحداث ،إلى أن ّ
تحولت منطقتهم
إل ــى ع ـنــوان ل ــأح ــداث ،ويـضـيــف« :سمعنا
أصـ ـ ــوات انـ ـفـ ـج ــارات مــرت ـف ـعــة جـ ـ ـدًا ،وبـتـنــا
محتارين بــن تــرك املـنــزل الحـتـمــال قصفه
أو االح ـت ـمــاء فـيــه مــن الـقـصــف ال ـخــارجــي».
وي ـض ـيــف« :ال ـع ـم ــارات املـسـتـهــدفــة مــدنـيــة،
وتضم عددًا من املحال التجارية ،واملدنيني،
وقــد استقبل أصحابها عــددًا مــن أقاربهم،
بسبب أم ــان املنطقة وبـعــدهــا عــن املناطق
الـتــي يـتــم اسـتـهــدافـهــا بـشـكــل مستمر منذ
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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،أمس األحد ،إن أكثر
من  10آالف فلسطيني نزحوا بفعل العدوان اإلسرائيلي على قطاع
غزة .ودعا في كلمة له ،خالل
االجتماع الطارئ لوزراء خارجية
منظمة التعاون اإلسالمي ،الذي
عقد افــتــراضــيــً ،إلــى «تشكيل
جبهة دولــيــة للتصدي بقوة
للجرائم والتصعيد اإلسرائيلي ()...
بما في ذلك التحرك في مجلس
األمن والجمعية العامة لألمم
الــمــتــحــدة ،ومــجــلــس حقوق
اإلنسان ،والمحاكم الدولية».

بداية العدوان اإلسرائيلي ،لكنه من الواضح
ّ
أن الطائرات الحربية ال تريد في غزة مكانًا
آمنًا» .وإلى جانب املدنيني والبيوت اآلمنة
واألبـ ــراج ،يستهدف االح ـتــال اإلسرائيلي
فـ ــي عـ ــدوانـ ــه ال ـ ـطـ ــرق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة ال ـتــي تــربــط ق ـطــاع غ ــزة ببعضه.
الطائرات الحربية اإلسرائيلية،
كما تتعمد
ُ
خ ــال ع ــدوان ـه ــا امل ـس ـت ـمــر ع ـلــى ق ـط ــاع غــزة
استهداف الطرق املؤدية إلى األماكن املدنية
سيارات اإلسعاف
املستهدفة بغرض عرقلة ُ
من الوصول إليها وإنقاذ املصابني.
ض ـم ــن هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،دمـ ــر ال ـق ـص ــف ،فـجــر
أمــس ،مفترقات رئيسية في شــارع الوحدة
الـ ــذي يـصــل مـجـمــع ال ـش ـفــاء الـطـبــي األك ـبــر

في القطاع ،مع مزيد من االستهداف الذي
يطاول خطوط الكهرباء واملياه ،والتي باتت
شحيحة الوصول إلى منازل الفلسطينيني.
كما دمر الطيران الحربي ،فجر أمس األحد،
الشارع الواصل بني مستشفى اإلندونيسي
وم ـف ـت ــرق حـ ـم ــودة ع ـل ــى م ــدخ ــل ب ـل ــدة بـيــت
حانون ،ما قطع الطريق للوصول للمجمع
الطبي األهم شمال القطاع بسهولة.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس املـ ــرصـ ــد
األوروم ـت ــوس ـط ــي لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،رام ــي
ع ـب ــده ،ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
إن إســرائـيــل ت ـمــارس مــا يــرقــى إل ــى جــرائــم
حرب متكاملة األركــان في غــزة ،مستشهدًا
بعمليات االستهداف العشوائية لألعيان

املــدن ـيــة واس ـت ـه ــداف غ ـيــر م ـس ـبــوق للبنى
ال ـت ـح ـت ـيــة وع ـم ـل ـي ــات ق ـت ــل ج ـم ــاع ــي بـحــق
ع ــوائ ــل ك ــام ـل ــة .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن إســرائ ـيــل
ت ـت ـج ــاه ــل م ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة والـ ـتـ ـن ــاس ــب،
وتـسـتـهــدف األع ـيــان املــدنـيــة بشكل عمدي
إليقاع الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر
املادية كشكل من أشكال االنتقام والعقاب
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي تـ ـحـ ـظ ــره ق ــواع ــد
القانون الدولي اإلنساني .يذكر أن املــادة
 25م ــن الئـ ـح ــة الهـ ـ ــاي امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـقــوانــن
وأعراف الحرب البرية تحظر «مهاجمة أو
قصف املدن والقرى واملساكن واملباني غير
املحمية» ،كما نصت املــادة  53من اتفاقية
جنيف الرابعة على أنه «يحظر على دولة
االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ،إال
إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما
هذا التدمير» .ويعد تدمير املمتلكات على
نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق
كبير مخالفة جسيمة لالتفاقية بموجب
امل ــادة  147مـنـهــا ،وجــريـمــة ح ــرب بموجب
الـ ـنـ ـظ ــام األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـم ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة
الدولية.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،نـبــه ع ـبــده إل ــى أن إســرائـيــل
ت ــواص ــل اس ـت ـخ ــدام مـنـهـجـيـتـهــا ف ــي تعمد
اس ـت ـه ــداف م ـن ــازل املــدن ـيــن وم ـس ــح أح ـيــاء
سكنية كما حــدث فــي الهجمات العسكرية
السابقة ،بــدون أي اعتبار لقواعد القانون
ال ــدول ــي اإلن ـســانــي .وب ــرأي ــه ،فــإنـهــا تستغل
ع ـجــز امل ـن ـظــومــة ال ــدول ـي ــة ع ــن مـحــاسـبـتـهــا
عن انتهاكاتها السابقة ،وتمتعها برصيد
مفتوح من اإلفالت من العقاب.
ولـفــت إل ــى أن الـغــايــة اإلســرائـيـلـيــة فــي هــذا
الـهـجــوم واض ـحــة املـعــالــم وه ــي قــائـمــة على
املـســاس باملدنيني والـبـنــى التحتية بشكل
ي ـ ـهـ ــدف لـ ـك ــي ال ـ ــوع ـ ــي وإخ ـ ـ ـضـ ـ ــاع ال ـس ـك ــان
والفصائل الفلسطينية.
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شرق
غرب
عملية دهس
في الشيخ جراح
أص ـي ــب شـ ــاب فـلـسـطـيـنــي ب ـجــروح
ب ــرص ــاص االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
أم ــس األح ـ ــد ،ع ـقــب تـنـفـيــذه عملية
دهس على مدخل حي الشيخ جراح
في القدس املحتلة ،مستهدفًا حاجزًا
ل ـع ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة.
وأكـ ـ ـ ــدت ش ــرط ــة االح ـ ـتـ ــال إص ــاب ــة
أربعة من عناصرها بجروح جراء
ال ـع ـم ـل ـيــة .وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر محلية
أن ق ــوات االح ـتــال هــاجـمــت جميع
الصحافيني املوجودين داخــل حي
الشيخ ج ــراح بعد عملية الــدهــس،
وأجبرت األهالي على الدخول إلى
منازلهم ،وأعلنت حي الشيخ جراح
منطقة «أمنية مغلقة».
(العربي الجديد)
فتح معبر رفح
أع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ،أمــس
األح ــد ،فتح معبر رفــح الـبــري أمــام
ح ــرك ــة امل ـس ــاف ــري ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن،
ب ـع ــد أن أغـ ـل ــق ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع إجـ ـ ـ ـ ــازة عـ ـي ــد ال ـف ـط ــر.
واس ـت ـق ـب ـلــت ص ـ ــاالت ال ــوص ــول في
امل ـع ـب ــر الـ ـعـ ـش ــرات مـ ــن امل ـس ــاف ــري ــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن م ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ــزة،
غــالـبـيـتـهــم م ــن امل ــرض ــى وال ـح ــاالت
اإلنسانية .وقالت مصادر مصرية
خ ــاص ــة إن م ـصــر بـ ـ ــدأت ،م ـنــذ أول
من أمــس السبت ،استقبال عشرات
املصابني من ضحايا العدوان على
قطاع غــزة ،حيث تم توزيعهم على
مستشفيات محافظة شمال سيناء.
(العربي الجديد)
المالكي ينتقد تس ّرع
دول عربية بالتطبيع

انتقد وزيــر الخارجية الفلسطيني
ريـ ـ ـ ــاض امل ــالـ ـك ــي (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،فــي
اج ـت ـم ــاع طـ ـ ــارئ لـ ـ ـ ــوزراء خــارج ـيــة
مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي ،أمــس
األح ـ ـ ـ ـ ــد« ،ت ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـرع» بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــع ع ــاق ــات ـه ــا
م ــع إس ــرائ ـي ــل ،م ــؤك ـدًا أن ه ــذا يعد
«م ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم» .وق ـ ــال
املالكي إن «التطبيع والهرولة نحو
هذا النظام العنصري االستعماري
اإلسرائيلي من دون تحقيق السالم
وإنـ ـ ـه ـ ــاء االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
لألراضي العربية والفلسطينية هو
دع ــم لـنـظــام األبــرتـهــايــد ،ومـشــاركــة
في جرائمه».
(فرانس برس)

األردن يتابع اعتقال
مواطنين اجتازا الحدود
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة األردن ـيــة،
أم ــس األحـ ــد ،أ َن ـهــا تـتــابــع مــوضــوع
اعـتـقــال مــواطــنــن أردنـ ّـيــن مــن قبل
س ـل ـط ــات االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا زع ـ ـ ـمـ ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
إســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــي وق ــت مـبـكــر أم ــس،
إلقاء جيش االحتالل «القبض على
أردنـ ـي ــن مـسـلـحــن ب ـس ـكــاكــن بعد
ت ـج ــاوزه ـم ــا الـ ـح ــدود ف ــي األغـ ـ ــوار،
ح ـيــث ك ــان ــا ي ـنــويــان ال ــوص ــول إلــى
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» .وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
بـيــان أن «الـسـفــارة األردن ـيــة فــي تل
أب ـي ــب ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع الـسـلـطــات
اإلسرائيلية للعمل على اإلفراج عن
املواطنني».
(العربي الجديد)
روحاني وأردوغان
يدعوان لتوحيد الجهود

بـ ـح ــث الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ح ـســن
روحـ ــانـ ــي ف ــي اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي مــع
نظيره التركي رجب طيب أردوغان
(الصورة) ،أمس األحد ،األوضاع في
األراضـ ــي الفلسطينية واع ـت ــداءات
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى سـكــان
ال ـقــدس املحتلة ومختلف املناطق
الفلسطينية ،وال سيما غــزة .وأكــد
الرئيسان ،بحسب مــا أورده موقع
الرئاسة اإليرانية ،ضــرورة تكثيف
ال ـج ـه ــود ل ــوق ــف ع ـ ـ ــدوان االح ـت ــال
اإلسرائيلي بشكل عاجل.
(العربي الجديد)
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الحدث

كشف نادي األسير
الفلسطيني ،أمس
األحد ،أن قوات
االحتالل اإلسرائيلي،
اعتقلت نحو 1500
فلسطيني منذ
بداية تصاعد
المواجهات في
القدس في إبريل/
نيسان الماضي،
فيما واصلت مدن
الضفة تشييع
الشهداء ،بينما لم
تهدأ المواجهات
مع االحتالل
والمستوطنين

 1500معتقل
فلسطيني
عمليات االعتقال هي األخطر منذ سنوات (إيمانويل دوناند/فرانس برس)

تشييع شهداء
ومواجهات في الضفة

تحذير من
اقتحام األقصى
ّ
حذر رئيس الهيئة اإلسالمية
العليا في القدس
المحتلة ،الشيخ عكرمة
صبري ،في حديث
مع «العربي الجديد»،
من تجدد اقتحامات
المستوطنين اإلسرائيليين
للمسجد األقصى .وقال
ّ
إن «أي خطوة من هذا
القبيل ،ستُواجه بالتصدي
لها من قبل جموع
المرابطين الذين لن
يسمحوا بذلك».

رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

بالتوازي مع تصاعد مجازره بقتل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن الـ ــذيـ ــن ي ــواجـ ـه ــون
انـتـهــاكــاتــه ،تــواصــل ق ــوات االحـتــال
اإلسرائيلي ،شن حملة اعتقاالت واسعة بحق
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،إن ك ــان ف ــي ال ـق ــدس املحتلة
أو الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،أو ف ــي مـنــاطــق الــداخــل
املـحـتــل .وك ـشــف ن ــادي األس ـيــر الفلسطيني،
أمـ ــس األح ـ ـ ــد ،أن قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال ،اعـتـقـلــت
ن ـحــو  1500فـلـسـطـيـنــي م ـنــذ ب ــداي ــة تـصــاعــد
املـ ــواج ـ ـهـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس ف ـ ــي شـ ـه ــر إبـ ــريـ ــل/
نيسان املاضي ،لتكون أعلى نسبة اعتقاالت
ُ
تسجل منذ أكتوبر /تشرين األول عام 2015
(الهبة الشعبية) ،مستخدمة أشـكــال العنف
واإلرهــاب كافة بحق املتظاهرين واملحتجني
في جميع املناطق.
وأوضح نادي األسير ،في بيان صحافي ،أن
النسبة األعلى من املعتقلني هم من األراضي

املحتلة عام  ،1948حيث ُسجلت أكثر من 700
حالة اعتقال وذلك منذ  9مايو/أيار الحالي،
فيما وصلت حاالت االعتقال في القدس منذ
بــدايــة املــواجـهــة فــي بــاب الـعــامــود إلــى قرابة
 400ح ــال ــة ،ت ـص ــاع ــدت الح ـق ــا ب ـع ــد  5مــايــو
ال ـحــالــي ،وك ــان ــت أع ـلــى نـسـبــة اع ـت ـقــاالت في
أواخر شهر رمضان.
أمــا في بقية محافظات الضفة الغربية ،فقد
ُسجلت قرابة  400حالة اعتقال ،أعالها كان في
 12مايو ،حيث وصلت إلى  60حالة في يوم
ّ
واحد .ووفقًا للنادي ،فإن جملة من الحقائق
تــم رصــدهــا على م ــدار هــذه الـفـتــرة ،منها أن
عمليات االعتقال لم تستثن النساء واألطفال
والـجــرحــى وأس ــرى ســابـقــن وصـحــافـيــن أو
كل من حاول توثيق االنتهاكات التي نفذها
االح ـت ــال ،وخــالـهــا تـعـمــدت ق ــوات االحـتــال
تنفيذ اع ـت ــداءات بالجملة مستخدمة كافة
أن ــواع وأدوات العنف .واعتبر نــادي األسير
أن مــا يـجــري على صعيد عمليات االعتقال
هــو األخـطــر منذ سـنــوات ،ال سيما مــع بــروز

ت ـه ــدي ــدات واض ـح ــة م ــن االحـ ـت ــال بتصعيد
س ـيــاســة االع ـت ـق ــال اإلداري ،إذ إن أك ـث ــر من
ً
 20معتقال فــي الـضـفــة الـغــربـيــة وخ ــال يــوم
واحـ ــد ،تــم تـمــديــد اعـتـقــالـهــم لتحويلهم إلــى
االعتقال اإلداري .ومن الجدير ذكره أن غالبية
امل ـع ـت ـق ـلــن ال س ـي ـمــا ف ــي الـ ـق ــدس واألراضـ ـ ــي
املحتلة عام  ،1948تم اإلفــراج عنهم بشروط،
إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على
ك ـف ــاالت مــال ـيــة ،أو بـتـحــويـلـهــم إل ــى الـحـبــس
املنزلي ،فيما غالبية املعتقلني في الضفة ما
زالوا رهن االعتقال.
ّ
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي شنت منذ
فجر أمس ،حملة اعتقاالت واسعة في صفوف
الشبان في معظم أحياء مدينة القدس وفي
بلدتها الـقــديـمــة تخللها االع ـت ــداء الوحشي
على بعض املعتقلني وعوائلهم .وحتى ظهر
أمس بلغ عدد املعتقلني  25شخصًا.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،بـقـيــت أب ـ ــواب امل ـس ـجــد األق ـصــى
ح ـتــى أمـ ــس األحـ ـ ــد ،خ ــاص ــة بـ ــاب امل ـغ ــارب ــة -
وهـ ــو الـ ـب ــواب ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي ي ـق ـت ـحــم مــن
خاللها املستوطنون باحات األقصى ،مغلقة
ت ـمــامــا أمـ ــام اق ـت ـحــامــات امل ـس ـتــوط ـنــن ،فيما
ت ــواص ـل ــت امل ــواجـ ـه ــات ب ــن ال ـش ـب ــان وقـ ــوات
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،وس ــط تـشـيـيــع مــزيــد
مــن الـشـهــداء .وأكــد مصدر مـســؤول فــي إدارة
األوقـ ـ ـ ــاف اإلس ــامـ ـي ــة ب ــال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة فــي
حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه ل ــم ُيـسـمــح

نسبة االعتقاالت
المسجلة هي األعلى
منذ أكتوبر 2015
غالبية المعتقلين
من القدس واألراضي
المحتلة عام 1948

ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــن ت ـن ـف ـيــذ اق ـت ـحــامــات ـهــم أم ــس،
بـعــدمــا كــانــوا أعـلـنــوا أول مــن أم ــس الـسـبــت،
اعتزامهم القيام باقتحامات واسعة بمناسبة
ما يسمى «عيد أسبوع نزول التوراة».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،واصـ ـل ــت ق ـ ــوات االح ـت ــال
تعزيز تــواجــدهــا فــي محيط الـبـلــدة القديمة
م ــن الـ ـق ــدس وعـ ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد الـ ـط ــرق امل ــؤدي ــة
لألقصى ،فيما أغلقت منذ صباح أمس ،حي
الشيخ جراح ومنعت غير سكانه من دخوله.
وك ــان حــي الـشـيــخ جـ ــراح ،شـهــد لـيــل السبت
وحتى فجر أمس األحد ،مواجهات مع قوات
االحـتــال التي اقتحمت الحي واعـتــدت على
من فيه أكثر من مرة.
وكــانــت معظم أح ـيــاء وق ــرى وب ـلــدات الـقــدس
املحتلة شـهــدت لـيــل الـسـبــت وحـتــى ســاعــات
الفجر األولى ،مواجهات وصفت باألعنف مع
ق ــوات االح ـتــال ،إضــافــة إلــى ان ــدالع اشتباك
مسلح وت ـبــادل إط ــاق ن ــار كثيف بــن قــوات
االحتالل وشبان مسلحني على حاجز قلنديا
العسكري املقام شمالي القدس املحتلة استمر
لعدة دقائق من دون أن يبلغ عن إصابات.
ك ــذل ــك اس ـت ـم ــرت امل ــواجـ ـه ــات ال ـع ـن ـي ـفــة ال ـتــي
ك ــان ــت ان ــدل ـع ــت أول م ــن أم ــس ال ـس ـب ــت ،عند
نقاط التماس في مختلف محافظات الضفة
الغربية ،حتى فجر أمس.
وأع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة فجر
أمــس ،استشهاد شخصني وإصابة أكثر من
 450شخصًا في الضفة الغربية والقدس في
مواجهات السبت .كــذلــك ،أعلنت ال ــوزارة في
وق ــت الح ــق أم ــس اسـتـشـهــاد مــواطــن مـتــأثـرًا
بجروح حرجة بالرصاص الحي في الــرأس،
ك ــان ق ــد أص ـيــب ب ـهــا الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،في
ً
الخليل ،فضال عن استشهاد مواطن متأثرًا
بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي
في البطن السبت في نابلس .وارتفع بحسب
ال ـ ـ ــوزارة ع ــدد ال ـش ـه ــداء ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
املحتلة بما فيها القدس إلــى  21فلسطينيًا،
ً
فضال عن إصابة  4373بجراح متفاوتة ،منذ
 7مايو/أيار الحالي.
ّ
وشيع الفلسطينيون بعد ظهر أمس ،جثامني
أرب ـع ــة ش ـه ــداء سـقـطــوا ب ــرص ــاص االح ـت ــال،
خ ــال مــواج ـهــات شـهــدتـهــا الـضـفــة الـغــربـيــة.
وال ـش ـهــداء هــم يــاســن حـســن حـمــد مــن قــريــة
صـ ـي ــدا شـ ـم ــال ط ــولـ ـك ــرم ،وال ـش ـه ـي ــد وج ــدي
وليد جعافرة من بلدة ترقوميا شمال غرب
الخليل ،والطفل محمد يونس فريجات (16
عامًا) من مدينة الخليل ،وطارق صنوبر من
قرية يتما جنوب نابلس.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أص ـي ــب شـ ــاب فـلـسـطـيـنــي،
أمـ ــس األحـ ـ ــد ،بـ ـج ــروح ف ــي ظ ـه ــره بــرصــاص
امل ـس ـت ــوط ـن ــن ،وهـ ــو ف ــي م ــرك ـب ـت ــه ،بـمـنـطـقــة
ال ـجــاجــل ف ــي ب ـلــدة بـنــي نـعـيــم ش ـمــال شــرق
الخليل.
من جهة ثانية ،اندلعت ،أمس ،مواجهات بني
الـشـبــان وق ــوات االح ـتــال اإلســرائ ـي ـلــي ،قــرب
حــاجــز بـيــت إي ــل ش ـمــال مــديـنــة ال ـب ـيــرة ،بعد
إغالق عدد من املستوطنني الطريق واالعتداء
على السيارات املارة ،فيما أغلق مستوطنون
آخ ـ ــرون م ــدخ ــل ق ــري ــة بـيـتــن ش ــرق رام ال ـلــه،
وهاجموا املركبات املارة هناك.
من جهة أخــرى ،تصدى أهالي قرية عصيرة
الـقـبـلـيــة ج ـنــوب نــاب ـلــس ،ف ـجــر أم ــس األح ــد،
ل ـه ـجــوم م ـئ ــات املـسـتــوطـنــن م ــن مستوطنة
«يـ ـتـ ـسـ ـه ــار» املـ ـق ــام ــة عـ ـل ــى أراض ـ ـ ـ ــي ج ـن ــوب
نــاب ـلــس وال ــذي ــن ه ــاج ـم ــوا وب ـح ـمــايــة ق ــوات
االحتالل املنطقة الشرقية من القرية ،وقذفوا
بزجاجتني حارقتني منزلني تسببتا بإحراق
أجـ ــزاء م ــن امل ـنــزلــن ،وف ــق م ــا أك ــدت ــه مـصــادر
محلية لـ«العربي الجديد».
من جانب آخر ،أصيب عشرات الفلسطينيني
بـ ـح ــاالت اخ ـت ـن ــاق ب ــال ـغ ــاز امل ـس ـي ــل ل ـلــدمــوع
فجر أم ــس ،نقل بعضها ملــراكــز طبية لتلقي
الـعــاج ،بعدما أطلق جنود االحـتــال قنابل
الغاز املسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه
منازل األهالي في قرية اللنب الشرقية جنوب
نابلس ،وســط ان ــدالع مــواجـهــات ،وذل ــك بعد
ق ـم ــع االح ـ ـتـ ــال م ـس ـي ــرة م ـ ـنـ ــددة ب ــالـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

متابعة

ساسة االحتالل يدعمون اإلرهاب ضد فلسطينيي الداخل
رغم اعتراف إعالم
وساسة إسرائيليين بتنامي
عنف المجموعات
اليهودية المتطرفة ضد
فلسطينيي الداخل ،إال أن
استهداف األخيرين من
دون غيرهم متواصل
صالح النعامي

في الوقت الذي واصلت فيه شرطة ومخابرات
االحتالل اإلسرائيلي ،حمالت االعتقال املكثفة
في صفوف فلسطينيي الداخل بعد مشاركتهم
في النضال الــذي يعم األراضــي الفلسطينية،
ّ
أش ـ ــارت إذاع ـ ــة ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى أن
ّ
املنظمات اإلرهابية اليهودية تخطط وتنظم
أنشطتها العدوانية ضد الفلسطينيني بشكل
علني وتحظى بدعم مستويات سياسية.
وفي تقرير نشرته ،أمس األحد ،لفتت اإلذاعة
إلــى أن «تنظيم أعـمــال العربدة التي ينفذها
أعضاء التنظيمات املتطرفة ،يتم عبر الشبكة
الـعـنـكـبــوتـيــة بـشـكــل ج ـل ــي ،م ــن دون أن تتم
مــواجـهـتـهــم بـمــوقــف حــاســم» .ولـفـتــت إل ــى أن
مــا يـفــاقــم األم ــور خ ـطــورة ،حقيقة أن أنشطة
ه ــذه الـتـنـظـيـمــات تـحـظــى بــدعــم شخصيات
سياسية ،والـتــي تـبــرر مساندتها بحجة أن
ذلــك مــا يفرضه «واج ــب الــدفــاع عــن اليهود»،

على الــرغــم مــن أن الـحــديــث ي ــدور عــن أنشطة
إجــرام ـيــة .وكــانــت قـنــاة الـتـلـفــزة اإلســرائـيـلـيــة
« »12قــد كـشـفــت ،قـبــل يــومــن ،عــن أن املفتش
الـ ـع ــام ل ـل ـش ــرط ــة ،ك ــوب ــي شـ ـبـ ـت ــاي ،ق ــد حـ ّـمــل
فــي اجـتـمــاع أم ـنــي ،زع ـيــم الـحــركــة الـكـهــانـيــة،
عضو الكنيست املـتـطــرف ،إيـتـمــار بــن غفير،
املـســؤولـيــة عــن إش ـعــال األوضـ ــاع الـتــي قــادت
إلى تفجر األوضاع في القدس وغزة والداخل
الفلسطيني ،عبر تنظيم أعمال استفزازية في
حي الشيخ جــراح بالقدس ،من ضمنها فتح
مكتب تمثيلي لحركته في الحي.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـ ـلـ ـ ــت ش ــرط ــة
ومـخــابــرات االح ـتــال اسـتـهــداف فلسطينيي
الداخل وتنفيذ اعتقاالت واسعة في صفوفهم،
م ـت ـجــاه ـلــة ج ــرائ ــم امل ـت ـط ــرف ــن الـ ـيـ ـه ــود .وق ــد
تركزت االعتقاالت ،ليل أول من أمس السبت،
ف ــي أوسـ ـ ــاط فـلـسـطـيـنـيــي ال ـن ـق ــب ،ح ـي ــث تــم
اعتقال  150منهم ،من بينهم طالب جامعيون،
إلى جانب ترك املخابرات اإلسرائيلية بالغات
اس ـت ـج ــواب ل ـع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـط ــاب ملـقــابـلــة
مـحـقـقــي ال ـشــرطــة وامل ـخ ــاب ــرات .وع ـلــى الــرغــم
من أنــه قد تم إطــاق ســراح عــدد من الذين تم
اعتقالهم ،إال أنه في املقابل تم فرض شروط
ّ
تقيد حركتهم.
ك ـم ــا أع ـل ــن ج ـه ــاز األم ـ ــن الـ ـع ــام اإلس ــرائ ـي ـل ــي
(الـ ـش ــاب ــاك) ،أم ــس األح ـ ــد ،اع ـت ـقــال ال ـع ـشــرات
مــن فلسطينيي الــداخــل ،بــزعــم االع ـتــداء على
مــواط ـنــن ي ـه ــود .وق ــال «ال ـش ــاب ــاك» ف ــي بـيــان
إن ــه اع ـت ـقــل خ ــال األي ـ ــام األخـ ـي ــرة بــالـتـعــاون
م ــع ال ـش ــرط ــة عـ ـش ــرات امل ـت ـه ـمــن بــامل ـشــاركــة
ف ــي ه ـج ـم ــات ع ـل ــى إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ف ــي أن ـح ــاء

ال ـب ــاد .وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أعـلـنــت الـشــرطــة
اإلسرائيلية فــي بـيــان اعتقال  6فلسطينيني
ف ــي مــدي ـنــة ال ـل ــد «لــاش ـت ـبــاه ف ــي مـخــالـفـتـهــم
النظام وإطالق النار على ضباط الشرطة في
األي ــام األخ ـيــرة» ،مــا يــرفــع حصيلة املعتقلني
في املدينة إلــى  ،27منذ اإلثنني املــاضــي .لكن
«الشاباك» والشرطة اإلسرائيلية لم يتطرقا
فــي بيانيهما إل ــى اع ـت ــداءات عنيفة تـعـ ّـرض
لها العديد من فلسطينيي الداخل على أيدي
متطرفني يهود.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـ ّـم ـ ـلـ ــت ش ـخ ـص ـي ــات
إسرائيلية حكومة بنيامني نتنياهو ،قسطًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ت ــده ــور ال ـعــاقــة
ب ــن إســرائ ـيــل وفـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل .وكـتــب

زعـيــم املـعــارضــة واملـكـلــف بتشكيل الحكومة
اإلسرائيلية ،يئير لبيد ،على حسابه بموقع
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،إن حـ ـك ــوم ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو تـتـحـمــل
امل ـســؤول ـيــة ع ــن امل ــواج ـه ــات ب ــن فلسطينيي
ال ــداخ ــل والـتـنـظـيـمــات اإلج ــرام ـي ــة الـيـهــوديــة
التي تثير القالقل في املدن العربيةّ ،
لتعمدها

اعتقلت شرطة
االحتالل اإلسرائيلي 150
شابًا من النقب

تتجاهل السلطات اإلسرائيلية إرهاب المتطرفين اليهود (أورين زيف/فرانس برس)

ع ــدم االه ـت ـم ــام ب ـج ـهــاز ش ــرط ــي ي ـك ــون ق ــادرًا
على مواجهة هــذه التنظيمات .مــن ناحيته،
قــال الـكــاتــب اإلســرائـيـلــي ســامــي بـيــرتــس ،في
م ـقــال ن ـشــرتــه صـحـيـفــة «ه ــآرت ــس» أمـ ــس ،إن
«إسرائيل تدفع ثمن تعمدها إهمال معالجة
املشاكل التي يعاني منها فلسطينيو  ،48مما
جعلها تنفجر في وجهها مرة واحدة» .وأشار
إل ــى أن «الـحـكــومــات اإلســرائـيـلـيــة املتعاقبة،
وتـحــديـدًا التي رأسـهــا بنيامني نتنياهو ،لم
تهتم للمشاكل التي يعاني منها فلسطينيو
الـ ــداخـ ــل ،ومـ ــن ضـمـنـهــا اس ـت ـش ــراء الـجــريـمــة
املنظمة ،مما جعل تل أبيب تواجه تبعات هذه
املشاكل في الوقت الحالي».
أما أفيغدور ليبرمان ،زعيم حزب «يسرائيل
بيتينو» اليميني املعارض ،فقد عزا األوضاع
الـ ـت ــي ق ـ ــادت إل ـ ــى املـ ــواج ـ ـهـ ــات األخ ـ ـيـ ــرة إل ــى
«أنشطة الحركات الدينية اليهودية املتطرفة،
وأداء الـحــركــة اإلســامـيــة فــي الــداخــل بقيادة
الـشـيــخ رائ ــد صـ ــاح» .وف ــي مـقــابـلــة م ــع قـنــاة
ّ
ً
« »12اإلســرائـيـلـيــة ،رأى ليبرمان أن «تـحــوال
ط ــرأ عـلــى الـتــوجـهــات الـقــومـيــة لفلسطينيي
الــداخــل ،وتحديدًا في مدينتي اللد والنقب»،
مدعيًا أنهم «باتوا يبدون التعاطف مع حركة
حماس» .في املقابل ،بدا زعيم الحركة الكهانية
امل ـت ـط ــرف ــة ،إي ـت ـم ــار ب ــن غ ـف ـيــر ،مـصـمـمــا على
مواصلة استفزازاته للجمهور الفلسطيني.
وف ــي مـقــابـلــة مــع إذاعـ ــة الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ص ـبــاح أمـ ــس ،ق ــال إن ــه «م ـع ـنــي بـفـتــح مكتب
برملاني له في كل مكان في إسرائيل» ،مشددًا
ع ـلــى أن ــه «س ـي ــواص ــل ج ــوالت ــه االس ـت ـفــزازيــة،
تحديدًا في مدينتي اللد والرملة».

قضية
القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
ّ
مصرية أن االتصاالت التي أجرتها
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ــودان ـي ــة بــال ـصــن،
فــي إط ــار الـبـحــث عــن ضـغــوط ســريـعــة على
إثيوبيا ،بالتوازي مع املحاوالت األميركية
الستئناف مـفــاوضــات االتـفــاق على قواعد
ّ
املـ ــلء وال ـت ـش ـغ ـيــل ،أف ـض ــت إل ــى أن ب ـكــن ما
زال ــت ثــابـتــة عـلــى موقفها الــرافــض لتدويل
القضية في الجمعية العامة لألمم املتحدة
أو مجلس األمن ،واستعدادها لتقديم «دعم
فني» ملسار التفاوض الــذي يقوده االتحاد
ّ
األفــريـقــي فـقــط ،بحجة «إي ـمــان الـصــن بــأن
الـحـلــول األفــريـقـيــة هــي املـنــاسـبــة للقضايا
القارية املشتركة».
وبذلك تكون الصني قد كررت امتناعها عن
ممارسة ّ
أي ضغط على إثيوبيا للموافقة
ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف ال ـت ـف ــاوض ال ـب ـن ــاء .ويــأتــي
مــوق ــف ب ـكــن ب ــرفــض ت ـح ــرك مـجـلــس األم ــن
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ،مـ ــن م ـن ـط ـلــق الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ف ــي الـ ـس ــد ،ومـ ـن ــع امل ـج ـلــس
م ــن ال ـتــدخــل ف ــي ص ــراع ــات امل ـي ــاه ،ارت ـبــاطــا
بمنازعات خاصة بها مع ّ دول أخرى.
وأش ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن ــه عـلــى الــرغــم من
ّ
للسد وإثيوبيا ،فهي
موقف الصني الداعم
ما زالت الدولة األكثر تجاوبًا مع االتصاالت
املـصــريــة والـســودانـيــة فــي إط ــار البحث عن
ً
وســائــل لـتــافــي األض ــرار عمليًا ،استكماال
لالتصاالت التي أجريت بني القاهرة وبكني،
تحديدًا منتصف العام املــاضــي ،عقب امللء
األول ،الستكشاف ما يمكن للصني تقديمه
لـحـلـحـلــة األزم ـ ـ ــة ،بــال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـجــانــب
اإلث ـيــوبــي ،أو بـتـقــديــم م ـســاعــدات «كـبـيــرة»
ملصر ملساعدتها على منع وق ــوع األض ــرار
امل ـتــوق ـعــة ،ب ـمــا ل ـهــا م ــن خ ـب ــرات طــوي ـلــة في
التعامل مع قضايا األنهار.
ّ
وذكرت املصادر أن الدعم الصيني الشفهي،
وامل ـق ـت ــرح ــات اإلي ـج ــاب ـي ــة ف ــي هـ ــذا ال ـص ــدد،
تنطلق من رغبة القيادة الصينية في عدم
الـتـفــريــط بعالقاتها بــالـقــاهــرة والـخــرطــوم،
بـ ـع ــد إع ـ ــاق ـ ــة بـ ـك ــن طـ ـ ــرح مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــرار
امل ـصــري ،املــدعــوم أمـيــركـيــا ،إلل ــزام إثيوبيا
بــاسـتـئـنــاف امل ـف ــاوض ــات وم ـنــع املـ ــلء األول
ّ
للسد العام املاضي ،وعــدم ممارسة
املنفرد
أي ضغط يــذكــر على اإلثـيــوبـيــن .وقــد منع
ه ــذا األم ــر دول ـتــي امل ـصـ ّـب مــن ق ـبــول عــرض
بـكــن بــدخــولـهــا كــوسـيــط مـسـتـقــل ،ملـحــاولــة
تقديم حـلــول وســط بــن الـجــانـبــن ،على أن
يتم إعدادها بواسطة اختصاصيني فنيني
ت ــاب ـع ــن ل ـل ـح ـكــومــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،إذ فـضـلــت

على الرغم من تكرار الصين رفضها الضغط على إثيوبيا للموافقة
على استئناف التفاوض البن ّاء ،فإن ّها في المقابل ،عرضت على مصر
تقديم «كلّ المساعدات الالزمة» لدعم جهودها في معالجة المياه

أزمة سد
النهضة

الصين تخذل مصر
والسودان سياسيـًا

مصر آن ــذاك إرج ــاء خـطــوة التدخل املباشر
بهذا الشكل إلى ما بعد انتهاء املفاوضات
برعاية االتحاد األفريقي.
ّ
غير أن الصني ،بحسب مصادر فنية بوزارة
ال ــري املـصــريــة ،تعهدت أخـيـرًا بتقديم «كل
املـســاعــدات الــازمــة» لدعم جهود مصر في
معالجة امل ـيــاه ،ورف ــع ك ـفــاءة تحلية املـيــاه،
وإع ــادة استخدامها ،وتحسني جــودة مياه
ال ـن ـي ــل ذاتـ ـه ــا ،م ــن خـ ــال ج ـل ــب م ـن ـظــومــات
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع أشـ ـك ــال م ــن ال ـت ـلــوث
امل ـتــوقــع دخــول ـهــا ع ـلــى م ـيــاه ال ـن ـيــل ،لـلـمــرة
األول ـ ــى ،ج ــراء ت ـغ ـيــرات ع ــدة سـتـحــدث على
م ـن ـظــوم ـتــي ال ـ ــري اإلث ـي ــوب ـي ــة وال ـس ــودان ـي ــة
بسبب السد ،بما سيغير الطبيعة البيئية
للمياه الواصلة إلــى بحيرة ناصر .وأكــدت
ّ
املصادر أن التقارير الفنية ال تتحدث فقط
عن خروج آالف األفدنة من الرقعة الزراعية
عـلــى م ــراح ــل ،رب ـمــا ت ـبــدأ ف ــي ال ـع ــام املـقـبــل،
ولكن أيضًا عن اإلنفاق املالي الضخم الذي
يجب على مصر االستعداد له لعالج نتائج
ال ـت ـط ــور ال ـ ــذي س ـي ـط ــرأ ع ـل ــى اس ـت ـخــدام ـهــا
لألغراض الزراعية والصناعية والتنموية
ّ
في كل من إثيوبيا والسودان ،من استخدام
مـكـثــف لـلـمـبـيــدات وزي ـ ــادة كـمـيــات الـصــرف
الصناعي والزراعي في حوض النيل.
ّ
وب ـح ـس ــب امل ـ ـص ـ ــادر ،ف ـ ـ ــإن هـ ـن ــاك بــال ـف ـعــل
مشاريع من ضمن حزمة التعامل مع آثار
سد النهضة ،ليست فقط ضخمة بالنسبة
ملشاريع منظومة املـيــاه املصرية الحالية،

ّ
بل هي غير مسبوقة ،ألنها تتعامل مع واقع
جديد لم تخبره مصر من قبل .لكن هناك
ً
دوال ع ــدة لـهــا خ ـبــرات فــي الـتـعــامــل معها
كــالـصــن .وم ــن ناحيتها ت ــرى األخ ـي ــرة أن
هذه فرصة لن تتكرر كثيرًا لزيادة تأثيرها
االق ـت ـص ــادي ،وتـعـمـيــق م ـس ـتــوى ال ـت ـعــاون
مع جميع الــدول الرئيسية بحوض النيل.
وفي هذا اإلطــار ،أوضحت املصادر الفنية
ّ
أن وزارة ال ــري ب ــدأت ال ـت ـعــاون مــع الصني
ف ــي مـ ـج ــاالت ع ـل ـم ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـ ــاألدوات
املتقدمة لحساب البصمة املائية ،وإعــادة
اس ـت ـخ ــدام م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ــزراع ــي بـطــرق
غير معتادة في الشرق األوســط ،وتحسني
ال ـب ـي ـئــة ال ـن ـهــريــة وت ـخ ـف ـيــض الـ ـه ــدر ال ـعــام
للمسطحات املائية.

تتعاون وزارة الري
المصرية مع الصين في
مجاالت مختلفة
تعمل مفوضية االتحاد
األفريقي على وضع
مسودة لصيغة اتفاق

القضية،
وبــالـعــودة للجانب السياسي مــن
ّ
قــالــت امل ـص ــادر الــدبـلــومــاسـيــة املـصــريــة إنــه
بعد م ــرور نحو أسـبــوع مــن عــرض املقترح
األميركي األفريقي اإلماراتي الخاص بإعداد
اتفاق مؤقت يحكم عملية امللء الثاني للسد،
فإنه لم يتم التوصل ّ
ألي ضمانات حقيقية
السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض بـ ــال ـ ـصـ ــورة ال ـت ــي
ترضي مصر والـســودان ،وكذلك التي تلبي
اح ـت ـيــاجــات ال ـج ــان ــب اإلث ـي ــوب ــي امل ــزع ــوم ــة،
ل ـ ـيـ ــوافـ ــق فـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
ال ـت ـفــاوض فــي م ــدى زم ـنــي قـصـيــر .وذك ــرت
ّ
املـ ـص ــادر أن مـفــوضـيــة االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي،
بالتعاون مع الكونغو الديمقراطية وعدد
من الخبراء الفنيني ،تعمل حاليًا على وضع
م ـســودة لصيغة ات ـفــاق مــؤقــت ،وآخ ــر دائــم،
من حصيلة املناقشات األخيرة خالل جولة
كينشاسا الفاشلة ،بحيث يتم اإلســراع في
توقيعها ،بمجرد تلبية الضمانات املطلوبة
مــن األط ــراف الـثــاثــة ،وال ـتــي مــا زال ــت محل
خـ ـ ــاف ،خ ــاص ــة م ـط ـلــب إث ـي ــوب ـي ــا بـ ـت ــوازي
االتفاق النهائي على قواعد امللء والتشغيل
م ــع وض ــع مـحــاصـصــة ج ــدي ــدة مل ـيــاه الـنـيــل
األزرق .وكانت إضافة هذه املسألة لالتفاق،
م ــن األمـ ــور ال ـتــي رف ـضــت م ـصــر وال ـس ــودان
الـتـطــرق إليها فــي املـفــاوضــات تحت رعاية
الــواليــات املتحدة بــن عــامــي  2019و،2020
لكن إثيوبيا استمرت خالل التفاوض ،تحت
لواء االتحاد األفريقي نهاية العام املاضي،
بما حمله بيان قمة يوليو/تموز املاضي ،من
عناصر ،بما في ذلك االعتراف بعمل حساب
ل ـل ـت ـط ــورات الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى ال ـن ـي ــل األزرق،
تمامًا كتمسكها بالتفسير الحرفي التفاق
امل ـبــادئ املــوقــع فــي  .2015وفــي ذلــك الــوقــت،
أعلنت الــرئــاســة املصرية أنــه «سيتم الحقًا
ٔ
العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة اوجه
ال ـت ـعــاون امل ـش ـتــرك بــن الـ ــدول ال ـثــاث فيما
ُ
يخص اسـتـخــدام مياه الـنـيــل» ،فيما اعتبر
ارت ــدادًا كبيرًا عن موقف مصري ثابت ضد
الخطة اإلثيوبية إلعــادة املحاصصة .األمر
الذي فسرته املصادر الفنية والدبلوماسية
ّ
املـصــريــة ب ــأن «إثـيــوبـيــا اشـتــرطــت للمضي
قــدمــا فــي امل ـفــاوضــات ل ـلــوصــول إل ــى اتـفــاق
ك ــام ــل ب ـش ــأن ق ــواع ــد امل ـ ــلء وال ـت ـش ـغ ـي ــل ،أن
يـ ـت ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى خـ ـط ــة ج ــدي ــدة
للتعاون فــي االسـتـخــدام املنصف والـعــادل
ملياه النيل األزرق ،أي بني مصر والسودان
وإثـيــوبـيــا ف ـقــط ،واالن ـع ـكــاس املـبــاشــر لهذا
األمــر هــو إلـغــاء جميع االتـفــاقـيــات السابقة
لتقسيم امل ـيــاه بــن دول ـتــي امل ـصــب ،خاصة
اتفاقية  1959التي سيفرغها ســد النهضة
عمليًا من مضمونها».
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شرق
غرب
ّ
يحذر من
البابا
«دوامة موت»
ّ
حـ ـ ـ ــذر ال ـ ـبـ ــابـ ــا ف ــرنـ ـسـ ـي ــس ،أم ــس
األحد ،من إمكانية تدهور الوضع
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ع ـلــى ق ـطــاع غـ ــزة ،واص ـف ــا سـقــوط
ضحايا مدنيني بــاألمــر «الفظيع
وغ ـ ـيـ ــر امل ـ ـق ـ ـب ـ ــول» .وق ـ ـ ـ ـ ــال ،خ ــال
عـ ـظ ــة فـ ــي الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان« ،ت ـه ـي ـمــن
ّ
اش ـت ـب ــاك ــات م ـســل ـحــة ع ـن ـي ـفــة بــن
قـ ـ ـط ـ ــاع غـ ـ ـ ــزة وإسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل (عـ ـل ــى
املـ ـشـ ـه ــد) ،وتـ ـنـ ـط ــوي ع ـل ــى خـطــر
التحول إلــى دوامــة مــوت ودمــار».
وأضاف «أتساء ل إلى أين ستقود
ال ـكــراه ـيــة واالن ـت ـق ــام؟ ه ــل نعتقد
حـقــا أن ــه بــإمـكــانـنــا إق ــام ــة الـســام
عبر تدمير بعضنا البعض؟».
(فرانس برس)
تونس :ائتالف «الكرامة»
يتحول لحزب سياسي
أع ـل ــن ائ ـت ــاف «الـ ـك ــرام ــة» ،املـمـثــل
في البرملان التونسي بــ 18نائبًا،
أم ــس األح ـ ــد ،ت ـحــولــه م ــن ائ ـتــاف
نـيــابــي إلــى حــزب سـيــاســي ،وذلــك
ب ـ ـعـ ــد ح ـ ـصـ ــولـ ــه ع ـ ـلـ ــى املـ ــواف ـ ـقـ ــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة .وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب عــن
االئـتــاف محمد الفاتح الخليفي
أن «ان ـت ـقــال ائ ـت ــاف ال ـكــرامــة إلــى
ح ــزب س ـيــاســي س ـي ـكــون م ــن أجــل
التنظم والعمل بفاعلية» ،مبينًا
أن «الـحــزب سيمكنهم من تكوين
م ـكــاتــب ج ـهــويــة وإدارة مــركــزيــة
وم ـك ـت ــب س ـي ــاس ــي ،ك ـم ــا س ـي ـكــون
لديهم موارد مالية».
(العربي الجديد)
تركيا تطور صواريخ
خفيفة للمسيّرات
طـ ـ ـ ّـورت ش ــرك ــة «ت ـ ـ ــروي» الـتــركـيــة
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ خ ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة ي ـ ـم ـ ـكـ ــن
استخدامها في الطائرات املسيرة،
واملــرك ـبــات األرض ـي ــة امل ـس ـيــرة عن
بـ ـع ــد .ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ــاضـ ــول
عن مصادر في الشركة قولها إن
«الشركة طــورت صــواريــخ خفيفة
بقطر  40ملليمترًا للطائرات بدون
طيار الصغيرة ،بحيث تستطيع
حملها» .وأضافت «من املرتقب أن
يتم استخدام الصواريخ املطورة
محليًا ،في العمليات األمنية».
(األناضول)
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بعدما تعذر إلى اآلن على إيران تنفيذ مشروعها لربط طهران ببيروت،
يبدو مشروع سكك الحديد الــذي سيربط إيــران بالعراق وسورية
ومنطقة البحر األبيض المتوسط تحت واجهة اقتصادية ،خيارًا بديًال
اليوم ،وهو ما دفعها إلحياء العمل به

تقرير

االنتخابات الرئاسية السورية

ابتزاز لتجديد «البيعة » لألسد

مشروع سكك
الحديد اإليراني

تضغط األجهزة
األمنية التابعة للنظام
السوري على التجار
وأصحاب المحال
ورجال الدين من أجل
إظهار دعم بشار األسد

أمين العاصي

التفاف على قطع
طريق طهران ـ بيروت
منذ تعاظم نفوذها في سورية وضعت إيران عينها على ميناء الالذقية (لؤي بشارة/فرانس برس)

عماد كركص

ي ـم ـن ــع ال ـ ــوج ـ ــود األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
ك ــل م ــن الـ ـع ــراق وسـ ــوريـ ــة ،وفــي
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى وج ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد،
ـق
إي ـ ــران م ــن تـنـفـيــذ مـخـطـطـهــا بـفـتــح طــريـ ٍ
رسـمــي يــربــط ط ـهــران بـبـيــروت مـ ــرورًا بكل
من سورية والـعــراق .وأمــام هــذا املنع الذي
تـ ـب ــرره واش ـن ـط ــن ب ـك ــون ال ـط ــري ــق سـيـكــون
ممرًا لالستخدام العسكري وتقوية النفوذ
ّ
اإلي ــران ــي فــي كــل مــن ســوريــة ول ـب ـنــان ،فــإن
ط ـهــران قــد تـلـجــأ لــالـتـفــاف عـلـيــه ،لـلـعــودة
إل ــى م ـش ــروع ق ــدي ــم  -ج ــدي ــد بــإن ـشــاء سكة
حديدية تصل إيران بميناء الالذقية ،غرب
سورية ،وبالتالي تحقيق الهدف األبرز من
مـشــروع الطريق أو السكة ،بــالــوصــول إلى
مياه املتوسط ،وتأمني وقوفها على منفذ
بحري إضافي ،بذريعة سكة الحديد ،التي
يــوحــي إنـشــاؤهــا بــأبـعــاد اقـتـصــاديــة ،أكثر
منها عسكرية.
وي ـ ـعـ ـ ّـد إع ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،حـســن
روحاني ،قبل أيام ،عزم بالده تنفيذ مشروع
سكة الـحــديــد ،إحـيـ ً
ـاء للمشروع مــن جديد،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا اع ـت ـب ــر أن ربـ ــط شـبـكــة
س ـكــك ال ـح ــدي ــد ب ــن مــدي ـن ـتــي شـلـمـجــه في
إي ــران والـبـصــرة فــي الـعــراق «مهم للغاية».
ّ
وأضاف أن «املشروع سيربط إيران بالعراق
وسورية ومنطقة البحر األبيض املتوسط
ال ـت ــي تـحـظــى بــأهـمـيــة بــال ـغــة ،وسـيـســاهــم
في تحقيق تغيير كبير في املنطقة» .وأكد
روحــانــي أن الحكومة تتابع هــذا املـشــروع
عـلــى الـصـعـيــديــن الـسـيــاســي والـعـمـلـيــاتــي،
على أن ينتهي في السنوات املقبلة.
وخرجت فكرة سكة الحديد اإليرانية للمرة
األول ـ ــى ف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ،2016ع ـلــى لـســان
مساعد املرشد اإليراني للشؤون العسكرية،
يحيى ص ـفــوي ،ال ــذي أك ــد حينها ض ــرورة
إن ـش ــاء سـكــك حــديــد تــربــط إي ـ ــران بــالـعــراق
وس ــوري ــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى م ـي ـنــاء ال ــاذق ـي ــة،
معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق
تقدم اقتصادي بني البلدان اإلسالمية.
وف ــي يــولـيــو/تـمــوز مــن ع ــام  ،2019أعلنت

الـسـلـطــات اإليــران ـيــة رسـمـيــا ال ـبــدء بتنفيذ
مشروع ربط ميناء «اإلمام الخميني» الواقع
ع ـلــى ال ـجــانــب اإلي ــران ــي م ــن م ـيــاه الخليج
بميناء الالذقية السوري ،عبر شبكة سكك
حديد تمر مــن األراض ــي العراقية .حينها،
ك ـشــف امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـشــركــة س ـكــك الـحــديــد
اإليــرانـيــة سعيد رســولــي ،بعد اجتماع مع
مسؤولي خطوط السكك الحديد في العراق
ّ
وس ــوري ــة ف ــي الـعــاصـمــة ط ـه ــران ،أن إي ــران
ب ــدأت بتنفيذ املــرحـلــة األول ــى مــن مـشــروع
ربـ ــط م ـي ـن ــاء «اإلمـ ـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي» بـمــديـنــة
خــرمـشـهــر ج ـنــوب غــربــي ال ـب ــاد م ــن خــال
خطوط حديدية ،على أساس أن يتم اتصاله
بخطوط «شلمجه (اإليــران ـيــة) ـ الـبـصــرة».
وأضــاف رسولي أنــه بعد اكتمال املشروع،
س ـ ُـي ــرب ــط الـ ـج ــان ــب اإلي ـ ــران ـ ــي مـ ــن الـخـلـيــج
بميناء الالذقية السوري بخطوط حديدية
عبر البصرة العراقية ،واصفًا املشروع بأنه
«استراتيجي واألهم من بقية خطوط النقل
البرية».
وم ـن ــذ ت ـعــاظــم ن ـف ــوذه ــا ف ــي س ــوري ــة ،عقب
تدخلها العسكري عبر مليشيات «الحرس
الثوري اإليراني» ،وضعت إيران عينها على
ميناء الالذقية البحري ،ثاني أهــم املوانئ
الـبـحــريــة فــي ال ـبــاد ،بـعــد مـيـنــاء طــرطــوس
الــذي بــات تحت السيطرة الــروسـيــة بشكل
شبه كــامــل .وب ــدأت إي ــران بفرض هيمنتها
على امليناء من خالل التدخل بتعيني كبار
مسؤوليه من جهة ،وإحاطته باملليشيات
املدعومة من قبلها باإلضافة ملتنفذين في
األج ـهــزة األمـنـيــة ال ـســوريــة املـقــربــن منها،
مــن جهة أخ ــرى .لكن الـتــدخــل الــروســي في
ال ـبــاد خــريــف ال ـعــام  2015بشكل مباشر،
ّ
يضيق على التطلعات اإليرانية الرامية
بدأ
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ش ــواط ــئ ال ـب ـحــر امل ـتــوســط.
ورب ـ ـيـ ــع عـ ـ ــام  ،2019كـ ـ ــاد رئـ ـي ــس ال ـن ـظ ــام
الـســوري بـشــار األس ــد ،أن يحقق إلي ــران ما
تصبو إليه خــال زيارته املفاجئة لطهران
ولـ ـق ــائ ــه املـ ــرشـ ــد األع ـ ـلـ ــى عـ ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي،
بتسليم امليناء إلحــدى الشركات اإليرانية
بعقد رس ـمــي ،مـقــابــل إم ــداد الـنـظــام بـمــواد
تموينية ومحروقات وزيــادة مساندته في

املجهود الحربي ،وذلــك عندما بــدأ النظام
ي ــواج ــه ص ـع ــوب ــات اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة
كبيرة نتيجة الضغوط الغربية عليه .لكن
ال ـت ــدخ ــل الـ ــروسـ ــي بــال ـض ـغــط ع ـل ــى األس ــد
ح ــال دون إت ـم ــام ذل ــك ،إذ ت ـح ــاول موسكو
االستئثار وحدها بالوقوف على الشواطئ
السورية من خالل ميناءي طرطوس ،بشكل
رسـ ـم ــي ،وال ــاذقـ ـي ــة ع ـب ــر فـ ــرض ن ـف ــوذه ــا،
كـمــا ال ت ــزال تمنع إي ــران مــن الــوصــول إلــى
م ــرس ــى ب ــانـ ـي ــاس الـ ـبـ ـح ــري ،ذي األه ـم ـي ــة
النفطية بــريــف محافظة طــرطــوس ،والــذي
حاولت طهران كذلك مد نفوذها إليه عبر
مليشياتها ووكالئها األمنيني داخل أجهزة
النظام السوري.
وإلـ ـ ـ ـ ــى اآلن ،تـ ـنـ ـج ــح روس ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ــي فـ ــرض
هيمنتها على املنافذ البحرية في سورية،
ملنع الــوصــول اإليــرانــي إليها .فبعد العقد
الذي حصلت عليه شركة روسية الستثمار
ميناء طرطوس لـ  49عامًا ،ال تبدو موسكو
لديها مشكلة في أن يدار مرفأ الالذقية عبر
شراكة بني إحدى أهم شركات النقل البحري
العاملية (مجموعة « »CMA CGMالفرنسية)
وشــركــة ســوريــة (ســوريــا القابضة) ،مقابل
عدم السماح إليران باستثمار املرفأ وإدارته
م ــن قـبــل إحـ ــدى شــركــات ـهــا .وب ـق ــدر م ــا يهم
ذلك املصلحة الروسية ،اقتصاديًا ونفوذًا،
فــإن ـهــا ك ــذل ــك ت ــدف ــع بــات ـجــاه إزال ـ ــة ال ــذرائ ــع

أحاطت إيران ميناء
الالذقية بالمليشيات
المدعومة من قبلها
حكومة إيران المقبلة
قد تحول المشروع
االقتصادي إلى عسكري

األميركية واستغاللها ملنع مزيد من تمدد
إيـ ـ ــران ف ــي س ــوري ــة ،وال س ـي ـمــا ف ــي مــواقــع
حيوية ،خصوصًا بعد إقــرار قانون قيصر
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـع ـقــوبــات ال ـ ــذي ي ـض ـيــق عـلــى
النظام وحلفائه ويمنع امداده باملساعدات
االقتصادية والعسكرية.
في السياق ،يرى الصحافي املتابع للشأن
اإليـ ــرانـ ــي ورئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر م ــوق ــع «إيـ ـ ــران
إنـ ـس ــاي ــدر» ،أي ـم ــن م ـح ـمــد ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أنـ ــه م ـنــذ عـ ــام ،2016
بـ ـ ــدأ الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع سـ ـك ــة ح ــدي ــد
تــربــط ميناء الخميني بشلمجه اإليــرانـيــة
(يـقــع االث ـنــان فــي محافظة خــوزس ـتــان) ثم
ً
بــالـبـصــرة فــي ال ـع ــراق ،وصـ ــوال إل ــى ميناء
الالذقية على البحر املتوسط فــي سورية.
ّ
ويـعـتـقــد مـحـمــد أن «ه ــذا امل ـش ــروع مرتبط
باتفاقية التعاون االستراتيجي بني الصني
وإيران والتي تمتد لـ 25عامًا ،والتي وقعها
الطرفان قبل نحو شهرين ،باعتبار أن مثل
ه ــذا املـ ـش ــروع ال ـض ـخــم والـ ـ ــذي يـمـتــد على
مـســافــة  1041كـيـلــومـتـرًا ويـكـلــف قــرابــة 10
م ـل ـيــارات دوالر ،قــد يـصـبــح ردي ـفــا لطريق
الحرير الذي يمتد من الصني إلى باكستان
فـ ــإيـ ــران إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق وانـ ـتـ ـه ــاء ب ـس ــوري ــة».
ّ
ويوضح محمد أن «طهران وبكني هما أكبر
املـسـتـفـيــديــن م ــن م ـش ــروع ال ــرب ــط السككي
بــن إيـ ــران وال ـع ــراق وس ــوري ــة مــن الناحية
االق ـت ـصــاديــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،فــامل ـشــروع
سـيـكــون وأدًا مل ـشــروع مـيـنــاء ال ـفــاو الكبير
(ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب
محافظة البصرة) قيد اإلنجاز املتعثر في
البصرة ،وضربة ملشروع سكة الحديد من
ً
الفاو وصوال إلى تركيا ومنها إلى أوروبا،
والـ ـ ــذي سـيـسـتـفـيــد م ـنــه الـ ـع ــراق بــالــدرجــة
األولــى على عكس مشروع الربط السككي
ً
بــن شلمجه اإليــران ـيــة وص ــوال إل ــى ميناء
الــاذقـيــة م ــرورًا بــالـعــراق ،ال ــذي ستستفيد
منه إيران بالدرجة األولى».
ويـشـيــر محمد إل ــى أن «ط ـهــران ستستفيد
م ــن امل ـ ـشـ ــروع م ــن خ ـ ــال ت ـع ــزي ــز وج ــوده ــا
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ون ـ ـقـ ــل الـ ـ ـس ـ ــاح واملـ ـق ــاتـ ـل ــن،
وض ـ ـمـ ــان ط ــري ــق ج ــدي ــد إضـ ــافـ ــة ل ـل ـطــريــق

ال ـبــري ال ــذي سـعــت لفتحه مـنــذ ع ــام .2003
ومن خالل االطــاع على تحركات إيــران في
ّ
س ــوري ــة ،نـجــد أن ان ـت ـشــارهــا حــالـيــا يتركز
فــي محافظة دي ــر الـ ــزور ،حـيــث بـنــت قــاعــدة
اإلم ـ ــام ع ـلــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي الـبــوكـمــال
عـلــى ال ـح ــدود ال ـســوريــة ال ـعــراق ـيــة ،ونـشــرت
عناصر املليشيات التابعة لها من البوكمال
ً
وص ــوال للبادية الـســوريــة وحـمــص ،بهدف
حـمــايــة الـطــريــق ال ـبــري ال ــواص ــل بــن إي ــران
ودم ـش ــق ،وع ــن إيـ ــران تـنـصــب حــالـيــا على
ميناء الالذقية لتعزيز وجودها في الشرق
ّ
األوس ـ ـ ــط .وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـ ــإن مـ ـش ــروع الــربــط
ً
السككي بني شلمجه والبصرة وصوال إلى
الالذقية يعتبر بالنسبة إليران استراتيجيًا،
وس ـت ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ح ـل ـف ــائ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
لتمريره وضرب مشروع ميناء الفاو».
ل ـك ــن الـ ـط ــري ــق ال ـ ـبـ ــري ال ـ ـ ــذي ي ـص ــل إيـ ـ ــران
بــدم ـشــق ت ـه ــدده ق ــاع ــدة ال ـت ـنــف الـعـسـكــريــة
التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن،
ع ـن ــد م ـث ـلــث ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ال ـعــراق ـيــة
األردن ـ ـيـ ــة ،وال ـت ــي ت ـحــوي وج ـ ــودًا أمـيــركـيــا
كـبـيـرًا .وســابـقــا ،درب ــت واشـنـطــن ق ــوات من
امل ـع ــارض ــة وزودتـ ـه ــا بــامل ـعــدات الـعـسـكــريــة
امل ـت ـط ــورة لـتـحـقـيــق ه ــدف ــن؛ األول حـمــايــة
قــاعــدة الـتـنــف ،والـثــانــي تـحــرك تلك الـقــوات
فــي أي وق ــت تشعر فـيــه ال ــوالي ــات املتحدة
أن إيـ ـ ــران سـتـنـجــح ف ــي ف ـتــح ال ـط ــري ــق بني
عاصمتها ودمشق بشكل سلس ورسمي،
ل ـق ـط ـعــه ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ـ ـ ــازم .وب ــاس ـت ـم ــرار،
تجري القوات األميركية مع قوات املعارضة
املنتشرة في منطقة الـ  55املحيطة بالتنف
فــي الـبــاديــة الـســوريــة ،والـتــي تعتبر حرمًا
لـقــوات التحالف وال ــوالي ــات املـتـحــدة يمنع
االق ـت ــراب مـنــه ،م ـن ــاورات عـسـكــريــة ضخمة
ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى ج ــاه ــزي ــة قـ ــوات امل ـع ــارض ــة،
وزيـ ـ ــادة الـتـنـسـيــق مـعـهــا لـلـتـعــامــل م ــع أي
احتمال طارئ ،في مقدمته التمدد اإليراني
بالقرب من املنطقة التي تعتبر جزءًا مهمًا
في الطريق البري الذي تحلم به طهران.
وحـ ـ ــول ال ـت ـع ــام ــل األمـ ـي ــرك ــي م ــع املـ ـش ــروع
اإلي ــران ــي ال ـجــديــد ،ي ــرى ال ـبــاحــث اإلي ــران ــي
املـقـيــم فــي واش ـن ـطــن ،حـســن هــاشـمـيــان ،أن

تقرير

بغداد ـ براء الشمري

تـمـثــل خ ـطــوة ع ــدد غـيــر قـلـيــل م ــن األحـ ــزاب
العراقية النافذة في البالد بترشيح نساء
ف ـقــط ف ــي ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـتــي ق ــررت
خـ ــوض ال ـت ـن ــاف ــس ف ـي ـه ــا ،ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
املبكرة املقرر أن تجرى في  10أكتوبر/تشرين
ً
األول املقبل ،تحوال واضحًا في تأثير كوتا
النساء التي فرضت في الدستور العراقي،
الصادر في  2005على املعادلة االنتخابية.
وقد دفع تقسيم قانون االنتخابات الحالي
الـبــاد إلــى  83دائ ــرة ،وتـحــديــد عــدد مقاعد
النساء في البرملان لضمان وجود امرأة في
كــل واح ــدة ،ببرملانيات لالعتقاد أن اآللية
الجديدة لقانون االنتخابات ،وما تبعها من
تغيير في توجهات األحــزاب حيال النساء،
قد يزيدان من حصتهن في البرملان املقبل.
ووف ـق ــا ل ـلــدس ـتــور ال ـع ــراق ــي ف ــإن ع ــدد كــوتــا
مقاعد النساء في البرملان يجب أال يقل عن
 25في املائة من العدد الكلي ألعضاء مجلس
النواب البالغ  329مقعدًا .وكان تأثير النساء
ً
ضئيال فــي الـتـجــارب االنتخابية السابقة،
ال ـتــي هـيـمـنــت عـلـيـهــا ال ـت ـحــال ـفــات الـكـبـيــرة
التي كانت تمنح األولوية لقادتها البارزين
في الدعاية االنتخابية ،وتتعامل مع أغلب
املرشحات من النساء بقدر أقل من االهتمام
لغرض سد فــراغ الكوتا .ونتيجة لذلك فإن
أغ ـل ــب ال ـبــرملــان ـيــات ال ـســاب ـقــات وص ـل ــن عن
طريق التحالفات ،إذ لم يكن يمتلكن القدرة
على املنافسة والفوز لوحدهن.
إال أن ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـح ــال ــي ،ال ــذي

س ـت ـج ــرى ب ـمــوج ـبــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة،
منح املــرأة دورًا أكبر ،حني قسم مقاعد كل
محافظة إلــى دوائ ــر ،مـحــددًا حصة النساء
فـيـهــا ل ـض ـمــان وجـ ــود ام ـ ــرأة ف ــي ك ــل دائ ــرة
انـتـخــابـيــة ،م ــا دف ــع بـعــض األحـ ـ ــزاب ،الـتــي
تعتقد أنـهــا غـيــر ق ــادرة عـلــى املـنــافـســة مع
املــرشـحــن ال ــرج ــال ،إل ــى زج نـســاء فـقــط في
بعض الدوائر االنتخابية لضمان الحصول
عـلــى مـقـعــد .وه ــذا مــا عـمــدت إلـيــه األح ــزاب
ال ـك ــردي ــة ،ح ــن زج ــت بـ ـ  4مــرش ـحــات ف ــي 4
دوائ ــر فــي محافظة ديــالــى شــرقــي ال ـعــراق،
ل ـتــرك ـيــز أص ـ ـ ــوات ال ـن ــاخ ـب ــن األكـ ـ ـ ــراد نـحــو
النساء املرشحات ،سعيًا للفوز بـ  4مقاعد
باملحافظة ،بعد أن وجــدت الـقــوى الكردية

أن التنافس على مقاعد الرجال مع القوى
العربية أمر صعب ،وقد ال يأتي بنتيجة.
وأكدت النائبة انتصار الجبوري أن فرصة
النساء في قانون االنتخابات الحالي أكبر
مــن الـســابــق .وقــالــت «نـحــن كـنـســاء يكفينا
فخرًا تقسيم العراق إلى  83دائرة انتخابية،

انتصار الجبوري:
فرصة النساء حاليًا
أكبر من السابق

ّ
بكل دائرة (صباح عرار/فرانس برس)
يضمن قانون االنتخابات وجود امرأة

تدمير أوكار لـ«داعش»
على مقاعد فــي الـبــرملــان املـقـبــل ،موضحة،
لـ«العربي الجديد» ،أن سبب ذلك يعود إلى
أن األصـ ــوات املخصصة لـفــوز الـنـســاء أقــل
من تلك التي يتطلبها الرجل .ووفقًا للكوتا
الـتــي وردت فــي دسـتــور  2005فــإن للنساء
حق الحصول على ربــع املقاعد البرملانية،
مهما كان عدد األصوات التي حصلن عليها
ف ــي ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة ،ب ـخــاف الــرجــال
الــذيــن يتطلب مـنـهــم الـحـصــول عـلــى أعلى
نسبة مــن األص ـ ــوات .وأض ــاف ــت مــرعــي «قــد
تحصل امرأة على مقعد في دائرة انتخابية
بـ  5آالف صوت ،بينما الرجل يحتاج إلى 7
أو  8آالف ،لذا فإن القوى السياسية انطلقت
ن ـحــو تــرش ـيــح ن ـســاء ن ـظ ـرًا ل ــوج ــود فــرصــة
أكـبــر ل ـفــوزهــن» .ولـفـتــت إل ــى أن الجماهير
أيضًا بــدأت تعي دور النساء الالئي يمكن
لبعضهن الـحـصــول عـلــى مـقــاعــد برملانية
خ ـ ــارج ال ـك ــوت ــا ،مــوض ـحــة أن «زي ـ ـ ــادة عــدد
مقاعد املرأة في البرملان املقبل قد تتم على
املدى البعيد إذا استمرت القوى السياسية
في دعمهن».
في املقابل ،أوضــح أستاذ العلوم السياسية
في جامعة بغداد حسان العيداني أن تركيز
األحـ ـ ــزاب ع ـلــى ال ـن ـســاء ل ــن ي ـك ــون ف ــي جميع
الدوائر االنتخابية .وأكد ،لـ«العربي الجديد»،
أنـ ــه سـيـنـحـصــر ض ـم ــن الـ ــدوائـ ــر ال ـت ــي تـجــد
فـيـهــا ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة نـفـسـهــا غـيــر ق ــادرة
ع ـلــى امل ـنــاف ـســة م ــع ال ــرج ــال ،وهـ ــذا م ــا حــدث
ف ــي مـحــافـظــة دي ــال ــى وب ـعــض دوائـ ــر كــركــوك
وص ــاح الــديــن واألن ـب ــار ،مــا دفعها للتفكير
بتوجيه جماهيرها نحو مقاعد النساء.

بــل ربـمــا تــزيــد االنـقـســام االجـتـمــاعــي في
الـ ـب ــاد .وق ــال ــت إن «م ــرع ــي ،الـ ــذي يــدعــو
الــى إطــاق املعتقلني في سجون النظام،
متهم من قبل تيارات معارضة في الداخل
بتسليم الـكـثـيــر مــن امل ـعــارضــن ألجـهــزة
النظام األمنية» .وأضافت :من املعروف أن
مرعي ُد ّس في صفوف املعارضة السورية
في الخارج مع بدء الثورة من قبل اللواء
علي مملوك ،رئيس مكتب األمــن القومي
امل ـشــرف عـلــى األج ـهــزة األم ـن ـيــة ،وعندما
انتهى دوره أعيد من القاهرة إلى دمشق
فــي  2014لـيــؤســس مــع آخــريــن مــا ّ
سمي
بــ«هـيـئــة الـعـمــل الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي»،
ال ـتــي انـضـمــت إل ـ ُـى سلسلة مــن األح ــزاب
ّ
وال ـه ـي ـئــات ال ـتــي شــك ـلــت مــن قـبــل أجـهــزة
الـ ـنـ ـظ ــام األم ـ ـن ـ ـيـ ــة .وأك ـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـشـعــارات التي يطلقها عبد الله سلوم،
م ــن قـبـيــل «ن ـحــو جـبـهــة وط ـن ـيــة تقدمية
قوية وفاعلة» و«ال للفساد ،نعم ملحاربة
ال ـف ــاس ــدي ــن» و«ال لـ ــإرهـ ــاب ،ن ـعــم لــدحــر

كل إمكانيات الدولة
مك ّرسة لصالح الحملة
االنتخابية لألسد
الشعارات التي يطلقها
سلوم من صناعة
األجهزة األمنية

ُ
فرض على التجار شراء صورة لبشار األسد وتعليقها (لؤي بشارة/فرانس برس)

رصد

العراق :كوتا النساء تفرض معادلة انتخابية جديدة
أي بـعــدد مـقــاعــد كــوتــا الـنـســاء فــي مجلس
ال ـن ــواب ،وه ــذا األم ــر يــزيــد مــن ثـقــة الـنـســاء
ً
بأنفسهن ،ألن السياسيني لم يجدوا حلوال
لتقسيم ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة إال فــي كوتا
ال ـن ـســاء» .وأشـ ـ ــارت ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة بــدأت
تعول على كوتا الـنـســاء ،متوقعة حصول
ال ـن ـس ــاء ع ـلــى م ـقــاعــد خ ـ ــارج حـصـتـهــا في
ال ـك ــوت ــا .وتــاب ـعــت «ي ـم ـكــن أن ت ـفــوز ف ــي كل
دائ ــرة انتخابية امــرأتــان وليس واح ــدة ،إذ
يمكن المــرأة أن تنال مقعدًا وفقًا لحصتها
املـضـمــونــة بــالـكــوتــا ،وت ـفــوز أخ ــرى بمقعد
ثان من خالل منافستها للرجال» .ورجحت
ٍ
الجبوري ،وهي نائبة عن محافظة نينوى،
حـ ـ ــدوث ت ـغ ـي ـيــر ف ــي املـ ـع ــادل ــة االن ـت ـخــاب ـيــة
بسبب اهتمام األح ــزاب بالنساء تحضيرًا
لالنتخابات املقبلة .وأكدت أن املرأة تحظى
بـفــرص لـلـفــوز ،ألس ـبــاب ع ــدة ،بينها «أنـهــا
عـمـلــت أك ـثــر مــن ال ــرج ــل ،وأن سمعتها من
نــاحـيــة ال ـنــزاهــة أف ـضــل أي ـض ــا ،وك ــذل ــك فــإن
فرصتها في الفوز أكبر لوجود احتماالت
ب ـح ـصــول ـهــا ع ـلــى م ـقــاعــد خ ـ ــارج ال ـك ــوت ــا».
ولـفـتــت إل ــى أن بـعــض ال ــدوائ ــر االنتخابية
ستشهد قيام أحــزاب بالتحشيد ملرشحات
ن ـســاء دون ال ــرج ــال للظفر بمقعد الـكــوتــا،
مضيفة «سمعت أن بعض األح ــزاب لديها
نية لــدعــم نـســاء ،خصوصًا فــي ظــل وجــود
مرشحني رجال كثر في الدوائر االنتخابية،
وبالتالي سيكون هناك تشتت لألصوات».
وأكدت النائبة أمل مرعي أن بعض األحزاب
تحاول االستفادة من كوتا النساء للحصول

«هناك عدة نقاط يجب الوقوف عندها في
ه ــذا األم ــر ،أهـمـهــا أن ه ــذا امل ـش ــروع يعتبر
اقتصاديًا ،ومثل أي مشروع اقتصادي يتم
الحديث عنه في إيران ،قد يطرح في اإلعالم
وي ـت ــم ال ـت ـه ـل ـيــل لـ ــه ،ل ـكــن ال ي ـن ـجــز إط ــاق ــا،
ول ــدي ـن ــا آالف امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي أع ـل ــن عنها
والـتــي لــم يتم تنفيذ أي منها ،على الرغم
من تحميلها الشعارات واألبـعــاد املعروفة
فــي إي ــران» .ويضيف هاشميان فــي حديث
مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ه ــذا امل ـشــروع،
ً
إذا كــان واقـعـيــا فـعــا وتــم تنفيذه وإدارت ــه
من قبل الحكومة اإليرانية الحالية ،والتزم
ب ـ ــدوره االق ـت ـص ــادي ،فـمــن شــأنــه أن يـخــدم
دول املـنـطـقــة ،وه ــذا لــن تـعــارضــه الــواليــات
املتحدة بالتأكيد» .لكن هاشميان يعتقد
ّأن «الحكومة اإليرانية املقبلة قد ّ
تحول هذا
املشروع االقتصادي إلى مشروع عسكري،
ب ـه ــدف االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة وف ــرض
مزيد من الهيمنة ،وفي هذه الحالة سيكون
ل ــواش ـن ـط ــن ت ـعــام ـل ـهــا م ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـم ــن غـيــر
ً
املسموح للعراق ،مثال ،وأي دولة أخرى ،أن
تعطي الـنـظــام اإليــرانــي املـجــال السـتـخــدام
أراضـيـهــا لتنفيذ م ـشــروع عـسـكــري يهدف
لفرض مزيد من الهيمنة».
ّ
وينوه هاشميان إلى أن «الحكومة الحالية
في إيــران ،برئاسة روحاني ،تعيش أيامها
األخ ـيــرة فــي الـحـكــم ،وعلينا أن ننظر إلــى
الحكومة املقبلة .فإذا أتت حكومة محافظة
مـتـشــددة ،وهـنــاك احـتـمــال كبير بــأن يكون
(رئيس السلطة القضائية املحافظ) إبراهيم
رئيسي ،الرئيس املقبل في إيران ،فبالتأكيد
سـتـكــون لـهــا مـشــاريــع مـتـشــددة وعسكرية
وتـ ـع ــاون م ــع ال ـح ــرس الـ ـث ــوري والـبــاسـيــج
وامل ـل ـي ـش ـيــات ،م ــا ق ــد ي ـح ــول ه ــذا امل ـش ــروع
بالتأكيد إلى مشروع عسكري ،مع تهميش
الجانب االقـتـصــادي والـتـجــاري والخدمي
ّ
مـ ـن ــه .وعـ ـل ــى هـ ـ ــذا ،فـ ـ ــإن ال ـح ـك ــوم ــة املـقـبـلــة
ف ــي إيـ ـ ــران ،سـتـثـيــر م ـشــاكــل م ــن خ ــال هــذا
ً
امل ـشــروع ،أوال إلي ــران ومــن ثــم لـلـعــراق وأي
دولــة تعبر منها تلك الخطوط الحديدية،
ّ
وبالتالي ،فــإن ال ــدول اإلقليمية والــواليــات
املتحدة لن تسكت عن هذا املوضوع».

بـ ـ ــدأ امل ــرشـ ـح ــون الـ ـث ــاث ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،وال ـت ــي ترفضها
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وال يـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا امل ـج ـت ـمــع
الدولي ،حمالتهم االنتخابية في املناطق
ال ـت ــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا ال ـن ـظ ــام ،وال ـت ــي ال
ت ـت ـجــاوز نـصــف مـســاحــة ال ـب ــاد ،فــي ظل
يقني أن نتائج هذه االنتخابات محسومة
سلفًا لصالح رأس النظام الحالي بشار
األس ـ ــد ،فـيـمــا يـ ــؤدي امل ــرش ـح ــان اآلخـ ــران
دورهما كـ«منافسني» وهميني بإتقان.
واخـ ـت ــار األس ـ ــد ش ـع ــار «األمـ ـ ــل بــالـعـمــل»
عـنــوانــا لحملته االنـتـخــابـيــة ال ـتــي بــدأت
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،بـيـنـمــا اخ ـت ــار املــرشــح
ال ـث ــان ــي ع ـبــدال ـلــه س ـل ــوم ع ـبــدال ـلــه شـعــار
«قــوتـنــا بــوحــدتـنــا» ،فــي حــن جــاء شعار
امل ــرش ــح ال ـث ــال ــث م ـح ـم ــود أحـ ـم ــد مــرعــي
بعنوان «معًا نحو حكومة وحدة وطنية
تـشــاركـيــة» .وتــزامــن إع ــان بــدء الحمالت
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــع ب ـ ــدء ت ـن ـظ ـيــم م ـس ـيــرات
موالية لرئيس النظام في عدد من املناطق
الـســوريــة ،شــارك بها ممثلون عــن «حــزب
ال ـب ـعــث» ال ـحــاكــم وم ـس ــؤول ــون مـحـلـيــون،
وحملت عنوان «الوفاء لألسد».
وذكــرت مصادر محلية في مدينة حلب،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن الـتـجــار ورج ــال
األعمال املرتبطني بالنظام «بدأوا حمالت
ترويج لبشار األسد في املدينة» ،موضحة
أنه انتشرت حتى اآلن أكثر من مائة خيمة
في عموم املدينة لتنظيم فعاليات مؤيدة
لألسد في االنتخابات التي ستجرى في
 26مايو/أيار الحالي.
م ــن جـهـتـهــا ،بـ ّـي ـنــت م ـص ــادر مـطـلـعــة في
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة دم ـش ــق ،ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـتــابـعــة
للنظام «تـفــرض عـلــى الـتـجــار وأصـحــاب
امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة الـكـبـيــرة ش ــراء ص ــورة
لبشار األســد بمليون ليرة سورية (300
دوالر أميركي) ،وتعليقها على واجهات

املـ ـح ــال ومـ ـق ــرات ال ـش ــرك ــات وامل ـص ــان ــع».
وأش ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ه ـ ــذه امل ـب ــال ــغ «ت ــذه ــب
ل ـص ــال ــح ال ـح ـم ــات واملـ ـسـ ـي ــرات وال ـخ ـيــم
التي أقيمت فــي العاصمة لصالح حملة
األس ـ ــد» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن جـ ــزءا م ــن هــذه
األمـ ـ ــوال ي ــذه ــب الـ ــى ج ـي ــوب امل ـســؤولــن
فــي األج ـهــزة األمـنـيــة .وأوض ـحــت أن «كل
إمكانيات الدولة ّ
مكرسة لصالح الحملة
االنتخابية الخاصة ببشار األســد» ،وأن
وسائل االعالم الحكومية ال حديث لها إال
الترويج لهذه االنتخابات ولألسد.
ول ـف ـتــت املـ ـص ــادر إل ــى أن ال ـس ــوري ــن في
ال ــداخ ــل «يـ ــدركـ ــون ج ـي ـدًا أبـ ـع ــاد الـلـعـبــة
الجديدة واملكررة» ،لكنها أشــارت إلى أن
ماض في هذه اللعبة ألنه ال يملك
النظام
ٍ
غيرها ،مــع يقينه أن نتائج االنتخابات
ل ــن ت ـب ـ ّـدل شـيـئــا ف ــي امل ـع ــادل ــة ال ـس ــوري ــة،

املحتلني» ،مــن صناعة األجـهــزة األمنية.
وفي السياق ،تشير الوقائع إلى أن النظام
الـ ـس ــوري أص ـ ــدر تــوج ـي ـهــات لـلـمــؤسـســة
الدينية للترويج لالنتخابات ،وتكريس
خـطــب الجمعة والـ ــدروس الـيــومـيــة التي
ُ
تلقى فــي املساجد ،وخصوصًا فــي املــدن
ال ـك ـبــرى ،لـحــث ال ـســوريــن عـلــى املـشــاركــة
وانتخاب بشار األسد .وكان حسام الدين
فــرفــور ،وهــو خطيب الجامع األم ــوي في
دمشق ،ذهب في وصف األسد ،في خطبة
عيد الفطر الخميس املــاضــي إلــى حــد لم
يـسـبـقــه إل ـي ــه أحـ ــد م ــن ش ـي ــوخ املــؤس ـســة
الدينية ،إذ خاطبه بالقول« :لقد تخلقت
بأخالق الله».
وف ـ ــي خـ ـ ـ ــارج سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ــدأت س ـ ـفـ ــارات
وق ـن ـص ـل ـي ــات الـ ـنـ ـظ ــام ت ـس ـت ـع ــد إلج ـ ــراء
االنتخابات في الخارج في العشرين من
الـشـهــر ال ـحــالــي .وم ــن امل ـتــوقــع أال تشهد
املــراكــز االنتخابية داخــل هــذه السفارات
والقنصليات مشاركة على نطاق واسع،
خـصــوصــا فــي تــركـيــا والـ ــدول األوروب ـي ــة
وبعض الــدول العربية ،باستثناء لبنان
واإلمارات ،حيث يوجد موالون للنظام.
وفي مقابل الحمالت التي أطلقها النظام
ال ـســوري ،هـنــاك حـمــات مـضــادة لتعرية
هــذه االنـتـخــابــات وكـشــف زيـفـهــا ،أبــرزهــا
حملة يتجهز االئتالف الوطني السوري
امل ـ ـع ـ ــارض إلطـ ــاق ـ ـهـ ــا ،وتـ ـحـ ـم ــل عـ ـن ــوان
«األسـ ــد للمحكمة ال لـلـحـكــم» ،وف ــق عبد
املجيد بــركــات ،عضو الهيئة السياسية
فـ ــي االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان أوض ـ ـ ـ ــح ،فــي
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «هــدف
الـحـمـلــة ف ـضــح ال ـن ـظــام وك ـش ـفــه ،ووض ــع
املجتمع الــدولــي أم ــام مسؤولياته تجاه
القرار  .»2254وأشــار الصحافي السوري
أيمن عبد الـنــور ،في حديث مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إل ـ ــى أن امل ــوق ــف الـ ــدولـ ــي مــن
االنتخابات «واض ــح» ،مضيفًا :ال تجري
هــذه االنتخابات وفــق ال ـقــرارات الدولية،
ومن ثم لن تضيف أي شرعية على النظام،
وسـ ــوف تـسـتـمــر ال ـض ـغــوط االقـتـصــاديــة
ع ـل ـي ــه وم ـ ـحـ ــاوالتـ ــه ع ــزل ــه دب ـل ــوم ــاس ـي ــا.
ويحاول النظام السوري إضفاء نوع من
الصدقية على االنتخابات في محاولة
الس ـ ـ ـتـ ـ ــدرار اعـ ـ ـت ـ ــراف ع ــرب ــي وإق ـل ـي ـمــي
ودولي بنتائج االنتخابات التي تجرى
وف ــق دس ـتــور ال ـعــام  ،2012والـ ــذي دعــا
املـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى تـغـيـيــره بــالـقــرار
 2254فيما وضع النظام عراقيل حالت
دون تنفيذ مقرراته.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ّ
شنت طائرات التحالف الدولي في العراق غــارات ،ليل السبت األحــد ،على أهــداف
لتنظيم «داعش» في سلسلة جبال حمرين ،التي تمتد بني محافظتي ديالى شرقي
ال ـعــراق وكــركــوك شمالي ال ـبــاد .والسلسلة الجبلية املستهدفة تعد مــن املناطق
ّ
للتحصن فيها كمعقل رئيس له
النشطة للتنظيم ،إذ استغل طبيعتها الجغرافية
يتحرك من خاللها لتنفيذ هجماته في كركوك وديالى.
وقالت خلية اإلعالمّ األمني الحكومية ،في بيان لها ليل السبت  -األحد ،إن «طيران
التحالف الــدولــي نــفــذ  9ضـ ًـربــات جــويــة على جـبــال حـمــريــن ،أسـفــرت عــن تدمير 5
أوكار لإلرهابيني» ،موضحة أن «الضربات نفذت بأمر وتنسيق مع قيادة العمليات
ً
بناء على معلومات وجهود استخبارية دقيقة» ،من دون إعطاء مزيد
املشتركة،
ً
من التفاصيل .لكن مـســؤوال أمنيًا أكــد ،لـ«العربي الجديد» ،أن الضربات أحبطت
هجومًا لتنظيم «داع ــش» .وأوضــح املـســؤول ،وهــو ضابط رفيع في قيادة الجيش
بمحافظة ديالى طلب عدم ذكر اسمه ،أن «املعلومات التي توافرت لدينا أكــدت أن
عناصر التنظيم كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على أحد الحواجز األمنية ،وتم كشف
الهجوم ،ومن ثم توجيه الضربات بشكل مباغت» .ولفت إلى أن «الضربات أوقعت
قتلى وجرحى في صفوف التنظيم لم يعرف عددهم بعد».

عناصر التنظيم كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على حاجز أمني (حيدر هادي /األناضول)

متابعة

دعم معنوي للمقاتلين في مأرب

تبادل اتهامات بشأن الحديدة

تبادلت القوات الحكومية اليمنية وجماعة
الحوثيني االتهامات بخرق االتفاق الخاص
بشأن محافظة الحديدة ،فيما كان الطرفان
يحاوالن دعم مقاتليهما على جبهة مأرب
عبر زيارات تفقدية.
واتـ ـه ــم امل ــرك ــز اإلع ــام ــي ألل ــوي ــة الـعـمــالـقــة،
التابعة إلى القوات الحكومية ،في بيان أمس
األح ــد ،الحوثيني باستهداف ســوق شعبي
في الحديدة غرب اليمن ،ما أسفر عن مقتل
مدني وجرح خمسة .وذكر املركز ،في بيان،
ّ
مسيرة
أن «ال ـقــوات املشتركة دم ــرت طــائــرة
لـلـمـلـيـشـيــات ال ـحــوث ـيــة اس ـت ـهــدفــت مــدنـيــن
ف ــي مـنـطـقــة ال ـط ــائ ــف ب ـمــديــريــة الــدري ـه ـمــي
جنوب الحديدة» .ونقل عن مصدر عسكري
ق ــول ــه إن «امل ـل ـي ـش ـيــات ال ـحــوث ـيــة اسـتـهــدفــت
ســوقــا شعبيًا فــي منطقة الطائف بمديرية
الــدري ـه ـمــي ب ـقــذائــف أطـلـقـتـهــا م ــن ال ـطــائــرة
املـ ـسـ ـي ــرة ،م ــا أسـ ـف ــر ع ــن اس ـت ـش ـه ــاد مــدنــي
وإصابة  5آخرين بجروح» .واتهم الحوثيني
«ب ـت ـص ـع ـيــد ه ـج ـمــات ـهــم ب ــال ـط ـي ــران امل ـس ـيــر
وقذائف املدفعية والصاروخية على مختلف
مناطق الحديدة ،ما يؤدي إلى سقوط قتلى
وجرحى في صفوف املدنيني».
فــي امل ـقــابــل ،نـقـلــت وكــالــة «س ـب ــأ» ،بنسختها
التابعة للحوثيني ،عن مصدر عسكري اتهامه
«ق ــوى ال ـع ــدوان بـمــواصـلــة خ ــرق ات ـفــاق وقــف
إط ــاق ال ـنــار بمحافظة ال ـحــديــدة» ،موضحًا
أن ـه ــا «ارتـ ـكـ ـب ــت  125خ ــرق ــا ،ب ـي ـن ـهــا تـحـلـيــق
تسع طــائــرات تجسسية فــي أج ــواء كيلو 16

وال ــدري ـه ـم ــي وال ـج ـب ـل ـيــة والـ ـج ــاح وال ـ ـفـ ــازة».
وأضاف «شملت  22خرقًا بقصف مدفعي و94
باألعيرة النارية املختلفة» .وكانت الحكومة
اليمنية والحوثيون تــوصـلــوا ،أواخ ــر ،2018
في استوكهولم إلى اتفاق بشأن الحديدة .لكن
االتفاق لم ينفذ ،بسبب خالفات بني الطرفني
ح ـ ــول ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،وس ـ ــط تـ ـب ــادل االتـ ـه ــام ــات
بينهما بخرق الهدنة في الحديدة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة «سـ ـب ــأ» ،بـنـسـخـتـهــا
الـتــابـعــة إل ــى الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة ،عــن العميد
الغنيمي قــولــه إن ال ـقــوات الحكومية أفشلت
محاولة تسلل شنها الحوثيون على مواقع
عسكرية بمديرية الصفراء محافظة صعدة.
وأوض ــح أن «مــدفـعـيــة تـحــالــف دع ــم الشرعية
ك ـث ـفــت ض ــرب ــات ـه ــا امل ــدف ـع ـي ــة ع ـل ــى تـجـمـعــات
ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات،
م ــا أدى إلـ ــى ت ــدم ـي ــر ال ـع ــدي ــد م ـن ـه ــا» .وب ـعــد
ساعات من تفقد وزيــر الدفاع اليمني محمد
املقدشي سير العمليات القتالية في جبهات
مـحــزام مــاس والـكـســارة شـمــال وشـمــال غــرب
محافظة م ــأرب ،أول مــن أمــس السبت ،ذكــرت
وكالة «سبأ» ،التابعة للحوثيني ،أمس األحد،
أن عددًا من القيادات األمنية املوالية للجماعة،
زاروا املقاتلني على خطوط التماس بمحافظة
مـ ـ ــأرب .وذكـ ـ ــرت أن ال ــوف ــد «اع ـت ـب ــر أن جبهة
مأرب هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل
املؤامرات واألطماع الخبيثة للعدوان بفضل
تضحيات وصمود املرابطني».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
تجدد القتال
في أفغانستان
تجدد القتال بني حركة «طالبان»
وق ــوات الحكومة األفـغــانـيــة ،أمس
األحــد ،في والية هلمند الجنوبية
املضطربة ،مع انتهاء وقف إلطالق
الـ ـن ــار م ــدت ــه ث ــاث ــة أي ـ ــام ملـنــاسـبــة
ع ـيــد ال ـف ـط ــر .ووقـ ـع ــت اش ـت ـبــاكــات
بــن الـجــانـبــن عـلــى أطـ ــراف لشكر
ق ــاه ،عــاصـمــة والي ــة هـلـمـنــد .وقــال
رئيس مجلس والية هلمند ،عطاء
الله أفغان ،لوكالة «فرانس برس»:
«بـ ـ ــدأ ال ـق ـت ــال ف ــي وقـ ــت م ـب ـكــر مــن
صباح األح ــد ،وال يــزال مستمرًا».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ع ـن ــاص ــر طــال ـبــان
ه ــاجـ ـم ــوا ن ـ ـقـ ــاط ت ـف ـت ـي ــش أم ـن ـيــة
ع ـلــى أطـ ـ ــراف ل ـش ـكــر قـ ــاه وغ ـيــرهــا
مــن امل ـنــاطــق .ب ـ ــدوره ،ق ــال الـنــاطــق
باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد،
لـ ــ«ف ــران ــس بـ ـ ــرس»« :هـ ــم (الـ ـق ــوات
األفغانية) بدأوا العملية».
(فرانس برس)
أذربيجان :مناورات
بمشاركة  15ألف جندي

أطـلــق الجيش األذربـيـجــانــي ،أمس
األحــد ،مناورات عسكرية بمشاركة
 15أل ـ ــف جـ ـن ــدي ،وعـ ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
اآللـ ـي ــات .وأوض ـح ــت وزارة الــدفــاع
في بيان ،أن الرئيس إلهام علييف
(الـصــورة) صــادق ،في وقــت سابق،
على خطة إلجــراء املناورات .وتنفذ
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورات ب ـم ـش ــارك ــة  300دب ــاب ــة
وعربة مدرعة و 400صاروخ متنوع
و 50طائرة ومروحية حربية.
(األناضول)

غارات روسية على ريفي
إدلب والالذقية
شنت الطائرات الحربية الروسية
غــارات مكثفة ،صباح أمــس األحــد،
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق فـ ـ ــي ريـ ـ ـف ـ ــي إدلـ ـ ــب
الغربي والالذقية الشمالي .وذكرت
مصادر محلية لـ«العربي الجديد»،
أن ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ش ـنــت
ن ـح ــو  13غ ـ ــارة ج ــوي ــة ب ـص ــواري ــخ
شديدة االنفجار على منطقة تالل
ك ـبــانــة ب ــري ــف ال ــاذق ـي ــة ال ـش ـمــالــي،
ومنطقتي الصفيات وأوبني بريف
جـســر الـشـغــور غــربــي إدلـ ــب ،وذلــك
بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف
لقوات النظام.
(العربي الجديد)
ميانمار :قلق بعد
مهاجمة بلدة تقاوم
االنقالب
أع ـ ــرب ـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارتـ ــان األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي م ـيــان ـمــار ،أمــس
األح ــد ،عــن قلقهما إزاء تقارير عن
هجمات حكومية شرسة على بلدة
في والية تشني غربي البالد ،حيث
أع ـل ــن امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري األح ـك ــام
الـعــرفـيــة بـسـبــب امل ـقــاومــة املسلحة
ل ـح ـك ــم الـ ـجـ ـي ــش .وع ـ ـمـ ــدت الـ ـق ــوات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،مـ ـع ــززة ب ـم ــروح ـي ــات،
ص ـبــاح أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت ،إلــى
قـ ـص ــف ال ـ ـجـ ــزء الـ ـغ ــرب ــي مـ ــن ب ـل ــدة
ميندات ،ما أدى إلى تدمير العديد
م ــن املـ ـن ــازل ،حـسـبـمــا ذك ــر متحدث
باسم «قوة دفاع تشني الند» ،وهي
مـلـيـشـيــا مـحـلـيــة تـ ـع ــارض ان ـقــاب
فبراير/شباط.
(أسوشييتد برس)
أسر  8جنود فنزويليين

قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي
فالديمير بــادريـنــو (ال ـص ــورة) ،في
ب ـ ـيـ ــان ،أول مـ ــن أم ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،إن
ثـمــانـيــة ج ـنــود فـنــزويـلـيــن أس ــروا
خ ـ ــال اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـ ــع «ج ـم ــاع ــات
مسلحة كــولــومـبـيــة غـيــر نظامية»
ف ــي واليـ ــة أب ـ ــوري الـ ـح ــدودي ــة .ولــم
يـ ـح ــدد ب ــادريـ ـن ــو م ــوع ــد أو م ـكــان
أس ــر الـجـنــود ،لكنه ق ــال إن الـقــوات
ً
املسلحة تلقت دليال على أنهم على
قيد الحياة في  9مايو/أيار الحالي،
مضيفا «أجرينا االتصاالت الالزمة
لتحريرهم الفوري».
(رويترز)
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فراغ أمني يهدد حدودها مع أفغانستان

مخاوف الصين من االنسحاب األميركي
تخشى الصين من أن
يؤدي انسحاب القوات
األميركية من أفغانستان
إلى تحفيز جماعات
«متطرفة» في شرق آسيا
على انتهاز فرصة الفراغ
األمني ،فيما يبقى خيار
تعاون بكين مع حركة
«طالبان» واردًا
بكين ـ علي أبو مريحيل

أثار قرار الواليات املتحدة سحب
ق ــوات ـه ــا م ــن األراض ـ ـ ــي األف ـغــان ـيــة
بحلول  11سبتمبر /أيلول املقبل،
حالة من االرتـبــاك في املشهد السياسي في
الصني ،وذلــك بالنظر إلى تداعيات الخطوة
األم ـيــرك ـيــة ،وم ــا ق ــد تـخـلـفــه م ــن فـ ــراغ أمـنــي
يـهــدد حــدودهــا الـغــربـيــة .وتخشى بكني من
أي اتصال محتمل بني حركة «طالبان» ومن
تصفهم باالنفصاليني في إقليم شينجيانغ،
ً
ف ـضــا ع ــن م ـخ ــاوف أخـ ــرى تـتـعـلــق بتهديد
استثماراتها الكبيرة في أفغانستان ،ضمن
مشروعها «م ـبــادرة الـحــزام والـطــريــق» ،وأن
ي ــؤدي ه ــذا األم ــر إل ــى عــرقـلــة سـعـيـهــا لبناء
شبكة تحالفات ملواجهة املخطط األميركي
الساعي إلى احتواء نفوذها في املنطقة.
وت ـ ـ ــدرك الـ ـقـ ـي ــادة ال ـص ـي ـن ـيــة أن االن ـس ـح ــاب
األم ـي ــرك ــي ال يـعـنــي ن ـهــايــة ال ـح ــرب ع ـلــى ما
ُيسمى اإلرهاب في أفغانستان ،بل هو انتهاء
اإلرادة السياسية لدى واشنطن لخوض تلك
الـحــرب ،ما يعني دخــول األراض ــي األفغانية
في مرحلة جديدة من الفلتان والقتل والدمار،
قد تكون أكثر دموية مما كانت عليه من قبل،
وبالتالي اسـتـمــرار دوام ــة العنف واشتعال
فتيل الحرب األهلية.
وتـ ـ ـ ــرى بـ ـك ــن خـ ـ ـط ـ ــورة ف ـ ــي ط ــريـ ـق ــة سـحــب
الـ ـق ــوات ،وتـخـشــى أن يـ ــؤدي ه ــذا األمـ ــر إلــى
ُ
خلق «أسطورة جهادية» في املنطقة ،تحفز
ج ـمــاعــات مـتــأهـبــة ف ــي ش ــرق آس ـي ــا ،تــرتـبــط
بـعــاقــات وطـيــدة مــع حــركــة «طــال ـبــان» ،على
انتهاز فرصة الفراغ األمني .وكــان املتحدث
بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنـيــة ج ــاو لي

جـيــان قــد ش ــدد ،أخ ـي ـرًا ،عـلــى أن ــه يـجــب على
الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة املـ ــوجـ ــودة ف ــي األراض ـ ــي
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة االنـ ـسـ ـح ــاب ب ـط ــري ـق ــة م ـس ــؤول ــة
ومنظمة ،ملنع القوات املتطرفة من استغالل
الفوضى ،معتبرًا أن الــواليــات املتحدة جزء
املشكلة في أفغانستان ،وليست جزءًا من
من
ّ
الحل ،بغض النظر عن بقائها أو انسحابها.
وح ــول امل ـخــاوف الصينية ،قــال الـبــاحــث في
الشؤون اآلسيوية لي بو ،لـ«العربي الجديد»،
إن الصني تراقب من كثب تطورات األوضاع
امليدانية في أفغانستان ،حيث تدور معارك
عنيفة في عدة أقاليم بني القوات الحكومية
و«طــالـبــان» .وأض ــاف :إننا أمــام حــرب أهلية
وشيكة ،قد تعيد صعود «طالبان» وظهور
ً
أمراء الحرب من جديد ،فضال عن االنقسامات
العرقية والقبلية .وأشــار إلــى أن ذلــك يشكل
ً
تحديًا كبيرًا لكابول أوال قبل بكني ،ويطرح
ً
ـؤاال صعبًا ّ
عمن سيتعامل مع حالة عدم
سـ
االستقرار في املنطقة.
وع ــن ال ـخ ـطــوات املـقـبـلــة ،أوضـ ــح ل ــي ب ــو أنــه
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ــدع ــم امل ـ ــادي الـكـبـيــر ال ــذي
قدمته بكني للحكومة األفغانية ،فإنه ليس
بــإم ـكــان الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة ه ـنــاك أن تـقــدم
أي ض ـمــانــات أم ـن ـيــة .وإزاء ذل ــك ،لـيــس لــدى
الـصــن الــرغـبــة فــي أن تـقــوم بــذلــك بنفسها،
بل على العكس قد تكون مستعدة للتعاون
مع «طالبان» في املستقبل ،في حال التزامها
عــدم االت ـصــال باملسلمني اإلي ـغــور فــي إقليم
شينجيانغ .ولفت إلى أن «طالبان» لم يسبق
لها أن تدخلت في هذا امللف ،وإن كانت تضم
فــي صـفــوفـهــا الـعــديــد مــن املـقــاتـلــن الـفــاريــن
مــن تركستان الـشــرقـيــة .يـشــار إلــى أن وزارة
الدفاع الصينية كانت قد أعلنت ،مطلع العام
الحالي ،أنها قدمت مساعدات عسكرية بأكثر
م ــن  70م ـل ـيــون دوالر لـلـحـكــومــة األفـغــانـيــة
خالل العامني املاضيني ،لتعزيز جهودها في
مكافحة اإلرهاب.
من جهته ،أعرب أستاذ الدراسات السياسية
فــي جــامـعــة «ص ــن ي ــات س ــن» ،وان ــغ ج ــو ،في
حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» عــن اعـتـقــاده
أن الخطر األكـبــر الــذي قــد يمثله االنسحاب
األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ل ـي ــس م ـســألــة
االس ـت ـث ـم ــارات أو ال ـف ـل ـتــان األم ـن ــي وتـهــديــد
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـل ـص ــن ،الـ ـت ــي تـخـضــع
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال لــرقــابــة ش ــدي ــدة ،ب ــل إع ــادة
انـتـشــار ال ـقــوات األمـيــركـيــة وتموضعها في
املنطقة ،على اعتبار أن ذلك ينسجم مع خطة
اإلدارة األميركية الجديدة لتعزيز وجودها
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي م ـن ـط ـقــة امل ـح ـي ـطــن الـ ـه ــادئ

قدمت الصين مساعدات عسكرية للحكومة األفغانية (هارون صباوون/األناضول)

لي بو :الصين قد
تكون مستعدة للتعاون
مع «طالبان»
والهندي من أجل احتواء نفوذ بكني .وتوقع
وانـ ــغ ج ــو أن تـشـهــد ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ازديـ ــادًا
ف ــي وتـ ـي ــرة األن ـش ـط ــة ال ـع ـس ـكــريــة لـلـبـحــريــة
األميركية فــي مضيق تــايــوان وبحر الصني
الجنوبي ،األمر الذي من شأنه أن يخلق حالة
من التأهب في املنطقة ،تشبه إلــى حد كبير
حالة االستعداد للحرب.
وأشار وانغ جو إلى تداعيات تأثير انسحاب
القوات األميركية أمنيًا بمساعي بكني لبناء
ت ـحــال ـفــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ت ـع ــزز جـبـهـتـهــا في
التصدي للمخطط األمـيــركــي .ولـفــت إلــى أن

الـصــن سـعــت خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة إلــى
بـنــاء تحالف ربــاعــي يضمها إلــى باكستان
وأف ـغــان ـس ـتــان ون ـي ـب ــال ،غ ـيــر أن ال ـت ـحــديــات
ً
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــدرات
االقتصادية والعسكرية الهشة لهذه الــدول،
ق ــد ت ـحــول دون فـعــالـيــة ال ـت ـحــالــف ،ب ــل على
العكس قد ينهك الصني ،ويغرقها في وحل
التصدع األمني والتدهور االقتصادي داخل
تلك الــدول .وكانت الصني قد ضخت ماليني
ال ـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي ن ـي ـبــال ع ـلــى ش ـكــل م ـشــاريــع
ومساعدات اقتصادية وإغاثية .وربما كان
امل ـشــروع األب ــرز ،افـتـتــاح أكــاديـمـيــة عسكرية
لتدريب القوات املحلية في الدولة الصغيرة
الواقعة في جبال هيمااليا املحاذية ملنطقة
التيبت ،وإجــراء مـنــاورات عسكرية مشتركة
في عام .2018
فــي امل ـقــابــل ،تـحــدثــت وســائــل إع ــام رسمية
صينية عــن الـفــرص التي يشكلها انسحاب
القوات األميركية ،والتي يأتي في مقدمتها

ال ـت ـخ ـل ــص م ـ ــن امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ب ـ ـشـ ــأن الـ ـق ــواع ــد
الـعـسـكــريــة األجـنـبـيــة فــي املـنـطـقــة .وأش ــارت
إلى فرص التعاون بني بكني و«طالبان» في
املستقبل ،عـلــى أس ــاس أن بـكــن استضافت
ال ـعــديــد م ــن االج ـت ـم ــاع ــات واملـ ـح ــادث ــات بني
ال ـح ــرك ــة وال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة ،وبــال ـتــالــي
هـنــاك مصلحة مشتركة لتوطيد الـعــاقــات
م ــا دامـ ـ ــت ت ـق ــوم ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون واالح ـ ـتـ ــرام
املـ ـتـ ـب ــادل .ل ـكــن أص ــوات ــا خــاف ـتــة ف ــي الـصــن
حذرت من أن «طالبان» اليوم تختلف تمامًا
عــن وضـعـهــا قـبــل س ـن ــوات ،مــن حـيــث الـعــدد
والعتاد والترسانة العسكرية .وأشــارت إلى
أن الحركة غنمت الكثير من مخازن األسلحة
الـتــابـعــة للجيش األفـغــانــي ،وبــاتــت تسيطر
على أكثر من نصف األراضــي األفغانية بعد
االن ـس ـح ــاب ال ـتــدري ـجــي ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وبالتالي على بكني الـحــذر فــي التعامل مع
ال ــوض ــع ال ـجــديــد الـ ــذي ي ـن ــذر ب ـ ــوالدة إم ــارة
لحركة «طالبان» في املنطقة.

