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سياسة

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

من عمليات استهداف المستوطنات والمدن اإلسرائيلية

غزة ـ ضياء خليل، عالء الحلو

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 42 شهيدًا و50 مصابًا، جلهم من 
النساء واألطــفــال، بعد تدمير ثالث بنايات 
فــي رســالــة  قــاطــنــيــهــا،  عــلــى رؤوس  سكنية 
مــتــعــمــدة مــن االحـــتـــالل بـــأن لــن يــبــقــى مكان 
في غــزة بمنأى عن مــجــازره بحق املدنيني، 
الـــذيـــن يــشــكــلــون بــنــك أهـــدافـــه الــرئــيــســي، إذ 
يتعمد قصفهم على نحو مباشر ومن دون 
أي إنــــــذار. ولــــم يــكــتــف االحـــتـــالل بــمــجــزرتــه 
الــجــديــدة، أمــس، بــل عمد إلــى قصف الطرق 
ــة إلــــى شـــــارع الــــوحــــدة وإلـــــى مجمع  املــــؤديــ
الــشــفــاء الــطــبــي، فــي مــحــاولــة إلعــاقــة جهود 
اإلنــقــاذ، فــي جريمة حــرب مكتملة األركـــان. 
ــات، أمــــس األحــــــد، كــانــت  ــاعــ وعـــلـــى مــــدى ســ

تسمع بني الحني واآلخر أصوات مناشدات 
ملــواطــنــني عــالــقــني تــحــت الـــركـــام فـــي شـــارع 
الوحدة، وسط جهود لم تهدأ لفرق اإلنقاذ 
بحثًا  بسيطة  بإمكانيات  تعمل  كانت  التي 
إبقاء من هم تحت  املفقودين ومحاولة  عن 
األنــقــاض أحــيــاء حتى الــوصــول إليهم عبر 
ــيـــب األوكــــســــجــــني لـــهـــم. وعــمــد  ــابـ إرســـــــال أنـ
بعض العالقني إلى االتصال بذويهم لطلب 

إنقاذهم بعدما علقوا تحت الدمار.
ولــــم يــتــمــالــك أهـــالـــي املــنــطــقــة أنــفــســهــم منذ 
ــــر، إذ هــبــوا  ــــَدمِّ

ُ
الــلــحــظــة األولـــــى لــلــقــصــف امل

لنجدة العائالت املنكوبة، وقد تناثر الحطام 
والـــــــردم فـــي كـــل مـــكـــان، بــفــعــل االســـتـــهـــداف 
أبو  لعائلة  متالصقتني  لعمارتني  ــبــاشــر 

ُ
امل

العوف، وعمارة ثالثة لعائلة الكولك. 
الــيــازجــي، وهــو  أحــمــد  الفلسطيني  ويــقــول 
ـــرة، إنــه وفــي تمام  ـــدمَّ

ُ
يقطن قــرب املــبــانــي امل

الــســاعــة الــــواحــــدة فـــجـــرًا، صـــّبـــت الــطــائــرات 
على  نارها وجنونها  اإلسرائيلية  الحربية 
عمارتني  مباشر  بشكل  مستهدفة  املنطقة، 
الكولك،  لعائلة  وأخـــرى  الــعــوف  أبــو  لعائلة 
إلى جانب استهداف مفترق بامليرا ومفترق 
التايلندي، واستهداف وزارة العمل والطرق 

املؤدية إليها. 
: »ســاعــات عصيبة 

ً
ويــتــابــع الــيــازجــي قــائــال

ــذ الـــلـــحـــظـــة األولـــــــــى لـــبـــدء  ــنـ مـــــــّرت عـــلـــيـــنـــا مـ
سنصبح  أننا  للحظة  اعتقدنا  إذ  القصف، 
جميعًا في عداد الشهداء، فقد كان القصف 
ــن 30  ــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ ــقــــط مــ ــــني ســ ــًا، حــ ــيــ ــونــ ــنــ جــ
صاروخًا من الطائرات الحربية اإلسرائيلية 
على املنطقة املأهولة بالسّكان، خالل أقل من 

خمس دقائق«. 
ولـــم ُيــشــح الــيــازجــي بــنــظــره عـــن الــعــمــارات 
دّمرة خالل حديثه مع »العربي الجديد«، 

ُ
امل

إذ كــانــت تــحــاول فـــرق الــدفــاع املــدنــي إنــقــاذ 
خالته من تحت األنقاض إلى جانب عشرات 

املفقودين اآلخرين. ويقول: »ال يتصّور عقل 
بــشــري أن يتم اســتــهــداف الــنــســاء واألطــفــال 
الوحشية،  الطريقة  بــهــذه  الــعــزل  واملــدنــيــني 

وغير اآلدمية«.
ستهدفة واملجاورة ملجمع 

ُ
وتضم املنطقة امل

ــزة، العديد  الــشــفــاء الــطــبــي، غــربــي مــديــنــة غـ
مــن املــنــشــآت واملـــحـــال الــتــجــاريــة واملــطــاعــم، 
فيما ظهرت من نوافذ العمارات املستهدفة 
مــالبــس األطـــفـــال وقـــد علقت عــلــى األحــبــال، 
إلـــى جــانــب تــنــاثــر األلـــعـــاب وأحـــبـــال الــزيــنــة 

الرمضانية بني الُركام. 
ويقول الفلسطيني عاهد نصر، وهو يقطن 
القصف   

ّ
إن املستهدفة،  املــبــانــي  قــرب  أيــضــًا 

ــة كــبــيــرة،  ــان فــظــيــعــًا لــــدرجــ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي كـ
 زلزااًل عنيفًا يضرب 

ّ
حيث اعتقد الُسكان أن

تحّولت  والتي  بطبيعتها،  الهادئة  املنطقة 
خالل دقائق معدودة إلى منطقة ُمدمرة. 

وخــــرج أهــالــي املــنــطــقــة بــعــد هــــدوء القصف 
ــتـــهـــداف، ويــقــول  لـــالطـــالع عــلــى أمـــاكـــن االسـ
نصر: »ُصعقنا من هول ما رأينا، إذ تحّولت 
عــمــارات سكنية كاملة إلــى كومة مــن الــردم 
فــــوق رؤوس ســاكــنــيــهــا، مـــا جــــرى مــجــزرة 
حقيقية بحق النساء واألطفال والشيوخ«. 

املقيم  تــوربــان  الــشــاهــد محمد  يـــروي  فيما 
 إنه مع انتصاف 

ً
في املنطقة ما جرى قائال

الــلــيــل، كـــان أهــالــي املــنــطــقــة داخـــل بيوتهم، 
يتابعون األحداث، إلى أن تحّولت منطقتهم 
إلـــى عــنــوان لـــأحـــداث، ويــضــيــف: »سمعنا 
أصــــــوات انـــفـــجـــارات مــرتــفــعــة جـــــدًا، وبــتــنــا 
محتارين بــني تــرك املــنــزل الحــتــمــال قصفه 
أو االحــتــمــاء فــيــه مــن الــقــصــف الــخــارجــي«. 
ــارات املــســتــهــدفــة مــدنــيــة،  ــمـ ــعـ ويــضــيــف: »الـ
وتضم عددًا من املحال التجارية، واملدنيني، 
أقاربهم،  مــن  عــددًا  استقبل أصحابها  وقــد 
املناطق  عــن  وبــعــدهــا  املنطقة  أمـــان  بسبب 
الــتــي يــتــم اســتــهــدافــهــا بــشــكــل مستمر منذ 

بداية العدوان اإلسرائيلي، لكنه من الواضح 
 الطائرات الحربية ال تريد في غزة مكانًا 

ّ
أن

آمنًا«.  وإلى جانب املدنيني والبيوت اآلمنة 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  يستهدف  ــراج،  ــ واألبـ
ــه الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة والــبــنــيــة  ــ ــدوانـ ــ فــــي عـ
الــتــحــتــيــة الــتــي تــربــط قــطــاع غـــزة ببعضه. 
كما تتعمد الطائرات الحربية اإلسرائيلية، 
ــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــزة 

ُ
خــــالل عـــدوانـــهـــا امل

استهداف الطرق املؤدية إلى األماكن املدنية 
املستهدفة بغرض عرقلة سيارات اإلسعاف 

صابني. 
ُ
من الوصول إليها وإنقاذ امل

ــر الـــقـــصـــف، فــجــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، دمـ ــ ضـــمـــن هـ
أمــس، مفترقات رئيسية في شــارع الوحدة 
الــــذي يــصــل مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي األكــبــر 

الذي  االستهداف  القطاع، مع مزيد من  في 
يطاول خطوط الكهرباء واملياه، والتي باتت 
شحيحة الوصول إلى منازل الفلسطينيني.

كما دمر الطيران الحربي، فجر أمس األحد، 
الشارع الواصل بني مستشفى اإلندونيسي 
ــلـــدة بــيــت  ومـــفـــتـــرق حــــمــــودة عـــلـــى مـــدخـــل بـ
حانون، ما قطع الطريق للوصول للمجمع 

الطبي األهم شمال القطاع بسهولة. 
ــاق، يـــــقـــــول رئـــــيـــــس املــــرصــــد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
األورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، رامـــي 
عـــبـــده، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن إســرائــيــل تــمــارس مــا يــرقــى إلـــى جــرائــم 
حرب متكاملة األركــان في غــزة، مستشهدًا 
لأعيان  العشوائية  االستهداف  بعمليات 

املــدنــيــة واســـتـــهـــداف غــيــر مــســبــوق للبنى 
الــتــحــتــيــة وعـــمـــلـــيـــات قـــتـــل جـــمـــاعـــي بــحــق 
ــلـــة.  وأشــــــار إلــــى أن إســرائــيــل  ــامـ عـــوائـــل كـ
ــاهـــل مــــبــــدأ الــــــضــــــرورة والـــتـــنـــاســـب،  ــتـــجـ تـ
املــدنــيــة بشكل عمدي  وتــســتــهــدف األعــيــان 
إليقاع الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر 
والعقاب  االنتقام  أشكال  من  املادية كشكل 
ــد  ــواعـ ــره قـ ــظـ الــــجــــمــــاعــــي، األمـــــــر الـــــــذي تـــحـ
املــادة  أن  يذكر  اإلنساني.   الدولي  القانون 
ــن الئـــحـــة الهــــــاي املــتــعــلــقــة بــقــوانــني  25 مــ
وأعراف الحرب البرية تحظر »مهاجمة أو 
قصف املدن والقرى واملساكن واملباني غير 
اتفاقية  53 من  املــادة  املحمية«، كما نصت 
أنه »يحظر على دولة  الرابعة على  جنيف 
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 
بموجب  لالتفاقية  جسيمة  مخالفة  كبير 
املــــادة 147 مــنــهــا، وجــريــمــة حـــرب بموجب 
ــــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــاسـ ــ الـــنـــظـــام األسـ

الدولية.
وفـــي الــســيــاق، نــبــه عــبــده إلـــى أن إســرائــيــل 
تـــواصـــل اســـتـــخـــدام مــنــهــجــيــتــهــا فـــي تعمد 
ــنـــازل املـــدنـــيـــني ومـــســـح أحــيــاء  اســـتـــهـــداف مـ
العسكرية  الهجمات  فــي  حــدث  كما  سكنية 
القانون  لقواعد  اعتبار  أي  بــدون  السابقة، 
الـــدولـــي اإلنــســانــي. وبـــرأيـــه، فــإنــهــا تستغل 
ــيـــة عـــن مــحــاســبــتــهــا  عــجــز املــنــظــومــة الـــدولـ
برصيد  وتمتعها  السابقة،  انتهاكاتها  عن 

مفتوح من اإلفالت من العقاب.
ولــفــت إلـــى أن الــغــايــة اإلســرائــيــلــيــة فــي هــذا 
الــهــجــوم واضــحــة املــعــالــم وهـــي قــائــمــة على 
بشكل  التحتية  والــبــنــى  باملدنيني  املــســاس 
ـــاع الـــســـكـــان  ــ ــــضـ يــــهــــدف لــــكــــي الـــــوعـــــي وإخــ

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

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

أكثر  إن  األحد،  أمس  المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  قال 
من 10 آالف فلسطيني نزحوا بفعل العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
خالل  له،  كلمة  في  ودعا  غزة. 
خارجية  لوزراء  الطارئ  االجتماع 
منظمة التعاون اإلسالمي، الذي 
»تشكيل  ــى  إل افــتــراضــيــًا،  عقد 
بقوة  للتصدي  دولــيــة  جبهة 
للجرائم والتصعيد اإلسرائيلي )...( 
بما في ذلك التحرك في مجلس 
لألمم  العامة  والجمعية  األمن 
حقوق  ومــجــلــس  الــمــتــحــدة، 

اإلنسان، والمحاكم الدولية«.

10 آالف نازح

  شرق
      غرب

عملية دهس 
في الشيخ جراح

أصـــيـــب شــــاب فــلــســطــيــنــي بــجــروح 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ بــــرصــــاص االحـ
أمــــس األحـــــد، عــقــب تــنــفــيــذه عملية 
دهس على مدخل حي الشيخ جراح 
في القدس املحتلة، مستهدفًا حاجزًا 
لـــعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ــــالل إصـــابـــة  ــتـ ــ وأكــــــــدت شــــرطــــة االحـ
جراء  بجروح  عناصرها  من  أربعة 
ــادر محلية  الــعــمــلــيــة. وأكــــــدت مـــصـ
ــوات االحــتــالل هــاجــمــت جميع  أن قـ
حي  داخــل  املوجودين  الصحافيني 
الــدهــس،  عملية  بعد  جـــراح  الشيخ 
إلى  الدخول  على  األهالي  وأجبرت 
منازلهم، وأعلنت حي الشيخ جراح 

منطقة »أمنية مغلقة«.
)العربي الجديد(

فتح معبر رفح
أعــلــنــت الــســلــطــات املـــصـــريـــة، أمــس 
األحـــد، فتح معبر رفــح الــبــري أمــام 
حـــركـــة املـــســـافـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــني، 
بـــعـــد أن أغــــلــــق الـــخـــمـــيـــس املـــاضـــي 
ــر.  ــفـــطـ تــــزامــــنــــًا مـــــع إجــــــــــازة عــــيــــد الـ
واســتــقــبــلــت صـــــاالت الــــوصــــول في 
ــرات مــــن املـــســـافـــريـــن  ــشــ ــعــ ــر الــ ــبـ ــعـ املـ
ــزة،  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــن قـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــ
غــالــبــيــتــهــم مـــن املـــرضـــى والـــحـــاالت 
مصرية  مصادر  وقالت  اإلنسانية. 
خـــاصـــة إن مــصــر بــــــدأت، مــنــذ أول 
استقبال عشرات  السبت،  أمــس  من 
املصابني من ضحايا العدوان على 
قطاع غــزة، حيث تم توزيعهم على 
مستشفيات محافظة شمال سيناء.
)العربي الجديد(

المالكي ينتقد تسّرع 
دول عربية بالتطبيع

الفلسطيني  الخارجية  وزيــر  انتقد 
ــي )الــــــــصــــــــورة(، فــي  ــكــ ــالــ ريــــــــاض املــ
ــاع طــــــارئ لــــــــوزراء خــارجــيــة  ــمـ ــتـ اجـ
مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســـالمـــي، أمــس 
ــــدول  ـــ ــعــــض الـ ـــّرع« بــ ـــ األحـــــــــــد، »تــــــــســ
ــة فـــــي تـــطـــبـــيـــع عـــالقـــاتـــهـــا  ــيــ ــعــــربــ الــ
مـــع إســـرائـــيـــل، مـــؤكـــدًا أن هــــذا يعد 
ــم«. وقـــــال  ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ ــة فـــــي الــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ »مـ
املالكي إن »التطبيع والهرولة نحو 
هذا النظام العنصري االستعماري 
اإلسرائيلي من دون تحقيق السالم 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ـــــالل اإلســ ــتــ ـــ وإنـــــــهـــــــاء االحــ
لأراضي العربية والفلسطينية هو 
دعـــم لــنــظــام األبــرتــهــايــد، ومــشــاركــة 

في جرائمه«.
)فرانس برس(

األردن يتابع اعتقال 
مواطنين اجتازا الحدود

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة األردنــيــة، 
أمـــس األحــــد، أنــهــا تــتــابــع مــوضــوع 
ــني أردنـــّيـــني مــن قبل 

َ
اعــتــقــال مــواطــن

ــات االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــطـ ــلـ سـ
بـــــعـــــدمـــــا زعــــــمــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــالم 
إســرائــيــلــيــة، فـــي وقـــت مــبــكــر أمـــس، 
إلقاء جيش االحتالل »القبض على 
أردنــــيــــني مــســلــحــني بــســكــاكــني بعد 
تـــجـــاوزهـــمـــا الــــحــــدود فـــي األغــــــوار، 
حــيــث كـــانـــا يــنــويــان الـــوصـــول إلــى 
الــــــقــــــدس«. وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
بــيــان أن »الــســفــارة األردنــيــة فــي تل 
أبـــيـــب عــلــى تـــواصـــل مـــع الــســلــطــات 
اإلسرائيلية للعمل على اإلفراج عن 

املواطنني«.
)العربي الجديد(

روحاني وأردوغان 
يدعوان لتوحيد الجهود

بــــحــــث الــــرئــــيــــس اإليـــــــرانـــــــي حــســن 
ــال هـــاتـــفـــي مــع  روحــــانــــي فــــي اتــــصــ
نظيره التركي رجب طيب أردوغان 
)الصورة(، أمس األحد، األوضاع في 
واعـــتـــداءات  الفلسطينية  األراضــــي 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي عــلــى ســكــان 
املناطق  ومختلف  املحتلة  الــقــدس 
وأكــد  غــزة.  سيما  وال  الفلسطينية، 
موقع  أورده  مــا  بحسب  الرئيسان، 
تكثيف  ضــرورة  اإليرانية،  الرئاسة 
ــتـــالل  ــوقـــف عـــــــدوان االحـ الـــجـــهـــود لـ

اإلسرائيلي بشكل عاجل. 
)العربي الجديد(

صواريخ تحمل 
األمل العربي

نتنياهو: حملتنا 
ضد المنظمات اإلرهابية 

متواصلة بقوة

وتيرة إطالق النار 
تجاوزت العدوان في 

2019 وحرب 2006

غزة، القاهرة ـ العربي الجديدللحديث تتمة...
صالح النعامي

يـــدخـــل الــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي على 
ــزة، أســـبـــوعـــه الـــثـــانـــي، عـــلـــى وقـــع  ـــ غـ
تــصــاعــد إجــــرام االحـــتـــالل وارتــكــابــه 
مــزيــدًا مــن جــرائــم الــحــرب بــحــق املــدنــيــني في 
ــد في  الــقــطــاع، كـــان أحــدثــهــا فــجــر أمـــس األحــ
ــدة فـــي مــديــنــة غـــــزة، إذ اقــتــرب  شـــــارع الــــوحــ
عــــدد ضــحــايــا املــــجــــزرة مـــن 100 بـــني شهيد 
ومصابني بعد تدمير العمارات السكنية فوق 
املناطق  أوصــال  ثم تقطيع  قاطنيها،  رؤوس 
املستهدفة واملستشفيات ملنع فرق اإلنقاذ من 

انتشال الشهداء والجرحى. 
وبـــــاتـــــت الــــــصــــــورة أوضــــــــح فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
املحاصر، والــذي يتعرض لعدوان إسرائيلي 
هو األعنف، تجاوز في حدته العدوان الواسع 
ـــ51 يــومــًا فــي الــعــام 2014، إذ  الــــذي اســتــمــر لــ
ــتــــالل أمــــس األحـــد  يـــبـــدو جــلــيــًا أن قـــــرار االحــ
بمواصلة العدوان وتوسيعه للمجازر يهدف 
للموافقة  الفلسطينية  املقاومة  لدفع فصائل 
عــلــى تــهــدئــة مــنــزوعــة املــطــالــب ال تــشــمــل إال 
وقف إطالق النار في غزة، وتستثني مطالب 
والتهويد  االنــتــهــاكــات  بــوقــف  الفلسطينيني 
في القدس املحتلة. لكن هذا األمر يبدو بعيد 
الفلسطينية  املقاومة  استمرار  في ظل  املنال 
فــي الــتــصــدي لــلــعــدوان. ويــأتــي ذلــك فــي وقت 
لم تسفر االتصاالت السياسية للتوصل إلى 
وقف إلطالق النار عن أي اختراق، على الرغم 
وانعكست  لتحقيقه.  الــدعــوات  اســتــمــرار  مــن 
حالة الجمود السياسي في الجلسة العلنية 
ملجلس األمن الدولي والتي عقدت أمس بعد 
ــام، والــتــي تخللها تــصــويــب على  تــأخــيــر أليــ
دور الواليات املتحدة وعرقلتها صدور بيان 
عــن مــجــلــس األمــــن فــي حــني دافــعــت املــنــدوبــة 
توماس  ليندا  املتحدة  األمـــم  لــدى  األميركية 
غــريــنــفــيــلــد، خـــالل جــلــســة مــجــلــس األمــــن، عن 
مــوقــف بــالدهــا قــائــلــة إن »الـــواليـــات املتحدة 

الدبلوماسية  القنوات  خــالل  من  جهدًا  تبذل 
ــرة إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــاء هـــــــذا الــــــــصــــــــراع«، مــ ــ ــهــ ــ إلنــ
الفلسطينيني  ــادة  ــقـ الـ مـــع  ــاالت  اتـــصـ »هـــنـــاك 
ــيـــني ومـــــع مـــســـؤولـــني مــصــريــني  ــلـ ــيـ ــرائـ واإلسـ
وقــــطــــريــــني مـــــن أجـــــــل الــــتــــوصــــل إلـــــــى هـــــدوء 
ــراف إلــى  ــ مــســتــدام«. وفـــي حــني دعـــت كــل األطـ
حماية املدنيني واحترام القانون الدولي، فقد 
أعلنت أن بالده أوضحت استعداداها لتقديم 
دعم إذا سعى الطرفان إلى وقف إطالق النار. 
وفــي حــني كانت جلسة مجلس األمــن تشهد 
ووقف  الدولتني  لحل  دعمًا  بالغية  خطابات 
 عـــن هــجــوم شنه 

ً
الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، فــضــال

املندوب اإلسرائيلي جلعاد أردان على حركة 
 إيــــاهــــا مـــســـؤولـــيـــة إشـــعـــال 

ً
حــــمــــاس مـــحـــمـــال

ــنـــزاع، أعــلــنــت منظمة الــتــعــاون اإلســالمــي،  الـ
في بيان بعد اجتماع طارئ أن فشل مجلس 
لوقف  تحمل مسؤولياته  فــي  الــدولــي  األمـــن 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي، سيحتم الــلــجــوء إلــى 
األمــــــم املـــتـــحـــدة، لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني. 
وطــغــت مــجــزرة شــــارع الـــوحـــدة عــلــى املشهد 
امليداني أمس األحد بعدما أدت إلى تدمير 3 
أدى  ما  فــوق رؤوس ساكنيها،  مباٍن سكنية 
إلــــى اســتــشــهــاد 42 شــخــصــًا، وإصـــابـــة نحو 
50، جلهم من النساء واألطفال. وبذلك ارتفع 
عـــدد الــشــهــداء إلـــى نــحــو 200 شــهــيــد، بينهم 
 و33 ســيــدة، بــاإلضــافــة إلـــى إصــابــة 

ً
55 طــفــال

1230 بــجــراح. وردًا عــلــى املــجــزرة واالعــتــداء 
ــلـــى أهــــالــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح واملـــتـــضـــامـــنـــني  عـ
معهم، أعلنت »كتائب القسام« إطالق رشقات 
صـــاروخـــيـــة كــبــيــرة عــلــى أســــــدود وعــســقــالن 
وبـــــئـــــر الــــســــبــــع ومــــســــتــــوطــــنــــتــــي ســـــديـــــروت 
ونتيفوت وقــاعــدة »رعــيــم« وقــاعــدة التنصت 
8200. وكانت استهدفت تل أبيب وأسدود ردًا 
الــجــالء واألنــدلــس. وهــدد  على تدمير برجي 
عبيدة،  أبــو  القسام«  »كتائب  باسم  املتحدث 
عبر فضائية األقصى، االحتالل اإلسرائيلي، 
 »إن عدتم عدنا وإن زدتــم زدنـــا«. وأكــد 

ً
قــائــال

القيادي في حركة »حماس« محمود مرداوي، 
 »االحتالل اإلسرائيلي 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ليس لديه نفس طويل في هذه املعركة، ويريد 
أن تكون يده العليا، ولن يتم له ذلك«. وأوضح 
 »املقاومة جهزت نفسها مبكرًا ملعركة تمتد 

ّ
أن

لستة أشهر، وهي قادرة على ذلك«.
وفـــي حــني نــقــلــت الــقــنــاة 12 اإلســرائــيــلــيــة عن 
مــســؤول أمــنــي كبير قــولــه »نــقــتــرب مــن إنهاء 
هـــذه الــجــولــة مــن الــعــمــلــيــات بــغــزة وســنــدخــل 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــلــــن رئــ ــوم حـــــاســـــم«، أعــ ــ فــــي يــ
اإلســرائــيــلــيــة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير األمن بني غانتس 
ورئيس أركان جيش االحتالل الجنرال أفيف 
كوخافي، أن انتهاء العدوان ليس وشيكًا. وقال 

متواصلة  اإلرهابية  املنظمات  ضد  »حملتنا 
ــا نــفــعــلــه اآلن،  ــ بـــكـــامـــل قـــوتـــهـــا«. وأضـــــــاف »مـ
وسيستمر طاملا ظل ضروريًا، هو الستعادة 
الـــهـــدوء لــكــم أيــهــا املــواطــنــون اإلســرائــيــلــيــون. 
ذلـــك وقـــتـــًا«. وقــــال »دائـــمـــًا يوجد  سيستغرق 
ضغط دولي، لكن بشكل عام يتم دعمنا«. كما 
أشار، في مقابلة مع شبكة »سي بي أس«، إلى 
إطــالق  بإمكانها  أن  اعتقدت حماس  »إذا  إنــه 
بالحصانة  والتمتع  الجلوس  ثم  الصواريخ 
ــــل أال تــســتــمــر  ــأمـ ــ ــأ«. وأضـــــــــاف »نـ ــ ــطـ ــ ــذا خـ ــهــ فــ
في  هاجمتنا  حــمــاس  لكن   ،

ً
طــويــال عملياتنا 

يومنا الوطني بآالف الصواريخ«. من جهته، 
ــتــــالل »ســتــعــيــد  ــــوات االحــ ــــال غـــانـــتـــس، إن قــ قـ
الهدوء، وسنضرب بقوة وسننتصر في حرب 
تتمحور  العملية  »أهــــداف  أن  مضيفًا  غـــزة«، 
إلــى إنجازات  حــول منع حماس من الوصول 
استراتيجية«. وأضاف »سيأخذ الوضع وقتًا 
إلــى نصابها«. وكــان نتنياهو  األمــور  لعودة 
أعلن، بعد محادثة مع الرئيس األميركي، يوم 
ــه يلقى »دعمًا مطلقًا« من 

ّ
أن املــاضــي،  السبت 

ه يدعم حق 
ّ
جو بايدن. من جهته أكد بايدن أن

إسرائيل في »الدفاع عن نفسها« في مواجهة 
هجمات »حماس«، مبديًا في الوقت ذاته قلقه 
إزاء »سالمة الصحافيني«. كذلك تلقى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس اتصااًل 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«.

وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــالم إســرائــيــلــيــة ذكــــرت، 
ــرر مــواصــلــة  ــ ــــس األحـــــــد، أن الــكــابــيــنــت قـ أمـ
ــال  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وقـ
مصدر سياسي إسرائيلي في ختام اجتماع 
ــوزاري املــصــغــر، فــي تصريحات  ــ املــجــلــس الــ
وقف  يبحث  لم  »الكابينت  إن  للصحافيني، 
إطـــالق نـــار، وال يــوجــد عــلــى جـــدول األعــمــال 
اقــتــراحــًا لــهــدنــة طــويــلــة األمــــد«. ونــقــل موقع 
ــتــــرونــــي عــن  ــكــ ــــوت« اإللــ ــ ــرونـ ــ ــ »يــــديــــعــــوت أحـ
مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن االحتالل 
سيدخل موضوع األسرى واملفقودين في أي 
النار. وقال املصدر إنه  اقتراح لوقف إطالق 
إسرائيل  على  أميركية  ضغوط  تمارس  »ال 
من أجــل وقــف إطــالق الــنــار«، وأنــه »ال توجد 
حــتــى اآلن اقــتــراحــات عينية مــن أجـــل وقــف 
ــات بــصــوت  ــادثـ ــار، وتـــوجـــد مـــحـ ــنــ إطـــــالق الــ
خافت فقط«، فيما نقل »وااله« عن مسؤول 
مطلبًا  ينقلوا  لم  »األميركيني  أن  إسرائيلي 
حـــازمـــًا إلنـــهـــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، لكنهم 
أملحوا إلى ذلك بنعومة خالل محادثة بايدن 
مــع نتنياهو، وكــذلــك خــالل محادثات وزيــر 
أوســن مع غانتس«.  لويد  األميركي  الدفاع 
ــة قـــالـــت،  ــاصــ ــادر مـــصـــريـــة خــ ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
»العربي الجديد«، إن القاهرة، التي فتحت  لـ
إنسانية  لهدنة  مقترحًا  رفــح، جــددت  معبر 

في قطاع غزة لعدة ساعات، إلتاحة الفرصة 
أمام إنقاذ املصابني من تحت أنقاض املباني 
على  اإلسرائيلية  الــضــربــات  طاولتها  الــتــي 
ــذا انـــتـــشـــال جــثــامــني الـــشـــهـــداء،  ــ الـــقـــطـــاع، وكـ
ــل الـــــحـــــاالت الــــخــــطــــرة لــلــمــســتــشــفــيــات  ــقــ ونــ
 »إســرائــيــل« تتعنت 

ّ
املــصــريــة. وأوضــحــت أن

في القبول بالهدنة، مشترطة التوقف الكامل 
أواًل عما أسمته  املقاومة  من جانب فصائل 
»بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف«، دون ضـــمـــانـــات. وأعــلــن 
الجيش اإلسرائيلي، أمس األحد، أن إسرائيل 
تواجه إطــالق صواريخ بوتيرة هي األعلى، 
ولم تشهدها من قبل. وأوضــح أن الفصائل 
املسلحة فــي قــطــاع غـــزة أطــلــقــت نــحــو ثالثة 
آالف صـــــاروخ عــلــى إســـرائـــيـــل مــنــذ اإلثــنــني 
الداخلية  الجبهة  قيادة  قائد  وقــال  املاضي. 
أوري جــورديــن، فــي لــقــاء مــع صحافيني، إن 
وتيرة إطــالق النار هــذه تــجــاوزت تلك التي 
فـــي 2019 وحـــــرب 2006  الــــعــــدوان  شــهــدهــا 
ضد لبنان. وأعلن الجيش أن بحوزة حركة 
حـــمـــاس »غــــواصــــات مــســتــقــلــة« قــــــادرة على 
حمل عبوة ناسفة بزنة 50 كيلوغرامًا، يتم 
تــوجــيــهــهــا بــواســطــة نــظــام تــحــديــد املـــواقـــع، 
وأنه استهدف قسما منها في األيام األخيرة. 
وحسب مصادر في جهاز األمن اإلسرائيلي، 
فــإنــه مــن الــجــائــز أنـــه تبقى بــحــوزة الحركة 
ثــالث غــواصــات كــهــذه، مشيرة إلــى أنــه لدى 

»حماس« قدرات بحرية أخرى.

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

وليد التليلي

تمر الذكرى الـ73 للنكبة 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 1948، وعلى 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 73 عامًا وكبرى قوى هذا العالم 
الظالم، بجيوشها وأموالها وإعالمها، 
تدّك 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 رّوج بعض اإلعالم 
من أكاذيب، ونصبت مؤتمرات 

إلجبارهم على الخنوع واالستسالم 
وقبول األمر الواقع، تواطأ عليهم 

أعداؤهم من الخارج وأشقاؤهم من 
الداخل، ُعرٌب وعجم، ولكن الشعب 

ال يزال حّيًا يقاوم ويدافع عن أرضه 
وكأنها سلبت البارحة.

فما الذي جناه هؤالء اليوم بعد 73 
عامًا؟

إسماعيل هنية قال من الدوحة إن 
»غزة املحاصرة منذ 15 عامًا 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. 
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تــــواصــــلــــت أمـــــــس األحــــــــــد، الــــتــــظــــاهــــرات 
واملـــســـيـــرات والـــوقـــفـــات الــتــضــامــنــيــة مع 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يــتــعــرض  الـــشـ
لـــــــــعـــــــــدوان إســــــرائــــــيــــــلــــــي، فـــــــي مــــنــــاطــــق 
ــم. وخــــــــرج آالف  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة حـ
األردنــيــني، مــجــددًا أمـــس، بمسيرة دعمًا 
للفلسطينيني، وضد العدوان اإلسرائيلي 
عــلــيــهــم، تــحــت عــنــوان »املــقــاومــة عــنــوان 
الــتــحــريــر«. وانــطــلــقــت املــســيــرة مـــن أمـــام 
املــســجــد الــحــســيــنــي، فــي قــلــب العاصمة 
عـــمـــان، بـــدعـــوة مـــن الــحــركــة اإلســالمــيــة، 
وفــاعــلــيــات حــزبــيــة ونــقــابــيــة وشــعــبــيــة. 
مــــؤيــــدة  ــات  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ املــــــشــــــاركــــــون  وردد 
الفلسطينية  األعــالم  حاملني  للمقاومة، 
أقيمت  الــتــي  الفعاليات  مــن  يــومــني  بعد 
وفــلــســطــني  األردن  بــــني  الـــــحـــــدود  ــلـــى  عـ
ذ العشرات أمس 

ّ
املحتلة. وفي لبنان، نف

ــد، اعــتــصــامــات ووقـــفـــات تضامنية  األحــ
ــي بــلــدتــي  ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــ مــ
الــعــبــاســيــة ومـــروحـــني الــحــدوديــتــني مع 
األراضي الفلسطينية املحتلة في جنوب 
لــبــنــان وفـــي املــنــيــة شــمــال الـــبـــالد. وردد 
ــعـــدوان  ــالـ ــات تـــنـــدد بـ ــافـ ــتـ ــاركــــون هـ ــشــ املــ
اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة والـــقـــدس، 
وشــهــدت  الفلسطينيني.  مــع  وتــتــضــامــن 
املحتلة،  فلسطني  مع  الحدودية  املنطقة 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، أمــــس  ــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــ لــ
اللبنانيني،  قــبــل  تــظــاهــرات غــاضــبــة مــن 
واســتــنــكــارًا  الفلسطينيني  مــع  تــضــامــنــًا 
وذلــك  بحقهم،  اإلسرائيلية  لــالعــتــداءات 
اللبناني  الجيش  اتخاذ  من  الرغم  على 
ــفــة، وإغــــــالق جميع 

ّ
تـــدابـــيـــر أمــنــيــة مــكــث

الطرق املؤدية للحدود.
كـــذلـــك، شــهــدت الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة 
إسالم أباد، أمس األحد، تظاهرة حاشدة. 
وعلى من السيارات والدراجات النارية، 
تــوجــه املــتــظــاهــرون نــحــو مــقــر الــبــرملــان 
الباكستاني، ورفعوا أعالم فلسطني على 
ســيــاراتــهــم، مــردديــن هــتــافــات مناهضة 

إلسرائيل ومؤيدة للشعب الفلسطيني.
وفــــي الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام، 
ــــي ســـاحـــة  ــات األشـــــخـــــاص فـ ــئــ تـــجـــمـــع مــ
دام ســكــويــر بــوســط الــعــاصــمــة، حاملني 
ــيـــة. وفـــــــي مـــديـــنـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ األعـــــــــــالم الـ
ــرات  ــر عـــشـ ــاهـ ــظـ ــة، تـ ــيــ ــالــ ــطــ نــــابــــولــــي اإليــ
الفلسطيني  للشعب  دعــمــًا  األشـــخـــاص 

ــه عـــــــدوان االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  بـــوجـ
وإحياًء للذكرى 73 للنكبة الفلسطينية. 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــاهــــرة فـ ــت تــــظــ ــرجــ كـــمـــا خــ
اإليـــــرانـــــيـــــة طــــــهــــــران، لــــالحــــتــــجــــاج عــلــى 
الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة. 
كما شهدت سكوبية عاصمة جمهورية 
مقدونيا الشمالية، أمس، تظاهرة داعمة 
املتظاهرون  ونــدد  الفلسطيني.  للشعب 
غزة  قطاع  على  اإلسرائيلية  بالهجمات 
و»الــتــطــهــيــر الــعــرقــي« الـــذي يــتــعــرض له 

الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.
وكــــانــــت قــــد خــــرجــــت تـــظـــاهـــرة حـــاشـــدة 
بالقرب من البيت األبيض في العاصمة 
األمــيــركــيــة واشــنــطــن ليل السبت األحــد، 
إلحياء الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية 
وإعـــــالن الـــدعـــم والــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
اإلســرائــيــلــي  الـــعـــدوان  ضــد  الفلسطيني 
ــرة الـــكـــبـــرى مــنــذ  ــاهـ ــظـ ــتـ عـــلـــيـــه. وتـــعـــد الـ
إسرائيل  لــعــدوان  املناهضة  التظاهرات 

على غزة عام 2014.
في األثناء، تظاهر تونسيون في مختلف 
ــالـــعـــدوان  ــنـــديـــدًا بـ ــــس تـ املـــحـــافـــظـــات أمـ
ورفــع  الفلسطينيني.  على  اإلســرائــيــلــي 
فـــي مختلف  املــحــتــجــون  الــتــونــســيــون 
املــحــافــظــات شـــعـــارات تــطــالــب بــعــرض 
ــع الــكــيــان  ــانــــون تـــجـــريـــم الــتــطــبــيــع مــ قــ
الــصــهــيــونــي لــلــمــصــادقــة عــلــى الجلسة 
تنفيذه.  فــي  والــشــروع  للبرملان  العامة 
ــان الــتــونــســي منذ  ــرملـ ــبـ ــــــرح أمـــــام الـ

ُ
وط

الثورة 3 مشاريع لتجريم التطبيع مع 
إسرائيل.

ــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، دعــــــــــــــت شـ
ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوقـــيـــة مـــصـــريـــة، الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي لـــهـــا عــــالقــــات مــــع دولــــة 
ــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رفــضــهــا  ــ ــــالل، إلــ ــتــ ــ االحــ
ــنـــصـــريـــة والــــجــــرائــــم  ــعـ ــداءات والـ ــ ــتـ ــ ــــالعـ لـ
إسرائيل  ترتكبها  التي  اإلنسانية  ضــد 
سحب  يشمل  بــمــا  الفلسطينيني،  بــحــق 
سفرائها وطــرد ســفــراء االحــتــالل ووقــف 
ــارات بـــني الــطــرفــني.  ــ ــ ــعـــاون وأي زيـ كـــل تـ
كــمــا دعـــت هـــذه الــشــخــصــيــات، فــي بــيــان، 
من  لها  بما  الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة 
والية على األراضي الفلسطينية املحتلة 
املحتل واســتــدعــاء  فــي جــرائــم  للتحقيق 
مرتكبيها ومعاقبتهم بموجب االتفاقات 
الــدولــيــة ذات الصلة. مــن بــني مــن وقعوا 
عــلــى الــبــيــان، الــســفــيــر مــعــصــوم مـــرزوق، 
والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية 
السياسية  العلوم  وأستاذ  الزمر،  طــارق 
عــبــد الــفــتــاح مــاضــي، والــنــاشــط مــمــدوح 

حمزة، واملمثل عمرو واكد.
ــالــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
اإلســالمــي، أمــس األحــد، إن فشل مجلس 
األمـــــن الــــدولــــي فـــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
ــلـــي، سيحتم  الــــعــــدوان اإلســـرائـــيـ لـــوقـــف 
ــة لــأمــم  ــامـ ــعـ ــوء إلـــــى الــجــمــعــيــة الـ ــجـ ــلـ الـ
ــيـــر الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب  ــتـــوفـ املــــتــــحــــدة، لـ
الختامي  البيان  في  وذلــك  الفلسطيني، 
لــقــمــة وزاريـــــــة طـــارئـــة عــقــدتــهــا املــنــظــمــة 
أمــــــــــس، افـــــتـــــراضـــــيـــــًا بـــــنـــــاء عــــلــــى طــلــب 
»إســرائــيــل  املنظمة  وحملت  الــســعــوديــة. 
األوضــاع  تدهور  عن  الكاملة  املسؤولية 
الشعب  ضــد  املمنهجة  جرائمها  بسبب 
الهمجي  العدوان  وخاصة  الفلسطيني، 

على قطاع غزة املحاصر«.
)العربي الجديد، األناضول(

دعوات لتجريم التطبيع وطرد السفراء

تظاهرات تضامنية حول العالم
لم تتوقف التظاهرات 
الداعمة للفلسطينيين 

بوجه العدوان 
اإلسرائيلي، أمس األحد، 
وقد نُظمت فعاليات 

عدة حول العالم لهذا 
الغرض

مطالب شعبية في 
تونس بتمرير قانون 

تجريم التطبيع

االحتالل 
يواصل العدوان 

على غزة
المقاومة الفلسطينية 

تتعهد بمواصلة الرد
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البابا يحّذر من 
»دوامة موت« 

ــيــــس، أمــــس  ــرنــــســ ر الــــبــــابــــا فــ
ّ
حــــــــذ

األحد، من إمكانية تدهور الوضع 
ــلــــي  ــيــ ــدوان اإلســــرائــ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــي ظـــــل الـ
عــلــى قــطــاع غــــزة، واصـــفـــًا ســقــوط 
»الفظيع  بــاألمــر  مدنيني  ضحايا 
ــــول«. وقـــــــــــال، خــــالل  ــبــ ــ ــقــ ــ ــر املــ ــ ــيـ ــ وغـ
ــكــــان، »تــهــيــمــن  ــيــ ــاتــ ــفــ ــي الــ ــ عـــظـــة فـ
ــحــة عــنــيــفــة بــني 

ّ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســل

قـــــطـــــاع غــــــــزة وإســــــرائــــــيــــــل )عـــلـــى 
ــلـــى خــطــر  ــد(، وتــــنــــطــــوي عـ ــهــ ــشــ املــ
التحول إلــى دوامــة مــوت ودمــار«. 
ل إلى أين ستقود  وأضاف »أتساء
الــكــراهــيــة واالنـــتـــقـــام؟ هـــل نعتقد 
ــه بــإمــكــانــنــا إقـــامـــة الــســالم  حــقــًا أنـ

عبر تدمير بعضنا البعض؟«.
)فرانس برس(

تونس: ائتالف »الكرامة« 
يتحول لحزب سياسي

أعـــلـــن ائـــتـــالف »الـــكـــرامـــة«، املــمــثــل 
نائبًا،  بـــ18  التونسي  البرملان  في 
ــد، تــحــولــه مـــن ائــتــالف  أمــــس األحـــ
نــيــابــي إلــى حــزب ســيــاســي، وذلــك 
ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــى املـ ــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــولـ ــ ــــصـ ــد حـ ــ ــعـ ــ بـ
ــة. وأكــــــــد الــــنــــائــــب عــن  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
الخليفي  الفاتح  محمد  االئــتــالف 
أن »انــتــقــال ائـــتـــالف الــكــرامــة إلــى 
حـــزب ســيــاســي ســيــكــون مـــن أجــل 
مبينًا  بفاعلية«،  والعمل  التنظم 
تكوين  من  »الــحــزب سيمكنهم  أن 
مــركــزيــة  وإدارة  جــهــويــة  مــكــاتــب 
ــيـــاســـي، كـــمـــا ســيــكــون  ومـــكـــتـــب سـ

لديهم موارد مالية«.
الجديد( )العربي 

 
تركيا تطور صواريخ 

للمسيّرات خفيفة 
طــــــّورت شـــركـــة »تـــــــروي« الــتــركــيــة 
صــــــــــــــواريــــــــــــــخ خــــــفــــــيــــــفــــــة يــــمــــكــــن 
استخدامها في الطائرات املسيرة، 
واملــركــبــات األرضـــيـــة املــســيــرة عن 
ــة األنــــاضــــول  بــــعــــد. ونـــقـــلـــت وكــــالــ
إن  قولها  الشركة  في  عن مصادر 
طــورت صــواريــخ خفيفة  »الشركة 
بقطر 40 ملليمترًا للطائرات بدون 
تستطيع  بحيث  الصغيرة،  طيار 
حملها«. وأضافت »من املرتقب أن 
املطورة  الصواريخ  استخدام  يتم 

محليًا، في العمليات األمنية«.
)األناضول(

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، 
 
ّ
ــة الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي إلــــى أن ــ ــارت إذاعــ ــ أشــ
م 

ّ
اليهودية تخطط وتنظ اإلرهابية  املنظمات 

أنشطتها العدوانية ضد الفلسطينيني بشكل 
علني وتحظى بدعم مستويات سياسية.

وفي تقرير نشرته، أمس األحد، لفتت اإلذاعة 
ينفذها  التي  العربدة  أعــمــال  »تنظيم  أن  إلــى 
أعضاء التنظيمات املتطرفة، يتم عبر الشبكة 
أن تتم  مـــن دون  بــشــكــل جـــلـــي،  الــعــنــكــبــوتــيــة 
مــواجــهــتــهــم بــمــوقــف حــاســم«. ولــفــتــت إلـــى أن 
مــا يــفــاقــم األمــــور خــطــورة، حقيقة أن أنشطة 
هــــذه الــتــنــظــيــمــات تــحــظــى بــدعــم شخصيات 
أن  بحجة  مساندتها  تــبــرر  والــتــي  سياسية، 
ذلــك مــا يفرضه »واجـــب الــدفــاع عــن اليهود«، 

على الــرغــم مــن أن الــحــديــث يـــدور عــن أنشطة 
إجــرامــيــة. وكــانــت قــنــاة الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة 
»12« قــد كــشــفــت، قــبــل يــومــني، عــن أن املفتش 
الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة، كــــوبــــي شـــبـــتـــاي، قــــد حــّمــل 
فــي اجــتــمــاع أمــنــي، زعــيــم الــحــركــة الــكــهــانــيــة، 
بــن غفير،  إيــتــمــار  املــتــطــرف،  الكنيست  عضو 
ــــاع الــتــي قــادت  املــســؤولــيــة عــن إشــعــال األوضـ
إلى تفجر األوضاع في القدس وغزة والداخل 
الفلسطيني، عبر تنظيم أعمال استفزازية في 
الشيخ جــراح بالقدس، من ضمنها فتح  حي 

مكتب تمثيلي لحركته في الحي.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، واصــــــلــــــت شـــرطـــة 
ومــخــابــرات االحــتــالل اســتــهــداف فلسطينيي 
الداخل وتنفيذ اعتقاالت واسعة في صفوفهم، 
مــتــجــاهــلــة جــــرائــــم املـــتـــطـــرفـــني الـــيـــهـــود. وقـــد 
تركزت االعتقاالت، ليل أول من أمس السبت، 
ــي أوســــــــاط فــلــســطــيــنــيــي الـــنـــقـــب، حـــيـــث تــم  فــ
اعتقال 150 منهم، من بينهم طالب جامعيون، 
إلى جانب ترك املخابرات اإلسرائيلية بالغات 
اســـتـــجـــواب لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــطـــالب ملــقــابــلــة 
ــرات. وعــلــى الــرغــم  ــابـ ــخـ مــحــقــقــي الــشــرطــة واملـ
من أنــه قد تم إطــالق ســراح عــدد من الذين تم 
اعتقالهم، إال أنه في املقابل تم فرض شروط 

تقّيد حركتهم.
ــاز األمــــــن الــــعــــام اإلســـرائـــيـــلـــي  ــهـ ــلـــن جـ كـــمـــا أعـ
ــد، اعـــتـــقـــال الــعــشــرات  ــ )الــــشــــابــــاك(، أمــــس األحــ
مــن فلسطينيي الــداخــل، بــزعــم االعــتــداء على 
ــال »الـــشـــابـــاك« فـــي بــيــان  مــواطــنــني يـــهـــود. وقــ
ــه اعــتــقــل خــــالل األيـــــام األخـــيـــرة بــالــتــعــاون  إنــ
ــرات املـــتـــهـــمـــني بـــاملـــشـــاركـــة  ــشــ ــع الـــشـــرطـــة عــ مــ
ــي أنـــحـــاء  فــــي هـــجـــمـــات عـــلـــى إســـرائـــيـــلـــيـــني فــ

الحكومة  بتشكيل  واملــكــلــف  املــعــارضــة  زعــيــم 
بموقع  على حسابه  لبيد،  يئير  اإلسرائيلية، 
ــر«، إن حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــتــحــمــل  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ
بـــني فلسطينيي  املـــواجـــهـــات  عـــن  املــســؤولــيــة 
الـــداخـــل والــتــنــظــيــمــات اإلجـــرامـــيـــة الــيــهــوديــة 
التي تثير القالقل في املدن العربية، لتعّمدها 

الـــبـــالد. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت الــشــرطــة 
فلسطينيني   6 اعتقال  بــيــان  فــي  اإلسرائيلية 
فـــي مــديــنــة الـــلـــد »لـــالشـــتـــبـــاه فـــي مــخــالــفــتــهــم 
النظام وإطالق النار على ضباط الشرطة في 
ــام األخــيــرة«، مــا يــرفــع حصيلة املعتقلني  األيـ
في املدينة إلــى 27، منذ اإلثنني املــاضــي. لكن 
يتطرقا  لم  اإلسرائيلية  والشرطة  »الشاباك« 
تــعــّرض  عنيفة  ــتـــداءات  اعـ إلـــى  بيانيهما  فــي 
لها العديد من فلسطينيي الداخل على أيدي 

متطرفني يهود.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــــّمــــلــــت شـــخـــصـــيـــات 
قسطًا  نتنياهو،  بنيامني  حكومة  إسرائيلية 
كـــبـــيـــرًا مــــن املـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــدهــــور الــعــالقــة 
بـــني إســـرائـــيـــل وفــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل. وكــتــب 

ــادرًا  ــدم االهـــتـــمـــام بــجــهــاز شـــرطـــي يـــكـــون قــ عــ
ناحيته،  مــن  التنظيمات.  هــذه  مواجهة  على 
قــال الــكــاتــب اإلســرائــيــلــي ســامــي بــيــرتــس، في 
مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أمــــس، إن 
»إسرائيل تدفع ثمن تعمدها إهمال معالجة 
املشاكل التي يعاني منها فلسطينيو 48، مما 
جعلها تنفجر في وجهها مرة واحدة«. وأشار 
املتعاقبة،  اإلســرائــيــلــيــة  »الــحــكــومــات  أن  إلـــى 
لم  نتنياهو،  بنيامني  رأســهــا  التي  وتــحــديــدًا 
تهتم للمشاكل التي يعاني منها فلسطينيو 
الــــداخــــل، ومــــن ضــمــنــهــا اســـتـــشـــراء الــجــريــمــة 
املنظمة، مما جعل تل أبيب تواجه تبعات هذه 

املشاكل في الوقت الحالي«.
»يسرائيل  زعيم حزب  ليبرمان،  أفيغدور  أما 
بيتينو« اليميني املعارض، فقد عزا األوضاع 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ الــــتــــي قـــــــادت إلـــــى املــــواجــــهــــات األخـ
»أنشطة الحركات الدينية اليهودية املتطرفة، 
وأداء الــحــركــة اإلســالمــيــة فــي الــداخــل بقيادة 
ــــالح«. وفـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة  ــد صـ الــشــيــخ رائــ
»تــحــواًل   

ّ
أن ليبرمان  رأى  اإلســرائــيــلــيــة،   »12«

الــقــومــيــة لفلسطينيي  الــتــوجــهــات  عــلــى  ــرأ  طـ
والنقب«،  اللد  في مدينتي  الــداخــل، وتحديدًا 
مدعيًا أنهم »باتوا يبدون التعاطف مع حركة 
حماس«. في املقابل، بدا زعيم الحركة الكهانية 
املـــتـــطـــرفـــة، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، مــصــمــمــًا على 
الفلسطيني.  للجمهور  استفزازاته  مواصلة 
وفـــي مــقــابــلــة مــع إذاعــــة الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
صــبــاح أمــــس، قــــال إنــــه »مــعــنــي بــفــتــح مكتب 
برملاني له في كل مكان في إسرائيل«، مشددًا 
عــلــى أنــــه »ســـيـــواصـــل جـــوالتـــه االســتــفــزازيــة، 

تحديدًا في مدينتي اللد والرملة«.

أزمة سد 
النهضة

املحتلة عام 1948، حيث ُسجلت أكثر من 700 
حالة اعتقال وذلك منذ 9 مايو/أيار الحالي، 
فيما وصلت حاالت االعتقال في القدس منذ 
بــدايــة املــواجــهــة فــي بــاب الــعــامــود إلــى قرابة 
ــًا بـــعـــد 5 مــايــو  ــقـ ــالــــة، تـــصـــاعـــدت الحـ 400 حــ
الـــحـــالـــي، وكـــانـــت أعــلــى نــســبــة اعـــتـــقـــاالت في 

أواخر شهر رمضان.
الغربية، فقد  الضفة  أمــا في بقية محافظات 
ُسجلت قرابة 400 حالة اعتقال، أعالها كان في 
12 مايو، حيث وصلت إلى 60 حالة في يوم 
 جملة من الحقائق 

ّ
واحد. ووفقًا للنادي، فإن

تــم رصــدهــا على مـــدار هــذه الــفــتــرة، منها أن 
عمليات االعتقال لم تستثن النساء واألطفال 
والــجــرحــى وأســــرى ســابــقــني وصــحــافــيــني أو 
كل من حاول توثيق االنتهاكات التي نفذها 
االحـــتـــالل، وخــاللــهــا تــعــمــدت قـــوات االحــتــالل 
كافة  مستخدمة  بالجملة  ــتـــداءات  اعـ تنفيذ 
األسير  نــادي  واعتبر  العنف.  وأدوات  أنـــواع 
االعتقال  عمليات  صعيد  على  يــجــري  مــا  أن 
هــو األخــطــر منذ ســنــوات، ال سيما مــع بــروز 

املباشر  التدخل  إرجـــاء خــطــوة  آنـــذاك  مصر 
املفاوضات  انتهاء  بعد  ما  إلى  الشكل  بهذا 

برعاية االتحاد األفريقي.
 الصني، بحسب مصادر فنية بوزارة 

ّ
غير أن

»كل  بتقديم  أخــيــرًا  تعهدت  املــصــريــة،  الـــري 
الــالزمــة« لدعم جهود مصر في  املــســاعــدات 
املــيــاه،  كــفــاءة تحلية  ــع  ورفـ املــيــاه،  معالجة 
مياه  جــودة  وتحسني  استخدامها،  وإعـــادة 
ــا، مــــن خـــــالل جـــلـــب مــنــظــومــات  ــهــ الـــنـــيـــل ذاتــ
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل مــــع أشــــكــــال مــــن الــتــلــوث 
املــتــوقــع دخــولــهــا عــلــى مــيــاه الــنــيــل، لــلــمــرة 
ــراء تــغــيــرات عـــدة ســتــحــدث على  األولـــــى، جــ
مــنــظــومــتــي الـــــري اإلثـــيـــوبـــيـــة والـــســـودانـــيـــة 
البيئية  الطبيعة  سيغير  بما  السد،  بسبب 
وأكــدت  ناصر.  بحيرة  إلــى  الواصلة  للمياه 
فقط  الفنية ال تتحدث  التقارير   

ّ
أن املصادر 

عن خروج آالف األفدنة من الرقعة الزراعية 
عــلــى مـــراحـــل، ربــمــا تــبــدأ فـــي الـــعـــام املــقــبــل، 
ولكن أيضًا عن اإلنفاق املالي الضخم الذي 
يجب على مصر االستعداد له لعالج نتائج 
ــــذي ســـيـــطـــرأ عـــلـــى اســتــخــدامــهــا  الـــتـــطـــور الــ
والتنموية  والصناعية  الزراعية  لأغراض 
 من إثيوبيا والسودان، من استخدام 

ّ
في كل

مــكــثــف لــلــمــبــيــدات وزيـــــادة كــمــيــات الــصــرف 
الصناعي والزراعي في حوض النيل.

ــنــــاك بــالــفــعــل   هــ
ّ
ــادر، فـــــــإن ــ ــــصــ وبـــحـــســـب املــ

آثار  التعامل مع  مشاريع من ضمن حزمة 
سد النهضة، ليست فقط ضخمة بالنسبة 
الحالية،  املصرية  املــيــاه  منظومة  ملشاريع  رام اهلل، القدس المحتلة 

العربي الجديد

بالتوازي مع تصاعد مجازره بقتل 
ــن يـــواجـــهـــون  ــ ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــني الـ
انــتــهــاكــاتــه، تــواصــل قـــوات االحــتــالل 
اإلسرائيلي، شن حملة اعتقاالت واسعة بحق 
الـــقـــدس املحتلة  فـــي  كــــان  الــفــلــســطــيــنــيــني، إن 
أو الــضــفــة الــغــربــيــة، أو فـــي مــنــاطــق الــداخــل 
الفلسطيني،  نــــادي األســيــر  املــحــتــل. وكــشــف 
أمـــــس األحـــــــد، أن قــــــوات االحـــــتـــــالل، اعــتــقــلــت 
نــحــو 1500 فــلــســطــيــنــي مــنــذ بـــدايـــة تــصــاعــد 
ــة فـــــي الـــــقـــــدس فـــــي شــــهــــر إبــــريــــل/ ــ ــهـ ــ ــــواجـ املـ
نيسان املاضي، لتكون أعلى نسبة اعتقاالت 
سجل منذ أكتوبر/ تشرين األول عام 2015 

ُ
ت

العنف  أشــكــال  مستخدمة  الشعبية(،  )الهبة 
واإلرهــاب كافة بحق املتظاهرين واملحتجني 

في جميع املناطق.
وأوضح نادي األسير، في بيان صحافي، أن 
النسبة األعلى من املعتقلني هم من األراضي 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
 االتصاالت التي أجرتها 

ّ
مصرية أن

ــة بــالــصــني،  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـ
ــار الــبــحــث عــن ضــغــوط ســريــعــة على  فــي إطـ
األميركية  املحاوالت  بالتوازي مع  إثيوبيا، 
قواعد  على  االتــفــاق  مــفــاوضــات  الستئناف 
 بــكــني ما 

ّ
ــــلء والــتــشــغــيــل، أفـــضـــت إلــــى أن املـ

الــرافــض لتدويل  ثــابــتــة عــلــى موقفها  زالـــت 
املتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  في  القضية 
أو مجلس األمن، واستعدادها لتقديم »دعم 
االتحاد  يقوده  الــذي  التفاوض  فني« ملسار 
 
ّ
األفــريــقــي فــقــط، بحجة »إيــمــان الــصــني بــأن

الــحــلــول األفــريــقــيــة هــي املــنــاســبــة للقضايا 
القارية املشتركة«.

وبذلك تكون الصني قد كررت امتناعها عن 
للموافقة  إثيوبيا  على  ضغط  أّي  ممارسة 
عــلــى اســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض الـــبـــنـــاء. ويــأتــي 
مـــوقـــف بــكــني بـــرفـــض تـــحـــرك مــجــلــس األمـــن 
ــة، مــــن مـــنـــطـــلـــق الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ــقـــضـ فــــي الـ
ــد، ومـــنـــع املــجــلــس  ــســ ــي الــ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــ
ــاه، ارتــبــاطــًا  ــيـ ــات املـ ــراعـ مـــن الــتــدخــل فـــي صـ

بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى.
ــه عــلــى الـــرغـــم من  ــ

ّ
وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن

فهي  وإثيوبيا،  للسّد  الداعم  الصني  موقف 
ما زالت الدولة األكثر تجاوبًا مع االتصاالت 
املــصــريــة والــســودانــيــة فــي إطـــار البحث عن 
استكمااًل  عمليًا،  ــرار  األضــ لــتــالفــي  وســائــل 
لالتصاالت التي أجريت بني القاهرة وبكني، 
امللء  عقب  املــاضــي،  العام  منتصف  تحديدًا 
األول، الستكشاف ما يمكن للصني تقديمه 
لــحــلــحــلــة األزمـــــــة، بــالــضــغــط عــلــى الــجــانــب 
اإلثـــيـــوبـــي، أو بــتــقــديــم مــســاعــدات »كــبــيــرة« 
األضـــرار  وقـــوع  منع  على  ملساعدتها  ملصر 
املــتــوقــعــة، بــمــا لــهــا مـــن خـــبـــرات طــويــلــة في 

التعامل مع قضايا األنهار.
 الدعم الصيني الشفهي، 

ّ
وذكرت املصادر أن

واملـــقـــتـــرحـــات اإليـــجـــابـــيـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
عدم  في  الصينية  القيادة  رغبة  من  تنطلق 
والــخــرطــوم،  بــالــقــاهــرة  بعالقاتها  الــتــفــريــط 
بــــعــــد إعـــــاقـــــة بــــكــــني طــــــرح مـــــشـــــروع الــــقــــرار 
ــزام إثيوبيا  املــصــري، املــدعــوم أمــيــركــيــًا، إللــ
بــاســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات ومــنــع املــــلء األول 
وعــدم ممارسة  املاضي،  العام  للسّد  املنفرد 
أي ضغط يــذكــر على اإلثــيــوبــيــني. وقــد منع 
هـــذا األمــــر دولــتــي املــصــّب مــن قــبــول عــرض 
بــكــني بــدخــولــهــا كــوســيــط مــســتــقــل، ملــحــاولــة 
تقديم حــلــول وســط بــني الــجــانــبــني، على أن 
فنيني  اختصاصيني  بواسطة  إعدادها  يتم 
تـــابـــعـــني لــلــحــكــومــة الـــصـــيـــنـــيـــة، إذ فــضــلــت 

تـــهـــديـــدات واضـــحـــة مـــن االحـــتـــالل بتصعيد 
من  أكـــثـــر  إن  إذ  اإلداري،  االعـــتـــقـــال  ســيــاســة 
 فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وخـــالل يــوم 

ً
20 معتقال

واحــــد، تــم تــمــديــد اعــتــقــالــهــم لتحويلهم إلــى 
االعتقال اإلداري. ومن الجدير ذكره أن غالبية 
املــعــتــقــلــني ال ســيــمــا فـــي الـــقـــدس واألراضــــــي 
املحتلة عام 1948، تم اإلفــراج عنهم بشروط، 
إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على 
كـــفـــاالت مــالــيــة، أو بــتــحــويــلــهــم إلــــى الــحــبــس 
املنزلي، فيما غالبية املعتقلني في الضفة ما 

زالوا رهن االعتقال.
ت منذ 

ّ
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي شن

فجر أمس، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف 
القدس وفي  أحياء مدينة  الشبان في معظم 
الوحشي  االعـــتـــداء  تخللها  الــقــديــمــة  بلدتها 
على بعض املعتقلني وعوائلهم. وحتى ظهر 

أمس بلغ عدد املعتقلني 25 شخصًا.
ــاء، بــقــيــت أبـــــواب املــســجــد األقــصــى  ــنــ فـــي األثــ
حــتــى أمــــس األحــــــد، خـــاصـــة بــــاب املـــغـــاربـــة - 
ــتـــي يــقــتــحــم مــن  ــو الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة الـ ــ وهـ
خاللها املستوطنون باحات األقصى، مغلقة 
ــام اقــتــحــامــات املــســتــوطــنــني، فيما  ــ تــمــامــًا أمـ
ــــوات  تـــواصـــلـــت املــــواجــــهــــات بــــني الـــشـــبـــان وقـ
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، وســـط تــشــيــيــع مــزيــد 
مــن الــشــهــداء. وأكــد مصدر مــســؤول فــي إدارة 
األوقــــــــاف اإلســـالمـــيـــة بـــالـــقـــدس املــحــتــلــة فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه لـــم ُيــســمــح  حــديــث لـــ

ها تتعامل مع واقع 
ّ
بل هي غير مسبوقة، ألن

لكن هناك  قبل.  من  لم تخبره مصر  جديد 
دواًل عـــدة لــهــا خــبــرات فــي الــتــعــامــل معها 
تـــرى األخـــيـــرة أن  كــالــصــني. ومـــن ناحيتها 
هذه فرصة لن تتكرر كثيرًا لزيادة تأثيرها 
االقـــتـــصـــادي، وتــعــمــيــق مــســتــوى الــتــعــاون 
النيل.  الرئيسية بحوض  الــدول  مع جميع 
الفنية  املصادر  اإلطــار، أوضحت  وفي هذا 
مــع الصني  الــتــعــاون  بــــدأت  الــــري   وزارة 

ّ
أن

ــاألدوات  ــ ــ فــــي مــــجــــاالت عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة، كـ
وإعــادة  املائية،  البصمة  لحساب  املتقدمة 
ــي بــطــرق  ــزراعــ اســـتـــخـــدام مـــيـــاه الـــصـــرف الــ
غير معتادة في الشرق األوســط، وتحسني 
الــبــيــئــة الــنــهــريــة وتــخــفــيــض الـــهـــدر الــعــام 

للمسطحات املائية.

لــلــمــســتــوطــنــني تــنــفــيــذ اقــتــحــامــاتــهــم أمــــس، 
بــعــدمــا كــانــوا أعــلــنــوا أول مــن أمـــس الــســبــت، 
اعتزامهم القيام باقتحامات واسعة بمناسبة 

ما يسمى »عيد أسبوع نزول التوراة«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــلـــت قـــــوات االحـــتـــالل 
القديمة  الــبــلــدة  فــي محيط  تــواجــدهــا  تعزيز 
ــقــــدس وعـــلـــى امــــتــــداد الــــطــــرق املـــؤديـــة  مــــن الــ
لأقصى، فيما أغلقت منذ صباح أمس، حي 
الشيخ جراح ومنعت غير سكانه من دخوله. 
وكــــان حــي الــشــيــخ جــــراح، شــهــد لــيــل السبت 
وحتى فجر أمس األحد، مواجهات مع قوات 
الحي واعــتــدت على  اقتحمت  التي  االحــتــالل 

من فيه أكثر من مرة.
وكــانــت معظم أحــيــاء وقـــرى وبــلــدات الــقــدس 
املحتلة شــهــدت لــيــل الــســبــت وحــتــى ســاعــات 
الفجر األولى، مواجهات وصفت باألعنف مع 
قـــوات االحـــتـــالل، إضــافــة إلـــى انــــدالع اشتباك 
مسلح وتـــبـــادل إطـــالق نـــار كثيف بــني قــوات 
االحتالل وشبان مسلحني على حاجز قلنديا 
العسكري املقام شمالي القدس املحتلة استمر 

لعدة دقائق من دون أن يبلغ عن إصابات.
كـــذلـــك اســـتـــمـــرت املــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
ــن أمــــس الـــســـبـــت، عند  كـــانـــت انـــدلـــعـــت أول مـ
نقاط التماس في مختلف محافظات الضفة 

الغربية، حتى فجر أمس.
فجر  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
أكثر من  أمــس، استشهاد شخصني وإصابة 
450 شخصًا في الضفة الغربية والقدس في 
في  الـــوزارة  أعلنت  كــذلــك،  السبت.  مواجهات 
وقـــت الحـــق أمـــس اســتــشــهــاد مــواطــن مــتــأثــرًا 
الــرأس،  بجروح حرجة بالرصاص الحي في 
كــــان قـــد أصـــيـــب بــهــا الــخــمــيــس املـــاضـــي، في 
متأثرًا  مواطن  استشهاد  عن   

ً
فضال الخليل، 

بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي 
في البطن السبت في نابلس. وارتفع بحسب 
الـــــــوزارة عــــدد الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
إلــى 21 فلسطينيًا،  القدس  املحتلة بما فيها 
 عن إصابة 4373 بجراح متفاوتة، منذ 

ً
فضال

7 مايو/أيار الحالي.
وشّيع الفلسطينيون بعد ظهر أمس، جثامني 
أربـــعـــة شـــهـــداء ســقــطــوا بـــرصـــاص االحـــتـــالل، 
خـــالل مــواجــهــات شــهــدتــهــا الــضــفــة الــغــربــيــة. 
والـــشـــهـــداء هـــم يــاســني حــســن حــمــد مـــن قــريــة 
صـــيـــدا شـــمـــال طــــولــــكــــرم، والـــشـــهـــيـــد وجــــدي 
ترقوميا شمال غرب  بلدة  وليد جعافرة من 
 16( فريجات  يونس  محمد  والطفل  الخليل، 
عامًا( من مدينة الخليل، وطارق صنوبر من 

قرية يتما جنوب نابلس.
ــاب فــلــســطــيــنــي،  ــ ــيـــب شـ ــر، أصـ ــ ــيـــاق آخــ فــــي سـ
أمــــس األحــــــد، بـــجـــروح فـــي ظـــهـــره بــرصــاص 
املـــســـتـــوطـــنـــني، وهـــــو فــــي مـــركـــبـــتـــه، بــمــنــطــقــة 
الــجــالجــل فـــي بــلــدة بــنــي نــعــيــم شــمــال شــرق 

الخليل.
من جهة ثانية، اندلعت، أمس، مواجهات بني 
ــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، قــرب  الــشــبــان وقــ
حــاجــز بــيــت إيـــل شــمــال مــديــنــة الــبــيــرة، بعد 
إغالق عدد من املستوطنني الطريق واالعتداء 
على السيارات املارة، فيما أغلق مستوطنون 
ــرق رام الــلــه،  ــرون مـــدخـــل قـــريـــة بــيــتــني شــ ــ آخــ

وهاجموا املركبات املارة هناك.
من جهة أخــرى، تصدى أهالي قرية عصيرة 
الــقــبــلــيــة جـــنـــوب نــابــلــس، فــجــر أمــــس األحــــد، 
املــســتــوطــنــني مـــن مستوطنة  مـــئـــات  لــهــجــوم 
ــة عـــلـــى أراضـــــــــي جـــنـــوب  ــامــ ــقــ ــتــــســــهــــار« املــ »يــ
ــن هـــاجـــمـــوا وبـــحـــمـــايـــة قــــوات  ــذيــ نـــابـــلـــس والــ
االحتالل املنطقة الشرقية من القرية، وقذفوا 
بزجاجتني حارقتني منزلني تسببتا بإحراق 
ــزاء مـــن املــنــزلــني، وفـــق مـــا أكـــدتـــه مــصــادر  ــ أجـ

»العربي الجديد«. محلية لـ
من جانب آخر، أصيب عشرات الفلسطينيني 
ــالـــغـــاز املـــســـيـــل لــلــدمــوع  ــنـــاق بـ ــتـ بــــحــــاالت اخـ
لتلقي  ملــراكــز طبية  نقل بعضها  أمـــس،  فجر 
قنابل  االحــتــالل  أطلق جنود  الــعــالج، بعدما 
الغاز املسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه 
منازل األهالي في قرية اللنب الشرقية جنوب 
نابلس، وســط انـــدالع مــواجــهــات، وذلـــك بعد 
ــــالل مـــســـيـــرة مــــنــــددة بـــالـــعـــدوان  ــتـ ــ قـــمـــع االحـ

اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

القضية،  مــن  السياسي  للجانب  وبــالــعــودة 
ــه 

ّ
قــالــت املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة إن

بعد مـــرور نحو أســبــوع مــن عــرض املقترح 
األميركي األفريقي اإلماراتي الخاص بإعداد 
اتفاق مؤقت يحكم عملية امللء الثاني للسد، 
فإنه لم يتم التوصل ألّي ضمانات حقيقية 
ــــورة الـــتـــي  ــــصـ ــالـ ــ ــــاوض بـ ــفـ ــ ــتـ ــ الســــتــــئــــنــــاف الـ
ترضي مصر والــســودان، وكذلك التي تلبي 
احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــانـــب اإلثـــيـــوبـــي املـــزعـــومـــة، 
ــــق فــــــي مـــقـــابـــلـــهـــا عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف  ــوافـ ــ ــيـ ــ لـ
الــتــفــاوض فــي مـــدى زمــنــي قــصــيــر. وذكـــرت 
 مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي، 

ّ
املـــصـــادر أن

وعدد  الديمقراطية  الكونغو  مع  بالتعاون 
من الخبراء الفنيني، تعمل حاليًا على وضع 
مــســودة لصيغة اتــفــاق مــؤقــت، وآخـــر دائـــم، 
من حصيلة املناقشات األخيرة خالل جولة 
اإلســراع في  يتم  الفاشلة، بحيث  كينشاسا 
توقيعها، بمجرد تلبية الضمانات املطلوبة 
ــراف الــثــالثــة، والــتــي مــا زالـــت محل  مــن األطــ
خــــــالف، خـــاصـــة مــطــلــب إثـــيـــوبـــيـــا بـــتـــوازي 
االتفاق النهائي على قواعد امللء والتشغيل 
مـــع وضــــع مــحــاصــصــة جـــديـــدة ملــيــاه الــنــيــل 
األزرق. وكانت إضافة هذه املسألة لالتفاق، 
ــور الــتــي رفــضــت مــصــر والـــســـودان  ــ مـــن األمـ
املــفــاوضــات تحت رعاية  فــي  إليها  الــتــطــرق 
عــامــي 2019 و2020،  بــني  املتحدة  الــواليــات 
لكن إثيوبيا استمرت خالل التفاوض، تحت 
العام املاضي،  لواء االتحاد األفريقي نهاية 
بما حمله بيان قمة يوليو/تموز املاضي، من 
عناصر، بما في ذلك االعتراف بعمل حساب 
الـــنـــيـــل األزرق،  عـــلـــى  الـــجـــديـــدة  لـــلـــتـــطـــورات 
التفاق  الحرفي  بالتفسير  كتمسكها  تمامًا 
املــبــادئ املــوقــع فــي 2015. وفــي ذلــك الــوقــت، 
الحقًا  »سيتم  أنــه  املصرية  الــرئــاســة  أعلنت 
وجه 

ٔ
ا لكافة  اتفاق شامل  بلورة  العمل على 

الــتــعــاون املــشــتــرك بـــني الــــدول الـــثـــالث فيما 
بر 

ُ
اعت فيما  الــنــيــل«،  مياه  اســتــخــدام  يخص 

ارتـــدادًا كبيرًا عن موقف مصري ثابت ضد 
األمر  املحاصصة.  إلعــادة  اإلثيوبية  الخطة 
الفنية والدبلوماسية  الذي فسرته املصادر 
 »إثــيــوبــيــا اشــتــرطــت للمضي 

ّ
املــصــريــة بـــأن

قــدمــًا فــي املــفــاوضــات لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
ــلء والـــتـــشـــغـــيـــل، أن  ــ ــامـــل بـــشـــأن قــــواعــــد املــ  كـ
ــلــــى خــــطــــة جــــديــــدة  ــتــــم االتــــــفــــــاق أيــــضــــًا عــ يــ
والــعــادل  املنصف  االســتــخــدام  فــي  للتعاون 
والسودان  أي بني مصر  األزرق،  النيل  ملياه 
وإثــيــوبــيــا فــقــط، واالنــعــكــاس املــبــاشــر لهذا 
األمــر هــو إلــغــاء جميع االتــفــاقــيــات السابقة 
املــصــب، خاصة  بــني دولــتــي  املــيــاه  لتقسيم 
النهضة  ســد  سيفرغها  التي   1959 اتفاقية 

عمليًا من مضمونها«.

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

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

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

للموافقة  إثيوبيا  على  الضغط  رفضها  الصين  تكرار  من  الرغم  على 
على استئناف التفاوض البنّاء، فإنّها في المقابل، عرضت على مصر 
تقديم »كّل المساعدات الالزمة« لدعم جهودها في معالجة المياه

قضيةالحدث

الصين تخذل مصر 
والسودان سياسيـًا

متابعة 

تحذير من 
اقتحام األقصى

حّذر رئيس الهيئة اإلسالمية 
العليا في القدس 

المحتلة، الشيخ عكرمة 
صبري، في حديث 

مع »العربي الجديد«، 
من تجدد اقتحامات 

اإلسرائيليين  المستوطنين 
للمسجد األقصى. وقال 
إّن »أي خطوة من هذا 

القبيل، ستُواجه بالتصدي 
لها من قبل جموع 
المرابطين الذين لن 

يسمحوا بذلك«.

غالبية المعتقلين 
من القدس واألراضي 

المحتلة عام 1948

تعمل مفوضية االتحاد 
األفريقي على وضع 

مسودة لصيغة اتفاق

نسبة االعتقاالت 
المسجلة هي األعلى 

منذ أكتوبر 2015

اعتقلت شرطة 
االحتالل اإلسرائيلي 150 

شابًا من النقب

تتعاون وزارة الري 
المصرية مع الصين في 

مجاالت مختلفة

رغم اعتراف إعالم 
وساسة إسرائيليين بتنامي 

عنف المجموعات 
اليهودية المتطرفة ضد 
فلسطينيي الداخل، إال أن 

استهداف األخيرين من 
دون غيرهم متواصل

Monday 17 May 2021 Monday 17 May 2021
االثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة االثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

1500 معتقل 
فلسطيني
تشييع شهداء 

ومواجهات في الضفة
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سياسة

  شرق
      غرب

تجدد القتال 
في أفغانستان

القتال بني حركة »طالبان«  تجدد 
األفــغــانــيــة، أمس  الحكومة  وقـــوات 
األحــد، في والية هلمند الجنوبية 
املضطربة، مع انتهاء وقف إلطالق 
ــام ملــنــاســبــة  ــ الــــنــــار مـــدتـــه ثـــالثـــة أيــ
عــيــد الـــفـــطـــر. ووقـــعـــت اشــتــبــاكــات 
ــراف لشكر  بــني الــجــانــبــني عــلــى أطــ
قـــاه، عــاصــمــة واليـــة هــلــمــنــد. وقــال 
رئيس مجلس والية هلمند، عطاء 
الله أفغان، لوكالة »فرانس برس«: 
ــــت مــبــكــر مــن  ــقـــتـــال فــــي وقـ »بــــــدأ الـ
يــزال مستمرًا«.  األحـــد، وال  صباح 
ــــى أن عـــنـــاصـــر طــالــبــان  وأشـــــــار إلـ
ــوا نــــقــــاط تـــفـــتـــيـــش أمــنــيــة  ــمــ ــاجــ هــ
عــلــى أطــــــراف لــشــكــر قــــاه وغــيــرهــا 
ــدوره، قـــال الــنــاطــق  ــ مــن املــنــاطــق. بـ
باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد، 
»فـــرانـــس بــــــرس«: »هــــم )الـــقـــوات  لــــ

األفغانية( بدأوا العملية«.
)فرانس برس(

أذربيجان: مناورات 
بمشاركة 15 ألف جندي

أطــلــق الجيش األذربــيــجــانــي، أمس 
األحــد، مناورات عسكرية بمشاركة 
ــنــــدي، وعــــــدد كــبــيــر مــن  15 ألـــــف جــ
الــدفــاع  اآللـــيـــات. وأوضـــحـــت وزارة 
إلهام علييف  الرئيس  أن  بيان،  في 
)الــصــورة( صــادق، في وقــت سابق، 
على خطة إلجــراء املناورات. وتنفذ 
دبـــابـــة   300 بـــمـــشـــاركـــة  املــــــنــــــاورات 
وعربة مدرعة و400 صاروخ متنوع 

و50 طائرة ومروحية حربية.
)األناضول(

غارات روسية على ريفي 
إدلب والالذقية

الروسية  الحربية  الطائرات  شنت 
غـــارات مكثفة، صباح أمــس األحــد، 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــــــي ريـــــفـــــي إدلــــــب 
الغربي والالذقية الشمالي. وذكرت 
»العربي الجديد«،  مصادر محلية لـ
شــنــت  الـــــروســـــيـــــة  الــــــطــــــائــــــرات  أن 
ــة بـــصـــواريـــخ  ــارة جـــويـ ــ نـــحـــو 13 غــ
تالل  االنفجار على منطقة  شديدة 
كــبــانــة بـــريـــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي، 
ومنطقتي الصفيات وأوبني بريف 
جــســر الــشــغــور غــربــي إدلــــب، وذلــك 
بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف 

لقوات النظام.
)العربي الجديد(

ميانمار: قلق بعد 
مهاجمة بلدة تقاوم 

االنقالب
ــان األمــــيــــركــــيــــة  ــ ــارتـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــ ــربــ ــ أعــ
والــبــريــطــانــيــة فـــي مــيــانــمــار، أمــس 
عن  تقارير  إزاء  قلقهما  عــن  األحـــد، 
هجمات حكومية شرسة على بلدة 
في والية تشني غربي البالد، حيث 
أعـــلـــن املــجــلــس الــعــســكــري األحـــكـــام 
الــعــرفــيــة بــســبــب املــقــاومــة املسلحة 
لـــحـــكـــم الـــجـــيـــش. وعــــمــــدت الــــقــــوات 
ــززة بـــمـــروحـــيـــات،  ــعــ الـــحـــكـــومـــيـــة، مــ
صــبــاح أول مـــن أمـــس الــســبــت، إلــى 
ــن بـــلـــدة  ــ ــغــــربــــي مـ ــزء الــ ــ ــجـ ــ قـــصـــف الـ
ميندات، ما أدى إلى تدمير العديد 
مـــن املـــنـــازل، حــســبــمــا ذكـــر متحدث 
باسم »قوة دفاع تشني الند«، وهي 
مــلــيــشــيــا مــحــلــيــة تـــعـــارض انــقــالب 

فبراير/شباط.
)أسوشييتد برس(

أسر 8 جنود فنزويليين

قــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــفـــنـــزويـــلـــي 
)الـــصـــورة(، في  بــادريــنــو  فالديمير 
الـــســـبـــت، إن  أمـــــس  مــــن  بــــيــــان، أول 
ثــمــانــيــة جـــنـــود فــنــزويــلــيــني أســــروا 
خـــــالل اشـــتـــبـــاكـــات مــــع »جـــمـــاعـــات 
نظامية«  غــيــر  كــولــومــبــيــة  مسلحة 
ــــوري الـــحـــدوديـــة. ولــم  ــة أبــ ــ فـــي واليـ
ــنــــو مــــوعــــد أو مــكــان  ــادريــ يــــحــــدد بــ
أســـر الــجــنــود، لكنه قـــال إن الــقــوات 
 على أنهم على 

ً
املسلحة تلقت دليال

قيد الحياة في 9 مايو/أيار الحالي، 
مضيفا »أجرينا االتصاالت الالزمة 

لتحريرهم الفوري«.
)رويترز(

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.
واتـــهـــم املـــركـــز اإلعــــالمــــي أللـــويـــة الــعــمــالــقــة، 
التابعة إلى القوات الحكومية، في بيان أمس 
شعبي  ســوق  باستهداف  الحوثيني  األحـــد، 
في الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن مقتل 
مدني وجرح خمسة. وذكر املركز، في بيان، 
طــائــرة مسّيرة  دمـــرت  املشتركة  »الــقــوات  أن 
لــلــمــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت مــدنــيــني 
فـــي مــنــطــقــة الـــطـــائـــف بــمــديــريــة الــدريــهــمــي 
جنوب الحديدة«. ونقل عن مصدر عسكري 
قـــولـــه إن »املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت 
بمديرية  الطائف  منطقة  فــي  شعبيًا  ســوقــًا 
الــدريــهــمــي بــقــذائــف أطــلــقــتــهــا مـــن الــطــائــرة 
ــن اســـتـــشـــهـــاد مــدنــي  ــا أســـفـــر عــ املــــســــيــــرة، مــ
وإصابة 5 آخرين بجروح«. واتهم الحوثيني 
ــيـــران املــســيــر  ــالـــطـ »بــتــصــعــيــد هــجــمــاتــهــم بـ
وقذائف املدفعية والصاروخية على مختلف 
مناطق الحديدة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى 

وجرحى في صفوف املدنيني«.
فــي املــقــابــل، نــقــلــت وكــالــة »ســـبـــأ«، بنسختها 
التابعة للحوثيني، عن مصدر عسكري اتهامه 
»قــــوى الـــعـــدوان بــمــواصــلــة خـــرق اتــفــاق وقــف 
الــحــديــدة«، موضحًا  بمحافظة  الــنــار  إطـــالق 
ــًا، بــيــنــهــا تــحــلــيــق  ــرقــ أنـــهـــا »ارتـــكـــبـــت 125 خــ
أجـــواء كيلو 16  فــي  تسع طــائــرات تجسسية 

ــاح والــــفــــازة«.  والـــدريـــهـــمـــي والــجــبــلــيــة والــــجــ
وأضاف »شملت 22 خرقًا بقصف مدفعي و94 
الحكومة  وكانت  املختلفة«.  النارية  باألعيرة 
 ،2018 أواخـــر  تــوصــلــوا،  والحوثيون  اليمنية 
في استوكهولم إلى اتفاق بشأن الحديدة. لكن 
االتفاق لم ينفذ، بسبب خالفات بني الطرفني 
ــادل االتـــهـــامـــات  ــبــ حـــــول تـــفـــاصـــيـــلـــه، وســـــط تــ

بينهما بخرق الهدنة في الحديدة.
ــأ«، بــنــســخــتــهــا  ــبــ ــك، نــقــلــت وكــــالــــة »ســ ــ ــــى ذلــ إلـ
الــتــابــعــة إلـــى الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، عــن العميد 
أفشلت  الحكومية  الــقــوات  إن  قــولــه  الغنيمي 
مواقع  على  الحوثيون  شنها  تسلل  محاولة 
صعدة.  محافظة  الصفراء  بمديرية  عسكرية 
وأوضــــح أن »مــدفــعــيــة تــحــالــف دعـــم الشرعية 
كــثــفــت ضـــربـــاتـــهـــا املـــدفـــعـــيـــة عـــلـــى تــجــمــعــات 
للمليشيات،  الثقيلة  العيارات  ومواقع تمركز 
ــى تـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا«. وبــعــد  ــ مــــا أدى إلـ
الدفاع اليمني محمد  ساعات من تفقد وزيــر 
القتالية في جبهات  العمليات  املقدشي سير 
مــحــزام مـــاس والــكــســارة شــمــال وشــمــال غــرب 
محافظة مـــأرب، أول مــن أمــس السبت، ذكــرت 
وكالة »سبأ«، التابعة للحوثيني، أمس األحد، 
أن عددًا من القيادات األمنية املوالية للجماعة، 
زاروا املقاتلني على خطوط التماس بمحافظة 
أن جبهة  »اعـــتـــبـــر  الـــوفـــد  أن  مــــــأرب. وذكــــــرت 
مأرب هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل 
بفضل  للعدوان  الخبيثة  واألطماع  املؤامرات 

تضحيات وصمود املرابطني«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ت طائرات التحالف الدولي في العراق غــارات، ليل السبت األحــد، على أهــداف 
ّ
شن

لتنظيم »داعش« في سلسلة جبال حمرين، التي تمتد بني محافظتي ديالى شرقي 
املناطق  مــن  تعد  املستهدفة  الجبلية  والسلسلة  الــبــالد.  شمالي  وكــركــوك  الــعــراق 
النشطة للتنظيم، إذ استغل طبيعتها الجغرافية للتحّصن فيها كمعقل رئيس له 

يتحرك من خاللها لتنفيذ هجماته في كركوك وديالى. 
وقالت خلية اإلعالم األمني الحكومية، في بيان لها ليل السبت - األحد، إن »طيران 
ــذ 9 ضــربــات جــويــة على جــبــال حــمــريــن، أســفــرت عــن تدمير 5 

ّ
التحالف الــدولــي نــف

 أن »الضربات نفذت بأمر وتنسيق مع قيادة العمليات 
ً
أوكار لإلرهابيني«، موضحة

مزيد  إعطاء  دون  من  دقيقة«،  استخبارية  وجهود  معلومات  على  بناًء  املشتركة، 
أحبطت  الضربات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكــد،  أمنيًا  مــســؤواًل  لكن  التفاصيل.  من 
هجومًا لتنظيم »داعـــش«. وأوضــح املــســؤول، 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«.

أحاطت إيران ميناء 
الالذقية بالمليشيات 

المدعومة من قبلها

كل إمكانيات الدولة 
مكّرسة لصالح الحملة 

االنتخابية لألسد

حكومة إيران المقبلة 
قد تحول المشروع 

االقتصادي إلى عسكري

الشعارات التي يطلقها 
سلوم من صناعة 

األجهزة األمنية

مشروع سكك 
الحديد اإليراني

عماد كركص

يـــمـــنـــع الـــــوجـــــود األمــــيــــركــــي فــي 
ــراق وســــوريــــة، وفــي  ــعــ كـــل مـــن الــ
ــــرة عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد،  ــيـ ــ األخـ
ــران مـــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا بــفــتــح طــريــٍق  ــ إيــ
ــرورًا بكل  رســمــي يــربــط طــهــران بــبــيــروت مــ
من سورية والــعــراق. وأمــام هــذا املنع الذي 
تـــبـــرره واشـــنـــطـــن بـــكـــون الـــطـــريـــق ســيــكــون 
النفوذ  ممرًا لالستخدام العسكري وتقوية 
 
ّ
ــرانـــي فــي كــل مــن ســوريــة ولــبــنــان، فــإن اإليـ
طــهــران قــد تــلــجــأ لــاللــتــفــاف عــلــيــه، لــلــعــودة 
إلــــى مـــشـــروع قـــديـــم - جـــديـــد بــإنــشــاء سكة 
حديدية تصل إيران بميناء الالذقية، غرب 
سورية، وبالتالي تحقيق الهدف األبرز من 
إلى  بــالــوصــول  السكة،  أو  الطريق  مــشــروع 
منفذ  على  وقوفها  وتأمني  املتوسط،  مياه 
بحري إضافي، بذريعة سكة الحديد، التي 
يــوحــي إنــشــاؤهــا بــأبــعــاد اقــتــصــاديــة، أكثر 

منها عسكرية.
ويــــعــــّد إعـــــــالن الــــرئــــيــــس اإليــــــرانــــــي، حــســن 
روحاني، قبل أيام، عزم بالده تنفيذ مشروع 
الــحــديــد، إحــيــاًء للمشروع مــن جديد،  سكة 
ــــط شــبــكــة  خـــصـــوصـــًا بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــر أن ربـ
ســكــك الـــحـــديـــد بـــني مــديــنــتــي شــلــمــجــه في 
إيـــران والــبــصــرة فــي الــعــراق »مهم للغاية«. 
 »املشروع سيربط إيران بالعراق 

ّ
وأضاف أن

املتوسط  األبيض  البحر  وسورية ومنطقة 
الـــتـــي تــحــظــى بــأهــمــيــة بــالــغــة، وســيــســاهــم 
في تحقيق تغيير كبير في املنطقة«. وأكد 
املــشــروع  هــذا  تتابع  الحكومة  أن  روحــانــي 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي والــعــمــلــيــاتــي، 

على أن ينتهي في السنوات املقبلة.
وخرجت فكرة سكة الحديد اإليرانية للمرة 
األولـــــى فـــي أواخـــــر عــــام 2016، عــلــى لــســان 
مساعد املرشد اإليراني للشؤون العسكرية، 
أكـــد حينها ضـــرورة  الـــذي  يحيى صــفــوي، 
ــران بــالــعــراق  ــ إنـــشـــاء ســكــك حــديــد تــربــط إيـ
وســــوريــــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــيــنــاء الـــالذقـــيـــة، 
معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق 

تقدم اقتصادي بني البلدان اإلسالمية.
ــام 2019، أعلنت  عـ مــن  يــولــيــو/تــمــوز  وفـــي 

النظام  بــدأ  وذلــك عندما  الحربي،  املجهود 
ــه صـــعـــوبـــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة  يـــواجـ
لكن  الغربية عليه.  كبيرة نتيجة الضغوط 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي بــالــضــغــط عـــلـــى األســــد 
تـــحـــاول موسكو  ــك، إذ  إتـــمـــام ذلــ حـــال دون 
االستئثار وحدها بالوقوف على الشواطئ 
السورية من خالل ميناءي طرطوس، بشكل 
ــــرض نـــفـــوذهـــا،  ــيــــة عـــبـــر فـ رســــمــــي، والــــالذقــ
كــمــا ال تـــزال تمنع إيــــران مــن الــوصــول إلــى 
ــبــــحــــري، ذي األهـــمـــيـــة  مــــرســــى بـــانـــيـــاس الــ
والــذي  بــريــف محافظة طــرطــوس،  النفطية 
عبر  إليه  نفوذها  مد  كذلك  طهران  حاولت 
مليشياتها ووكالئها األمنيني داخل أجهزة 

النظام السوري.
فــــرض  فــــــي  روســــــيــــــا  تــــنــــجــــح  اآلن،  وإلــــــــــى 
البحرية في سورية،  املنافذ  هيمنتها على 
العقد  فبعد  إليها.  اإليــرانــي  الــوصــول  ملنع 
الذي حصلت عليه شركة روسية الستثمار 
ميناء طرطوس لـ 49 عامًا، ال تبدو موسكو 
لديها مشكلة في أن يدار مرفأ الالذقية عبر 
شراكة بني إحدى أهم شركات النقل البحري 
العاملية )مجموعة »CMA CGM« الفرنسية( 
القابضة(، مقابل  وشــركــة ســوريــة )ســوريــا 
عدم السماح إليران باستثمار املرفأ وإدارته 
مـــن قــبــل إحــــدى شــركــاتــهــا. وبـــقـــدر مـــا يهم 
ونفوذًا،  اقتصاديًا  الروسية،  املصلحة  ذلك 
فــإنــهــا كـــذلـــك تـــدفـــع بــاتــجــاه إزالـــــة الـــذرائـــع 

الــســلــطــات اإليــرانــيــة رســمــيــًا الــبــدء بتنفيذ 
مشروع ربط ميناء »اإلمام الخميني« الواقع 
عــلــى الــجــانــب اإليــــرانــــي مـــن مــيــاه الخليج 
بميناء الالذقية السوري، عبر شبكة سكك 
حينها،  العراقية.  األراضـــي  مــن  تمر  حديد 
كــشــف املـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة ســكــك الــحــديــد 
اإليــرانــيــة سعيد رســولــي، بعد اجتماع مع 
مسؤولي خطوط السكك الحديد في العراق 
 إيـــران 

ّ
وســـوريـــة فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران، أن

ــى مــن مــشــروع  بـــدأت بتنفيذ املــرحــلــة األولــ
ــــط مـــيـــنـــاء »اإلمــــــــام الــخــمــيــنــي« بــمــديــنــة  ربـ
خــرمــشــهــر جــنــوب غــربــي الـــبـــالد مـــن خــالل 
خطوط حديدية، على أساس أن يتم اتصاله 
الــبــصــرة«.  ـ  )اإليــرانــيــة(  »شلمجه  بخطوط 
اكتمال املشروع،  أنــه بعد  وأضــاف رسولي 
ـــن الــخــلــيــج  ســـُيـــربـــط الـــجـــانـــب اإليـــــرانـــــي مـ
بميناء الالذقية السوري بخطوط حديدية 
عبر البصرة العراقية، واصفًا املشروع بأنه 
»استراتيجي واألهم من بقية خطوط النقل 

البرية«.
ومـــنـــذ تــعــاظــم نـــفـــوذهـــا فـــي ســــوريــــة، عقب 
تدخلها العسكري عبر مليشيات »الحرس 
الثوري اإليراني«، وضعت إيران عينها على 
املوانئ  أهــم  ثاني  البحري،  الالذقية  ميناء 
الــبــحــريــة فــي الــبــالد، بــعــد مــيــنــاء طــرطــوس 
الــروســيــة بشكل  الــذي بــات تحت السيطرة 
شبه كــامــل. وبـــدأت إيـــران بفرض هيمنتها 
على امليناء من خالل التدخل بتعيني كبار 
باملليشيات  وإحاطته  جهة،  من  مسؤوليه 
املدعومة من قبلها باإلضافة ملتنفذين في 
األجــهــزة األمــنــيــة الــســوريــة املــقــربــني منها، 
مــن جهة أخـــرى. لكن الــتــدخــل الــروســي في 
مباشر،  بشكل   2015 الــعــام  خــريــف  الــبــالد 
بدأ يضّيق على التطلعات اإليرانية الرامية 
ــواطـــئ الــبــحــر املــتــوســط.  لـــلـــوصـــول إلــــى شـ
الـــنـــظـــام  ــيــــس  رئــ كــــــاد   ،2019 عــــــام  ــــع  ــيـ ــ وربـ
الــســوري بــشــار األســـد، أن يحقق إليـــران ما 
لطهران  املفاجئة  زيارته  إليه خــالل  تصبو 
ــلـــي خـــامـــنـــئـــي،  ــــى عـ ــلـ ــ ــــد األعـ ــــرشـ ــقــــائــــه املـ ولــ
اإليرانية  الشركات  إلحــدى  امليناء  بتسليم 
بعقد رســمــي، مــقــابــل إمــــداد الــنــظــام بــمــواد 
تموينية ومحروقات وزيــادة مساندته في 

األميركية واستغاللها ملنع مزيد من تمدد 
إيــــــران فـــي ســــوريــــة، وال ســيــمــا فـــي مــواقــع 
حيوية، خصوصًا بعد إقــرار قانون قيصر 
ــــذي يــضــيــق عــلــى  ــي لــلــعــقــوبــات الــ ــركـ األمـــيـ
النظام وحلفائه ويمنع امداده باملساعدات 

االقتصادية والعسكرية.
للشأن  املتابع  الصحافي  يرى  السياق،  في 
ــوقـــع »إيــــــران  ــيــــس تـــحـــريـــر مـ ــــي ورئــ ــرانـ ــ اإليـ
ــايــــدر«، أيـــمـــن مــحــمــد، فـــي حـــديـــث مع  إنــــســ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه مــنــذ عــــام 2016،  ــعـ »الـ
ــديــــث عـــــن مـــــشـــــروع ســـكـــة حـــديـــد  ــحــ بــــــدأ الــ
اإليــرانــيــة  بشلمجه  الخميني  ميناء  تــربــط 
)يــقــع االثــنــان فــي محافظة خــوزســتــان( ثم 
ــعـــراق، وصــــواًل إلـــى ميناء  بــالــبــصــرة فــي الـ
سورية.  فــي  املتوسط  البحر  على  الالذقية 
 »هــــذا املـــشـــروع مرتبط 

ّ
ويــعــتــقــد مــحــمــد أن

باتفاقية التعاون االستراتيجي بني الصني 
وإيران والتي تمتد لـ25 عامًا، والتي وقعها 
الطرفان قبل نحو شهرين، باعتبار أن مثل 
ــذي يــمــتــد على  ــ ــذا املــــشــــروع الــضــخــم والــ هــ
مــســافــة 1041 كــيــلــومــتــرًا ويــكــلــف قــرابــة 10 
قــد يــصــبــح رديــفــًا لطريق  مــلــيــارات دوالر، 
الحرير الذي يمتد من الصني إلى باكستان 
ــــى الــــعــــراق وانـــتـــهـــاء بـــســـوريـــة«.  فــــإيــــران إلـ
 »طهران وبكني هما أكبر 

ّ
ويوضح محمد أن

املــســتــفــيــديــن مـــن مـــشـــروع الـــربـــط السككي 
بــني إيــــران والـــعـــراق وســـوريـــة مــن الناحية 
االقــتــصــاديــة واالســتــراتــيــجــيــة، فــاملــشــروع 
الــفــاو الكبير  ســيــكــون وأدًا ملــشــروع مــيــنــاء 
)ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب 
في  املتعثر  اإلنجاز  قيد  البصرة(  محافظة 
الحديد من  البصرة، وضربة ملشروع سكة 
الفاو وصواًل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، 
والــــــذي ســيــســتــفــيــد مــنــه الــــعــــراق بــالــدرجــة 
السككي  الربط  على عكس مشروع  األولــى 
إلـــى ميناء  ــواًل  بــني شلمجه اإليــرانــيــة وصــ
الــالذقــيــة مـــرورًا بــالــعــراق، الـــذي ستستفيد 

منه إيران بالدرجة األولى«.
»طــهــران ستستفيد  أن  إلـــى  ويــشــيــر محمد 
ــن املــــشــــروع مــــن خـــــالل تـــعـــزيـــز وجـــودهـــا  مــ
فـــــي ســـــوريـــــة ونــــقــــل الـــــســـــالح واملــــقــــاتــــلــــني، 
ــريــــق جــــديــــد إضــــافــــة لــلــطــريــق  وضــــمــــان طــ

الــبــري الـــذي ســعــت لفتحه مــنــذ عـــام 2003. 
ومن خالل االطــالع على تحركات إيــران في 
 انــتــشــارهــا حــالــيــًا يتركز 

ّ
ســـوريـــة، نــجــد أن

ــزور، حــيــث بــنــت قــاعــدة  فــي محافظة ديـــر الــ
اإلمـــــام عــلــي االســتــراتــيــجــيــة فـــي الــبــوكــمــال 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، ونــشــرت 
عناصر املليشيات التابعة لها من البوكمال 
الــســوريــة وحــمــص، بهدف  وصـــواًل للبادية 
حــمــايــة الــطــريــق الــبــري الـــواصـــل بــني إيـــران 
ــران تــنــصــب حــالــيــًا على  ــ ودمـــشـــق، وعـــني إيـ
ميناء الالذقية لتعزيز وجودها في الشرق 
 مـــشـــروع الــربــط 

ّ
األوســـــــط. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

السككي بني شلمجه والبصرة وصواًل إلى 
الالذقية يعتبر بالنسبة إليران استراتيجيًا، 
ــتـــضـــغـــط عـــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي الــــعــــراق  وسـ

لتمريره وضرب مشروع ميناء الفاو«.
ــل إيــــــران  ــــري الـــــــذي يـــصـ ــبـ ــ ــن الــــطــــريــــق الـ ــكـ لـ
بــدمــشــق تـــهـــدده قـــاعـــدة الــتــنــف الــعــســكــريــة 
التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
عـــنـــد مــثــلــث الــــحــــدود الــــســــوريــــة الــعــراقــيــة 
ــة، والـــتـــي تـــحـــوي وجـــــودًا أمــيــركــيــًا  األردنــــيــ
كــبــيــرًا. وســابــقــًا، دربـــت واشــنــطــن قـــوات من 
املـــعـــارضـــة وزودتــــهــــا بـــاملـــعـــدات الــعــســكــريــة 
املـــتـــطـــورة لــتــحــقــيــق هـــدفـــني؛ األول حــمــايــة 
قــاعــدة الــتــنــف، والــثــانــي تــحــرك تلك الــقــوات 
الـــواليـــات املتحدة  فــيــه  فــي أي وقـــت تشعر 
أن إيــــــران ســتــنــجــح فـــي فــتــح الـــطـــريـــق بني 
ورسمي،  سلس  بشكل  ودمشق  عاصمتها 
ــرار،  ــمـ ــتـ ــوقــــت الـــــــــالزم. وبـــاسـ ــي الــ لــقــطــعــه فــ
تجري القوات األميركية مع قوات املعارضة 
املنتشرة في منطقة الـ 55 املحيطة بالتنف 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، والــتــي تعتبر حرمًا 
املــتــحــدة يمنع  التحالف والـــواليـــات  لــقــوات 
االقـــتـــراب مــنــه، مـــنـــاورات عــســكــريــة ضخمة 
ــوات املـــعـــارضـــة،  ــ لـــلـــوقـــوف عــلــى جـــاهـــزيـــة قـ
وزيــــــادة الــتــنــســيــق مــعــهــا لــلــتــعــامــل مـــع أي 
احتمال طارئ، في مقدمته التمدد اإليراني 
بالقرب من املنطقة التي تعتبر جزءًا مهمًا 

في الطريق البري الذي تحلم به طهران.
ــع املـــشـــروع  وحــــــول الـــتـــعـــامـــل األمــــيــــركــــي مــ
اإليـــرانـــي الــجــديــد، يـــرى الــبــاحــث اإليـــرانـــي 
املــقــيــم فــي واشــنــطــن، حــســن هــاشــمــيــان، أن 

»هناك عدة نقاط يجب الوقوف عندها في 
ــر، أهــمــهــا أن هـــذا املـــشـــروع يعتبر  هـــذا األمــ
اقتصاديًا، ومثل أي مشروع اقتصادي يتم 
الحديث عنه في إيران، قد يطرح في اإلعالم 
ويـــتـــم الــتــهــلــيــل لــــه، لــكــن ال يــنــجــز إطـــالقـــًا، 
أعـــلـــن عنها  الـــتـــي  املـــشـــاريـــع  ولـــديـــنـــا آالف 
الرغم  على  منها،  أي  تنفيذ  يتم  لــم  والــتــي 
املعروفة  واألبــعــاد  الشعارات  تحميلها  من 
ــران«. ويضيف هاشميان فــي حديث  فــي إيـ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــــذا املــشــروع، 
 وتــم تنفيذه وإدارتـــه 

ً
إذا كــان واقــعــيــًا فــعــال

من قبل الحكومة اإليرانية الحالية، والتزم 
بـــــدوره االقـــتـــصـــادي، فــمــن شــأنــه أن يــخــدم 
ــذا لــن تــعــارضــه الــواليــات  دول املــنــطــقــة، وهـ
يعتقد  هاشميان  لكن  بالتأكيد«.  املتحدة 
 »الحكومة اإليرانية املقبلة قد تحّول هذا 

ّ
أن

إلى مشروع عسكري،  االقتصادي  املشروع 
ــتـــحـــواذ عــلــى املــنــطــقــة وفـــرض  بـــهـــدف االسـ
مزيد من الهيمنة، وفي هذه الحالة سيكون 
ــع ذلــــــك، فـــمـــن غــيــر  لـــواشـــنـــطـــن تــعــامــلــهــا مــ
، وأي دولة أخرى، أن 

ً
املسموح للعراق، مثال

تعطي الــنــظــام اإليـــرانـــي املــجــال الســتــخــدام 
أراضــيــهــا لتنفيذ مــشــروع عــســكــري يهدف 

لفرض مزيد من الهيمنة«.  
 »الحكومة الحالية 

ّ
وينوه هاشميان إلى أن

في إيــران، برئاسة روحاني، تعيش أيامها 
إلــى  أن ننظر  الــحــكــم، وعلينا  فــي  األخــيــرة 
الحكومة املقبلة. فإذا أتت حكومة محافظة 
مــتــشــددة، وهــنــاك احــتــمــال كبير بــأن يكون 
)رئيس السلطة القضائية املحافظ( إبراهيم 
رئيسي، الرئيس املقبل في إيران، فبالتأكيد 
ســتــكــون لــهــا مــشــاريــع مــتــشــددة وعسكرية 
وتـــعـــاون مـــع الـــحـــرس الـــثـــوري والــبــاســيــج 
ــذا املـــشـــروع  ــد يـــحـــول هــ ــا قـ واملــلــيــشــيــات، مـ
بالتأكيد إلى مشروع عسكري، مع تهميش 
والخدمي  والــتــجــاري  االقــتــصــادي  الجانب 
 الـــحـــكـــومـــة املــقــبــلــة 

ّ
مـــنـــه. وعـــلـــى هــــــذا، فــــــإن

فـــي إيــــــران، ســتــثــيــر مــشــاكــل مـــن خــــالل هــذا 
ــران ومــن ثــم لــلــعــراق وأي  املــشــروع، أواًل إليـ
الحديدية،  الخطوط  تلك  منها  تعبر  دولــة 
والــواليــات  اإلقليمية  الـــدول   

ّ
فــإن وبالتالي، 

املتحدة لن تسكت عن هذا املوضوع«.

التفاف على قطع 
طريق طهران ـ بيروت

منذ تعاظم نفوذها في سورية وضعت إيران عينها على ميناء الالذقية )لؤي بشارة/فرانس برس(

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

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

بعدما تعذر إلى اآلن على إيران تنفيذ مشروعها لربط طهران ببيروت، 
وسورية  بالعراق  ــران  إي سيربط  الــذي  الحديد  سكك  مشروع  يبدو 
ومنطقة البحر األبيض المتوسط تحت واجهة اقتصادية، خيارًا بديًال 

اليوم، وهو ما دفعها إلحياء العمل به 

تقرير

متابعةرصد

األمنية.  األجــهــزة  صناعة  مــن  املحتلني«، 
وفي السياق، تشير الوقائع إلى أن النظام 
الــــســــوري أصـــــدر تــوجــيــهــات لــلــمــؤســســة 
وتكريس  لالنتخابات،  للترويج  الدينية 
التي  الــيــومــيــة  ــــدروس  الجمعة والـ خــطــب 
املــدن  فــي  املساجد، وخصوصًا  فــي  لقى 

ُ
ت

الــكــبــرى، لــحــث الــســوريــني عــلــى املــشــاركــة 
وانتخاب بشار األسد. وكان حسام الدين 
فــرفــور، وهــو خطيب الجامع األمـــوي في 
دمشق، ذهب في وصف األسد، في خطبة 
عيد الفطر الخميس املــاضــي إلــى حــد لم 
يــســبــقــه إلـــيـــه أحــــد مـــن شـــيـــوخ املــؤســســة 
تخلقت  »لقد  بالقول:  إذ خاطبه  الدينية، 

بأخالق الله«.
وفـــــــي خــــــــارج ســــــوريــــــة، بــــــــدأت ســــفــــارات 
ــراء  ــ ــ ــام تـــســـتـــعـــد إلجـ ــظــ ــنــ ــات الــ ــيـ ــلـ ــنـــصـ وقـ
االنتخابات في الخارج في العشرين من 
الــشــهــر الــحــالــي. ومـــن املــتــوقــع أال تشهد 
السفارات  هــذه  داخـــل  االنتخابية  املــراكــز 
واسع،  نطاق  على  والقنصليات مشاركة 
ــــدول األوروبـــيـــة  خــصــوصــًا فــي تــركــيــا والـ
لبنان  باستثناء  العربية،  الــدول  وبعض 

واإلمارات، حيث يوجد موالون للنظام. 
وفي مقابل الحمالت التي أطلقها النظام 
الــســوري، هــنــاك حــمــالت مــضــادة لتعرية 
هــذه االنــتــخــابــات وكــشــف زيــفــهــا، أبــرزهــا 
السوري  الوطني  االئتالف  يتجهز  حملة 
ــارض إلطــــالقــــهــــا، وتـــحـــمـــل عـــنـــوان  ــ ــعــ ــ املــ
وفـــق عبد  لــلــحــكــم«،  ال  للمحكمة  »األســــد 
السياسية  الهيئة  عضو  بــركــات،  املجيد 
ــــي االئــــــتــــــالف، الـــــــذي كــــــان أوضـــــــــح، فــي  فـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــدف 
الــحــمــلــة فــضــح الــنــظــام وكــشــفــه، ووضـــع 
تجاه  مسؤولياته  أمـــام  الــدولــي  املجتمع 
القرار 2254«. وأشــار الصحافي السوري 
الــنــور، في حديث مع »العربي  أيمن عبد 
ــــي مــن  ــــدولـ ــوقــــف الـ ــد«، إلـــــى أن املــ ــديــ ــجــ الــ
تجري  ال  »واضـــح«، مضيفًا:  االنتخابات 
الدولية،  الــقــرارات  وفــق  االنتخابات  هــذه 
ومن ثم لن تضيف أي شرعية على النظام، 
وســــوف تــســتــمــر الــضــغــوط االقــتــصــاديــة 
ــزلــــه دبـــلـــومـــاســـيـــًا.  عـــلـــيـــه ومــــحــــاوالتــــه عــ
ويحاول النظام السوري إضفاء نوع من 
في محاولة  االنتخابات  على  الصدقية 
ــربــــي وإقـــلـــيـــمـــي  الســــــتــــــدرار اعـــــتـــــراف عــ
ودولي بنتائج االنتخابات التي تجرى 
وفـــق دســتــور الــعــام 2012، والــــذي دعــا 
املــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى تــغــيــيــره بــالــقــرار 
2254 فيما وضع النظام عراقيل حالت 

دون تنفيذ مقرراته.

ــقــــرات الـــشـــركـــات واملـــصـــانـــع«.  املـــحـــال ومــ
ــغ »تـــذهـــب  ــالـ ــبـ وأشـــــــــارت إلـــــى أن هـــــذه املـ
ــيــــرات والــخــيــم  لـــصـــالـــح الـــحـــمـــالت واملــــســ
حملة  لصالح  العاصمة  فــي  أقيمت  التي 
ا مـــن هــذه  ــزء ــ ــد«، مــشــيــرة إلــــى أن جـ ــ ــ األسـ
ــيـــوب املـــســـؤولـــني  ــــى جـ األمــــــــوال يـــذهـــب الـ
فــي األجــهــزة األمــنــيــة. وأوضــحــت أن »كل 
الحملة  الدولة مكّرسة لصالح  إمكانيات 
وأن  األســد«،  ببشار  الخاصة  االنتخابية 
وسائل االعالم الحكومية ال حديث لها إال 

الترويج لهذه االنتخابات ولأسد.
ولــفــتــت املــــصــــادر إلــــى أن الـــســـوريـــني في 
ــيـــدًا أبــــعــــاد الــلــعــبــة  ــــون جـ ــــدركـ ــل »يـ ــداخــ الــ
الجديدة واملكررة«، لكنها أشــارت إلى أن 
النظام ماٍض في هذه اللعبة ألنه ال يملك 
االنتخابات  نتائج  أن  يقينه  مــع  غيرها، 
لـــن تـــبـــّدل شــيــئــًا فـــي املـــعـــادلـــة الـــســـوريـــة، 
بــل ربــمــا تــزيــد االنــقــســام االجــتــمــاعــي في 
ــــذي يــدعــو  ــالـــت إن »مـــرعـــي، الـ الـــبـــالد. وقـ
النظام،  املعتقلني في سجون  إطــالق  الــى 
متهم من قبل تيارات معارضة في الداخل 
الــكــثــيــر مــن املــعــارضــني ألجــهــزة  بتسليم 
النظام األمنية«. وأضافت: من املعروف أن 
مرعي ُدّس في صفوف املعارضة السورية 
في الخارج مع بدء الثورة من قبل اللواء 
القومي  علي مملوك، رئيس مكتب األمــن 
املــشــرف عــلــى األجـــهـــزة األمــنــيــة، وعندما 
انتهى دوره أعيد من القاهرة إلى دمشق 
فــي 2014 لــيــؤســس مــع آخــريــن مــا سّمي 
»هــيــئــة الــعــمــل الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«،  بـــ
الــتــي انــضــمــت إلـــى سلسلة مــن األحــــزاب 
ــّكــلــت مـــن قــبــل أجــهــزة 

ُ
والــهــيــئــات الــتــي ش

ــنــــظــــام األمــــنــــيــــة. وأكـــــــــدت املـــــصـــــادر أن  الــ
الله سلوم،  عبد  يطلقها  التي  الــشــعــارات 
مـــن قــبــيــل »نــحــو جــبــهــة وطــنــيــة تقدمية 
قوية وفاعلة« و»ال للفساد، نعم ملحاربة 
الـــفـــاســـديـــن« و»ال لــــإلرهــــاب، نــعــم لــدحــر 

أمين العاصي 

ــثــــالثــــة لـــالنـــتـــخـــابـــات  بــــــدأ املــــرشــــحــــون الــ
الــرئــاســيــة فـــي ســـوريـــة، والـــتـــي ترفضها 
بـــهـــا املــجــتــمــع  يـــعـــتـــرف  املــــعــــارضــــة وال 
الدولي، حمالتهم االنتخابية في املناطق 
ــتـــي ال  الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام، والـ
تــتــجــاوز نــصــف مــســاحــة الـــبـــالد، فـــي ظل 
يقني أن نتائج هذه االنتخابات محسومة 
بشار  الحالي  النظام  رأس  لصالح  سلفًا 
األســـــد، فــيــمــا يــــؤدي املـــرشـــحـــان اآلخــــران 

»منافسني« وهميني بإتقان. دورهما كـ
ــتــــار األســـــد شـــعـــار »األمــــــل بــالــعــمــل«  واخــ
الــتــي بــدأت  عــنــوانــًا لحملته االنــتــخــابــيــة 
الــســبــت املــــاضــــي، بــيــنــمــا اخـــتـــار املــرشــح 
الـــثـــانـــي عــبــدالــلــه ســـلـــوم عــبــدالــلــه شــعــار 
»قــوتــنــا بــوحــدتــنــا«، فــي حــني جـــاء شعار 
ــح الـــثـــالـــث مـــحـــمـــود أحـــمـــد مــرعــي  ــرشــ املــ
بعنوان »معًا نحو حكومة وحدة وطنية 
تــشــاركــيــة«. وتــزامــن إعـــالن بــدء الحمالت 
ــع بـــــدء تــنــظــيــم مــســيــرات  االنـــتـــخـــابـــيـــة مــ
موالية لرئيس النظام في عدد من املناطق 
الــســوريــة، شــارك بها ممثلون عــن »حــزب 
الــبــعــث« الــحــاكــم ومـــســـؤولـــون مــحــلــيــون، 

وحملت عنوان »الوفاء لأسد«. 
في مدينة حلب،  وذكــرت مصادر محلية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــتــجــار ورجـــال  لـــ
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 
لأسد في االنتخابات التي ستجرى في 

26 مايو/أيار الحالي.
مـــن جــهــتــهــا، بــّيــنــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
»الــعــربــي  الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن األجـــهـــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة 
للنظام »تــفــرض عــلــى الــتــجــار وأصــحــاب 
املـــحـــال الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة شــــراء صـــورة 
 300( ليرة سورية  بمليون  األســد  لبشار 
واجهات  على  وتعليقها  أميركي(،  دوالر 

ابتزاز لتجديد »البيعة « لألسد
االنتخابات الرئاسية السورية

تضغط األجهزة 
األمنية التابعة للنظام 

السوري على التجار 
وأصحاب المحال 

ورجال الدين من أجل 
إظهار دعم بشار األسد

العراق: كوتا النساء تفرض معادلة انتخابية جديدة
بغداد ـ براء الشمري

تــمــثــل خــطــوة عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن األحــــزاب 
نساء  بترشيح  البالد  في  النافذة  العراقية 
فــقــط فـــي الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة الـــتـــي قـــررت 
خـــــوض الـــتـــنـــافـــس فـــيـــهـــا، فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
املبكرة املقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/تشرين 
األول املقبل، تحواًل واضحًا في تأثير كوتا 
العراقي،  الدستور  في  فرضت  التي  النساء 
الصادر في 2005 على املعادلة االنتخابية. 
وقد دفع تقسيم قانون االنتخابات الحالي 
الــبــالد إلــى 83 دائــــرة، وتــحــديــد عــدد مقاعد 
النساء في البرملان لضمان وجود امرأة في 
اآللية  أن  لالعتقاد  ببرملانيات  ــدة،  واحــ كــل 
الجديدة لقانون االنتخابات، وما تبعها من 
تغيير في توجهات األحــزاب حيال النساء، 

قد يزيدان من حصتهن في البرملان املقبل.
ووفـــقـــًا لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي فــــإن عــــدد كــوتــا 
مقاعد النساء في البرملان يجب أال يقل عن 
25 في املائة من العدد الكلي ألعضاء مجلس 
النواب البالغ 329 مقعدًا. وكان تأثير النساء 
السابقة،  االنتخابية  الــتــجــارب  فــي   

ً
ضئيال

الــتــي هــيــمــنــت عــلــيــهــا الــتــحــالــفــات الــكــبــيــرة 
التي كانت تمنح األولوية لقادتها البارزين 
الدعاية االنتخابية، وتتعامل مع أغلب  في 
املرشحات من النساء بقدر أقل من االهتمام 
لغرض سد فــراغ الكوتا. ونتيجة لذلك فإن 
أغـــلـــب الــبــرملــانــيــات الـــســـابـــقـــات وصـــلـــن عن 
طريق التحالفات، إذ لم يكن يمتلكن القدرة 

على املنافسة والفوز لوحدهن.
إال أن قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــي، الـــذي 

ــات املــقــبــلــة،  ــابـ ــخـ ــتـ ســـتـــجـــرى بــمــوجــبــه االنـ
أكبر، حني قسم مقاعد كل  املــرأة دورًا  منح 
ــر، مــحــددًا حصة النساء  إلــى دوائـ محافظة 
فــيــهــا لــضــمــان وجــــود امـــــرأة فـــي كـــل دائــــرة 
انــتــخــابــيــة، مـــا دفـــع بــعــض األحــــــزاب، الــتــي 
ــادرة عــلــى املــنــافــســة مع  تعتقد أنــهــا غــيــر قــ
املــرشــحــني الـــرجـــال، إلـــى زج نــســاء فــقــط في 
بعض الدوائر االنتخابية لضمان الحصول 
ــزاب  ــذا مــا عــمــدت إلــيــه األحـ عــلــى مــقــعــد. وهـ
الـــكـــرديـــة، حـــني زجـــت بــــ 4 مــرشــحــات فـــي 4 
دوائــــر فــي محافظة ديــالــى شــرقــي الــعــراق، 
ــوات الـــنـــاخـــبـــني األكــــــــراد نــحــو  ــ ــ لــتــركــيــز أصـ
النساء املرشحات، سعيًا للفوز بـ 4 مقاعد 
الكردية  الــقــوى  وجــدت  أن  بعد  باملحافظة، 

أي بــعــدد مــقــاعــد كــوتــا الــنــســاء فــي مجلس 
الـــنـــواب، وهــــذا األمــــر يــزيــد مــن ثــقــة الــنــســاء 
بأنفسهن، ألن السياسيني لم يجدوا حلواًل 
كوتا  فــي  إال  االنــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر  لتقسيم 
»الــعــربــي  ــارت، فــي حــديــث لـــ ــ الــنــســاء«. وأشــ
الــجــديــد«، إلـــى أن الــقــوى الــســيــاســيــة بــدأت 
حصول  متوقعة  الــنــســاء،  كوتا  على  تعول 
الـــنـــســـاء عــلــى مــقــاعــد خـــــارج حــصــتــهــا في 
الـــكـــوتـــا. وتــابــعــت »يــمــكــن أن تــفــوز فـــي كل 
دائـــرة انتخابية امــرأتــان وليس واحـــدة، إذ 
يمكن المــرأة أن تنال مقعدًا وفقًا لحصتها 
املــضــمــونــة بــالــكــوتــا، وتــفــوز أخـــرى بمقعد 
ثاٍن من خالل منافستها للرجال«. ورجحت 
الجبوري، وهي نائبة عن محافظة نينوى، 
حــــــدوث تــغــيــيــر فــــي املـــعـــادلـــة االنــتــخــابــيــة 
تحضيرًا  بالنساء  األحـــزاب  اهتمام  بسبب 
لالنتخابات املقبلة. وأكدت أن املرأة تحظى 
بــفــرص لــلــفــوز، ألســبــاب عـــدة، بينها »أنــهــا 
الـــرجـــل، وأن سمعتها من  مــن  أكــثــر  عــمــلــت 
نــاحــيــة الــنــزاهــة أفــضــل أيـــضـــًا، وكـــذلـــك فــإن 
احتماالت  لوجود  أكبر  الفوز  في  فرصتها 
بــحــصــولــهــا عــلــى مــقــاعــد خـــــارج الـــكـــوتـــا«. 
الـــدوائـــر االنتخابية  إلـــى أن بــعــض  ولــفــتــت 
ستشهد قيام أحــزاب بالتحشيد ملرشحات 
الــكــوتــا،  بمقعد  للظفر  الـــرجـــال  دون  نــســاء 
لديها  األحـــزاب  أن بعض  مضيفة »سمعت 
نية لــدعــم نــســاء، خصوصًا فــي ظــل وجــود 
مرشحني رجال كثر في الدوائر االنتخابية، 
وبالتالي سيكون هناك تشتت لأصوات«. 
وأكدت النائبة أمل مرعي أن بعض األحزاب 
تحاول االستفادة من كوتا النساء للحصول 

القوى  مع  الرجال  مقاعد  التنافس على  أن 
العربية أمر صعب، وقد ال يأتي بنتيجة.

وأكدت النائبة انتصار الجبوري أن فرصة 
النساء في قانون االنتخابات الحالي أكبر 
مــن الــســابــق. وقــالــت »نــحــن كــنــســاء يكفينا 
فخرًا تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، 

املــقــبــل، موضحة،  الــبــرملــان  فــي  على مقاعد 
»العربي الجديد«، أن سبب ذلك يعود إلى  لـ
الــنــســاء أقــل  لــفــوز  أن األصــــوات املخصصة 
من تلك التي يتطلبها الرجل. ووفقًا للكوتا 
الــتــي وردت فــي دســتــور 2005 فــإن للنساء 
البرملانية،  املقاعد  ربــع  على  الحصول  حق 
مهما كان عدد األصوات التي حصلن عليها 
فـــي الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة، بــخــالف الــرجــال 
الــذيــن يتطلب مــنــهــم الــحــصــول عــلــى أعلى 
نسبة مــن األصـــــوات. وأضـــافـــت مــرعــي »قــد 
تحصل امرأة على مقعد في دائرة انتخابية 
بـ 5 آالف صوت، بينما الرجل يحتاج إلى 7 
أو 8 آالف، لذا فإن القوى السياسية انطلقت 
نــحــو تــرشــيــح نــســاء نــظــرًا لـــوجـــود فــرصــة 
إلـــى أن الجماهير  لــفــوزهــن«. ولــفــتــت  أكــبــر 
الالئي يمكن  النساء  بــدأت تعي دور  أيضًا 
برملانية  مــقــاعــد  عــلــى  الــحــصــول  لبعضهن 
خـــــارج الـــكـــوتـــا، مــوضــحــة أن »زيـــــــادة عــدد 
مقاعد املرأة في البرملان املقبل قد تتم على 
املدى البعيد إذا استمرت القوى السياسية 

في دعمهن«.
السياسية  العلوم  أستاذ  أوضــح  املقابل،  في 
في جامعة بغداد حسان العيداني أن تركيز 
األحــــــزاب عــلــى الــنــســاء لـــن يـــكـــون فـــي جميع 
»العربي الجديد«،  الدوائر االنتخابية. وأكد، لـ
ــتـــي تــجــد  ــر الـ ــ ــدوائـ ــ ــه ســيــنــحــصــر ضـــمـــن الـ ــ أنـ
فــيــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة نــفــســهــا غــيــر قـــادرة 
ــذا مـــا حــدث  ــ ــال، وهـ عــلــى املــنــافــســة مـــع الــــرجــ
ــر كــركــوك  ــ فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى وبــعــض دوائـ
الــديــن واألنـــبـــار، مــا دفعها للتفكير  وصـــالح 

بتوجيه جماهيرها نحو مقاعد النساء.  يضمن قانون االنتخابات وجود امرأة بكّل دائرة )صباح عرار/فرانس برس(

تقرير

انتصار الجبوري: 
فرصة النساء حاليًا 

أكبر من السابق
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سياسة

فراغ أمني يهدد حدودها مع أفغانستان

مخاوف الصين من االنسحاب األميركي

لي بو: الصين قد 
تكون مستعدة للتعاون 

مع »طالبان«

بكين ـ علي أبو مريحيل

أثار قرار الواليات املتحدة سحب 
ــن األراضـــــــي األفــغــانــيــة  قـــواتـــهـــا مـ
بحلول 11 سبتمبر/ أيلول املقبل، 
السياسي في  املشهد  االرتــبــاك في  حالة من 
إلى تداعيات الخطوة  الصني، وذلــك بالنظر 
ــــراغ أمــنــي  ــا قـــد تــخــلــفــه مـــن فـ األمـــيـــركـــيـــة، ومــ
يــهــدد حــدودهــا الــغــربــيــة. وتخشى بكني من 
أي اتصال محتمل بني حركة »طالبان« ومن 
تصفهم باالنفصاليني في إقليم شينجيانغ، 
 عـــن مـــخـــاوف أخــــرى تــتــعــلــق بتهديد 

ً
فــضــال

أفغانستان، ضمن  الكبيرة في  استثماراتها 
مشروعها »مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق«، وأن 
ــر إلـــى عــرقــلــة ســعــيــهــا لبناء  يــــؤدي هـــذا األمــ
األميركي  املخطط  ملواجهة  تحالفات  شبكة 

الساعي إلى احتواء نفوذها في املنطقة.
وتـــــــدرك الــــقــــيــــادة الــصــيــنــيــة أن االنـــســـحـــاب 
األمـــيـــركـــي ال يــعــنــي نــهــايــة الـــحـــرب عــلــى ما 
ُيسمى اإلرهاب في أفغانستان، بل هو انتهاء 
اإلرادة السياسية لدى واشنطن لخوض تلك 
الــحــرب، ما يعني دخــول األراضـــي األفغانية 
في مرحلة جديدة من الفلتان والقتل والدمار، 
قد تكون أكثر دموية مما كانت عليه من قبل، 
واشتعال  العنف  دوامـــة  اســتــمــرار  وبالتالي 

فتيل الحرب األهلية.
وتــــــــرى بــــكــــني خـــــطـــــورة فـــــي طــــريــــقــــة ســحــب 
الــــقــــوات، وتــخــشــى أن يــــؤدي هــــذا األمــــر إلــى 
حفز 

ُ
ت املنطقة،  خلق »أسطورة جهادية« في 

جــمــاعــات مــتــأهــبــة فـــي شــــرق آســـيـــا، تــرتــبــط 
بــعــالقــات وطــيــدة مــع حــركــة »طــالــبــان«، على 
املتحدث  وكــان  األمني.  الفراغ  فرصة  انتهاز 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة جـــاو لي 

والهندي من أجل احتواء نفوذ بكني. وتوقع 
ــادًا  ــ وانــــغ جـــو أن تــشــهــد الــفــتــرة املــقــبــلــة ازديـ
فــــي وتــــيــــرة األنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة لــلــبــحــريــة 
الصني  تــايــوان وبحر  فــي مضيق  األميركية 
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 
تــحــالــفــات فـــي املــنــطــقــة، تـــعـــزز جــبــهــتــهــا في 
إلــى أن  التصدي للمخطط األمــيــركــي. ولــفــت 

الــصــني ســعــت خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة إلــى 
باكستان  إلــى  ربــاعــي يضمها  تحالف  بــنــاء 
وأفــغــانــســتــان ونـــيـــبـــال، غــيــر أن الــتــحــديــات 
 عـــــن الـــــقـــــدرات 

ً
ــــال األمــــنــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، فـــــضـ

الــدول،  لهذه  الهشة  والعسكرية  االقتصادية 
قـــد تــحــول دون فــعــالــيــة الــتــحــالــف، بـــل على 
العكس قد ينهك الصني، ويغرقها في وحل 
التصدع األمني والتدهور االقتصادي داخل 
تلك الــدول. وكانت الصني قد ضخت ماليني 
الـــــــــدوالرات فـــي نــيــبــال عــلــى شــكــل مــشــاريــع 
كان  وربما  وإغاثية.  اقتصادية  ومساعدات 
ــرز، افــتــتــاح أكــاديــمــيــة عسكرية  املــشــروع األبــ
لتدريب القوات املحلية في الدولة الصغيرة 
ملنطقة  املحاذية  في جبال هيمااليا  الواقعة 
مــنــاورات عسكرية مشتركة  التيبت، وإجــراء 

في عام 2018.
فــي املــقــابــل، تــحــدثــت وســائــل إعــــالم رسمية 
انسحاب  يشكلها  التي  الــفــرص  عــن  صينية 
مقدمتها  في  يأتي  والتي  األميركية،  القوات 

ــلـــص مـــــن املــــــخــــــاوف بــــشــــأن الــــقــــواعــــد  ــتـــخـ الـ
الــعــســكــريــة األجــنــبــيــة فــي املــنــطــقــة. وأشــــارت 
إلى فرص التعاون بني بكني و»طالبان« في 
استضافت  بــكــني  أن  أســـاس  عــلــى  املستقبل، 
الــعــديــد مـــن االجـــتـــمـــاعـــات واملـــحـــادثـــات بني 
الـــحـــركـــة والـــحـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة، وبــالــتــالــي 
الــعــالقــات  لتوطيد  مشتركة  مصلحة  هــنــاك 
ــقـــوم عـــلـــى الـــتـــعـــاون واالحــــتــــرام  ــا دامــــــت تـ مــ
ــًا خــافــتــة فـــي الــصــني  ــواتــ املـــتـــبـــادل. لــكــن أصــ
حذرت من أن »طالبان« اليوم تختلف تمامًا 
عــن وضــعــهــا قــبــل ســـنـــوات، مــن حــيــث الــعــدد 
والعتاد والترسانة العسكرية. وأشــارت إلى 
أن الحركة غنمت الكثير من مخازن األسلحة 
الــتــابــعــة للجيش األفــغــانــي، وبــاتــت تسيطر 
على أكثر من نصف األراضــي األفغانية بعد 
االنـــســـحـــاب الــتــدريــجــي لـــلـــواليـــات املــتــحــدة، 
مع  التعامل  فــي  الــحــذر  بكني  على  وبالتالي 
ــارة  ــــوالدة إمــ ــــذي يـــنـــذر بــ الـــوضـــع الــجــديــد الـ

لحركة »طالبان« في املنطقة.

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

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

ــدد، أخــيــرًا، عــلــى أنـــه يــجــب على  جــيــان قــد شـ
ــقــــوات األجــنــبــيــة املــــوجــــودة فـــي األراضـــــي  الــ
األفـــغـــانـــيـــة االنــــســــحــــاب بـــطـــريـــقـــة مـــســـؤولـــة 
املتطرفة من استغالل  القوات  ومنظمة، ملنع 
جزء  املتحدة  الــواليــات  أن  معتبرًا  الفوضى، 
من املشكلة في أفغانستان، وليست جزءًا من 
 النظر عن بقائها أو انسحابها.

ّ
الحل، بغض

وحـــول املــخــاوف الصينية، قــال الــبــاحــث في 
»العربي الجديد«،  الشؤون اآلسيوية لي بو، لـ
إن الصني تراقب من كثب تطورات األوضاع 
أفغانستان، حيث تدور معارك  امليدانية في 
عنيفة في عدة أقاليم بني القوات الحكومية 
و»طــالــبــان«. وأضـــاف: إننا أمــام حــرب أهلية 
وظهور  »طالبان«  صعود  تعيد  قد  وشيكة، 
 عن االنقسامات 

ً
أمراء الحرب من جديد، فضال

إلــى أن ذلــك يشكل  العرقية والقبلية. وأشــار 
تحديًا كبيرًا لكابول أواًل قبل بكني، ويطرح 
ســؤااًل صعبًا عّمن سيتعامل مع حالة عدم 

االستقرار في املنطقة.
وعــــن الـــخـــطـــوات املــقــبــلــة، أوضــــح لـــي بـــو أنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــم املـــــادي الــكــبــيــر الـــذي 
ليس  فإنه  األفغانية،  للحكومة  بكني  قدمته 
بــإمــكــان الـــقـــوات الــحــكــومــيــة هـــنـــاك أن تــقــدم 
ــك، لــيــس لــدى  أي ضــمــانــات أمــنــيــة. وإزاء ذلــ
الــصــني الــرغــبــة فــي أن تــقــوم بــذلــك بنفسها، 
للتعاون  العكس قد تكون مستعدة  بل على 
مع »طالبان« في املستقبل، في حال التزامها 
عــدم االتــصــال باملسلمني اإليــغــور فــي إقليم 
شينجيانغ. ولفت إلى أن »طالبان« لم يسبق 
لها أن تدخلت في هذا امللف، وإن كانت تضم 
فــي صــفــوفــهــا الــعــديــد مــن املــقــاتــلــني الــفــاريــن 
الــشــرقــيــة. يــشــار إلــى أن وزارة  مــن تركستان 
الدفاع الصينية كانت قد أعلنت، مطلع العام 
الحالي، أنها قدمت مساعدات عسكرية بأكثر 
األفــغــانــيــة  لــلــحــكــومــة  مــلــيــون دوالر  مـــن 70 
خالل العامني املاضيني، لتعزيز جهودها في 

مكافحة اإلرهاب.
من جهته، أعرب أستاذ الدراسات السياسية 
فــي جــامــعــة »صـــن يـــات ســـن«، وانـــغ جـــو، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« عـــن اعــتــقــاده 
قــد يمثله االنسحاب  الــذي  أن الخطر األكــبــر 
ــان، لـــيـــس مــســألــة  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــيــــركــــي مــــن أفـ األمــ
االســـتـــثـــمـــارات أو الــفــلــتــان األمـــنـــي وتــهــديــد 
ــتــــي تــخــضــع  ــلـــصـــني، الــ ــة لـ ــيـ ــربـ ــغـ الـــــحـــــدود الـ
بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــرقــابــة شـــديـــدة، بـــل إعــــادة 
األمــيــركــيــة وتموضعها في  الــقــوات  انــتــشــار 
املنطقة، على اعتبار أن ذلك ينسجم مع خطة 
وجودها  لتعزيز  الجديدة  األميركية  اإلدارة 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة املــحــيــطــني الـــهـــادئ 
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