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حلب ويوميات الح�صار ...التاريخ في زمن الحا�ضر...

ثائر شحادة
ذاكرة التاريخ مزدحمة بالحوادث
الكبرى مع م��رور السنين ...تاريخ
ص���راع���ات وح�����روب وف��ت��وح��ات
وأزم������ات ...إم�����ارات ن��ش��أت على
أنقاض أخرى لتعود فتتالشى ليأتي
غيرها ...كل هذا والتاريخ يد ّون.
غير أن تلك المدونات غالبا ً ما يم ّر
عليها القارئ أو المتابع كقصة عابرة
غير مدرك أن ما يراه سطوراً ،تطوي
بين ثناياها قصصا ً فيها المفرح
والمحزن والمضحك والمبكي ،آالم
أن��اس عايشوها حفرت عميقا ً في
ذاكرتهم ،منهم من أتيح له البوح بها
لتصل إلينا سطوراً ،ومنهم من أخذته
األزمات ومعه ما قاساه قبل أن يغادر
هذا العالم.
وألن ما عاشته سورية منذ ثالث
سنوات إلى اآلن أثبت أننا بتنا في
زمن حتى العين فيه يمكن أال تدرك
الحقيقة ،فالصورة بوجهين وربما
أكثر ،وبتنا في زم��ن أصبح أسهل
شيء فيه تزوير الحاضر ،فما بالك
بالتاريخ ،لذلك كان ال بد لنا من أن
نكتب تاريخنا منذ الحاضر ونحن
أحياء.
روى ال��ت��اري��خ لنا ال��ق��دي��م منه
والحديث قصصا ً كثيرة عن حصارات
لتجمعات ب��ش��ري��ة ك��ب��رى قاسى
خاللها المحاصرون أل��وان العذاب
المختلفة ،إال أنه لم يرو لنا بحدود
ما أعلم وال أعتقد أنه كان قد حكى
يوما ً عن مدينة من كبرى مدن العرب
حضارة وع��دداً ،استفاق أهلها ذات
يوم ليجدوا أنفارا ً من الرجال قطعوا
أوصالها وأغلقوا أحيائها ...بنوا
متاريسهم هوجمت المراكز األمنية
احتلت المخافر وارتكبت أفظع ما
يمكن أن تدركه عقول البشر ،لينتهي
ذل��ك ال��ي��وم ب��واق��ع جديد على أهل
تلك المدينة شطرها نصفين ،نصف
أعملت فيه تلك المجموعات حكمها،
وحين يصبح بائع البقدونس قاضيا ً
شرعيا ً ويصبح منبوذو المجتمع
أم����راءه وح��ث��ال��ة ال��ن��اس سادتهم
ب��اإلم��ك��ان تخيّل ن��وع ذل��ك الحكم،
وش��ط��ر آخ��ر تجمع فيه م��ن رفض
واستطاع أال يكون تحت ذلك الحكم.
وألجل هذا كان أهل حلب على موعد
مع حصار ظلمه الحاضر كثيرا ً على

إرهابيون في سورية
أمل أن ينصفه التاريخ ،كأكبر حصار
تجويع ب��ش��ري اس��ت��ه��دف ماليين
البشر رجاال ً ونساء وأطفاال ً وشيوخاً،
فقطاع الطرق انتشروا على مداخلها
بالقتل والسطو والسرقة واالبتزاز،
أشهر قليلة كانت كفيلة لتنتهي من
ال��م��خ��ازن ال��م��واد األس��اس��ي��ة بينما
مجموعات الموت دخلت إلى المحطة
ال��ح��راري��ة ال��ت��ي ت��غ��ذي المنطقة
بالكهرباء ،فأظلمت المدينة التي كان
ليلها ال يختلف عن نهارها.
يقضي س��ك��ان حلب يومهم في
تأمين الخبز الذي ارتفع سعره لما
يزيد على العشرة أضعاف ،عندما
يكون باإلمكان الحصول عليه...
تنتهي مخصصات طحين الخبز
ليبدأ ال��ن��اس بشرائه م��ن السوق
السوداء وتتحول البيوت إلى مخابز
صغيرة تصنع فيه كل أسرة قوتها
بنفسها.
يرتفع سعر الطحين ...أيام قليلة
ويفقد من األس���واق فتتجه العامة
للمعجنات واألشياء الشبيهة ،التي
ما إن تكاد تجف حتى تعود األفران
العامة إلى العمل مجددا ً بعد تأمين
كميات الطحين ،ال��ذي ما يلبث أن

يفقد لتكون حلقة الحصار قد اكتملت
لتعود وتعيد نفسها.
جاء شتاء ذلك العام قاسيا ً على
أن���اس ت��رك��وا بيوتهم ليبيتوا في
المدارس ومراكز اإلي��واء الجماعية،
وكنا نلحظ أشجار المدينة تختفي
شيئا ً فشيئا ً م��ع اخ��ت��ف��اء مظاهر
الحياة الطبيعية فيها ومع حاجة
الناس الملحة للدفء ...بر ّد قارس
لم تشهد حلب مثله ذاك العام ،فال
وق��ود للتدفئة وإن ُوج��د فبأسعار
ال طاقة لمعظم الناس على حملها
حتى إن صباحات تلك األي��ام كان
مليئة بالغبار األسود وروائح المواد
تعس طوال
المحترقة ،التي كانت
ّ
الليل في احتراق كامل ونصف كامل
لتقي الناس خطر الموت برداً.
ال أحد يسير في الشوارع صباحا ً
سوى من يبحث عن طحين أو خبز
أو فرن للمعجنات وما شابه ،وتكاد
تلحظ األطفال وهم يجمعون الحطب
والقش وك��ل ش��يء ال فائدة منه أو
يمكن إحراقه ليؤمنوا مصدر دفئهم
مع عائالتهم ،قبل أن يحل الليل من
جديد ومعه موجات برد جديدة.
يوم آخر بال كهرباء ،عبارة كانت

م�صر :لجنة تعديل قانون االنتخاب تقر
نظام ًا مختلط ًا يجمع القائمة مع الفردي
ح��س��م��ت ل��ج��ن��ة ت��ع��دي��ل ق��ان��ون
انتخاب مجلس الشعب في مصر إثر
اجتماع موسع أمس مسألة النظام
االنتخابي واعتمدت نظاما ً مختلطا ً
يجمع القائمة مع الفردي.
وق��ال عصام االسالمبولي ،وهو
فقيه قانوني وقيادي بحزب الكرامة:
إن «هذا التعديل هو أفضل الحلول في
ظل ضعف األحزاب الموجودة وأيضا ً
ألن نظام الفردي يلغي األح��زاب».،
وأشار إلى أن «الحل المناسب لهذه
المرحلة هو األخ��ذ بنظام المختلط
بين الفردي والقائمة».
وأثار اعتماد هذا القانون ردود فعل
متفاوتة بين القوى السياسية ،وال
سيما من قبل األحزاب السياسية.
ورأى المستشار القانوني وعضو
الهيئة العليا لحزب الوفد عصام
شيحة أن «الخالف اآلن بين األحزاب
السياسية وبين اللجنة هو نسبة
النظام ال��ف��ردي لنسبة القائمة»،
مضيفا ً أن «حقيقة األمر أن األحزاب
السياسية تأمل أن يكون الثلثان
للقائمة والثلث للفردي في مواجهة
رأي عام ضاغط يأمل أن يكون نظام
القائمة الثلثين في مواجهة الثلث
الفردي».
وس����ارع����ت ج��م��اع��ة اإلخ�����وان
المسلمين المنحلة إلى اإلع�لان عن

رفضها المطلق ل��ه��ذه التعديالت
وقالت« :إن األمر برمته غير مقبول
ألنه جاء من سلطة غير شرعية».
ورأى ع��ب��د ال��م��ع��ط��ي زك���ي أح��د
مؤسسي ح��زب الحرية والعدالة:
«أن ال��ن��اس ال��ذي��ن يتظاهرون في
ال��ش��ارع منذ ثمانية أش��ه��ر لديهم
استعداد لالستمرار بذلك أكثر من
هذه المدة».
غير أن النظام المختلط اعتمد،
ولم يتبق سوى إقرار نسبة الفردي
أو القائمة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات وفقا ً

للمتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل
قانوني مجلس ال��ن��واب ومباشرة
الحقوق السياسية.
ي��ذك��ر أن اع��ت��ب��ارات دس��ت��وري��ة
حالت دون اعتماد النظام الفردي،
الذي تركزت عليه حوارات الرئاسة
م��ع ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة .وم��ن أه��م
نص
تلك االع��ت��ب��ارات أن الدستور ّ
على ض���رورة تمثيل سبع طوائف
مجتمعية بالبرلمان المقبل ،وهذا لن
يتحقق إال بوجود جزء من المقاعد
يتم انتخابه بنظام القائمة.

اتهمتها بالتدخل في �ش�ؤون الدول العربية ودعم الإرهاب

دعوة ق�ضائية م�صرية
�أمام «الجنائية الدولية» �ضد قطر
أعلن المستشار أحمد الفضالي
المنسق العام لتيار االستقالل ورئيس
وفد القوى السياسية المصرية الذي
يزور جنيف حالياً ،أنه كلف مجموعة
م��ن ك��ب��ار ال��ق��ان��ون��ي��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن
إلقامة دعوى قضائية أمام المحكمة
الجنائية الدولية ضد مشيخة قطر
جراء تهديدها لألمن والسلم الدوليين
بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية
للدول العربية المختلفة ،ودعمها
ال�لام��ح��دود للتطرف واإلره���اب في
المنطقة ،وتأجيجها للفتن وسعيها
ال��دؤوب لتفتيت ال��دول العربية إلى
دويالت صغيرة.
وق���ال الفضالي خ�لال المؤتمر
الصحافي عقده أمس في جنيف في
اختتام زيارة وفد القوى السياسية
لثالث دول أوروب��ي��ة ه��ي اليونان
وألمانيا وسويسرا إن «نظام الحكم
االن��ق�لاب��ي ف��ي دوي��ل��ة قطر يخطط
لتجزئة كل دولة عربية إلى دويالت

تنفيذا ً لمخطط ال���دول المعادية
ل��ل��ع��روب��ة واإلس��ل��ام للعمل على
إضعافها ،إضافة إلى دعم عناصر
اإلرهاب المتشدد المتستر وراء الدين
لإلساءة للدين اإلسالمي الحنيف،
وتقديم نموذج سيّئ له أمام العالم
ومحاولة تصوير اإلس�لام على أنه
دي��ن يحبّذ اإلره���اب خالفا ً لحقيقة
اإلس�ل�ام ال��ذي يدعو إل��ى التسامح
ونشر قيم ال��س�لام واألم���ن واإلخ��اء
واح��ت��رام حقوق اإلنسان والحفاظ
على حرمة النفس اإلنسانية».
وكانت الحكومة المصرية أعربت
في ال��س��ادس من آذار الماضي عن
استيائها من ممارسات مشيخة قطر
المناهضة إلرادة الشعب المصري
ومصالحه».
وأضاف الفضالي« :أنه أيقن خالل
لقاء الوفد بقيادات البرلمان الدولي
أن��ه��م على يقين ت��ام ب��ج��رائ��م قطر
الرامية إلى نشر العنف واإلرهاب في
العديد من األقطار العربية من بينها

سورية ومصر والعراق والسودان
وليبيا ب��ل وب��ع��ض دول الخليج
وغيرها».
وك��ان تيار االستقالل ال��ذي يضم
 32حزبا ً وائتالفا ً سياسيا ً مصريا ً
نظم تظاهرة حاشدة أخيرة بمشاركة
آالف المصريين أمام مقري السفارة
القطرية وجامعة الدول العربية في
القاهرة للتنديد بمواقف قطر الداعمة
لإلرهاب في مصر وسورية وبعض
الدول العربية ،حيث طالب الفضالي
في كلمة ألقاها أمام السفارة القطرية
بمحاكمة حكام ورموز اإلرهاب سواء
من قادة قطر أو عناصر اإلرهاب على
أراضيها ،بتهمة ارتكاب جرائم ضد
اإلنسان وجرائم إبادة جماعية ضد
الشعوب العربية في سورية وليبيا
والعراق والسودان وغيرها ،محذرا ً
م��ن أن ش���رور قطر أصبحت تنال
األقطار العربية جميعها.

تعني الكثير ألهل حلب ،ليس ألنهم
لم يعتادوا الحياة بال كهرباء بعيدا ً
عن رفاهية العيش الطبيعية فقط،
ف��ق��د أص��ب��ح��ت ت��ل��ك األدوات التي
اعتادوها بال فائدة ،البراد مثله مثل
ال��خ��زان��ة والتلفاز استعيض عنه
بأجهزة ال��رادي��و وأدوات الترفيه
تلقائيا ً ال مكان لها في تلك األجواء.
يوم آخر بال كهرباء ،كان يعني
توقف أجهزة الهواتف المحمولة عن
العمل وتوقف بعض مراكز الهواتف
األرض��ي��ة ال��ت��ي س��رع��ان م��ا تنتهي
مدخراتها ،األهم من ذلك أن يوما ً آخر
بال كهرباء كان يعني توقف محطات
ضخ المياه عن العمل وانقطاع مياه
الشرب ،ما يستدعي إما شراء المياه
م��ن الصهاريج الجوالة وال��وق��وع
تحت رحمة استغالل أصحابها ،أو
الوقوف لساعات طويلة أمام مراكز
اإلط��ف��اء ل��م��لء م��ا يتيسر م��ن مياه
الشرب.
يوم آخر بال كهرباء ،جعل أطفاال ً
بمختلف األع��م��ار يقعون ضحية
مجزرة مرعبة سببتها قذيفة هاون
استهدفتهم وهم يصطفون بانتظار
دورهم ليمألوا ما استطاعت أيديهم

حمله م��ن ج��رر ،ي��ع��ودون بها إلى
أهلهم فال عادوا وال عاد الماء.
يعود التيار الكهربائي إلى العمل
لتعود معه ال��ح��رك��ة المتسارعة
بين الناس ...ساعات قليلة لشحن
الهواتف وم��دخ��رات اإلن��ارة وغسل
ال��ث��ي��اب المتراكمة واالس��ت��ح��م��ام،
ساعتان أو ثالث في اليوم يستغلها
الناس منذ الدقيقة األول��ى وحتى
األخ��ي��رة ،لقضاء حوائجهم قبل أن
تعود الكهرباء لالنقطاع في انتظار
عودتها في اليوم التالي ،وفي اليوم
التالي إذا ل��م تعد الكهرباء يقبع
الناس بانتظار يوم آخر بال كهرباء
فتكتمل دورة الحصار لتعاود الك ّرة
من جديد.
أتى الصيف وانتهى برد الشتاء
على أمل أن يكون فصل الحرارة أرحم
بهم من فصل البرد ،ولكن للحرارة مع
التشرد وقلة المياه والكهرباء حكاية
أخ���رى ،أم���راض وح��ش��رات وغبار
ونقص أدوية وأمور كثيرة.
وم��ع اش��ت��داد الحصار وح���رارة
الصيف الالذعة طرق رمضان أبوابه
ليدخل مدينة خيل له أنه لم يزرها
س��اب��ق �اً ...ال أح��د كمثل حلب كان
يستقبله كل عام ،ال أحد كمثل أهلها
يحتفون ب��ه ك��ل ع���ام ...كآبة تمأل
المكان ،محالت المأكوالت وكأنها
على وشك اإلغالق ،فال مكان للحلوى،
والخبز بالكاد يتم الحصول عليه،
وال مكان لسهرات السمر ،والناس
يقضونها بالتفكير في كيفية تأمين
طعام أوالدهم لليوم التالي.
م ّر رمضان ذاك العام على حلب كما
لم ي ّمر عليها سابقاً ،مر ورحل بصمت
من دون أن يشعر به أحد ،رحل تاركا ً
الناس وقد شغلوا عن وداعه كما في
كل ع��ام ،شغلوا عن عيدهم بمرارة
الجوع وأهوال الحرب ،رحل على أمل
أن يعود إليهم في العام المقبل ،ليجد
من يستقبله كما يحب وكما يحبون.
ه��ك��ذا ت��ت��رك األي���ام آث��اره��ا على
المدينة ،وهكذا يعيش الحلبيون
حصارهم يوما ً بيوم وساعة بساعة،
تلك ك��ان��ت بعض ال��ص��ور ال��ت��ي ال
يزالون يعيشونها إلى اآلن ،والتي
ستظل محفورة في ذاكرتهم ،وربما
بعض منهم يكتبونها ،لعل التاريخ
ينصفهم كما لم يفعل حاضرهم الذي
يعيشونه.

الجزائر توقف مغربي ًا متهم ًا
باالت�صال بالإرهابيين في �سورية
أوقفت أجهزة األمن الجزائرية في مدينة عنابة شرق الجزائر مواطنا ً مغربيا ً
متهما ً باالتصال بالمجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية.
وقالت صحيفة «الوطن» الجزائرية أمس« :إن المواطن المغربي البالغ من
العمر  35سنة ،والمرموز السمه بـ»م.د» ،مته ٌم بالتآمر اإلرهابي ،إذ أوقف مع
ترصد طويل لتحركاته».
ثالثة من مواطنيه قبل أسبوع بعد ّ
وكانت صحيفة هيسبريس المغربية قد أكدت في تقرير في العاشر من هذا
الشهر ،أن إرهابيين مغاربة أقروا بوجود أكثر من  800مغربي في صفوف
المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية ،قتل منهم نحو  120إرهابياً.
وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أنه لم توجه التهمة إلى الثالثة اآلخرين،
وإنما أم��روا بمغادرة األراض���ي الجزائرية خ�لال  15ي��وم�اً ،إلقامتهم غير
القانونية.
وكانت السلطات المغربية ف ّككت حديثا ً خلية إرهابية تقوم بتجنيد متطرفين
وإرسالهم لالنضمام إلى المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية ،مشيرة
إلى أن هذه الخلية كانت ترسل اإلرهابيين بالتنسيق مع ممثلي تنظيمات
إرهابية موالية للقاعدة.
ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أنه وأثناء تفتيش منزل اإلرهابي الموقوف
بعنابة شرق الجزائر ،عثرت أجهزة األمن في أمتعته على شرائح عدة لهواتف
محمولة ،أظهرت التحريات أنها اس ُتخدمت لالتصال باإلرهابيين المتطرفين
في سورية ،ويُشار إلى أن العديد من الدول الغربية واإلقليمية بدأت في اآلونة
األخيرة تبدي تخ ّوفها من مخاطر استمرار تدفق اإلرهابيين إلى سورية،
واحتماالت عودتهم إلى بالدهم بعد تزودهم بأفكار متطرفة وخبرات قتالية
في مجال العمليات اإلرهابية ،وهو األمر الذي جاء بعد أن ساهمت هذه الدول
نفسها وعلى رأسها الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واألنظمة التابعة لها،
بينها آل سعود ومشيخة قطر وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة
رجب طيب أردوغان ،بتمويل وتسليح المجموعات اإلرهابية ،وكذلك تسهيل
حركة وتسلل اإلرهابيين إلى األراضي السورية.

الجي�ش اليمني يبد�أ عملية ع�سكرية
�ضد القاعدة في الجنوب
بدأ الجيش اليمني هجوما ً عسكريا ً على قواعد يتحصن فيها مسلحو
تنظيم القاعدة في منطقتي المحفد وشبوة ،وقد أدت المواجهات بين
الطرفين إلى مقتل وجرح  15جنديا ً من الجيش ،وأدى الهجوم إلى إصابة
قائد عمليات اللواء الثاني مشاة وعدد من مرافقيه في كمين نصب لهم في
منطقة الملبوجة بمحافظة شبوة.
وتزامن هذه الحملة العسكرية ،اجتماع دول «مجموعة أصدقاء اليمن»
في لندن .وهي مجموعة تضم الدول المانحة والداعمة الرئيسية للمرحلة
االنتقالية في اليمن ،وعلى رأسها الواليات المتحدة وال��دول الكبرى في
االتحاد األوروبي ،إضافة إلى دول الخليج.
وق��ال مصدر عسكري إن «ق��وة من الجيش م��زودة بمختلف األسلحة
بدأت عملية لتطهير بلدات أحور والمحفد بمحافظة أبين وصوال ً إلى عزان
والحوطة والروضة والصعيد في محافظة شبوة حيث تتمركز عناصر
القاعدة».
وبحسب المصدر ،أطلقت الحملة ليلة االثنين/الثالثاء ،ويشارك فيها
آالف الجنود والمقاتلين المدنيين الموالين للحكومة ،مشددا ً على أن
«الحملة لن تتراجع إال بتطهير هذه المناطق من أعضاء القاعدة».
وقال القيادي في اللجان الشعبية المساندة للجيش حسين الوحيشي،
إن «أنصارنا يشاركون في القتال ضد القاعدة جنبا ً إلى جنب مع قوات
الجيش» ،مؤكدا ً أن «هناك توجها ً رسميا ً الجتثاث هذا التنظيم من أبين
وشبوة وبتوجيه وإشراف مباشر من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي».
وأشار مصدر عسكري إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت الثالثاء في منطقة
الصعيد بمحافظة شبوة في منطقة لحمر المطلة على بلدة المحفد في أبين،
وسط تقدم على محور عزان ،مشيرا ً إلى أن «قوات الجيش واللجان الشعبية
تقاتل على أربعة محاور» .وكانت هذه الحملة سبقتها حملة جوية أميركية
يمنية مشتركة استهدفت معاقل القاعدة في جنوب اليمن وشرقه بغارات
شنتها طائرات أميركية من دون طيار.
وبحسب السلطات اليمنية ،فإن  62مسلحا ً من «القاعدة» على األقل قتلوا
في سلسلة من الضربات التي نفذت في إطار العملية المشتركة ضد القاعدة
التي أطلقت في وقت سابق هذا الشهر ،وذلك للحؤول دون تنفيذ التنظيم
اإلرهابي هجمات جديدة.

توقف الحمالت الدعائية
وبدء ال�صمت االنتخابي في العراق

عراقيون اقترعوا أمس
يبدأ في العراق اليوم االنتخاب العام ،إذ يتوجه أكثر من
عشرين مليون عراقي النتخاب برلمان جديد شهد التنافس
عليه واحدة من أشد المعارك السياسية.
على مدى شهر كان العراق مسرحا ً لمهرجانات ولقاءات
أطلق فيها كثير من المواقف واالتهامات ،وعقد فيها كثير
من التحالفات ،منها ما هو فوق الطاولة ،ومنها ما هو
تحتها ،واستمرت حتى الدقائق األخيرة من ليل االثنين
قبل أن يدخل الجميع مرحلة الصمت االنتخابي.
توقفت الحمالت الدعائية للمرشحين ،لكن االستعدادات
اللوجستية واألمنية تواصلت ،فسيناريو الهجمات
اإلرهابية التي حاولت استهداف مراكز االقتراع في يوم
االنتخاب الخاص قد يتكرر غداً ،وهو ما يلقي مسؤولية
كبيرة على الجهات األمنية المسؤولة في توفير الحماية
لهذه المراكز.
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات حذرت الكتل
السياسية من مغبة خرق مدة الصمت االنتخابي ،متوعدة
باتخاذ عقوبات رادعة بحق أي مرشح أو كيان سياسي
يقدم على ارتكاب هذا الخرق.

وأشارت المفوضية في ما يتعلق باالنتخاب الخاص
إلى أن نسبته بلغت  91.46في المئة ،وأن هذه النسبة
هي األعلى منذ عام .2003
دعا رئيس ال��وزراء العراقي ن��وري المالكي ،الشعب
العراقي إلى المشاركة الواسعة في االنتخابات البرلمانية،
ورأى في بيان أن حضور العراقيين عند صناديق االقتراع
يم ّثل ال��رد الحقيقي على اإلرهابيين والطائفيين ومن
يقف خلفهم من قوى خارجية وانعكاسا حقيقيا ً لشعور
المواطن بالمسؤولية ودوره في اإلصالح والمراقبة والنقد،
داعيا ً األجهزة األمنية إلى المحافظة على أمن الناخبين،
والمفوضية إلى تذليل كل الصعوبات أمامهم.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إنها بدأت تدابير شاملة
لضمان أمن االنتخابات البرلمانية وسالمتها.
وقال عدنان األسدي الوكيل األقدم للوزارة إن «عملية
التصويت ستجري في أنحاء البالد بما في ذلك محافظة
األنبار ،وتقرر أيضا ً أن يفرض حظر تجول المركبات بدءا ً
من العاشرة من مساء اليوم الثالثاء (أمس)».

عبا�س يحذر من محاوالت االحتالل
تهويد القد�س و�إفراغها من �سكانها الفل�سطينيين
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من محاوالت
االحتالل «اإلسرائيلي» تهويد المدينة المقدسة وإفراغها
من سكانها الفلسطينيين ،مجددا ً تأكيده أن القدس هي
عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن عباس قوله في مؤتمر
صحافي خ�لال إط�لاق االجتماع التأسيسي لصندوق
ووقفية القدس اليوم« :إن الغرض ال��ذي تسعى إليه
«إسرائيل» هو إف��راغ القدس من سكانها الفلسطينيين
وإحالل آخرين محل السكان األصليين».
وأضاف الرئيس الفلسطيني «اآلن «إسرائيل» ال تعترف
بأن القدس الشرقية أرض محتلة مع أن القرار الذي حصلنا
عليه في  29تشرين الثاني  ،2012يؤكد بما ال يقبل الشك
أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وأن أرض
دولة فلسطين هي حدود عام .»1967
وتابع عباس« :إن القدس ليست فلسطينية فحسب
وإنما هي عربية وإسالمية ومسيحية وهي دولية .وهي
عاصمتنا وال نريد أن نبني ج��دارا ً بينها وبين القدس
الغربية ،نريدها أن تكون مفتوحة لكل الديانات وهي
تعبير عن التعايش الحقيقي» ،معلنا ً اقتطاع مليون دوالر
من موازنة الرئاسة لدعم صندوق القدس.
وح��ول اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية لفت
عباس إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني قد اعتمد قبل
أيام المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد أكثر من سبع

سنوات عجاف مرت على الشعب الفلسطيني ،وقال« :الكل
يأمل في أن تستعاد الوحدة وحدة الوطن ووحدة الشعب.
وقد خطونا الخطوة األولى نحو هذا الطريق وسنستمر
ونحن متأكدون تماما ً أننا واصلون إلى النتيجة التي نريد،
وهي استعادة الوحدة».
وأضاف« :خالل األيام القليلة المقبلة ستتم الخطوات
ال��ت��ي ج��رى االت��ف��اق عليها ف��ي ش��أن تشكيل حكومة
تكنوقراط وتحديد موعد االنتخابات وأعتقد أن تحديد
موعد االنتخابات هو المفصل األس��اس لتعميق وتأكيد
الوحدة الوطنية».
وف��ي ما يتعلق بالمفاوضات ق��ال عباس« :سنذهب
للمفاوضات إذا أطلق سراح األس��رى وإذا تمت الموافقة
على بحث موضوع خرائط الحدود في ثالثة أشهر وتوقف
النشاط االستيطاني بشكل كامل».
وكان عباس أكد في كلمة له أول من أمس أن أيّ حل
نهائي سينتج من المفاوضات مع االحتالل «اإلسرائيلي»
ال بد من عرضه على االستفتاء الشعبي ،موضحا ً أن هدف
الفلسطينيين من المفاوضات الوصول إلى دولة فلسطينية
مستقلة عاصمتها القدس .وق��ال« :الشعب الفلسطيني
يرفض البقاء تحت االحتالل واالستيطان واالعتداءات
«اإلسرائيلية»».

جي�ش العدو يهدم م�سجداً ومنازل عدة في ال�ضفة الغربية

«ال�سالم الآن»� 14 :ألف وحدة
ا�ستيطانية �أثناء المفاو�ضات

أف��ادت منظمة «ال��س�لام اآلن» أن
االح��ت�لال واف��ق على بناء 13851
وحدة استيطانية في الضفة الغربية
وال��ق��دس الشرقية المحتلة خالل
تسعة أش��ه��ر م��ن ال��م��ف��اوض��ات مع
الفلسطينيين ،التي انتهت مهلتها
أمس الثالثاء من دون نتيجة.
وذك�����رت ال��م��ن��ظ��م��ة ال��م��ع��ارض��ة
لالستيطان أن هذه األرقام التي تشير
إلى معدل  50وحدة استيطانية تمت
الموافقة عليها ،هي غير مسبوقة من
حيث حجمها.
وأوضحت منظمة «السالم اآلن»
ف��ي ب��ي��ان أن خ�لال التسعة أشهر
الماضية ،قامت سلطات االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بمشاريع ب��ن��اء في
 8983وح���دة استيطانية ،بينها
 6661ف��ي م��س��ت��وط��ن��ات الضفة
الغربية وبقية األحياء االستيطانية
ف��ي ال��ق��دس الشرقية المحتلة .من
جانب آخر ،أطلقت  4868عطا ًء لبناء
وحدات استيطانية في الضفة الغربية
والقدس الشرقية خالل الفترة نفسها.
وانتهت مهلة المفاوضات بين
االحتالل والسلطة الفلسطينية التي
استؤنفت في تموز الماضي تحت
رعاية وزير الخارجية األميركي جون
كيري في  29نيسان بهدف التوصل
إلى اتفاق ،لكنها في جمود تام.
وف��ي سياق متصل ،ه��دم جيش
االحتالل «اإلسرائيلي» أمس مسجدا ً
ومنازل عدة لفلسطينيين ،قال إنها
بُنيت "من دون ترخيص» منه في
بلدة خربة الطويل شمال الضفة
الغربية.
وفي قرية الفريديس ضمن أراضي
 ،48كتب مستوطنون «إسرائيليون»
شعارات مسيئة على جدران مسجد
الرحمة تدعو إلى «إغالق المساجد ال
المدارس الدينية اليهودية».
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،وص��ف النائب

االحتالل يهدم  213منزالً منذ مطلع العام الحالي
العربي في «الكنيست اإلسرائيلي»
أحمد الطيبي االعتداء على المسجد
«ب���ال�ل�اس���ام��� ّي���ة ال��م��ت��ن��ام��ي��ة ضد
المسلمين» ،فيما دعا المجلس المحلي
في الفريديس إل��ى تنظيم تظاهرة
وإضراب مساء الثالثاء.
ويأتي ذلك ،على رغم أن المحكمة
العليا «اإلسرائيلية» ،التي قدم إليها
طعن في نظام منح تراخيص البناء
للفلسطينيين ف��ي مساحة  60في
المئة من الضفة الغربية الخاضعة
لسيطرة «إسرائيل» التامة ،أمهلت
االثنين السلطات  90ي��وم �ا ً لدمج
فلسطينيي الضفة في عملية اتخاذ
القرار.
وقال رئيس بلدية خربة الطويل
القريبة من نابلس أيمن بني فاضل
إن «الجنود هدموا مسجدا ً صغيرا ً
وثالثة منازل» ،مشيرا ً إلى أن «الجنود
اإلسرائيليين أك���دوا أنها بنيت في
المنطقة (ج) م��ن دون ترخيص»،
في إش��ارة إل��ى ال��ـ  60في المئة من
أراض��ي الضفة الخاضعة لسيطرة

«إسرائيل» التامة.
وأك����د ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م اإلدارة
العسكرية «اإلسرائيلية» في بيان
أن « 8مباني بينها مسجد بنيت
بصورة مخالفة في منطقة إطالق نار
للجيش ت ّم تدميرها الثالثاء في خربة
الطويل» ،مشيرا ً إل��ى أن «السكان
استنفدوا كل الطعون الممكنة أمام
القضاء «اإلسرائيلي».
وت���ض���ع اإلدارة ال��ع��س��ك��ري��ة
«اإلسرائيلية» قيودا ً شديدة على منح
تصاريح بناء للفلسطينيين المقيمين
في المنطقة «ج» وفي القدس الشرقية
المحتلة ،م��ا يضطرهم إل��ى البناء
من دون تصريح بحسب المعنيين
ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.
وهدمت «إسرائيل» منذ مطلع العام
وحتى منتصف نيسان  213منزال ً
فلسطينيا ً في الضفة الغربية والقدس
الشرقية ما جعل  426فلسطينيا ً بال
م���أوى ،بحسب التقرير األسبوعي
األخير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية.

