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مدارات

هل يحرك دي مي�ستورا «ريختر» ال�سيا�سة الدولية؟
} فاديا مطر
فيما يقوم المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا بتوجيه الدعوات للحوار الذي سينطلق في
جنيف في  4أيار المقبل ،بمشاركة ممثلين عن الحكومة
السورية وأطياف المعارضة ،إضافة إلى عدد كبير من
الدول المؤثرة في األزمة السورية ،أوضح المتحدث
باسم األمم المتحدة أحمد فوزي أن الدعوات لن توجه
إل��ى «داع��ش» و«النصرة» لتصنيفهم كـ»منظمات
أرهابية» ،لكن سيكون هناك من هم على صلة بهم.
مضيفا ً أن المشاورات المنفصلة لممثلي أو سفراء
األط��راف المدعوة والخبراء ستستمر ما بين أربعة
وستة أسابيع تجري في مبنى األم��م المتحدة في
جنبف ،فقال دي ميستورا في الدعوة التي وجهها أنه
على رغم المبادرات األخيرة المتعلقة بتجميد القتال
في بعض المناطق فأنه لم يتم تحقيق تقدم يذكر
باتجاه الحل السياسي ،بل كان التفاقم سيد الموقف
في أزمة الشعب السوري ،إضافة الى المخاطر التي
تشكلها هذه األزم��ة على المنطقة والعالم ،فعتبة
الحوار المقبل تم تأسيسها على اللقاءات التشاورية
التي جرت في «موسكو 1 -و موسكو ،»2 -والتي
قال مندوب روسيا في األمم المتحدة ورئيس وفدها
الحكومي المفاوض بشار الجعفري في مؤتمره
الصحافي عقب لقاءات «موسكو »2 -في  10نيسان
الجاري أن��ه أستطعنا الوصول إل��ى ورق��ة موحدة
عنوانها «تقييم الوضع الراهن لبلدنا» من خالل
تقييم خطر األره��اب وض��رورة توحيد الجهود كافة
لمحاربته وم��ؤازرة الجيش العربي السوري ،وهي
الورقة المتعلقة بالبند األول فقط ولم يتم التوافق
على باقي بنود وثيقة موسكو بسبب أشكاليات
سبّبتها المعارضة.
كالم الجعفري جاء بعد موافقة المعارضة التي
شاركت في «موسكو »-2على البند األول ،والتي
تلقت دعوة حاليا ً من دي ميستورا لحضور الحوار
المفترض عرضه في جنيف في مطلع أيار المقبل،
وال���ذي أش��ار إليه فيتالي نعومكين منسق لقاء
«موسكو »-2التشاوري في مؤتمره الصحافي في
 10الجاري بأن «موسكو »2 -يشكل قاعدة للقاءات
المقبلة أينما كانت ستنعقد ،فجنيف القادم سينعقد
ف��ي ظ��ل تغيرات دراماتيكية ربما تهز «ريختر»
السياسة الدولية والجيواستراتيجية ،وسيتم توجيه
الدعوة إليران بالحضور فيه ألنها طرف رئيسي في
المنطقة ولها تأثير في سورية كما قال دي ميستورا
الجمعة الماضي ،مضيفا ً انه يملك واألم��م المتحدة

ال��ح��ق ب��ذل��ك .ي��أت��ي ه��ذا فيما يتوجه ال��ي��وم وزي��ر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف والفريق النووي
المفاوض إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر إعادة
النظر في معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية،
فالتحوالت والتغيرات تستبق اإلحداث على ضوء ما
منها عسكري وسياسي تتقارب أجنداته من تحصيل
ال��ورق الميداني ال��ذي سيتم صرفه سياسيا ً على
طاوالت التفاوض القادمة ،فالدور التركي ليس غائبا ً
عن المشهد السياسي اإلقليمي والدولي خصوصا ً
بعد الدعم اللوجستي والعسكري لـ «جبهة النصرة»
اإلرهابية في الدخول إلى محافظة أدلب الحدودية
ومن بعدها جسر الشغور بمشاركة أستخباراتية
سعودية ـ قطرية ليست مختبئة في محاولة للحصول
على ورق��ة ميدانية كبطاقة تدخلها وحلفاءها من
البوابة االمامية لـ»جنيف ،»3 -ولكن حلفاء أردوغان
الجنوبيين ي��ف��ق��دون ه��ذه ال��ورق��ة تدريجيا ً بعد
سيطرة الجيش العربي السوري على مناطق وتالل
استراتيجية في القطاع الجنوبي من خالل عمليات
مباغتة في ريف درع��ا والقنيطرة ودمشق ،أفقدت
إرهابيهيم من «نصرة» وغيرها العمق الحدودي
باتجاه األردن وال��ج��والن المحتل ،فيما المعارك
مستمرة في تلك األري��اف والتي ت��دور رحاها على
أساور «اإلحكام العسكرية السورية» للجيش العربي
السوري ،فهذه المعارك في أطارها اإلستراتيجي
أيضا ً تحصد أوراق تقدم وسيطرة في المفاوضات،
و ُتخرج السموم األردنية «اإلسرائيلية» من دماء أي
تفاوض مقبل وتنقي المعادلة التكتيكية على األرض
من أي شوائب ،لترجح كفة اإلمساك بدفة الميدان
الجيواستراتيجي ال��ذي يقود خيوط المحادثات
السياسية في أي ح��وار ،فهذه األوراق الردعية هي
من تقي سورية من العواصف التي يقودها ملوك الدم
واإلرهاب في المنطقة والتي أشاروا إلى استخدامها
باتجاه الحدود السورية التي لم يستطيعوا تحقيق
تقدم عسكري احتاللي من خاللها ،األمر الذي رفضته
مصر عبر مسؤول مصري سياسي كبير ،وأدرجته
برفض التلويح بهكذا ورقة ضد سورية ،مؤكدة أن
الموقف المصري من األزم��ة السورية ثابت ومحدد
والحل الوحيد ينطبق على المسار السياسي بحوار
وطني بين الحكومة والمعارضة المعتدلة «الوطنية»،
وبمواجهة اإلرهاب الممول دوليا ً وإقليميا ً وعربياً ،وأن
الرئيس بشار األسد يجب أن يكون جزء من الحل ،فهل
سنرى أهتزازا ً لـ»ريختر» السياسة الدولية ...كما
يهتز «ريختر» الجيواستراتيجيا على األرض تحت
أقدام الجيش العربي السوري؟

ال�سعودية وحرب اال�ستنزاف مع �إيران
} ناديا شحادة
حالة من الجدل الواسع تثيرها استمرار العمليات
العسكرية وال��غ��ارات الجوية التي تشنها طائرات
التحالف الصهيو -اميركي الذي تقوده السعودية
ضد الشعب اليمني ،فرغم اعالن التحالف وقف عملية
عاصفة الحزم بعد  27يوما ً على انطالقها والبدء في
عملية اع��ادة األم��ل التي تستهدف في المقام االول
استئناف العمليات السياسية بين الفرقاء اليمنيين،
وعلى رغم إعالن العميد احمد عسيري انتهاء العلمية
إال ان القصف الجوي ما زال مستمرا ً فالتحالف واصل
قصفه بشن غاراته على اليمن.
فبعد مرور يومين على وقف العاصفة قام التحالف
بقيادة السعودية في صباح  23نيسان بشن غارات
على محافظة تعز وأب وسط اليمن وتم استهداف مقر
اللواء  35التابع للجيش ،وما زالت العمليات العسكرية
مستمرة ولم تتغير األوضاع على الصعدين السياسي
والميداني العسكري فالحوثيين لم يتخلوا عن المدن
التي سيطروا عليها ،والحوار لم يبدأ والمبادرات لم
يتم طرحها والقصف الجوي مستمر والمواجهات
على االرض شرسة ،بخاصة أن مؤشرات التسويات
تبدو بعيدة على رغم رسم اطاراتها ،والسعودية
التي فشلت بجعل الحوثيين يستسلمون بالقوة لن
تستطيع جعلهم باالستسالم بالحصار الذي فرضته
على اليمن.
وك��ان الحوثيون طالبوا بوقف كامل للغارات
الجوية وفك الحصار قبل استئناف الحوار بإشراف
األمم المتحدة والتي عينت مؤخرا ً وسيطا ً جديدا ً لها
في اليمن ،كما جاء ذلك على لسان المتحدث باسم
الحوثيين محمد عبد السالم في بيان حيث قال:
«نطالب وبعد التوقف التام للعدوان الغاشم على
اليمن وفك الحصار البحري والجوي على الشعب
باستئناف الحوار السياسي برعاية االمم المتحدة.
و تحاول السعودية في حربها ضد الحوثيين ان
تتبع الطريقة «اإلسرائيلية» في حربها على غزة وان
تفرض حصار على الشعب اليمني تماما ً كما فرضت
«إسرائيل» الحصار على قطاع غزة حيث فرضته منذ
عام  2007ومنذ ذلك الوقت شنت «إسرائيل»  3حروب

على القطاع آخرها كانت تلك التي وقعت في آب عام
 2014وأسفرت عن استشهاد اكثر من ألفي فلسطيني
وجرح اكثر من  10آالف آخرين فضالً عن تدمير آالف
المنازل ،ولكن انتهت بالنصر للمقاومة الفلسطينية
رغم الحصار «اإلسرائيلي» .
ويؤكد المتابعون ان القيادة السعودية ارادت
من خالل حربها على الحوثيين ايصال رسالة الى
االيرانيين وحلفائهم في اليمن ،واالزمة اليمنية باتت
تفرخ ازمات اكبر بالنسبة الى السعودية التي تحاول
ان تظهر بمظهر البريء دائما ً بينما هي مصدر الشرور
في كثير من الدول والسبب في ازمات المنطقة بأكملها،
السعودية التي تسعى بشتى الطرق التحرش بإيران
حيث منعت ي��وم الخميس طائرة نقل ايرانية من
الهبوط في مطار صنعاء تحمل مساعدات انسانية
ومواد طبية مخصصة للمدنين اليمنين الذي تضرروا
من ال��ع��دوان السعودي وت��ك��ررت العملية الجمعة
الماضي للمرة الثانية ،وه��ذا ما أك��ده مساعد وزير
الخارجية للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير
عبد اللهيان السبت الماضي حيث ق��ال« :ان��ه خالل
اليومين الماضيين قامت طائرتان إيرانيتان محملتان
بالمصابين اليمنيين الذين تلقوا العالج في إيران
وكانوا متوجهين الى بالدهم ،وكذلك كانتا تنقالن
مساعدات انسانية ،اال ان��ه لالسف بعد التدخالت
السعودية غير الشرعية في االجواء اليمنية وتلقيهما
انذارا ً اضطرتا الى مغادرة اليمن والعودة الى ايران».
ويؤكد المتابعون ان السعودية بسياستها الحالية
في اليمن باالضافة الى تحرشها بإيران بعد منع
المساعدات االيرانية من الوصول للشعب اليمني
باالضافة الى تمسكها بالحصار البحري رغم وجود
سفن إيرانية في خليج عدن حيث أرسلت طهران 6
سفن حربية الى المياه الدولية بما في ذلك الخليج،
السعودية بسياستها تلك تسعى الى منح نفسها
مكانة أعلى ،وربما نشهد حرب استنزاف لمدة شهرين
بين السعودية وإيران في المياه اليمنية تكون دافعا ً
لتدخالت ومبادرات دولية تفتح الطريق إلى مفاوضات
إيرانية – سعودية ،واألخيرة تسعى لتكون بموقع
الند إليران كما فعلت طهران في مفاوضاتها النووية
مع أميركا والدول الكبرى من موقع الند للند.

«�أن�صار بيت المقد�س» ي�ستن�سخ
تجربة «داع�ش» في �سيناء
} القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
قتل «تنظيم أنصار بيت المقدس» المتطرف الذي
سبق له مبايعة «داعش» صبيا ً يبلغ من العمر  16سنة،
وفصل رأس��ه عن جسده ،بسبب اتهامات وجهها الى
قبيلته تتعلق بالتعاون مع قوات األمن المصرية ،كما
قاموا بقتل شخص آخر من منطقة شمال سيناء وتفجير
منزله ،وفجروا كذلك منزل أح��د رج��ال األعمال أبناء
القبيلة الكائن بمنطقة أبو طويلة بالشيخ زويد بواسطة
كميات من المتفجرات بعد أن أمروا ساكنيه بإخالئه وتم
نسف المنزل بالكامل ،فيما شوهدت أعداد من المسلحين
تقوم بتوزيع بيانات على األهالى بمناطق جنوب رفح
تدعوهم فيها إلى وقف التعامل مع الجيش وتحذرهم
بقطع رقاب كل من يثبت تورطه في تعاون مع الجيش
والشرطة المصريين.
وقد هاجمت قبيلة الترابين أكبر القبائل البدوية في
شمال سيناء ،أمس ،تجمعات لتكفيريي تنظيم أنصار
بيت المقدس جنوب رفح ،ردا ً على العملية.
وأشار مصدر أمني مصري إلى أن العناصر اإلرهابية
الموالية لتنظيم بيت المقدس ،تحاول استنساخ الطريقة
«الداعشية» في القتل والتعذيب والتي مورست ضد
السوريين والعراقيين ،سواء المدنيين أو قوات األمن،
من أجل إث��ارة الفزع والرعب بين األهالي ،والمتاجرة
اإلعالمية بالمواد المصورة ،التي يتم ترويجها في
وسائل اإلع�لام المملوكة لجماعة اإلخ��وان اإلرهابية،

في إطار حرب قذرة لتصدير صورة لتلك المجموعات
اإلرهابية على أنها تدير األمور وتسيطر على أجزاء كاملة
من البالد العربية.
وأوض��ح المصدر أن عمليات الذبح الممنهجة التي
تنفذها جماعة «أن��ص��ار بيت المقدس» ضد مدنيين
أبرياء بينهم أطفال ونساء تستهدف باألساس إثارة
بناء القبائل وتأجيج الصراعات العشائرية على أرض
سيناء ،الفتا ً إلى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية
المصرية تحتاج فقط من أبناء سيناء الشرفاء المعاونة
ف��ي المعلومات الخاصة بتحركات وأم��اك��ن تجمع
العناصر اإلرهابية ،من دون أن تدخل القبائل السيناوية
في ص��راع��ات مباشرة مع اإلرهابيين ،الذين ينتمي
بعضهم لقبائل سيناوية تقطن عددا ً من القرى جنوب
الشيخ زويد.
وفي سياق متصل ،أعلنت مصادر بمديرية أمن في
شمال سيناء تدمير أكثر من  26بؤرة إرهابية في غضون
الـ 24ساعة الماضية في مناطق متفرقة بالعريش
وجنوب رفح والشيخ زويد ،بعدما وجهت المروحيات
العسكرية ضربات مباشرة ألهداف مسلحين وعربات
دفع رباعي متحركة ،ومزارع للزيتون إلى جانب منازل
ومناطق تجمعات ومخابئ تحت األرض ،مما أسفر
عن سقوط ع��دد من القتلى والمصابين بين صفوف
اإلرهابيين .ونجحت القوات في إحباط  3محاوالت
إرهابية لهجمات بالنيران وعبوتين ناسفتين ،تم زرعهما
في طريق القوات ،من دون أن يتسبب ذلك في خسائر.

ال�شعب اليمني �سيظل ع�صي ًا على الغزاة والمعتدين

تظاهرات �ضخمة ب�صنعاء تنديد ًا بالعدوان ال�سعودي

واصلت طائرات التحالف السعودي غاراتها العدوانية على
مناطق ع��دي��دة م��ن االراض���ي اليمنية مخلفة ع��ش��رات الشهداء
والمصابين من المدنيين ،وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومؤسساتهم
في مناطق شمال صنعاء بالتزامن مع تحليق المقاتالت السعودية.
يأتي ه��ذا في وق��ت شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة
مليونية جماهيرية حاشدة ،اكتظ بها ش��ارع المطار إستنكارا ً
الستمرار العدوان السعودي على اليمن.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء أم��س مسيرة جماهيرية
حاشدة في صنعاء استنكارا ً الستمرار العدوان السعوأمريكي على
اليمن.
وشارك عشرات آالف اليمنيين في هذه المسيرة التي اكتظ بها
شارع المطار بدعوة من اللجنة الثورية تحت شعار« :معا ً ضد
عدوان سعودي أميركي ال شرعية له».

وألقيت كلمات في المسيرة شدد فيها الخطباء على ان الشعب
اليمني هو من يقرر مصيره بنفسه وانه مع نظام ديمقراطي يختاره
الشعب ال ملوك المملكة .ورفضوا أي حوار أو تسوية سياسية في
ظل العدوان السعودي .
وفي البيان الختامي للمسيرة جرى التأكيد على ان الشعب
اليمني سيظل عصيا ً على الغزاة والمعتدين ،مشددا ً على ان العدوان
السعودي على اليمن ال يستند ألي شرعية وال قانون .
وأوض��ح البيان ان اي قرار اممي يتجاهل العدوان السعودي
ويقف معه لن يجد قبوال ً وأضاف« :الجماهير الحاشدة هي التي
ستغير المعادلة وترفض رفضا ً قاطعا ً للعدوان».
ولفت البيان الى انه يجب احترام حق الشعب اليمني وخياراته
التي تكفل له بناء داعيا ً المكونات السياسية الستئناف الحوار تحت
رعاية االمم المتحدة.

ودعا البيان الختامي لمسيرة صنعاء المجتمع الدولي إلى إدانة
العدوان السعودي والحصار على اليمن ،مشددا ً في الوقت نفسه
على الدعوة لالستنفار والتعبئة لمواجهة العدوان السعودي بكل
االشكال المتاحة.
وكشفت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد وال��دف��اع عن
الحقوق اليمنية ان عدد ضحايا العدوان السعودي المتواصل على
اليمن بلغ اكثر من ثالثة آالف وخمسمئة شهيد ونحو ستة آالف
جريح.
وفي تقريرها الرابع حول العدوان قالت المؤسسة ان 3512
شهيدا ً سقطوا جراء الغارات بينهم  492طفالً ونحو  209نساء .فيما
بلغ عدد الجرحى  6189بينهم  978طفالً و 713امرأة .أما المنازل
المتضررة جراء الغارات فقد بلغت نحو  4900منزل 129 ،منها
دمرت فوق ساكنيها.

«حما�س» :محور جديد بقيادة ال�سعودية لم�صالحة م�صر وتركيا وقطر
كشف القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية
«حماس» أحمد يوسف عن ما س ّماه «دردش��ات» بين الحركة
و«إسرائيل» بوساطة أوروبية ،مؤكدا ً أن «هناك اتصاالت لتشكيل
محور جديد بتحالف سعودي تركي قطري لمصالحة مصر
وتركيا وقطر» ،واعتبر أن هذا «سيحسن بالتأكيد العالقة بين
حماس والقاهرة».
وقال يوسف لوكالة (معا) الفلسطينية« :ننتظر تشكيل حكومة
«إسرائيلية» لتكون األم��ور أكثر جدية ...يأتي ديبلوماسيون
أوروبيون أو نشطاء مجتمع مدني إلى قطاع غزة باستمرار،
يطرحون وجهات نظر «إسرائيلية» وينقلون ردود فعل الحركة

تقرير ميداين
أف��اد م��راس��ل شبكة «ت��وب ن��ي��وز» اإلخبارية
ف��ي مدينة الحسكة ون��ق�لاً ع��ن م��ص��ادر خاصة
عن قيام الجيش العربي السوري بمؤازرة قوى
األم��ن الداخلي والدفاع الوطني وكتائب البعث
والمغاوير ومجموعات من األه��ال��ي بالتصدي
لهجوم عنيف شنه مسلحو «داعش» على الجهة
الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة الحسكة
ما أدى لوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في
صفوف المهاجمين وتدمير عدد من آلياتهم.
وأكد المصدر أن قوات الجيش والقوى الوطنية
المؤازرة استطاعت امتصاص الهجوم العنيف
الذي بدأ بتفجير سيارتين مفخختين األولى يقودها
انتحاري من الجنسية السعودية استهدفت مدخل
المدرسة الدولية للسواقة ،وتمكن عناصر الدفاع
الوطني من تفجير السيارة الثانية قبل وصولها
الى هدفها.

خالل دردشات غير رسيمة».
ونفى يوسف في شكل قاطع ما يتردد عن وج��ود اتصاالت
مباشرة بين حماس و«اإلسرائيليين».
وكان موقع إخباري «إسرائيلي» نقل عن مصادر في حركة
حماس أن االتصاالت في شأن تبادل األس��رى مع «إسرائيل»
ستتجدد قريباً ،وأن بحوزتهم «مفاجآت» بكل ما يخص الجنود
«اإلسرائيليين» الذين تحتجزهم وقتلوا أثناء عملية «الجرف
الصامد» في قطاع غزة.
وكشف يوسف ان «هناك اتصاالت لتشكيل محور جديد بتحالف
سعودي تركي قطري لمصالحة مصر وتركيا وقطر» ،واعتبر أن

هذا «سيحسن بالتأكيد العالقة بين حماس والقاهرة».
وقال« :عند انتهاء الحرب على اليمن ستعمل الديبلوماسية
السعودية على تحسين العالقات بين مصر وحماس ...جهاز
االستخبارات العامة المصرية طمأن القيادي في حركة حماس
موسى أبو مرزوق خالل لقاء أخيرا ً بقرب طي صفحة الخالف
السابقة وفتح صفحة جديدة مع الحركة واالبتعاد عن أسلوب
التحريض» .وأض��اف« :القطريون واألت��راك تحدثوا مع خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتدخل لفتح
معبر رفح ،ونحن ننتظر انتهاء السعودية من انشغاالتها باليمن
لبدء التحرك في الموضوع الفلسطيني».

الجي�ش والدفاع الوطني ّ
ي�صدان هجوم «داع�ش» على الح�سكة
وفي هذا السياق أشار المصدر إلى أن عناصر
قوى األم��ن الداخلي تمكنوا من إحباط محاولة
تسلل لعناصر «داع��ش» باتجاه مقبرة الشهداء
وقتل  9من عناصر التنظيم ومصادرة أسلحتهم.
هذا ويقوم سالحا الجو والمدفعية بالجيش
العربي السوري باستهداف تحركات مسلحي
«داع��ش» بالقرب من المدرسة الدولية وجسر
ابيض وقريتي رد شقرا والداودية جنوب وغرب
مدينة الحسكة.
وفي الوقت الذي تمكن الجيش وقوات الدفاع
الوطني من استعادة السيطرة على مدرسة األهلية
على طريق أبيض – الحسكة ،أحرز تقدما ً باتجاه
المدرسة الدولية .
وقام مراسل «توب نيوز» في الحسكة بجولة
ميدانية شملت أحياء مدينة الحسكة وأسواقها
ح��ي��ث أش���ار ال���ى اس��ت��م��رار ال��ح��ي��اة الطبيعية

ال�سعودية تحتج �ضد «�إ�ساءات»
نائب كويتي!
قدمت السفارة السعودية في الكويت مذكرة لوزارة الخارجية الكويتية
تطالب فيها بالتحقيق في ما اعتبرته «اإلس��اءات المتكررة» من جانب
عضو مجلس األمة عبدالحميد دشتي التي وجهها إلى المملكة.
وه��ذه هي الشكوى الثانية من نوعها التي تقدمها السفارة ضد
النائب دشتي ،إذ سبق واتهمته بالتطاول على المملكة وخادم الحرمين
الشريفين لقوله« :إن الخوف على الكويت ليس من إيران والعراق ،إنما
من السعودية» ،مؤكدا ً أنها «داعمة لإلرهاب».
وجاءت الشكوى الحديثة بعد أن انتقد دشتي في حديث تلفزيوني عبر
إحدى القنوات الفضائية عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية
وتخوضها معظم الدول الخليجية وبعض الدول العربية على جماعة
الحوثيين في اليمن ،معتبرا ً أنها «ستدمر كل دول الخليج».
ً
يذكر أن دشتي كان قد نشر عبر حسابه على موقع «تويتر» صورا مع
قيادات سورية في مجلس الشعب والحكومة ،حيث سبق أن زار سورية
العام الماضي ،وقدم تهانيه للرئيس بشار األسد بفوزه في االنتخابات
الرئاسية األخيرة.

واالعتيادية مع ذهاب األهالي إلى أماكن عملهم
والطالب إلى مدراسهم وكلياتهم الجامعية.
في هذه االثناء ،واصل الجيش السوري عملياته
العسكرية في مدينة جسر الشغور ومحيطها ،في
الوقت الذي استطاع تأمين خروج المدنيين من
المدينة الى المناطق اآلمنة.
وتستمر المعارك في محيط جسر الشغور
بريف ادلب حيث نصب الجيش السوري كمينا ً
محكما ً لمجموعة مسلحة بكامل أفرادها في محيط
المستشفى الوطني عند المدخل الجنوبي لمدينة
جسر الشغور ،وقضى على كامل عناصرها.
ك��م��ا دم���ر ال��ج��ي��ش ال���س���وري رت ً
�ل�ا لعربات
المسلحين على محور الجنوبية لجسر الشغور
والقريبة من الحدود التركية ،فيما تستمر عمليات
التمهيد الناري التي تطاول جميع نقاط تمركز
المسلحين في مدينة جسر الشغور وريفها.

وترافقت العمليات العسكرية مع تأمين الجيش
السوري للمدنيين الخارجين من مدينة جسر
الشغور ،فبدت ع�لام��ات التعب واض��ح��ة على
مالمحهم ولكل منهم حكايا حملها معه اثناء فراره
من المجموعات المسلحة التي ارتكبت المجازر
داخل المدينة.
الجيش ال��س��وري من
وتمكنت وح���دات م��ن
ِ
استعادة السيطرة على بلدة غانيا بريف جسر
الشغور في ريف ادلب.
كما نفذ الجيش غ��ارات على عدد من النقاط
العسكرية التي تسللت إليها المجموعات المسلحة
في محيط المدينة وكبدها خسائر كبيرة في األفراد
والعتاد ،فيما قام مسلحو ما يسمى جبهة النصرة
بتفجي ِر بيوت المواطنين داخ��ل المدينة .كما
ارتكبت الجماعة مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر
من ثالثين مدنيا ً معظمهم نساء وأطفال.

حريق «�إ�سرائيلي» يلتهم  75دونم ًا
من مزارع �أردنية
} عمان ـ محمد شريف الجيوسي
شب حريق «إسرائيلي» غ��رب نهر األردن في
منطقة ال��زور ب��وادي الريان ب��األغ��وار الشمالية،
ليأتي على م��زارع حمضيات أردنية قدّر مسؤول
محلي مساحتها بـ  75دونماً .وقال متصرف لواء
األغ���وار الشمالية عدنان العتوم ،رئيس لجنة
الدفاع المدني ،إن رجال الدفاع المدني في مركز
دف��اع المشارع وبإسناد من مراكز م��ج��اورة في
المنطقة تمكنوا من إخماد الحريق ومنع امتداده
لمزارع الزورية الواقعة على امتداد نهر األردن ،وإن
الحريق امتد من غرب النهر الى شرقه (بفعل الرياح
واألعشاب الجافة) ،وانه أتى على نحو  75دونما ً
مزروعة بأشجار الحمضيات واألشجار الحرجية.
ودع���ا ال��ع��ت��وم م��زارع��ي المنطقة إل��ى إزال��ة
األعشاب الجافة التي تتسبب بهكذا حرائق.
وأقر الدفاع المدني بأن الحريق اندلع داخل
األراض����ي الفلسطينية المحتلة غ��رب��ا ً وامتد
باتجاه الحدود األردنية شرق النهر ،لكنه اعتبر
أن الحريق (أتى على  4دونمات عشبية) وتمت
السيطرة عليه في شكل مباشر ،من دون وقوع
إصابات تذكر.
وق��ال الدفاع المدني أن ه��ذه الحرائق تحدث
سنويا ً ويجري السيطرة عليها ،وع��ادة ما تلتهم
مساحات واسعة من األراضي األردنية ( نظرا ً الى
تداخلها مع األراضي المحتلة من دون أي حواجز).
مراقبون عقبوا على الحريق («اإلسرائيلي»)
الجديد وال��ذي قد ال يكون األخير خ�لال موسم
الحرائق «اإلسرائيلية» المعتادة على طول نهر
األردن ،بأن األعشاب الجافة ليست السبب في

الحريق بدليل ان��ه ال يحدث في ه��ذه المناطق
إال بعد إشعال الحرائق بفعل فاعلين صهاينة.
وش��ددوا بأن الكيان الصهيوني يتعمد في فصل
الربيع من كل سنة ،على إشعال الحرائق غرب
النهر ألكثر من غاية منها :الحيلولة دون نمو
عوامل طبيعية تتيح عبور مقاومين إلى غرب
النهر ،وفي آن إح��داث أض��رار بالمزارع األردنية
والمزارعين بهدف خلق حالة من عدم االستقرار
بينهم وإض��ع��اف ق��درات��ه��م ال��زراع��ي��ة ودفعهم
لهجر أراضيهم وخلق منطقة عازلة مع الكيان
الصهيوني ،خالية م��ن المواطنين األردنيين
العتبارات استراتيجية توسعية وعدوانية.
وال يكتفي الصهاينة بهذه الممارسات العدوانية
خالفا ً لمعاهدة وادي عربة ،بل ويقومون بإطالق
خنازيرهم على المزارع األردنية فتعيث فسادا ً
وتخريبا ً في المزارع األردنية وإخافة المواطنين
األردنيين بخاصة النساء واألطفال والمسنين
وال��م��رض��ى .ف��ض�لاً ع��م��ا تلقيه م����زارع السمك
(اإلسرائيلية) الملوثة في نهر األردن المقدس،
بهدف جعل مكان عماد السيد المسيح (عليه
السالم) غير قابل الستقبال الحجاج المسيحيين
واستبداله بموقع بديل تعمل «إسرائيل» على
تسويقه جنوب بحيرة طبرية.
وبحسب مصادر سعودية ،ضبطت األجهزة
األمنية ب��ح��وزة ع��دد منهم أسلحة ومتفجرات
ووث��ائ��ق متنوعة وأج��ه��زة الكترونية ،حيث تم
القبض على  634متهما ً من الجنسية السعودية
و 73متهما ً من الجنسية اليمنية و 51سوريا ً
و 17باكستانيا ً و 15مصريا ً و 8فلسطينيين و8
مجهولي الهوية و 6سودانيين.

