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رئي�س جهاز اال�ستخبارات «الإ�سرائيلي» يقتحم الم�سجد الأق�صى ...وال�ضفة والقد�س تنتف�ضان �ضد االحتالل

عبا�س يتعهد للعدو منع «العنف والإرهاب» ...وينتقد وا�شنطن
تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أم��ام وف��د من
حزب ميرتس اليساري «اإلسرائيلي» أمس في رام الله بعدم السماح
بـ«أعمال عنف وإرهاب».
وأفاد عباس قائالً« :نحن نقول بصراحة كفى فنحن ال نستطيع
أن نصبر ولكن خذوها مني كلمة نحن لن نتبنى اإلرهاب ولن نتبنى
العنف وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسالم» .وأض��اف أنه
إذا استمر الوضع على حاله سيكون لنا موقف مختلف ،من دون أن
يصرح علنا ً بطبيعة هذا الموقف.
وطلب عباس من «اإلسرائيليين» االختيار بين السالم واإلرهاب،
وشدد على« :نحن ال نستطيع أن نصبر وأن نسكت وكل مرة أقول إننا
لن نسمح باإلرهاب وال بالعنف».
إلى ذلك ،انتقد رئيس السلطة موقف اإلدارة األميركية والتزامها
بالتنديد عبر إصدار بيانات فقط ،قائالً« :نحمل اإلدارة األميركية أيضا ً
المسؤولية فعبارات نأسف ونعتذر وندين ونقدم التعازي نأمل أن
تتوقف وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد كل هؤالء المتطرفين اإلرهابيين».
وبيّن عباس أنه في حال إذا ما مرت هذه الجريمة كغيرها من األعمال
اإلجرامية من دون أن تتم محاسبة المذنبين ،فإن هذا األمر ال يبشر
بخير ،بحسب تصريحاته.
من جهة أخرى ،اقتحم رئيس جهاز مخابرات العدو يورام كوهين
أمس المسجد األقصى من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من
عناصر الوحدات الخاصة «اإلسرائيلية».
وأمام المستجدات األخيرة وعلى رأسها استشهاد الرضيع علي
دوابشة حرقاً ،وبحسب ما أفادت به وكالة «وفا» فقد اضطرت قوات
العدو إلى فتح بوابات المسجد األقصى ،بعدما أغلقته أمام النساء من
كل األعمار وأمام الرجال دون سن الـ 30سنة.
وكانت القوات الخاصة «اإلسرائيلية» اقتحمت برفقة جماعات من
المستوطنين باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة
الذي أغلقته فجر اليوم.
ونصبت قوات االحتالل حواجز حديدية عند مدخل باب السلسلة

ومنعت الرجال دون الثالثين سنة ،والنساء من جميع األعمار من
دخول األقصى والصالة فيه.
وتشهد باحات المسجد األقصى المبارك ،أج��واء مواجهة وسط
محاوالت من المرابطين الفلسطينيين ص ّد اقتحامات المسجد ،فيما
أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين
قرب مفرق بلدةالرام شمالالقدس المحتلة.
وفي تصعيد جديد ،اندلعت أمس اشتباكات في المسجد األقصى
في شرق القدس بين فلسطينيين وجنود العدو ،حيث أفادت الشرطة
في بيان أن عددا ً من الشبان قاموا بالتحصن داخل المسجد األقصى
بعد رشق الحجارة باتجاه قوات الشرطة.
يذكر أن الشرطة «اإلسرائيلية» ،وفي خطوة غير مسبوقة ،دخلت
األسبوع الماضي إلى المسجد األقصى لطرد فلسطينيين تحصنوا فيه
بعد اندالع اشتباكات.
وقد فرضت القوات «اإلسرائيلية» منذ ساعات الصباح األولى
قيودا ً مشددة ونصبت حواجز حديدية قرب بوابات المسجد األقصى
للتدقيق ببطاقات دخول الفلسطينيين.
إلى ذلك ،اعتقلت الشرطة الشيخ خالد المغربي أحد علماء المسجد
األقصى المبارك.
ونظم الفلسطينيون في القدس مسيرة احتجاجية على حرق
الرضيع علي دوابشة في بلدة دوما قضاء نابلس على يد مستوطنين
يهود.
ورفع المتظاهرون الفلسطينيون صورا ً والفتات ،وسط هتافات
ضد سلطات االحتالل ،وقد حاولت القوات «اإلسرائيلية» مصادرة
صور الطفل الرضيع والالفتات ،واالعتداء على عدد من المرابطات.
وتجددت االشتباكات بين الفلسطينيين والمحتلين تنديدا ً بجريمة
إحراق الطفل ،وكذلك كانت هناك اشتباكات في عدد من مناطق الضفة
الغربية والقدس المحتلة عقب تشييع شهيد ْين سقطا برصاص
االحتالل.
(التتمة ص)14

الجي�ش يتقدّ م باتجاه ج�سر ال�شغور وي�سيطر على حي الحكمة في الزبداني

الجي�ش ال�سوري...
روح ت�صنعها القيادة

دم�شق :ندعم مبادرة بوتين لأن هدفها �إيجاد الحلول

ناديا شحادة
عندما تح ّل ذكرى عيد الجيش العربي السوري في ظروف تاريخية
كالتي تمر بها سورية ،ويسجل فيها هذا الجيش بعد خمس سنوات من
معركته المظفرة العديد من االنتصارات والصمود ،فال بد من أن يكون
لوقفة االستذكار بتاريخ هذا الجيش وقع خاص في النفس وبالعودة
لمسيرته الطويلة التي بدأت بزمن الرئيس الراحل حافظ األسد الذي
أعاد الثقة للجندي وللضباط بعد حرب  ،1967وكانت البداية عام
 1970التي تعتبر نقطة تحول في الصراع العربيـ «االسرائيلي»،وذلك
بعد قيام الحركة التصحيحية التي قادها في  16تشرين الثاني ،تلك
الحركة التي جاءت من أجل بدء مرحلة من التطور والتقدم واالزدهار،
وبعد انتخابه في  12آذار عام  1971كرئيس للجمهورية السورية،
وبما أنه كان مهتما في أن يجعل سورية دولة لها وزنها ووجودها
وثقلها على الساحة اإلقليمية ،أعلن في  6تشرين األول من عام 1973
القرار التاريخي بخوض حرب تشرين التحريرية التي تعتبر نقطة
التحول األبرز في تاريخ الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وأعادت
الثقة للجندي العربي ،حيث استطاع انتزاع زمام المبادرة والتخلص
وإل��ى األب��د من عقدة الخوف والهزيمة ،فللجيش العربي السوري
روح وعزيمة صنعهما قادته ،والبداية كانت من قائد التصحيح
في حرب تشرين بتاريخ  6تشرين الثاني عام  1973عندما قال
أخاطب فيكم اليوم الروح العربية األصيلة روح الشجاعة والبطولة
روح البذل والتضحية روح الفداء والعطاء ،وفي اليوم العاشر من
المعارك الطاحنة التي خاضتها الجيش السوري ألقى الرئيس
حافظ األسد خطابا ً موجها ً للقوات المسلحة قال فيه« :الموت الزؤام
ينتظر كل من يحاول أن يذل شعبنا أو يدنس أي شبر من أرضنا»،
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أكد نائب وزير الخارجية السوري
فيصل ال��م��ق��داد« :أن���ه ال يمكن ألي
ح� ّل في سورية أن ي��ؤدي النتيجة
المطلوبة ،إال إذا اتخذ من مكافحة
اإلرهاب أولوية مطلقة» ،مشددا َ على
أن��ه ال وج��ود إلره��اب معتدل وآخر
متطرف وتكفيري ،بل كل من يحمل
السالح ويحارب الدولة هو إرهابي
وتجب محاربته.
وأضاف المقداد أن «سورية تدعم
مبادرة الرئيس الروسي فالديمير
بوتين لتشكيل حلف إقليمي لمكافحة
اإلرهاب ،وهي مستعدة لتكون عامالً
أساسيا ً فيه ألن هدفها ه��و إيجاد
الحلول وليس خلق المشاكل».
وأش��ار إل��ى «أن سورية تحدثت
ع��ن ص��ع��وب��ة ان��ض��م��ام ب��ع��ض من
كانوا جزءا ً أساسيا ً في دعم اإلرهاب
ورعايته إلى هذا التحالف ،لكن يجب
أن نؤمن أن البعض قد يهتدى من
خالل وعيه لمخاطر اإلرهاب الذي قد
يمتد ألراضيه».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ذك����رت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي���ة أن وزي���ر
الخارجية سيرغي الفروف سيبحث
خالل زيارته لقطر  2و 3آب قضايا
تسوية األزم��ة السورية ومكافحة
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وجاء في بيان للوزارة أن الفروف

بارزاني يطالب حزب العمال
�إخراج قواعده من العراق

بشرى الفروي

سيلتقي في الدوحة أمير قطر الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ،وسيجري
محادثات مع نظيره القطري خالد بن
محمد العطية .ومن المقرر أيضا ً أن
يعقد لقاء ثالثيا ً مع وزيري الخارجية
األميركي ج��ون كيري والسعودي

عادل الجبير.
ومن المخطط أن يبحث الوزير
الروسي من القيادة القطرية خالل
زيارته قضايا التسوية السلمية
ف��ي س��وري��ة وال��ي��م��ن وليبيا مع
التركيز على مهمة توحيد جهود

المجتمع ال��دول��ي إلي��ج��اد حلول
مقبولة من الجميع لألزمات الحادة
المستمرة في البلدان المذكورة،
إضافة إلى مسألة التصدي لخطر
اإلره����اب بشكل منسق وف��ع��ال،
(التتمة ص)14

خرج إقليم كردستان العراق عن صمته بعد أن وجد نفسه محاصرا ً
وسط المعركة بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة ،رئيس اإلقليم
«مسعود البرزاني» قال في بيان أن على حزب العمال الكردستاني أن
يسحب مقاتليه من اإلقليم الكردي في شمال العراق لضمان أال يصبح
المدنيون ضحية القتال والصراع مع تركيا والبيان حمل أيضا ً حزب
العمال الكردستاني مسؤولية التصعيد معتبرا ً أن الحزب هو المسبب
الرئيسي ألنه لو لم تكن هنالك قواعد له في داخل أراضي اإلقليم فأن
تركيا لن تقصف المدنيين ،داعيا ً أيضا ً حزب العمال الكردستاني إلبعاد
القتال عن حدود إقليم كردستان العراق حيث قال إن «على قوات حزب
العمال الكردستاني نقل ساحات القتال بعيدا ً عن كردستان».
وكان القصف الذي شنته الطائرات الحربية التركية قد استهدف
قرية زاركلي التابعة لناحية ورتي في قضاء رواندز في أربيل والتي
أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح.
يرى مراقبون أن موقف إقليم كردستان الضبابي غير الواضح من
عمليات القصف التركية يعود إلى سياسة اإلقليم تجاه تركيا حيث
أن اإلقليم يرتبط بعالقات اقتصادية ضخمة حيث بلغ حجم التجارة
بين الجانبين خالل العام الماضي نحو ثمانية مليارات دوالر وسط
توقعات بأن يصل الرقم خالل العامين المقبلين إلى اثني عشرة مليار
دوالر ،إضافة إلى مشاريع استراتيجية في مجالي النفط والغاز.
وفي السياق ذاته لم يجد حزب العمال الكردستاني داعما ً له في
تصعيد أنقرة ضده إال بعض تصريحات من الحكومة العراقية التي دانت
فيها الغارات التركية منذ أيام على قواعد مسلحي الحزب شمال البالد،
أعمال وصفتها بغداد بالتصعيد الخطير واالنتهاك لسيادة العراق،
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الأمم المتحدة ت�ؤكد مقتل  1332عراقي ًا في �شهر تموز

النظام يبتكر �أ�ساليب جديدة لقمع ال�شعب

القوات اليمنية واللجان يقتحمان موقع جالح ال�سعودي ويحققان �إ�صابات

العبادي :ما مغزى انتهاك تركيا ل�شمالنا؟

اعت�صامات بحرينية
و�سط العا�صمة البريطانية

الجنيد :زيارة بحاح لعدن جاءت لتغطية الهزائم

استغرب رئيس ال��وزراء العراقي
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ال��غ��ارات الجوية
التركية على األراضي العراقية ،وقال
إن األجدر بأنقرة أن تقصف مناطق
النزاع داخل أراضيها قبل استهداف
األراض���ي العراقية بحجة محاربة
حزب العمال الكردستاني «.»PKK
وأك��د العبادي أن عناصر حزب
العمال الكردستاني ي��وج��دون في
تركيا وليس العراق ،وقال :إنه «أثار
استغرابنا أن تقوم تركيا بضرب
األراض����ي ال��ع��راق��ي��ة ت��ح��ت ذري��ع��ة
محاربة حزب العمال الكردستاني،
فيما يقوم عناصر الحزب بأعمالهم
داخل تركيا» ،متسائالً« :لماذا ال تقوم
الحكومة التركية بقصف مدنها».
وأك���د ال��ع��ب��ادي« :أن��ن��ا سنرحب
ب��م��ح��ارب��ة ت��رك��ي��ا لجماعة داع��ش
اإلره��اب��ي��ة إذا ك��ان��ت ف��ع�لاً متجهة
ل��ذل��ك» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «ال يجوز
اس��ت��خ��دام دول ال��ج��وار ف��ي حسم
القضايا الداخلية».
يذكر أن��ه قتل وأص��ي��ب عشرات
المدنيين األكراد شمال العراق جراء
قصف تركي على عدد من المناطق
السكنية .فيما طالبت رئاسة منطقة
كردستان ال��ع��راق بمغادرة حزب
العمال الكردستاني وسط انقاسامات

واسعة في الشارع الكردي.
وف��ي سياق أمني آخ��ر ،سيطرت
ال��ق��وات العراقية المشتركة على
جنوب شرقي مدينة الرمادي بشكل
ك��ام��ل ،كما سيطرت على مناطق
الشيحة وسلمان خلف وال��داوي��ة
وحمود العزيز في الفلوجة والرمادي.
وتتابع ال��ق��وات المشتركة تقدمها
باتجاه معبر الكنطرة االستراتيجي
الفاصل بين الفلوجة والكرمة.
وت���خ���وض ال���ق���وات ال��ع��راق��ی��ة
معارك ضاریة في محوري الرمادي
وال��ف��ل��وج��ة ،ف��ق��د ح����ررت مناطق

الشيحة وسلمان خلف وال��داوي��ة
وحمود العزيز واقتربت من معبر
الكنطرة االستراتيجي ال��ذي يفصل
الفلوجة عن مدينة الكرمة ويقطع
اإلمداد عنها ،كما سيطرت على جنوب
شرقي الرمادي بالكامل.
ومن منطقة الشيحة تقوم القوات
ّ
ب��دك الخطوط الدفاعية
العراقية
التي نصبتها جماعة داعش في تلك
المناطق بواسطة الهاونات؛ ومن
هناك تحاول سرايا الجهاد الوصول
إل���ى م��ف��رق ال��ك��رم��ة االستراتيجي
(التتمة ص)14

نظمت المعارضة البحرينية اعتصاما ً أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء
البريطانية وسط العاصمة لندن ،ومسيرات في الداخل شملت مناطق
متفرقة من البحرين.
ورفع المحتجون الفتات مطالبة بصرف النظر عن مشروع إقامة قاعدة
عسكرية بريطانية في البحرين ،وبوقف الدعم البريطاني لنظام آل خليفة
الذي يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
المعتصمون أطلقوا شعارات منددة بسياسات حكومة ديفيد كاميرون
في المنطقة ،والقائمة على دعم األنظمة القمعية ،وفي طليعتها السعودية
والبحرين .وناشد المتظاهرون المنظمات الدولية بما فيها األمم المتحدة
بالسعي إلى اإلفراج عن المعتقلين في السجون.
وك��ان البحرينيون نظموا أول من أم��س ،مسيرات في مناطق متفرقة
للمطالبة بتحقيق المطالب الشعبية والتحول الديمقراطي ،وفي سترة
شنت قوات النظام حملة مداهمات لليوم الخامس على التوالي واعتقل
مرتزقة ملثمون عددا ً من الشبان بعد مداهمة منازل المواطنين.
وفي سياق آخ��ر ،قال العضو الحقوقي في تيار الوفاء ،عبد الزهراء
النوري ،أن النظام البحريني يبتكر أساليب جديدة في القمع ترمي لكسر
اإلرادة الشعبية والتراجع عن المطالب المشروعة.
وق��ال النوري إن السلطة الحاكمة تعتمد ممارسة القمع لكسر إرداة
الشعب والتراجع عن مطالبه ،معتبرا ً أن النظام يبتكر أساليب جديدة في
عمليات القتل ومنها الغازات السامة والدهس بالسيارات.
وأضاف الحقوقي البحريني :أن هناك منظمات حقوقية في العالم قد
وثقت العديد من االنتهاكات التي مورست بحق الشعب البحريني ومنها
اإلج��رام في سجن جو واستخدام أدوات القتل مضيفا ً أن النظام أصبح
محاصرا ً في أسلوبه للقمع والقتل .وتابع :ولهذا يخترع النظام أساليب
جديدة ويحاول إرهاب المواطنين بعمليات القتل ،معتبرا ً ـن هناك العديد
من االنتهاكات.

أكد القيادي في حركة أنصار الله
أحمد الجنيد أن الكثير من مناطق
محافظة ع���دن ج��ن��وب ال��ي��م��ن هي
في قبضة الجيش اليمني واللجان
الثورية .وق��ال الجنيد :إن القوات
اليمنية تسيطر على مناطق مهمة
في عدن ،ورأى أن الزيارة الخاطفة
التي قام بها رئيس الوزراء المستقيل
خالد بحاح إلى عدن ج��اءت إليهام

ال��رأي العام العربي باالنتصارات
ِ
الوهمية لعناصر عبد ربه منصور
هادي وللتغطية على الفشل والهزائم
ال��م��ت��ك��ررة ف��ي الجبهة الشمالية
والعمليات في العمق السعودي.
وع���اد رئ��ي��س الحكومة اليمنية
المستقيل خالد بحاح إلى السعودية
بعد زي��ارة لمدينة ع��دن استغرقت
س��اع��ات قليلة .وق��د ط��رح��ت هذه

ال��زي��ارة ت��س��اؤالت بالجملة حول
مغزاها ،ال سيما أنها اتسمت بالرمزية
أكثر منها أي شيء آخر.
وق��ال مصدر محلي« :إن بحاح
وص���ل ع��ل��ى م��ت��ن ط��ائ��رة عسكرية
سعودية آتيا ً من الرياض التي لجأ
إليها مع الرئيس المستقيل عبد ربه
منصور هادي.
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