عربيات  /دوليات 9
A L - B I N A A
يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
السبت  10تشرين األول  2015العدد 1904

Saturday 10 October 2015 Issue No. 1904

ّ
الت�صدي لر�صا�ص العدوان
� 7شهداء وع�شرات الإ�صابات في غزة وال�ضفة ...وتوا�صل

يو ُم الغ�ضب ...االنتفا�ضة الفل�سطينية ُّ
تدق �أبواب المحتلين
ه��و ي��وم غضب فلسطيني شهدته ال��م��دن وال��ب��ل��دات
الفلسطينية وذل���ك تلبية ل��دع��وات فلسطينية رفضا ً
العتداءات االحتالل ومستوطنيه ،فيما قام مستوطنون
في مدينة ديمونا بطعن  4شبان فلسطينيين وأصابوهم
بجروح .في حين ارتقى عدد من الشهداء برصاص جنود
االحتالل.
وق��د واص��ل الشعب الفلسطيني أم��س انتفاضته ضد
االحتالل «اإلسرائيلي» لليوم التاسع على التوالي في
مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة ،وبفعاليات
جماهيرية حاشدة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في
قطاع غزة.
واستشهد سبعة شبان فلسطينيين وأصيب العشرات
بالرصاص الحي والمطاطي في المواجهات المندلعة مع
قوات االحتالل بالضفة الغربية وشرق مدينة غزة.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» أن مواجهات
اندلعت بين الشبان وجنود االحتالل قرب موقع «ناحل
عوز» العسكري شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة،
ما أدى إلى استشهاد  3فلسطينيين وإصابة  20آخرين.
في حين أفادت وزارة الصحة أن  6شهداء ارتقوا برصاص
االحتالل الصهيوني على الحدود الشرقية لقطاع غزة،
فيما أصيب أكثر من  55فلسطينيا ً بجروح مختلفة ،فيما
استشهد ش��اب فلسطيني ،في مدينة الخليل ،وأصيب
 7مواطنين أحدهم بالرصاص الحي في القدم ،والبقية
بالرصاص المطاطي.
ف��ي غضون ذل��ك ،ي��واص��ل الفلسطينيون ف��ي الضفة
طعن المستوطنين حيث تم ّكن شاب فلسطيني بالقرب
من مستوطنة «كريات أرب��ع» من طعن مستوطن ،فيما
تمكنت فتاة فلسطينية من طعن حارس «إسرائيلي» قبل
استشهادها.

مدينة الخليل

في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ،استشهد
الشاب محمد فارس الجعبري ( 19سنة) ،بعد طعنه ضابطا ً
من قوات االحتالل على المدخل الغربي لمستوطنة «كريات
أرب��ع» ق��رب المدينة ،كما أصيب نحو  23فلسطينيا ً في
المواجهات التي اندلعت مع جنود االحتالل في أنحاء متفرقة
من محافظة الخليل ،إضافة إلى سبع إصابات بالرصاص
المطاطي في مواجهات بمدخل بيت لحم الشمالي.
كما اندلعت مواجهات في نحو  15نقطة تماس في أرجاء
المحافظة ،تركزت في العروب وبيت أم��ر وإذن��ا والفوار
وباب الزاوية ومفترق طارق بن زياد وزيف وبيت عينون
وعلى مدخل بيت لحم الشمالي ،حيث أصيب سبعة شبان
بالرصاص المطاطي في المواجهات التي اندلعت مع جنود
االحتالل في المكان.

في رام الله

أما في رام الله ،فقد اندلعت بعد صالة الجمعة أمس
مواجهات عنيفة في «خمس نقاط» من المحافظة الواقعة
وسط الضفة الغربية المحتلة ،عقب تشييع جثمان الشهيد
مهند الحلبي ،حيث توجه مئات الشبان إلى المدخل الشمالي
لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة «بيت ايل» وقاموا بإشعال
اإلط��ارات ورش��ق الجنود بالحجارة والزجاجات الحارق
وأغلقوا الطرقات في المكان .ما أدى بقوات االحتالل إلى أن
دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وبدأوا بإطالق
الرصاص الحي والقنابل الغازية ،ما أدى إلى إصابة شاب
في رأس��ه ،وأصيب ثالثة آخ��رون في مناطق متفرقة من
الجسم.
(التتمة ص)14

المقاومة :لن نقف مكتوفي الأيدي
�إزاء االعتداءات «الإ�سرائيلية»
ق��ال نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة الجهاد اإلس�لام��ي إن الشعب
الفلسطيني يرسم اليوم مالمح جديدة من انتفاضته ضد المحتل
الصهيوني ،مؤكدا ً أن «الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة
اليوم في حالة حرب مع العدو «اإلسرائيلي» في مناطق التماس».
وق��ال نخالة في مقابلة إذاعية إن «المقاومة سوف تكون في
الخطوط األولى والمواجهة ،ولنا موعد قريب مع السالح» مضيفا ً
أن الشعب الفلسطيني «لديه من اإلرادة والقوة والتصميم ما يدفع
لالستمرار في المواجهة في كل أماكن وجوده».
وأوضح نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي« :نحن جميعا ً
في مواجهة عدوان «إسرائيلي» جديد على أبناء شعبنا وكلنا فداء
للقدس ولفلسطين» مشددا ً على أن «الشعب الفلسطيني يختزل روح
المقاومة والجهاد وأن خروجه بمسيرات غاضبة وما يجري من سقوط
شهداء في غزة يؤكد تماما ً بأن الشعب الفلسطيني ال يريد مفاوضات
وال تنازالت لكنه مع المقاومة».
بدورها دعت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم
إلى أن تفتح كل الجبهات لقتال العدو «اإلسرائيلي» .ونعت حماس
الشهداء األبطال في غزة محملة االحتالل كامل المسؤولية.
لجان المقاومة الشعبية أكدت من جهتها أن «انتفاضة القدس تعزز
وحدة الشعب الفلسطيني وتؤكد استعداده للتضحية في معركة
الدفاع عن المسجد األقصى».
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة
اسماعيل هنية وصف أمس ،الهجمات الفلسطينية والمواجهات في
الضفة الغربية المحتلة بـ«االنتفاضة» داعيا ً إلى تعميقها.
وقال هنية في خطبة الجمعة التي أقيمت في مسجد فلسطين وسط
غزة« :ندعوا إلى تعميق االنتفاضة وتصاعدها» معتبرا ً أنها «الطريق
الوحيدة نحو التحرير».

«البنتاغون» يقل�ص برنامجه الخا�ص بتدريب «المعار�ضة» الم�سلحة

الكرملين :عمليتنا الع�سكرية مرتبطة ّ
بتقدم الجي�ش ال�سوري
أك��د الكرملين أن العملية العسكرية التي
ينفذها سالح الجو الروسي في سورية مرتبطة
بالتقدم ال��ذي يحرزه الجيش ال��س��وري على
األرض.
وق���ال دم��ي��ت��ري بيسكوف ال��ن��اط��ق باسم
الرئيس الروسي إن «ه��ذه العملية تستهدف
تقديم الدعم للقوات المسلحة السورية ،أما
مدتها فستتطابق مع األطر الزمنية لتقدم القوات
المسلحة السورية».
وأع��اد إلى األذه��ان أن روسيا تحدثت عن
الربط بين مدة عمليتها العسكرية وعمليات
ال��ج��ي��ش ال��س��وري م��ن��ذ ب���دء غ��ارات��ه��ا على
اإلرهابيين.
من جانب آخ��ر ،شكك بيسكوف في صحة
األنباء التي تحدثت عن نية السعودية تزويد
«المعارضة السورية» بأسلحة نوعية ردا ً على
الغارات الروسية ،وقال« :إننا لن نعلق بعد
اآلن على أنباء نقلت عن مصادر ...المصادر
تك ّذب».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،بحث وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي سيرغي الف��روف ونظيره المصري
سامح شكري ف��ي ات��ص��ال هاتفي التطورات
األخيرة في الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية
بخاصة في سورية وليبيا وفلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان
إن «الطرفين ش�دّدا على أهمية تنسيق جهود
محاربة تنظيم «الدولة اإلسالمية» والمجموعات

الجي�ش يق�صف بال�صواريخ مواقع �سعودية

اإلرهابية األخ��رى في المنطقة بين األط��راف
اإلقليمية والدولية ،وأكدا أهمية تنشيط جهود
ح ّل األزمة السورية بالطرق السياسية».
وأض��اف البيان أن «ال��وزي��ري��ن اتفقا على
مواصلة التعاون الوثيق ألجل حل المشاكل
التي تواجه منطقة الشرق األوسط ،خصوصا ً
في إطار منتدى التعاون الروسي ـ العربي الذي
يعتزم عقد االجتماع الوزاري الجديد في موسكو

قبل نهاية هذا العام».
وفي السياق ،أكد الفروف أن السبيل لمواجهة
اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو
توحيد جهود المجمتع الدولي كله ،وقال« :إن
تهديدات عصرنا العديدة ،بما فيها التنامي غير
المسبوق لإلرهاب والتطرف في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،ال يمكن مواجهتها بصورة
فعالة إال بجهود مشتركة للمجتمع الدولي،

اعتمادا ً على مبادئ القانون الدولي وق��درات
األمم المتحدة بصفتها آلية شاملة لدعم السالم
واألم��ن في العالم وتنسيق جهود المجتمع
الدولي».
وأض��اف الوزير الروسي في رسالة وجهها
أمس إلى المشاركين في الدورة الـ 13السنوية
للمنتدى االجتماعي العالمي «حوار الحضارات»
إن «دعم مشروعات مريبة متعلقة بالهندسة
الجيوسياسية ،وتدبير ثورات ملونة ،وتصدير
الديمقراطية ،وإرغ��ام الشعوب ،بما في ذلك
بوسائل قهرية ،على قبول خطط إصالحات
غريبة عليها ،لن يقود كل ذلك سوى إلى تنامي
الفوضى والتوترات».
إلى ذلك ،قررت وزارة الدفاع األميركية أمس
تقليص برنامجها الخاص بتدريب «المعارضة
السورية المسلحة».
وقال مسؤول في البنتاغون« :قررت واشنطن
تقليص برنامجها الخاص بتدريب المعارضة
السورية المسلحة» ،وأش��ار إلى أن الواليات
المتحدة ستكتفي بتوفير المعدات واألسلحة
إلى فصائل محددة من «المعارضة السورية»،
كما تعتزم توفير الدعم الجوي لهم.
وك��ان وزي��ر الدفاع األميركي آشتون كارتر
قد أعلن أن الرئيس األميركي ب��اراك سيقدم
قريبا ً اقتراحات حول تعديل برنامج تدريب
«المعارضة» في سورية.
(التتمة ص)14

«البي�شمركة» تطالب بالوقاية من الأ�سلحة الكيماوية

المبعوث الأممي :لإر�سال قوات دولية �إلى اليمن وا�شنطن :العراق له الحق في التعاون مع رو�سيا
اق��ت��رح المبعوث األم��م��ي لليمن
إسماعيل ول��د الشيخ أح��م��د على
أنصار الله والمؤتمر الشعبي إرسال
بعثة األم��م ق��وات دولية إل��ى اليمن
وهو مطلب خليجي سعودي إماراتي
كان يعمل عليه منذ سبعة أشهر.
وتتوقع مصادر أممية أن يرفض
فريق صنعاء هذا االقتراح الذي يمثل
بالنسبة إلى البعض المخرج لألزمة
اليمنية.
ف��ي سياق م��واز وصفت حكومة
هادي موافقة أنصار الله على القرار
األممي  2216بالمناورة.
أك���دت م��ص��ادر يمنية أن القوة
الصاروخية للجيش اليمني واللجان
الشعبية قصفت م��وق��ع ال��ردي��ف
ال��س��ع��ودي ف��ي ج��ي��زان بصلية من
الصواريخ.
ك��م��ا أش����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى أن
مدفعية الجيش واللجان الشعبية
دك��ت موقع الزابر السعودي خلف
الخوبة في جيزان بـ  26قذيفة.
وعلی صعید متصل أعلن مصدر
عسكري يمني مصرع وج��رح نحو
 538ج��ن��دي�ا ً م��ن ق���وات ال��ع��دوان
السعودي ومرتزقته في محافظة
مأرب خالل اليومين الماضيين.
وأض����اف ال��م��ص��در أن اإلح��ص��اء
يشمل  160قتيالً و 378جريحاً،
حيث وجه الجيش واللجان الشعبية
ضربات لقوات العدوان في منطقة

صرواح في مأرب.
كما ك��ب��دوا المهاجمين خسائر
كبيرة في األرواح والعتاد بالقرب
من معسكر كوفل ،في حين ال تزال
مجموعة من تلك العناصر محاصرة
بالقرب من المعسكر.
ول��ف��ت ال��م��ص��در إل���ى أن ط��ي��ران
العدوان شن غ��ارات هستيرية على
مناطق االشتباك وجبل هيالن وألقى
قنابل فوسفورية سامة بهدف إسناد
مرتزقته.
من جانب آخر ،أكدت وزارة الدفاع
اليمنية إف��ش��ال الجيش واللجان

الشعبة لزحف كبير قامت به قوى
العدوان السعودي ومرتزقته باتجاه
باب المندب.
وق��ال المصدر إن ق��وات العدوان
ح��اول��ت تنفيذ زح��ف باتجاه باب
المندب تحت إس��ن��اد ج��وي كثيف
من طيران ال��ع��دوان وقصف شديد
من البوارج البحرية ،إال أن الجيش
واللجان الشعبية نجحوا في كسر
هذا التقدم وأجبروا ق��وات العدوان
المهاجمة على العودة ،كما كبدوهم
خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
(التتمة ص)14

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
جون كيربي إن الواليات المتحدة تعترف بحق
العراق كدولة ذات سيادة في التعاون مع روسيا،
بما في ذلك المجال األمني.
وأك��د كيربي خ�لال مؤتمر صحافي ر ّدا ً على
سؤال في ما إذا كانت الواليات المتحدة قلقة بشأن
تعاون العراق مع روسيا في مكافحة «داعش»،
أكد أن «العراق دول��ة ذات سيادة ،وكدولة ذات
سيادة تملك الحق والمسؤولية في التعاون مع
دول الجوار وغير الجوار».
وأشار المتحدث إلى أنه كانت للعراق عالقات
وثيقة تربطه مع روسيا ،وم��ن ضمنها عالقات
ف��ي المجال األم��ن��ي وال��ع��س��ك��ري ،ول��ذل��ك «فمن
المعقول االفتراض استمرارها (العالقات) تحت
قيادة رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي»،
مضيفا ً أنه في حال سعى (العبادي) إلى تحسين
إمكانات بالده من ناحية مواجهة خطر «داعش»
فهذا سيكون شأنه.
وق��ال إن مبادرة بغداد األخيرة للتعاون مع
موسكو ال تعتبر في الواليات المتحدة «مستوى
جديداً».
وكان رئيس البرلمان العراق سليم الجبوري أكد
أن العراق يرحب بكل جهود األصدقاء لمساعدته
في مواجهة جماعة «داع��ش» اإلرهابية ،مشيرا ً
إلى أن البرلمان هو الذي سيقرر الموقف من أي
تنسيق مع أي دولة أو محور دولي جديد.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» ،أن الجبوري قال
في بيان« :إن العراق يرحب بكل جهود األصدقاء
لمساعدته ف��ي مواجهة داع���ش» ،م��ش��ددا ً على
ضرورة أن «يكون هذا الدعم في إطار قانوني».
وأضاف« :أن «البرلمان هو الذي سيقرر الموقف

من أي تنسيق مع أي دولة أو محور دولي جديد
عبر التصويت على طلب الحكومة» ،مشيرا ً إلى أن
َّ
يتلق أي طلب بهذا الخصوص».
«البرلمان لم
يذكر أن رئيس ال��وزراء حيدر العبادي أكد أن
غرفة العمليات الرباعية التي أنشئت أخيرا ً بين
العراق وروسيا وإيران وسورية« :لم تبدأ عملها
الحقيقي بعد» ،ونفى وج��ود نية لدى حكومته
الس��ت��ق��دام ق���وات ب��ري��ة أجنبية على األراض���ي
العراقية ،مشددا ً على أن قتال «داعش» ال يتم إال
من خالل المقاتلين العراقيين.
وأف��اد مصدر أمني في محافظة األنبار ،أمس،
بأن  40عنصرا ً من «داعش» قتلوا بقصف جوي
لطيران التحالف ال��دول��ي ش��رق ال��رم��ادي ،فيما

أك��د تدمير أرب��ع عجالت للتنظيم بينها اثنتان
مفخختان.
وقال المصدر في حديث إلى «السومرية نيوز»
إن «الطيران الحربي للتحالف الدولي قصف أحد
مقار داعش في منطقة الحامضية شرق الرمادي،
ما أسفر عن مقتل  40عنصرا ً من التنظيم وتكبدهم
خسائر م��ادي��ة كبيرة» .وأض���اف المصدر ال��ذي
طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «الطيران الحربي
للتحالف الدولي تمكن أيضا ً من تدمير أربع مركبات
لتنظيم داع��ش ،بينها اثنتان مفخختان يقودهما
انتحاريان حاولتا استهداف القطاعات األمنية في
منطقة الحامضية».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�شم�س فل�سطين
نظام مارديني
في روايته الرائعة «عسل
ال�م��راي��ا» للصديق ن��اف��ذ أبو
حسنة ،ث ّمة تفاصيل تشي
ب��أن�ه��ا ت�ت�ح��دث ع��ن الواقع،
فهو يص ّور األرواح المعلّقة
على ج��دران تقاعسنا أمام
ما يبتكره أهلنا في فلسطين
المحتلة ،وكلما حاولنا الفرار
من جحيم النار ،كنا نصطدم
بجدران هذا التقاعس .ولكن
وم��ن موقعنا كمتقاعسين،
جلسنا متف ّرجين أم��ام هذه
األج �س��اد ال�ط��اه��رة وكأ ّنها
ال� �ش� �م ��س ت� �ع� �م ��ي ن �ظ��رن��ا
وعيوننا وتكشف ضعفنا
وعيوبنا .هي أجساد تواجه
بلحمها آلة العدو الجهنميّة،
فنصرخ من جديد ،ونستمر
في الصراخ.
ه�� ��ل ه�� ��ي ل� �ع� �ب ��ة ض� ��وء
وص� ��وت ...أم أن الحقيقة
أب ��ت إال أن ت�ك�ش��ف عر َينا
الماثل أمام طهارة الدم؟
ع� �ن ��دم ��ا ت� �ص� �ب ��ح رؤي � ��ة
الشمس أمنية ،تهمس بها
أفواه مقيَّدة بكلمات مكبَّلة،
ت�ب��دو المعاني مشتتة بين
الحنين لتُنَ ُّسم عبق الحرية،
وال��رغ �ب��ة ف��ي االن �ع �ت��اق من
ظ �ل �م��ة ض �ع �ف �ن��ا المطبقة،
وك��أن �ن��ا داخ ��ل زن��ازي��ن بال
ج � � ��دران رس��م��ن��اه��ا نحن
ووض�ع�ن��ا أنفسنا داخلها،
راس� �م� �ي ��ن ع��ب��ره��ا مالمح
ال��ح��ري��ة ال� �ت ��ي ت��أت �ي �ن��ا من
فلسطين وتصدمنا بثمنها
ال�غ��ال��ي م��ن ال �ع��رق والدماء
وت��دم��ي��ر ال� �ب� �ي ��وت .ه ��ا هم
يوثقون آهاتهم ومعاناتهم
من خالل إطالق انتفاضتهم
الثالثة (األولى العام 1987
والثانية في .)2000
�سِ
ه� ��ا ه� ��ي ن �ف �ح��ة ُت �م� ��ك
ب � ��ال� � �ح� � �ج � ��ر م� � � ��ن ج� ��دي� ��د
وب��ال�س�ك�ي��ن ،وف� ��ا ًء للدين،
وإدراك � � � � � � � �ا ً ل� � �ل � ��واج � ��ب...
ومدادها شوق ينتظر ساعة
الخالص وحنين لقهر عتمة
االحتالل.
ي �ق��ول ال �ش��اع��ر محمود
دروي � ��ش« :إن��ن��ا ن�ن�س��ى أن
�ج��ان ه��و ،بصيغة ما،
�س� َّ
ال� َ
سجينٌ  :إنه سجينٌ بال أ ُ ُفق،
أي رس ��ال ��ة...
وال ي �ح �م��ل ّ
أم ��ا ال�س�ج�ي��ن ،فبالمقابل،
ُي َغنّي ،وهو في أعماق نفسه
�س بأنه أك�ث� ُر ح��ري� ًة من
ُي��حِ � ُّ
ِ
سجانهِ».
ّ
هل توجد نقاط مشتركة
بين «ال�ت��راج�ي��دي��ا» القديمة
و«ال� �ت ��راج� �ي ��دي ��ا» ال �ج��دي��دة
ال� �ت ��ي ي �س �بّ �ب �ه��ا االح� �ت�ل�ال
«اإلسرائيلي» لفلسطين؟
ال شك في أن اآللَِ��ه� َة عند
اإلغريق هي َم ْن ُي َق ِّر ُر ،هذا
ه��و ال � َق � َد ُر .ال� ُم� َؤلِّ� ُ
�ف القدي ُم
صف َب َطالً
َي ِ
تتكس ُر حركا ُته
َّ
وك� �ب ��ري ��اؤه ب �س �ب��ب إرادة
اآللِ َهة ،بينما ما يحدث اآلن
ف��ي ف�ل�س�ط�ي��ن ،ش ��يء َ
آخ��ر
م��ن ال�ب�ط��ول��ة .ال ي��وج��د في
مأساتنا َق � َد ٌر ،وإنما الرغبة
في تغيير األشياء هي التي
ُت َح ِّف ُز األفعا َل.
وه��ا ه��و ش��اع��ر النهضة
م� �ح� �م ��د ي� ��وس� ��ف ح� �م ��ود،
يقول:
الجـرح يـنطـق يا فـ ُم ود ُم
الـفـدى يتـكـلـ َّ ُم
ف��اس��ـ��ك��ت ...ف��إن��ـ� ّ�ك ،إن
تكـلَّمتِ الزوابـ ُع ،أبـكـ ُم
م ��اذا ي�ـ�ق��ول ال �ح �ـ� ُ
�رف في
َّ
الش َفـتَيْنِ ...إنْ قـا َل الـد ُم؟
ون � �ح� ��ن ن� �ع� �ي ��ش ع���رس
االنتفاضة؛ وحيث القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه ��ي المركز
واالنطالقة لكل إب��داع ،فإن
أهمية المقاوم اآلن حتمي ٌة
لكسر مقولة رئيسة وزراء
العدو السابقة غولدا مائير:
«الكبار يموتون والصغار
ينسون».
َ

