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ا�ست�شهاد فل�سطيني في جنين ...و�إ�صابة  3م�ستوطنين بعملية طعن جنوب «تل �أبيب»

جريمة «وعد بلفور» بذكراها  ... 98والمقاومة ـ الر ّد م�ستمرة
ثمانية وتسعون سنة مرت على وعد «بلفور» المشؤوم؛
من دون أن تفلح كل قوى العالم في دفع الشعب الفلسطيني
نحو التسليم باألمر الواقع الذي صنعه ذاك الوعد  -وما
تاله من مشاريع تصفوية  -فصاحب الحق السليب وإن
تخلى عنه الجميع ،يظل األوف��ى ل�لأرض الطاهرة التي
رواها بدماء خيرة أبنائه على مدار العقود الفائتة.
وفي السياق ،دعت فصائل فلسطينية إلى مساعدة
الشعب الفلسطيني في التحرر من االحتالل «اإلسرائيلي»،
وأك��دت ببيانات منفصلة لمناسبة الذكرى الـ  98لوعد
بلفور إصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه كافة.
ودع��ت حركة «فتح» إلى العمل على إنهاء االحتالل
وإقامة دولة فلسطينية ،مطالبة بريطانيا بتصحيح ما
وصفته بـ»الخطيئة التاريخية» التي تسببت بمأساة
الشعب الفلسطيني.
بينما طالبت حركة «حماس» ق��ادة ال��دول العربية
واإلسالمية وأحرار العالم بمساعدة الشعب الفلسطيني
على التحرر من االحتالل.
وحذرت حركة «الجهاد اإلسالمي» من إنتاج وعد جديد
على غرار وعد بلفور لوقف لهيب انتفاضة القدس التي
تدخل شهرها الثاني دفاعا ً عن المقدسات اإلسالمية ،وردا ً
على االنتهاكات «اإلسرائيلية».
كما طالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» األمم
المتحدة والمؤسسات الدولية بدعم نضال الشعب
الفلسطيني لنيل حريته واستقالله.
واعتبر زكريا األغ��ا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية أن «إس��رائ��ي��ل» منذ وع��د بلفور
تواصل التطهير العرقي والترحيل القسري بحق الشعب
الفلسطيني وتصادر أراضيه لتهويدها ،مشيرا ً إلى أن
اقتراح سحب الهوية الزرقاء من المقدسيين والذين يقدر

عددهم بـ  250ألفا ً ويقيمون خارج جدار الفصل ،في مخيم
شعفاط ،وكفر عقب ،السواحرة هو استمرار لسياسة
التطهير العرقي ونتاج لوعد بلفور وصمت المجتمع
الدولي .
وفي الثاني من تشرين الثاني من كل عام يحيي الشعب
الفلسطيني ذك��رى وع��د بلفور المشؤوم ،ال��ذي منحت
بريطانيا االستعمارية بموجبه اليهود حق إقامة وطن
قومي لهم في فلسطين.
وكان هذا الوعد تعبيرا ً عن التقاء المصالح اإلمبريالية
والصهيونية في العالم العربي لتفتيته ونهب ثرواته.
وصدر وعد بلفور في مثل هذا اليوم من عام  1917معلنا ً
أن بريطانيا تؤيد قيام وطن قومي لليهود في فلسطين ،في
رسالة من وزير الخارجية آرثر جيمس بلفور إلى اللورد
ليونيل والتر روتشيلد تجاوبا ً مع تحريض الزعيمين
الصهيونيين حاييم وايزمان وناحوم سوكولف.
وتتزامن الذكرى هذا العام ،مع هبة شعبية فلسطينية
تعم أرجاء األراضي الفلسطينية ،مؤكدة أن مرور ما يقرب
من قرن على هذا الوعد ،لم يطفئ جذوة النضال المتقدة،
ولم يضعف ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه وتمسكه
بحقوقه.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي ال��ه�لال األح��م��ر الفلسطيني ،إن
جنود االحتالل الصهيوني أطلقوا الرصاص على شابين
فلسطينيين بالقرب من حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
بالضفة الغربية المحتلة ،ما أدى الى استشهاد الفتى
أحمد عوض أبو الرب ( 16سنة).
من جانبها ،قالت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة ،إن شابا ً
استشهد ،وأصيب آخر وتم اعتقاله ،في أعقاب محاولتهما
تنفيذ عملية طعن تستهدف جنود االحتالل على الحاجز.
(التتمة ص)14

مو�سكو ت�ؤكد تقديمها بفيينا قائمة بـ 40تنظيم ًا معتد ً
ال

البرلمان يحظر على الحكومة �إجراء �إ�صالحات من دون موافقته

كيري :نريد تو�سيع تعاوننا مع رو�سيا ب�ش�أن �سورية

القوات العراقية بد�أت تحرير �شرق حديثة

اعتبر وزي��ر الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري أن ال��ط��ري��ق الوحيد
إلن��ه��اء ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة يتطلب
رحيل الرئيس بشار األس��د بحسب
تعبيره ،لكنه أكد أن واشنطن تسعى
إلى توسيع التعاون مع موسكو في
سياق التسوية السورية.
وق��ال كيري ف��ي مقابلة م��ع قناة
«مير» التابعة لرابطة الدول المستقلة
ردا ً على سؤال عما إذا كانت واشنطن
تخطط للتنسيق م��ع روس��ي��ا لدى
إرسال عسكريين إلى سورية« :طبعاً،
إننا نريد تنسيق خطواتنا مع روسيا،
لكننا ال نريد أن نكتفي بهذا القدر
فقط ،ب��ل نريد تعاونا ً أوس���ع ،لكن
هذا األمر مرتبط بروسيا وبالقرارات
التي تتخذها في سياق اإلج���راءات
السياسية إلحالل السالم».
وذكر كيري الذي يزور كازاخستان
في سياق جولته في آسيا الوسطى،
أن التعاون بين ال��دول القوية التي
تعمل طائراتها في المجال الجوي
ال��س��وري أم��ر ض���روري ،م��ؤك��دا ً أن
روسيا وال��والي��ات المتحدة تمكنتا

خ�لال اج��ت��م��اع��ات فيينا األس��ب��وع
الماضي من إحراز تقدم حول موضوع
التسوية السورية ،واصفا ً المحادثات
بأنها كانت مثمرة للغاية.
لكنه حذر من أنه «إذا كان الهدف
الوحيد لروسيا يكمن في دعم نظام
األسد ،فمن المستحيل التوصل إلى

حل» ،وربط الوزير هذه االستحالة
بموقف تركيا وق��ط��ر والسعودية
والمعارضة ال��س��وري��ة «ال��ذي��ن لن
يتوقفوا عن حربهم ضد األسد».
وش��دد ال��وزي��ر األميركي على أن
«ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د إلن��ه��اء ال��ح��رب
يكمن في دعوة السيد األسد إلى عدم

تقرير �إخباري
الثنائي �أردوغان ـ �أوغلو ...فوز بنكهة الهزيمة
أعاد حزب أردوغان تركيا من جديد إلى المربع
األول التي كانت عليه قبل حزيران الماضي ،بعدما
اعتاد «العدالة والتنمية» على الفوز في االنتخابات
التشريعية ،وهو «انتصار بثمن :مراهنة الرئيس
(أردوغ��ان) على الخوف تؤتي ثمارها» ،أو أننا
نعيد ق���راءة المثل التركي ال��ق��ائ��ل« :المصارع
الخاسر غالبا ما يريد مباراة أخرى» ،وهذا ينطبق
تماما ً على الوضع في تركيا في السنوات األخيرة
تحت حكم أردوغ��ان ،الذي يعاني من صعوبات
سياسية بسبب دعمه لالرهاب ،كما يعاني من
الصعوبات االقتصادية والقضية الكردية وأزمة
الالجئين السوريين .وهذه جميعها عوامل تعمل
مجتمعة على تهديد استقرار تركيا في المستقبل.
وع��ن أس��ب��اب ف��وز ح��زب الرئيس رج��ب طيب
أردوغ��ان ،يشير مراقبون إلى أن الحزب التركي
الحاكم قد يكون تخلى بعض الشيء عن الورقة
الدينية المعتادة مرحلياً ،ولجأ إلى الورقة القومية
ه��ذه ال��م��رة ،إذ ب��دأت حكومة العدالة والتنمية
في أعقاب انتخابات الـ 7من حزيران الماضي
بشن حرب على معسكرات منظمة حزب العمال
الكردستاني داخل البالد وخارجها ،وهو ما أسعد
القوميين ودفعهم للتصويت لمصلحة العدالة
والتنمية ،فماذا يعني ذل��ك بالنسبة لمستقبل
تركيا؟
ال شك أن سنوات حكم أردوغان شهدت تقليصا ً
لمراكز القوة المستقلة واح��دا ً تلو اآلخ��ر ،إذ أنه
خفض حجم الجيش التركي في خطوة قد تبدو
ض��روري��ة لكن طريقة تنفيذها تثير الشكوك.

واختلف مع شريكه الصامت ،حركة فتح الله
غولن ،ليحجم نفوذها في الصحافة والتعليم .كما
سيّس القضاء وأجهزة فرض القانون بشكل مطرد،
وقد صدر عدد من وثائق اإلدانة لتركيا من منظمات
حقوقية من بينها التقرير السنوي األميركي عن
أوضاع حقوق اإلنسان الصادر هذا الصيف.
اآلن هل بات أردوغان أمام خيار حكومة منفردة
أم ائتالفية؟
لقد تغيَّر المشهد السياسي التركي بشكل
ج��ذري ،ألنَّ المجازفة التي أق��دم عليها «حزب
الشعوب الديمقراطي»  HDPذو التوجهات
اليسارية (وحتى اليسارية الراديكالية في بعض
األحيان) قد أتت أُكلها .فهذا الحزب المدعوم من
قبل األك��راد وم��ن قبل بعض اليساريين األت��راك
وكذلك من قبل معارضي حزب أردوغان  -الذين
ص َّوتوا بشكل تكتيكي  -قد تجاوز حاجز العشرة
في المئة ،وإن تراجع عن النسبة التي أخذها في
حزيران الماضي ،وتم َّكن بذلك من دخول البرلمان
التركي من جديد كرابع حزب في هذه االنتخابات.
فقد وع��د ص�لاح ال��دي��ن دم��ي��رط��اش ناخبينه
عدة م َّرات خالل الحملة االنتخابية بأنَّ حزبه لن
يوافق مهما كانت الظروف على التعديالت التي
يسعى إليها أردوغ���ان ،كما وعد على االستقرار
الداخلي ،ولذلك سيبقى حريص على أن ال يبتعد
عن موقفه ألن هذا سوف يكون بمثابة االنتحار
السياسي بالنسبة له ولحزبه  -حزب الشعوب
الديمقراطي.

المقاومة لتشكيل الحكومة الجديدة،
إذ بإمكانه أن يساعد في ذلك إلنقاذ
بالده» ،معتبرا ً أن وجود روسيا من
أجل دعم النظام فقط يؤدي إلى ظهور
قضايا جديدة في المنطقة».
وفي هذا السياق ،أعلن بين رودز
مستشار الرئيس األميركي لشؤون
السياسة الخارجية أن مهمة القوة
العسكرية التي تخطط واشنطن
إلرس��ال��ه��ا إل���ى س���وري���ة ،ستكمن
ف��ي «المساهمة ف��ي تعزيز ق��درات
ال��ش��رك��اء» ول��ي��س ف��ي «ال��م��ن��اوب��ة
القتالية» ،موضحا ً أن العسكريين
األميركيين سيقدمون لهؤالء الشركاء
االس��ت��ش��ارات ،وسيساعدونهم في
المسائل التنظيمية ،وقال« :ال يمكن
التكهن بكيفية تطور األح��داث ،فكل
االحتماالت واردة .بما في ذلك تبادل
إط�لاق ال��ن��ار م��ع ال��ق��وات الخاصة،
وأض����اف« :ه��ن��اك عمليات إلن��ق��اذ
ال��ره��ائ��ن ،أو على سبيل المثال،
مواجهة م��ع قائد أح��د التنظيمات
اإلرهابية».
(التتمة ص)14

انطلقت عملية عسكرية عراقية
واسعة لتحرير منطقة البوحيات
ش��رق حديثة من تنظيم «داع��ش»،
وقيادة عمليات األنبار تعلن أن قواتها
تتقدم باتجاه مركز مدينة الرمادي.
وأعلن قائد عمليات الجزيرة انطالق
عملية عسكرية واس��ع��ة لتحرير
منطقة البوحيات شرق حديثة من»
داعش».
ب��دوره��ا ،أعلنت ق��ي��ادة عمليات
األنبار أن القوات األمنية عبرت جسر
البوفراج شمال الرمادي ،مشيرة إلى
أنها تتقدم باتجاه مركز المدينة.
وفي السياق ،كانت قيادة العمليات
المشتركة العراقية أعلنت مقتل 33
عنصرا ً م��ن «داع���ش» وتدمير 47
عبوة ناسفة و 5عجالت مفخخة و12
وكرا ً ومعالجة دار مفخخ وحزامين
ناسفين.
وقالت العمليات المشتركة في
بيان صحافي نقله موقع «السومرية
نيوز» ،إن «قوات المحور الشمالي في
قاطع عمليات األنبار نفذت فعالية
(التتمة ص)14

ال�سي�سي ي�ص ّر على حل �أزمات
الم�صريين وا�ستمرار التوا�صل معهم

مقتل وجرح عدد من الجنود ال�سعوديين على الحدود

عدوان التحالف ي�ستهدف �صنعاء وتعز و�صعدة وحجة

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
وج��ه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطابا ً وص��ف بأنه مفعم
بالعواطف لشعبه ،وذلك خالل الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية التي
عقدت األحد ،وتناول خطاب السيسي ملفات عدة أهمها ملف الطائرة الروسية
المنكوبة ،ثم أزم��ات الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي والزيادة السكنية
وارتفاع األسعار ،وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات
المسلحة المصرية وزير الدفاع واإلنتاج الحربي ،ووزير الداخلية اللواء مجدي
عبد الغفار والفريق محمود حجازي رئيس األركان ،وعدد من كبار قادة القوات
المسلحة ،باإلضافة إلى اإلعالميين والسياسيين والشخصيات العامة.
وأكد السيسي خالل كلمته سير التحقيقات في قضية الطائرة الروسية
المنكوبة بوسط سيناء ،التي راح ضحيتها أكثر من  200شخص ،مشددا ً على
أن السلطات المصرية ليس لديها أى مشكالت بشأن تدخل الجهات الروسية
في التحقيقات من أجل استجالء الحقيقة ،موضحا ً أن األمر يتطلب الوقوف على
مالبسات الحادث وأسباب سقوط الطائرة الروسية.
كما أبدى حرصه على التواصل مع المصريين على األقل مرة كل شه ،وأكد أنه
صارح جميع فئات الشعب خالل حملة ترشحه للرئاسة أن هناك عدة تحديات
ويجب التغلب عليها ،رافضا ً االنهزام أمامها ،وكشف السيسي أن منطقة سيناء
لم يكن للسلطة للدولة المصرية سيطرة عليها في الماضي ،لكن الدولة المصرية
استعادت سلط ًة عليها اآلن بفضل الجيش والشرطة والشعب المصريين
على حد قوله ،منوها ً إلى أن عملية «حق الشهيد» نجحت في المرحلة األولي
ومستمرة في تحقيق أهدافها المرجوة.
أضاف السيسي ،أن أزمة الكهرباء والطاقة المصرية تحتاج إلى  150مليار
جنيه مصري لحلها على مدار السنوات المقبلة ،مضيفا ً أن مشكلة الغاز في مصر
سوف تنتهي تماما ً خالل العام والنصف المقبل ،وأكد أن دول كبري لم تستطيع
حل مشاكل متعلقة بالكهرباء إلى اآلن ،وذلك من دون التطرق الى أسماء دول
بعينها ،مضيفا ً أنه يعمل على تحسين البنية التحتية للبالد.
كما أوضح الرئيس المصري أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى ألف عربة
تكلف كل منها من  2إلى  3مليون جنيها ً مصرياً ،حتى تصبح الئقة لالستخدام،
وقال إن المواطنين البسطاء يعانون من ارتفاع أسعار السلع األساسية ،واعدا ً
بأنه مع قرب انتهاء الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل األسعار بشكل
مناسب ،وذلك بمعاونة الجيش ،قائالً« :لن نسمح بهذه األسعار الموجودة
اآلن».

تتسارع التطورات الميدانية في تعز ،المدينة الواقعة
جنوب صنعاء باتت عرضة لغارات يومية من طائرات
التحالف السعودي ،آخرها في منطقة وادي الدمام أدت
إلى استشهاد امرأة وأطفالها الثالثة.
غ��ارات تتزامن مع اشتباكات هي األعنف بين قوات
الرئيس المستقيل ه��ادي مسنودة بقوات التحالف من
جهة ،وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى،
في منطقة الضباب جنوب المدينة.
وواص���ل التحالف ال��س��ع��ودي اس��ت��ق��دام تعزيزاته
العسكرية المختلفة من مدرعات وصواريخ في محاولة
لفرض معادلة جديدة في منطقة الضباب ،جوبهت بحسب
مصدر عسكري بمقاومة الجيش واللجان.
وت��دور اشتباكات مماثلة في منطقتي كالبة والزنقل
شمال المدينة ،فيما قالت مصادر محلية إن ثالثة صواريخ

كاتيوشا سقطت من دون أن تلحق أضرارا ً مادية أو بشرية
بمديرية مشرعة وحدنان جنوب غرب تعز.
العاصمة صنعاء نالت حصتها من الغارات السعودية،
استهدفت إحداها سوقا ً شعبية بمديرية الحيمة الخارجية
غرب المدينة ،وأدت إلى إصابة خمسة أشخاص.
وف��ي م���أرب واص��ل��ت مقاتالت التحالف السعودي
استهدافها لمناطق متفرقة بمديرية صرواح القريبة من
العاصمة ،وهي منطقة تشهد مواجهات عنيفة من دون
تحقيق أي تقدم لقوات هادي ،بحسب مصادر محلية.
ه���ذه ال��ت��ط��ورات انسحبت ع��ل��ى ال��ح��دود اليمنية
السعودية ،حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح
ع��دد من الجنود السعوديين بقصف مدفعية الجيش
واللجان لموقع الرمضة بجيزان.
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