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عملية تل �أبيب...
االنتفا�ضة ح ّية ولم تمت
 راسم عبيدات
في ذورة الجدل واستطالعات الرأي بأنّ الهبّة أو االنتفاضة
الشعبية التي تدخل شهرها الثامن ف��ي طريقها إل��ى الخفوت
وال�م��وت التدريجي ،ج��اءت عملية الشهيد أب��و س��رور ف��ي أحد
ال�ب��اص��ات الصهيونية قبل ح��وال��ي خمسين ي��وم�ا ً ف��ي المنطقة
القريبة م��ن مستعمرة أب��و غنيم ،لتقول ب��أنّ حالة الخفوت ال
تعني موت االنتفاضة أو قرب نهايتها ،بل هي تنتقل من طور
إلى آخر .وتعلو حينا ً وتخبو حينا ً آخر ارتباطا ً بما يجري على
األرض ،وتصاعد حالة القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية
ال�ت��ي يتخذها وي�م��ارس�ه��ا االح �ت�لال بحق شعبنا الفلسطيني،
وكذلك واض��ح أنّ االشتباك االنتفاضي يأخذ أش�ك��االً متعدّدة
ويرتقي إلى أط��وار أعلى ،كلما نضج الفعل االنتفاضي وتراكم
ف��ي أرض ال��واق��ع ،ول �ع � ّل عملية اإلن �ت �ق��ال إل��ى ال �ن��ار ال �ت��ي قام
بها الشهيدان مخامرة ف��ي قلب ت��ل أبيب شكلت ت�ط��ورا ً نوعيا ً
ف��ي العمل اإلنتفاضي الفلسطيني ،م��ن حيث ال�ج��رأة واإلع��داد
والتخطيط والتنظيم والتوقيت والمكان ،فهي وقعت أو نفذت في
قلب تل أبيب وبالقرب من وزارة الحرب الصهيونية ،وما يحمل
ذل��ك م��ن معاني ومضامين ودالالت ال�ت�ح�دّي لليبرمان وزير
جيش اإلح�ت�لال ورئ�ي��س «ال�ش��اب��اك» الصهيوني ،ليبرمان هذا
المتبجح دوما ً بأنّ القوة وحدها هي من تكسر وتحطم وتهزم
ّ
إرادة المقاومين والعرب والفلسطينيين ،كيف ال وهو من دعا
إلى تدمير س ّد أس��وان وتحويل غزة إلى ملعب كرة قدم وس ّن
قانون إعدام اإلسرى الفلسطينيين؟ باإلضافة إلى اجتياح قطاع
غزة وتصفية قادة المقاومة هناك ،وض ّم مناطق (س) من الضفة
الغربية لدولة االحتالل.
هذه العملية أتت في ذورة الفرح الغامر الذي يعيشه اليمين
الصهيوني ،بتعيين ليبرمان وزيرا ً للحرب وفشل مؤتمر باريس
اإلقليمي ،والتطور الالفت في العالقات الروسية – اإلسرائيلية،
وه ��ي ب��ذل��ك ش�ك�ل��ت ض��رب��ة ق��وي��ة ل�ن�ظ��ري��ة األم���ن اإلسرائيلي
والسياسة اإلسرائيلية ،وهذه العملية تداعياتها وآثارها ستبقى
قائمة لفترة طويلة ،واإلج��راءات وال�ق��رارات الصهيونية سواء
«للكابينت» المجلس األمني اإلسرائيلي المصغر أو لنتنياهو
رئيس ال��وزراء ووزي��ر حربه ليبرمان وجهاز «الشاباك» ،التي
اتخذت بعد هذه العملية من حصار وتنكيل بأهالي بلدة يطا ،من
حيث عمليات الدهم والتفتيش المترافقة مع العبث والتخريب،
واإلعتقاالت وسحب التصاريح ومنع التنقل والحركة ،وكذلك
التمهيد لهدم بيتي الشهيدين ،وسحب التصاريح من عشرات
اآلالف من فلسطيني الضفة ،ومنع قدوم المصلين من غزة إلى
القدس في يوم الجمعة وغيرها.
ك ّل هذه العقوبات الجماعية واإلجراءات والقرارات اإلسرائيلية
جاءت لتقول بمحدودية القوة اإلسرائيلية ،وبأنّ تلك العقوبات ال
تخرج عن النسق المتوقع ،وبصرف النظر عمن يقود السياسة
األمنية اإلسرائيلية عاقل مثل يعلون أو مجنون مثل ليبرمان.
اإلحتالل بأجهزته األمنية وبك ّل ما يمتلكه من خبرات وأجهزة
�س��س وتكنولوجيا م �ت �ط��ورة ،وع�م�ل�ي��ات تنسيق أم�ن�ي��ة مع
ت�ج� ّ
السلطة ،ب��دا غير مسيطر على الوضع أو ال يمتلك المعلومات
الكافية عن الوضع األمني في الضفة الغربية ،وب��أنّ ما يطلق
عليه بعمليات «الذئاب» الفردية والعفوية ،هناك عجز في رصدها
ووقفها أو إفشالها ،حيث النسبة الكبيرة تنفذ ،بعكس العمليات
التي أتت في إطار تنظيمي ،فهي تمكن من إحباط معظمها قبل
تنفيذها ،فأبو س��رور رغم الحديث عن كونه عضوا ً في كتائب
القسام ،ولكن المبادرة للتنفيذ لم تكن بقرار تنظيمي كما ظهر
الحقاً ،وكذلك عملية ابنَ ْي الع ّم مخامرة ،فعمليتهما تحتاج إلى
جهد م��ن حيث تصنيع ال�س�لاح وال �ت��درب عليه ونقله للداخل
الفلسطيني –  – 48ورصد وتحديد المكان أيضاً ،كلها تطرح
أسئلة أم��ام األجهزة األمنية اإلسرائيلية المستنفرة أص ً�لا ،من
ط��راز هل هذا يعني انتقال الهبّة الجماهيرية إلى تطور وشكل
نضالي أعلى؟ وهل سيشكل هذا العمل الفدائي نموذجا ً سيحتذي
به أخرون ،والمسألة فقط مسألة وقت؟أم أن ما حدث عابر وال
يمكن تعميمه؟
هذه العملية شكلت االختبار األول بالنار لـ»ليبرمان» ،والذي
قال بأنّ ال��ردود على مثل هذه العمليات ،لن تكون باألقوال بل
باألفعال في الميدان ،وفي هذا السياق أصدر قرارا ً بمنع تسليم
جثث الشهداء الذين يهاجمون أو يقتلون مستوطنين وجنود،
رغ��م أنّ وزي��ر األم��ن ال��داخ�ل��ي اإلسرائيلي جلعاد أردان،عقب
عملية دفن الشهيد عالء أبو جمل اتخذ قرارا ً بعدم تسليم جثث
الشهداء ،تحت حجج وذريعة أنّ أكثر من ( )200مواطن من أهل
جبل المكبر هتفوا للشهداء على مقبرة جبل المكبر ،رغم قرار
محكمة «العدل» العليا الصهيونية ،التي ألزمت شرطة االحتالل
واألجهزة األمنية بتسليم جثث الشهداء وفق شروط التزم بها
أهالي الشهداء قبل شهر رمضان الفضيل.
وكذلك ،فإنّ ردود الفعل ال تنحصر في الجانب الميداني ،بل
تتخطاه إلى جوانب سياسية محلية وإقليمية ودولية .إذ ال يمكن
تجاهل محاوالت رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
اإلقناع بأ ّنه يرغب في السالم مع المحيط العربي على أرضية
كنوع من الر ّد
مبادرات إقليمية ،سواء كانت مصرية أو سعودية
ٍ
على المحاوالت الدولية لتحريك التسوية .ولهذا السبب ،فإنّ
الكثير سوف ُيعتمد على اإلج��راءات التي سيقدم عليها الجيش
اإلسرائيلي.
المعلق السياسي لـ «يديعوت» ،ناحوم بارنيع ،كتب أمس أنّ
«الشائعات عن انطفاء االنتفاضة الحالية كانت سابقة ألوانها.
فالبندقية المصنوعة محليا ً حلت مح ّل سكين المطبخ ،البسو
ال�ب��دالت حلوا مح ّل فتيان ال �م��دارس ،ولكن «اإلره ��اب» ال يزال
هنا فتاكا ً كما كان دوم�اً» .والحظ بارنيع أنه «إذا ظ ّن اح ٌد ما أنّ
تولّي افيغدور ليبرمان وزارة الحرب سيجلب معه فعل سح ٍر
يحل المشكلة ،فعليه أن يعيد التفكير .شي ٌء واح ٌد فقط تغيّر في
ّ
الطقوس التي ُترافق ك ّل عملية :هذه المرة ،لن نسمع ليبرمان
يتهم الحكومة بالعجز واالستسالم لإلرهاب».
المعلقون ال�س�ي��اس�ي��ون وال�ك�ت��اب اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون ق��ال��وا بأنّ
مزيج
«انخفاض «العنف» ف��ي الشهور الماضية َح��دث بفضل
ٍ
م��ن السياسة ال�ح��ازم��ة للجيش وال �ش��اب��اك وت�ج�نّ��ب العقوبات
الجماعية في المناطق وتوثيق التنسيق األمني مع أجهزة األمن
مزيج فائق الحساسية يسهل ج��دا ً تخريبه
الفلسطينية .وه��ذا
ٌ
بتصريحات غير ح��ذرة .وف��ي األي��ام القريبة ،سيتبين إن كان
ليبرمان انتهج سياسة مغايرة لتلك التي انتهجها سلفه ،موشي
يعلون».
ً
ّ
على كل ما نخلص إليه بأنً االحتالل ما دام موجودا ،وما دام
يمارس القمع والبطش والتنكيل والعقوبات الجماعية ،ويس ّن
القوانين والتشريعات العنصرية ،ويصادر حرية شعب وحقه
في تقرير مصيره واالنعتاق من االحتالل ،فإنّ جذوة وشعلة
االنتفاضة لن تموت ولن تنطفئ.
Quds.45@gmail.com

بعد االجتماع الثالثي ...معركة حلب الكبرى بانتظار �ساعة ال�صفر
 هشام الهبيشان
تزامنا ً مع االجتماع الثالثي ل��وزراء دف��اع سورية
وإي ��ران وروس �ي��ا ،ال��ذي عقد ف��ي ط�ه��ران اخ �ي��راً ،بدأت
ت��درك جميع ال�ق��وى المنخرطة بالحرب على سورية،
أن معركة الجيش العربي ال�س��وري وحلفائه ،الرامية
إلى تحرير محافظة حلب بشكل عام وريفها الشمالي
بشكل خاص .ستكون لها الكلمة الفصل وفق نتائجها
ال�م�ن�ت�ظ��رة ف��ي أي ح��دي��ث مقبل ي�ت�ح��دث ع��ن تسويات
بمسارات الحرب على الدولة السورية ،وتغيير كامل
ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين جميع االطراف.
فالمعركة لن تتوقف عند حدود «محيط بلدة اع��زاز» أو
عند ح��دود بلدة «ال�ب��اب» بالريف الشرقي ،أو عند عند
ح��دود ري��ف حلب الجنوبي أو ري��ف حلب الغربي ،بل
سيكون لها تداعيات كبيرة على عموم ملفات الميدان
العسكري السوري.
ال�ي��وم ي��راق��ب ال�ع��ال��م ك�ك� ّل م�س��ار معركة ري��ف حلب
الشمالي «الهامة ج��داً» بمسار معارك محافظة حلب،
التي تعتبر ف��ي توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً
لمرحلة جديدة من عمر الحرب على الدولة السورية،
فاليوم بات ال خيار أمام الدولة السورية وحلفائها إال
االستمرار بالحسم العسكري ،لتطهير األرض سورية
م��ن رج��س اإلره� ��اب وم�ت��ز ّع�م�ي��ه وداع �م �ي��ه ومم ّوليه،
وأن تق ّرر مصيرها بنفسها بعيدا ً من تقاطع مصالح
المشروع االميركي ـ الصهيوني وأدوات��ه من األنظمة
الرجعية العربية والمتأسلمة في اإلقليم ،وجزء من هذا
الحسم هو حسم معركة محافظة حلب التي ب��دأت منذ

مطلع شهر تشرين أول « ،»2015فالمحافظة تحت ّل
أهمية استراتيجية باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق
تمت ّد على طول السلسلة الحدودية بين سورية وتركيا.
في سورية اليوم يساوي تطويق مدينة حلب وتحرير
ريفها الشمالي ،للدولة السورية وحلفائها مكسبا ً كبيرا ً
وورقة رابحة جديدة ،في مفاوضاتها المقبلة مع كبار
الالعبين ال��دول�ي�ي��ن المنخرطين ب��ال�ح��رب على الدولة
ال �س��وري��ة ،وم ��ن خ�ل�ال ورق���ة ح �ل��ب ال �م��دي �ن��ة وريفها

«ال خيار �أمام الدولة ال�سورية
وحلفائها �إال اال�ستمرار
بالح�سم الع�سكري ،لتطهير
الأر�ض ال�سورية من رج�س
ومتزعميه وداعميه
الإرهاب
ّ
ومموليه»
ّ
الشمالي وما بعدها ،ستفرض الدولة السورية شروطها
أي تسوية
هي على الجميع ،وعندها ال يمكن أن تحصل ّ
إال بموافقة الدولة ونظامها الرسمي ،ووفق ما يراه من
مصلحة لسورية الشعب والدولة ،بعد كل ما لحق بهذا
الشعب من أذى من قبل أطراف الحرب على سورية.
وه �ن��ا ال ي�م�ك��ن ألي م�ت��اب��ع أن ي�ن�ك��ر ح�ج��م األهمية
االستراتيجية لمحافظة حلب عسكريا ً والمتموضعة
بموقعها االستراتيجي بشمال س��وري��ة ،فهي تشكل
أه �م �ي��ة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب �خ��ري �ط��ة ال �ع �م �ل �ي��ات العسكرية

كوالي�س
خفايا

السورية ،باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمتد على
طول الجغرافيا السورية ،فهي نقطة وصل بين مناطق
ش �م��ال وش �م��ال غ��رب وش �م��ال ش��رق وش ��رق ووس��ط
سورية ،ام�ت��دادا ً على ط��ول شريط المناطق الحدودية
التركية ،وهي تعتبر تقريبا ً من أكبر معاقل المجاميع
المسلحة اإلرهابية العابرة للقارات،وخصوصا ً ريفها
الشمالي والشمالي الشرقي والغربي وال��ذي تتمركز
فيه بشكل واس��ع مجاميع «داع ��ش وال �ن �ص��رة» ،وهذا
م��ا يعكس حجم األه�م�ي��ة االستراتيجية ال�ك�ب��رى لهذه
المحافظة ،بخريطة المعارك المقبلة بشمال وشمال
شرق سورية بشكل عام.
معركة محافظة حلب بشكل خاص والشمال السوري
بشكل عام ،تعني األطراف الدولية واإلقليمية المنخرطة
بالحرب على س��وري��ة ،فهناك أط��راف ع��دة تعنيها هذه
المعركة ،فالنظام التركي المنغمس بالحرب على سورية
ال يريد أن يتلقى هزيمة ج��دي��دة ،وق��د ت�ك��ررت هزائمه
مؤخرا ً بمناطق ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي
ت�ح��دي��داً ،فتطويق مدينة حلب وريفها الشمالي يعني
للنظام التركي سقوط كل ما يليها كاحجار الدومينو،
وبالتالي خسارة جديدة وكبيرة للنظام التركي ومعه
ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي وال�ق�ط��ري وال�ف��رن�س��ي ،ف��ال�ي��وم من
المتوقع أن تنتقل عمليات الجيش ال�ع��رب��ي السوري
وحلفائه إلى تصعيد وتيرة المعركة بعموم ريفا ً حلب
الشمالي والشرقي،تمهيدا ً لإلطباق على بعض األحياء
الشرقية بمدينة حلب القابعة تحت سيطرة المسلحين،
وهذا ما ال يريده ال النظام التركي وال النظام السعودي
ول��ذل��ك ال�ي��وم ن��رى أن ه�ن��اك ح��ال��ة م��ن ال�ت��رق��ب والدعم
المستمر م��ن ه��ذه األنظمة للمجاميع المسلحة لوقف
تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه على األرض.

توقفت مصادر إعالمية
أمام سلسلة مقابالت
تلفزيونية ال تنشر إال
مترجمة باللغة العربية
وال يقرأها أو يسمع بها
األميركيون وال تع ّمم
عنها وكاالت األنباء
ملخصات ومقتطفات،
علما ً انّ المتح ّدثين خاللها
مسؤولون أميركيون
كبار سابقون وحاليون،
وهي مخصصة إلطالق
مواقف تتح ّدث عن مديح
لألسرة الحاكمة في
السعودية وسياساتها
كرمز لالعتدال ومكافحة
اإلرهاب بصورة مخالفة
لما يصدر رسميا ً
من مواقف وتقارير
تشكك بقوة باألداء
السعودي لمؤسسات
يترأس بعضها هؤالء
المتح ّدثون.

الريجاني :بع�ض الدول تحاول افتعال الم�شاكل في الملف النووي

طهران �ست�شكو وا�شنطن لمحكمة العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أنّ
الحكومة اإليرانية سترفع دعوى قضائية ضد الواليات
المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في األي��ام القليلة
القادمة لكشف انتهاكاتها العالمية.
وقال ظريف أمس ،في تقرير رفعه لمجلس الشورى
االي��ران��ي ح��ول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة
والسياسات الخارجية «إننا نمتلك اليوم قابلية الدفاع
عن حقوق إي��ران في األوس��اط الدولية براحة تامة»،
مؤكدا ً أنّ الحكومة قامت بالخطوات الضرورية في مجال
مواجهة القرصنة على أموال إيران ،منوها بأنّ مرحلة
إذالل الشعب اإليراني انتهت.
الوزير االيراني أضاف في تقريره أ ّنه كان من المفروض
أن ي��زداد الحظر على إی��ران في حال عدم التوصل إلی
خطة العمل المشترك وأوضح «لم یمر شهر أو عام خالل
األع��وام األخیرة إال وكانت ُتفرض فیه عقوبات جدیدة
علی الجمهوریة اإلسالمیة في إیران».
وأوضح «إستطعنا من تجاوز الحجج والعقبات التي
كانت قد تعوق مسار الشعب اإليراني ،لكن هذا اليعني
نهاية التحجج والمحاوالت للضغط على الجمهورية
اإلسالمية ،إذ أنّ هؤالء يعتبرون إيران دوما ً عقبة أمام
طريقهم».
ظريف تابع قائالً أ ّنه في حال استمرار الحظر علی
بیع النفط لكانت صادراتنا من النفط بلغت  200ألف
برمیل یومیا ً لتصل بذلك إلی الصفر فی المستقبل ،مؤكدا ً
أ ّنه بفضل صمود الشعب اإلیراني تمكنا ً من وقف هذه
الوتیرة واستطعنا من رفع مستوى صادراتنا للنفط من
 900ألف برميل إلى مليوني برميل ،كما أنّ صادراتنا من
السوائل وصلت إلى  300ألف برميل ..وهذا یعد إنجازا ً
كبیراً ،مضيفا ً «تنفيذ االتفاق النووي قد جلب  3.6مليار

دوالر استثمارات أجنبية إلى إيران».
وفي جانب آخر من تصریحاته أشار إلی تسلم إیران
قسما ً من مطالباتها المالیة ،وأضاف أ ّنه تم حتى اآلن
تسلم خمسة ملیارات دوالر من شركة أدنوك اإلماراتیة
وملیاري دوالر من شركة شل ،وملیار دوالر من الهند التي
وعدّت بتسلیم خمسة ملیارات من الدیون المترتبة علیها
في المستقبل.
كما أش��ار ظريف إلی تسدید الدیون المترتبة علی

الیونان وبعض الدول األخری ،وقال «إنّ هذه العقبات
لم تخلق بعد خطة العمل المشترك الشاملة بل كانت
م��وج��ودة وتراكمت لتخلق بذلك ج���دارا ً شاهقا ً أم��ام
القطاعین ال��خ��اص وال��ع��ام ،لكنه ب��ات ینهار شیئا ً
فشیئا».
وتابع قائالً إنّ السعودیة والكیان الصهیوني یعمالن
علی اإلیحاء للبنوك بأنّ إیران تعاني من إنعدام األمن،
وأنّ االستثمار فیها غیرمضمون ،وهذا یح ّتم علینا أن
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ال�شرطة الأميركية ت�ؤكد ت�صفية مطلق
النار داخل ملهى ليلي في �أورالندو

وا�شنطن ت�ؤيد موقف بان كي مون من ال�سعودية
أيدّت وزارة الخارجية األميركية،
موقف األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون وتصريحاته بخصوص
ضغوط السعودية إلزالتها والتحالف
العربي من القائمة السوداء.
وق����ال ن��ائ��ب ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م
الخارجية مارك تونر «لقد استمعنا
إلى تصريحات بان كي مون ،ونتفق
مع رؤيته بأنّ التقرير يصف الرعب
الذي ال يجب أن يواجهه أي طفل»،
مضيفا ً «نتفق مع األمين العام في أنّ
األمم المتحدة يجب أن تمارس مهامها
دون خوف من قطع األموال عنها».
وبخصوص التهديد بقطع الدعم
عن هيئات األمم المتحدة ،إذا فعلت
أشياء غير مرغوب فيها ،قال تونر
«تركيزنا يجب أن يكون على المضي
قدماً ،إذ دعا األمين العام السعوديين
والتحالف إلرس���ال فريق إل��ى مقر
المنظمة ف��ي ن��ي��وي��ورك ،لمناقشة
التقرير وبالتأكيد نشجع السعوديين
وغ��ي��ره��م على المشاركة ف��ي هذه
العملية» .المسؤول األميركي قال
«لقد قلت إني أعترف تماما ً بسجلنا
في تعليق المساعدات ،ورغم ذلك فإنّ
األمم المتحدة يجب أن تكون قادرة
على تنفيذ تفويضها وعلى إص��دار
تقارير محايدة حول هذه النوعية من
القضايا دون خوف من انتقام».
وكان األمين العام لألمم المتحدة
ب��ان ك��ي م��ون ق��د ص��� ّرح ،ف��ي وقت
سابق ،بأنّ قراره برفع اسم التحالف

مؤقتا ً من القائمة السوداء التي تعدها
األمم المتحدة وتضم األط��راف التي
تنتهك حقوق األطفال في الصراعات
المسلحة «كان من بين أكثر القرارات
التي اتخذتها إيالما ً وصعوبة».
جاء ذلك في وق��تّ ،
كشف رئيس
وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات ال��م��رك��زي��ة
األميركية ج��ون برينان ،أنّ الجزء
الس ّري من تقرير لجنة تقصي حقائق
«هجمات 11أيلول» أثبت عدم تورط
السعودية في األحداث.
وقال برينان «أعتقد أنّ الصفحات
الثماني والعشرين (ال��س��ري��ة من
التقرير الكونغرس األم��ي��رك��ي عن

الهجمات) س ُتنشر وأنا أؤيد نش ّرها
والجميع سيرى األدلة بأنّ الحكومة
السعودية ال عالقة لها».
ووص���ف برينان ال��ج��زء المؤلف
ّ
من  28صفحة بأ ّنه مجرد «مراجعة
أولية» ،قائالً «اتضح الحقا ً حسب
نتائج التقرير عدم وجود أيّ ارتباط
للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة
أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في
اعتداءات الـ 11من أيلول».
وأثار هذا الجزء السري ،الذي لم
يُنشر من تقرير رفع عام  ،2002الجدل
بشأن ما إذا ك��ان بوسع أميركيين
مقاضاة الحكومة السعودية عن أيّ

أضرار لحقتهم بسبب الهجمات التي
وقعت قبل نحو  15عاماً.
وك��ان مجلس الشيوخ األميركي
أجاز مشروع قانون يوم الـ  17أيار
يسمح لعائالت ضحايا الهجمات
بمقاضاة ال��س��ع��ودي��ة ،فيما تنفي
السعودية تقديم أيّ دعم لـ 19من
عناصر تنظيم «القاعدة» االرهابي،
معظمهم مواطنون سعوديون قتلوا
نحو  3آالف شخص في الهجمات.
وه����ددت ال��ري��اض وق��ت��ه��ا ببيع
سندات وأصول في أميركا تعود لها
تصل قيمتها إلى  750مليار دوالر إذا
أقر مشروع القانون.

الظواهري يبايع زعيم «طالبان» الجديد
بايع أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»
اإلرهابي في تسجيل صوتي بث عبّر اإلنترنت
ال��زع��ي��م ال��ج��دي��د لحركة «ط��ال��ب��ان» األفغانية
االرهابية ،الذي عُ ين الشهر الماضي بعد مقتل
سلفه في غارة جوية أميركية.
وق���ال ال��ظ��واه��ري ف��ي ت��س��ج��ي � ٍِل ص��وت��ي له
«استمرارا ً على طريق الجهاد وسعيا ً في جمع

كلمة المجاهدين ،واق��ت��داء بقادتنا الشهداء…
فإني بوصفي أميرا ً لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم
إليكم ببيعتنا لكم م��ج��ددا ً نهج الشيخ أسامة
(بن الدن) في دعوة األمة المسلمة لتأييد اإلمارة
اإلسالمية وبيعتها» .هذا وأسست «طالبان» خالل
فترة حكمها ألفغانستان من عام  1996حتى عام
« 2001إمارة إسالمية» وتقاتل منذ ذلك الوقت

نثبت للعالم حقیقة أنّ إیران من أكثر دول العالم أمنا ً
واألكثر ربحاً.
وأوض���ح أ ّن���ه وب��ع��د تنفيد االت��ف��اق ال��ن��ووي ووف��ق�ا ً
لإلحصائيات الرسمية قد تم استثمار مبلغ  3.6مليار
دوالر في جانب االستثمارات األجنبية في إيران.
وأك��د أ ّن��ه بعد التوصل إل��ی خطة العمل المشترك،
تمت إزالة العقوبات والقضاء علی «إیران فوبیا» داعیا ً
إل��ی ض���رورة استخدام كافة اإلمكانیات ل�لإف��ادة من
الظروف الحالیة للمضي قدما ً نحو تحقیق االقتصاد
المقاوم.
من جهته ،أكد رئيس مجلس الشورى االيراني علي
الريجاني ،أنّ بعض ال��دول تحاول إث��ارة المشاكل في
الملف النوويي ،مؤكدا ً أ ّنه على البرلمان والحكومة ولجنة
االشراف على تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة ،رصد
األحداث بدقة.
الريجاني أكد في كلمة أمام الجلسة العلنية لمجلس
الشورى أم��س ،أنّ المفاوضات النووية ،كانت شاقة
وحساسة ومعقدة ومتعددة االطراف ،والفريق النووي
بذل جهودا ً كبيرة جدا ً لتحقيق نتائج مثمرة وللدفاع عن
حقوق الشعب االيراني.
رئيس المجلس اإلسالمي أشار إلى ض��رورة مراقبة
الفريق النووي و الوزير ظريف الطماع االميركيين ،ألنّ
الدالئل األخيرة تكشف أنّ االميركيين وبعض ال��دول،
تشجعت لفرض ضغوط عبر قنوات أخرى غير النووية.
كما أكد أ ّنه واستنادا لقرار مجلس الشورى ،فإن على
ايران اتخاذ اجراءات مضادة فيما لو فرضت عقوبات على
جوانب أخرى ،على لجنة اإلشراف ووزارة الخارجية،
تقديم المقترحات الالزمة ورص��د األح��داث بدقة لكي
التمارس ضغوط غير مبررة على ايران.

إلعادة سيطرتها على البالد.
وتم تعيين هيبة الله أخونزاده -الباحث في
القانون اإلسالمي وأحد نواب زعيم حركة طالبان
السابق المال أختر منصور -زعيما ً للحركة ،بعد
بضعة أيام من مقتل منصور في هجوم بطائرات
أميركية بال طيار بمنطقة حدودية نائية داخل
باكستان.

أكدت الشرطة األميركية أمس ،مقتل مهاجم نا ٍد ليلي في مدينة أورالندو
بوالية فلوريدا ،بعد احتجازه رهائن.
وذك��رت وسائل إعالم أنّ المهاجم أطلق النار داخل نادي  Pulseالليلي
للمثليين ،ما أدى إلى إصابة أربعين شخصا ً على األقل.
وكانت الشرطة أعلّنت سقوط عدة جرحى دون تحديد عددهم ،وطلبت من
المواطنين البقاء بعيدا ً عن منطقة إطالق النار.
هذا و كان مسؤول في شرطة الوالية قد أعلن في وقت سابق ،أنّ إطالق نار
اندلع ليل السبت األحد في ملهى ليلي للمثليين جنسياً ،في أورالندو مما أسفر
عن سقوط  25جريحا ً على أقل تقدير.
وأصدّر النادي بيانا ً على صفحة «فيسبوك» يطلب من زبائنه بالخروج من
النادي (ويقدر عددهم بنحو  ،)100فيما ذكر أحد شهود العيان أنّ هناك أكثر من
مهاجم وليس من الواضح ما إذا كان المسلحون ما زالوا داخل المبنى.
وأش��ار العديد من زبائن النادي على مواقع التواصل االجتماعي إلى أنّ
المسلح كان متحصنا ً بالداخل ويحتجز رهائن ،كما أظهر تسجيل مصور على
االنترنت الشرطة وعربات اإلسعاف واقفة خارج النادي.
وتأتي الحادثة في مدينة أورالندو ذاتها ،التي شهدت مقتل كريستينا غريمي
نجمة الغناء الصاعدة ،يوم الجمعة الماضي ،بعد أن أطلق مسلح النار عليها
في حفل غنائي.
وقالت إدارة شرطة أورالن��دو على حسابها على موقع «تويتر» إنّ غريمي
كانت توقع للمعجبين مع أعضاء فرقة «بيفور يو إكسيت» قبل أن يقترب
المسلح ويطلق النار عليها وبعد ذلك يطلق النار على نفسه وينتحر.

مادورو :اال�ستفتاء حول �إقالتي
لن يُجرى قبل 2017
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أنّ أي استفتاء محتمل حول إقالته
لن يجرى قبل العام  ،2017رغم الضغوط من جانب المعارضة المطالبة
بإجراء االستفتاء هذا العام.
وفي حال إجراء االستفتاء في العام الحالي  2016وخسره مادورو ،فستجرى
انتخابات رئاسية جديدة ،أما إذا أُجري العام المقبل فإنّ نائبه سيحل محله
حالة خسارته.
وقال مادورو متحدثا ً عبّر شاشة التلفزيون الرسمي «لن يكون هناك ابتزاز
هنا .إذا تم الوفاء بشروط االستفتاء فسيُجرى العام المقبل وهذا كل شيء ..وإذا
لم تلب الشروط لن يُجرى استفتاء».
هذا وتفاقمت حدة المواجهة منذ أن أعلنت المعارضة مطلع أيار جمعها 1,8
مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء إلقالة الرئيس ،تأمل في تنظيمه
قبل نهاية  .2016وبعد أسابيع من الضغط ،صادقت السلطات االنتخابية
الفنزويلية على التواقيع بهدف إجراء االستفتاء.
وقالت المعارضة إ ّنه خالل اجتماع مع تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»
الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان ،صادق المجلس الوطني االنتخابي على 1,3
مليون توقيع ،مع اإلشارة إلى أن الحد األدنى المطلوب للبدء بالعملية هو مئتا
ألف توقيع.

