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إسرائيل تضغط »لتهجير« الغزاويني »دون رجعة« ودول املنطقة ترفض
عواصم - وكاالت: تعيش 
األراضــي احملتلــة بشــكل 
يومي إرهاصات ما يسمى 
بـ»صفقة القرن« التي تلطف 
اإلدارة األميركيــة وقعهــا 
بتسميتها »خطة السالم«، 
والتي أجل الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب إعالنها الى 
ما بعد انتخابات الكنيست 
اإلسرائيلي سبتمبر املقبل. 
وأحدث هذه اإلرهاصات ما 
كشفته مصادر عن ضغوط 
إسرائيلية على سكان قطاع 
غزة احملاصر لترحيلهم »من 
دون رجعة«، معطوفة على 
زيارات مسؤولني كبار في 
البيــت األبيض للمســجد 
املبــارك برفقــة  األقصــى 

متطرفني يهود.
وقــد نقلت هيئــة البث 
اإلســرائيلي عــن مصــدر 
سياسي أن إسرائيل اقترحت 
على عــدة دول اســتيعاب 

فلسطينيني يرغبون 
في الهجرة من قطاع غزة 
»من دون رجعة«. ووصفت 
الهيئة املصدر بـــ »الكبير 
في حاشية رئيس الوزراء 

بنيامني نتنياهو«.
أن  املصــدر  وأضــاف 
إسرائيل مستعدة لتمويل 
هذه الرحالت على أن تنطلق 
من مطارات سالح اجلو في 

جنوب البالد. 
إال أن املصــدر كشــف 
أن »أيا من الــدول التي مت 
االتصــال بها مبا فيها دول 
شرق أوسطية لم ترد على 

هذا االقتراح إيجابيا«.
النائــب  ووصــف 
اإلســرائيلي  بالكنيســت 
أحمد الطيبي ما يتردد عن 
الهجرة طوعا من  تشجيع 
قطاع غــزة بأنهــا »عملية 

ترحيل طوعية«.
من جهتها، أدانت وزارة 
اخلارجيــة واملغتربني في 
السلطة الفلسطينية سياسة 
التي متارســها  »التهجير« 

الفلسطينيني من قطاع غزة 
إلى دول أخرى«.

وأضافــت ان احلكومــة 
»تتحمــل  اإلســرائيلية 
املسؤولية الكاملة واملباشرة 
عن معاناة شعبنا في قطاع 
غــزة جراء احلصار الظالم 
والعدوان املتواصل واجلرائم 

ما يستدعي صحوة دولية 
لرفض تلك الدعوات وعدم 
لهــا وإدانتها،  االســتجابة 
وسرعة التحرك الدولي لرفع 

احلصار عن قطاع غزة«.
في هــذه األثنــاء طالب 
محامون فلسطينيون خالل 
تظاهــرة لهم بتحرك دولي 

شمال قطاع غزة بدعوة من 
هيئة مسيرات العودة.

وقال احملامي علي مهنا، 
في كلمة نقابة احملامني في 
غزة خــالل التظاهــرة، إن 
إســرائيل »تفــرض قيودا 
علــى حرية حركــة األفراد 
والبضائع من وإلى القطاع ما 

البشعة التي ترتكبها يوميا 
واســتهداف مقومات حياة 
السكان والتضييق عليهم 

لدفعهم إلى الهجرة«.
أن  الــوزارة  وأكــدت 
»انتهــاكات االحتالل ترقى 
ملســتوى جرائــم احلــرب 
واجلرائم ضد اإلنســانية، 

فوري لرفع حصار إسرائيل 
وما تفرضــه من »عقوبات 
جماعية« بحق سكان قطاع 

غزة.
وتظاهــر هــؤالء وهــم 
يلبســون الــزي الرســمي 
للمحامني قبالة حاجز »بيت 
إيرز« اإلسرائيلي  حانون/ 

تسببت في مزيد من التدهور 
بحقــوق الســكان املدنيــة 
والسياســية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية«.
وفي السياق نفسه، أدانت 
اخلارجية الفلسطينية أمس 
دخول عدد من كبار موظفي 
البيت األبيض باحات املسجد 
األقصــى في القــدس رفقة 
جماعــات يهودية متطرفة 
وبحماية شــرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان 
لها، إن دخول موظفي البيت 
األبيض للمسجد األقصى »مت 
بطريقة اقتحامية ومبشاركة 
املستوطنني ودون تنسيق 
مع اجلهة الرسمية املسؤولة 
عن املســجد األقصى«، في 
إشــارة إلى دائرة األوقاف 

اإلسالمية.
الــوزارة  أدانــت  كمــا 
»دعوات املنظمات اليمينية 
اقتحامات حاشدة  لتنظيم 
للمســجد األقصى لتغيير 
الوضع التاريخي القائم فيه 
وانتزاع صالحيات األوقاف 

اإلسالمية«.
وأشــارت إلــى أن ذلــك 
يحــدث »في وقت تتواصل 
فيــه إجــراءات وتدابيــر 
االحتالل اجلائــرة ملنع أي 
نشــاط ليس فقط سياسي 
إمنــا ثقافــي، اجتماعــي، 
رياضــي أو فنــي ينظمــه 
املقدســيون، وهو ما يعني 
حرمان الفلسطينيني من أي 
نشاط جماعي في مدينتهم«.
واعتبــرت اخلارجيــة 
الفلســطينية أن »حــرب 
االحتــالل املفتوحــة علــى 
الوطني اإلنساني  الوجود 
للفلسطينيني في القدس ال 
تقتصر فقــط على حمالت 
التضييــــــق والتنكيــــل 
والتهجير القسري لهم إلى 
خارج املدينة، إمنا تتواصل 
من خالل هدم املنازل وطرد 

مقومات هذا الوجود«.

فلسطني تدين دخول موظفي البيت األبيض »األقصى« رفقة متطرفني يهود

إسرائيل 
بحق سكان قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، 
إنها »تنظر بخطورة بالغة 
ملا تناقله اإلعــالم العبري 
مــن تصريحــات ملصــدر 
إسرائيلي كبير بأن إسرائيل 
عملت على تشجيع هجرة 

رشيدة طليب تتهم »دامعةً« نتنياهو بـ»تنفيذ تعليمات« ترامب
وكاالت:  ـ  واشــنطن 
شــرحت النائبة األميركية 
الوحيدة من أصل فلسطيني 
الكونغــرس رشــيدة  فــي 
طليب، والدمع في عينيها، 
امس األسباب التي دفعتها 
للعدول عن زيــارة جدتها 
في الضفة الغربية احملتلة، 
الــوزراء  متهمــة رئيــس 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
بإطاعــة الرئيــس دونالــد 
ترامب في تقييد حتركاتها.
الســلطات  وكانــت 
اإلسرائيلية أعلنت اجلمعة 
أنها سمحت لطليب بزيارة 
جدتها املســنة فــي الضفة 
لــدواع  الغربيــة احملتلــة 
»إنســانية« بعدما تعهدت 
النائبة الدميوقراطية خطيا 

»احترام شروط الزيارة«.
غير أن طليب ما لبثت أن 
أعلنت عدولها عن الزيارة 
بسبب الشروط »اجلائرة« 
التي فرضتها عليها الدولة 

العبرية.
وأوضحــت طليب )43 
عاما( خالل مؤمتر صحافي 
فــي ســانت بــول بواليــة 
مينيسوتا أنها غيرت رأيها 
في زيارة اســرائيل بعدما 
حتدثت مع عائلتها، مبن في 
ذلك جدتها التي تعيش في 
قرية بيت عور الفوقا قرب 
رام اهلل في الضفة الغربية.

»ملــاذا يجب علــي أن أعود 
وأضــع نفســي فــي قفص 
وأخضع، فــي الوقت الذي 
أعــاد إليهــا انتخابــي )..( 

كرامتها للمرة األولى؟«.
وتابعت »من هنا، قررنا 
جميعا، كأسرة واحدة، في 

علــى ما يبدو، مــن ترامب 
)قــراره( وحتــى أن يكون 
قد اتبــع تعليمات ترامب« 

في حظر هذه الزيارة.
بدورها، أدانــت النائبة 
فــي  الثانيــة  املســلمة 
الكونغرس إلهان عمر، التي 

نظمت املؤمتــر الصحافي، 
منعهــا وطليب مــن زيارة 
إسرائيل، معتبرة هذا احلظر 
»محاولة من حليف للواليات 
املتحدة حلرماننا من قدرتنا 
على القيام بعملنا كنواب«.
وكانت طليب وزميلتها 
إلهان عمر، النائبة الصومالية 
األصل، تعتزمان زيارة الضفة 
الغربية في نهاية األسبوع 
املاضــي، لكــن ترامب الذي 
تناصبانــه العداء دعا علنا 
اسرائيل إلى منع زيارتهما.

وكتب يومها ترامب على 
تويتر »إذا سمحت إسرائيل 
للنائبتــني عمــر وطليــب 
بالزيــارة فهــذا ســيظهر 
ضعفــا كبيــرا«، معتبــرا 
أنهمــا »تكرهان إســرائيل 
وجميــع اليهــود، ال يوجد 
شــيء ميكن قوله أو فعله 

لتغيير رأيهما«.
وبعيــد موقــف ترامب 
أعلنت اسرائيل أنها ستمنع 
النائبتــني ألنهمــا  زيــارة 
تؤيــدان جهــود مقاطعــة 
إسرائيل بســبب احتاللها 
الفلســطينيني  أراضــي 
وسياســتها جتاههم، قبل 
أن يعــود وزيــر الداخلية 
اإلســرائيلي أرييــه درعي 
ويعلــن أنــه قرر الســماح 
لطليب وحدها بزيارة جدتها 

لدواع »إنسانية«.

الثالثــة صباحا،  الســاعة 
وسط البكاء، أنه ال ميكنني 
الذهاب طاملا أنني لن أكون 

نائبة أميركية حرة«.
وفي مؤمترها الصحافي، 
أعربت طليب عن »األسف ألن 
يكون نتنياهو قد استوحى، 

)رويترز(  رشيدة طليب تغالب دموعها أثناء انتقادها ترامب ونتنياهو خالل مؤمتر صحافي أمس  

املولودة  النائبة  وقالت 
ألبويــن  ديترويــت  فــي 
متحدرين من الضفة الغربية 
إن جدتهــا »قالــت لي إنني 
حلمها الذي أصبح حقيقة، 

إنني طائرها احلر«.
وأضافت بصوت متهدج 

أنباء سورية

موسكو تعترف باملشاركة في معارك إدلب: تركيا لم متنع »االستفزازات«
عواصم ـ وكاالت: اعترفت 
روســيا رســميا ألول مــرة 
مبشــاركة جنودها في القتال 
الدائر فــي محافظة إدلب إلى 
جانب قوات احلكومة السورية، 
لتطفو على السطح خالفاتها 
مع تركيا التي حذرت بدورها 
النظام الســوري من »اللعب 
بالنار«. وفــي أوضح صورة 
لهــذا اخلــالف بــني موســكو 
وأنقرة، ضامني اتفاق استانا 
الــذي نتجــت عنــه »منطقة 
خفض التصعيد«، قال وزير 
الروســي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ أمس ان العســكريني 
الروس يتواجدون على األرض 

في ريف إدلب.
وأضــاف خــالل مؤمتــر 
صحافــي عقــده فــي ختــام 
مباحثات أجراها مع نظيرته 
ايكــور  شــيرلي  الغينيــة 
بوتشاوي »لقد أبلغنا األطراف 
املعنية بأننا سنتصدى بقوة 
ألي أعمال اســتفزازية يقوم 
بها املســلحون في ادلب ضد 
القوات السورية أو املدنيني أو 
القاعدة اجلوية الروسية في 
حميميم«. وأضاف اننا »أبلغنا 
شركاءنا األتراك في جميع هذه 
احلاالت ســنرد على األعمال 
االســتفزازية للمســلحني«، 
مشيرا إلى أن »اتفاقية منطقة 
خفض التصعيد ال تعني وقف 
اطــالق النار ضــد اجلماعات 

االرهابية«.
واتهم نقاط املراقبة التركية 
املوزعة على ريفي ادلب وحماة، 
بعدم منع قيام املسلحني بأعمال 
وصفها بالـ »استفزازية«، قائال 
»ان الوضع الذي نشــأ حاليا 
فــي ادلب جنم عــن مواصلة 
املتطرفــني العتدائهــم ضــد 

املناطق السورية األخرى«.
مــن جهتــه، حــذر وزيــر 
التركــي مولــود  اخلارجيــة 
جاويش دمشــق من »اللعب 
بالنــار« بعــد قصفهــا رتــال 
عســكريا تركيا أرسل منطقة 
التصعيــد. وأضاف  خفــض 
»ســنفعل كل ما يلزم لضمان 
أمن عسكريينا ونقاط املراقبة 
اخلاصــة بنا. لكننــا نأمل أال 
تصل األمور لذلك«، من  دون 
أن يعطــي تفاصيــل، وقــال 
جاويــش أوغلو خالل مؤمتر 

وســيطرت قــوات النظام 
بغطــاء جــوي روســي، على 
قــرى وبلــدات غــرب مدينة 
خان شيخون، فيما تضاربت 
املعلومــات حول ســيطرتها 
على خان شيخون، اذ أكد فيه 
مصدران مــن غرفة »عمليات 
الفتح املبني« املعارضة ملوقع 
»عنب بلدي« أن جميع الفصائل 
انســحبت من املدينــة ومدن 
ريف حماة الشمالي خوفا من 
حصارها، لكــن هيئة حترير 
أكــدت أن مقاتليهــا  الشــام 
مازالــوا يتواجــدون ولكــن 
اعادوا متوضعهــم في اجزاء 
منها نظرا لشدة القصف اجلوي 
واملدفعــي. ولم تدخلها قوات 
النظــام على الفور، حتســبا 

لعمليات انتحارية وكمائن.
وكانــت القــوات اخلاصة 
التابعــة لـــ »هيئــة حتريــر 
الشــام«، واملعروفــة باســم 
»العصائب احلمراء«، توعدت 
قوات سورية وروسيا بعمليات 

الســورية، لوكالــة األنبــاء 
األملانية )د.ب.أ( أن »اجليش 
السوري والقوات الرديفة له 
فرضت سيطرتها الكاملة على 
مدينة خان شيخون في ريف 

إدلب اجلنوبي« فجر أمس.
وأكــد القائــد امليدانــي أن 
انســحاب فصائــل املعارضة 
»امتد إلى ريف حماة الشمالي 
أيضا، وبذلك يصبح ريف حماة 
الشــمالي بشــكل كامل حتت 

سيطرة اجليش السوري«.
غير أن مصادر اعتبرت أن 
تصريحات وزيــر اخلارجية 
التركــي، حــول مصير نقطة 
املراقبــة التركيــة فــي مورك 
فتــح بــاب االحتمــاالت مــن 
جديــد، وأعاد خلــط األوراق 
وعزز من احتماالت املواجهة 

بني الضامنني.
ووفــق مــا أكــدت مصادر 
عسكرية لشــبكة »شام« فإن 
هنــاك مفاوضــات جارية بني 
ممثلني عن اجلانبني الروسي 

انتحارية جديــدة في معارك 
ريف إدلب اجلنوبي.

كذلك نقلت شبكة »شام« 
عن مصادر عسكرية من غرفة 
عمليات »الفتح املبني« أن تقدم 
قوات النظام والقوات الروسية 
وتلك التي تدعمها إيران، في 
خان شيخون وسيطرتها على 
الطرق املؤديــة لريف حماة، 
أجبر الفصائل في ريف حماة 

الشمالي على االنسحاب.
ولفتــت املصــادر إلــى أن 
فصائل الثــوار املرابطة على 
جبهات كفرزيتــا واللطامنة، 
اتخذت قرارا في وقت متأخر 
من اول من امس، باالنسحاب 
من املنطقة، قبل إحكام النظام 
وحلفائه الســيطرة على أخر 
الطرق املؤدية للمنطقة شرقي 
خان شيخون، وحتول املنطقة 
لســجن كبير محاصرين فيه 

من كل اجلهات.
في املقابل، أكد قائد ميداني 
يقاتل مع القــوات احلكومية 

والتركــي، بشــأن تطــورات 
الوضــع في منطقــة جنوبي 

إدلب.
ولفتت املصادر إلى أن تركيا 
ترفض رفضا قاطعا ســحب 
نقطة املراقبة التركية في مورك، 
وتصر على ضرورة انسحاب 
النظام من محيط مدينة خان 
شــيخون، الفتا إلى أن هناك 
شــد وجذب بني الطرفني، كما 
أكدت املصادر أن قوات النظام 
لم تدخل خان شيخون بانتظار 
انتهاء املباحثات. وقال املصدر 
لـــ »شــام« إن كل االحتماالت 
مفتوحة للمواجهة بني الطرفني، 
متوقعا أن تبادر تركيا لدعم 
فصائــل املعارضة في معركة 
الســتعادة املنطقــة في حال 
فشلت في التوصل التفاق مع 
روسيا، أو التوصل التفاق آخر 
قد يفضي لتغيير بعض مواقع 
النقاط التركيــة في املنطقة، 
مستبعدا هذا األمر، مؤكدا أن 

كل االحتماالت مفتوحة.

غموض حول مصير »خان شيخون«.. انسحاب فصائل املعارضة وقوات النظام لم تدخلها .. وأنقرة تُذر دمشق من »اللعب بالنار«

)أ.ف.پ( عناصر الدفاع املدني »اخلوذ البيضاء« يبحثون عن ضحايا حتت أنقاض مبنى دمرته غارة جوية في قرية بنني بريف ادلب 

صحافــي فــي أنقــرة »علــى 
النظام أال يلعب بالنار«. وجاء 
التركــي بعد قصف  التحذير 
طائرات سورية وروسية رتل 
التعزيزات العسكرية التركية 
الــذي وصل إلى حدود مدينة 
خان شيخون كبرى مدن ريف 
إدلب اجلنوبي، في طريقه إلى 
نقطة املراقبة التركية في مدينة 
مورك بريف حماة الشــمالي. 
لكن وزير اخلارجية التركي قال 
»في الوقت الراهن ال ننوي نقل 
هــذا )املوقع( إلى مكان آخر.. 
سيواصل مهمته«، مضيفا أنه 
يجرى اتخاذ التدابير األمنية 

والعسكرية الالزمة.
وفــي التطورات امليدانية، 
شــهدت جبهــات إدلب وريف 
حماة الشمالي، معارك كر وفر 
واشتباكات بني قوات حكومة 
دمشق والفصائل املعارضة، 
وســط تقدم لقوات احلكومة 
املدعومة من روسيا وإيران في 

الريف اجلنوبي إلدلب.

بومبيو: »داعش«
في العراق وسورية أقوى 

مما كان عليه قبل 3 سنوات
عواصم ـ وكاالات: اعتــرف وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيــو أن تنظيم داعش اليزال 
ميثل تهديدا، رغم اعالن الرئيس األميركي دونالد 

ترامب سابقا انه مت القضاء على التنظيم %100.
وأضاف بومبيو أن التنظيم »أقوى اليوم مما 
كان عليه قبل ثالث أو أربع ســنوات« في »بعض 

املناطق« في العراق وسورية.
وكان التحالف الدولي الــذي تقوده الواليات 
املتحدة أعلن في الربيع املاضي نهاية »دولة« التنظيم 
التي اقامها على أراضي واسعة في هذين البلدين 

في العام 2014.
كما قرر ترامب في نهاية 2018 ســحب اجلزء 
األكبر من قوات بالده املنتشــرة في سورية بعد 

هزمية التنظيم املتشدد.
غير أن هيئة التفتيــش التابعة لوزارة الدفاع 
األميركية أشارت في تقرير نشر مؤخرا إلى »عودة 
ظهور« التنظيم حني »انسحبت )واشنطن( جزئيا« 

من سورية.
وأكدت انه »حتى إذا خســر )التنظيم( أرضه، 
في العراق وسورية، فإنه عزز قدراته في العراق 
واستعاد نشاطه في سورية خالل الفصل اجلاري«. 
ودعم عدد من اخلبراء واملسؤولني هذا التحذير.

واعتبر بومبيو أن الوضع »معقد« لدى سؤاله 
عن جتدد نشــاط التنظيم، في لقاء مع قناة »سي 

بي اس«.
وقال »ثمة مناطــق حيث التنظيم أقوى اليوم 
مما كان عليه قبل ثالث أو أربع ســنوات. غير أن 
الدولة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات 

في اخلارج تراجعت بشدة«.
وتابع »قمنا باحلد من خطرهم بشــكل كبير، 
ليس متاما ولكن بصورة ملموسة. إننا مرتاحون 

كثيرا ازاء ذلك«.
بدوره، قال مبعوث الصني اخلاص بسورية انه 
من املمكن أن يعود داعش للظهور في ســورية، 
وحث على حتقيق تقدم في العملية السياسية بني 

حكومة الرئيس بشار األسد واملعارضة.
وأضاف املبعوث الصيني شــي شــياو يان 
للصحافيني بعد محادثات مع مبعوث األمم املتحدة 
اخلاص بسورية غير بيدرسن في جنيڤ »هناك 
اآلن خطر عودة نشــاط تنظيمــات إرهابية مثل 
داعش، نرى بعض املؤشــرات في بعض املناطق. 
لذلك ينبغي مواصلة احلرب على اإلرهاب. ينبغي 
االنتهــاء منها.. على املجتمع الدولي أن ينتبه إلى 

اإلنذار املبكر«.


