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العالم

العالم

على الغالف عندالثامنة من صباح اليوم ،ستكون بغداد
على موعد مع «المليونية» ّ
المنددة باالحتالل األميركي
ٌ
تظاهرة ُي ّ
قدر أن تحشد أكثر من مليون شخص،
للبالد.
وبتغطية إعالمية كبرى .ثمة من يريد أن يعكس صورة
العراق المقاوم لالحتالل ،فيما آخــرون يريدون تنفيذ
األجندة األميركية وعرقلة ّ
أي مشروع مقاوم .البالد
اليوم أمــام ٍّ
تحد كبير إلثبات هويتها ،وإظهار رفضها
القاطع لــاحـتــال .وإذا مــا حــدث ذلــك ،فــإن «مليونية
بغداد» سيكون لها تأثيرها البالغ األهمية في سياق
مشروع تحرير المنطقة من االحتالل األميركي ،والذي
أعلنه محور المقاومة

تحشيد من مختلف المحافظات...
وكلمة مرتقبة للصدر

«مليونية بغداد»:
ّ
تحدي إثبات الهوية

بغداد ـــ األخبار
إن ــه الـجـمـعــة ال ـ ــ 24م ــن ك ــان ــون الـثــانــي
ال ـثــانــي  ،2020ال ـي ــوم املــرت ـقــب لـحــدث
ً
يـفـتــرض أن يـمـثــل ت ـح ـ ّـوال فــي املشهد
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــ«ب ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــراف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن».
ف ــال ـت ـظ ــاه ــرة «امل ـل ـي ــون ـي ــة» الـ ـت ــي دع ــا
إليها زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
الصدر ،وقادة «تحالف الفتح» (ائتالف
نيابي يـضـ ّـم الكتل املــؤيــدة لـ«الحشد
الـشـعـبــي») ،وأح ــزاب ــا وق ــوى سياسية
أخـ ـ ــرى ،م ــن شــأن ـهــا أن ت ـك ـشــف حجم
الــرفــض الشعبي لــاحـتــال األمـيــركــي
ّ
ستشكل باكورة ّ
الرد
للعراق .كما أنها

ال ـعــراقــي عـلــى االن ـت ـهــاكــات وال ـجــرائــم
امل ـت ـك ـ ّـررة م ــن ِق ـ َـب ــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة
للسيادة العراقية ،والـتــي كــان آخرها
اغ ـت ـيــال نــائــب رئ ـيــس «ه ـي ـئــة الـحـشــد
الشعبي» أبــو مهدي املهندس ،وقائد
«ق ـ ــوة ال ـ ـقـ ــدس» ف ــي الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي،
ورفاقهما ،مطلع العام املاضي .كذلك،
سـتـعـطــي ال ـت ـظــاهــرة م ــزي ـدًا م ــن الــدفــع
للجهود الــدبـلــومــاسـيــة الـتــي يقودها
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل ،ع ــادل عبد
املهدي ،من أجل تنفيذ القرار البرملاني
الــداعــي ّ إلــى إخ ــراج ال ـقــوات األجنبية،
وس ـت ــوف ــر مـسـبـقــا غ ـط ـ ً
ـاء شـعـبـيــا ّ
ألي

جزء من ّ
«المليونية» ٌ
الرد العراقي على اغتيال المهندس وسليماني (أ ف ب)

عـمــل م ـق ــاوم ض ـ ّـد ق ــوات االح ـت ــال في
ّ
املستقبل القريب ،في ظل رفض اإلدارة
األمـيــركـيــة ّ
أي حــديــث عــن االنـسـحــاب،
وتـ ّ
ـذرع ـهــا فــي ذل ــك ب ــ«ح ـجــج واه ـيــة»،

ُي ّ
رجح أن ُيلقي ممثل
عن مقتدى الصدر كلمة
بالنيابة عنه

ّ
بتعبير مصدر سياسي مطلع.
وفي هذا اإلطار ،قال املبعوث األميركي
الخاص لـ«التحالف الدولي» ،جيمس
جيفري ،إن املباحثات مع بغداد حول

مستقبل تواجد القوات األميركية في
ال ـعــراق «لــم تـبــدأ ب ـعــد ...وال نعتقد أن
ّ
متوج ٌب علينا» .واستدرك،
االنسحاب
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،بــأنــه «ل ــن يكون
بمقدر الجنود البقاء إلــى ما ال نهاية
مــن دون إن ـهــاء مهتمهم فــي مكافحة
اإلرهــابـيــن (تنظيم داع ــش)» ،مضيفًا
أن إدارة ب ــاده مـسـتـعـ ّـدة لــ«الـتـبــاحــث
مع الحكومة العراقية بشأن عالقاتنا
االستراتيجية الشاملة ،والتي تشمل
املساعدات املالية واالقتصادية واألمن
ومـعـ ّـدات القوى العسكرية والعالقات
ال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ـي ـ ــة» .ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف،
كسابقاتهاُّ ،
تنم عــن ّ
تمسك واشنطن

بــإبـقــاء قــواتـهــا فــي ال ـع ــراق ،ورفـضـهــا
االنسحاب من هناك ،على رغم موقف
بغداد الرسمي الداعي إلى ذلك ،والذي
يـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـبـ ـع ــض ت ـش ــوي ـش ــه ب ـح ـجــة
ضـ ـ ــرورة ب ـق ــاء ت ـلــك ال ـ ـقـ ــوات ،ودوره ـ ــا
«الضامن الستقرار البالد».
هـ ـ ـك ـ ــذاُ ،يـ ـ ـ ـ ــراد تـ ـص ــوي ــر ق ـض ـي ــة ط ــرد
االح ـت ــال كـمـشـكـلــة ب ــن ق ــوى «الـبـيــت
الشيعي» وال ـقــوات األمـيــركـيــة ،وليس
ب ــن ال ـع ــراق ـي ــن واإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
س ـع ـي ــا فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ب ـ ـنـ ــود األج ـ ـنـ ــدة
األميركية .وفي هذا اإلطارُ ،يعمل على
إيجاد «البيئة الحاضنة» ّ
ألي تموضع
ّ
ع ـس ـكــري أج ـن ـبــي ف ــي الـ ـب ــاد ،ف ــي ظــل

حــديــث ع ــن إخـ ــاء الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
قـ ـ ــواعـ ـ ــد تـ ـشـ ـغ ــره ــا فـ ـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الــوسـطــى ،وانـتـقــالـهــا إل ــى املحافظات
ال ـغــرب ـيــة وال ـش ـمــال ـيــة ،ل ـت ـكــون بـمـنـ ً
ـأى
عن نيران فصائل املقاومة .مساع ّ
عبر
ٍ
عنها رئـيــس الـبــرملــان الـســابــق ،سليم
الـجـبــوري ،أمــس بــو ّضــوح ،عندما قال
ٌ
بقوة،
إن «خيار اإلقليم السني مطروح ّ
وهـ ـن ــاك اج ـت ـم ــاع ــات ل ـل ـق ــوى ال ـســن ـيــة
خ ــارج ال ـعــراق بـهــذا ال ـصــدد» ،مضيفًا
أن مــديـنــة املــوصــل ،عــاصـمــة محافظة
نـيـنــوى« ،سـتـنـضـ ّـم إل ــى تــركـيــا بسبب
اتـفــاقـيــة لـ ــوزان ،فــي وق ــت ال ت ــدرك فيه
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ه ـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات
واالتفاقيات الدولية».
ل ـه ــذا ،سـتـحـمــل «امل ـل ـيــون ـيــة» أك ـثــر من
كانت
رســالــة لـلــداخــل ول ـل ـخــارج .وإن
ً
الــرســائــل املـ ّ
ـوج ـهــة ل ـل ـخــارج واض ـحــة،
ّ
فإن الرسائل املوجهة للداخل ستكون
رفـ ـض ــا ّ
ألي خـ ـي ــار ت ـق ـس ـي ـمــي ُيـ ـن ــادي
ب ـ ــه الـ ـبـ ـع ــض ،والـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن إب ـ ــرام
ّ
أي «صـ ـفـ ـق ــة» عـ ـل ــى حـ ـس ــاب «وحـ ـ ــدة
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة»؛ ف ـ ــ«ال ـ ـبـ ــاد ال
تحتمل إقليمًا ثانيًا» بتعبير مصدر
ّ
سـيــاســي مــط ـلــع .ويـلـفــت امل ـص ــدر ،في
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن شكل
«املليونية» ومضمونها سيترجمان
رؤيــة قــوى «البيت الشيعي» للمرحلة
املقبلة ،والتي سيكون عنوانها األبرز
«ط ــرد االحـتــال مــن ال ـبــاد» .وفــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،أوعـ ـ ــزت «ال ـل ـج ـنــة املـنـظـمــة»
بـ ـض ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ب ـمــوعــد امل ـشــاركــة
عـنــد الـســاعــة الـ ــ 8صـبــاحــا ،عـنــد جسر
الطابقني وسط بغداد ،حيث سيجوب
املحتشدون شــوارع منطقة الجادرية،
رافعني العلم العراقي حصرًا ،وارتــداء
األكـفــان البيضاء ،وتوحيد الهتافات
عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون م ـض ـم ــون ـه ــا إخ ـ ــراج
القوات األجنبية واملطالبة باالستقالل
ُ
التام .وفيما ّ
يرجح املصدر أن تختتم
«امل ـل ـي ــون ـي ــة ع ـن ــد ظ ـه ــر الـ ـي ــوم بـكـلـمــة
للصدر يلقيها مــن يـنــوب عـنــه» ،فإنه
ـيء محسوم
يشير إلــى أنــه «مــا مــن ش ـ ٍ
حتى اللحظة إزاء ذلك».
ووف ــق م ـصــادر مـيــدانـيــة مـشــرفــة على
الـتـحـضـيــرات ،فــإن الـتـقــديــرت لــأعــداد
امل ـشــاركــة ت ـتــراوح بــن  1.5و 2مليون
ً
ـاال ون ـس ـ ً
ـاء) مــن مختلف
شـخــص (رجـ ـ
املحافظات ،التي بدا الفتًا أمس تدفق
ق ــواف ــل امل ـش ــارك ــن م ـن ـهــا ،فـيـمــا نصب

ما قل
ودل
أصدرت محكمة االحتالل
المركزية في حيفا المحتلة
ّ
حكمًا بحق األسير األردني،
محمد عبد الفتاح مصلح،
بالسجن الفعلي لخمس سنوات.
وقالت «هيئة شؤون األسرى
والمحررين» ،في بيان أمس ،إن
االحتالل كان قد اعتقل مصلح
( 21عامًا) في  23حزيران /يونيو،
في بلدة الخضيرة في األراضي
المحتلة عام  ،1948بعد إصابته
بالرصاص في ساقيه ،على
خلفية اتهامه بمحاولة طعن.
يشار إلى أن مصلح ،ككثيرين من
األسرى األردنيين ،يحمل الهوية
الفلسطينية (حملة «الكرت
األصفر») ،فيما تقيم والدته في
مدينة طولكرم شمال
الضفة المحتلة.
(األخبار)

«الـ ـ ـبـ ـ ـغ ـ ــدادي ـ ــون» ل ـل ـض ـي ــوف عـ ـش ــرات
املـ ـحـ ـط ــات الـ ـخ ــدمـ ـي ــة ،وس ـ ــط ح ـمــات
إع ــامـ ـي ــة ض ـح ـم ــة  -وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـلــى
منصات التواصل االجتماعي  -تدعو
إلى املشاركة الكثيفة ،ورفض اقتصار
امل ـش ــارك ــن ع ـلــى «مـ ـئ ــات اآلالف ...بل
مليونية» .هــذا امل ـنــاخ ،وفــق املـصــادر،
ّ
ق ــد ي ـشــكــل أرضـ ـي ــة م ـنــاس ـبــة ملـســاعــي
ب ـع ــض امل ـج ـم ــوع ــات امل ـح ـس ــوب ــة عـلــى
ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة لـخـلــق فـتـنــة بني
القوى املشاركة ،وإيقاع صدامات بني
ّ
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،ت ـس ـت ـغــل ـهــا امل ــؤس ـس ــات
اإلعــامـيــة األميركية لتهشيم الرفض
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ل ــاحـ ـت ــال ،خ ــاص ــة أن
التظاهرة هي األكبر منذ العام ،2003
ومن شأنها أن تؤسس للعراق خطابًا
ً
سياديًا وطنيًا مستقال.

سوريا

أول هجوم على حلب منذ سنوات :الهدنة نحو االنفراط؟
مدى ثالثة أيام
على ّ
متتالية ،شنت الفصائل
ّ
المسلحة هجمات على
مواقع الجيش في ريف
إدلب الجنوبي ،لتنتقل أول
من أمس إلى مهاجمتها
على أطراف مدينة حلب،
للمرة األولى منذ عام
ٌ
تصعيد رافقته
.2016
إفادات سورية ـ ـ روسية عن
عمليات المسلحين والخسائر
واألضرار ،في ما يمكن
تفسيره على ّأنه إعالن غير
مباشر عن التحلل من اتفاق
التهدئة المبرم بين روسيا
وتركيا بداية الشهر الحالي
ل ـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف املـ ـشـ ـه ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي فــي
مـحــافـظــة إدل ــب ومـنـطـقــة ري ــف حلب
الـغــربــي عــن األي ــام القليلة املــاضـيــة.
وعلى رغم أن املنطقة لم تشهد أمس
عمليات هجومية برية ،إال أن موجات
الـقـصــف والـقـصــف امل ـضـ ّ
ـاد اسـتـمـ ّـرت

عـ ـل ــى حـ ــال ـ ـهـ ــا .ال ـ ـجـ ــديـ ــد أم ـ ـ ـ ــس ،هــو
اإلعــان السوري الرسمي عن ّ
تعرض
ق ــوات الجيش لهجمات متتالية من
ّ
ِق ـ َـب ــل امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،وتـمــكــن
املسلحني من السيطرة على عــدد من
املواقع .اإلعالن السوري ،مضافًا إليه
اإلع ــان الــروســي ال ـصــادر عــن «مركز
امل ـص ــال ـح ــة» ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع،
ّ
والذي أكد ما ورد في البيان السوري
م ــع إحـ ـص ــاءات ل ـع ــدد قـتـلــى الـجـيــش
وجـ ــرحـ ــاه ،بـ ــدا ك ــإع ــان غ ـيــر مـبــاشــر
عن انتهاء العمل بالهدنة التي اتفق
عـلـيـهــا الــزعـيـمــان ال ـتــركــي والــروســي
بداية الشهر الحالي ،والتي لم ُيعمل
بها بالشكل الالزم منذ إعالنها حتى
ال ـيــوم .وفــي هــذا اإلط ــار ،يــرى مصدر
سوري عسكري أن «البيانني السوري
وال ـ ــروس ـ ــي ه ـم ــا ج ـ ــزء مـ ــن الـتـمـهـيــد
املنطقة،
لعملية عسكرية مرتقبة في ّ
ّ
يعد لها الجيش السوري ،وسينفذها
قريبًا».
وك ـ ــان «م ــرك ــز امل ـصــال ـحــة ال ــروس ــي»
قد أعلن ،أمــس ،أن «الـقــوات السورية
تركت مواقعها في منطقة تخفيض
ال ـت ـص ـع ـيــد فـ ــي جـ ـن ــوب ش ـ ــرق إدلـ ــب
نـتـيـجــة ه ـجــوم املـسـلـحــن ي ــوم أمــس
(أول مــن أم ــس)  22كــانــون الـثــانــي».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـ ــركـ ـ ــز إلـ ـ ـ ــى أن «ح ـ ــوال ـ ــى
 200م ـس ـلــح م ــن الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي
ال ـتــرك ـس ـتــانــي و 20سـ ـي ــارة ودب ــاب ــة
وم ـ ّ
ـدرع ـت ــن هــاج ـمــوا م ــواق ــع ال ـقــوات

ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ـ ّـا إن ـ ــه «س ـب ـقــت
الهجوم تدريبات مكثفة على إطالق
ال ـن ــار بــاس ـت ـخــدام بــالــونــات وأنـظـمــة
إط ــاق ص ــواري ــخ مـتـعــددة ًوطــائــرات
مـسـ ّـيــرة مـحـتــرفــة .ونـتـيـجــة للنيران،
أجبر املسلحون القوات السورية على
مـغــادرة مواقعها والتحرك جنوبًا».
وتـ ــابـ ــع إن ـ ــه «خ ـ ـ ــال هـ ـج ــوم الـ ـق ــوات
ال ـس ــوري ــة ع ـلــى ُ ال ـج ـمــاعــات املسلحة
غير الشرعية ،قـتــل مــا يصل إلــى 50
مسلحًا وجرح  90آخرون ،فيما بلغت
خسائر ال ـقــوات الـســوريــة  40شهيدًا
و 80جــريـحــا» .لكن مـصــادر ميدانية
أوض ـ ـحـ ــت ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن ال ـ ـ ــ«40
شهيدًا سقطوا منذ بداية العمليات
الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـج ـي ــش

 40شهيدًا سقطوا منذ بداية
الهجومية على مواقع
العمليات
َ
الجيش في ريفي إدلب وحلب
ال ـســوري فــي ريـفــي إدل ــب وح ـلــب ،أي
مـنــذ ثــاثــة أي ــام ،ولـيــس ي ــوم أول من
أم ــس ف ـق ــط» .ب ــدوره ــا ،أفـ ــادت وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ـس ــوري ــة بـ ــأن امل ـج ـمــوعــات
املسلحة «أقدمت فجر اليوم الخميس
(أم ــس) على تصعيد مـّيــدانــي جديد
ع ـب ــر هـ ـج ــوم ع ـن ـيــف ن ــف ــذه مـسـلـحــو
تم الـ ّ
جبهة النصرة الذين ّ
ـزج بأعداد

كبيرة منهم باتجاه قواتنا املتمركزة
في جنوب وجنوب شرق إدلــب ،وقد
ّ
ت ـمــكــن االره ــابـ ـي ــون ،ع ـبــر اس ـت ـخــدام
أنواع األسلحة ومن ضمنها
مختلف
ّ
اآللـيــات املفخخة وتحت غطاء ناري
كـ ـثـ ـي ــف ،مـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــراق بـ ـع ــض ن ـق ــاط
ت ـمــركــز قـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـت ــي أع ــادت
انتشارها ،وعملت بكفاءة عالية على
امتصاص الهجوم ومنع اإلرهابيني
م ــن ت ـط ــوي ــره» .وب ــال ـع ــودة إل ــى بـيــان

املــركــز الــروســي ،فقد أفــاد كذلك بأنه
«ف ــي  22ك ــان ــون ال ـثــانــي (األربـ ـع ــاء)،
ه ــاج ـم ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـس ـل ـحــن
تـ ـض ـ ّـم مـ ــا يـ ـص ــل إلـ ـ ــى  50ش ـخ ـصــا،
ب ــدع ــم م ــن أرب ـ ــع ش ــاح ـن ــات صـغـيــرة
مــــ ّ
ـزودة ب ــرش ــاش ــات ث ـق ـي ـلــة ،م ــواق ــع
القوات الحكومية في مدينة حلب من
اتجاهني»ّ ،
مبينًا أن «هذا الهجوم هو
أول محاولة ملهاجمة مواقع القوات
الحكومية التي تدافع عن املدينة منذ

البيانان السوري والروسي هما جزء من التمهيد
لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة (أ ف ب)

تحريرها من اإلرهابيني» ،مؤكدًا أنه
«تم ّ
صده».
ّ
وف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـت ـط ــورات امل ـيــدان ـيــة
ال ـتــي تـشــي بتصعيد مــرت ـقــب ،أشــاد
املـبـعــوث الـخــاص لــأمــم املـتـحــدة إلى
سوريا ،غير بيدرسون ،بدور روسيا
ف ــي س ــوري ــا .وق ــال ب ـي ــدرس ــون ،خــال
اج ـت ـم ــاع م ــع وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ــروس ــي
س ـي ــرغ ــي ش ــوي ـغ ــو ف ــي م ــوس ـك ــو ،إن
«روسيا هي الشريك األساسي لألمم
امل ـت ـح ــدة ف ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض مــن
أج ــل ال ـس ــام ال ـتــي ت ـ ّـم اق ـتــراح ـهــا في
أسـتــانــا» ،معربًا عــن أمله بالحصول
ع ـلــى م ـس ــاع ــدة م ــن ب ــاق ــي الـ ـ ــدول في
املـسـتـقـبــل .وأشـ ــار ال ــى أن ــه «ت ـ ّـم طــرح
ق ـض ـي ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ون ـ ـحـ ــن م ـت ـف ـقــون
تـمــامــا ،وقـلـقــون فــي الــوقــت نفسه في
م ــا ي ـخ ــص م ــوض ــوع إدل ـ ــب وت ـجـ ّـمــع
فلول املنظمات اإلرهــابـيــة املحظورة
في روسيا االتحادية وبعض الدول».
ّ
ورأى أن الحل النهائي هو «االستقرار
فــي س ــوري ــا» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه مــن أجــل
ذل ــك «ن ـح ـتــاج إل ــى عـمـلـيــة سـيــاسـيــة
يمكن أن تبدأ بالقضاء على املشاكل
القائمة في املجتمع ،وأعتقد أن هذا
شيء يجب أن نناقشه معًا» .وبحسب
م ـصــدر دب ـلــومــاســي ،ف ــإن بـيــدرســون
سـيـعـقــد أي ـض ــا م ـح ــادث ــات م ــع وزي ــر
الخارجية السوري ،وليد املعلم ،يوم
 29كانون الثاني الجاري في دمشق.
(األخبار)

ّ
«مفخخة» تقتل
جنودًا أتراكًا
ُ
ق ـ ـ ِـت ـ ــل ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــود األتـ ـ ـ ــراك
وامل ـس ـل ـحــن امل ــدع ــوم ــن م ــن أن ـق ــرة،
ج ـ ّـراء انفجار سـيــارة مفخخة قرب
قرية حمام التركمان في ريف الرقة
ال ـش ـمــالــي .وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «س ــان ــا»
ً
السورية الرسمية ،نقال عن مصادر
أهلية ،أن «سيارة مفخخة انفجرت
قــرب قــريــة حـمــام الـتــركـمــان التابعة
ملـنـطـقــة ت ــل أب ـي ــض ف ــي ريـ ــف الــرقــة
الشمالي ،ما أدى إلى مقتل عدد من
جـنــود االح ـتــال الـتــركــي ومرتزقته
من التنظيمات اإلرهابية التي تسيطر
ع ـل ــى الـ ـق ــري ــة» .وأشـ ـ ـ ــارت امل ـص ــادر
إلــى أن «س ـيــارات اإلس ـعــاف التابعة
لالحتالل التركي ّ
توجهت إلى مكان
االنفجار ،وقامت بنقل جثث القتلى
واملـصــابــن إلــى األراض ــي التركية».
وكــان أربعة جنود أتــراك قضوا في
انـفـجــار س ـيــارة مفخخة مـنــذ نحو
أسبوعني ،في قرية األربعني في ريف
رأس الـعــن .واتهمت أنـقــرة ،حينها،
«قسد» ،باملسؤولية عن التفجير.
(األخبار)
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وقفة غضب في مسعدة

إسرائيل «تشفط» رياح الجوالن
في إطار مساعيها لترسيخ
احتاللها للجوالن ،وتعزيز
وجودها االستيطاني فيه،
تعمل إسرائيل ،منذ سنوات،
على استغالل مصادر الطاقة
ّ
المتجددة في الهضبة عبر
ُ
مشاريع
أكثر من مشروع.
ليس «توربينات الهواء» ،الذي
ّ
متقدمة
وصل إلى مراحل
من النقاش الحكومي ،إال
أحدها .هذه التوربينات التي
تقضم آالف الدونمات من
أراضي الجوالنيين الخاصة،
استنفرتّ أهالي المنطقة
الذين ينظمون اليوم وقفة
غضب في ساحة السلطان باشا
األطرش
بيروت حمود
«ب ـ ـ ـ ــدأت االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــارات الـ ـب ــرك ــانـ ـي ــة فــي
الجوالن قبل  4ماليني عــام ...وبحسب
االخـتـبــارات اإلشعاعية ،فقد وقــع آخر
انفجار بركاني هناك قبل  4آالف عام.
الـيــوم ،ثمة منطقة بركانية نائمة في
املنطقة قد تنشط في ّ
أي وقت» .هذا ما
ّ
يقدره االختصاصيون في علم طبقات
األرض ،بـ ـحـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع «Waybac
 »Machineاألميركيّ .أما ما فوق طبقات
الهضبة املحتلة ،فهو مــن اختصاص
أهلها ،املعجونني بصخورها البازلتية
الصلبة ،والذين يقترب بركان غضبهم
من االنفجار أيضًا.
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى ع ـ ـ ـقـ ـ ــود مـ ـ ـ ــن احـ ـت ــالـ ـه ــا
لـلـجــوالن ،سعت إسـ ًـرائـيــل فــي ترسيخ
االس ـت ـي ـطــانُ ،م ـنـ ِـش ـئــة إل ــى ال ـي ــوم أكـثـ ًـر
مــن ثــاثــن مـسـتــوطـنــة ه ـنــاكُ ،مـ ِّ
ـدعـمــة
إي ــاه ــا بــامل ـشــاريــع االس ـت ـث ـمــاريــة الـتــي
ّ
تستغل امل ــوارد املــوجــودة فــي الهضبة
لتدعيم اقتصاد املستوطنني وتعزيز
ُ
مشاريع ليس «توربينات
رفاهيتهم.
الــريــاح» الــذي ستنشئه إسرائيل على
أراضي القرى املحتلة ،ويتظاهر ّ
ضده
الجوالنيون اليوم ،إال أحد أوجهها.
فــي عــام  ،2009أص ــدرت حكومة العدو
قرارًا يحمل الرقم  ،4450يقضي بأن «10
في املئة من حاجة إسرائيل للكهرباء
ُ
ست َّ
حصل من مصادر الطاقة املتجددة
ً
بـحـلــول ال ـع ــام  .»2020ب ـن ــاء عـلــى هــذا
ّ
القرارُ ،وضعت خطة إلنشاء  25مروحة

إلنتاج الطاقة في الجوالن على أراضي
شمس وسحيتا
قــرى مسعدة ومجدل
ُ
ّ
املهجرة .وضمن املخطط املـعـ ّـرف على
أنــه «مشروع قومي» ،يما يتيح لوزير
أراض من
املالية اإلسرائيلي مصادرة
ٍ
أصحابها إلقامة املشروع ّ
ومده بشبكة
بنى تحتية ومــرافــق متنوعة ،ستقيم
إسرائيل مزرعة مــراوح هي األكبر من
أراض مملوكة للسوريني
نوعها على
ٍ
الـ ـ ـع ـ ــرب .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــا تـ ــذكـ ــره ش ــرك ــة
«إن ــرجـ ـيـ ـك ــس» ،املـ ـس ــؤول ــة ع ــن تـنـفـيــذ
املشروع والفاعلة في إسرائيل وأميركا
وب ــول ـن ــدا ،عـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي،
ُّ
فهي تتعامل مع ما كلفت به باعتباره
«خ ـط ــة وط ـن ـيــة لـلـبـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة» ،ما
ـي أن ال ـح ـكــومــة تــول ـيــه اه ـت ـمــامــا،
يـعـنـ ً
ّ
خضم وضعها السياسات
خاصة في
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وإل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
االعتبارات «القومية» التي ّ
تسوق لها،
ثـمــة اع ـت ـبــارات اقـتـصــاديــة متمثلة في
ّ
أن التوربينات املزمع إقامتها ستولد
س ـن ــوي ــا  152مـ ـيـ ـغ ــاواط مـ ــن ال ـط ــاق ــة،
ستباع لشركة الكهرباء اإلسرائيلية،
لتحقق عائدًا ُت ّ
قدر قيمته بما بني 150
و 160مليون شيكل .وعـلــى الــرغــم من
أن املشروع ،الــذي نال مصادقة «لجنة
التخطيط والـبـنــاء الـقـطــريــة» التابعة

«شركة الكهرباء
اإلسرائيلية» ستحقق
عائدًا ُت ّ
قدر قيمته
بما بين  150و160
مليون شيكل

ل ــوزارة الداخلية ،تـ ّـم تأجيل مناقشته
فــي آخــر جلسة حكومية ُعـقــدت مطلع
األسبوع ،إال أنه ال يزال قائمًا.
ب ـح ـس ــب إي ـم ـي ــل مـ ـسـ ـع ــود ،وه ـ ــو أح ــد
س ـكــان الـهـضـبــة ،ف ــإن امل ـش ــروع «عـمــره
أك ـث ــر م ــن خ ـمــس سـ ـن ــوات ،واملـ ـس ــؤول
عــن إقامته هــو الحكومة اإلسرائيلية،
ف ــي ح ــن سـتـبـنـيــه ش ــرك ــة إســرائـيـلـيــة
خــاصــة» .ويـلـفــت مـسـعــود ،فــي حديثه
إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إلـ ـ ــى أن «امل ـ ـشـ ــروع
ي ـس ـت ـه ــدف أراض ـ ـ ـ ــي ب ـم ـل ـك ـي ــة خ ــاص ــة
ألهــالــي الـهـضـبــة املـحـتـلــة ،وق ــد قـ ّـدمـنــا
ّ
االعـ ـت ــراض ــات ل ـك ــل ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة،
لكن الـشــركــة والـحـكــومــة مــن خلفها لم
ُ
ّ
استمرتا في
ت ِعيرانا أدنى اهتمام ،بل

تـقــديـمــه وت ـط ــوي ــره» ،مـضـيـفــا «(أن ـن ــا)
نـتـحــدث عــن م ـشــروع ضـخــم مــن شأنه
ّ
ـاح ع ـلــى مــؤس ـســات االح ـت ــال.
در أربـ ـ ـ ٍ
ف ــي امل ـقــابــل ،يـسـتـهــدف شـتــى مـجــاالت
حياتنا ،بما يحمله مــن مـضـ ّـار بيئية
واقتصادية وزراع ـيــة ،ويــؤثــر مباشرة
بشكل سلبي في حياة السكان ،ال سيما
ال ــذي ــن يـعـيـشــون بــال ـقــرب م ــن املـنـطـقــة
ّ
املــزمــع إنـشــاؤه فيها» .كيف ذلــك؟ «كــل
مــروحــة مــن املـ ــراوح يـصــل طــولـهــا إلــى
حــوالــى مـئـتــي م ـتــر ،ع ــدا عــن الـشـفــرات
ال ـض ـخ ـم ــة فـ ــي أعـ ــاهـ ــا .ه ـ ــذه امل ـ ـ ــراوح
سـ ُتـقــام عـلــى مـســاحــة تـصــل إل ــى 4500
دونم من األراضي السكنية والزراعية،
وه ــي بــذلــك سـتــؤثــر سلبًا فــي الــزراعــة
ّ
التي ُت ّ
عد مصدر رزق لفلحي الجوالن
َ
الـكـثــر املعتمدين عـلــى زراع ــة فاكهتي
التفاح والـكــرز الشهيرتني هنا؛ إذ إنه
في خالل سنوات إنشاء املراوح ستقوم
ال ـش ــاح ـن ــات ال ـض ـخ ـمــة ب ـن ـقــل املـ ـع ـ ّـدات
مــرورًا بــاألراضــي الزراعية ،األمــر الذي
يعيق العمل الفالحي ،وأيضًا ّ
يعرض
األشجار واملحاصيل للتلف والخراب»،
وفق ما يوضح مسعود.
ك ــذل ــك ،م ــن ا ُمل ـتـ ّـوقــع أن يــؤثــر امل ـشــروع
 فــي حــال نـفــذ  -على صحة السكان،بسبب الضجيج العالي الذي تصدره
ً
امل ــراوح ،فضال عــن أنــه يسلب األهالي
أراض ـي ـه ــم ال ـخ ــاص ــة بـعـنــف ال ـق ــان ــون،
ً
مـتـجــاهــا حـتــى التصنيفات الــدولـيــة
أراض
لـلـهـضـبــة ال ـس ــوري ــة ع ـلــى أن ـه ــا
ٍ
ّ
التمدد العمراني،
محتلة .كما أنه يمنع
خـ ــاصـ ــة لـ ـق ــري ــة مـ ـسـ ـع ــدة املـ ـح ــاص ــرة
أراضيها باأللغام واملناطق العسكرية
املغلقة ،وليس أمام سكانها إال البناء
ف ــي أراض ـي ـه ــا الـجـنــوبـيــة ح ـيــث يبعد
ّ
امل ـش ــروع تـقــريـبــا كـيـلــومـتــر واحـ ــد .كــل
هــذا يثير قلق أهــالــي ال ـجــوالن ،الذين
ي ـ ـجـ ــدون أن ـف ـس ـه ــم م ـ ـجـ ـ ّـددًا م ـت ــروك ــن
ّ
مضيهم فيها «ولو
ملواجهة يــؤكــدون
ّ
كلفنا ذلك دمنا وأغلى ما نملك» ،كما
يقول مسعود .ويضيف أن «التظاهرة
الـتــي ننظمها غ ـدًا (ال ـيــوم) فــي ساحة
ال ـس ـل ـط ــان ب ــاش ــا األطـ ـ ـ ــرش فـ ــي قــريــة
مسعدة ،إال إذا حال الطقس دون ذلك،
ه ــي واح ـ ــدة م ــن ال ـت ـ ُحــركــات الشعبية
ّ
والجماهيرية التي نظمت في الفترة
األخـ ـي ــرة ل ـت ـعـ ّـبــر ع ــن رف ـض ـنــا ال ـقــاطــع
لـ ـه ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع ،الـ ـ ــذي أب ــديـ ـن ــا أي ـضــا
رف ـض ـن ــا م ـنــاق ـشــة ّ
أي ت ـع ــوي ـض ــات أو
حلول وسطية مقابل تنفيذه» .وعلى
الــرغــم مــن أن الـحــراك الدبلوماسي قد
ال ي ـ ــؤدي إلـ ــى تـعـط ـيـلــه ،ي ــأم ــل أهــالــي
الهضبة أن تتحرك الحكومة السورية
ملساندتهم في هذا االتجاه ،وأن يطرح
م ـن ــدوب س ــوري ــا ل ــدى األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
بشار الجعفري ،املوضوع أمــام الــدول
األعضاء في املنظمة.

ّ
يؤكد أهالي الجوالن ّ
مضيهم في هذه المواجهة «ولو كلفنا ذلك دمنا وأغلى ما نملك» (أ ف ب)

