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فلسطين

مطار أبها
ق ــوات الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن فــي جبهة
الضباب والوازعية في تعز ،استمرت
ال ـض ــرب ــات ال ـص ــاروخ ـي ــة ف ــي جبهة
الـعـمــري فــي مــديــريــة ذو ب ــاب غربي
تعز ،وأعلنت وزارة الــدفــاع اليمنية
أن الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة اس ـت ـهــدفــت
تـجـمـعــات ل ـقــوات ال ـغــزو واملسلحني
فــي الجهة الغربية مل ــدارس العمري
بصليات من صواريخ «الكاتيوشا»
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ل ـل ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» قــد وج ـهــت ضــربــات عــدة
أول مـ ــن أمـ ـ ــس ل ـت ـج ـم ـع ــات ل ـل ـغ ــزاة
واملــرتــزقــة فــي أمــاكــن متفرقة فــي ذو
ب ــاب ،أبــرزهــا قصف بـ«الكاتيوشا»
عـلــى تـجـمــع للمسلحني فــي مجمع
في مثلث ذو باب .وفي
ذو باب ،وآخر ّ
هــذه األثـنــاء ،شنت طــائــرات العدوان
غ ــارات مكثفة على معسكر العمري
الـ ــذي ك ــان ــت ت ـن ــوي ت ـلــك الـتـجـمـعــات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تــم قصفها الـتـقــدم
باتجاهه.
وف ــي امل ـخ ــا ال ـســاح ـل ـيــة ال ـت ــي فشلت
معادية في
محاوالت عــدة لبارجات ّ
التقدم على سواحلها ،شنت طائرة
مـ ــن دون طـ ـي ــار أم ـ ــس غـ ـ ـ ــارات عـلــى
جـ ـن ــوب امل ـي ـن ــاء ب ــال ـق ــرب م ــن شــركــة
ال ـن ـف ــط ال ـي ـم ـن ـيــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،االم ــر
الــذي تكرر أيضًا في محافظة مأرب
ال ـتــي تـشـهــد تـقــدمــا مـسـتـمـرًا لـقــوات
ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
محيط مديرية صرواح شرقًا .وشنت
طـ ــائـ ــرات ال ـ ـعـ ــدوان أك ـث ــر م ــن خـمــس
غــارات على جبل هيالن في املديرية
نـفـسـهــا ،إضــافــة إل ــى غ ــارات متفرقة
على جبهة الجدعان ومفرق الجوف.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،تـمـكـنــت ق ــوات
ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» مــن
تـ ــأمـ ــن ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـ ــواقـ ـ ــع وال ـ ـقـ ــرى
ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـب ـي ـض ــاء ،م ــن بينها
ال ـشــازبــي ويـفـعــان فــي منطقتي ذي
نــاعــم وال ـنــاص ـفــة .وبـحـســب املـصــدر
العسكري ،فإن هذه املناطق كانت قد
نشطت فيها خاليا موالية للعدوان
تـطـمــح إل ــى ف ـتــح جـبـهــة ج ــدي ــدة في
املحافظة.

«حماس» تعود إلى العمليات االستشهادية
قاسم س .قاسم
مرت ثالثة أشهر على بداية «انتفاضة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس» .ن ـ ـفـ ــذت فـ ـ ــي تـ ـل ــك األشـ ـه ــر
ع ـم ـل ـي ــات ط ـع ــن وده ـ ـ ــس ع ـ ـ ــدة ،مـنـهــا
مــا ك ــان عـفــويــا وبــدافــع ف ــردي ،ومنها
مــا ك ــان مخططًا لــه مـسـبـقــا .بالنسبة
إلــى فصائل املـقــاومــة ،تحولت الضفة
امل ـح ـت ـل ــة إل ـ ــى س ــاح ــة عـ ـم ــل ،يـخـتـلــف
أس ـلــوب ووس ــائ ــل املــواج ـهــة فـيـهــا عن
ق ـط ــاع غ ـ ــزة .م ـن ـفــذو ع ـم ـل ـيــات الـطـعــن
والـ ــدهـ ــس ه ــم اس ـت ـش ـه ــادي ــون قـ ــرروا
مواجهة العدو بأسلوب جديد ،لذلك،
وبـ ـم ــا أن هـ ـ ــذه «ال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة» ال تـ ــزال
موجودة لدى فلسطينيي الضفة ،فإن
ب ـعــض ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة وم ــن بينها
«حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس»،
قـ ــررت تـفـعـيــل ال ـع ـمــل ال ـع ـس ـكــري ضد
ً
العدو اإلسرائيلي ،وصوال إلى تنفيذ
عمليات استشهادية.
هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ ،و«خ ــاي ــا
حركة حماس النائمة ،تلقت أوامرها
بـضــرب أه ــداف ُرص ــدت مسبقًا داخــل
فلسطني املحتلة» ،كما تقول مصادر
فــي ال ـحــركــة .ه ــذه املـعـلــومــات يعرفها
العدو اإلسرائيلي جيدًا ،والخلية التي
أل ـقــي ال ـق ـبــض عـلـيـهــا ف ــي مـنـطـقــة أبــو
ديــس فــي ال ـقــدس ،منذ أس ـبــوع ،كانت
مـهـمـتـهــا تـطـبـيــق ه ــذه الـ ـق ــرارات على
األرض .ووفق مسؤولني في «حماس»،
فــإن «مهمة خلية القدس كانت تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات ف ــي س ــاح ــة ب ـع ـيــدة ج ـ ـدًا عــن
مناطق املــواجـهــات وعمليات الطعن،
وكانت ستستهدف أراضي الـ.»48
بعد انكشاف الخلية ،تبني أن أحد أفراد
املجموعة أشرك شابًا في أمن السلطة
الفلسطينية ،وطلب منه توفير بعض
املستندات امل ــزورة ألفــرادهــا ،وهــو ما
كــان السبب الرئيسي فــي انكشافها.
وأضـ ــاف ال ـق ـيــادي« :الـعـمـلـيــات كــانــت
س ـت ـن ـف ــذ قـ ــري ـ ـبـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا
ان ـت ـه ــت ع ـم ـل ـي ــات الـ ــرصـ ــد ووض ـع ــت
الئـ ـح ــة ب ـ ــاأله ـ ــداف امل ـ ـنـ ــوي ض ــرب ـه ــا،
وكانت تتضمن شخصيات سياسية
وأمنية إسرائيلية».
وأك ــد الــرجــل أن ــه بــرغــم نـفــي املتحدثني
ال ــرس ـم ـي ــن ب ــاس ــم الـ ـح ــرك ــة ص ـح ــة مــا

نشرته وسائل إعالم العدو عن دور هذه
الخلية وأهــداف ـهــا ،ف ــإن املــرحـلــة املقبلة
سـتـشـهــد عـمـلـيــات نــوعـيــة ض ــد ال ـعــدو.
بالنسبة إلى «حماس» ،قرارها واضح،
وهو «عــودة املجاهد إلى قواعده ساملًا
بعد تنفيذه العملية ،ولكن إذا اضطررنا
إلــى تنفيذ عمليات استشهادية فإننا
لـ ــن نـ ـقـ ـص ــر» .تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر ال ـح ــرك ــة
إن الـتــركـيــز سـيـكــون عـلــى زرع عـبــوات
جــانـبـيــة تـسـتـهــدف آل ـي ــات وأف ـ ـ ــرادًا من
الجيش والشرطة اإلسرائيلية.
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـتـ ـع ــاط ــى الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي ــون
ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة م ـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة
الفلسطينية عـلــى أنـهــا أج ـهــزة «غير
ص ــدي ـق ــة» ت ـع ـمــل ع ـلــى تـفـكـيــك خــايــا
الحركة منعًا الستهداف اإلسرائيليني
وخ ــوف ــا م ــن سـيـطــرتـهــا ع ـلــى الـضـفــة.
وت ــروي مـصــادر الـحــركــة أن «السلطة
أس ـه ـم ــت فـ ــي اعـ ـتـ ـق ــال خ ـل ـي ــة اي ـت ـم ــار
(اغـتــال أفــرادهــا مستوطنًا وزوجـتــه)،
ب ـع ــد إصـ ــابـ ــة ق ــائ ــده ــا ك ـ ــرم امل ـص ــري
بسبب خطأ تقني» .وتقول إن الخطأ
ال ــذي ارتـكـبــه امل ـصــري أيـضــا هــو عــدم
هربه من املستشفى بعد تحقيق أفراد
السلطة معه واعـتـقــاده أنـهــم صـ ّـدقــوا
روايته حول إصابته.
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف أنـ ـ ـ ــه «خ ـ ـ ـ ــال االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
الثانية كان عناصرنا عند إصابتهم
وبـ ـ ـع ـ ــد تـ ـحـ ـقـ ـي ــق األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة
معهم ،يتركون املستشفى ويهربون،

ل ـكــن امل ـص ــري ل ــم يـفـعــل ذل ــك واط ـم ــأن
إلـ ــى وع ـ ــود األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة بــأنـهــا
ستحميه» .وقــالــت أيـضــا إن «أجـهــزة
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة أخ ـ ـ ـلـ ـ ــت املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ق ـب ــل
اقتحامها من املستعربني ،وهو ما لم
ينتبه إليه املصري».
ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادي خ ـط ــأ
امل ـ ـصـ ــري ،ب ــاع ـت ـم ــاد األس ــالـ ـي ــب ال ـتــي
ك ــان ــت ت ـع ـت ـم ــده ــا خ ـ ــال االن ـت ـف ــاض ــة
ال ـث ــان ـي ــة ،وه ـ ــي وض ـ ــع م ــراف ــق يـمـثــل
حارسًا شخصيًا لكل جريح ،وهو ما
جــرى مــع األسـيــر عــزام شــالــدة املتهم
ب ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة دهـ ـ ــس ضـ ــد ج ـن ــود
العدو .ووضعت الحركة مع شاللدة،
ابـ ــن ع ـمــه ال ـش ـه ـيــد ع ـبــد ال ـل ــه حــارســا
ش ـخ ـص ـيــا لـ ــه فـ ــي أح ـ ــد مـسـتـشـفـيــات
ال ـخ ـل ـيــل .ع ــرف اإلســرائ ـي ـل ـيــون بــذلــك،
وعند اقتحامهم «املستشفى األهلي»،

عناصر من
«حماس» يتواصلون
مع الصف الثاني
والثالث في «فتح»

يتعاطى الحمساويون مع أمن السلطة على أنه «غير صديق» (آي بي ايه)

أع ــدم ــوا امل ــراف ــق بـخـمــس رص ــاص ــات،
واعتقلوا ع ــزام املتهم بتنفيذ عملية
الدهس.
تؤكد الحركة أن كــل االعـتـقــاالت التي
نـفــذهــا ج ـهــاز «ال ـش ــاب ــاك» ض ــد خلية
«اي ـت ـمــار» و«أب ــو دي ــس» لــن تــؤثــر في
ع ـم ــل ب ــاق ــي الـ ـخ ــاي ــا ،خ ـص ــوص ــا أن
أفرادها غير معروفني أمنيًا وال يوجد
عليهم أي شبهة قــانــونـيــة« ،وه ــو ما
يثير غضب العدو ،ألن غالبية منفذي
ال ـع ـم ـل ـيــات غ ـيــر خــاض ـعــن لـلـمــراقـبــة
األمنية ،وهم من الجيل الجديد».
ه ـ ـك ـ ــذا ،وب ـ ـعـ ــد ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ال ـت ـن ـس ـي ــق
األم ـن ــي ب ــن الـسـلـطــة واإلســرائ ـي ـل ـيــن
س ـل ـب ــا ع ـل ــى ب ـع ــض أفـ ـ ـ ــراد «حـ ـم ــاس»
وخـ ــايـ ــاهـ ــا ،ت ـس ـع ــى الـ ـح ــرك ــة حــال ـيــا
إل ــى سـحــب ال ـب ـســاط م ــن تـحــت قــدمــي
رئـيــس السلطة ،محمود عـبــاس ،عبر
إش ـ ـ ــراك عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـف ـت ـحــاويــن
ف ــي «ال ـه ـب ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،الـ ــدائـ ــرة فــي
الـ ـضـ ـف ــة .تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر الـ ـح ــرك ــة إن
«ع ـنــاصــرنــا ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع بعض
الفتحاويني ،خصوصًا قيادات الصف
الـثــانــي وال ـثــالــث ،وه ـنــاك تنسيق في
م ــا بـيـنـهــم ف ــي ب ـعــض أم ــاك ــن الـضـفــة.
أب ــو مـ ــازن ي ـع ــرف ذلـ ــك ،وه ــو ي ـحــاول
اعـتـقــالـهــم وم ـن ـع ـهــم» .أم ــا ال ـه ــدف من
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،فـ ـه ــو الـ ـسـ ـع ــي إل ــى
«إشراك جزء كبير من جمهور الضفة
فــي انـتـفــاضــة ال ـقــدس لـتــوفـيــر حماية
لخاليا املقاومة».
إل ــى ذل ــك (األخ ـ ـب ـ ــار) ،ن ـش ــرت وســائــل
إع ـ ـ ــام عـ ـب ــري ــة صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،أنـ ـب ـ ً
ـاء
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاده ـ ـ ــا أن م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة
فلسطينية حكمت على شرطي يعمل
ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،وي ــدع ــى م ـح ـمــد حــامــد
( 22عـ ــامـ ــا) ،بــال ـس ـجــن ع ـش ــرة أعـ ــوام
مــع األشـغــال الـشــاقــة ،لتنفيذه عملية
إط ـ ــاق نـ ــار ع ـل ــى ج ـي ــش الـ ـع ــدو ق ــرب
البلدة قبل شهر ونـصــف .لكن عائلة
املعتقل لــدى السلطة ،وهــي مــن بلدة
س ـلــواد ش ــرق رام ال ـلــه وس ــط الـضـفــة،
نفت ذلــك ،وقالت لوكالة محلية إنها
تــواصـلــت مــع جـهــاز «االسـتـخـبــارات»
الفلسطيني ،الــذي أكــد لها أن محمد
معتقل لــدى الجهاز ،وأخبروها بأنه
لم يصدر بحق ابنها أي قرار حكم.

مصر

األمن يستبق ذكرى « 25يناير» :اعتقال معارضين ...وتهديدهم
القاهرة ــ رانيا العبد
عدد من «الضربات» االستباقية
بدأ األمن املصري بشن ٍ
ف ــي ذك ـ ــرى « 25ي ـن ــاي ــر» ،ض ــد عـ ــدد م ــن الـسـيــاسـيــن
امل ـعــارضــن لـلـنـظــام ال ـحــالــي .وش ـهــد األس ـب ــوع املــاضــي
حملة من االعتقاالت لعدد من ّ
عدد من
الشبان ،وإغالق ً ٍ
املكتبات واملـقــاهــي الكائنة وســط العاصمة ،فضال عن
تـهــديــدات غير مباشرة لـقـيــادات حزبية مــن أرق ـ ٍـام غير
معروفة.
آخر هذه الحمالت ،كان القبض ،فجر أمس ،على الناشط
خالد األن ـصــاري ،أحــد أعـضــاء حــزب «العيش والحرية»
(تحت التأسيس) ،وهو ما كشف عنه الحزب في تدوينة
ّ
على صفحته الرسمية ،على «الفيسبوك» .وأكدت قيادات
الحزب أن القبض على األنصاري سببه «غير معلوم»،
ً
مشيرة إلى أنه موجود حاليًا في قسم «بوالق الدكرور».
وسبقت هذه الخطوة قيام األمن بالقبض على  6شباب،
 3مـنـهــم أع ـضــاء فــي «حــركــة  6أب ــري ــل» ،وع ـلــى آخــريــن
بسبب منشوراتهم املعادية للنظام الحالي ،على مواقع
التواصل االجتماعي ،وتحديدًا «الفيسبوك».
وحمل االتـهــام املـ ّ
ـوجــه إلــى أعضاء « 6أبــريــل»« ،التظاهر
دون تـصــريــح وتعليق الف ـت ـ ٍة مناهضة للحكم وإط ــاق
ألعاب نارية ،في خالل األيــام املاضية» .وأعلنت صفحة
« 6أبــريــل» ،على «الـفـيـسـبــوك» ،أن «اثـنــن مــن املقبوض
ُ
عليهم اقتحم منزلهما فــي الـقــاهــرة ،دون إذن نيابة أو
أوام ــر ضبط وإح ـضــار» ،وذلــك فــي إطــار حمالت ّ
«زوار
الليل» على عدد من منازل أعضاء الحركة.

ّ
وات ـه ـم ــت ال ـح ــرك ــة ،ال ـتــي يــوجــد مـعـظــم ق ـيــادات ـهــا داخ ــل
ال ـس ـجــون اآلن ،ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم بــأنــه «ي ـح ــاول تصفية
الـكـيــانــات املـنـحــازة إلــى الـشـعــب ،والـتــي تكشف أكاذيبه
وفساده ووجهه القبيح ،وتقف أمام نظام ّ
يفرط في ثروات
البالد ،وينحاز إلى رجال األعمال ويطحن الفقراء».
ّ
ّ
وستصعد بكل الطرق
وأكدت الحركة أنها لن تستسلم،
السلمية ،مع استمرارها في مقاومة الفساد واالستبداد،
حتى تحقيق أهداف الثورة واإلفراج عن كافة املعتقلني.
ُيذكر أن حكمًا قضائيًا صــدر بحظر حركة « 6أبريل»
فــي  28ن ـيـســان ،مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،بـعــد أن كــانــت من
أبرز الداعمني لتظاهرات « 30يونيو  ،»2013التي ّ
مهدت
إلطاحة محمد مرسي ،وجماعة اإلخوان املسلمني.
في غضون ذلك ،قال القيادي في التيار الشعبي املصري،
السفير معصوم مرزوق ،لـ«األخبار» إنه تلقى تهديدًا من
ّ
رقم «خاص» .وأضاف مرزوق أن املتصل قال له«ّ :جهزوا
ً
العيش والحالوة» ،مذيال عبارته بألفاظ نابية .وعقب على
الواقع بالقول« :هذا هو أقصى ما يستطيعه نظام جبان».
وف ــي الـسـيــاق ،يشهد وس ــط ال ـقــاهــرة ،اسـتـنـفــارًا أمنيًا،
يــزداد مع العد التنازلي إلحياء الذكرى الخامسة لثورة
« 25ي ـن ــاي ــر» ،م ــا دفـ ــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة م ــن مختلف
االختصاصات إلى إغالق عدد من املقاهي ودهم بعض
دور النشر وساحات املعارض الفنية في املنطقة.
وأعـلــن مــديــر «دار ميريت للنشر» ،محمد هــاشــم ،دهم
«مباحث املصنفات» ملقر داره ،أمــس ،الكائن في شارع
صـبــري أب ــو عـلــم ،بــدعــوى بيعها كـتـبــا لـيــس لـهــا أرق ــام
إيــداع ،باإلضافة إلى القبض على أحد العاملني في الدار

بتهمة إدارة ندوات سياسية .وقال هاشم لـ«األخبار» إن
«املـبــاحــث دهمت مـقـ ّـره دون توجيه اتـهــامــات واضـحــة»،
خـصــوصــا أن ال ـقــوة األمـنـيــة فحصت الـكـتــب ول ــم تعثر
ّ
على شــيء .وأضــاف« :أنــا أدرك أنها هــذه كلها ضربات
اسـتـبــاقـيــة م ــن األمـ ــن لـتـخـ ّـوفـهــم م ــن ت ـظ ــاه ــرات إح ـيــاء
ذك ــرى  25ي ـنــايــر» .ب ــدوره ــا ،ت ـقــود «شــرطــة املصنفات
الفنية» حمالت أمنية ،وامتدت حتى مسرحي «روابــط»
و«جــالـيــرى تــاون ه ــاوس» ،مساء االثـنــن ،اللذين يقعان
بالقرب من شارع «شامبليون» الشهير ،وسط العاصمة،
حيث تشتهر هذه األماكن باستضافة الحفالت الفنية،
لفرق موسيقية وبعض العروض املسرحية.
وأجبرت القوى األمنية على مــدار األيــام املاضية ،بعض
املقاهي على اإلغالق مبكرًا تمهيدًا إلغالقها تدريجًا حتى
موعد إحياء «الذكرى الخامسة» ،خشية من التجمعات
الشبابية في املناطق القريبة من ميدان التحرير ،بحسب
عدد من عمال املقاهي في «شامبليون».
أم ـ ّـا األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ،وامل ــؤي ــدة لـلـنـظــام ال ـحــالــي ،فلم
يعقب ّأي مــن نوابها على الحمالت األمنية ،إذ التزموا
الصمت ،فيما أصــدر عــدد مــن اإلعــامـيــن والحقوقيني
والسياسيني من حزبي «الــدسـتــور» و«التيار الشعبي»
(تحت التأسيس) ،بيانًا أدانــوا فيه «الحملة التي تشنها
القبض
أجهزة األمن على شباب ثورة  25يناير ،وحاالت ّ
األخيرة التي طاولت العشرات من الشباب» .وطالب موقعو
البيان بوقف هــذه الحمالت التي وصفوها بـ«الظاملة»،
ف ــورًا واإلفـ ـ ــراج ع ــن ك ــل ال ـش ـبــاب الًــذي ــن قـبـضــت عليهم
القوى األمنية ،دون جريمة ،إضافة إلــى سجناء «الــرأي

والـتـظــاهــر» .واتـهــم البيان النظام الحاكم بــأنــه «يــواصــل
السياسات نفسها التي قامت ضدها الثورة ،بمصادرة
ّ
الحريات ،ومنع التعددية» ،باإلضافة إلى تحكم الجهاز
األمني في «كــل صغيرة وكبيرة» .ورأى البيان «أن كل
املتابعني لنظام حكم الرئيس السيسي يدركون تمامًا أن
نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ،ورفض الحريات
الـعــامــة ،ومـنــع الـتـظــاهــر ،وحـبــس الـنـشـطــاء السياسيني،
ومصادرة املجال العام».
بالتوازي ،أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أمس ،عن
«تفهمه لقلق املصريني بخصوص أزمــة سد النهضة»،
ّ
اإلثيوبي ،مؤكدًا «حرصه على مصالح اإلثيوبيني مثل
الشعب املصري» .وفي خطاب تلفزيوني ،عقب تدشني
مـشــروع زراع ــي السـتـصــاح «مـلـيــون ف ــدان» فــي مدينة
تطرق السيسي إلى أزمة ّ
الفرافرة ،غربي البالدّ ،
«السد»،
ً
قائال« :أنا (متفهم قلق) املصريني ألن املياه حياة أو موت».
وأضاف في أول تعليق له بعد اتفاقيات الخرطوم(« :نحن
فقط) نتعامل (مثل) ما اتفقنا مع أشقائنا ـ اإلثيوبيني ـ
من األول ،وهم (يريدون أن) يعيشوا زي ما إحنا عاوزين
نعيش ،و(ال بد) نحقق املصالح املشتركة بيننا» .ويهدف
املشروع إلى زيــادة املساحة الزراعية بمقدار  20باملئة،
لتصل إلى  9.5ماليني «فدان» في األعوام القليلة املقبلة.
وتعتبر الحكومة أن املشروع يهدف إلى «تضييق الفجوة
الغذائية ،وزيــادة املساحة املأهولة بالسكان» ،إذ يعيش
أكـثــر مــن  90مـلـيــون مـصــري عـلــى نسبة سبعة باملئة
فقط من مساحة مصر اإلجمالية ،والبالغة نحو مليون
كيلومتر مربع.

