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فلسطين

الشرق

م ـ ـ ـعـ ـ ــدان ،املـ ـعـ ـق ــل األقـ ـ ـ ـ ــرب ل ـت ـن ـظ ـيــم
«داعش» في ريف دير الزور الشمالي
الغربي ،والتي يتوقع أن تشكل نقطة
انطالق للتقدم نحو مدينة دير الزور
من هذا املحور .وتزامن ذلك مع تقدم
الـجـيــش وحـلـفــائــه فــي عـمــق الـبــاديــة
عـلــى م ـحــور حـقــل الـهـيــل ـ ـ السخنة،
ع ـب ــر ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى تـ ــل أم خـصــم
وج ـبــل الـقـلـيــات ج ـنــوب غ ــرب بـلــدة
ال ـس ـخ ـنــة ،ال ـت ــي ف ــي حـ ــال اس ـت ـعــادة
ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـي ـهــا ،سـتـشـكــل مـفـتــاح
الطريق للتقدم نحو دير الزور.

ـنصرة»
أمــا فــي الـشـمــال ،فـتـحــاول «الهيئة»
اس ـت ـغ ــال م ـكــاس ـب ـهــا خـ ــال ال ـن ــزاع
األخ ـي ــر م ــع «أح ـ ــرار ال ـش ــام» لـفــرض
سلطة أم ــر واق ــع مطلقة عـلــى كامل
مناطق سيطرة الفصائل املسلحة
ف ـ ــي إدلـ ـ ـ ــب وريـ ـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـغ ــرب ــي.
اإلط ــار ،أصــدرت «الهيئة»
وفــي هــذا ّ
تعميمًا موقعًا باسم قائدها العام
هـ ــاشـ ــم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،م ـن ـع ــت ب ـمــوج ـبــه
ت ـش ـك ـي ــل ّ
أي فـ ـص ــائ ــل ج ـ ــدي ـ ــدة فــي
مناطق الشمال الـســوري ،الخارجة
عـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وأضـ ـ ــاف
الـ ـبـ ـي ــان أن «أي ف ـ ــرد أو م ـج ـمــوعــة
تـنـشــق عــن ّ
أي فـصـيــل فــي الـســاحــة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا (ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام)،
تخرج من دون سالح».
وف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور الف ـ ـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي إدل ـ ـ ــب
ومـحـيـطـهــا ،نـقـلــت م ــواق ــع مـعــارضــة
أن الجانب التركي أصدر قرارًا بمنع
إدخ ـ ـ ــال مـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء إل ـ ــى ال ـجــانــب
الـســوري ،عبر معبرها املقابل لباب
ال ـ ـهـ ــوى .ويـ ـع ـ ّـد ال ـ ـقـ ــرار الـ ـت ــرك ــي ،إن
ص ــح ،مــؤث ـرًا ج ـدًا عـلــى حــركــة املعبر
وأهـمـيـتـهــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـفـصــائــل
املسيطرة في ريف إدلــب ،إذ إن مواد
البناء تحتل النسبة األكبر من املواد
الداخلة عبر املعبر.
(األخبار)

ّ
«جمعة الغضب» تتوج انتصار المقدسيين
لم يخل يوم أمس من
مواجهات بين الفلسطينيين
وجنود العدو اإلسرائيلي
داخل ًاألقصى أو خارجه،
وصوال إلى محافظات
الضفة وكذلك على الحدود
مع غزة ،إذ سقط شهيد في
القطاع وآخر في بيت لحم،
بجانب مئات اإلصابات .وجاءت
«جمعة الغضب» تتويجًا
ألسبوعين من مقاومة
الفلسطينيين إلجراءات العدو
في األقصى حتى إزالتها،
وتأكيدًا للموقف الرافض
لتكرارها
رغــم التحذيرات التي أطلقتها الشرطة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة مـسـبـقــا ،اح ـت ـشــد ع ـشــرات
اآلالف مــن الفلسطينيني لـلــوصــول إلى
امل ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى ،ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـق ــدس
املحتلة ،وأداء صالة الجمعة فيه بعدما
ح ــرم ــوا ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة م ــن أدائـ ـه ــا
داخل املسجد .لكن قوات االحتالل كانت
قــد فــرضــت ق ـيــودًا عـلــى دخ ــول املصلني
ونشرت حواجز عدة حالت دون وصول
ف ـئ ــات ك ـث ـيــرة اخـ ـت ــارت أن تـصـلــي على
الطرقات.
وبعدما انقضت الجمعة ،فتحت مساء
ّ
أمس جميع أبواب األقصى أمام املصلني
لـصــاة العصر ومــا بـعــدهــا ،وذل ــك دون
وقالت
تحديد أعمار أو شــروط مقيدة.
ّ
«األوق ـ ــاف اإلســامـ ّـيــة» فــي ال ـق ــدس ،إنــه
تــم فـتــح جميع أب ــواب املـسـجــد مــن دون
تحديد األعـمــار للداخلني إلــى األقصى،
ّ
بعدما أعلنت شرطة االحتالل أن تحديد
األعمار للرجال دون الخمسني قد ألغي،
ّ
وأن ذلـ ــك كـ ــان م ـج ــرد إجـ ـ ــراء اح ـت ــرازي
لصالة الجمعة ،التي أغلق خاللها بابا
األسباط وحطة.
وكانت قــوات االحتالل قد أغلقت مساء

أول م ــن أم ـ ــس «غـ ـ ــاف» الـ ـق ــدس ال ــذي
يشمل األحياء والشوارع املتاخمة لسور
القدس التاريخي ،وكذلك املنطقة املمتدة
من سلوان وحي رأس العمود والصوانة
ً
ووادي الجوز والشيخ جراح ،فضال عن
إغــاق الشارع الرئيسي املحاذي لسور
القدس واملمتد من باب العمود وشارع
ال ـس ـل ـط ــان س ـل ـي ـم ــان وب ـ ــاب الـ ـس ــاه ــرة،
ً
وصـ ــوال إل ــى ب ــاب األسـ ـب ــاط .وأت ــى ذلــك
بعد يوم عنيف من املواجهات الناجمة
عن قمع االحتالل للمتظاهرين الفرحني
ب ــدخ ــول امل ـس ـج ــد ،ح ـيــث اع ـت ـق ـلــت فجر
أمس نحو  120مصليًا كانوا يعتكفون
داخــل األقـصــى ،وأصــابــت عشرات منهم
 15ب ــأع ـي ــرة م ـطــاط ـيــة ف ــي الـ ـ ــرأس بــن
املصلني ،وكذلك ستة مسعفني.
كذلك ،شملت إجراءات االحتالل تحليق
ط ــائ ــرة مــروح ـيــة وم ـن ـطــاد اسـتـخـبــاري
ً
ف ــي سـ ـم ــاء امل ــديـ ـن ــة ،فـ ـض ــا ع ــن نـصــب
املـتــاريــس وحــواجــز عسكرية وشرطية
في شوارع املدينة وطرقاتها ،باإلضافة
إل ــى تـسـيـيــر دوري ـ ـ ــات ع ـس ـكــريــة راج ـلــة
ومـحـمــولــة وخ ـيــالــة .كـمــا أقـيـمــت صــاة
ح ــاش ــدة ف ــي بـ ــاب ال ـخ ـل ـيــل ،وهـ ــي امل ــرة
الثانية التي تقام فيها مثل هذه الصالة
فــي تلك املنطقة ،علمًا بــأن بــاب الخليل
ه ــو األق ـ ــرب إل ــى غ ــرب ال ـق ــدس املـحـتـلــة
ً
ودومـ ـ ـ ــا يـ ـج ــري االح ـ ـتـ ــال ف ـي ــه أعـ ـم ــاال
تهويدية ،فيما تظاهرت هناك مجموعة
م ــن امل ـس ـتــوط ـنــن وهـ ــي ت ـح ـمــل أع ــامــا
إسرائيلية الستفزاز املصلني.
فــي هــذا الـسـيــاق ،نقلت مــواقــع إعالمية

عن مفتي الــديــار الفلسطينية وخطيب
األقصى السابق ،الشيخ عكرمة صبري،
أن امل ـقــدس ـيــن والـفـلـسـطـيـنـيــن ه ــم من
ح ـق ـقــوا االن ـت ـص ــار ب ــإع ــادة ف ـتــح أب ــواب
ً
للمصلني ،متسائال« :غريب أن
املسجد ّ
بعضهم تبنى االنتصار بعد حدوثه»،
ف ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة واألردن.
وأض ــاف صـبــري« :الـخـطــوة التالية هي
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـت ـج ــاوزات اإلســرائـيـلـيــة
وتصحيحها».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،اس ـت ـش ـهــد مــواط ـنــان
وأصـيــب الـعـشــرات بـجــراح مختلفة في
م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة م ــع قـ ــوات االح ـت ــال
ان ــدل ـع ــت ف ــي م ـن ــاط ــق عـ ــدة ف ــي الـضـفــة
والقدس املحتلتني وقطاع غزة .وأعلنت
وزارة ال ـص ـحــة ف ــي ال ـق ـطــاع اسـتـشـهــاد
ال ـش ــاب عـبــد الــرح ـمــن أب ــو هـمـيـســة (16
ع ــام ــا) شـ ــرق الـ ـب ــري ــج ،وسـ ــط ال ـق ـط ــاع،
فيما أعلنت وزارة الصحة فــي رام الله
اس ـت ـش ـه ــاد الـ ـش ــاب ع ـب ــدال ـل ــه طـقــاطـقــة

رفع العدو القيود على
دخول األقصى وفتح
بقية أبواب المسجد

لم تمنع تهديدات الشرطة اإلسرائيلية وإجراءاتها من تدفق عشرات آالف المصلين (أ ف ب)

بـعــد إصــابـتــه بــرصــاص االح ـتــال الــذي
ادعى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب
مـسـتــوطـنــة «غ ــوش عـتـصــويــن» جـنــوب
بيت لحم ،في الضفة.
وذكــرت مواقع إسرائيلية أن فلسطينيًا
ي ـح ـمــل سـكـيـنــا ص ـغ ـيــرة ح ـ ــاول تـنـفـيــذ
عملية طعن للجنود على مفرق «غوش
عتصيون» قبل استهدافه بالرصاص،
فــأص ـيــب بـ ـج ــراح ب ـل ـي ـغــة ،ث ــم أع ـل ــن عن
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاده ،ف ـي ـم ــا لـ ــم يـ ـص ــب أي مــن
الجنود اإلسرائيليني .ومثلما حدث في
ح ــاالت ســاب ـقــة ،مـنـعــت ق ــوات االح ـتــال
طواقم اإلسعاف من تقديم العالج الالزم
للشهيد وتركوه ينزف حتى املوت.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ،أف ـ ـ ــادت
مصادر طبية بأنه تم التعامل مع 225
إصابة بجراح مختلفة ،بينها إصابات
ب ــال ـغ ــاز والـ ــرصـ ــاص ال ـح ــي وامل ـطــاطــي
فــي املــواجـهــات الـتــي تــركــزت فــي محيط
األقصى وكذلك في قلنديا ،فيما تركزت
ت ـظــاهــرات الـضـفــة املـحـتـلــة عـلــى كــل من
حــاجــز ح ــوارة جـنــوب نــابـلــس ،واملــدخــل
الـشـمــالــي ملــديـنــة بـيــت لـحــم ،وقــريــة كفر
ق ــدوم ،وبـيــت أمــر فــي الخليل (جـنــوب)،
وفي بيت إيل شمال البيرة.
ووفق إحصائية لـ«مركز أسرى فلسطني
لـلــدراســات» ،صـ ّـعــدت سلطات االحتالل
ع ـم ـل ـيــات االعـ ـتـ ـق ــال ال ـع ـش ــوائ ـي ــة بـحــق
الـفـلـسـطـيـنـيــن م ـنــذ «عـمـلـيــة األق ـصــى»
قبل أسبوعني ،إذ رصــد املــركــز مــا يزيد
عـ ـل ــى  400ح ــال ــة اعـ ـتـ ـق ــال فـ ــي ال ـض ـفــة
والقدس .وأوضح املركز في بيان ،أمس،
أن حـمــات االعـتـقــال الجماعية طاولت
ال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال وق ـ ـيـ ــادات سـيــاسـيــة
ون ــواب ــا وك ـب ــارًا فــي الـســن وع ـل ـمــاء ،كما
ت ــرك ــز الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ـن ـهــا ف ــي مــديـنــة
ال ـق ــدس ،ح ـيــث بـلـغــت ن ـحــو  300حــالــة،
منها  120فجر أمس.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،خ ـ ــرج مـ ـئ ــات األردنـ ـ ـي ـ ــن فــي
ت ـظ ــاه ــرة قـ ــرب الـ ـسـ ـف ــارة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
فــي الـعــاصـمــة عـمــان للمطالبة بــإغــاق
ال ـس ـف ــارة وإلـ ـغ ــاء م ـعــاهــدة وادي عــربــة
احتجاجًا على مقتل مواطنني أردنيني
بـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص أح ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ــراس ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة
اإلســرائـيـلـيــة ،األح ــد املــاضــي ،علمًا بأن
طاقم السفارة غادر بعد ذلك بيومني.
(األخبار)

مصر

ٌ
«مجلس قومي لمكافحة اإلرهاب» :حبر على ورق؟
القاهرة ــ جالل خيرت
لــم يـتـعـ َّـد اعـتـمــاد الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الفتاح
ال ـس ـي ـســي ق ـ ــرارًا ج ـم ـهــوريــا ب ــإن ـش ــاء «املـجـلــس
القومي ملواجهة اإلرهاب والتطرف» ،قبل يومني،
كــونــه قـ ــرارًا يـضـيــف مجلسًا جــدي ـدًا بــا آلـيــات
ّ ً
محمال بأعباء
وصالحيات فعلية ،بل مجلسًا
ّ
الجهات املمثلة فيه من دون أن يملك استراتيجية
واضحة أو توافق بني ّ
مكوناته.
ُ ّ
وال يـعـكــس الـتـمـثـيــل فــي ه ــذا املـجـلــس (مـشــكــل
من رئيس الجمهورية ،وعضوية كل من رئيس
مجلس الـنــواب ورئـيــس مجلس ال ــوزراء ،وشيخ
األزهـ ـ ـ ــر ،وب ــاب ــا اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،ووزراء ال ــدف ــاع
واألوق ـ ـ ـ ــاف والـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة وال ـت ـضــامــن
االجتماعي والخارجية والداخلية واالتـصــاالت
والعدل والتربية والتعليم ،والتعليم العالي ،ورئيس
جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة ،ورئـيــس هيئة الرقابة
اإلداريـ ـ ــة ،وي ـضــم كــذلــك ع ــددًا مــن الشخصيات
العامة) ،توازنًا بني الجهات التي يفترض أن تقوم
بمكافحة اإلرهاب والتطرف ،بل هو تمثيل يغلب
عليه الطابع األمني .ويضع املجلس شيخ األزهر
ومستشار السيسي لـلـشــؤون الــديـنـيــة ،أسامة

األزهري ،في مواجهة على طاولة واحدة.
اخـتــار السيسي فــي املجلس الــذي مــن املـقــرر أن
ً
ـرة كل شهرين ،شخصيات ّ
مقربة منه
ينعقد مـ
ومـحـســوبــة عـلـيــه بـشـكــل كـبـيــر ،بـيـنـمــا لــم يمنح
ت ـش ـك ـيــل امل ـج ـل ــس اه ـت ـم ــام ــا ب ــال ـج ــان ــب ال ـث ـقــافــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،إذ اع ـت ـمــد ع ـلــى ال ـح ـضــور األم ـنــي
بجانب التمثيل الثقافي ،وهو ما يعكس فكر الدولة
ّ
وسياستها خالل الفترة الحالية ،واللذين يتسمان
بالتوجه األمـنــي .وجــاء اختيار وكيل جهاز أمن
ّ
ال ــدول ــة ال ـس ــاب ــق ف ـ ــؤاد ع ـ ــام ،امل ــت ـه ــم بــالـتـعــذيــب،
ليعكس الطبيعة األمنية املسيطرة على املجلس
والسياسات املتوقعة منه خالل الفترة املقبلة.
ّ
يضم املجلس ّأي شخصية قانونية يمكن أن
ولم
تراجع التشريعات املتعلقة باإلرهاب ومواجهته،
ً
باستثناء وجود وزير العدل ممثال بصفته ،فيما
لــم يـحــدد ق ــرار إن ـشــاء املـجـلــس آل ـيــات االجـتـمــاع
الفترة املقبلة أو آليات العمل في داخله ،ما
خالل
ّ ً
يجعله معطال حتى إشعار آخر.
وبحسب قرار إنشائه ،يختص املجلس بـ«إقرار
اسـتــراتـيـجـيــة وطـنـيــة شــامـلــة ملــواج ـهــة اإلره ــاب
وال ـت ـط ــرف داخ ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا ،وال ـت ـن ـس ـيــق مع
املــؤس ـســات الــديـنـيــة واألج ـه ــزة األم ـن ـيــة لتمكني

الخطاب الديني الوسطي املعتدل ونشر مفاهيم
الــديــن الصحيح فــي مــواجـهــة الـخـطــاب املتشدد
بكافة صوره ،ووضع خطط إلتاحة فرص عمل
بمناطق الـتـطــرف ،ودراس ــة أحـكــام التشريعات
املتعلقة بمواجهة اإلره ــاب داخليًا وخــارجـيــا».
كذلك يعتزم املجلس «اقتراح تعديل التشريعات
الـقــائـمــة ،ملــواجـهــة أوج ــه الـقـصــور فــي اإلج ــراءات
ً
وصــوال إلى العدالة الناجزة ،واالرتقاء بمنظومة
التنسيق وال ـت ـعــاون بــن كــافــة األج ـه ــزة األمنية
والسياسية مع املجتمع الدولي ،خصوصًا دول
الجوار ،والسعي إلى إنشاء كيان إقليمي خاص
بــن مصر وال ــدول العربية يتولى التنسيق مع
األج ـه ــزة املـعـنـيــة بمكافحة اإلرهـ ــاب والـجــريـمــة
املنظمة».
وفيما حظي قــرار إنـشــاء املجلس بترحيب في
أوساط البرملان ومؤيدي السيسي ،ال يتوقع منه
فعليًا أن يحقق نتائج سريعة على أرض الواقع
ً
بسبب التركيبة غير املتجانسة في تشكيله أوال،
وفـقــدانــه أي صــاحـيــات فعلية فــي الـتـعــامــل مع
مؤسسات الــدولــة أو البنية التشريعية الخاصة
بها ثانيًا ،ما ّ
يرجح احتمال أن يكون هذا املجلس
جسمًا بيروقراطيًا ليس إال.

