
7 تتمات
قوات االحتالل االميركي ..تتمة

االميركية لم تعترف حتى اآلن بامتالك المعارضة السورية لالسلحة الكيماوية.
هــذا واســتولت الجماعــات المســلحة الســورية المواليــة لتركيــا علــى عــدد مــن المنــازل ومحــال تجاريــة فــي محيــط ناحيــة معبطلــي بمنطقــة 

عفريــن بريــف حلــب الشــمالي وذلــك فــي إطــار سياســاتها اإلجراميــة والتضييــق علــى األهالــي.
وأفــادت مصــادر محليــة لـــ ســانا بــأن مســلحي مــا يســمى “لــواء الشــمال” الموالــي لقــوات االحتــالل التركــي اســتولوا بقــوة الســالح علــى 
ثالثــة منــازل ومحــال تجاريــة فــي عــدة قــرى بمحيــط ناحيــة معبطلــي التابعــة لمنطقــة عفريــن واعتــدوا بالضــرب والشــتم علــى القاطنيــن فيهــا.

ــر ديمغرافــي فــي  ــع وإحــداث تغيي ــة تحــاول مــن خــالل ممارســاتها هــذه فــرض األمــر الواق وأشــارت المصــادر إلــى أن التنظيمــات اإلرهابي
المنطقــة فــي إطــار مخططــات مشــغلها التركــي الســاعي الــى فــرض التتريــك كأمــر واقــع.

المقاومة الفلسطينية: جاهزون ..تتمة
أما في جنين، فأصاب االحتالل شابًا فلسطينيًا بالرصاص المطاطي واعتقل 3 شبان خالل مواجهات عند حاجز الجلمة.

وارتفــع عــدد الشــهداء برصــاص جنــود االحتــالل اإلســرائيلي والمســتوطنين، الــى 14 خــالل مواجهــات فــي عــدة محافظــات بالضفــة الغربيــة، 
فــي حيــن بلــغ عــدد الجرحــى 1334.

التظاهرات مستمرة في الداخل المحتل
هذا وتتواصل المظاهرات في البلدات والمدن الفلسطينية داخل األراضي المحتلة عام 1948 لليوم السادس على التوالي.

وفــي القــدس المحتلــة، أصيــب 13 مقدســيًا بجــروح فــي حــيّ الشــيخ جــراح وبيــت حنينــا وبيــت صفافــا وســلوان امــس الســبت، مــن بينهــا 
إصابــات بالرصــاص المطــاط وأخــرى بالرصــاص الحــي.

واغلق االحتالل طرقات عزّز قواته في القدس المحتلة نظرًا لشدة التظاهرات في داخل »الخط األخضر«.
ــا، وأم الفحــم، والطيبــة، وباقــة الغربيــة، وعــكا، وعيــن ماهــل، ومجــد الكــروم، والشــيخ دنــون، والفريديــس،  ونظمــت تظاهــرات فــي كفــر كن
وقلنســوة، وبلــدات أخــرى، تنديــداً باالعتقــاالت، وعــدوان االحتــالل علــى الشــيخ جــراح، والمســجد األقصــى، وبالقصــف اإلســرائيلي المتواصــل علــى 

قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى اعتــداءات الشــرطة اإلســرائيلية المتواصلــة وحمايــة المســتوطنين الذيــن يســتهدفون الفلســطينيين.
ونّفــذت الشــرطة اإلســرائيلية حمــالت مداهمــات وتفتيشــات فــي البلــدات الفلســطينية فــي الداخــل، تخللهــا اعتقــال عشــرات الشــبان بزعــم 

المشــاركة فــي المســيرات والفعاليــات االحتجاجيــة ضــد العــدوان اإلســرائيلي.
هــذا وقالــت الناشــطة ســنبلة عــالء الديــن للمياديــن إن قــوات االحتــالل الصهيونــي اعتقلــت أكثــر مــن 400 فلســطيني مــن بلــدات الداخــل 

الفلســطيني المحتــل.
ولفتت عالء الدين إلى أن المستوطنين والشرطة االسرائيلية يقومون بقطع الطرق بين البلدات العربية.

وأضافــت أن هنــاك دعــوات مــن المســتوطنين إلــى حملــة تهجيــر جديــدة بحــق الفلســطينيين، وأكــدت أن »النكبــة بحــق الفلســطينيين 
مســتمرة والتحريــض االســرائيلي إلــى تصاعــد«.

هــذا ورأى ممثــل حركــة »الجهــاد اإلســالمي« فــي لبنــان إحســان عطايــا فــي حديــث إذاعــي أن الشــعب الفلســطيني يحيــي اليــوم ذكــرى 
النكبــة باالنتصــارات وهــو أقــرب مــا يكــون للعــودة إلــى أرضــه وتحريرهــا، فــي ظــل مشــهدية تظهــر هــذا الشــعب موحّــدًا فــي الداخــل والخــارج.

ولفــت عطايــا الــى ان العــدو اإلســرائيلي فشــل منــذ زمــن بعيــد فــي كــيّ وعــي الشــعب الفلســطيني، والمقاومــة فــي غــزة اســتعادت القــدس 
مــن مشــروع صفقــة القــرن، كمــا أن مشــروع توطيــن الفلســطينيين فــي الشــتات سيفشــل، و المقاومــة هــي الضمانــة وباســتطاعتها أن تقــول 

كلمتهــا: ال للتوطيــن.
وأكــد ان »ال خيــار أمــام العــدو الصهيونــي ســوى االنكفــاء والتراجــع والهزيمــة، وهــو مــا زال أمــام هــول الصدمــة، وأكبــر دليــل علــى تخبطــه 

وإرباكــه اســتهداف المبانــي الســكنية وقتــل المدنييــن«.
ووجهــت كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس أمــس الســبت ضربــة صاروخيــة كبيــرة لمدينــة »تــل أبيــب« المحتلــة، ردًّا علــى 

مجــزرة الشــاطئ التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي الليلــة الماضيــة.
واعتــرف اإلعــالم العبــري بإطــالق نحــو 30 صاروخــا علــى »تــل أبيــب«، ونشــرت صــورا ومقاطــع مصــورة آلثــار دمــار ونيــران مشــتعلة فــي أحــد 

شــوارع المدينــة المحتلــة.
وفــي الســاعات األولــى أمــس الســبت، اندلــع حريــق كبيــر فــي المنطقــة الصناعيــة، وتضــرر عــدد مــن المبانــي فــي قصــف كتائــب القســام 

ألســدود برشــقة صاروخيــة ردًّا علــى اســتهداف البيــت اآلمــن فــي مخيــم الشــاطئ، وانتقامــًا لشــهداء الضفــة المحتلــة.
ــا بعدمــا اســتهدفت الرشــقات الصاروخيــة القســامية فجــر امــس مغتصبــات ومواقــع العــدو  وأعلــن العــدو عــن إصابــة أكثــر مــن 20 صهيونيًّ
ــى اســتهداف المدنييــن فــي قطــاع غــزة، وانتقامــًا لشــهداء  ــة؛ وذلــك ردًّا عل ــة فــي كل شــبر مــن فلســطين التاريخي العســكرية والمــدن المحتل

ــة. الضفــة المحتل
ــل 13  ــى اآلن- لمقت ــرة، وأدى -حت ــة كبي ــرية واقتصادي ــائر بش ــي لخس ــان الصهيون ــد الكي ــن تكبي ــل ع ــامي المتواص ــف القس ــفر القص وأس

ــة. ــات متفاوت ــرون بجــروح وإصاب ــب 566 آخ ــن أصي ــي حي ــي- ف ــط صهيون ــم ضاب ــًا بينه صهيوني
ونشــر جيــش االحتــالل اإلســرائيلي مقطــع فيديــو لحريــق ودمــار كبيــر نتيجــة ســقوط صواريــخ أطلقــت مــن قطــاع غــزة علــى مدينــة إســدود 

بجنــوب االراضــي المحتلــة.
ونشــر الجيــش اإلســرائيلي مقطــع الفيديــو علــى »تويتــر«، وقــال إن »وابــال مــن الصواريــخ يتــم إطالقهــا دون توقــف مــن غــزة علــى جنــوب 

إســرائيل«.
وأضاف أن أحد الصواريخ أصاب الليلة الماضية مدينة إسدود، ما تسبب في حريق كبير.

مــن جهــة اخــرى قــال نائــب رئيــس المكتــب السياســي لحركــة »حمــاس« صالــح العــاروري، أمــس الســبت: إن المعركــة البريــة فــي غــزة، 
ســتكون »كارثــة علــى االحتــالل اإلســرائيلي، وســتُغير ميــزان الصــراع«.

وأضاف العاروري، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على »مفاجأة العدو، ولديها ما هو أقوى وأشد مما استخدمته سابقًا«.
وأشار إلى أن استعداد حركته للمعارك البرية )مع الجيش اإلسرائيلي( أكبر بكثير من القدرات الصاروخية.

وتابع: »المعركة البرية ستكون كارثية على االحتالل، ولن يخرج منها إال وقد تغير ميزان الصراع.. وأنا أعرف ما أقول جيدًا«.
وأوضح أن عمل المقاومة وإعدادها خالل المرحلة السابقة، كان بهدف التجهيز لتلك المعركة البرية.

هــذا وأفــاد قائــد فــي غرفــة المقاومــة المشــتركة ، بــأّن منــاورة االحتــالل اإلســرائيلي )اإليحــاء بانطــالق عمليــة بريــة( كانــت تســتهدف قتــل 
المئــات مــن عناصــر المقاومــة، وشــّل قدراتهــا.

وذكر القائد في الغرفة المشتركة أنّه جرى إحباط المحاولة و«لم يتم النيل من عناصرنا في هذه العملية الخداعية«.
وكانــت طائــرات االحتــالل شــنّت، فجــر يــوم الجمعــة، غــارات عنيفــة علــى مناطــق قريبــة مــن التجمعــات الســكنية، كمــا اســتهدفت األراضــي 

الزراعيــة علــى طــول الخــط الفاصــل شــمالي قطــاع غــزة.
يشار إلى أّن المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي صرّح ببدء عملية برية، قبل أن يتراجع عن ذلك في وقت الحق. 

مــن جهــة اخــرى أفــاد االعــالم الصهيونــي أمــس الســبت، بمقتــل مســتوطن وإصابــة آخريــن جــراء صواريــخ غــزة التــي اطلقــت قبــل قليــل 
تجــاه تــل أبيــب.

وأضاف ، بوقوع اضرار كبيرة في رمات غان شمالي تل ابيب اثر قصفها بصواريخ المقاومة في قطاع غزة.

العميد جواني: الكيان ..تتمة
واشــار الــى أن الكيــان الصهيونــي فقــد علــة وجــوده الالمشــروع، وان الظــروف قــد تغيــرت بالكامــل لصالــح فلســطين والمقاومــة ولــم يعــد كيان 

االحتــالل قــادرا علــى تغييرهــا لصالحــه بــاي شــكل مــن االشــكال، كمــا أن الشــواهد تشــير الــى أن الصهاينــة يتجهــون بســرعة نحــو نهايتهم.
وشدد على ان المستقبل للشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة، وال مصير للكيان الصهيوني إال الزوال.

واعتبــر العميــد جوانــي الكيــان الصهيونــي الــذي اغتصــب االراضــي الفلســطينية بالقــوة يواجــه اليــوم مقاومــة اصحــاب االرض الذيــن لــم تعــد 
ايديهــم خاليــة بعــد أن اســتبدل القائــد الشــهيد ســليماني حجارتهــم بالصواريــخ.

وأكــد، ان جبهــة المقاومــة فــي المنطقــة تقــف الــى جانــب الشــعب الفلســطيني فــي هــذه المواجهــة، ويمكــن القــول بثقــة ان التطــورات الجاريــة 
تبشــر بمســتقبل زاهــر يتمثــل بانتصــار الشــعب الفلســطيني علــى اعدائــه ، وتحريــر القــدس الشــريف وكل االراضــي الفلســطينية المحتلــة.

عشرات العواصم العالمية ..تتمة
وإلــى تونــس، حيــث شــجبت الحكومــة “العــدوان علــى األراضــي الفلســطينية” مــن قبــل “إســرائيل” مطالبــًة المجتمــع الدولــي “بتحمــل 

مســؤولياته”، فيمــا تظاهــر عشــرات التونســيين دعمــًا للشــعب الفلســطيني.
ــا، احتشــد مئــات الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي ومســؤولون فــي أحــزاب يســارية  وبالرغــم مــن االغــالق الناجــم عــن فيــروس كورون

أمــام مقــر الحكومــة التونســية.
المتظاهرون رددوا شعارات الدعم للقدس والفلسطينيين والمسجد األقصى، ورفعوا األعالم الفلسطينية، معلنين استنكارهم “العدوان الصهيوني”.

وفي الكويت، نظم االالف وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ساحة اإلرادة المقابلة لمجلس األمة )البرلمان(.
وندد المشاركون بجرائم االحتالل الصهيوني الوحشية في القدس واستباحة آلة الحرب اإلسرائيلية للمسجد األقصى.

ورفــع المشــاركون شــعارات داعمــة للمرابطيــن والمقاومــة فــي غــزة فــي األقصــى مــن أبرزهــا “فلســطين لــن تمحــى مــن الخريطــة”، “ســنبقى 
مــع فلســطين ولــن نخونهــا شــعبا ووطنــا”، “ال للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي”، “القــدس عاصمــة فلســطين”، “المفاوضــة ذل”.

بالتــوازي، خــرج مئــات البحرينييــن رغــم اإلجــراءات األمنيــة المشــددة، فــي مســيرات تضامنيــة مــع القــدس واألقصــى، تنديــدًا باعتــداءات 
االحتــالل وبإجــراءات التطبيــع.

وفــي جنــوب أفريقيــا تظاهــر المئــات احتجاجــًا علــى ضربــات اســرائيلية علــى قطــاع غــزة أعقبــت مواجهــات بيــن الفلســطينيين وقــوات األمــن 
اإلســرائيلية فــي القــدس الشــرقية المحتلــة.

ولــوح المتظاهــرون باألعــالم الفلســطينية وســاروا فــي شــوارع كيــب تــاون، ثانــي أكبــر مدينــة فــي جنــوب إفريقيــا، وهــم يهتفــون “فلســطين 

حــرة” و”تســقط إســرائيل”.
ــرض  ــة ســحب اســتثمارات وف ــدة للفلســطينيين تحمــل إســم “مقاطع ــة مؤي ــوب إفريقي ــة جن ــل حرك ــن قب ــة م ونظمــت تظاهــرات مماثل

ــي جوهانســبرغ. ــة ف ــة والراقي ــة ســاندتون التجاري ــي منطق ــات” ف عقوب
أما في كندا، خرجت تظاهرات في تورنتو دعمًا لفلسطين، وهتف المجتمعون “إسرائيل ستسقط”.

ونظــم البيــت الفلســطيني فــي كنــدا وقفــة جماهيريــة حاشــدة أمــام القنصليــة اإلســرائيلية فــي تورنتــو بمشــاركة نحــو 1400 شــخص مــن 
أبنــاء الجاليــة الفلســطينية والعربيــة.

ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية وهتفوا بالحرية للشعب الفلسطيني ولفلسطين.
وطالــب المتظاهــرون الحكومــة الكنديــة والمجتمــع الدولــي للتدخــل ووضــع حــد لالعتــداءات االســرائيلي المســتمرة علــى الشــعب 

الفلســطيني.
وشــهدت مدينــة كالغــاري بمقاطعــة ألبرتــا الكنديــة مســيرة حاشــدة، نظمتهــا الجاليــة العربيــة واإلســالمية بالمدينــة، نصــرة للقــدس وتضامنــا 

مــع فلســطين.
ــون األعــالم والشــعارات  ــدون الشــال الفلســطيني، ويحمل ــن وهــم يرت ــر فيســبوك، المتظاهري ــو، بُثــت مباشــرة عب وأظهــرت مقاطــع فيدي
المؤيــدة للقضيــة. وبحســب شــاهد عيــان، فــإن عــدد المشــاركين فــي تلــك الفعاليــة بلــغ أكثــر مــن 5 آالف متظاهــر، والتــي اســتمرت ألكثــر مــن 3 

ســاعات، وســط انتشــار لقــوات الشــرطة.
كمــا نــدد المئــات فــي العاصمــة اليابانيــة طوكيــو، بالعــدوان اإلســرائيلي علــى األراضــي الفلســطينية، وخرجــوا فــي مظاهــرات احتجاجيــة، 

تضامنــا مــع فلســطين ونصــرة للقــدس.
وفي مدينة أوكالند النيوزيلندية، كان التضامن مع فلسطين والتنديد بالعدوان اإلسرائيلي حاضرا تحت عنوان »يوم النكبة«. 

ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية مُرددين الهتافات الرافضة للقصف اإلسرائيلي على غزة، والعدوان على الشعب الفلسطيني.
ــد المظاهــرات  ــة تقيي ــم، بينمــا تحــاول ســلطات دول أوروبي ــات التضامــن عمــت معظــم أنحــاء العال ــت المظاهــرات والمســيرات ووقف وكان

ــة للســامية«. ــع أي مظاهــرة »معادي ــة من بذريع
ففــي بريطانيــا، تظاهــر ناشــطون بمدينــة لوتــون رافعيــن األعــالم الفلســطينية، كمــا نظــم المئــات مســيرة للســيارات بمدينــة برمنغهــام 

للتنديــد بالعــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة والقــدس ولنشــر التوعيــة فــي المجتمــع البريطانــي.
وخــرج عشــرات المتظاهريــن فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، جــراء االعتــداءات الصهيونيــة المســتمرة 

بمختلــف األراضــي الفلســطينية المحتلــة.
ــة  ــرائيلية بالعاصم ــفارة اإلس ــام الس ــطينية أم ــة والفلس ــات العربي ــاء الجالي ــطاء وأبن ــن النش ــات م ــر المئ ــورا لتظاه ــطون ص ــث ناش ــا ب كم

الدانماركيــة كوبنهاغــن، مُندديــن بالعــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة والقــدس ورافعيــن األعــالم الفلســطينية.
وواجهت الشرطة الدانماركية المتظاهرين، وسارعت الى تفريقهم بقنابل الغاز المدمع.

وشــهدت العاصمــة البوســنية ســراييفو مســيرة تضامنيــة مــع الفلســطينيين، حيــث تجمــع العشــرات فــي ميــدان بــاش تشارشــي وســاروا 
إلــى مبنــى البرلمــان، مردديــن هتافــات ضــد االعتــداءات اإلســرائيلية.

ــرار حظــر التظاهــر الــذي فرضتــه الحكومــة،  أمــا فــي فرنســا، فرفــع محامــو »منظمــة الفلســطينيين« فــي إيــل دو فرانــس اســتئنافا ضــد ق
ــذي يحظــر مثــل هــذه المظاهــرة«. ــد ال ــد الديمقراطــي الوحي ــوا إن »فرنســا هــي البل ــرا«، وقال ــر عــادل وجائ ــروه »غي واعتب

وأوضــح قائــد شــرطة باريــس ديدييــه اللمــان -الــذي أصــدر الحظــر أمــس الخميــس- أن هنــاك »احتمــاال فعليــا« لحــدوث »اضطرابــات خطيــرة 
بالنظــام العــام«، وكذلــك »انتهــاكات ضــد معابــد ومصالــح إســرائيلية«، مذكــرا بمظاهــرة مؤيــدة للفلســطينيين فــي باريــس عــام 2014 تحولــت إلــى 

اشتباكات.
وفــي بلجيــكا، تظاهــر المئــات مــن النشــطاء وأبنــاء الجاليــات العربيــة والفلســطينية بالعاصمــة بروكســل، مُندديــن بالعــدوان اإلســرائيلي 

علــى غــزة والقــدس ورافعيــن األعــالم الفلســطينية.
ــن بالفصــل العنصــري  ــداءات اإلســرائيلية، ومنددي ــوب أســتراليا، فــي مظاهــرة مناهضــة لالعت ــد جن ــة أديلي ــي مدين كمــا خــرج العشــرات ف

ضــد الفلســطينيين.
وأضــرم محتجــون النــار فــي علــم الكيــان الصهيونــي الــذي تــم رفعــه أمــام مبنــى بلديــة مدينــة دوســلدورف األلمانيــة، حيــث أعلنــت الشــرطة 

أن النيابــة العامــة وأمــن الدولــة تحققــان بتهمــة االشــتباه فــي »اإلســاءة إلــى أعــالم ورمــوز دول أجنبيــة« و«اإلضــرار بالممتلــكات العامــة«.
ــدة كفــركال، وأفــاد مراســل الجزيــرة باقتحــام بعضهــم الســياج الحــدودي، حيــث أطلــق جنــود  وفــي لبنــان، تظاهــر أنصــار حــزب اهلل فــي بل

ــاة أحدهــم متأثــرا بجراحــه بعــد ســاعات. ــار عليهــم، وهــو مــا تســبب بوف إســرائيليون الن
وشــن مغــردون فــي مصــر حملــة علــى تويتــر تطالــب بفتــح المعابــر الحدوديــة مــع غــزة، مســتخدمين وســم »يــال افتحــوا المعبــر«، مشــددين 

علــى ضــرورة إرســال المســاعدات الطبيــة والســماح للفــرق الطبيــة بالدخــول.
ــوا  ــد مســجد بيــت المكــرم، وهتف ــة دكا المظاهــرات الحاشــدة نصــرة لفلســطين، حيــث تظاهــر اآلالف عن وتجــددت فــي العاصمــة البنغالي

ــة إســرائيل اإلرهابيــة«. ــوا الفتــات كتــب عليهــا »قاطعــوا دول »تســقط إســرائيل«، كمــا حمل
وخرجــت مظاهــرات جديــدة فــي إســطنبول التركيــة بعــد صــالة الجمعــة، حيــث أكــد المتظاهــرون فــي الالفتــات والهتافــات أنهــم لــن ينســوا 

القدس.
وفي العراق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -عبر تويتر- العراقيين إلى الخروج بمظاهرات احتجاجية دعما لفلسطين.

كما تظاهر أيضا العديد من سكان العاصمة الصومالية مقديشو، ورددوا هتافات تندد بالغارات اإلسرائيلية على غزة.
وفــي األثنــاء، تظاهــر عشــرات اليمنييــن بمحافظــة تعــز عقــب أداء صــالة الجمعــة، ورفعــوا صــورا للمســجد األقصــى، مردديــن هتافــات أبرزهــا 

»يــا أقصانــا ال تَهتــم، نفديــك بالــروح والــدم« و«مــن تعــز التحيــة، إلــى غــزة األبيــة«.
ــدس  ــة لنصــرة الق ــة والدنماركي ــة الفلســطينية والعربي ــات االهلي ــا المنظم ــة حاشــدة دعــت له ــا شــهدت كوبنهاجــن تظاهــرة جماهيري كم
وفلســطين، امــام بوابــة ســفارة الكيــان الصهيونــي فــي العاصمــة الدنماركيــة كوبنهاجــن، مواجهــة شرســة بيــن المتظاهريــن الســلميين والشــرطة 
الدنماركيــة، التــي تمركــزت بعدتهــا وعتادهــا لحمايــة مبنــى الســفارة االســرائيلية ومراقبــة ســير التظاهــرة التــي شــاركت فيهــا جماهيــر غفيــرة 
ــا الشــرطة  ــارك، اســتخدمت خالله ــي الدنم ــن ف ــب المقيمي ــن واالجان ــم الدنماركيي ــة واالســالمية واصدقائه ــة الفلســطينية والعربي ــن الجالي م
ــات  ــق الطرق ــرة وتطوي ــق التظاه ــف لتفري ــكل مكث ــة بش ــية المدرب ــكالب البوليس ــة وال ــات الناري ــوع والطلق ــيلة للدم ــازات المس ــة الغ الدنماركي
ــن، الذيــن ردوا مــن جانبهــم  ــرة فــي صفــوف المتظاهري ــة ومؤث ــاق صعب ــرات شــديدة وحــاالت اختن ــى توت ــة لمبنــى الســفارة، ممــا ادى إل المؤدي
علــى هجمــات الشــرطة برمــي العصــي والحجــارة وســد الطرقــات فــي وجــه ســيارات الشــرطة بالبراميــل وأعــواد االشــجار فــي محــاوالت صعبــة 

للدفــاع عــن النفــس.
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 ونقلــه مــن هــذا الســجن إلــى هــذا الســجن ومــن هــذا البلــد إلــى بلــد آخــر فــي المنفــى، قامــت الحكومــة النيجيريــة باغتيــال األبنــاء الســتة 
لـــ »الشــيخ زكزاكــي« وأكثــر مــن ألــف مــن انصــاره، وســجنت هــذه الشــخصية النيجيريــة البــارزة والمظلومــة فــي الســنوات األخيــرة وحاولــت قتلــه.

وحــول مســار محاكمــة زعيــم الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا، قــال ممثــل الشــيخ زكزاكــي: ان محاكمــة زعيــم اتبــاع اهــل البيــت )ع( فــي 
نيجيريــا محاكمــة باطلــة ألن الشــيخ مظلــوم جــدا، وتتعمــد الســلطات الحكوميــة اطالــة محاكمتــه بدافــع مــن الظلــم والعــداء.

ــى كل  ــب عل ــال الزاري: يج ــي، ق ــيخ زكزاك ــة الش ــال قضي ــان حي ــوق االنس ــدقة بحق ــات المتش ــي والمنظم ــع الدول ــت المجتم ــول صم وح
ــان عجــل اهلل فرجــه الشــريف. ــام صاحــب الزم ــة االم ــدا لتشــكيل حكوم ــم تمهي ــاوم الظل ــادل وحــر أن يق شــخص ع

وبخصــوص مخــاوف الغــرب مــن دعــوة زعيــم الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا الجــراء اإلصالحــات، قــال ممثــل الشــيخ زكزاكــي فــي النيجــر: 
هــذه الدعــوة التــي وجههــا الشــيخ زكزاكــي عرّضــت للخطــر وهــددت الهيمنــة العدوانيــة للغــرب علــى الــدول األفريقيــة األخــرى.

وحــول ســبب تأييــد الســنة وحتــى المســيحيين اضافــة للشــيعة فــي نيجيريــا لزعيــم الحركــة االســالمية، قــال الشــيخ صالــح أحمــد الزاري: 
ان النــاس فــي نيجيريــا مــع الشــيخ زكزاكــي ألنــه شــخص صالــح وفاعــل خيــر ومرشــد للجميــع.

تجــدر االشــارة الــى انــه فــي 13 كانــون األول/ ديســمبر 2015، وبينمــا كان اتبــاع اهــل البيــت )ع( فــي نيجيريــا يقيمــون مراســم عــزاء االمــام 
الحســين )ع( فــي حســينية مدينــة زاريــا، هاجمــت الشــرطة النيجيريــة الحســينية ومنــزل الشــيخ إبراهيــم زكزاكــي بخطــة معــدة ســلفا لقمــع اتبــاع 
اهــل البيــت )ع(، حيــث استشــهد أكثــر مــن ألــف شــخص وعــدد مــن أفــراد عائلــة الشــيخ زكزاكــي، كمــا أدى إلــى إصابــة زعيــم الحركــة اإلســالمية 
ــاء علــى ادعــاءات مزيفــة  ــه وتــم زجــه بالســجن مــع زوجتــه منــذ قرابــة ســت ســنوات فــي ظــروف قاســية، بن النيجيريــة بجــروح بالغــة واعتقال
واتهامــات كاذبــة، وجــرت محاكمتــه بعــد عــدة ســنوات مــن ســجنه، فــي ظــروف مشــكوك فيهــا للغايــة حيــث يحــاول مســؤولو المحكمــة اســتدعاء 
شــهود زور البطــاء عمليــة المحاكمــة بغيــة تنفيــذ خطتهــم الرئيســية، وهــي إبعــاد الشــيخ عــن النــاس، واألهــم مــن ذلــك وفاتــه بشــكل تدريجــي.

اعالميون صهاينة: حرب ..تتمة
فيمــا أشــارت أكاديميــة إســرائيلية إلــى أن »الظــروف الصعبــة التــي يواجههــا فلســطينيو 48، تعنــي أنهــم علــى موعــد مــع الجولــة القادمــة 
ضــد »إســرائيل«، فــي ظــل قراهــم المهملــة، وغيــر المعتــرف بهــا مــن الحكومــة اإلســرائيلية، وبالتالــي فهــم لــم يعــودوا يخافــون مــن الشــرطة، بــل 

يســعون لالنتقــام بالــدم.. فقــط يحــوزون هويــة إســالمية وفلســطينية، وهــذا مــا تبــدو عليــه المواجهــة القادمــة«.
وأضافــت هاغــار اللهــاف المحاضــرة بكليــة ســافير، والمتخصصــة فــي علــم االجتمــاع، فــي مقــال بصحيفــة يديعوت أحرونــوت، أن »الفلســطيين 

تظاهــروا وانطلقــوا فــي حالــة هيــاج، وبــدأوا بإلقــاء الحجــارة، ورمــي المفرقعــات، وإشــعال اإلطارات«.
وأشــارت إلــى أن »العديــد مــن هــؤالء الشــبان العــرب المتظاهريــن، نشــأوا فــي قــرى غيــر معتــرف بهــا، وهــذه القــرى مجموعــة صغيــرة رثــة 
ــة تواصــل ضغوطهــا علــى ســكان هــذه  ــاء وال صــرف صحــي، بــل إن الدول ــام، دون كهرب ــة مــن األكــواخ المتســاقطة وبعــض الخي مهجــورة ومهمل
القــرى، وال تقــدم خدمــات لهــم، وإذا حاولــوا بنــاء منــزل أو شــيء مــن هــذا القبيــل، فــإن الســلطة الحكوميــة ترســل الشــرطة، كــي تدمــر هــذا البنــاء«. 
ــا التــي تســمح لهــم بعــدم  وأوضحــت أن »البــدو فــي جنــوب إســرائيل، هــم أضعــف الســكان العــرب، لكــن القــوة الثقافيــة الوحيــدة تقريبً
االنهيــار التــام فــي مواجهــة الفقــر والبطالــة واليــأس والشــعور باإلهانــة هــي ديــن اإلســالم، وبالنســبة لهــم فــإن إيــذاء دينهــم مــن خــالل اقتحــام 

رجــال الشــرطة والجنــود للمســجد األقصــى يضرهــم كثيــرا«.

هــذا وكشــف اتحــاد المصنعيــن اإلســرائيليين،عن رقــم صــادم لخســائر اقتصــاد االحتــالل اإلســرائيلي جــراء القصــف المكثــف والمتواصــل 
لصواريــخ المقاومــة الفلســطينية باتجــاه المــدن المحتلــة.

وقــال اتحــاد المصنعيــن اإلســرائيليين، إن الضــرر علــى اقتصــاد )إســرائيل( مــن إطــالق الصواريــخ مــن غــزة يصــل إلــى 540 مليــون شــيكل، مــا 
يقــارب الـــ160 مليــون دوالر، خــالل األيــام الثالثــة الماضيــة ) حتــى الخميــس الماضــي(.

مــن جانبهــا قالــت مصــادر فــي قطــاع الشــحن إن العديــد مــن مالكــي الناقــالت التــي تشــحن النفــط الخــام إلــى الكيــان االســرائيلي طلبــا 
التحويــل مــن عســقالن الــى مينــاء حيفــا ، وفــق مــا أوردت رويتــرز.

يأتــي ذلــك بعــد التصعيــد اإلســرائيلي ورد المقاومــة فــي غــزة بصواريــخ وصلــت مناطــق مختلفــة مــن الکــیان إالســرائيلی، فــي أعقــاب 
ــى المســجد األقصــى. ــداءات عل اعت

وذكرت المصادر أن الناقالت التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر األسود.
ــا شــبكة مــن خطــوط  ــخ غــزة، ممــا ألحــق أضــرارا عــدة شــركات لالحتــالل منه ــة بالقــرب مــن عســقالن بصواري وأصيبــت منطــاق صناعي

أنابيــب نقــل الوقــود.
وتحــت تهديــد صواريــخ المقاومــة التــي امتــدت إلــى منشــآت ومواقــع إســتراتيجية ومشــاريع بنــى تحتيــة، أعلــن وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي يوفــال 
شــطاينتس عــن تعليــق العمــل فــي حقــل الغــاز »تمــار« قبالــة عســقالن، وذلــك بعــد أن أعلنــت فصائــل المقاومــة اســتهداف منصــات الغــاز اإلســرائيلية 

بالبحــر برشــقات صاروخيــة، وهــو مــا يعتبــر مساســا بســوق الطاقــة اإلســرائيلي، بحســب تقريــر لمراســل الجزيــرة نــت فــي القــدس المحتلــة.
ولــدى »إســرائيل« مصفاتــان، واحــدة تديرهــا »بــاز أويــل« )Paz Oil( بالقــرب مــن عســقالن بطاقــة 100 ألــف برميــل يوميــا، واألخــرى تديرهــا 

»مجموعــة بــازان« )Bazan  Group(  بالقــرب مــن حيفــا بطاقــة 200 ألــف برميــل يوميــا.
وتســببت الهجمــات الصاروخيــة -التــي نفذتهــا فصائــل المقاومــة الفلســطينية علــى مدينــة تــل أبيــب ومركــز البــالد- فــي انخفــاض وتراجــع 
غيــر مســبوق للمعامــالت التجاريــة واالقتصاديــة فــي ســوق المــال والبورصــة والمصــارف اإلســرائيلية خــالل الجلســات الســابقة، فــي حيــن ســجلت 

العملــة اإلســرائيلية )شــيكل( انخفاضــا مقابــل الــدوالر.
وأرجــع محللــون وباحثــون اقتصاديــون أســباب التراجــع فــي المعامــالت التجاريــة والمصرفيــة وانخفــاض ســعر صــرف العملــة اإلســرائيلية 

مقابــل الــدوالر، إلــى التخــوف مــن اســتمرار الحملــة العســكرية والتصعيــد علــى جبهــة غــزة.
فــي غضــون ذلــك، حــذرت وكالــة فيتــش للتصنيفــات االئتمانيــة )Fitch Ratings( اول يــوم الخميــس مــن أن تصاعــد العمليــات فــي قطــاع 

غــزة ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى التصنيــف الســيادي لـ«إســرائيل«.
كانــت فيتــش أكــدت فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي تصنيــف »إســرائيل« البالــغ »إيــه+« )A+( مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، لكنهــا قالــت 

إن المخاطــر السياســية واألمنيــة ذات التأثيــر الخطيــر طويــل األمــد علــى االقتصــاد قــد تكــون دافعــا »لتحــرك نحــو تقييــم ســلبي«.
وقفــز الديــن العــام اإلســرائيلی 20% خــالل عــام 2020 ليصــل إلــى 984 مليــار شــيكل )302 مليــار دوالر(، وهــو الرقــم األعلــى منــذ قيــام الكيــان، 

بحســب تقريــر رســمي نشــر فــي أبريل/نســيان الماضــي.

مجتهد: السعودية واالمارات ..تتمة
*  يُذكــر أن »عبــاس« يتحكــم بـــ 60 ألــف عنصــرا أمنيــا مســلحا تابعيــن للســلطة يحمــون ظهــر إســرائيل رواتبهــم تدفــع مــن الســعودية 

ــي. ــكا واالتحــاد األورب ــارات وأمري واإلم

بركان الغضب هل ..تتمة
لبــركان الغضــب المتفجــر فــي فلســطين وانعكاســه علينــا خصوصــا« وأن مــا حــدث امــس مــن أطــالق صواريــخ مــن األراضــي اللبنانيــة بأتجــاه 
فلســطين المحتلــة خطيــرة ولهــا أرتــدادات كبيــرة إذا تكــررت وهــذا ليــس هــو الوقــت المناســب ألي ردة فعــل وهنــا يجــب أن يكــون لدينــا حكومــة 

تســتطيع مواجهــة هــذه التطــورات الكبيــرة والخطيــرة.
وهنــا ال يســعنا إال التطــرق ألنتفاضــة العــز التــي يقــوم بهــا شــباب فلســطين فــي الدفــاع عــن حقهــم وارضهــم، والســؤال هنــا يطــرح نفســه 
لمــاذا هــذا التخــاذل العربــي الكبيــر؟ ولمــاذا لــم يعقــد قمــة طارئــة لجامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى الرؤســاء ويتــم خاللهــا دعــوة الرئيــس 

بشــار األســد ليتــرأس هــذه القمــة ويصــدروا بيــان يؤكــد حــق فلســطين؟
وعلــى أقــل تقــدر ان يجتمــع وزراء خارجيــة الــدول العربيــة بهــذا الخصــوص وهــذا لــم يحصــل لغايــة اليــوم بعــد أكثــر مــن عشــرة أيــام علــى 
القتــل والدمــار الــذي يحصــل فــي القــدس وغــزة ســوى اجتمــاع خجــول لمندوبــي الــدول العربيــة واصدارهــم بيــان اقــل مــا يقــال عنــه انــه )خجــول(.
مــا يحصــل فــي فلســطين اليــوم هــو نقطــة تحــول كبيــرة فــي المواجهــة ويجــب أن يكــون هنــاك حاضنــة عربيــة لهــذه األنتفاضــة التــي إذا 
وجــدت ســتغير وجــه التاريــخ ولكــن هــل التخــاذل العربــي ســوف يطفئهــا ويحصــل تســوية بوقــف أطــالق النــار علــى حســابها ويكــون دماء الشــهداء 

الذيــن ســقطوا دفاعــا« عــن القــدس تيقنــوا أنهــم يدافعــون عــن قــدس العــرب دون العــرب.. القــادم مــن األيــام ســوف يظهــر ذلــك.

رئيسي والريجاني وجهانغيري ..تتمة
وقــد حضــر رئيــس الســلطة القضائيــة الســيد ابراهيــم رئيســي صبــاح أمــس الســبت الــى مقــر لجنــة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة وســجل 

اســمه للترشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي البــالد.
ــدورة الثالثــة عشــرة  ــن فيــه عزمــه الترشــح لل ــا فــي وقــت ســابق مــن امــس الســبت اعل وکان رئيــس الســلطة القضائيــة قــد اصــدر بيان

ــادم. ــو الق ــران/ يوني ــي 18 حزي ــي ســتجري ف ــة الت ــات الرئاســية االيراني لالنتخاب
كمــا قــدم رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي الســابق الدكتــور علــي الريجانــي أمــس الســبت طلــب الترشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي 

ايــران فضــال عــن النائــب مســعود بزشــكيان ووزيــر الطــرق واعمــار المــدن الســابق عبــاس آخونــدي.
وحضــر النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة االســالمية اســحاق جهانغيــري أمــس الســبت الــى مقــر لجنــة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة وســجل 

اســمه للترشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي البــالد.
كمــا حضــر محافــظ البنــك المركــزي االيرانــي عبــد الناصــر همتــي أمــس الســبت الــى مقــر لجنــة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة وتقــدم بطلــب 

الترشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي البــالد.
وحضــر عضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ســعيد جليلــي امــس الســبت الــى مقــر لجنــة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة وتقــدم بطلــب 

الترشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي البــالد.
وكان جليلــي قــد تولــى منصــب اميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي خــالل الفتــرة مــن 2007 الــى 2013 كمــا تولــى رئاســة الوفــد االيرانــي 

للمفاوضــات النوويــة مــع الــدول الغربيــة لفتــرة مــا.
وخــالل االيــام الماضيــة قــدم عــدد مــن السياســيين والــوزراء الســابقين طلبــات الترشــح لالنتخابــات الرئاســية بينهــم وزيــر النفــط الســابق 
رســتم قاســمي، وزيــر التعــاون الســابق محمــد عباســي، الرئيــس االيرانــي الســابق محمــود احمــدي نجــاد، وزيــر الزراعــة الســابق صــادق خليليــان، 

وزيــر الدفــاع الســابق العميــد حســين دهقــان، الرئيــس الســابق لمقــر »خاتــم االنبيــاء )ص(« لالعمــار والتنميــة ســعيد محمــد.
وقد بدأت في وزارة الداخلية االيرانية يوم الثالثاء عملية تسجيل أسماء المرشحين لالنتخابات الرئاسية الـ 13 لمدة 5 أيام.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آالف 307 اشخاص، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصًا يشاركون الول مرة في االنتخابات.
وســتعلن وزارة الداخليــة فــي 26 و27 مايو/أيــار عــن األســماء النهائيــة لمرشــحي االنتخابــات الرئاســية بعــد تأييــد أهليتهــم مــن قبــل مجلــس 

صيانــة الدســتور المشــرف علــى االنتخابــات.
ــرة الصمــت  ــران ســتدخل البــالد فت ــار ، وفــي 17 يونيو/حزي ــة 16 يونيو/أي ــار لغاي ــا مــن 28 مايو/أي ــة لمــدة 20 يوم وســتبدأ الحمــالت الدعائي

ــل. ــران المقب ــي 18 يونيو/حزي ــات ف ــي، وســتقام االنتخاب االنتخاب
وكان مجلس صيانة الدستور قد حدد شروط الترشح في االنتخابات الرئاسية اإليرانية كالتالي:

* أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.
* أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير أو ما يعادلها على األقل.

* أن يكون قد عمل 4 سنوات على األقل في المناصب اإلدارية.
* يمكــن ترشــح الــوزراء والمحافظيــن ورؤســاء البلديــات فــي المــدن التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 2 مليــون نســمة، والقــادة العســكريين 

برتبــة لــواء ومــا فــوق.
* عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

نعيم قاسم: حزب الله ..تتمة
 امتــداد فلســطين، وال ســيما الحــراك الــذي تشــهده المناطــق المحتلــة فــي العــام 48، وصمــود قــوى المقاومــة فــي قطــاع غــزة، التــي آلمــت 

العــدو، وأجبرتــه علــى دفــع ثمــن سياســاته فــي القــدس الشــريف والمســجد األقصــى المبــارك.
وقــال الشــيخ قاســم خــالل اللقــاء: جئنــا كوفــد مــن حــزب اهلل بنــاء علــى توجيهــات ســماحة األميــن العــام الســيد حســن نصــر اهلل لزيــارة 
ــف  ــذا الموق ــف ه ــذي يق ــي والشــجاع ال ــة والشــعب الفلســطيني  األب ــع المقاوم ــم وم ــا معه ــد بأنن ــاد اإلســالمي، للتأكي ــادة الجه ــي قي اإلخــوة ف

ــدو االســرائيلي«. ــة الع ــي مواجه المشــرف ف
واضــاف: نحــن نعلــم أننــا فــي مرحلــة  صنــع معادلــة جديــدة فــي داخــل فلســطين، هــذه المعادلــة تؤكــد علــى وحــدة األراضــي الفلســطينية 
ووحــدة التحــرك  الــذي يربــط بيــن القــدس وأراضــي الـــ48 والضفــة المحتلــة وغــزة، بطريقــة متســاوية ومتفاعلــة باللحــم الحــي  وبالصواريــخ فــي آن 
معــاً، ليفهــم »اإلســرائيلي« أن الشــعب الفلســطيني ال يمكــن أن يقبــل اســتمرار احتــالل أي بقعــة مــن  هــذه األرض، وليفهــم أيضــًا، أن القــدس 

هــي قــدس أقــداس كل الفلســطينيين، وحاضــرون للتضحيــة فــي  ســبيلها، مــع كل شــعوب المنطقــة والعالــم«.
ولفــت الشــيخ نعيــم قاســم الــى أن »موضــوع القــدس أخــذ اليــوم بعــده الفلســطيني بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، خالفــا لــكل  تحــركات 
ــة  ــاء الحي ــع بالدم ــن  التطبي ــوم هــو مراســم دف ــا يجــري الي ــول إن م ــل يمكــن ان نق ــركا، ب ــه أمي ــدو »االســرائيلي« ومع ــا الع ــي قاده ــع الت التطبي

ــهداء«. ــاءات الش وبعط
وأكــد أن »حــزب اهلل يقــف دائمــًا  مــع المقاومــة الفلســطينية، ومــع جهــاد الشــعب الفلســطيني، ومــع تحريــر القــدس، دعمــًا وتأييــدًا ومســاندة 

 بــكل الطــرق، وســنقوم بواجباتنــا كمــا تفتــرض علينــا الخطــوات والمراحــل المختلفــة«.

االحد 4شوال 1442 هـ ق 26ارديبهشت 1400 هـ ش، 16آيار 2021م العدد )10669( السنة الواحدة واالربعون


