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ــودان وتــشــاد،  ــس بحث ال
ترتيبات نزع سالح وتسريح 
مليشيات البلدين املوجودة 
ــي الليبية بعد  داخــل األراض
ـــــاع فيها  ــرار األوض ــق ــت اس
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية برئاسة عبد احلميد 

الدبيبة.
جاء ذلك خالل لقاء عقدته 
وزيرة اخلارجية السودانية 
مرمي املهدي في اخلرطوم مع 
مبعوث املجلس العسكري 
ــاد عبد  ــش االنــتــقــالــي فــي ت

الكرمي إدريس.
ـــر بــيــان للخارجية  وذك
الــســودانــيــة اطــلــعــت عليه 
األناضول، أن اللقاء “بحث 
سبل تعزيز الــتــعــاون بني 
البلدين وكيفية استفادة 
تشاد مــن جتربة الــســودان 

االنتقالية”.
ــاف أن اللقاء ناقش  وأض
كذلك “التحديات التي تواجه 
البلدين ال سيما ترتيبات نزع 
السالح والتسريح وإعــادة 
الدمج للمليشيات السودانية 
والتشادية املوجودة داخل 
ــي الليبية وذلــك بعد  األراض
ـــــاع فيها  ــرار األوض ــق ــت اس
وتشكيل حكومة الــوحــدة 
الوطنية”. وفـــي فــبــرايــر 

2020 كشف تقرير لألمم 
ــدة، أن مــقــاتــلــني من  ــح ــت امل
جماعات مسلحة من إقليم 
“دارفور” غربي السودان 
يقاتلون في صفوف مليشيات 
ــد خليفة  ــاع ــق ــت الـــلـــواء امل
حفتر فــي ليبيا. باإلضافة 
إلــى املليشيات السودانية، 
تــتــواجــد فــي ليبيا عناصر 

من املليشيات املعارضة في 
تــشــاد، ومــرتــزقــة “فاغنر” 
الروسية. ولعدة سنوات، 
عانى البلد الغني بالنفط من 
صراع مسلح، فبدعم من دول 
عربية وغــربــيــة ومرتزقة 
ومــقــاتــلــني أجــانــب، قاتلت 
مليشيا حفتر حكومة الوفاق 
الوطني السابقة، املعترف 

بها دوليا.
ومنذ أشهر، تشهد ليبيا 
انفراجا سياسيا، ففي 16 
ــــارس املـــاضـــي، تسلمت  م
سلطة موحدة منتخبة، تضم 
حكومة ومجلسا رئاسيا، 
مهامها لــقــيــادة الــبــالد إلى 
انتخابات برملانية ورئاسية 

في 24 ديسمبر املقبل.

200 طائرة حربية الكيان الصهيوني يعتدي على حرمة األراضي الفلسطينية بأكثر من 

أطفال أغلبهم  واملصابني  الشهداء  عشرات  الشرقية..  والقدس  غزة  في  تسيل  الدماء 

تشاد والسودان يبحثان تسريح »مليشياتهما« من ليبيا

مع اشتعال املوقف بالداخل..
أع���������ض���������اء ك�����ن�����ي�����س�����ت ع������رب 

يدعمون اللد
عزت حامد

قالت صحيفة القدس الفلسطينية أن حالة التصعيد املشتعلة في 
الكيان الصهيوني هذه األيام وصلت إلى مرحلة دقيقة للغاية ، خاصة 
مع اشتعال املواجهات في أكثر من مدينة بالداخل الصهيوني وحتديدا 
مدينة اللد التي زارها منذ قليل عدد من أعضاء الكنيست العرب من أبناء 

عرب فلسطني. 
وتتهم بعض األوساط السياسية في الداخل املقاومة مؤكدين على 
أن سياساتها تنعكس سلبا على الفلسطينيني سواء في غزة أوالضفة 
الغربية ، مؤكدين في ذات الوقت أن هناك عناصر في املقاومة حتاول 
تطويع التطورات والظهور في صورة املدافع السياسي عن القدس ، 

األمر الذي ينعكس بصورة سلبية على استقرار هذه األوضاع
جدير بالذكر أنه وفي أعقاب التوتر في اجلنوب، واملواجهات في 
الكيان الصهيوني قام رئيس وزراء دولة االحتالل بأصدار تعليمات 
بعدم فتح أبواب املسجد األقصى لليهود حتى إشعاٍر آخر، وهو ما فسره 

بعض من أعضاء الكنيست بأنه تراجع أمام حماس .
الالفت أن عدد من منصات ووسائل التواصل االجتماعي الفلسطينية 
وجهت وخــالل األيــام املاضي ة دعــوات إلنهاء القتال وجتنب الدمار 

واملزيد من اخلسائر في األرواح من سكان الضفة الغربية وغزة. 
وقالت هذه املنصات أن الكثير من الفلسطينيني بات ينشد الهدوء 

وبقوة األن في ظل التصعيد العسكري احلاصل األن.
وتشير الصحيفة إلى تصاعد حدة اجلدال املتصاعد في ظل تصاعد 
حدة القتال في األراضي الفلسطينية هذه األيام ، وقال أحد املسؤولني 
في حركة فتح إلى أن هناك عناصر باملقاومة تتصرف بطريقة مختلفة 
سياسية وتؤدي في النهاية إلى إيذاء الفلسطينيني في غزة والضفة 

الغربية .
الالفت أن توقيت انطالق العملية أثر سلبا على توجهات الكثير 
من الفلسطينيني ، خاصة وأن العملية انطلقت في أخــر أيــام شهر 
رمضان ومن بعده عيد الفكر ، األمر الذي أثر سلبا على الفلسطينيني 

واستقرارهم. 
جدير بالذكر أن عدد من الوزراء في الكيان الصهيوني طالبوا بإنهاء 
العملية العسكرية في قطاع، والسبب أن بنك االهداف استنفذ ، األمر 

الذي يعكس شراسة وقوة احلرب الدائرة اآلن باألراضي الفلسطينية.

االح��������ت��������ال  مي��������دد إغ������اق 
األقصى أمام اليهود

أعلن االحتالل ، استمرار إغالق املسجد األقصى، امام املستوطنني 
اليهود، على خلفية دعوات القتحامه. وقالت إذاعة اجليش اإلسرائيلي 
إنه على خلفية التوترات في املدينة، سيبقى احلرم القدسي مغلقا أمام 

دخول اليهود.
وصدر القرار باستمرار إغالق املسجد األقصى أمام املستوطنني حتى 
إشعار آخر من رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، بحسب املصدر ذاته. من 
جانبه، انتقد بتسإليل سموتريش رئيس حزب “الصهيونية الدينية” 

قرار نتنياهو بإغالق األقصى أمام اقتحامات املستوطنني.
وقال سموتريش في تغريدة بحسابه على تويتر مخاطبا نتنياهو: “ 

أدعوك الى تغيير قراركم فورا ورفض االنصياع لإلرهاب والعنف”.
وفي الرابع من مايو اجلاري، قررت إسرائيل إغالق املسجد األقصى 
أمام زيارات املستوطنني اليهود، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية 
دعوات أطلقها مستوطنون آنذاك باقتحام املسجد في الـ 28 من شهر 

رمضان الذي وافق العاشر من الشهر اجلاري.
ومنذ 13 أبريل املاضي، تفجرت األوضاع في األراضي الفلسطينية 
جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة اإلسرائيلية ومستوطنون 
في القدس واملسجد األقصى ومحيطه وحــي “الشيخ جراح”، إثر 
مساع إسرائيلية إلخالء 12 منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها 

ملستوطنني. 

م�������ظ�������اه�������رات ح��������اش��������دة جت�����وب 
عواصم عربية وعاملية تنديدًا 

بالعدوان الصهيوني
شــهــدت واليـــة نــيــويــورك األمريكية مظاهرة حــاشــدة مبناسبة 
الذكرى السنوية الـ73 للنكبة الفلسطينية ولالحتجاج على العدوان 

اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني في القدس وقطاع غزة.
وشارك في املظاهرة التي جرت مبدينة بروكلني، ممثلي املنظمات 

املدنية اإلسالمية وآالف األمريكيني.
ورفع املتظاهرون الفتات ُكتبت عليها “أوقفوا االحتالل” و”بايدن 
يدعم اإلبادة”، ورددوا هتافات أدانـــوا فيها االحــتــالل االسرائيلي 

لألراضي الفلسطينية وعبروا عن رفضهم لوجود اسرائيل.
وحظيت املظاهرة التي استمرت لساعات، باهتمام وسائل اإلعالم 
األمريكية واألجنبية. وفــي تصريح صحفي قالت املتظاهرة ميج 
بيتريلو، إن املمارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون ترقى ملستوى 

اإلبادة.
وأضافت أن األمريكيني يجهلون ما يجري على األراضي الفلسطينية، 

وأنه يتعني إطالع الرأي العام األمريكي على مجريات األحداث هناك.
من جانبها قالت اليهودية األمريكية لــورا وايتهورن: “إسرائيل 
ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيني، والواليات املتحدة األمريكية 
تشارك تل أبيب في هذه اجلرائم، وإنني كيهودية أرفض اتهام من ينتقد 

اسرائيل مبعاداة السامية”.
ومنذ 13 أبريل املاضي، تفجرت األوضاع في األراضي الفلسطينية 
جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة اإلسرائيلية ومستوطنون 
في القدس واملسجد األقصى ومحيطه وحــي “الشيخ جراح”، إثر 
مساع إسرائيلية إلخالء 12 منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها 

ملستوطنني.

فيما قتل 7 فلسطينيني على األقل من عائلة 
واحدة، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في غارة 
شنتها الطائرات احلربية اإلسرائيلية على 4 
مباني سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، 

ليل السبت األحد.
وانتشل رجال اإلنقاذ عددا من األحياء من 
حتت األنقاض، بينهم أطفال، في حني ال يزال 
رجــال اإلنقاذ يبحثون عن ناجني آخرين بني 

حطام املنازل.
وبــهــذه احلصيلة اجلــديــدة مــن الضحايا، 
يرتفع عدد القتلى الفلسطينيني في قطاع غزة 
خالل أسبوع من التصعيد أكثر من 150 قتيال، 

من بينهم 41 طفال، وأكثر من ألف مصاب.
ويأتي مقتل العائلة في حي الرمال، بعد يوم 
من مقتل عائلة مكونة من 10 افــراد في غارة 
إسرائيلية على منازل عدة في مخيم الشاطئ 

في مدينة غزة، السبت.
وأعلنت مصادر صحية فلسطينية في قطاع 
غــزة، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 23 شخًصا 
في غــارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، 
أشــرف عليها وزيــر الدفاع اإلسرائيلي بيني 
غانتس، في ليلة شهدت مشاركة أكثر من 200 

طائرة حربية في الهجمات.
وكانت الغارات التي شنتها طائرات حربية 
إسرائيلية الليلة املاضية، واستهدفت 4 منازل 
في حي الرمال غربي مدينة غــزة، هي أعنف 
هجوم منفرد منذ بــدء التصعيد العسكري 

اإلسرائيلي قبل أسبوع.
وذكــــرت املــصــادر الطبية ان الهجمات 
اإلسرائيلية األخيرة على مدينة غزة أسفرت 
عن 45 جريحاً، معظمهم نساء وأطــفــال، في 
حني ال يزال رجال اإلنقاذ يبحثون عن ناجني 
وينشلون جثثا مــن حتــت أنــقــاض البيوت 

املدمرة.

وبلغ عدد القتلى في قطاع غزة على مدار 
أسبوع من التصعيد العسكري اإلسرائيلي 
174 شخصا، من بينهم 47 طفالً و29 امرأة 

و1200 مصاباً بجراح مختلفة.
وذكــرت مصادر طبية في غــزة ان طواقم 
اإلنقاذ ال تزال تقوم بأعمال البحث عن ناجني 
حتت الــركــام، حيث متكنت من انتشال طفلة 
على قيد احلياة من حتت أنقاض املباني املدمرة 

في القصف اإلسرائيلي على شــارع الوحدة 
بغزة.

وأظهرت مقاطع فيديو إشراف وزير الدفاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس بنفسه، وقائد سالح 
اجلو اإلسرائيلي شخصيا، من إحدى القواعد 
اجلوية، على القصف املكثف الــذي استهدف 

قطاع غزة الليلة املاضية.
وشمل القصف اإلسرائيلي منزل يحيى 

السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة. 
وذكــرت وسائل إعــالم إسرائيلية أن أكثر من 
200 طائرة حربية شاركت في الهجمات على 

غزة الليلة املاضية.
وانطلقت صفارات اإلنذار من الصواريخ في 
مدن حدودية إسرائيلية عقب الفجر، في الوقت 
الذي دخلت العمليات يومها السابع من دون 

ظهور ما يشير إلى تراجعها.

 دمار في غزة جراء العدوان

سودانيون يقاتلون في ليبيا

شهداء وجرحى في غزة

جت�����دد ال���ق���ت���ال ف����ي ج��ن��وب 
أف����غ����ان����س����ت����ان م�����ع ان���ق���ض���اء 

هدنة العيد
جتدد القتال بني حركة طالبان وقــوات احلكومة األفغانية، 
أمس األحد، في والية هلمند اجلنوبية املضطربة، وفق ما أفاد 
مسؤولون لوكالة “فرانس برس”، مع انتهاء وقف إلطالق النار 

مدته ثالثة أيام اتفق عليه الطرفان مبناسبة عيد الفطر.
ووقــعــت اشتباكات بــني اجلانبني على أطـــراف لشكر قــاه، 
عاصمة والية هلمند، والتي شهدت معارك عنيفة منذ األول من 
اه االنسحاب  مايو بعدما بدأ اجليش األميركي آخر خطواته باجتجّ
الكامل من أفغانستان، وفــق ما أفــاد ناطق عسكري أفغاني 

ومسؤول محلي.
وقــال رئيس مجلس واليــة هلمند عطاء الله أفغان: “دارت 
مواجهات بني طالبان والقوات احلكومية مع انقضاء وقف إطالق 

النار.. بدأ القتال وال يزال مستمرا”.
وأشار إلى أن عناصر طالبان هاجموا نقاط تفتيش أمنية على 
أطراف لشكر قاه وغيرها من املناطق. بــدوره، أكد ناطق باسم 

اجليش األفغاني في جنوب البالد جتدد املعارك.
وصمدت الهدنة التي بادرت طالبان بالدعوة إليها وسارعت 
احلكومة األفغانية في املوافقة عليها خالل عطلة عيد الفطر التي 
انتهت الليلة املاضية. لكن 12 شخصا قتلوا في تفجير استهدف 

مسجدا في ضواحي كابول اجلمعة وتبناه تنظيم داعش.
يذكر أن الهدنة التي أعلنتها حركة طالبان واستجابت لها 
احلكومة، جاءت في وقت تصاعدت فيه بشدة أعمال العنف في 
أنحاء البالد، بعدما أعلنت واشنطن الشهر املاضي خطة لسحب 

القوات األميركية بحلول 11 سبتمبر أيلول.
وكانت القوات األميركية قد أُرسلت إلى أفغانستان قبل 20 
عاماً ملالحقة تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2011، 

وساعدت في اإلطاحة بحركة طالبان من احلكم.

اإلنسان حقوق  امتحان  في  فشلت  بايدن  إدارة  اليمن: 
انتقد مستشار رئاسي ميني، موقف اإلدارة األمريكية من 
االعتداءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني، معتبرا أنها “فشلت 
في امتحان حقوق اإلنسان”. جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، 

ملستشار الرئيس اليمني عبد امللك املخالفي.
وقــال املخالفي: “املوقف األمريكي مما يجري في فلسطني 
احملتلة أفشل إدارة )الرئيس جو( بايدن في امتحان حقوق 

اإلنسان”.

وأضاف: “كل املبادئ والشعارات واالدعاءات تسقط عندما 
يتعلق األمر بإسرائيل، ويتأكد أن )الترامبية( توجه لإلدارات 
األمريكية كافة وليس فقط إدارة )الرئيس األمريكي السابق 
دونالد( ترامب”. ُيذكر أن الرئيس األمريكي السابق ترامب، 
كان من أشد املدافعني عن إسرائيل، حيث اعترف مبدينة القدس 
احملتلة عاصمة لها، وبسيادتها على مرتفعات اجلوالن احملتلة، 

وغيرها من مظاهر الدعم.

ومنذ اإلثنني، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات واملدافع على 
الفلسطينيني في قطاع غزة، أسفر عن 145 شهيدا، بينهم 41 
طفال، و23 سيدة، و1100 إصابة بجراح متفاوتة، بحسب آخر 

إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.
كما استشهد 17 فلسطينيا فــي مــواجــهــات مــع اجليش 
اإلسرائيلي واملستوطنني في الضفة الغربية احملتلة، إضافة إلى 

املئات من اجلرحى.


