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نزوح اآلالف من ريف حلب في ظل قصف روسي وسوري
أكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان، ، نزوح أكثر من 6000 
عائلة من ريف حلب الغربي في ظل القصف الروسي والسوري 
املكثف على املنطقة خالل الـ72 ساعة املاضية منذ انهيار وقف 
إطــالق النار ضمن منطقة خفض التصعيد.وأشار املرصد إلى 
استمرار تصاعد موجة النزوح من بلدات وقرى واقعة بالقطاع 

الغربي من الريف احللبي، على خلفية القصف املكثف الذي 
تتعرض له املنطقة من قبل الطائرات الروسية بشكل رئيسي 
وقصف قــوات النظام وطائراتها خالل األيــام الثالثة املاضية، 
منذ انهيار وقف إطالق النار في املنطقة التي تخضع لتفاهمات 
روسية تركية.ويتجه النازحون في أغلب األحيان إلى ريف إدلب 

الشمالي الغربي بالقرب من احلدود السورية مع لواء إسكندرون، 
وسط تفاقم الكارثة اإلنسانية دون أي ردة فعل من قبل املجتمع 
الدولي ملا تقترفه روسيا والنظام السوري بحق املدنيني هناك، وما 
يعايشيه املدني السوري سواء في املخيمات أو في رحلة بحثه عن 

مكان أمن جديد في ظل الغالء اجلنوني وجشع جتار احلروب.
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أكثر من 220 مصاًبا في مواجهات بني 
قـــوات األمـــن ومحتجني وانــــدالع حــرائــق 
مبــحــاٍل جتــاريــة وخيم للمعتصمني عون 
طالب اجليش بفرض األمــن.. احلريري ندد 
بـ”املرتزقة”.. وجمعية تتهم 6 مسؤولني 

بالتحريض على املتظاهرين 
وعاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية 
بــيــروت، بعد اشتباكات بــني قــوات األمــن 
ومحتجني، هي األعنف منذ بدء االحتجاجات 

الشعبية، في 17 أكتوبر املاضي.
وانــدلــعــت االشــتــبــاكــات بعد أن جتمع 
محتجون أمام مقر مجلس النواب )البرملان(؛ 
احتجاًجا على اســتــمــرار تــردي األوضــاع 
السياسية واالقتصادية، في بلد يعاني أسوأ 
أزمة اقتصادية منذ احلرب األهلية بني 1975 

و1990.
ونشبت حــرائــق فــي مـــرأب للسيارات 
ومحال جتارية وخيم للمعتصمني وسط 

بيروت.
ونفت قيادة شرطة البرملان، في بيان، 
ــالم محلية عن  صحة ما ذكرته وسائل إع
أن عناصرها أحرقوا خيًما للمعتصمني في 
ساحتي “الشهداء” و”رياض الصلح”، 
وسط بيروت، معتبرة أن ذلك “يندرج في 

إطار التضليل والتحريض”.
وأفاد الصليب األحمر اللبناني، في بيان، 
بنقل أكثر من 80 مصاًبا إلى مستشفيات، 
وإسعاف ما يزيد عن 140 آخرين في موقع 

املواجهات.
وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
ــري الــدفــاع والداخلية  عبر “تويتر”: وزي

والقيادات األمنية املعنية باحملافظة على أمن 
املتظاهرين السلميني، ومنع أعمال الشغب، 
ــالك العامة واخلاصة،  وتأمني سالمة األم

وفرض األمن.
فيما قال رئيس حكومة تصريف األعمال، 
سعد احلريري، عبر “تويتر”، إن “مشهد 
املواجهات واحلرائق وأعمال التخريب وسط 
بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض 

يهدد السلم األهلي، وينذر بأوخم العواقب”.
ــروت ساحة  ــي وأضـــــاف: “لن تــكــون ب
للمرتزقة والــســيــاســات املتعمدة لضرب 

سلمية التحركات الشعبية”.
وأجبرت االحتجاجات حكومة احلريري 

على االستقالة في 29 أكتوبر املاضي.
وقالت جمعية “حلقي” املدنية، في بيان، 
إن “قوى املنظومة السياسية استكملت 
ردها املعادي اليوم بأقسى أشكال العنف من 
القوى األمنية بقمع املتظاهرين ظًنا منها أن 

البلطجة ستنهي انتفاضة الناس”.
وحملت كال من “وزيري الداخلية والدفاع 
ورئيس حكومة تصريف األعمال ورئيس 
مجلس النواب ورئيس اجلمهورية ومدير 
عام األمن الداخلي مسؤولية أمن املواطنني 

وسالمة املتظاهرين”.
واعتبرت أنهم “حرضوا على املتظاهرين 
ــرات صحفية حاولت  ــؤمت فــي بــيــانــات وم
ــورة الــثــوار بــني سلميني وغير  تشويه ص

سلميني”.
ودعت اجلمعية اللبنانيني إلى “االنضمام 
إلى التحركات في بيروت، للمطالبة باعتذار 
رئــيــس احلــكــومــة املــكــلــف، حــســان ديـــاب، 

وتكليف شخصية مستقلة لتشكيل حكومة 
حتاكي مطالب الثورة”.

ــل ديـــاب، منذ أكــثــر مــن أربعة  ــواص وي
أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه 

من اآلن رفًضا بني احملتجني، الذين يدعون 
إلى عصيان مدني.

وطالبت اجلمعية بإقالة ومساءلة املدير 
العام لألمن الداخلي، عماد عثمان، وحل 

ــواب، على خلفية قمع  ــن شــرطــة مجلس ال
احملتجني، وفق البيان.

ويطالب احملتجون باستقاللية القضاء، 
ومحاسبة الــفــاســديــن، وتشكيل حكومة 

مــن اختصاصيني مستقلة عــن األحـــزاب 
السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية 
القدمية، التي يتهمونها بالفساد واالفتقار 

للكفاءة.

اندالع اشتباكات في لبنان

االحتجاجات بدء  منذ  اشتباكات  أعنف  بعد  لبنان  وسط  إلى  الهدوء  عودة 

األمن مع  صدامات  في  مصاب   400 جراحها..  تلملم  بيروت 

مقتل اثنني في هجومني منفصلني ببغداد وكركوك

النجف مطار  طريق  وقطع  كربالء  في  واألمن  متظاهرين  بني  مواجهات 
قال مصدران أمنيان إن مواجهات وقعت 
بني متظاهرين وقوات األمن في كربالء وسط 
العراق، فيما قطع محتجون الطريق املؤدي 

إلى مطار النجف، جنوبي البالد.
وقال مصدر في شرطة كربالء لألناضول، 
إن مواجهات وقعت بني املتظاهرين وقوات 
مكافحة الشغب في حي البلدية وسط مدينة 

كربالء.
ــاف أن قــوات مكافحة الشغب ألقت  وأض
قنابل الغاز املسيل للدموع على املتظاهرين 
ما تسبب بإصابة عدد منهم بحاالت اختناق، 
بينما رد املتظاهرون برشق عناصر األمن 

باحلجارة.
ــالزم سميح الهاللي  وفــي النجف، قــال امل
لــألنــاضــول، إن الــعــشــرات مــن املتظاهرين 
أغلقوا الطريق املؤدي إلى مطار النجف على 

مقربة من بوابة املطار.
وأشــار إلى أن املتظاهرين أغلقوا الطريق 
بإطارات السيارات وأضرموا فيها النيران، 

في حني لم تتدخل قوات األمن.
ولم يتسن على الفور احلصول على تعقيب 

من إدارة املطار، فيما إذا كان إغالق الطريق قد أثر 
على تسيير الرحالت من املطار من عدمه.

إلى ذلك، أغلق متظاهرون في قضاء الشطرة 
مبحافظة ذي قار جنوبي البالد الطريق الرابط 
بــني احملافظة والعاصمة بــغــداد، وفــق مــا أبلغ 

األناضول 3 شهود من املتظاهرين.
في األثناء، قالت قيادة عمليات بغداد التابعة 
ــول، إن  ــاض للجيش فــي بيان اطلعت عليه األن
ــى املــتــظــاهــريــن( تلقي  ـــارة إل ــي إش مجاميع )ف
بزجاجات حارقة واحلصى ومــواد جارحة على 
قوات األمن، لليوم الثاني على التوالي، على جسر 

السنك وساحة الوثبة القريبة وسط بغداد.
ودعت القيادة، “جميع املتظاهربن السلميني 
إلى التعاون ملنع املجاميع العنفية من ممارسة 

أعمالها التي تستوجب رداً وفق القانون”.
وكــان متظاهران قد قتال وأصيب 32 آخرون 
بجروح، اجلمعة، برصاص قوات األمن وقنابل 
الغاز املسيل للدموع على جسر السنك، وفق ما 

أبلغ األناضول مصادر طبية وشهود عيان.

وقال مصدران أمنيان إن جنديا ومدنيا قتال في 
هجومني منفصلني ببغداد وكركوك )شمال(، فيما 
أفــادت الداخلية باعتقال 10 من عناصر تنظيم 

“داعش” اإلرهابي في املوصل )شمال(.
وفــي تصريح لألناضول، قــال ضابط برتبة 
نقيب في اجليش، إن “مجموعة من مسلحي تنظيم 
داعش هاجمت قوات اجليش في قرية ‘عرب كوي’ 

التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك”.
وأضاف أن “جندياً قتل وأصيب آخر بجروح 
جــراء الهجوم، فيما الذ املهاجمون بالفرار قبل 

وصول تعزيزات أمنية إلى املوقع”.
وفي بغداد، قال النقيب في شرطة العاصمة 
حامت اجلابري لألناضول، إن “مسلحني مجهولني 
أطلقوا النار من أسلحة مــزودة بكوامت للصوت 
على مدني في قضاء احلسينية شمال بغداد، ما 

أدى ملقتله”.
وأضــاف أن “السلطات األمنية فتحت حتقيقاً 
ــادث، بينما مت نقل جثة إلى دائــرة الطب  في احل

العدلي”.

بدوها، أفــادت وزارة الداخلية باعتقال قوات 
الشرطة 10 من عناصر تنظيم “داعش” في مدينة 

املوصل مركز محافظة نينوى شمالي البالد.
وأوضــحــت الـــوزارة فــي بــيــان، اطلعت عليه 
األناضول، أن “3 منهم كانوا يعملون فيما يسمى 
باحلسبة وآخر كان يعمل فيما يسمى باألمنية، 
وأحدهم فيما يسمى بالشرعية، واخلمسة البقية 
كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان 
اجلند خالل فترة سيطرة داعــش على املوصل” 

.)2017 - 2014(
وخالل األسابيع األخيرة، زادت وتيرة هجمات 
مسلحني يشتبه في انتمائهم إلى “داعش”، خاصة 

في مناطق شمالي وغربي البالد.
وعام 2017، أعلن العراق حتقيق النصر على 
“داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت 
تقدر بنحو ثلث مساحة البالد، اجتاحها التنظيم 
صيف 2014. لكن التنظيم ال يزال يحتفظ بخاليا 
نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات 

بني فترات متباينة.

احلريري: بيروت لن تكون 
املتعمدة  للسياسات  ساحة 

لضرب سلمية احلراك
قال سعد احلريري، رئيس احلكومة اللبنانية املستقيل، إن 
مشهد املواجهات واحلرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت 
مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم األهلي وينذر 

بأوخم العواقب.
ــاف احلــريــري في تغريدة له على تويتر “لن تكون  وأض
بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات املتعمدة لضرب سلمية 

التحركات الشعبية”.
وقال رئيس الوزراء املستقيل “لن نسمح ألي من كان بإعادة 

بيروت مساحة للدمار واخلراب و”خطوط التماس”.
وأضاف احلريري: “القوى العسكرية واألمنية مدعوة إلى 

حماية العاصمة، ودورها وكبح جماح العابثني واملندسني”.
وكــان الصليب األحمر قد أعلن أكثر من 100 إصابة في 
مظاهرة وسط بيروت حتى اآلن، حيث نقل ما يزيد على 40 
من املصابني إلى املستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في املكان، 
وذلك فيما دعت قوى األمن الداخلي اللبنانية على تويتر مجدداً 
جميع املتظاهرين السلميني إلى املغادرة فوراً من األماكن التي 

جتري فيها أعمال شغب حفاظاً على سالمتهم.
كما أكدت قوى األمن الداخلي اللبنانية أن من قام بإحراق 
خيم في ساحة ريــاض الصلح ليس من عناصر قــوى األمن 

الداخلي، كما جرى التداول على بعض وسائل اإلعالم.
وألقى املتظاهرون املفرقعات النارية باجتاه القوى األمنية 
في محيط ساحة النجمة، كما رموا الفواصل احلديدية جتاههم 

محاولني اقتحام السياج احلديدي.
مشهد املواجهات واحلــرائــق وأعــمــال التخريب في وسط 
بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم األهلي 
وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة 

والسياسات املتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. 
واتهم محتجون قوى األمن بإطالق الرصاص املطاطي في 
محيط البرملان، لذا قاموا برشق قوى األمن باحلجارة. يأتي 
ذلك فيما قال األمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف 
ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحــد مداخل مجلس 

النواب.
وتوافد آالف املتظاهرين على شوارع بيروت، اليوم السبت، 
د احملتجون شعارات بينها “الشعب يريد إسقاط  حيث رَدّ
النظام”، فيما نصبت قــوات األمــن حواجز حديدية وأسالكاً 
شائكة عند مداخل مجلس الــنــواب، قبل أن تلجأ الستخدام 

خراطيم املياه لتفريق املتظاهرين.

متظاهرون يحرقون 
مقرًا مليليشيا حزب الله 

العراقي بالنجف

عمد محتجون، فــي الــعــراق وفي 
ـــراق مقر  ــى إح خــطــوة تصعيدية إل
ميليشيات حـــزب الــلــه قـــرب جسر 
اإلسكان بالكامل احتجاجا على عدم 
استجابة مطالبهم وتلبية لدعوة 
ـــراك بالتصعيد السلمي خالل  احل

اليومني املقبلني.
وكان احملتجون عمدوا إلى إغالق 
الدوائر احلكومية في النجف بالتزامن 
مــع قــرب انتهاء املهلة التي أقرتها 
التنسيقيات، والــتــي تنتهي صباح 
اليوم  االثنني. وأكــد احملتجون قرب 
التصعيد الذي بدأ من اجلمعة ولغاية 

صباح االثنني.
ودعــا احلــراك الشعبي في العراق 
إلى تصعيد في الـ20 من يناير اجلاري 
بانقضاء املهل املمنوحة للسلطات 
بتحقيق مطالب املواطنني، ال سيما في 

احملافظات اجلنوبية.
دعــوات إلى التصعيد وكــان توافد 
إلى ساحات التظاهر في احملافظات 
اجلنوبية عــدد كبير مــن احملتجني، 
من ضمنهم طالب اجلامعات ورجال 
الــعــشــائــر. كــمــا جـــدد املــتــظــاهــرون 
تهديدهم للطبقة احلاكمة بالتصعيد 
السلمي خــالل اليومني القادمني في 

حال عدم االستجابة ملطالب احلراك.

مواجهات بني متظاهرين واألمن في كربالء

70 جنديًا مينيًا ميليشيات احلوثي تقصف مسجدًا في مأرب ومقتل 
ــل من  قتل سبعون جنديا مينيا على األق
قوات الشرعية اليمنية في هجوم بصواريخ 
أطلقتها ميليشيات احلوثي على مسجد في 
محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية 

وعسكرية، أمس األحد.
وقــال مصدر طبي في مستشفى مــأرب، إن 
سبعني شخصا على األقــل قتلوا في الهجوم 

الذي وقع مساء السبت.
فــي حــني نــدد الــرئــيــس اليمني عبد ربه 
منصور هادي بالهجوم، معتبرا أنه “عملية 
إرهابية غادرة وجبانة”، معتبراً أن ميليشيات 
احلوثي ال تسعى إال للموت والــدمــار. 150 
جريحاً وكانت مستشفيات مــأرب ألقت في 
وقــت سابق نــداء للتبرع بالدم نتيجة تزايد 
عــدد اجلرحى الــذي قــدر مبئة وخمسني بعد 
استهداف امليليشيات احلوثية للمسجد في 
ــى ذلـــك، أفـــادت مصادر  معسكر للجيش. إل
عسكرية أن جميع القتلى من جنود اللواء 
الرابع حماية رئاسية بقيادة مهران املقطري. 

وتضاربت املعلومات في البداية حول طبيعة 
الــهــجــوم، ففيما ذكـــرت مــصــادر ميدانية أن 
الهجوم كــان مــزدوجــا بصواريخ باليستية 
ــالم  ــال ضــابــط فــي اإلع ــرات مسيرة، ق ــائ وط
احلربي للجيش الوطني اليمني، إن الهجوم 
مت بصواريخ كاتيوشا من جبل هيالن الذي 
تتمركز فيه ميليشيات احلوثي غرب مأرب، 
ويبعد أقرب موقع للميليشيات فيه عن املعسكر 
الــذي مت استهدافه بنحو عشرين كيلومترا. 
وأكدت مصادر طبية أن جثث القتلى واجلرحى 
نقلت إلى مستشفى مأرب العام، واملستشفى 
العسكري، ومنع الصحافيون واملصورون من 
الوصول إلى املستشفيات. وفيما لم يصدر عن 
وزارة الدفاع اليمنية أي تعليق حول طبيعة 
ــر عسكريون  الــهــجــوم، وعـــدد الضحايا، ذك
وشهود عيان أن الهجوم استهدف معسكر 
االستقبال شمال غرب مأرب، ومعسكر النصر 

القريب منه.
وأكـــدت املــصــادر أن معظم الضحايا هم 

مجندون جــدد ينتمون إلــى محافظتي أبني 
وعدن، ومت استهدافهم في مسجد املعسكر عقب 
صالة املغرب، كما مت استهداف مخزن داخل 
املعسكر. إسقاط مسيرة كما ذكر شهود عيان 
سابقاً أنهم سمعوا أصوات الدفاعات اجلوية 
قبل الهجوم، في حني ذكرت مصادر عسكرية 
أن ثــالث مسّيرات شاركت في الهجوم، ومت 

إسقاط واحدة.
وكانت شعبة اإلعالم العسكري في وزارة 
الدفاع اليمنية أعلنت أن امليليشيات احلوثية 
استهدفت مسجدا فــي معسكر للجيش في 
“مأرب” ما أسفر عن مقتل نحو ستني جنديا 

من احلماية الرئاسية في حصيلة أولية.
إلى ذلك، طالبت قيادة اجليش بأخذ أقصى 
درجات احلذر بعد الهجوم اإلرهابي الذي وقع 
في معسكر “االستقبال” في منطقة املَيل شمال 
غــرب مدينة مـــأرب، مشيرة إلــى أن اجليش 
أسقط مسيرة فوق موقع الهجوم في املدينة 

فيما انفجرت الثانية.

هادي: ميليشيا احلوثي ال متثل إال املوت والدمار في اليمن
بعد االســتــهــداف احلــوثــي ملسجد في 
معسكر تابع للجيش اليمني خلف 60 قتيال 
وأكثر من 100 جريح، أكد الرئيس اليمني 
ــس  األحــد، أن  عبدربه منصور هــادي، أم
ميليشيا احلوثي ال ترغب بتحقيق السالم 

في اليمن.
في التفاصيل، وخالل اتصالني هاتفيني 
أجــراهــمــا هـــادي مبحافظ مـــأرب سلطان 
الــعــرادة واملفتش العام للجيش اليمني 
ــادل القميري، وقــف فيهما على  الــلــواء ع
تداعيات الهجوم، أوضح هادي أن األفعال 
املشينة للميليشيات احلوثية تؤكد دون 
شك عدم رغبتها بالسالم، وتؤكد أيضا أنها 
ال جتيد إال مشروع املــوت والدمار ومتثل 
أداة رخيصة ألجندة إيــران في املنطقة، 

بحسب تعبيره.
كما لفت الرئيس إلى عزم الشعب اليمني 
وبدعم من دول التحالف بقيادة السعودية 
على مواجهة أفــعــال امليليشيا، وإنــهــاء 

مشروعها الطائفي. فــي الــســيــاق، شدد 
هــادي على أهمية إفشال كافة مخططات 
احلوثيني العدائية والتخريبية وحفظ األمن 
واالستقرار في اليمن.يذكر أن مستشفيات 
مأرب كانت أطلقت نداء للتبرع بالدم بعد 
تزايد عدد اجلرحى الذي وصل حوالي 150 
مصابا بهجوم امليليشيات احلوثية على 

مسجد في معسكر للجيش اليمني.
فيما أشــارت مصادر عسكرية إلــى أن 
عــدد القتلى بلغ 62 جميعهم مــن جنود 
اللواء الرابع حماية رئاسية بقيادة مهران 

املقطري.
بـــدورهـــا، أكــــدت املـــصـــادر أن معظم 
الضحايا هم مجندون جــدد ينتمون إلى 
محافظتي أبني وعــدن، ومت استهدافهم في 
مسجد املعسكر عقب صالة املغرب، كما مت 

استهداف مخزن داخل املعسكر.
3 مسّيرات نفذت الهجوم وعن تفاصيل 
االستهداف، ذكر شهود عيان أنهم سمعوا 

أصــوات الدفاعات اجلوية قبل الهجوم، 
في حني أوضحت مصادر عسكرية أن 3 
مسيرات شاركت في الهجوم، مت إسقاط 

واحدة منها.
يشار إلــى أن شعبة اإلعــالم العسكري 
في وزارة الدفاع اليمنية كانت أعلنت أن 
امليليشيات احلوثية استهدفت مسجدا في 
معسكر للجيش في “مأرب” ما أسفر عن 

مقتل نحو 60 جنديا من احلماية الرئاسية.
وطالبت قــيــادة اجلــيــش حينها بأخذ 
أقصى درجــات احلــذر بعد الهجوم الذي 
وقع في معسكر “االستقبال” في منطقة 
املَيل شمال غرب مدينة مأرب، مشيرة إلى 
أن اجليش أسقط مسيرة فوق موقع الهجوم 

في املدينة فيما انفجرت الثانية.
وأتى هذا الهجوم متزامناً مع استمرار 
العملية العسكرية التي بدأ اجليش الوطني 
بدعم من التحالف على مواقع امليليشيات 

في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.
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