
وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
أم��س اسرائيل بانها »دول���ة ارهابية تقتل 
االطفال«، مؤكدا انه »سيناضل بكل السبل« 
ضد اعتراف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة 

للدولة العبرية.
وقال اردوغان في خطاب ناري في سيواس 
)وس���ط( ان “فلسطني ضحية ب��ري��ئ��ة   اما 
اسرائيل فهي دولة ارهابية، نعم، ارهابية”، 
مضيفا “لن ندع القدس حتت رحمة دولة تقتل 

االطفال”.
دع���ت احل��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة أم���س ال���دول 
االسالمية ال��ى “املضي ابعد من االدانات” 
في القمة التي ستعقد االربعاء في اسطنبول 
ملناقشة اعتراف ال��والي��ات املتحدة بالقدس 

عاصمة السرائيل.
ونقلت وكالة انباء االناضول عن املتحدث 
باسم احلكومة التركية بكر ب���وزداق قوله 
“يجب اخلروج مبوقف ابعد من االدانات” في 

قمة قادة دول منظمة التعاون االسالمي.
وقال بوزداق “في ما يتعلق بالفلسطينيني 
والقدس، لطاملا اعتمدت تركيا سياسة شديدة 

الوضوح وال مواربة فيها”، واضاف املتحدث 
“لن تغير تركيا رأيها وموقفها، حتى وان 
كنا الوحيدين في ذل��ك«. واع��ت��رف الرئيس 
االميركي دون��ال��د ت��رام��ب االرب��ع��اء املاضي 
بالقدس عاصمة للدولة العبرية ما اثار غضب 

الفلسطينيني واملجتمع الدولي.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
بشدة قرار ترامب وكان اعتبر مرارا ان القدس 
“خط احمر للمسلمني”، وقال ان انقرة تعتبر 

قرار الرئيس االميركي “باطال ومرفوضا«.
وضمن جهود تعبئة املجتمع الدولي التي 
يبذلها الرئيس التركي، اجرى اردوغ��ان هذا 
االسبوع محادثات هاتفية مع كبار املسؤولني 
ف��ي املنطقة، كما اتصل بنظيريه الروسي 
فالدميير بوتني والفرنسي اميانويل ماكرون 

وبالبابا فرنسيس.
واع��ل��ن اردوغ����ان ه��ذا االس��ب��وع ان قمة 
منظمة التعاون االسالمي تهدف الى “تنسيق 
وتوحيد” رد ال���دول االس��الم��ي��ة، ب���دون ان 
يوضح ما اذا كانت القمة ستبحث اتخاذ تدابير 
ملموسة. وأعلنت تركيا واس��رائ��ي��ل العام 

املاضي نهاية أزمة نشأت بينهما على خلفية 
اقتحام وحدة من القوات اإلسرائيلية سفينة 
مساعدات كانت متجهة الى غزة في 2010، ما 

أدى الى مقتل عشرة نشطاء اتراك. 
وب��ع��د ع���ودة االم���ور ال��ى مجاريها فّعل 
الطرفان تعاونهما ال سيما في مجال الطاقة، اال 
ان اردوغان املدافع عن القضية الفلسطينية، لم 

يتوقف عن انتقاد السياسة االسرائيلية.
إل��ى ذل��ك، اعتقلت الشرطة في اسطنبول 
السبت حوالى عشرة متظاهرين خالل تظاهرة 
ضد ق��رار الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب 
االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل، كما افاد 

مصور وكالة فرانس برس.
وجت��ّم��ع امل��ت��ظ��اه��رون ف��ي ح��ي كاديكوي 
على الضفة االس��ي��وي��ة ملضيق البوسفور 
ورفعوا العلمني التركي والفلسطيني ولف 
بعضهم اعناقهم بالكوفية الفلسطينية مرددين 
شعارات مناوئة للواليات املتحدة واسرائيل 
ورافعني الفتات كتب عليها “ضد االمبريالية 

والصهيونية وشركائهما احملليني«.
وتدخلت الشرطة بعنف العتقال حوالى 

عشرة متظاهرين فثّبتت بعضهم أرضا وكّبلت 
أي��دي آخرين خلف ظهورهم، بحسب ما افاد 

مصور فرانس برس.
وك��ان��ت تركيا شهدت ف��ي األي���ام القليلة 
املاضية تظاهرات ضد اعتراف ترامب بالقدس 
عاصمة السرائيل، وقد جرت هذه االحتجاجات 
بسالم ونظمتها جماعات دينية محافظة، لكن 
شرطة اسطنبول غالبا ما تقمع االحتجاجات 

اليسارية املناهضة للحكومة.
كما أدى بعض املتظاهرين الصالة خارج 
آيا صوفيا، الكنيسة البيزنطية التي حوّلها 
السلطان العثماني محمد الفاحت في القرن 
اخلامس عشر إلى مسجد قبل ان تصبح في 
ثالثينيات ال��ق��رن امل��اض��ي متحفا. ويطالب 
بعض األت���راك املتشددين دينيا بإعادتها 
مسجدا، وهي خطوة من شأنها أن تهدد برد 

فعل دولي.
وق���ال أح��د املتظاهرين وي��دع��ى مضيف 
ألتوغ “نحن نريد القدس ح��رة وان يتمكن 
الفلسطينيون واملسلمون من الوصول اليها. 
نريد ان يرحل عنها احملتل اإلسرائيلي. نريد 

التنديد بكل ما أوتينا من وسائل بهذا القرار 
الظالم«.

وك���ان ح��زب ال��س��ع��ادة احمل��اف��ظ دع��ا الى 
تظاهرة كبرى في اسطنبول األحد تنديدا بقرار 

ترامب بشأن القدس.
والسبت اعتبر الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان ان اسرائيل “دولة احتالل” تلجأ الى 
“الترهيب”، مؤكدا ان انقرة لن تعترف بالقرار 
االميركي ف��ي ش��أن اعتبار ال��ق��دس عاصمة 

السرائيل.
واعترف الرئيس االميركي دونالد ترامب 
االربعاء بالقدس عاصمة للدولة العبرية ما 

اثار غضب الفلسطينيني واملجتمع الدولي.
وتستضيف اسطنبول االربعاء قمة ملنظمة 

التعاون االسالمي ستبحث ملف القدس.
وعادت العالقات بني تركيا واسرائيل الى 
طبيعتها العام الفائت بعد ازمة دبلوماسية 
تسبب بها في 2010 هجوم اسرائيلي على 
سفينة تابعة ملنظمة غير حكومية كانت 
حتاول كسر احلصار املفروض على قطاع غزة 

واسفر عن مقتل ناشطني اتراك.
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وزارء اخلارجية العرب حذروا من أن واشنطن عزلت نفسها كراع للسالم

اجلامعة العربية تطالب ترامب بإلغاء قراره بشأن القدس

اع���ت���ق���االت خ����الل ت��ظ��اه��رة ف���ي اس��ط��ن��ب��ول ض���د ق����رار ت����رام����ب.. واحمل���ت���ج���ون رف���ع���وا ال��ع��ل��م��ن ال��ت��رك��ي وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي

مواجهات خالل تظاهرة قرب السفارة األميركية في لبنان رفضا لقرار ترامب
استخدمت قوى االمن اللبنانية الغاز املسيل للدموع وخراطيم 
املياه أمس لتفريق مشاركني في تظاهرة في محيط سفارة الواليات 
املتحدة احتجاجا على قرار الرئيس االميركي دونالد ترامب االعتراف 

بالقدس عاصمة السرائيل.
وجتمع مئات من املتظاهرين املؤيدين للفلسطينيني في محيط 
السفارة االميركية في منطقة عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة 

بيروت، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
ومنع هؤالء من الوصول الى مجمع السفارة بواسطة باب حديدي 
قطع الطريق املؤدية اليه وعمدت قوى االمن الى اطالق الغاز املسيل 
للدموع واستخدام خراطيم املياه لتفريق املتظاهرين ما ادى الى 

اصابة العديد منهم.
وحمل املتظاهرون اعالما فلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية 

مطلقني هتافات ضد ترامب الذي اعترف االربعاء بالقدس عاصمة 
السرائيل.

واحرق عدد من املتظاهرين مجسما لترامب.
وش��ارك في التظاهرة اعضاء في فصائل فلسطينية اضافة الى 
اسالميني وانصار لليسار اللبناني. ويستضيف لبنان مئات االف 

الالجئني الفلسطينيني موزعني في مخيمات.

ليبرمان يدعو إلى مقاطعة عرب إسرائيل بعدما تظاهروا ضد قرار ترامب
جيش االحتالل هدمت نفقا ل� »حماس« 

ميتد من غزة إلى أراضيها
اعلن اجليش االسرائيلي أمس انه هدم 
نفقا تابعا حلركة حماس ميتد من قطاع 
غزة الى االراض��ي االسرائيلية، في وقت 
يزداد التوتر بعد قرار الرئيس االميركي 

دونالد ترامب في شأن مدينة القدس.
وقال املتحدث باسم اجليش جوناثان 
كونيريكوس للصحافيني ان معلومات 
استخباراتية تشير ال��ى ان النفق تابع 
حلركة حماس االسالمية التي تسيطر 
على قطاع غ��زة. وأش��ار الى ان اسرائيل 

ليست على علم بوقوع أي اصابات.
وكان اجليش االسرائيلي فجر نفقا في 

30 اكتوبر املاضي تابعا حلركة اجلهاد 
االسالمي في غزة.

وأك���د املتحدث ان اجل��ي��ش عثر على 
النفق قبل اسابيع عدة وكان يراقبه.

وق���ال ك��ون��ي��ري��ك��وس ان ال��ن��ف��ق ك��ان 
مي��ت��د م���ن م��ن��ط��ق��ة خ��ان��ي��ون��س ج��ن��وب 
ال��ق��ط��اع م��ئ��ات االم��ت��ار داخ���ل االراض���ي 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة. ورف���ض ان ي��ح��دد موقع 
النفق داخ��ل اسرائيل، ولكنه اش��ار انه 
لم يتم حفر مخرج من النفق. واض��اف 
“نرى ان ه��ذا يشكل انتهاكا خطيرا 
للسيادة االسرائيلية” مؤكدا ان اجليش 

االسرائيلي ال يرغب بتصعيد الوضع.
وش���دد املتحدث على ان النفق غير 

مرتبط باالشتباكات واالح��ت��ج��اج��ات 
االخيرة في االراضي الفلسطينية احملتلة 
بعد اع���الن ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ترامب 

اعترافه بالقدس عاصمة السرائيل.
وخالل احلرب االسرائيلية على قطاع 
غزة في صيف 2014 استخدمت حماس 

االنفاق لشن هجمات على اسرائيل.
إلى ذلك، دعا وزير الدفاع االسرائيلي 
اف��ي��غ��دور ليبرمان أم��س االسرائيليني 
ال��ى جت��ن��ب ال��ش��راء م��ن منطقة عربية 
ف��ي اس��رائ��ي��ل، ب��ع��د ت��ظ��اه��رات للعرب 
االسرائيليني هناك ض��د ق��رار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
ع��اص��م��ة الس��رائ��ي��ل. وق���ال ل��ي��ب��رم��ان، 

املعروف بتصريحاته النارية املعادية 
للعرب، ان عرب اسرائيل “ال ينتمون” 
الى الدولة العبرية، في تصريحات اثارت 

انتقادات.
وي��ق��در ع��دد ع��رب اس��رائ��ي��ل مبليون 
و400 ال��ف نسمة ي��ت��ح��درون م��ن 160 
الف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة 

اسرائيل عام 1948.
ويشكل ه��ؤالء %17،5 م��ن السكان 
ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي 

الوظائف واالسكان.
وقال ليبرمان في بيان “اولئك الذين 
يتظاهرون ف��ي اسرائيل راف��ع��ني اع��الم 
ح��زب الله وح��م��اس ومنظمة التحرير 

الفلسطينية )العلم الفلسطيني( ليسوا 
جزءا من دولة اسرائيل«.

واض����اف “انهم ي��ع��م��ل��ون الي��ذائ��ن��ا 
وتدميرنا من الداخل«.  وقام عشرات من 
العرب االسرائيليني ليل السبت باغالق 
تقاطع وادي ع��ارة في شمال اسرائيل، 
بحسب الشرطة االسرائيلية. والقى 
املتظاهرون احلجارة واحرقوا اط��ارات 

احتجاجا على قرار ترامب.
ومت حتطيم ن��اف��ذة اح���د احل��اف��الت 
واصيب سائقها اصابة طفيفة. وقامت 
الشرطة باعتقال اثنني م��ن القاصرين 
ورجل من بلدة عرعرة العربية في منطقة 

وادي عارة.

قالت مصادر أمنية أن حسني خسروي، 
خبير الصواريخ اإليراني، قتل في قصف 
طائرات التحالف أمس داخل مديرية أرحب 

في صنعاء.
ووصلت قوات اجليش اليمني إلى ثالث 
مديريات محافظة احلديدة غرب البالد، 
في ظل استمرار التقدم امليداني الالفت 
واالستراتيجي لليوم الثالث على التوالي، 
بإسناد مكثف من مقاتالت التحالف العربي 
بقيادة السعودية، على وقع تهاٍو متسارع 

مليليشيا احلوثي االنقالبية.
وأكدت وكالة األنباء اليمنية الرسمية، 
في وقت متأخر من مساء السبت، أنه مت 

السيطرة على مثلث “حيس اخلوخة”، 
وب��دء الدخول إل��ى مديرية التحيتا ثالث 
مديريات محافظة احلديدة التي تصل إليها 

قوات اجليش اليمني.
ونقلت عن مصادر عسكرية إن قوات 
اجليش الوطني قامت بتطويق مدينة 
حيس التي تبعد 10 كلم عن مدينة اخلوخة، 
وب��دأت عملية متشط امل���زارع والطرقات 

شمال حيس.
كما دخلت وحدات من اجليش الوطني 
مديرية التحيتا الساحلية، وفقاً للمصادر، 
ووصلت إل��ى م��زارع الفازة في ضواحي 

مديرية زبيد.

من جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية 
مينية أن ميليشيات احل��وث��ي فرضت  
اإلقامة اجلبرية على القيادي في املؤمتر 
الشعبي ال��ع��ام والعضو ف��ي م��ا يسمى 
املجلس السياسي للميليشيات االنقالبية 
سابقاً محسن النقيب وع��دد م��ن وزراء 
املؤمتر الشعبي في احلكومة االنقالبية غير 

املعترف بها.
وذكرت املصادر ذاتها أن من بني الوزراء 
ال��ذي��ن ف��رض��ت عليهم اإلق��ام��ة اجلبرية 
فائقة السيد وعبدالعزيز البكير، وعلي 
أبوحليقه وعبدالعزيز الكميم، بينما فرضت 
امليليشيات حراسة مشددة على منازل 

بعض الوزراء، الذين لم يتم العثور عليهم 
أو لم يتم حتديد أماكنهم.

واشنطن تستغرب االحتفال بقتل صالح
باملقابل، ح��ذر السفير األميركي لدى 
اليمن، امليليشيات احلوثية من التمادي 
في االنتهاكات التي ترتكبها، مشيرا إلى أن 
املجتمع الدولي سيضطر التخاذ اإلجراءات 

املالئمة.
وف���ي ح��دي��ث ل��ل��ش��رق األوس�����ط، دع��ا 
ماثيو تولر امليليشيات إلى تسليم السالح 
واالنخراط في مفاوضات جادة لوضع حد 
للصراع ضمن األط��ر املتعارف عليها من 
ق��رارات أممية ومخرجات احلوار الوطني 

واملبادرة اخلليجية.
واستنكر السفير تولر االحتفاالت التي 
أقامتها امليليشيات فرحاً مبقتل الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، واصفاً هذا 

السلوك بالالإنساني والصادم.
واعتبر تولر أن محاولة قتل اخلصوم 
أو اضطهادهم ال يزيد الوضع إال تعقيداً، 
م��ش��دداً في الوقت ذات��ه على أن احل��ل في 
اليمن هو سياسي، وتعليقاً على اإلعدامات 
اجلماعية التي تقوم بها امليليشيات بحق 
أعضاء ح��زب املؤمتر الشعبي العام في 
صنعاء وعائالتهم قال تولر إن امليليشيا 
تبدو مصممة على إسكاتهم والتخلص مهم.

احلوثيون يفرضون اإلقامة اجلبرية على قياديي املؤمتر

مقتل خبير صواريخ إيراني بقصف للتحالف
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طالب وزراء اخلارجية العرب في ختام 
اجتماع ط��ارئ في القاهرة فجر أم��س األحد 
ال��والي��ات املتحدة بإلغاء ق��راره��ا االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، محذرين اياها من 
انها »عزلت نفسها ك��راع ووسيط في عملية 
السالم« ودع��وا دول العالم أجمع لالعتراف 
بالدولة الفلسطينية على ح��دود الرابع من 

يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وق���ال ال����وزراء ف��ي ب��ي��ان حصلت وكالة 
فرانس برس على نسخة منه ان “هذا التحول 
في سياسة الواليات املتحدة االميركية جتاه 
القدس هو تطور خطير وضعت به الواليات 
املتحدة نفسها في موقع االنحياز لالحتالل 
وخرق القوانني والقرارات الدولية، وبالتالي 
فانها عزلت نفسها ك��راع ووسيط في عملية 

السالم«.
وأكد الوزراء العرب على “مطالبة الواليات 
املتحدة بإلغاء قرارها حول القدس”، مشددين 
على ان هذا القرار “باطل” و”ال أثر قانونيا 
له” ويقّوض جهود حتقيق السالم ويعّمق 
التوتر ويفّجر الغصب ويهّدد بدفع املنطقة 
الى هاوية املزيد من العنف والفوضى واراقة 

الدماء وعدم االستقرار«.
وأكد البيان على ان القرار االميركي “مدان” 
و”مرفوض”، مشيرا الى ان ال��دول العربية 
ستعمل على “استصدار قرار من مجلس االمن 
يؤكد ان ق��رار ال��والي��ات املتحدة االميركية 
االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل يتناقض 
مع قرارات الشرعية الدولية وان ال اثر قانونيا 

لهذا القرار«.
واض��اف ان ال���وزراء ق��رروا “دعوة جميع 
ال��دول لالعتراف بالدولة الفلسطينية على 
خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
كما لفت البيان ال��ى ان ال���دول العربية 
ستطلب “استئناف ال����دورة االستثنائية 
ال��ط��ارئ��ة ال��ع��اش��رة للجمعية العامة لالمم 
امل��ت��ح��دة الت���خ���اذ ال���ق���رار امل��ن��اس��ب ب��ه��ذا 

اخلصوص«.
وق��رر ال���وزراء ابقاء مجلس اجلامعة في 
حالة انعقاد واالجتماع مجددا في غضون شهر 
على االكثر لتقييم الوضع و”التوافق على 
خطوات مستقبلية في ضوء املستجدات، مبا 
في ذلك عقد قمة استثنائية عربية” في االردن، 

الرئيسة الدورية حاليا للقمة العربية.
واعترف الرئيس االميركي دونالد ترامب 
االربعاء بالقدس عاصمة للدولة العبرية ما 

اثار غضب الفلسطينيني واملجتمع الدولي.
وبينما القى قرار ترامب ترحيبا من رئيس 
ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو، فانه 

أثار تنديدا دوليا.
وأص��رت خمس دول أوروب��ي��ة في مجلس 
األم��ن على أن السياسة األميركية اجلديدة 
غير منسجمة مع القرارات األممية، وأكدت ان 

القدس الشرقية أرض محتلة.
وكان ثمانية من أعضاء املجلس ال�15 طلبوا 
عقد االجتماع الطارئ من دون نية للتصويت 
على أي قرار كون الواليات املتحدة متلك حق 

الفيتو.
من جهته، اصر ترامب على أن خطوته التي 
كانت أحد وعوده االنتخابية متثل بداية “نهج 

جديد” حلل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وت��ع��ت��ب��ر إس��رائ��ي��ل ال���ق���دس بشطريها 
عاصمتها، ف��ي ح��ني يطالب الفلسطينيون 
بان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 

املنشودة.
وي��ع��د وض���ع ال��ق��دس ب��ني أك��ث��ر املسائل 

حساسية في النزاع املستمر منذ عقود.

أكد أنه سيناضل بكل السبل ضد االعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية

أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية تقتل األطفال

اآلالف يتظاهرون في جاكرتا احتجاجا 
على قرار ترامب بشأن القدس

تظاهر آالف املسلمني االندونيسيني أمس في جاكرتا ضد قرار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل في احدث 

فصول التضامن الدولي مع الفلسطينيني.
وجتمع املتظاهرون امام السفارة االميركية، في اكبر الدول ذات الغالبية 
االسالمية جلهة التعداد السكاني، من اجل التعبير عن غضبهم حيال القرار 
االح��ادي االميركي. ورفع املتظاهرون االعالم الفلسطينية وراي��ات كتب 

عليها “نحن مع الفلسطينيني” و”صلوا لفلسطني«.

تظاهرات حاشدة في اسطنبول رفضا لقرار ترامب


