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األمم المتحدة  6,2 :ماليين نازح ينتظرون العودة  ...ومخيم الركبان خطر

سورية  :رئيس المخابرات الجوية زار درعا وبحث ملف المعتقلين

• مخيم الركبان

ن�رشت مواقع التوا�صل االجتماعي �صور ًا لرئي�س
�إدارة املخابرات اجلوية جميل احل�سن ،يرافقه عدد
من ال�ضباط يف زيارة لبلدات حمافظة درعا جنوبي
�سورية.
ونقلت مواقع �إعالمية معار�ضة �أن احل�سن و�صحبه
زاروا بلدات وم��دن ن��وى وداع��ل والكرك ال�رشقي
وال��غ��اري��ة ال�رشقية ،والتقى بوجهاء البلدات
املذكورة وقيادات ما كان ي�سمى بـ«اجلي�ش احلر»
يف تلك البلدات.
ونقلت امل�صادر �أنه بحث م�صري املعتقلني ،وهو
امللف الأب���رز يف اتفاق امل�صاحلات بني دم�شق

• رئيس املخابرات اجلوية في درعا

واملعار�ضة امل�سلحة.
وذكرت بع�ض املواقع �أن هذه الزيارة الأولى للح�سن
منذ ا�شتعال �رشارة اال�ضطرابات يف درعا التي امتدت
�إلى باقي مناطق �سورية قبل اندالع احلرب.
من ناحيته قال �أمني عو�ض ،مدير مكتب ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا لدى مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني� ،إنه ال يزال  6.2ماليني نازح يف
�سورية ينتظرون العودة �إلى مناطقهم.
و�أ���ض��اف� :أن احل��ك��وم��ة ال�سورية ت��ق��در عددهم
بـ 3ماليني ،م�ؤكدة �أن الكثريين منهم عادوا �إلى
بيوتهم بعد حترير اجلي�ش ال�سوري مناطقهم.

وتابع �أن الكثريين من النازحني داخل �سورية،
يعانون كما لو كانوا خارجها ،وق��ال�« :أك�ثر ما
يحتاجونه هو ال�سكن ،واخلدمات والرعاية ال�صحية
والأمان وو�سيلة العي�ش يف منطقة الإقامة الدائمة
والتعليم لأبنائهم».
و�أك��د حب ال�سوريني للتعليم وق��ال �إن  %93من
ال�سويني كانوا متعلمني قبل احلرب وهذا �أحد �أعلى
امل�ؤ�رشات يف العامل.
ولفت �إل��ى �أن ا�ستطالعات �أجريت بني النازحني
والالجئني ال�سوريني ،دلت على �أن  %82منهم على
ا�ستعداد للعودة �إلى مناطقهم يف حال نفذت ال�رشوط

الغزاويون في جمعة «المسيرات مستمرة» ...صامدون

الناجي الوحيد من إسقاط الطائرة الليبية
يتحدث عن جريمة إسرائيل المنسية
ك�شف الناجي الوحيد م��ن ركاب
الطائرة الليبية التي �أ�سقطتها
مقاتالت �إ�رسائيلية يف فرباير عام
 1973فوق �سيناء عما جرى حلظة
وقوع الكارثة.
كان هذا الناجي الوحيد الذي ال يزال
على قيد احلياة من بني  113راكب ًا
توقف الزمن بهم ظهرية  21فرباير
عام  ،1973حني اعرت�ضت طائرتهم
التائهة ف��وق �سيناء ،مقاتلتني
�إ�رسائيليتني �أطلقتا �صواريخهما
جتاهها و�أ�سقطتاها ،لتق�ضي على
 108م��ن ال��رك��اب وت�صيب خم�سة
�آخرين بجروح خطرة.
يف ذل��ك اليوم كانت رحلة طائرة
اخلطوط اجلوية الليبية رقم 114
متوجهة م��ن مطار طرابل�س �إلى
القاهرة عرب مطار بنغازي ،قبل �أن
تتعر�ض لعا�صفة رملية تلقي بها
�إلى �سيناء التي كانت حينها حتت
االحتالل الإ�رسائيلي ،وتهوي �إلى
الأر�ض عقب ا�ستهدافها املتعمد ،كما
ت�شري الكثري من الأدلة.
وروى ال�شاهد الوحيد ويدعى فتحي

الكوم �أن الرحلة كانت ت�سري ب�شكل
طبيعي ،وقد �أبلغ الطاقم الركاب
ع��ن ق��رب ال��و���ص��ول �إل���ى القاهرة
وفج�أة «الحظنا انحراف الطائرة،
و�شاهدت بعيني طائرتني تقرتبان
من طائرتنا ،وملحت جنمة داوود
على جانب �إحداها».
ووا���ص��ل فتحي ال��ك��وم و�صف تلك
اللحظات املرعبة قائال« :بعد دقائق
من اللف وال���دوران والتحرك غري
الطبيعي وو�سط حم��اوالت الوزير
الليبي الأ���س��ب��ق �صالح بوي�صري
لتهدئة الو�ضع ،ولكن زاد التوتر
وعال بكاء الن�ساء والأطفال ،وما هي
�إال حلظات ،حتى حدث ارتطام قوي
بالطائرة فقدت على �آثره الوعي».
وي����سرد الناجي الوحيد م��ن تلك
امل�أ�ساة ما علق بذاكرته من م�شاهد
و�صور ،الفتا �إل��ى �أن «�آخ��ر م�شهد
ال �أن�ساه ،ذلك الدخان املت�صاعد
من الطائرة وجثث ال��رك��اب ،بعد
مرور عدة �ساعات �سمعت و�أنا غري
مدرك وجود بع�ض رجال الإ�سعاف
يتحركون بني احلطام ويبحثون عن

�أحياء ،بعدها دخلت يف غيبوبة».
الكومي تابع قائال �إنه ا�ستيقظ ليجد
نف�سه يف م�ست�شفى ع�سكري �إ�رسائيلي
يف منطقة بئر ال�سبع «بعد �إفاقتي
بيومني حاولوا �إبالغي مبا جرى،
مل �أ���ص��دق وانتابتني حالة هياج
ع�صبي و�أخ���ذت �أح��ط��م حمتويات
الغرفة ،ومكثت �سبعة ع�رش يوما
بامل�ست�شفي وبعدها مت �إبالغي من
قبل ال�سلطات الإ�رسائيلية ب�أنه �سيتم
ترحيلي �إيل فرن�سا مع قائد الطائرة
الليبية «جون بري» الذي تُ ويف بعد
أربع وع�رشين
و�صوله �إيل فرن�سا ب� ٍ
�ساعة».
وو�صف ال�شاهد عبوره من �إ�رسائيل
�إل��ى القاهرة عرب ال�صليب الأحمر
الدويل ،م�شريا �إلى �أنهم «نقلونا �إلى
م�ست�شفى املعادي الع�سكري وزارنا
عدد من ق��ادة اجلي�ش ،يف مقدمتهم
وزير احلربية �أحمد �إ�سماعيل والفريق
ال�شاذيل ووزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
الدكتورة عائ�شة رات��ب ،ثم من�سق
العالقات امل�رصية–الليبية يف ذلك
الوقت ال�سفري عبد القادر غوقة».

الجزائر 4 :أحزاب تتحالف لدعم بوتفليقة

في االنتخابات الرئاسية المقبلة

• عبدالعزيز بوتفليقة

املذكورة.
كما �شدد عو�ض ،على �أن خميم الركبان لالجئني
ال�سوريني ،ال ميكن �أن يبقى مفتوحا للأبد.
ولفت يف حديث بهذا ال�صدد �إلى �رضورة �إيجاد حل
ي�سمح لالجئني ال�سوريني املقيمني هناك بالعودة
�إلى مناطقهم.
وقال« :ال �أعتقد �أن م�شكلة الركبان اليوم تتلخ�ص يف
�رضورة موا�صلة تقدمي امل�ساعدات ،بل يف �رضورة
�إعادة الالجئني �إلى مناطقهم».
وتابع« :يجب التخل�ص من املخيم و�إيجاد حل لكل
ه�ؤالء النا�س .ال ميكنهم البقاء هناك حتى نتمكن

من م�ساعدتهم ويجب �أن جند حال لكل جمموعة ولكل
�شخ�ص على حدة».
ويتفق ه��ذا املوقف مع موقف �سورية ورو�سيا
والأردن ،حيث �أعلن ممثل وزارة اخلارجية الرو�سية
عمان
�إيليا مورغونوف عقب مباحثات عقدها يف ّ
م�ؤخرا �أنه يهم الأردن �إزال��ة خميم الركبان ،بعد
عمان خلارطة
نقل الالجئني منه ،م�شريا �إلى ت�أييد ّ
الطريق الرو�سية التي طرحتها مو�سكو ملعاجلة
ق�ضية املخيم.
م�شريا �إلى ت�سجيل ن�شاط للإرهابيني واملجرمني يف
خميم الركبان لالجئني.

�أعلنت � 4أحزاب جزائریة ،ت�شكیل حتالف یدعم تر�شح الرئی�س عبد العزیز
بوتفلیقة لوالیة خام�سة يف االنتخابات الرئا�سیة املقررة العام املقبل.
وقالت الأحزاب الأربعة ،يف بيان�« :إنهم وبعد حتليل الو�ضع ال�سيا�سي
للبالد ،ال�سيما م�س�ألة االنتخابات الرئا�سية املقبلة ،قررت الأحزاب
الأربعة �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على عالقاتها يف �إطار حتالف دعم لرئي�س
اجلمهورية عبدالعزيز بوتفليقة».
والأحزاب الأربعة هي :جبهة التحرير الوطني برئا�سة جمال ولد عبا�س،
وحزب التجمع الوطني الدميقراطي برئا�سة رئي�س الوزراء �أحمد �أويحيى،
وحزب جتمع �أمل اجلزائر برئا�سة عمار غول ،واحلركة ال�شعبية اجلزائرية
برئا�سة عمارة بن يون�س.
وهذه الأح��زاب الأربعة مهيمنة على احلكومة والغالبية الربملانية يف
اجلزائر.
وت�شهد اجلزائر منذ فرتة جدلاً
وا�سعا ب�ش�أن م�ستقبل بوتفليقة يف قيادة
ً
الدولة ،و�سط ت�ضارب ت�رصيحات م�ؤيديه بني من يدعو لرت�شيحه �إلى والية
خام�سة ،ومرتيث يف جتديد الوالء له.
بدورها ،تنظر قوى املعار�ضة اجلزائرية بارتياب �إلى انتخابات الرئا�سة
املقبلة ،يف وقت خفتت فيه الأ�صوات املطالبة بتنحي بوتفليقة.

• مسيرات العودة مستمرة

���ش��ارك اه���ايل ق��ط��اع غ���زة ،ام�س
اجلمعة ،يف م�سريات العودة التي
�أطلقوا عليها ا�سم جمعة «امل�سريات
م�ستمرة» رف�ضا ال�ستمرار احل�صار
واالغالق املفرو�ض من قبل االحتالل
على قطاع غزة.
ودعت الهيئة الوطنية ملخيمات
م�سرية ال��ع��ودة وك����سر احل�صار
اجلماهري الفل�سطينية للم�شاركة
يف فعاليات م�سريات العودة التي
انطلقت بعد ظهر �أم�س اجلمعة يف
خميمات العودة على احلدود.
و�أك���دت على ا�ستمرار امل�سريات
اجلماهريية حتى رفع احل�صار،
م�شرية ال��ى ان م�سريات العودة
�ستظل يف طابعها ال�سلمي على
حدود قطاع غزة.
و�أك���دت الهيئة ات��خ��اذ اج���راءات
للتقليل م��ن اخل�سائر الب�رشية
وا�ستخال�ص ال�سلبيات وتعزيز
االيجابيات يف �صفوف ال�شعب
الفل�سطيني بهدفه ا�ستمرار م�سريات
العودة ولي�س لوقفها ،م�ؤكدة انها
لن ت�سمح لالحتالل ا�ستباحه دماء
�شعبنا.
وك��ان��ت وزارة ال�صحة يف قطاع
غ��زة ق��د اعلنت �إن �إج��م��ايل عدد
ال�شهداء الذين �سقطوا جراء اعتداء

• الطفل الشهيد محمد الريفي

قوات االحتالل على امل�شاركني يف
م�سريات العودة وك�رس احل�صار
احلدودية ،بلغ � 220شهيدا ،بينهم
 37طفال .و�أو�ضحت ال��وزارة ،يف
تقرير �أ�صدرته بعنوان «االعتداءات
الإ�رسائيلية بحق امل�شاركني يف
م�سريات العودة ال�سلمية» �أن عدد
اجلرحى و�صل �إل��ى اكرث � 24ألف ًا
و 267جريحا.
الطفل «حممد» الريفي « »13عام ًا
ق�ضى � 9أعوام من حياته كالأطفال
يلعب ويجري وي�رشب وي�أكل ما
يحلوا له؛ �إال �أن �شظايا �صاروخ
�إ��سرائ��ي��ل��ي �أف��ق��دت��ه ال��ق��درة على

احلركة كلي ًا ليكمل حياته على
الأج��ه��زة الطبية مل��دة � 4سنوات
متتالية� ،أثبت خاللها قدرته على
حتدي الإعاقة بال�صرب والإ�رصار
وقوة الإرادة.
وبعد م�شاهد الرعب والفزع التي
�أ�صيبت بها الأم املكلومة با�ست�شهاد
زوجها وطفلها ،فُ جعت مرة ثانية
فور علمها ب�أن جنلها «حممد» الذي
جنا ب�أعجوبة من الق�صف لن يتمكن
من احلركة و�سيبقى طريح الفرا�ش
مدى احلياة.
تقول الأم «هبة» بعد � 6أ�شهر من
تلقي حممد العالج يف م�ست�شفى

ال�شفاء بغزة نقل �إل��ى م�ست�شفى
الوفاء للرعاية والت�أهيل وق�ضى
حياته كلها داخل امل�ست�شفى حتى
�أعلن عن ا�ست�شهاده.
«وخ�لال فرتة عالجه يف م�ست�شفى
الوفا كنت �أذهب �إليه مع �أ�شقائه
ال�صغار ونرى الب�سمة على �شفتيه
ون��ح��اول ق��در الإم��ك��ان ا�سعاده؛
لكن كنت �أرى يف عينيه الإ�رصار
بتحدي الإعاقة ومواجهتها بال�صرب
وال�صمود والدعاء �إلى الله» ت�ضيف
الأم هبة« .قبل ا�صابته كان حممد
يداوم ب�شكل يومي على ر�سم الأ�شكال
الهند�سية وكان ميار�س كرة القدم
مع رفاقه ال�صغار وكان يحلم ب�أن
ي�صبح يف يوم من الأي��ام مهند�س ًا
معماري ًا� ،إال �أن االحتالل دفن حلمه
ب�صاروخ غادر» القول لأمه هبة.
كلما زارته والدته كان يقول لها
حممد�« :أمتنى يا �أمي �أن ي�شفيني
الله لأ�ساعدك و�أق��ف �إل��ى جانبك
و�أزور قرب والدي و�شقيقي التو�أم
وع��م��ي و�أب��ن��اء ع��م��ي ،وا�ستذكر
طفولتي معهم� ،أمتنى يا �أمي �أن
�ألعب مثل الأطفال و�أن �أر�سم الأ�شكال
الهند�سية كما كنت �سابق ًا» ،هذه
الكلمات كانت كفيلة ب�أن جتعل �أم
حممد تبكي �أنهار ًا من الدمع.

الرئيس التونسي :أنا لست «بوسطجي ًا» بين البرلمان والحكومة
ت�صاعدت الأزمة ال�سيا�سية يف تون�س بعد �إجراء
حكومة يو�سف ال�شاهد ،رئي�س الوزراء .تعدي ً
ال
وزاري�� ًا و�أب��دى الرئي�س التون�سي الباجي قايد
ال�سب�سي غ�ضبه من الطريقة التي مت بها ،وذلك
يف م�ؤمتر �صحايف عقده بق�رص قرطاج يف العا�صمة
تون�س.
وك�شف الرئي�س �أنه مدد حالة الطوارئ يف تون�س
رغم معار�ضته لذلك ،وقال �إن تون�س ال تعرف

توريث احلكم.
و�أ�ضاف ال�سب�سي�« :أنه مدد حالة الطوارئ نزوال
على رغبة رئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد ،الذي
�أمده مبعطيات ،وبعد الت�شاور مع رئي�س جمل�س
النواب حممد النا�رص».
ونفي الرئي�س التون�سي �أي نية لتوريث احلكم
يف ال��ب�لاد -يف �إ���ش��ارة �إل��ى تقارير حتدثت عن
نفوذ متزايد البنه يف م�ؤ�س�سات احلكم -م�ؤكدا

�أن الت�شكيل ال��وزاري اجلديد املقرتح من رئي�س
احلكومة هو بيد الربملان الآن.
كما نفي وجود خ�صومة مع رئي�س الوزراء ،لكنه
طالبه باحرتام مقام الرئا�سة ،قائال« :ل�سنا يف
نف�س امل�ستوى» ،مذكّ را ب�أنه من �أتى بال�شاهد
لرئا�سة احلكومة ،وبالتايل «عليه �إبالغه بكل
ال��ق��رارات م�سبقا ،ال �أن ُيفاج�أ بها عن طريق
الإعالم».

و�أ���ض��اف�« :أن���ا م�ش بو�سطجي ب�ين الربملان
واحلكومة» ،م�شريا �إلى �أنه رف�ض الت�صديق على
التعديل ال��وزاري لأنه ال يعرف بع�ض الوزراء
اجل��دد ،وطلب من ال�شاهد ت�أجيل الإع�لان عن
التعديل حتى يت�سني له االطالع على ال�سري الذاتية
للوزراء ،لكن ال�شاهد رف�ض وقرر مبفرده الإعالن
عنه يوم االثنني املا�ضي.
وبخ�صو�ص د�ستورية الف�صل  89من الد�ستور،

الذي مينح رئي�س احلكومة احلق يف تغيري تركيبة
حكومته دون ا�ست�شارة الرئي�س ما عدا يف تغيري
وزيري الدفاع والداخلية ،قال الرئي�س التون�سي
�إن الف�صل ذاته ُيلزم رئي�س احلكومة �أي�ضا ب�إعالم
يقرره .و�أ�ضاف�« :أنا فوق
رئي�س الدولة بكل ما ّ
الأح����زاب ،ومهمتي ال�سهر على ح�سن تطبيق
القانون ،لذلك لن �أنزل �إلى احل�ضي�ض ،ف�أنا فوق
اجلميع لأنني ر�أ�س ال�سلطة».

