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�شكل انت�صاراً �ساحق ًا على كل المت�آمرين من العرب والأجانب

ثالثة عوامل �أثرت في الم�شاركة ال�شعبية في االنتخابات الم�صرية

ال�سوريون يقترعون بكثافة في الأردن الختيار رئي�سهم المقبل

تفوي�ض «مليوني» لل�سي�سي...
و�صباحي يحترم �إرادة ال�شعب

هال دواي
«مستوى ع��ال م��ن التنظيم وازدح���ام غير
طبيعي لممارسة الحق الدستوري في االنتخاب
هذا هو الرد القاتل على طرد السفير السوري»
هكذا علق أحد السوريين الموجودين في األردن
على المشاركة الكثيفة في االنتخابات الرئاسية
في ال��خ��ارج ،وه��و ما شكل حالة من الجنون
والهستيريا في السفارات التركية والسعودية
والقطرية وأخواتها الغربية.
وبعيدا ً عن الخوض في تفاصيل الخطوة
التي أقدم عليها األردن والتجرؤ على طرد السفير
السوري باعتباره شخصا ً غير مرغوب فيه ،ال
بد من اإلشارة باختصار إلى الحقبة التاريخية
لتشكل األردن كإمارة ثم مملكة وطريقة ظهوره
على الخريطة بعد احتالل فرنسا لدمشق ،1920
وارتهانه منذ نشوئه للسياسات االستعمارية
في المنطقة العربية.
تلك الحقبة بدأت بخروج األمير عبد الله بن
الشريف حسين على رأس ق��وة عسكرية إلى
مدينة معان بحجة مساندة أشقائه في دمشق
ولكن سرعان ما تخلى عن هذا الهدف وعن دعمه
للوطنيين األحرار فيها مقابل إقامة إمارة شرقي
األردن تحت قيادته وذلك على اثر معاهدة مع
تشرشل «وزير المستعمرات البريطانية «.
ه��ذا الماضي المرتهن للغرب ظ��ل صامدا ً
وترسخ باتفاقية وادي عربة مع اإلسرائيليين
 ،1994واستمر حتى يومنا ه��ذا بالمواقف
المتخاذلة النائية بالنفس عن حقوق العرب
وتطلعاتهم نحو الوحدة والحرية.
اليوم في ظل األزم��ة السورية حاول األردن
اللعب على وتر العالقات مع سورية فال نجده

يقف موقفا ً حازما ً مما يجرى ،تارة نراه مؤيدا ً
للحل السياسي الشامل ووق��ف نزيف الدماء
فيها وف��ق تصريحات العاهل األردن���ي وت��ارة
نراه مشاركا ً في العدوان عبر ارتضائه تشكيل
معسكرات ت��دري��ب قتالية للقوات األميركية
على أراضيه وهذا إن دل على شيء فيدل على

االنبطاح والعمالة للغرب والتخطيط لتحريك
الجبهة الجنوبية لمؤازرة المسلحين االرهابيين
ضد الدولة السورية ،متناسين تحذيرات الرئيس
األس��د لخطورة امتداد الحرب باتجاه الجبهة
األردنية وامتداد رياح الربيع المطالبة باإلصالح
والحرية إلى األوساط الشعبية فيه.

على مشارف االنتخابات الرئاسية السورية
يجاهر األردن بخطوة طرد السفير السوري في
محاولة لشيطنته وإظهاره كرجل استخبارات
يعمل لمصلحة النظام ويجبر الرعايا السوريين
في األردن على التصويت لمصلحة األسد ،وبذات
الوقت محاولة لتفريغ السفارة السورية من كل
من هو حريص على إجراء انتخابات نزيهة ،فلو
كان السفير السوري في األردن معارضا ً للدولة
السورية لكان ما شهدناه مخالفا ً تماماً ،وإال فأي
تفسير يمكن أن يبرر هذه الخطوة غير أنها تصب
في مصلحة من يحاولون عرقلة االنتخابات التي
أثبتت استطالعات رأي االستخبارات الغربية
فوز األسد في أي انتخابات مقبلة.
ساعات قليلة ما لبث فيها أن تغير الموقف
األردن��ي وبدأ التراجع مخففا ً من هول الخطوة
ومؤكدا ً أن خطوة الطرد ليست مرتبطة بموقف
األردن من األزمة السورية بل هي مرتبطة بسلوك
السفير وشخصه ،فما الرسالة التي يحاول األردن
إرسالها؟ وهل يظن أن تصرفه هذا يشكل تغييرا ً
في نتائج االنتخابات؟ وهل يظن أنه سيؤثر بهذا
الموقف على آراء السوريين في األردن؟
وك��ان الثامن والعشرون من أي��ار الضربة
القاضية لكل المتآمرين ،حيث شكل مشهد
وصول السوريين منذ الصباح لممارسة حقهم
الدستوري في انتخاب رئيسهم المقبل ،أعظم
اختبار لقدرة السوريين على تحمل طعنات
«أشقائهم» العرب ،وكان الرد عظيما ً بالتصويت
وب��رس��ال��ة م��ب��اش��رة ل��ك��ل ال��م��ت��آم��ري��ن «أن لن
يثنينا تهديد أو وعيد أو ضغوط وتفجيرات ال
داخ��ل سورية وال خارجها وسننتصر في هذه
االنتخابات وسنقول كلمتنا كما انتصرنا عسكريا ً
بقوة السالح».

مقتل �أكثر من � 20إرهابي ًا بينهم جزائريون ومغاربة بالفلوجة

المالكي يدعو �إلى م�ؤتمر للوحدة الوطنية في الأنبار
ال تزال معركة الفلوجة عنوانا ً للمواجهات
التي تخوضها القوات العراقية ضد داعش
وأخ��وات��ه��ا ،ف��ي وق��ت توقع رئيس ال���وزراء
العراقي ن��وري المالكي ح � ّل المعضلة قبل
رمضان مع دعوته إل��ى عقد مؤتمر موسع
للوحدة الوطنية في األنبار.
وكان المالكي أكد أول من أمس ،أن الحالة
االستثنائية التي تمر بها محافظة األنبار ال
بد أن تنتهي ،وفيما بين أن فترة استئصال
اإلرهابيين في المحافظة لن تطول ،أشار
إلى أن العراق سيستقبل في رمضان أنبار
جديدة .وقال المالكي في كلمته األسبوعية
بحسب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» :إن «الحالة
االستثنائية التي تمر بها محافظة األنبار ال
بد أن تنتهي ،ليعود النازحون إلى بيوتهم

ومدنهم ووظائفهم ومؤسساتهم ودوائرهم»،
مبينا ً «إننا نعيش مرارة نزوح كثير من أهلنا
وإخواننا وعوائلنا في األنبار ،كونهم يعيشون
في ظروف صعبة».
وأض��اف المالكي «ال بد لنا من أن نعمل
شيئا ً من أجل حقن ال��دم��اء» ،مشيرا ً إلى أن
«الفترة في األنبار لن تطول بناء على ما تقوم
به القوات األمنية ومعها أبناء األنبار األحرار
من العشائر والمواطنين جميعا ً والتي بدت
تحاصر اإلرهابيين وداعش في أكثر من منطقة
وتستنزفهم».
وأكد المالكي أن «فترة استئصال اإلرهابيين
في المحافظة لن تطول ،وسيقضى عليهم
س��ري��ع�اً» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أن��ن��ا الب��د لنا م��ن عمل
يتناسب م��ع المناسبة المقبلة المتمثلة

بشهر رم��ض��ان ،وم��ع النتائج التي تحققها
القوات األمنية على األرض» .وتابع« :العراق
سيستقبل شهر رم��ض��ان ال��م��ب��ارك بأنبار
جديدة».
على صعيد العمليات الميدانية التي
تخوضها القوات العراقية ،أعلن جهاز مكافحة
االرهاب أمس تدمير معسكر لداعش وقتل أكثر
من  20إرهابيا ً بينهم جزائريون ومغاربة في
الفلوجة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المتحدث
باسم جهاز مكافحة اإلرهاب صباح النعمان
ق��ول��ه« :إن ق���وات النخبة وبالتنسيق مع
المدفعية دم��رت صباح أم��س معسكرا ً في
منطقة جبيل بمدينة الفلوجة» ،موضحا ً أن
«المعسكر تابع لعصابات داعش».

عبا�س يكلف الحمداهلل
ت�شكيل حكومة وفاق وطني

وأعلن النعمان أن تدمير المعسكر «أسفر عن
مقتل أكثر من  20شخصاً ،بينهم جزائريون
ومغاربة» ،مشيرا ً إلى أن «العمليات استندت
إلى معلومات استخبارية دقيقة».
يذكر أن محافظة األنبار ومركزها الرمادي،
( 110كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ
 21كانون األول  ،2013عملية عسكرية
واسعة النطاق تمتد حتى الحدود األردنية
والسورية ،تشارك فيها قطعات عسكرية
ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من
العشائر ،لمالحقة تنظيم ما يعرف بدولة
العراق والشام اإلسالمية «داعش» اإلرهابي،
وأدت إل��ى مقتل وإص��اب��ة واع��ت��ق��ال وط��رد
العشرات من إرهابيي عناصر التنظيم ،وال
تزال المعارك مستمرة.

ً
ً
ميدانيا بعد محا�صرته
طفال
مرتزقة حمد تعدم

البحرين :تظاهرات التم�سك
ب�أهداف الثورة
دعا ائتالف «الرابع عشر من فبراير» في البحرين إلى المشاركة الواسعة في
الحراك الشعبي غدا ً الجمعة للتعبير عن التمسك بأهداف الثورة التي ضحى
من أجلها الشهداء.
وقد انطلقت التظاهرات في سترة والسهلة الجنوبية والبالد القديم وجد
حفص وغيرها من المناطق ،مطالبة بمحاكمة المتورطين في قتل المواطنين.
وندد المتظاهرون باالنتهاكات التي يرتكبها النظام بحق المواطنين العزل
وطالبوا باإلفراج عن المعقتلين .وأكد المحتجون استعدادهم للمشاركة في
حراك الجمعة للتعبير عن الغضب الشعبي إزاء عملية احتجاز النظام لجثمان
الشهيد عبد العزيز العبار.
على صعيد آخر ،عبّر والد الطفل محمود السيّد محسن ( 15سنة) الذي
قتلته ق ّوات األمن البحرينية في  21أيّار الجاري برصاص «الشوزن» المح ّرم
دوليا ً عن حزنه الشديد على مقتل ابنه ،مح ّمالً ق ّوات األمن وعناصر المرتزقة
مسؤوليّة قتله ،إذ قال إنّ عناصر المرتزقة أعدمت ابنه ميدانيا ً في أحد األز ّقة
الضيّقة بعد محاصرته.
وأفاد «منامة بوست» أن والد الطفل أشار إلى أنّ النيابة العا ّمة متواطئة مع
النظام في تضليل الرأي العام حول مقتل ابنه ،إذ منعته من الكشف عن الجزء
السفلي من جسد الطفل.
الطبي الذي صدر بعد «استشهاد السيّد محمود لم ُيشِ ر
وأوضح أنّ التقرير
ّ
إلى وجود أثر لرصاص خرطوش في جسده ،الذي اخترقه من دون أن ينفجر،
ص ِدمَت
فقد أزالتها السلطة عندما ُنقل الشهيد للمستشفى» .ولفت إلى أنّ العائلة ُ
عند معاينة جسد ابنها أثناء التغسيل من كثرة إصابات الشوزن في رجله.

كلف رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس أم��س رام��ي الحمد الله بتشكيل حكومة الوفاق
الوطني .وذكرت وكالة األنباء الرسمية «وفا» أن عباس
قام بتكليف «الدكتور رامي الحمدالله بتشكيل الحكومة
االنتقالية الجديدة ،وتمنى له النجاح والتوفيق في هذه
المهمة الصعبة».
وكانت حركتا حماس وفتح الفلسطينيتان قد أعنتا إنهاء
مشاوراتهما لتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية،
وأشارتا إلى أن عباس سيعلن الحكومة الخميس المقبل.
وق��ال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام
األحمد للصحافيين بعد انتهاء جلسة المشاورات مع
حماس في غزة« :انتهينا من المشاورات المتعلقة بحكومة

الوفاق الوطني وسأقوم برفع وجهات النظر للحركتين
للرئيس ال��ذي سيقوم شخصيا ً باإلعالن الخميس عن
التشكيل الوزاري النهائي».
وسبق إع�لان األحمد تصريح للناطق باسم حركة
حماس سامي أبو زهري أكد فيه تولي رامي الحمدالله
رئاسة حكومة التوافق الوطني ،على أن تستكمل الحركتان
مشاوراتهما حول بقية أعضاء الحكومة.
وأعلنت حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في
الثالث والعشرين من نيسان الماضي اتفاق المصالحة
وتشكيل حكومة توافق وطني خالل خمسة أسابيع وإجراء
انتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

�أزمة مالية تلغي
الطلعات الجوية لجي�ش العدو
ذك���ر م��وق��ع «وااله» اإلخ���ب���اري أن ق���ادة األس���راب
الحربية في سالح جو العدو تلقوا أمرا ً مفاده أنه بسبب
األزم��ة الشديدة في الموازنة التي تهيمن على الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وعلى ض��وء المفاوضات المعقدة مع
وزارة المالية ،تقرر في سالح الجو أنه وب��دءا ً من يوم
األحد المقبل توقيف كل الطلعات الجوية فورا ً باستثناء
النشاطات العملياتية ،والجهوزية والطلعات الجوية في
كلية الطيران.
وعلم موقع «وااله» اإلخ��ب��اري أن��ه ُطلب م��ن ق��ادة
األس����راب إط�ل�اع ط��ي��اري االح��ت��ي��اط على أن توقيف
التدريبات العرضية في السالح يشملهم أيضاً .وقد
حصل هذا القرار على دعم وزير الحرب موشيه يعلون

ورئيس هيئة األركان بني غانتس.
ووصف ضباط احتياط في السالح القرار بالصعب
والمعقد والمتطرف.
ويقول العميد في االحتياط أساف أغمون ،رئيس معهد
فيشر ألبحاث الجو والفضاء« :لم أذكر فترة كهذه اضطر
فيها سالح الجو إلى توقيف كل الطلعات الجوية بشكل
مس بالطيارين
عام .ويضيف« :ال يجري الحديث فقط عن ّ
إنما أيضا بمستوى كفاءة الطائرات نفسها» ،ويوضح أن
«الطائرة التي ال تطير تفقد كفاءتها ،المنظومات تتضرر،
وليس عبثا ً يقوم الطيارون من وقت آلخر بطلعات تهوئة
للطائرة لفترة ربع ساعة في الجو ،من أجل الحفاظ على
كفاءة الطائرة للطيران».

ان��ت��ه��ت االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
المصرية على هدوء اتسم به اإلقبال
على مراكز االق��ت��راع التي لم تشهد
زحمة ،وإن كانت نسبة التصويت
ارتفعت بشكل ملحوظ ،لتتخطى وفق
بعض التقديرات في اليوم األخير،
رقم الـ 24مليون ناخب.
وإن صحت ه��ذه األرق����ام ،فإنها
ستكون كافية إلع��ط��اء ال��ف��ائ��ز من
بين المرشحين المشير عبد الفتاح
السيسي وحمدين صباحي تفويضا ً
يحتاجه لقيادة مصر في مرحلة ما
بعد حكم «اإلخ��وان» برئاسة محمد
مرسي ال��ذي أط��اح��ت ب��ه ث��ورة 30
ح��زي��ران ،وإن ك��ان��ت ستسمح في
المقابل ألنصار «اإلخ���وان» بالنظر
إلى النصف اآلخر (الفارغ) الذي لم
يأت إلى صناديق االقتراع ،للقول إن
الشعب ليس موافقا ً على السياسة
التي اتبعت بعد  30حزيران.
وب����ات اس���م ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري
الجديد داخل صناديق االقتراع التي
فتحت ليل أول م��ن أم��س ،إذ ب��دأت
فورا ً عمليات الفرز التي سيظهر معها
اس��م ه��ذا الفائز سريعاً ،وإن كانت
النتائج الرسمية تحتاج إلى أيام عدة
للظهور ،مع تأكيد لجنة االنتخابات
تجنب يوم  5حزيران المقبل نظرا ً
إلى ذكرياته السيئة لدى المصريين،
مشيرة إلى أنها ستعلن النتيجة قبل
ذلك التاريخ.
وك��ان موقع «بوابة األه��رام» نقل
عن عضو اللجنة االنتخابية طارق
شبل قوله« :إن أكثر من  21مليونا ً
شاركوا في التصويت أي نحو 39
في المئة من مجموع عدد الناخبين
البالغ  54مليوناً».

صباحي «يق ّر» بالخسارة

وف���ي أول ت��ص��ري��ح أق���ر حمدين
صباحي المرشح المنافس للسيسي
أم���س ب��خ��س��ارت��ه ف���ي ان��ت��خ��اب��ات
الرئاسة المصرية مؤكدا ً أنه «يحترم
إرادة الشعب».
وفي مؤتمر صحافي قال صباحي
ال��ذي أش���ارت النتائج األول��ي��ة إلى
حصوله على أكثر قليالً م��ن  3في
المئة مقابل أكثر من  96في المئة
للسيسي« :اعتز بأنني مع شركاء
وحملة متفانية أفخر بها ،قدمنا فرصة
االختيار لشعب ق��ادر على االختيار
واآلن أت��ت اللحظة التي أق��ول فيها
لشعبنا العظيم إنني أحترم اختياره
وأقر بخسارتي في هذه االنتخابات».

وأض��اف أن األرق���ام المعلنة لنسب
المشاركة في االنتخابات ليس لها
«مصداقية أو صدقية» لدينا ،متحدثا ً
عن انتهاكات كثيرة قبل أن يقر مرة
أخ��رى أن كل هذه األم��ور ال تؤثر في
النتيجة النهائية لالنتخابات.

عوامل مؤثرة

وح���دَّد م��راق��ب��ون  3ع��وام��ل أث��رت
في نسب المشاركة في انتخابات
الرئاسة المصرية بصورة نسبية،
على رغم االحتشاد القوي والالفت
للمصريين على صناديق االنتخاب
خ�لال األي��ام الماضية ،وعملت تلك
العوامل على إرباك المشهد االنتخابي
بصورة أو بأخرى ،وتقليص أعداد
الناخبين في فترات متقطعة على
مدار أيام التصويت.
أول تلك العوامل ه��و م��ا يتعلق
بقضية «تصويت الوافدين» ،التي
أث���ارت ج���ادال ً واس��ع �ا ً خ�لال اليوم
الثاني ،نظرا ً إلى عدم تمكن الوافدين
م��ن اإلدالء بأصواتهم ف��ي لجانهم
بالمحافظات ،ما ك��اد يهدر نحو 6
ماليين صوت ،غير أن اللجنة العُ ليا
لالنتخابات الرئاسية نجحت في أن
تح ّل المشكلة بقرا ٍر م ّد فترة التصويت
ليوم ثالث.
أما ثاني تلك العوامل ،فهو ما ُوصف
بـ«النيران الصديقة» ،أي تلك األخطاء
ال��ت��ي وق��ع فيها م��ؤي��دو السيسي،
بالسماح لعناصر من الحزب الوطني
المنحل بااللتفاف حول حمالت دعم
المشير ،ما جعل نسبة من الناخبين
تتراجع عن المشاركة بسبب هؤالء.
ورص��د بعض المراقبين العامل
الثالث في إق��رار يوم الثالثاء عطلة
رس��م��ي��ة ،م��ا ج��اء ب��رد فعل عكسي
غير ما كان مستهدفا ً بالقرار ،وذلك

الس��ت��خ��دام ب��ع��ض الناخبين ي��وم
اإلجازة للجلوس في منازلهم وليس
المشاركة.

إشادة دولية

وأشادت بعثات المتابعة الدولية
لالنتخابات الرئاسية في مصر بنزاهة
هذه االنتخابات ،وبعدم وجود حاالت
تزوير فيها ،في وقت رفضت اإلدارة
األميركية التعليق على االنتخابات
الرئاسية أو مدها ليوم إضافي.
وأك��د األمين العام األسبق لألمم
ال��م��ت��ح��دة د .ب��ط��رس غ��ال��ي عقب
ل��ق��ائ��ه أع��ض��اء م��ن ب��ع��ث��ة منظمة
الفرانكفونية أن��ه استمع لتقارير
أولية من ع��د ٍد من المنظمات ،التي
أك��دت أن العملية االنتخابية تتفق
والمعايير واإلج��راءات الدولية وأن
أي ت��ج��اوزات أو أخطاء فنية جرى
رص��ده��ا م��ن قبل ه��ذه البعثات ال
تخ ّل بنتائج االنتخابات .ويأتي ذلك
في الوقت ال��ذي أكد فيه وفد تجمع
دول الساحل والصحراء األفريقية
لمتابعة االنتخابات أن االنتخابات
الرئاسية التي تشهدها مصر «جرت
في ظل ظروف ُمرضية ومتماشية مع
المعايير الدولية».
وبحسب رئيس الوفد عبد العال
بلقاسم ،ف��إن ال��وف��د زار كثيرا ً من
ال��ل��ج��ان االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي مختلف
م��ن��اط��ق ال��ق��اه��رة ال��ك��ب��رى ،م��ؤك��دا ً
تواصله المستمر مع القضاة وممثلي
المرشحين ال��رئ��اس��ي��ي��ن ،وممثلي
المرشحين والناخبين.
غ��ي��ر أن ال���وف���د رص���د مالحظة
سلبية واحدة ،هي عدم مراعاة مبدأ
الصمت االنتخابي من خالل الحمالت
االنتخابية الصاخبة لصالح أحد
المرشحين أمام اللجان االنتخابية.

الناطق با�سم قوات حفتر:
�سعداء بفوز ال�سي�سي ...ون�سير على خطاه

مقتل �ضابط ا�ستخبارات يمني وابنه في المكال

هدنة في عمران وهادي ُي ّ
حذر الم�سلحين

فيما تتجه محافظة عمران في اليمن إلى التهدئة بعد اتفاق هدنة بين
الحوثيين والقبائل الموالية لتجمع اإلصالح لوقف القتال ،ح ّذر الرئيس اليمني
عبدربه منصور هادي الحوثيين من اقتحام مدينة عمران وسط أنباء عن نزوح
مستمر وإغالق للمدارس في مناطق النزاع بعمران شمال اليمن ،بينما تجاهل
البرلمان اليمني طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي العدول عن نيته سحب
الثقة من حكومة محمد سالم باسندوه وأعلن أنه سيعقد جلسة للشروع في
سحب الثقة من الحكومة.
وخالل لقاء جمعه بقيادة المجلس المحلي وأعضاء مجلس الشورى والنواب
وعدد من المشايخ واألعيان في محافظة عمران قال هادي إنه حذر جميع
األطراف من أن أمن عمران جزء ال يتجزأ من أمن العاصمة ،في إشارة واضحة
إلى تدخل الجيش في ص ّد محاولة الحوثيين دخول المدينة.
وأشاد الرئيس اليمني بمواقف سكان محافظة عمران ،قائالً إن «الحرب مع
اإلرهاب في المحفد وعزان في محافظتي أبين وشبوة أعادت للقوات المسلحة
معنوياتها العالية ،إذ تمكنت من كسر شوكة اإلرهاب ودوره وهزيمته بصورة
لم يسبق لها مثيل».
ودع��ا ه��ادي إل��ى ض��رورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من
أجل مستقبل اليمن المشرق في ظ ّل معطيات جديدة وواقع جديد بعيدا ً من
المماحكات والمزايدات وخلق الحروب التي ال طائل لها ،أو أن تبنى على أساس
حزبي أو مذهبي أو مناطقي أو فئوي.
من جهة أخرى ،أطلق مسلح يركب دراجة نارية النار على ضابط استخبارات
يمني وولده فقتلهما في مدينة مكال الجنوبية الشرقية ،بحسب ما ذكره مصدر
أمني .ووقع الهجوم أمس في وضح النهار وسط عاصمة محافظة حضرموت،
وهي معقل قوي للقاعدة .ويعد هذا الهجوم الذي قتل فيه العقيد سالمين
العبثاني وولده أحدث الهجمات التي تعرض لها ضباط الجيش واالستخبارات
في حضرموت ،والتي تجرى بواسطة إطالق النار ثم الفرار.
وشهدت المكال أيضا ً ع��ددا ً من الهجمات المريعة التي أعلنت القاعدة
مسؤوليتها عنها.

أعرب العقيد محمد الحجازي الناطق الرسمي باسم
اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن سعادته بمؤشرات فوز
المرشح عبد الفتاح السيسي باالنتخابات الرئاسية
المصرية.
وق��ال ال��ح��ج��ازى ف��ي تصريحات خاصة إن «حفتر
سيسير على خطى السيسي ،إذا طالبه الشعب الليبي
بالترشح للرئاسة ،خصوصا ً أن السيسي نجح في مهمة
صعبة مماثلة ،وهي استعادة مصر من قبضة اإلخوان
المسلمين».
ومنذ  16من الشهر ال��ج��اري ،يشنّ اللواء المتقاعد
خليفة حفتر عملية يطلق عليها «عملية الكرامة» ،تهدف
إلى تطهير ليبيا ممن يصفهم بـ»المتطرفين» ،بينما تقول
الحكومة إن ه��ذه العملية ما هي إال «محاولة انقالب
عسكري على السلطة» .ويعتبر مراقبون أن حفتر يحاول
«استنساخ األنموذج المصري» ،من خالل استخدامه كثير
من التعبيرات المطابقة لتلك التي كان يستخدمها عبد

الفتاح السيسي ،قبيل ترشحه لالنتخابات الرئاسية،
ومن بين هذه المصطلحات حديثه السبت الماضي عن
التفويض الشعبي له بمحاربة اإلره��اب ،في إشارة إلى
تظاهرات شعبية في مدينتي بنغازي (شرق) وطرابلس
(غرب) تأييدا ً لعمليته العسكرية.
واعتبر الحجازي في تصريحاته لـ«األناضول» أن
«ذلك ال يعيب قوات حفتر في شيء» ،وقال« :على العكس،
فتجربة السيسي تستحق التأمل والمشاهدة ،ألن مستقبل
الدولة المصرية كان مرهونا ً بنجاحه» .وبشأن ما إذا كانت
قوات حفتر تلقت دعما ً عسكريا ً من أي من الدول العربية،
نفى الحجازي األمر قائالً« :حتى اآلن لم نتلق أي دعم من
أي دولة ،وبالنسبة لنا ال نطلب الدعم من أحد وماضون
نقاتل من دونه ذلك ،لكن من أراد أن يم ّد يد العون العسكرية
فنحن نفتح أيدينا له ،ومن أراد أن يمدنا باألسلحة فنحن
نقبل بمساعدة أشقائنا الذين يشنون حربا ً على اإلرهاب
ويهمهم استقرار المنطقة».

