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عربيات

ال بد من م�صالحات و�إ�صالحات عميقة لت�ضييق قاعدة الأعداء

بغداد بحاجة �إلى تحالفات جديدة لإلحاق الهزيمة بـ«داع�ش»
ع ّمان ـ محمد شريف الجيوسي
ساهمت المقاومة العراقية التي نشبت
بعد احتالل العراق من قبل المستعمر األنكلو
أميركي ومن معهما من (الحلفاء) عام ،2003
في إشغال الغرب عن التفكير بغزو سورية،
ال��ت��ي رف��ض��ت تلبية مطالب واشنطن التي
حملها وزير الخارجية األميركي السابق كولن
باول في حينه إلى الرئيس السوري د .بشار
األسد ،والمتض ّمنة المشاركة في حصار العراق
وإخراج المقاومة الفلسطينية من أراضيه الخ.
ونذكر أنه تتابع على سورية بعدها سلسلة
ضغوط لتركيعها وصدرت قرارات أميركية مثل
قانون معاقبة سورية! ،بل وص��درت قرارات
من مجلس األم��ن تواكب السياسة األميركية
حيث لم تكن روسيا والصين بعد قد شبّتا عن
(الطوق) األميركي.
وأن ما يحدث في العراق في جانب منه يشبه
ما حدث في سورية في أعقاب غزو العراق ..
وبخاصة اعتبارا ً من آذار  ،2011كعقاب شديد
(اللهجة) ،وفي كل األح��وال تستغل األخطاء
ليس لتصويبها وإنما للمتاجرة بها  ،وصوال ً
الى ما هو أسوأ من الوضع الراهن في العراق،
مثلما كان مطلوبا ذلك في سورية قبل اآلن .
سورية في جانب مما حدث لها كانت تدفع
ثمن عدم تلبية المطالب األميركية تجاه العراق،

فيما تدفع العراق في جانب مما يحدث لها اآلن،
عدم تلبية مطالب واشنطن تجاه سورية.
(بغض النظر عن الدافع السوري والدافع
ّ
وبغض النظر عن الواقع الذي كانت
العراقي،
عليه س��وري��ة وق��ت اح��ت�لال ال��ع��راق واآلن،
والواقع الذي كان عليه العراق وقتها واآلن).
لقد لعبت المقاومة العراقية كما دورا ً
في جعل اإلدارة األميركية تعيد حساباتها
المبيّتة بغزو سورية في ذروة الشعور بنشوة
االنتصار في العراق ..فيما انعكس سلبا ً على
العراق تقدّم سورية العسكري ،ودور العراق
اإليجابي في ضبط الحدود مع سورية ،وفي
تحقيق م���رو ٍر آم��ن وس��ري��ع إلم����دادات إي��ران
الغذائية وغيرها ال��ى سورية عبر الممرات
العراقية ،لذلك تدفع بغداد اآلن (في جانب من
استهدافها من قبل الدواعش واألميركان) ثمن
هذا الموقف .ومن الطبيعي بالتالي ان تكون
إيران وسورية والمقاومة اللبنانية وكل القوى
القومية واليسارية ضد هذا استهداف العراق .
ولكن هل هذه هي الصورة الكاملة لما يحدث،
خصوصا ً وأن «الدواعش» والسعودية وتركيا
وقطر ،ليسوا هم فقط أعداء النظام السياسيين
الوحيدين؟
أي أن للنظام ال��ع��راق��ي خصوما ً آخرين
وال أق��ول أع��داء ..هم أق��رب إليه من الدواعش
وأسيادهم ..ه���ؤالء الخصوم هم البعثيون

والحرس الجمهوري والطريقة النقشبندية..
وهؤالء عقديا ً وموضوعيا ً أبعد ما يكونون عن
«داعش»  ..في وقت لم تعد القيادات السنية
من مطلق وهاشمي ونجفي إلخ ...قيادات سنية
مقبولة حتى على صعيد الطائفة السنية ،ما
يستوجب ظهور قيادات سنية مقبولة شارع ّياً،
هي موجودة بقوة بين البعثيين والنقشبنديين
والحرس الجمهوري.
إن نهج المحاصصة الطائفية مد ّمر حتى
لمن يتبناه ،وم��ن هنا نجد أن اتباع النظام
السياسي السابق موجود بقوة ،لكونه كان
بعيدا ً عن المحاصصة الطائفية ،فبعد مرور 11
عاماً ،ما زال يحظى بوجود حقيقي في العراق،
على رغم قانون اجتثاث البعث ،ال��ذي شمل
سرهم
نحو  3ماليين عراقي بعثي،هم مع أ ُ َ
يشكلون قسما ً كبيرا ً من سكان العراق ،مع
التذكير أن قائمة المطلوبين العراقيين للمحتل
األميركي والبريطاني قبل احتالل العراق ،كان
 62في المئة منهم من اتباع المذهب الشيعي
العراق ،ما يعني على خالف ما كانت تزعمه
آل��ة الدعاية األميركية من ان شيعة العراق
مضطهدون ،زرع�ا ً للفتن ،فيما هي اآلن تقول
العكس ،وتتاجر بالس ّنة بعد أن زرعت شروخ
الفتنة .
الدولة العراقية بحاجة اآلن للعودة عن
هكذا ق��ان��ون ،اجتثاث البعث للتصالح مع

نصف ال��ع��راق وال��ع��راق��ي��ي��ن ،وم��د الجسور
معهم ومع الحرس الجمهوري والنقشبنديين
ال��ذي��ن ه��م كطريقة صوفية أق���رب للمذهب
الشيعي ،وستجد الدولة العراقية بين هذه
المكونات حلفاء س ّنة وشيعة وأك���رادا ً ومن
المكونات العراقية األخرى ،بدالء لمن ينفخون
بالمحاصصة الطائفية واإلثنية التي أوصلت
العراق ال��ى ما هو عليه من اصطراعات ،لن
يوضع ح ّد لها من دون مصالحات وإصالحات
وطنية عميقة .
ال بد من تضييق قاعدة األع��داء وتوسيع
ق��اع��دة النظام  ..ال ب��د م��ن كسب البعثيين
الذين هم كعلمانيين ليسوا أعداء ألي مذهب،
وبالتالي فهم أقرب لكل المذاهب من التكفيريين
والوهابيين واالخوانيين ،وهم أقرب للدولة
من حيث أنهم مع وحدة العراق وعدم انفصال
الكرد.
إن قانون اجتثاث البعث يشكل عبئا ً على
العراق ،في حين أن الخطر الحقيقي على العراق
هي «داع��ش» وال��والي��ات المتحدة وانفصال
األك���راد وال��وج��ود االستخباري التجسسي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وب��ق��اي��ا ال��ن��ف��وذ العسكري
األميركي في العراق والسعودية وتركيا ..فال
بد من جبهة تحالفات عراقية جديدة تعيد
تشكيل خريطة القوى الفاعلة إللحاق الهزيمة
بالـ «داعشية».

مولت �شيوخ ع�شائر ووجهاء في مناطق ذات غالبية �سن ّية
ّ

ال�سعودية ت�س ّرب معلومات عن تدخل ع�سكري مبا�شر في العراق
كشفت صحيفة العالم العراقية أمس ،عن
استعداد المملكة العربية السعودية لتدخل
عسكري مباشر ف��ي ال��ع��راق بعد أن وف��رت
األرض��ي��ة ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،م��ا سيزيد الوضع
األمني في العراق والمنطقة تأزما وخطورة،
حسب م��ا تكشف تقارير عالمية ،وأخ��رى
سربتها السلطات السعودية لوسائل إعالم
عربية وغربية.
إذ كشفت صحيفة أندبندنت البريطانية عن
تورط السعودية في التآمر مع تنظيم داعش
على االستيالء على مناطق واسعة من شمال
ال��ع��راق ،وعملها على تأجيج ص��راع س ّني ـ
شيعي في عموم مناطق العالم المسلم.
ويشير التقرير إل��ى أن ال��دور السعودي
تختلط فيه السياسة بالطائفية.
وقالت الصحيفة في تقرير تحليلي مطول
ح��رره الصحافي والكاتب المعروف باترك
كوكبيرن ،ونشر في  13من تموز الجاري،
ان قبل وق��ت قصير من هجمات اي��ل��ول ،دار
حديث صريح ومشؤوم بين بندر بن سلطان،

سفير السعودية النافذ في واشنطن سابقا ً
ومدير استخبارات المملكة حتى وقت قريب،
مع رئيس جهاز االستخبارات البريطاني،
المعروف باسم (أم ،)16السير ريتشارد
ديرلوف.
ينقل كوكبيرن ع��ن مدير االستخبارات
البريطانية قوله« :إن بندر أكد له أنه لن يطول
الوقت في الشرق األوسط ،يا ريتشارد ،حتى
يقال بالحرف الواحد (الله يساعد الشيعة).
فأكثر من مليار سني سئموا منهم».
ويلفت كوكبيرن الى أن «اللحظة الحاسمة
التي تكهن بها بندر ربما حانت لكثير من
الشيعة ،مع لعب السعودية دورا ً مه ّما ً في
تكوينها من خالل دعمها للجهاد ضد الشيعة
في العراق وسورية» .فمنذ استيالء تنظيم
ال��دول��ة االس�لام��ي��ة ع��ل��ى ال��م��وص��ل ف��ي 10
من ح��زي��ران الماضي ،يقتل نساء الشيعة
وأطفالهم ف��ي ق��رى جنوب ك��رك��وك ،وطلبة
كلية القوة الجوية الناشئة أطلق عليهم النار
ودفنوا بمقابر جماعية قرب تكريت.

عمان
م�ؤتمر برعاية �أميركية يُعقد اليوم في ّ
ً
جذريا
لتغيير الخريطة ال�سيا�سية العراقية
كشفت تسريبات سياسية عراقية أن العاصمة األردنية ع ّمان من المؤ ّمل أن تحتضن اليوم
األربعاء مؤتمرا ً سياسيا ً خطيرا ً تحضره أطراف عراقية بما فيهم جماعة المجرم عزة الدوري وأطراف
أخرى ،مقاطعة للعملية السياسية الجارية اآلن .وأضافت التسريبات أن المؤتمر سيعقد تحت ستار
«اللعبة التوافقية» «وتوازن المصالح اإلقليمية والدولية».
وأن الهدف الرئيس من المؤتمر الذي ترعاه اإلدارة األميركية ،هو تغيير الخريطة السياسية
العراقية الحالية تغييرا ً جذرياً ،وترى التسريبات أن يكون الجلبي في قمة هرم الحكومة العراقية
المقبلة ،وإن لم يحصل االتفاق فإن طارق نجم يليه في الحصول على هذا المنصب.وأشارت مصادر
سياسية لـ «البينة الجديدة» أن «المخطط من شأنه ان يهدد ركائز العملية السياسية الحالية
ويستبدلها بركائز وآليات جديدة».

النظامية األخ��رى في الدفاع عن
مكتسبات البالد ،كما امتدح قوات
الدعم السريع التابعة لجهاز األمن،
وأش��ار إل��ى أنها استطاعت حسم
المتمردين ف��ي مناطق ع��دة ،في
جنوبي كردفان ،وواليات دارفور،

وأتى االجتماع الطارئ للحكومة
ف��ي اع��ق��اب ال��م��واج��ه��ات العنيفة
التي دارت في العاصمة وتحديدا ً
في محيط مطار طرابلس الدولي،
وألحقت اض��رارا ً جسيمة بمنشآته
كما بالطائرات التي كانت جاثمة
في مدرجاته.
وبحسب البيان ف��إن « 90في
ال��م��ئ��ة م���ن ال���ط���ائ���رات أص��ي��ب��ت،
وإصالحها يحتاج إلى أشهر ومئات
الماليين من الدوالرات» ،كما «أصيب
برج المراقبة ،وتم تدمير خزانات
وشاحنات الوقود ومبنى الجمارك
ت��م ت��دم��ي��ره ب��ال��ك��ام��ل ،والمباني
التابعة للصيانة تم تدميرها ،وعدد
من الطائرات المدنية وأخرى تابعة
لألمن الوطني دمرت بالكامل».
وتعرض مطار طرابلس مجددا ً
مساء االثنين إلط�لاق ص��واري��خ،
وذل����ك ب��ع��دم��ا ع��ل��ق��ت ال��س��ل��ط��ات

الليبية جميع الرحالت الجوية من
مطار مصراته الدولي غرب البالد
«ألسباب تقنية» غداة إغالق مطار
العاصمة إثر مواجهات دامية.
وأغ��ل��ق م��ط��ار ط��راب��ل��س األح��د
لثالثة أي��ام بعد أن تعرض ث��وار
ال��زن��ت��ان ال��ذي��ن يسيطرون عليه
وال��ذي��ن يناهضون «االسالميين»
الى هجوم من جماعات إسالمية.
وشنت «المليشيات اإلسالمية»
هجومها على مطار طرابلس األحد
بهدف طرد ثوار الزنتان من مواقع
رئيسية يسيطرون عليها جنوب
العاصمة بما فيها المطار.
وعلى رغ��م ص��د الهجوم إال أن
اشتباكات وقعت كذلك في مواقع
أخرى يسيطر عليها ثوار الزنتان،
واستمرت ساعات عدة ،خصوصا ً
على الطريق المؤدي الى المطار.

والسعودية ،من خ�لال خطط تم إع��داده��ا وستنفذ في األي��ام
القريبة».
وأشارت حركة «تمرد العراق» إلى أن «هذه البداية ولن نتوقف
عن أعمالنا ما لم يكف بارزاني وملك السعودية وحكومة أردوغان
التي تتخذ من اإلسالم غطا ًء شرعيا ً لها».
وأكدت الحركة أنها «ستقوم بعمليات كبيرة وستصل حتى
قلب أربيل ليعلم بارزاني ومن معه ومن يسانده بأن هناك اسودا ً
زأرت اليوم من اجل إرجاع الحق ألهله ،ومن اجل استرجاع هيبة
العراق».

ً
تدريجيا
النجيفي :داع�ش �سي�سحب قواته
ً
نهائيا من المو�صل
و�سيرحل خالل �شهرين
قال محافظ الموصل اثيل النجيفي «عراب» ما يس ّمى بـ تنظيم الدولة االسالمية في العراق
والشام «داع��ش» :إن «التنظيم الذي يسيطر على مدينة الموصل وضواحيها بدأ بانسحاب
تدريجي لعناصره من المناطق كافة التي يفرض سيطرته عليها اآلن وسيرحل خالل شهرين
.وإن رايات هذا التنظيم بدأت ُترفع من فوق المباني وحتى السيارات المسلحة ،وتغيب تدريجيا ً
عن أنظار أهالي الموصل.
وتساءل المحرر السياسي في البينة الجديدة« :كيف للنجيفي أن يعرف موعد سحب «داعش»
لعناصره لو لم يكن هناك اتفاق ضمني مسبق بين الطرفين .. .قديما ً قالوا «من فمك أدينك» وها
نحن نقول لك يانجيفي لقد «انكشفت اللعبة وسقطت كل أوراق التوت فتع ّرى العمالء والخونة
تماماً».

مستنكرا ً انتقادات بعض القوى
السياسية لهذه القوات ،وغضهم
الطرف لالنتهاكات ،التي ارتكبتها
ق��وات المتمردين ف��ي الكثير من
مناطق دارفور ،وجنوبي كردفان.
وح���ول إم��ك��ان تحقيق وع��ود

البشير تلك يقول الخبير العسكري
ال����ل����واء ع��ب��د ال���رح���م���ن أرب����اب
لـ«البيان»« :إن المبادرة اآلن في
مناطق العمليات ف��ي ال��س��ودان
بيد القوات الحكومة ،بعدما فقد
المتمردون العون من دول الجوار

الجيش الليبي ينتشر في بنغازي

هادي يجري تغييرات لتحرير الجي�ش من الت�أثير الحزبي

الحوثيون يرف�ضون االن�سحاب التام من عمران

الب�شير يبحث و�صفة عالج لإنهاء التمرد في ال�سودان
إن��ه��اء ال��ح��رب أو القضاء على
ال��ت��م��رد ع���ب���ارات ظ��ل��ت ت��ت��ك��رر،
وبشكل مستمر على لسان الرئيس
السوداني عمر البشير ،ولكن ظلت
سفينة السالم في السودان تصطدم
وبشكل متواصل بصخور عاتية،
تجعل أي مسعى لتحقيق السالم
من المستحيالت ،التي فشل القادة
في اختراقها ،ويؤكد محللون أن
هذا األمر ال يمكن تحقيقه على أرض
ال��واق��ع ،للتقاطعات السياسية
المحلية واإلقليمية التي تحيط
بهذا الملف ،فالرئيس السوداني
أمامه خ��ي��اران هما إنهاء التمرد
بالحسم العسكري أو عبر الجلوس
والتفاهم ،وك�لا االحتمالين فشال
ح��ت��ى اآلن ف���ي ال���وص���ول إل��ى
معالجات للصراع الدائر في ثلث
مساحة البالد.
وتجديدا ً إلعالن سابق في نهاية
ال��ع��ام ال��م��اض��ي ك��ش��ف الرئيس
السوداني عمر البشير ،أن نهاية
ال��ع��ام الحالي سيكون ال��س��ودان
خ��ال��ي �ا ً م��ن ال��ت��م��رد وال��ص��راع��ات
القبلية ،واعتبر ما يعانيه السودان
م���ن أزم����ات ن��ت��ي��ج��ة الس��ت��ه��داف
وأطماع أعدائه في سرقة خيراته،
الف��ت �ا ً إل��ى ال��ج��ه��ود ال��ت��ي يبذلها
ال��ج��ي��ش ال���س���ودان���ي وال���ق���وات

اق��ت��رب ع��دد ال��ش��ه��داء ف��ي غ��زة إل��ى م��ا ي��ق��رب الـ
 200شهيد والجرحى إلى أكثر من  1700وتدمير
أكثر من  1000منزل ،وم��ا زال العرب ينتظرون
ويترقبون ،فمنهم من يترقب حزنا ً ولكنه عاجز،
ومنهم من يقرأ خوفا ً ولكنه غير مبالٍ  ،ومنهم من
يقرأ فرحا ً شامتاً ،ولم يعلموا أن في الغد القريب
ل���ن ي���ج���دوا ب���واك���ي ل��ه��م  ..ال م���ن ع��رب��ي وال غير
عربي ،ولكن األهم في المشهد الذي ُيرسم برسم
ال��دم ف��ي غ��زة أن ه��ذه األي���ام أوص��ل��ت الفلسطيني
ف��ي الشتات بوجه ع��ام ،والفلسطيني ف��ي الداخل
ب��وج��ه خ���اص ،والفلسطيني ف��ي غ���زة ع��ل��ى وجه
الخصوص أن« :الدماء هي التي تصنع المعادلة،
وأن قواعد االشتباك التي حاول الغرب صوغها في
المنطقة ساق الله إليها الدم الفلسطيني لتتحول إلى
قواعد ارتباك ،فعندما نرى أن رأس الدبلوماسية
ال��دول��ي��ة وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
يقضي ساعات طويلة من يومه لمتابعة مجريات
اإلج���رام الصهيوني على غ���زة ،ن��ع��رف حينها أن
الفوضى الخالقة التي تريدها ونجحت في جزء
منها الواليات المتحدة ،إنما ستتحول إلى فوضى
عارمة ،وبالـتأكيد أن الرهان فشل للمرة الثالثة بعد
فشل  2009وفشل  ،2012كما ونحن نتابع اإلعالم
الغربي نجده يعيش التعجب واالستغراب الشديدين
من فشل منظومة األمن في استنباط حالة الجاهزية
عند المقاومة الفلسطينية ،والتساؤل األغ��رب إذا
كان حال غزة هكذا ،فما بال حال المستضعفين في
مناطق أخ��رى من العالم ،والمفتوحة لهم المعابر

أعلنت الحكومة الليبية ليل
االث��ن��ي��ن  -ال��ث�لاث��اء أن��ه��ا ت��درس
إمكانية طلب تدخل ق��وات دولية
لمساعدتها في بسط األمن والنظام
في البالد ،وال سيما في العاصمة
ط��راب��ل��س ال��ت��ي تشهد منذ األح��د
اشتباكات عنيفة بين مجموعات
مسلحة.
وق��ال المتحدث باسم الحكومة
في بيان« :إن مجلس ال��وزراء عقد
مساء االثنين اجتماعا ً طارئا ً تدارس
خ�لال��ه خ��ص��وص�ا ً «استراتيجية
طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ
ق��درات الدولة وحماية المواطنين
ومقدرات الدولة» .وأضاف البيان:
«ان الهدف من تدخل القوات الدولية
هو أيضا منع الفوضى واالضطراب
واعطاء الفرصة لها (الدولة) لبناء
مؤسساتها وعلى رأسها الجيش
والشرطة».

حركة «تمرد العراق»� :سن�ضرب الم�صالح التركية وال�سعودية
أعلنت حركة «تمرد العراق» الداعية إلى عدم تقسيم العراق،
أن هدفها هو ضرب المصالح الكردية والتركية والسعودية في
العراق ،مشيرة إلى أن العراق سيبقى واحدا وال يتقسم مهما كان
الثمن.
وقالت الحركة في بيانها األول« :إن العراق سيبقى واحدا ً
وال يتقسم مهما كان الثمن» ،مبينة أن «عدم استجابة حكومة
إقليم كردستان والحكومة التركية والسعودية لكل المناشدات
التي أطلقتها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
واألح��زاب والكتل السياسية ،التي تقف ضد مشاريع التقسيم

د .رائد أبو داير

والسدود والحدود.
إن ال��ح��رب ع��ل��ى غ���زة ف��ي ه���ذا ال��ش��ه��ر المبارك
الكريم إنما لها داللتها ولها ما بعدها ،وال يمكن
ألي فلسطيني القبول أن معادلة التهدئة تكون بأن
يقبل أهل غزة االستمرار تحت حصار فلسطيني
متمثل في التسلط على رقاب الناس بمنع رواتبهم،
وك��ب��ت حرياتهم وكأنهم يملكون مفاتيح الرزق
وهو لم يدركوا بعد أنهم موظفون عند أصغر طفل
فلسطيني ،أو حصار عربي متمثل أن تكون حياة
الناس مرتبطة بمنظومة إع�لام كاذبة ،تهدف إلى
التحريض على غزة ،فالبد ألي نظام عربي بدالً من
أن يحتضن الفلسطيني أينما كان ُوتفتح له الحدود،
وال من حصار دولي فإن معادلة الحصار علينا في
مينائنا ومطارنا ومعاناتنا وعيشنا يجب أن تنتهي.
اليوم العرب مدعوون إلى أن يتغيروا ألن غزة
كانت وستبقى غزة ال تمحوها الجغرافيا والتاريخ،
وال��ذي ي��ح��اول االن��س�لاخ ع��ن جغرافيته وتاريخه
سيكون مجبرا ً على أن يعود ،أو أن يج ّهز نفسه
ليتجاوزه التاريخ.
غ���زة ال��ي��وم ال ت��س��ت��ج��دي ن��ظ��ام��اً ،ول��ك��ن تتمنى
على الشعوب أن تكون عند ُحسن الظن بها ،ألنها
ت��درك أن فلسطين في سويداء القلوب عند جميع
المستضعفين في األرض ،غزة اليوم تدعوكم ألن
ت��ث��وروا ث��ورة الجياع والعطشى للعزة والكرامة،
ت��دع��وك��م ألن ت���ن���اص���روا غ���زة ب��دع��ائ��ك��م ومالكم
وأق�لام��ك��م ،غ��زة تقول لكم أروا الله أوالً وم��ن ثم
الغرب والمتآمرين أنكم أه��ل النخوة وال��ع��زة ،ألن
غ��زة على موعد قريب معكم ،عندما ُيهزم الجمع
ويولون الدّبر.

الحكومة الليبية تدر�س
طلب تدخل قوات دولية لوقف العنف

القوات العراقية في تكريت

وإسقاط العملية السياسية وضد ع��ودة البعثيين إلى مراكز
الحكم ،سيدفعنا للرد بقسوة ضد المصالح التركية والسعودية
ومصالح مسعود بارزاني».
وأضافت« :ال يتصور بارزاني أن العراق سيتقسم ولن يتحقق
حلمه م��ادام هناك في العراق الكثير من الشرفاء والوطنيين،
الساعين إلى وضع حد لما يقوم به الكثير من السفهاء من ثوار
الفنادق واإلرهابيين الموجودين هنا وهناك ،وليعلم الجميع بأن
الهدف األول للحركة سيكون ضرب أبراج اتصاالت شركة كورك
التركية وأب��راج شركة آسيا سيل ومقاطعة البضائع التركية

غزة تناديكم� ...س ُيهزم الجمع ويولون ّ
الدبُر

ال سيما بعد االتفاقيات مع دولتي
ت��ش��اد وج��ن��وب ال���س���ودان ،إل��ى
جانب ضعف الفصائل المتمردة
نتيجة للخالفات داخ��ل��ه��ا ،هذا
إضافة إلى خطة الصيف الحاسم
التي وضعتها ال��ق��وات المسلحة
ال��س��ودان��ي��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام ،التي
استطاعت من خاللها كسر شوكة
المتمردين وإضعافهم» ،ويضيف
أرب���اب ق��ائ�لاً« :ال��واق��ع اآلن بأن
ال��م��ب��ادرة بيد الجيش الحكومي
إال إذا ح��دث��ت ت��دخ�لات أجنبية
وإم����دادات خارجية لتغيير هذا
الواقع».
غير أن أرب���اب ي��رى أن��ه ليس
م��ن اليسير معالجة الصراعات
القبلية المتفشية ف��ي ال��س��ودان
اآلن من خ�لال معالجات وصفها
بالمسكنات.
وأض��������اف« :إن ال���ت���دخ�ل�ات
السياسية والطموحات الشخصية
لبعض النخب باستغالل القبائل
وإقحامها في الصراع على السلطة
هو الذي أدى النتشارها ،ال سيما
ف��ي مناطق دارف���ور ،وك��ردف��ان»،
ويشير إلى أن «األم��ر بحاجة إلى
ح��ل��ول ط��وي��ل��ة األم���د ت��ق��وم على
معالجات حقيقية بنشر التعليم
والوعي الديني في تلك المناطق».

عكس التوقعات ،قالت مصادر محلية إن الحوثيين
لم ينسحبوا من مدينة عمران كما لم يسلّموا األسلحة
التي غنموها من معسكرات الجيش واألم��ن ،وأنّ كل ما
عملوه هو تسليم مقر قيادة الجيش إلى كتيبة أرسلت من
محافظة صعدة وإدارتين حكومتين ال أكثر ،فيما اعتبر
محللون أن ال��ق��رارات العسكرية األخيرة التي اتخذها
الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي بإجراء تغييرات
جوهرية في الجيش تهدف أساسا ً إلى تحرير المؤسسة
العسكرية واألمنية من التأثير الحزبي.
ووفق هذه المصادر فإن المسلحين الحوثيين أقاموا
حواجز تفتيش في مداخل المدينة وخارجها ،ويسيّرون
دوريات أخرى في شوارع المدينة ،كما يقومون بحراسة
المنشآت الحكومية التي ما تزال معظمها مغلقة وتحت
سيطرتهم.

غياب أجهزة األمن

وتحدثت المصادر أن «الحوثيين يتولون إدارة الشؤون
األمنية في المدينة في ظل غياب أجهزة األمن والشرطة
بعد سقوط معسكراتها ومكاتبها في أيدي المسلحين
الحوثيين ،وقالت« :إن عودة النازحين إلى مساكنهم ما
تزال غير ممكنة في الوقت الحالي».
وطبقا ً لهذه المصادر فإن «شرط مغادرة المسلحين
من المدينة ،وال��ذي وضعته السلطات على الحوثيين
وغيرهم ،سيقتصر على المسلحين القادمين من خارج
محافظة عمران فقط ،أما المسلحون الذين ينتمون إلى
المحافظة فلن يشملهم اإلجراء».
وقالت المصادر« :إن تسليم األسلحة التي نهبت من
معسكرات الجيش واألمن يتم عبراتصاالت مباشرة بين
وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد وقيادة الحوثيين،
وأنه وحتى اللحظة لم يتبين ما إذا كان هناك موعد محدد
لتسليم هذه األسلحة ،أم أن األمر ربما يرتبط باشتراطات
من الحوثيين بأن يتم تسليم األسلحة بالتزامن مع نزع

أسلحة جماعات محسوبة على حزب اإلصالح؟».

حيادية الجيش

وفي هذا السياق ،اعتبر محللون أن القرارات العسكرية
األخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني بإجراء تغييرات
جوهرية في قيادة عدد من األلوية المحيطة هي « فرصة
إزالة األعذار والحجج من أمام جماعة الحوثي ،وكذا إزاحة
شيء من عبء المواجهة من على كاهل حزب اإلصالح
وحلفائه العسكريين».
ويرى متابعون أن الرئيس هادي يهدف من القرارات
العسكرية األخيرة إلى إزالة ازدواجية القرار العسكري،
وخ��ط��وة ف��ي استكمال تحرير المؤسسة العسكرية
واألمنية من التأثير الحزبي وتحويلها إلى ما يجب أن
تكون عليه مؤسسة وطنية تلتزم بالشرعية الدستورية،
وتحصر في وظيفتها حماية اليمن والدفاع عن استقاللية
وسيادته على أراضيه وتكون عصية على االستخدام
الحزبي والمشاركة في الصراعات الحزبية والمناطقية
والمذهبية.

إجراءات أمنية

التقى وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب،
اللجنة األمنية بأمانة العاصمة ومسؤولي األجهزة
األمنية المكلفة بعملية حفظ األمن واالستقرار في األمانة،
ومحافظة صنعاء برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على
ناصر لخشع.
وناقش اللقاء عددا ً من القضايا والخطط األمنية ذات
الصلة بتعزيز اإلج���راءات األمنية في أمانة العاصمة
ومحافظة صنعاء ،في إط��ار تنفيذ توجيهات الرئيس،
مع التشديد على ضرورة رفع اليقظة األمنية والتحلي
بالجاهزية ،لما م��ن ش��أن��ه العمل على تعزيز األم��ن
واالستقرار وتحقيق السكينة العامة.

