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تجمد عائدات «الدولة اال�سالمية»
تركيا ال ّ
النفطية على رغم ال�ضغوط الأميركية
تسعى إدارة (الرئيس األميركي ب��اراك) أوباما الى تجميد ماليين
ال ��دوالرات من العائدات النفطية التي جعلت من ال��دول��ة االسالمية
واحدة من المؤسسات االرهابية األكثر ثرا ًء في التاريخ ،االّ أنها لم
تستطع حتى الساعة من اقناع تركيا ،العضو الحليف في «الناتو»
حيث يتم تصريف أكبر حصة من النفط في السوق ال�س��وداء على
محاربة شبكة واسعة من المبيعات.
وقال مسؤولون في االستخبارات الغربية إنهم يستطيعون متابعة
شحنات النفط المنقولة من العراق باتجاه المناطق الحدودية لجنوب
تركيا.
على رغم المناقشات الداخلية الطويلة التي تجرى في البنتاغون لم
تستطع القوات األميركية ضبط شاحنات نقل النفط بينما أ ّقر مسؤول
كبير في إدارة أوباما بأنّ هذا يبقى «مج ّرد خيار».
وتظهر الصعوبات التي تكمن في عملية توسيع العمل ضد «الدولة
االس�لام�ي��ة» تحت إش��راف ال��والي��ات المتحدة ف��ي شكل واض��ح في
المناقشات التي قام بها وزير الخارجية األميركية جون كيري مع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ّ
حض التحالف العسكري
على تحديد مؤسسات أخرى بعيدا ً من «الدولة االسالمية».
ويرمز عدم رغبة تركيا في المساعدة على وقف تجارة النفط الى
حجم التحديات التي يواجهها البيت األبيض لجمع تحالف لمواجهة
المنظمة العسكرية السنّية وقطع الدعم عنها.
ويعتبر ح�ص��ول «ال��دول��ة االس�لام�ي��ة» على ال�م��ال ض��روري �ا ً جدا ً
لتجنيد أعضاء جدد وتأمين الرواتب المهمة للمقاتلين ،وتوسيع دائرة
أعمالها ،والعمل عبر أراضي البلدين.
وب�ح�س��ب م��ا ش��رح المستشار ال��رئ�ي�س��ي ف��ي م��رك��ز ال��دراس��ات
االستراتيجية والدولية جون زارات «تعتبر تركيا وعلى أصعدة عدة
الورقة الرابحة في معادلة هذا التحالف» .كما أ ّنه أوضح متحدثا ً عن
«الدولة االسالمية»« :انها خيبة أمل كبيرة» ،وأض��اف« :لدينا حليف
مهم جدا ً في الناتو وال نعلم ما اذا كانت لديه الرغبة والقدرة على قطع
تدفقات المال والمقاتلين ودعم «الدولة االسالمية».
كما أنّ تركيا رفضت توقيع بيان نهار الخميس الماضي (مؤتمر
جدة) في المملكة العربية السعودية والذي يتضمن التزام دول منطقة
الخليج الفارسي في مواجهة «الدولة االسالمية» حتى ضمن الحدود
التي تعتبرها كل دولة «مناسبة».
وص ّرح مسؤولون أتراك من جهتهم ،لنظرائهم األميركيين «بأنه ال
يمكن اتخاذ موقف رسمي ضد المؤسسات االرهابية مع وجود 49
دبلوماسيا ً تركيا ً رهائن في العراق».
اال أنّ الجهات الرسمية في االدارة األميركية قالت إنها متأكدة من
«أنّ تركيا تستطيع عرقلة دخول األموال الى «الدولة االسالمية» اذا
سعت للقيام بذلك».
وبحسب ما ص ّرح مسؤول كبير في االدارة «تماماً» كباقي أعمال
التهريب والسوق السوداء «إذا قمتم بوضع الوسائل وعملتم بجهد
لمواجهتها لن تستطيعوا القضاء عليها لكنكم تستطيعون تسليط
الضوء عليها بقوة».
في سياق النقاشات ن��رى أنّ آالف حقول النفط والمصافي في
األراضي العراقية والسورية تمر تحت اشراف التنطيم .وانّ استخراج
النفط يولد تدفقا ً ماليا ً عاديا ً حددّه الخبراء ما بين مليون ومليونين
دوالر في اليوم ،ويعتبر هذا المبلغ سخيفا ً بالنسبة الى سوق النفط
العالمية لكنه ثروة هائلة بالنسبة الى مؤسسة ارهابية.
وإلظهار مدى تعقيد مهمة وزير الخارجية االميركي لنيل الدعم
في الشرق األوسط ،قال الرئيس المصري لكيري في زيارة سابقة
أ ّنه ال يجب أن ير ّكز التحالف الدولي ضد االرهاب على المحاربين في
«الدولة االسالمية» فحسب ،بل على «أنصار بيت المقدس» وعلى عدو
النظام المصري أال وهم «اإلخوان المسلمون».
وأ ّك��د مسؤولون أمنيون مصريون أنّ «الدولة االسالمية» أقامت
ع�لاق��ات م��ع «أن �ص��ار بيت ال�م�ق��دس» والمؤسسة العسكرية األكثر
خ�ط��ورة وال�ت��ي قتلت المئات م��ن أع�ض��اء ق��وى األم��ن منذ أن أسقط
الجيش نظام محمد مرسي السنة السابقة بعد سلسلة من التظاهرات
ضده.

الجي�ش يوا�صل عملياته �ضد «داع�ش» في ال�ضلوعية وتكريت

ال�صدر ّ
يهدد القوات الأميركية� :سنذيقكم نارنا و�ستندمون
ه��دد م��س��ؤول التيار ال��ص��دري مقتدى ال��ص��در أم��س،
باستهداف القوات األميركية إذا عادت للعراق ،فيما وجه
«المجاهدين» باالنسحاب من مناطقهم في حال تدخل تلك
القوات «برا ً أو بحرا ً بشكل مباشر أو غير مباشر» ،معربا ً
عن أمله بخروج تظاهرات شعبية تعبر عن رأي الشعب
الحقيقي بشأن ذلك.
وق��ال الصدر في بيان صدر أم��س ،وفقا ً لـ« السومرية
نيوز» إن «البيت األس��ود قرر ع��ودة هجماته على األرض
العراقية المقدسة» ،مبينا ً أن «لعل هذا القرار األميركي جاء
بعد ندمها على انسحابها الصوري األولي الذي جاء بنا ًء
على ما القته من مقاومة عسكرية شرسة من سواعد األبطال،
بل والمقاومة السياسية التي جعلت من االتفاق األميركي
المشؤوم ه��واء في شبك ،إضافة إلى المقاومة الشعبية
المباركة».
وأض��اف الصدر« :أق��ول إن عدتم عدنا وسيجعل الله
للمتقين نصرا ً يمنّ به على المؤمنين المجاهدين ،وكما
أذقناكم حر نارنا وبأسنا أوالً ،سنذيقكم ويالت قراركم هذا،
والبد أن يكون في المستقبل سببا لندامتكم وانحساركم»،
داعيا ً الحكومة العراقية إلى «ع��دم االستعانة بالمحتل
أيا ً كان ولو بحجة داعش فال وجود له إال في المخيلة بل
هو صنيعة األميركي والعقيلة االستعمارية التفكيكية».
وتابع« :على المجاهدين في أي منطقة من مناطق العراق
المغتصبة في حال تدخل القوات األميركية أو غيرها برا ً أو
بحرا ً بالمباشر أو غير المباشر االنسحاب من تلك المناطق
بأسرع وقت ممكن فاالستعانة بالظالم ولو على الظالم
ح��رام» ،معربا ً عن تمنيه أن «تكون ردة فعل شعبية على
شكل تظاهرات أو غيرها تعبر عن الرأي الحقيقي للشعب
من عدم تعاطفه مع المحتل وتعكس صورة القادر على حل
مشاكله بنفسه».
وأشار الصدر إلى أن «على الجهات الدولية كمؤتمر الدول
اإلسالمية والجامعة العربية بل واألمم المتحدة والمنظمات
اإلنسانية والدولية الحيلولة دون وقوع ذلك وإلاّ فإن ذلك

سيكون بداية التساع نفوذ المتشددين في مشارق األرض
ومغاربها» ،منوها ً إلى أنه «ليكن شعارنا نحن أتباع آل
الصدر الحوزة واالستعمار ضرتان ال يجتمعان».

مالحقة داعش في الضلوعية

على الصعيد الميداني ،واص��ل الجيش العراقي
عملياته في منطقة الضلوعية بمحافظة صالح الدين
بمساندة أهالي المنطقة أمام جماعة داعش اإلرهابية.
فيما طالبت العشائر في الضلوعية الجهات األمنية
ب��اإلس��راع في العمليات العسكرية إلنقاذ األهالي من

اجتماع «�آلكو» في طهران بم�شاركة �سورية
يبحث ق�ضايا الإرهاب والتطرف
ب���دأت ف��ي العاصمة اإلي��ران��ي��ة ط��ه��ران أم��س أعمال
االجتماع السنوي الـ  53للمنظمة القانونية االستشارية
آلسيا وأفريقيا «آلكو» بمشاركة  47دولة عضوا ً بينها
سورية ممثلة بالسفير السوري في طهران الدكتور عدنان
محمود.
وسيبحث االجتماع ال��ذي يستغرق أربعة أي��ام أهم
المواضيع وتطورات القوانين الدولية إضافة إلى قضايا
اإلره���اب والتطرف والعنف ،كما سيناقش مواضيع
مرتبطة باألمانة العامة لمنظمة «آلكو» وأخ��رى حول
أوضاع وسلوك الالجئين وممارسات الكيان الصهيوني،
والسيما الهجرة الجماعية وتوطين اليهود في األراضي
المحتلة كلها وتعارضهما مع القانون الدولي وخصوصا ً
معاهدة جنيف الرابعة .1949
ومن المحاور األخرى لالجتماع ،العقوبات المفروضة

على دول ثالثة ومنظمة التجارة العالمية باعتبارها
إطار االتفاقات وبرنامج عمل التجارة العالمية وحماية
األشخاص خالل وقوع الكوارث الطبيعية وحماية قشرة
األرض وطبقة األوزون والحفاظ على البيئة والتنمية
المستدامة وتطورات القانون الدولي للبحار.
يذكر أن المنظمة القانونية االستشارية آلسيا وأفريقيا
«آلكو» تأسست عام  1965بهدف مشاركة الدول اآلسيوية
واألفريقية في القضايا المعنية بمواضيع القانون الدولي.
وتضم المنظمة التي تتخذ م��ن العاصمة الهندية
نيودلهي مقرا ً لها في عضويتها  47بلدا ً هي  33بلدا ً من
آسيا و 14بلدا ً من أفريقيا ومن أهم الدول األعضاء سورية
ومصر والصين والهند وغانا واندونيسيا والعراق وإيران
واليابان وماليزيا وباكستان وكوريا الديمقراطية وكوريا
الجنوبية وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول.

ترجمة فاطمة ضاهر
المصدرArrêt sur Info :

�ضباط في اال�ستخبارات يرف�ضون
الخدمة في كيان العدو
سارع مئات من الجنود والضباط القدامى في وحدة االستخبارات العسكرية
الخاصة في كيان العدو إلى الدفاع عن وحدتهم أول من أمس ،بعد إعالن أكثر
من  40جنديا ً احتياطيا ً في الوحدة رفضهم الخدمة متهمين الجيش بارتكاب
«انتهاكات» بحق الفلسطينيين.
وأكد  200من جنود وضباط االحتياط في الوحدة في رسالة نشرت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» مقاطع منها أمس« :نريد أن نعبر عن صدمتنا واشمئزازنا
وننأى بأنفسنا بالكامل عن تلك الرسالة المؤسفة من رفاقنا في الوحدة».
وأضافوا« :نحن الذين نخدم في هذه الوحدة منذ سنوات ،ال يمكننا قبول اتهامات
حول انعدام األخالقيات في الوحدة .»8200
ووجهت الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة االركان بني
غانتس.
وكان  43جنديا ً احتياطيا ً من وحدة االستخبارات العسكرية أعلنوا رفضهم
الخدمة متهمين الجيش بارتكاب «انتهاكات» بحق الفلسطينيين ،بحسب رسالة
نشرتها وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» الجمعة الماضي.
وكانت الرسالة تشير إلى العمليات االستخباراتية العسكرية في األراضي
الفلسطينية بما فيها عمليات االغتيال المستهدفة وعمليات تتبع ومراقبة المدنيين
التي تتعدى على حقوقهم.
وأثارت هذه الرسالة غضبا ً كبيرا ً وانتقادات واسعة في الكيان الصهيوني ،واتهم
وزير الدفاع موشيه يعالون رافضي الخدمة «بتشجيع الحملة لنزع الشرعية عن
دولة «إسرائيل» وجنودها مجاناً».
وقال وزير االستخبارات يفال ستاينيتس إنه «البد من محاكمة هؤالء األفراد».
وأك��د الناطق باسم الجيش موتي أل��م��وز إن «أف���راد االحتياط ف��ي وح��دة
االستخبارات العسكرية  8200سيواجهون إج��راءات تأديبية» .وبرر أنشطة
الوحدة ،وقال إلذاعة الجيش إن «جميع أنشطة جمع المعلومات االستخباراتية
تتضمن اختراقات للخصوصية ،ولكن في «إسرائيل» كان لذلك أهمية حيوية
لمكافحة اإلرهاب».
ويؤدي جميع الرجال «اإلسرائيليين» خدمة عسكرية تستمر  3سنوات بعد
الدراسة ،بينما تخدم النساء لمدة عامين ،مع خيار االستمرار بالعمل في الجيش.

� 1500أردني قاتلوا مع التنظيمات
الإرهابية في �سورية والعراق
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كشف إحصاء دولي عن مشاركة  1500أردني في القتال بصفوف التنظيمات
المسماة الجهادية في كل من العراق وسورية ،وبذلك يكون األردن ثالث أكبر
مصدّر للمقاتلين األجانب على مستوى المنطقة.
وقال المركز إن تونس كانت األكثر تصديرا ً على مستوى المنطقة إذ خرج
منها للقتال في سورية والعراق نحو  3آالف مقاتل ،تلتها السعودية (2500
مقاتل) ثم األردن والمغرب ( 1500مقاتل من كل منهما).
وع��اد كثير من األردنيين المقاتلين في سورية إلى األردن خالل األشهر
الفائتة واعتقلت أعداد كبيرة منهم ،بحسب مصادر في ما يسمى التيار السلفي
الجهادي.
ويقول اإلحصاء إن األرقام آنفة الذكر تشمل الـ 1500العائدين إلى األردن.
وبحسب إحصاء المركز الدولي لدراسات التطرف ومق ّره لندن ،فإن المقاتلين
األجانب في العراق وسورية ينتمون إلى أكثر من  45دولة حول العالم.
ومن المفترض أن يقدم هذا اإلحصاء لمجلس األمن الدولي قريباً.
وتعتبر دول المنطقة العربية وتركيا أكثر الدول المصدرة لإلرهابيين للقتال
في سورية والعراق.

المسلحين وتنظيف المنطقة بكاملها.
وبعد أن فجرت عصابات داعش اإلرهابية جسر الخشب
الرابط بين قضاء بلد والضلوعية ،الذي يعتبر المنفذ األهم
اليصال المساعدات داخل البلدة ،إال أن القطعات العسكرية
بمساندة الحشد الشعبي باشرت بإصالحه من جديد.
وقال ضابط عراقي« :تقوم كتيبة تجسير المقر العام
بإعادة صيانة جسر الضلوعية الذي تعرض لتفجير إرهابي
جبان ويعد هذا الجسر المنفذ الوحيد الرابط بين قضاء بلد
وقضاء الضلوعية».
أما الحياة داخل الضلوعية فبدت أفضل نوعا ً ما بعد

وص��ول القطعات العسكرية إليها ،التي ساهمت برفع
المعنويات لألهالي في قتال داع��ش ،إال أن ذلك لم يمنع
المسلحين من االستمرار بقصف المدينة بقذائف الهاون
والقنص على أطرافها.
وقال ضابط عراقي آخر« :بجهود القوات األمنية إضافة
إلى جهود عشيرة الجبور خصوصا ً في منطقة الضلوعية،
وبإسناد الجيش الشعبي سنطهر المنطقة من وجود هؤالء
اإلرهابيين».
العشائر من الجبور طالبت الجهات األمنية باألسراع في
عملياتها العسكرية إلنقاذها من جماعة داعش اإلرهابية
التي توعدت بها س��وءا ً بعد أن وقفت بوجهها ورفضت
مبايعتها.
وفي السياق األمني ،أكد مصدر محلي بمحافظة صالح
الدين ،أن العشرات من عناصر تنظيم «داع��ش» سقطوا
بين قتيل وجريح إثر انفجار بأحد القصور الرئاسية وسط
تكريت.
وق��ال المصدر ف��ي حديث إل��ى «السومرية ن��ي��وز» إن
«انفجارا ً كبيرا ً حصل ،في أحد قصور المجمع الرئاسي وسط
تكريت ،لدى محاولة داعش تفخيخه ،ما أسفر عن سقوط
العشرات من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح ،ونسف
القصر بالكامل» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ،أن «االنفجار كان عنيفا ً وسمع دويه في جميع
أنحاء تكريت» ،مبينا ً أن «حصيلة االنفجار غير معلومة».
وم��ا ت��زال أغلب مناطق محافظة ص�لاح الدين تشهد
عمليات عسكرية ،وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة
نينوى بالكامل منذ  10حزيران الماضي ،كما لم تكن محافظة
األنبار بمعزل عن تلك األحداث إذ تشهد أيضا ً عمليات لقتال
مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.
هذه االح��داث تأتي في وقت تحاول عصابات جماعة
داعش استعادة سيطرتها على منطقة المعجون من خالل
محاوالت فاشلة للهجوم على الجيش العراقي ،إال أن الساتر
الترابي الذي وضع هناك حال دون ذلك.

البحرين تتهم قطر بموا�صلة تجني�س رعاياها

المنامة تقمع م�سيرات ت�ضامن مع ال�شهداء والمعتقلين
شنت قوات النظام البحريني حملة مداهمات أسفرت
عن اعتقال  7مواطنين على األقل في مناطق وبلدات عدة،
وفيما تواصل الحراك الشعبي تنديدا ً بقمع السلطات
وتضامنا ً مع الشهداء والمسجونين طالبت محافل دولية
ومحلية الحكومة بمراعاة حقوق اإلنسان.
وكانت مناطق وبلدات بحرينية قد شهدت مسيرات
شعبية ن��ددت بقمع ق��وات النظام كما أقيمت وقفات
تضامنية مع الشهداء والمعتقلين في سجون السلطات
البحرينية الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام ،وانطلقت
مسيرة حاشدة في الذكرى الثالثة الستشهاد الشاب سيد
جواد أحمد في سترة ،أكد خاللها المشاركون استمرار
الثورة ضد النظام الحاكم.
م��ن جهة أخ���رى ،جابهت ق��وات النظام البحريني
المتظاهرين بأسلحتها لتندلع اشتباكات أعقبها اطالق
الغازات السامة القاتلة ورصاص الشوزن االنشطاري.
وبالتزامن مع ذلك شهدت مناطق عديدة من بينها
ال��دراز وب��ارب��ار وبني جمرة وسترة حمالت مداهمات
جديدة كانت حصيلتها أكثر من  13مداهمة غير قانونية
للمنازل إلى جانب اعتقال سبعة مواطنين على األقل في
الدراز وباربار وسترة.
وفي حين تتواصل عمليات قمع المواطنين وانتهاكات
السلطات وقواتها لحقوق المواطنين ،دعا المركز الدولي
لدعم الحقوق والحريات إلى إل��زام السلطة البحرينية
بآليات حقوقية تدفعها لمعالجة األزمة الحقوقية بشكل
جذري والشروع الفوري بتنفيذ مقررات جنيف والتحول
نحو العدالة االنتقالية.
واعتبرت جمعية ال��وف��اق الوطني المعارضة في
خطاب موجه إلى وزير العدل حول الدعوى المعروضة
على المحكمة اإلداري��ة لوقف نشاطها ،إص��رار ال��وزارة
على السير في الدعوى وتعجيلها يستحضره المراقبون

مع ما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن تجريم
المعارضة.
وأشار رئيس دائرة الحريات وحقوق اإلنسان بجمعية
الوفاق السيد ه��ادي الموسوي إلى أن ع��ددا ً كبيرا ً من
السجناء والمحتجزين يعانون من عدم التزامات السلطات
المسؤولة قانونيا ً وإداريا وحقوقيا ً عن سالمتهم وأن هناك
حرمانا ً من العالج والدواء كانتهاك مستمر.
من جهة أخرى ،أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في
مرصد البحرين لحقوق اإلنسان الشيخ ميثم السلمان،
أن االتفاقات الدولية تتضمن قوانين تجرم التجنيس
السياسي ال��ذي يتسبب في اإلض��رار بمصالح وحقوق
السكان األصليين ،واصفا ً سياسة التجنيس السياسي
في البحرين بمشروع مدمر يسعى إلى استبدال السكان
األصليين.
وأعربت وزارة الخارجية النروجية عن قلقها ألوضاع
حقوق اإلنسان في البحرين ،وقالت في بيان إن وضع
حقوق اإلنسان ازداد صعوبة ،معربة عن أسفها الستمرار
التدهور في هذا المجال.
على صعيد آخر ،ا ّتهمت البحرين قطر بأنها مستمرة
في عملية تجنيس مواطنين بحرينيين على رغم تعهدها
وقف ذلك ضمن اتفاق مع جيرانها.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية الرسمية عن وكيل
وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية والجوازات
راشد بن خليفة قوله إنّ دولة قطر لم تلتزم إيقاف عملية
تجنيس البحرنيين ،موضحا ً أنّ اكتساب أي جنسية
يستوجب الحصول على موافقة مسبقة.
وتجنيس البحرينيين هو من المسائل الخالفية بين
قطر من جهة والسعودية والبحرين واإلم��ارات من جهة
أخرى ،علما أن الدول الثالث سحبت سفراءها من الدوحة
في خطوة غير مسبوقة في آذار الماضي.

اليمن :النا�صري ين�سحب من الحكومة
و«�أن�صار اهلل» تعلن ف�شل المفاو�ضات
�ساعات تف�صل عن معارك قد تكون الأ�شر�س في ليبيا

هل ي�ستعيد حفتر بنغازي من الميلي�شيات؟
أيام قليلة وربما ساعات معدودة تفصل مدينة بنغازي
الليبية عن معارك قد تكون األش��رس ،نقلت مصادر عن
قائد كبير أمس قوله إن القوات الموالية للواء الليبي خليفة
حفتر في بنغازي ،هددت بتفجير ميناء المدينة الواقعة
في شرق ليبيا ما لم تغلقه السلطات هناك لوقف إمدادات
األسلحة لإلسالميين.
وتقاتل قوات حفتر جماعات إسالمية بينها «أنصار
الشريعة» من أج��ل السيطرة على بنغازي التي تعد
المدخل الرئيسي للقمح وال��واردات الغذائية األخرى إلى
شرق ليبيا .وتفصل أيام قليلة وربما ساعات معدودة
مدينة بنغازي عن معارك قد تكون األشرس بين القوات
الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة ،وأنصار
الشريعة مدعومة بالميليشيات المسلحة في المدينة من
جهة ثانية.
م��ع��ارك مهدت لها تهديدات متبادلة م��ن الطرفين،
على وقع مواجهات لم تنقطع طيلة أسبوعين ،زادت من
خطورتها حرب االغتياالت التي دخلت أخيرا ً على الخط.
أنصار الشريعة وجهوا ما وصفوه بالنداء األخير
لسكان مناطق بنينا والرجمة ووادي القطارة في بنغازي،

بضرورة ترك منازلهم تمهيدا ً لتنفيذ عمليات عسكرية
واسعة ضد معاقل حفتر ،وه��ي عمليات بحسب بيان
لألنصار ستشمل استخدام المدفعية الثقيلة.
تهديد أنصار الشريعة قابله تصعيد مضاد من قبل
ال��ق��وات الموالية لحفتر ،والتي لطالما ح��ذرت من أن
معركتها ضد الجماعات المسلحة في المدينة انطلقت
لتفادي تحويلها إلى إمارة إسالمية.
العقيد محمد الحجازي ،المتحدث باسم قوات حفتر أكد
أن موعد اقتحام بنغازي وتحريرها بات قريبا ً جداً ،ودعا
المجموعات المسلحة المناهضة لهم إلى تسليم سالحها،
وهو تحذير استبقه شن سالح الجو الموالي لحفتر غارات
ضد مواقع تابعة ألنصار الشريعة تستخدم كمخازن
لألسلحة والذخائر.
وألن بنغازي تعد م��ن أه��م م��دن ليبيا والعاصمة
االقتصادية للبالد ،ف��إن من يستولي عليها سيقترب
بطبيعة الحال من حسم الصراع في ما يقرب من خمسين
في المئة من األراض��ي الليبية ،وهو ما يوضح كيف أن
االقتتال الدائر في بنغازي كما في سائر المدن الليبية هو
صراع للبقاء والوجود.

أعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في
اليمن انسحابه من حكومة باسندوة ،احتجاجا ً على عدم
استجابة الدولة لمبادرة أطلقها األسبوع الماضي ،فيما
أعلنت حركة أنصار الله الحوثية فشل المفاوضات مع وفد
السلطة نتيجة التدخل اإلقليمي ببنود االتفاق.
وقال الموقع الرسمي للتنظيم الوحدوي الناصري« :إن
األمانة العامة للتنظيم قررت سحب ممثليها في حكومة
الوفاق».
وأوضحت الحركة أن الحكومة غير ق��ادرة على حل
األزمة وأنها تقود البالد نحو األسوأ ،وكانت األمانة العامة
أمهلت من ثالثة إلى خمسة أيام في بيان صدر عنها الثالثاء
الفائت ،لتنفيذ جملة من النقاط تخرج البالد من األوضاع
الخطيرة وتداعياتها والحيلولة دون تفجرها.
من جهة أخرى ،أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله
محمد عبد السالم فشل المفاوضات التي أجريت خالل
اليومين الماضيين مع وفد السلطة.
وأوض��ح عبد السالم ،أن المفاوضات كانت مستمرة

مع السلطة اليمنية ،لكن الدول العشر الراعية للتسوية
تدخلت مباشرة على مسار النقاشات إلعادة المسألة الى
نقطة الصفر.
وأكد عبد السالم أن األطراف المتفاوضة كانت قد حققت
 80في المئة من التوافق ،إال أن المفاوضات التي قادها من
طرف الحكومة اليمنية أمين العاصمة صنعاء عبد القادر
هالل ومستشار الرئيس اليمني عبد الكريم الرياني باءت
بالفشل نظرا ً إلى التدخل اإلقليمي ببنود االتفاق.
واعتبر أن هذا التصرف يؤكد حرص األطراف الخارجية
على الهيمنة في إدارة البالد متجاهلة مطالب الشعب
اليمني ،وأكد أن الشعب لن يتراجع عن مطالبه وأهدافه
وسيواصل مسيرته حتى تحقيق مطالبه.
ويتواصل احتشاد المحتجين اليمنيين في ساحات
االعتصام بصنعاء وعلى أطرافها .وتشهد الساحات
انضمام العديد م��ن عناصر الجيش والعاملين في
مؤسسات حكومية تضامنا ً مع المعتصمين المطالبين
بإسقاط الحكومة وخفض أسعار المحروقات.

