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غزو «داع�ش» و«خرا�سان» الجديد �سورية �سيف�شل في تحقيق مخطط الغرب

مدارات

تغير العالم كثير ًا ...فهل تعي �أميركا ذلك؟
محمد شريف الجيوسي
جرب الغرب بقيادة واشنطن سيناريوهات تخريبية عدة
لتنفيذ مخططه كامالً في المنطقة العربية وبخاصة في سورية،
لكنه رغم كل التدمير الذي ألحقه بسورية وليبيا ومصر واليمن
والصومال والسودان وإلى حد ما في تونس وحاولوا تحقيقه في
الجزائر ،إال أنهم فشلوا في إنجاز النتيجة النهائية للمخطط حتى
اآلن ،المتمثلة في إقامة شرق أوسط جديد أو كبير وفي تسييد
اإلسالم السياسي األميركي المذهبي المتطرف التكفيري الوهابي
اإلخوني ،وحرف البوصلة نهائيا ً باتجا ٍه مختلف سني ـ شيعي
وعربي ـ فارسي.
قد يستهجن البعض هذا االستنتاج ،ولكن دعونا نستعرض
النتائج .أوالً ،فقد الغرب بقيادة واشنطن صدقيته نهائيا ً في
المنطقة العربية وأصبح أكثر كراهية ،وتقاربت ونمت قوى
قومية ويسارية عربية كانت في حالة سبات.
وسقطت أنظمة كانت محسوبة على واشنطن وبعض من لحق
بها ممن هيئته واشنطن بالتحالف مع مكتب اإلرشاد العالمي،
بغرض استباق تغيرات عربية جذرية من جهة ،ولتنفيذ الجانب
األهم في المخطط من خالل حرف بوصلة الصراع الحقيقي تجاه
العدو الصهيوني إلى صراعات مذهبية إثنية وطائفية.
وتعرت أنظمة الرجعية العربية نهائيا ً وبخاصة معظم
الخليج ،من خالل دعمها لإلرهاب بكل أشكال الدعم بل وبالضغط
على بعض الدول للقيام بهذا الدور ،ومن خالل التنسيق مع الكيان
الصهيوني ،وهو ما كشفت عنه وسائل إعالم غربية عديدة.
في المقابل نضجت تحوالت وتيارات وقوى جديدة على صعيد
اإلقليم والعالم ،فمثلما كان التحالف الغربي عابرا ً للقارات ،تكون

في المقابل تيار عالمي ليس من لون سياسي أو ديني أو اقتصادي
أو ق��اري واح��د ،لكن تربط بين مكوناته تقاطعات ومصالح
وأفكار ومصائر ترفض االستقواء على الشعوب والدول واألمم
والحضارات اإلنسانية ،وتعمل على دعم كل ما من شأنه تحقيق
حرية واستقاللية وحقوق وأمن وسلم الدول واألمم والشعوب
الساعية إلى االستقرار والحوار والكرامة ،والرافضة للحروب
ولسياسات االستئثار بالثروات وشن الحروب وفرض الطغيان
والتكفير والهيمنة والغطرسة.
تحالف الشر العالمي بقيادة الواليات المتحدة األميركية
ومن ضمنه الكيان الصهيوني ،يرفض االعتراف بالفشل الذريع
سياسيا ً وعلى األرض ،على رغم أنه ألقى كل حباله في ساحات
�راع عديدة على مدى سنوات سبقت ما زعموا أنه «الربيع
ص� ٍ
العربي» ،ويحاول اآلن عبر داعش وكذبة واشنطن المستجدة
«خراسان» تحقيق خلط جديد لألوراق في المنطقة ،لعلها تحقق
ما فشلت عن تحقيقه على مدى سنوات في سورية بخاصة،
فتحقيق شيء ما على األرض السورية قد يتيح للغرب االرتداد
على الجبهات األخ��رى وانجاز ما فشلت عن تحقيقه سياسيا ً
وعسكرياً.
ما ال تريد واشنطن إدراك��ه أن الدولة الوطنية السورية اآلن
أقوى منها عند بدء الحرب عليها على رغم كل ما أوقعته بها آلة
الحرب الغربية التكفيرية األردوغانية ،من حيث أن الجماعات
اإلرهابية والليبرالية العميلة فقدت البيئات السورية الحاضنة
التي خدعت في البدايات ،فاكتشفت عبر المعاناة أن الدولة بما
هي عليه قبل األزم��ة حتى ومن دون اإلصالحات التي أجرتها
أفضل بما ال يقاس مما هو مطروح عليها من الجماعات الظالمية
الجهالية ومن جماعات فنادق الـ  5و 7نجوم في عواصم الغرب

والسعودية وقطر وتركيا.
كما أن الجيش السوري الذي كان يراهن على تفككه ،ازداد
تماسكا ً بخروج العناصر المهتزة منه كأفراد وليس كانشقاقات،
وفي أن اكتسب الجيش السوري خبرات قتالية جديدة تتواءم مع
العقيدة العسكرية التي بدأ يعمل عليها منذ حرب تموز .2006
لقد أصبح إسقاط سورية مستحيالً ،ألن إسقاطها يعني
إسقاط الشعب السوري وليس إسقاطا ً للنظام أو حتى الدولة
فحسب ،وألن إسقاطها إسقاط لقوى عديدة أخرى في المنطقة من
بينها المقاومتان اللبنانية والفلسطينية ،وهما المقاومتان اللتان
أصبح إسقاطهما دون��ه المستحيالت بدليل ما حدث منذ عام
 ،2006فضالً عن أن إسقاط سورية يعني المقدمة األولى إلسقاط
العراق وإيران.
وأكثر من ذلك فإن روسيا فالديمير بوتين وديمتري مدفيديف
لن تسمح بأن يسخر الغرب منهما مرة ثانية ،وبخاصة أن الغرب
تصرف مع موسكو في أعقاب انهيار االتحاد السوفياتي بفعل
فاعلين غربيين ،بمنتهى الكراهية والحقد والتشفي.
والصين الشعبية لم تكن تاريخيا ً على أي وفاق مع الغرب،
الذي ما زال يعمل على الحيلولة دون استعادتها كامل ترابها
الوطني ،ويحول دون اضطراد تطورها االقتصادي ،وقد أصبح
ُ
(خ ّناق) الدوالر األميركي بيد بكين.
لقد تغير العالم كثيرا ً جداً ،فهل تعي أميركا ذلك وتحل مشكالتها
الداخلية العديدة جدا ً والمتفاقمة إلى حد أن فيها مناطق ال يقدر
الجيش األميركي على دخولها! وفي أوروب��ا العجوز أيضا ً ما
يكفيها من مشكالت لم تعد أسراراً .ولدى الكيان الصهيوني من
االختالالت الداخلية والهزائم المتتالية ما يستدعي من قياداته
النازية المتصارعة أن تعيد قراءة الواقع قراءة دقيقة.

طهران ترحب باالتفاق و«التعاون الخليجي» تعتبره �سيعزز اال�ستقرار

هدوء حذر ي�سود �صنعاء بعد توقيع اتفاق ال�سالم في اليمن
تفيد األنباء ال���واردة من صنعاء ب��أن الهدوء يسود أرج��اء
العاصمة اليمنية بعد انتهاء القتال الذي استمر أياما بتوقيع
اتفاق بين الحكومة والمتمردين الحوثيين األحد.
وكانت تقارير أفادت بأن الحوثيين استولوا على منازل عدة
لخصومهم ،ومن بينهم اللواء علي محسن األحمر ،ال��ذي قاد
حمالت عدة على الجماعة في معقلهم الشمالي بمحافظة صعدة.
ولم يبد الحوثيون حتى اآلن أية إش��ارة إلى انسحابهم من
صنعاء ،التي سيطروا على أج��زاء كبيرة منها خ�لال نهاية
األسبوع.
ولكن مصدرا ً يقول إن بيانا ً ص��ادرا ً عن الحوثيين أكد أنهم
سيحافظون على الممتلكات العامة ولن يتعرضوا لها ،وأنهم
يشاركون قوات األمن في تأمينها.
وكان وزير الداخلية اليمني اللواء عبده الترب وجه نداء إلى كل
وحدات الشرطة بعدم االشتباك مع متمردي الحركة الحوثية وأن
تتعاون معهم في تأمين المنشآت الحكومية والممتلكات العامة.
وأك��دت وكالة األنباء اليمنية سبأ أن وزي��ر الدفاع يتولى
اإلشراف على تسلم المباني الحكومية التي سيطر عليها متمردو
الحركة الحوثية ،وتكليف قوات الشرطة العسكرية بحمايتها،
إال أن الحوثيين ال يزالون منتشرين داخل غالبية المؤسسات
الحكومية وخارجها.
الحوثيون  -بحسب تقارير  -رفضوا التوقيع على ملحق أمني

في االتفاق.
وك��ان أمين العاصمة عبد القادر هالل قدم استقالته مساء
األحد بسبب ما وصفه بحالة االنفالت األمني ،وعجزه عن حماية
وتأمين سكان العاصمة.
وقد أعلنت الرئاسة اليمنية بشكل رسمي توقيع االتفاق مع
الحركة الحوثية بحضور مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن جمال
بن عمر ومندوبي الحوثيين وبعض القوى السياسية اليمنية.
ويقضي االتفاق  -الذي توسط في التوصل إليه بن عمر  -بتشكيل
حكومة جديدة للبالد.
وتعرضت قاعدة عسكرية شمال صنعاء للقصف حتى بعد
ورود أنباء التوصل التفاق .لكن مصادر حكومية تحدثت عن
رفض الحوثيين التوقيع على ملحق أمني في االتفاق يحدد
ترتيبات تطبيع األوضاع األمنية في العاصمة ،وسحب مسلحي
الحركة الحوثية من داخل العاصمة وميحطها.
ويأتي التوقيع على البنود الرئيسية لالتفاق بعد سيطرة
متمردي الحركة الحوثية على غالبية المؤسسات الحكومية ،بما
فيها مقر وزارة الدفاع ،والقيادة العامة للقوات المسلحة ،وإذاعة
صنعاء ،والبنك المركزي اليمني ،ومعظم المؤسسات الحكومية.
بيد أن مصادر الحوثيين تقول إن هذه األجهزة الحكومية
انضمت إلى المحتجين وأيدت مطالبهم وإن لجانا ً شعبية شكلت
لحماية منشآت الدولة من أي عمليات سلب أو نهب.

ردود عربية وإقليمية

رحبت جمهورية إيران اإلسالمية باالتفاق الذي توصلت إليه
المعارضة والحكومة اليمنية ،معتبرة أنه رهن بيقظة الشعب
اليمني وضبط النفس من قبل الحكومة واألح��زاب والتيارات
السياسية واالجتماعية في هذا البلد إزاء مسيرة االحتجاجات
األخير.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية مرضية أفخم
أن االتفاق الذي توصلت إليه المعارضة والحكومة اليمنية
رهن بيقظة الشعب اليمني وضبط النفس من قبل الحكومة
واألحزاب والتيارات السياسية واالجتماعية في هذا البلد إزاء
نهج االحتجاجات األخيرة.
وأك��دت أفخم من جديد أن الجمهورية اإلسالمية في إيران
تتطلع دوم �ا ً لكل ما فيه خير اليمن وتدعم االستقرار والثبات
في هذا البلد وقالت إن استمرار التناغم الفكري وإشراك جميع
النخب واألحزاب والفصائل والتيارات السياسية واالجتماعية
في العملية السياسية والتطبيق الكامل لهذا االتفاق سيعيد األمن
واالستقرار لهذا البلد.
ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية باالتفاق الذي
جرى التوصل إليه بين الفرقاء السياسيين في اليمن أول من أمس
لحل األزمة التي تشل البالد منذ أسابيع.
وأعرب وزراء خارجية مجلس التعاون في بيان صحافي بعد
االجتماع الذي عقد الليلة الماضية عن األمل «بأن يؤدي االتفاق
إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره ،وأن يتجاوز اليمن
هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه» .وعلى رغم أنه أعرب عن «بالغ
قلقه» من األح��داث األمنية األخيرة في الجمهورية اليمنية ،إال
أنه أكد «وقوفه مع اليمن ودعمه للرئيس عبدربه منصور هادي
ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء».

انتشال  200جثة من صنعاء

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أمس أن عدد القتلى الذين انتشلت
فرق الطوارئ جثثهم من األحياء ،التي شهدت مواجهات مسلحة
في صنعاء منذ األسبوع الماضي بلغ .200
وقال المدير العام للطوارئ واإلسعاف بالوزارة لوكالة األنباء
اليمنية (سبأ)« :إن طواقم اإلسعاف التابعة ل��ل��وزارة قامت
بانتشال  53جثة من ضحايا المواجهات في حي النهضة ومقر
قيادة المنطقة السادسة وحي السالم وجامعة اإليمان ونقلت إلى
ثالجات المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة والمستشفيات
العسكرية» .وأضاف المسؤول« :وبذلك يرتفع إجمالي الجثث
التي قامت طواقم وزارة الصحة بانتشالها منذ يوم  16أيلول إلى
 200جثة».
وأشار إلى أن طواقم الوزارة قامت بإسعاف  461مصابا ً خالل
الفترة نفسها ونقلوا إلى المستشفيات ،موضحا ً أن فرق اإلسعاف
ما زالت تجوب هذه األحياء بحثا عن جثث ربما ال تزال موجودة
في تلك األحياء.

تقرير �إخباري
كركوك والت�سليح يع ّمقان الخالفات الكردية
أنهى الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقه
االستراتيجي مع االتحاد الوطني الكردستاني،
وأخ��ذ يعمل على تنظيم أوراق��ه السياسية من
جديد.
وق��ال مصدر في قيادة الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،إن ال��ح��زب ل��ن يتعامل م��ن اآلن
فصاعدا ً مع االتحاد الوطني الكردستاني وفقا ً
لبنود االتفاق االستراتيجي الموقع بين الطرفين،
ألن االت��ح��اد خ��رق االت��ف��اق م��رات ع��دة بحسب
تعبيره.
مضيفا ً أن الديمقراطي يعمل اآلن على إعادة
ترتيب أوراقه السياسية ،ويقوم بتهميش االتحاد
في بعض النشاطات الدبلوماسية ،مستشهدا ً
بـ«عدم دع��وة أي مسؤول في االتحاد الوطني
لحضور م��راس��م استقبال ال��رئ��ي��س الفرنسي
فرانسوا هوالند األخيرة إلى اإلقليم».
وحول األسباب التي أدت إلى تصاعد الخالف،
نقلت شبكة «باسنيوز» الكردية عن المصدر
قوله إن هناك أسبابا ً عديدة ،منها قيام االتحاد
بتحريك قواته على محور كركوك بعد هجمات
داعش على كردستان من دون علم رئيس اإلقليم،
ومحاولة االت��ح��اد م��ن خ�لال إع�لام��ه الرسمي،
إظهار الديمقراطي الكردستاني بمظهر المتسبب
وال��م��س��ؤول ال��وح��ي��د ع��ن خ��س��ارة وان��س��ح��اب
البيشمركة م��ن منطقة س��ن��ج��ار .إض��اف��ة إلى
استخدام أزم��ة شح وغ�لاء سعر م��ادة البنزين
ك��ورق��ة ،وت��ص��رف ك��ح��زب س��ي��اس��ي م��ع��ارض
في وقت يشارك االتحاد الوطني في الحكومة
ويتحمل مسؤولية قراراتها ،إضافة إلى اتهام
الديمقراطي الكردستاني بعدم إرسال األسلحة
والمساعدات العسكرية إلى المناطق الواقعة
تحت سيطرة االتحاد ،في حين أن عملية توزيع

األسلحة تجرى بإشراف من وزي��ر البيشمركة
الذي ينتمي أصالً إلى حركة التغيير.
وت��ع��د محافظة ك��رك��وك ،ال��ت��ي ينحدر منها
الرئيسان ج�لال الطالباني وف���ؤاد معصوم،
منطقة متنازعا ً على النفوذ فيها بين الحزبين،
وهي تشكل مركز ثقل لالتحاد الوطني ،الذي فاز
بغالبية المقاعد الكردية فيها في االنتخابات.
وأش�����ار ال��م��ص��در إل���ى أن ق���ي���ادة االت��ح��اد
الكردستاني طلبت من ال��دول الغربية إرس��ال
ج��زء م��ن ال��م��س��اع��دات العسكرية المخصصة
للبيشمركة ،عن طريق مطار السليمانية الدولي،
إال أن ال��دول الغربية رفضت ،بسبب «هيمنة
إيران» على المناطق الخاضعة لسيطرة االتحاد
كما أوضح المصدر المذكور.
وبخصوص محافظة كركوك ،ح��اول االتحاد
الوطني عن طريق محافظ المدينة نجم الدين
كريم (ق��ي��ادي ف��ي االت��ح��اد ال��وط��ن��ي) ،تحويل
كركوك إلى إقليم مستقل ،في حين معظم القوى
السياسية الكردستانية متفقة على أن تعود
كركوك إلى إدارة كوردستان.
ِ
يخف المصدر ،أن الديمقراطي الكردستاني
ولم
وصل إلى قناعة تامة بأن حركة التغيير تتعامل
مع القضايا المحلية والدولية بمسؤولية أكثر
وأن الحزب الديمقراطي يحاول في الفترة األخيرة
التقرب من القوى اإلسالمية الكردستانية.
وبحسب النائب السابق والعضو الفاعل في
حركة التغيير عدنان عثمان ف��إن تعدد مراكز
القرار في االتحاد الوطني وعدم وجود مرجعية
سياسية ،أدى إلى تراجع العالقات بين الطرفين،
مضيفا ً أن الحزب الديمقراطي أكثر تنظيما ً من
االتحاد ،األمر الذي ساهم إلى حد بعيد في تقوية
العالقات بين «التغيير» والديمقراطي.

«عين عرب» �أي�ض ًا...
�سعي ًا �إلى تحقيق الحلم الأردوغاني
فتون عباسي
تصريح الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان
منذ أي��ام «أن ال �ق��وات المسلحة التركية تفكر في
إقامة منطقة عازلة على ط��ول الحدود مع العراق
وس��وري��ة» ربما يكشف بعض خيوط م��ا تحاول
تركيا القيام به في الشمال السوري.
ف��ي ال�م�ع�ل��وم��ات أن ت��وح�ي��د ال�ف�ص��ائ��ل المقاتلة
لتكوين الجبهة اإلسالمية في الشمال المدعومة
س �ع��ودي �ا ً أص�ل� ً
�ا ،ج ��رى ب��رع��اي��ة االستخبارات
التركية ،وعلى مبدأ «المصلحة بتجمع» قام االتفاق
التركي ـ السعودي على مد تركيا للجبهة اإلسالمية
باألسلحة والذخيرة ونقلها إلى األراضي السورية
على حسابها ،ليتركز عملها ف��ي إدل��ب والريف
الشمالي حتى حلب مقابل ض��م ال��ري��ف اإلدلبي
الممتد من حلب إلى الالذقية لتركيا في حال سقوط
«ال �ن �ظ��ام ال��س��وري» ال ��ذي تطمح ال�س�ع��ودي��ة إلى
التخلص منه بشتى الوسائل.
تركيا التي ك��ان في بنك أهدافها القريبة أيضا ً
ضرب العاصمة االقتصادية األرخص في الشرق
األوس��ط (ح�ل��ب) ،دعمت بثقل الجبهة اإلسالمية
إذن .سيطرت الجبهة على معبري باب الهوى في
إدلب وباب السالمة في حلب ،فتح هؤالء المعبرين
ل�ع�ب��ور المسلحين إل ��ى ال��داخ��ل ال��س��وري وب��ات
المعبران سوقا ً لتصريف البضائع التركية بأسعار
مرتفعة.
ي �ب �ق��ى ال �ح �ل��م األردوغ� ��ان� ��ي م �س �ت �م��را ً ب��إع��ادة
اإلم �ب��راط��وري��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،ورب �م��ا ه�ن��ا نستذكر
تصريحا ً لنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم
في تركيا الذي قال على إحدى شاشات «معارضة
االئ �ت�لاف»« :إن حصل تقسيم وه��ذا رأي ،فيحق
لتركيا ضم الموصل وحلب كما كان الوضع قبل
تأسيس الجمهورية التركية».

في ه��ذا اإلط��ار ك��ان واضحا ً ج��دا ً الدعم التركي
للمسلحين في معركة كسب ،وفي هذا اإلطار أيضا ً
ركزّت العين التركية على عين عرب ،الدور ُينقل من
الجبهة اإلسالمية لداعش ،يستشرس الداعشيون
ب��ل وي�س�ت�ت�ق�ت�ل��ون ل�ل�س�ي�ط��رة ع�ل��ى م �ط��ار الطبقة
العسكري في الرقة ،يسقط المطار بيدهم ،ال تبقى
ق��اع��دة إم��داد برية للجيش ال�س��وري ف��ي المناطق
الشمالية والشرقية ،يهجم داعش إذن على القرى
المحيطة بعين ال�ع��رب ،تصيب تركيا عصفورين
بذات الحجر ،تتخلص من األك��راد الخطرين عليها
وت �م �ض��ي ف��ي إط� ��ار م�خ�ط��ط ض��م ح �ل��ب وال��ري��ف
اإلدلبي ،الموصل تأتي الحقاً.
ن ّكل داعش باألكراد صغي َرهم قبل كبيرهم ،كان
القتل لإلبادة الجماعية بأمر من البغدادي نفسه،
أُط �ل��ق س ��راح ال��ره��ائ��ن األت� ��راك ،رف��ض أردوغ ��ان
الكشف عن طريقة إطالق سراحهم ،فتركيا ليست
بقالة كما قال .ماذا سيبرر المسكين؟
ط�ب�ع�ا ً تفتح ال �ح��دود ال�ت��رك�ي��ة ل�لاج�ئ�ي��ن الكرد
الهاربين من إجرام داعش تحت المسمى اإلنساني
م��ع «ت�ش�ل�ي��ح» ك��ل الج ��ئ ك ��ردي ل�م��ال��ه وسيارته
وسالحه إن وج��د مقابل ال��دخ��ول لتركيا ،وتعود
فتُغلق ومن ثم تفتح وهكذا دواليك.
ويبقى انضمام تركيا إلى التحالف ضد داعش
متفاهم عليه سرا ً مع واشنطن في إطار إبقاء الحرب
مشتعلة في سورية والعراق لسنوات طويلة بهدف
التقسيم والتفتيت والضم ،لكن سورية التي حذرت
باكرا ً من المخطط اإلرهابي للتقسيم والتي صمت
آذانها دو ُل من يدعون أنهم يريدون محاربة داعش
عن تحذيراتها عمداً ،تبقى واقفة دائما ً وأبدا ً ضد أي
مخطط لتقسيم أراضيها .ومن هذا الفهم لماهيات
المخططات يضرب الطيران السوري جسر قرقوز
الموجود على الفرات ال��ذي يفصل عين عرب عن
الريف.

العاهل الأردني :معركة الخير ّ
�ضد ال�شر ت�أخرت
شدد العاهل األردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة
مع شبكة «سي بي أس» األميركية بثت األحد على أنه كان
يجدر بالواليات المتحدة ودول أخرى أن تتدخل في سورية
في وقت مبكر لمنع صعود تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وقال الملك عبد الله الثاني إن صعود التنظيم المتطرف
«كان يمكن تالفيه لو أن المجتمع الدولي عمل بشكل أقوى
ومع بعضه بعضا ً لضمان أال يبلغ التمويل والدعم اللذين
حصلت عليهما أوائل الجماعات (اإلسالمية) في سورية
المدى الذي بلغته» .وأضاف في مقابلة أجريت معه في
نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة
لألمم المتحدة إن التنظيم «باتت لديه اليوم موارد نفطية

تجعل إلحاق الهزيمة به أمرا ً أكثر صعوبة».
وق��ال العاهل األردن���ي إن «الجهاديين بإمكانهم أن
ينتجوا في ع��ام واح��د ما يصل إل��ى مليار (دوالر) من
المنتجات النفطية ( )...هذا يعني أنهم سيتمكنون من
دفع رواتب كثير من المقاتلين األجانب وأن بإمكانهم شراء
أسلحة» .وشدد على أن قيادات «الدولة اإلسالمية» ال يجب
اعتبارها مسلمة أصالً ،مؤكدا ً أن «العالم يجب أن يتحد ضد
هذا التنظيم الذي سيطر على مناطق واسعة على جانبي
الحدود السورية ـ العراقية وارتكب فظاعات ومجازر».
وأكد الملك عبد الله الثاني أن «الوقت حان لكي نقرر
خوض معركة الخير ضد الشر».

الأمم المتحدة تدعو �إلى حوار �سيا�سي في ليبيا
دعت األمم المتحدة إلى عقد طاولة حوار سياسي في
ليبيا نهاية هذا األسبوع من أجل التوصل إلى «اتفاق
على ط��رق استمرار عملية التحول الديمقراطي» في
ليبيا.
ونشرت المنظمة األممية بيانا ً على الصفحة الرسمية
لبعثة األم��م المتحدة للدعم في ليبيا توقعت فيه أن
تتقدم عما قريب بمقترح لعقد لقاء بين وف��ود تمثل
األطراف المختلفة في الصراع الليبي يجرى يوم االثنين
 29أيلول في جولة أولية للحوار.
ووفقا ً للبيان فإن «الحوار سيعقد على أساس مجموعة
من المبادئ متمثلة في االعتراف بشرعية المؤسسات
المنتخبة واحترام اإلعالن الدستوري ،واحترام حقوق
اإلنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح لإلرهاب».
وبحسب المنظمة ستتركز المناقشات في البداية
حول مجموعة من النقاط األساسية وأهمها التوصل

إلى اتفاق بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب ،إلى
جانب االتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحكومة
في البالد ،بما في ذلك االتفاق على تاريخ ومكان ومراسم
تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى
مجلس النواب الجديد.
وش��ددت األم��م المتحدة على ض��رورة ال��ت��زام قرار
مجلس األمن رقم  2174الذي يقضي بالوقف الفوري
والدائم إلط�لاق النار ،بينما ستشكل لجنة لإلشراف
على ذلك .إضافة إلى دعم جهود جميع أطراف اإلغاثة
اإلنسانية.
وج��اءت هذه الحزمة المقترحة من اإلج��راءات عقب
المشاورات التي عقدها الممثل الخاص لألمين العام
ل�لأم��م المتحدة ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون خ�لال األسبوعين
الماضيين مع عدد من األطراف الليبية الفاعلة في جميع
أنحاء البالد.

هل �سي�ستخدم ال�سودان
القوة �ضدّ م�صر للحفاظ على حاليب؟
ل ّمح رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان السوداني إلى استخدام القوة من
قبل السودان للرد على القرار المصري بتحويل حاليب من قرية إلى مدينة
وتعيين رئيس وحدة مصري لها من طريق قوله «األجهزة التنفيذية
السودانية ستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة المصرية».
وقال رئيس لجنة األمن والدفاع بالبرلمان السوداني مالك حسين ،أول من
أمس ،إن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حاليب «غير مقبول».
وأضاف حسين ،في تصريحات صحافية له ،ردا ً على سؤال في شأن
قرار مصر تعيين رئيس مجلس محلي لحاليب بعد قرارها في شباط
الماضي تحويلها الى مدينة منفصلة« ،نحن كتشريعيين نعلن رفضنا
التام للتصعيد من قبل الحكومة المصرية ،ونؤكد على سودانية حاليب».
ومضى بالقول إن «تعامل الحكومة السودانية بحكمة ال يعني الصمت»،
متابعا ً أن «القوانين الدولية ستقوم بحسم األمر».
وفيما أكد حسين حرص بالده على العالقات بين البلدين ،قال إن
«ذلك ال يعني ترك قضية حاليب والسكوت عنها» .ونبه إلى أن «األجهزة
التنفيذية السودانية ستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة
المصرية» ،من دون المزيد من التفاصيل.
َ
يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول
ولم
تصريحات حسين .والجمعة الماضي ،قرر عادل لبيب ،وزير التنمية
المحلية المصري ،تعيين رئيس للوحدة المحلية لمدينة حاليب ،وذلك
بعد  7أشهر من قرار حازم الببالوى ،رئيس ال��وزراء السابق ،بتحويل
حاليب من قرية إلى مدينة .وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث
حاليب وشالتين ،وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام ،1995
بينما يردد السودان أنها جزء ال يتجزأ من أراضيه.

مجموعة م�سلحة تون�سية
تطالب داع�ش بتو�سيع مناطق �سيطرته
أعلنت مجموعة متشددة مسلحة تونسية دعمها تنظيم
داعش ودعته للتحرك خارج سورية والعراق .وبحسب ما
أعلن مركز «سايت» األميركي لمراقبة المواقع المتطرفة
فإن مسلّحي «كتيبة عقبة بن نافع ،يدعمون بقوة تنظيم
داعش ويدعونه الى التقدم وتجاوز الحدود في كل مكان».
ويأتي إع�لان كتيبة عقبة بن نافع تاييدها ،بحسب
الموقع األم��ي��رك��ي ،لتنظيم داع��ش بعد أي��ام م��ن دع��وة
فرعي القاعدة في المغرب واليمن المسلحين المتطرفين
في سورية والعراق إلى االتحاد ضد التحالف الدولي

الذي بادرت واشنطن لتشكيله بهدف القضاء على تنظيم
داعش.
وتطارد تونس منذ نحو عامين مقاتلي «كتيبة عقبة بن
نافع» في مناطق جبلية على الحدود التونسية الجزائرية
خصوصا ً جبل الشعانبي الذي يعد معقالً لهذه المجموعة
المسلحة .ويأتي هذا اإلعالن في وقت تتخوف السلطات
التونسية م��ن مجموعات إرهابية تهدد االنتخابات
التشريعية والرئاسية التي ستنظم في تشرين األول
وتشرين الثاني.

