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الجي�ش ال�سوري يحكم �سيطرته على عدرا العمالية وغمو�ض يلف مكان المخطوفين

مق�صود� :ستكون هناك تداعيات
على جبهات الغوطة ال�شرقية وال �سيما دوما
دمشق ـ سعد الله الخليل
ب��اغ��ت الجيش ال��س��وري المجموعات اإلره��اب��ي��ة
المسلحة في عدرا العمالية بعملية عسكرية غير متوقعة
عبر ثالث محاور ،كإتمام لعملية عسكرية بدأها قبل
أسبوع وتزامنت مع تقدم واسع على محور عدرا البلد ،إذ
سيطر على كتل واسعة من األبنية وتقوم وحدات الجيش
بتمشيط المدينة وإزالة المفخخات والعبوات الناسفة
التي زرعها اإلرهابيون في مداخل األبنية والحدائق
والساحات.
وسبق أن دخلت مجموعات تابعة لما يسمى جيش
اإلسالم وجبهة النصرة المدينة عدرا العمالية أواخر العام
الماضي ،وقتلت العديد من المدنيين ،ونفذت عمليات
ذب��ح حملت صبغة طائفية وللمدينة أهمية عسكرية
للمسلحين خصوصا ً لجهة قربها من الغوطة الشرقية
ودمشق معاً ،ووص��ف الباحث والخبير االستراتيجي
علي مقصود السيطرة على مدينة عدرا العمالية بالخطوة
المهمة نظرا ً إلى األهمية االستراتيجية والحيوية لموقعها
كونه يشرف على الشريان االستراتيجي المهم الطريق
الدولية بين محافظتي حمص ودمشق وأضاف مقصود
في حديثه إلى «البناء»« :إن السيطرة على المدينة تأتي
لتشكل تطورا ً استراتيجيا ً في معركة محيط مدينة دمشق
في الغوطة الشرقية فعدرا ،كما أنها تشرف على الطريق
الدولية تتصل بالبادية السورية عبر عدرا البلد وميدعا
والضمير كما تتصل بالمزارع المحيطة بدوما».

فرار وخالفات

شهدت العملية ف��رار مجموعات من جبهة النصرة
ومحاولة فاشلة من جيش اإلسالم وسط خالفات حادة
بين التنظيمين حول أولوية جبهة القتال ،فأمر زهران
علوش مقاتليه باالنسحاب من جبهة جوبر والتوجه
نحو عدرا البلد التي يعتبرها خط الدفاع األول عن دوما
معقل جماعته فيما جبهة النصرة جعلت أولويتها جبهة
جوبر لما لها من أهمية لقربها من مدينة جوبر ،فردت
على خطوة علوش بسحب مقاتليها من عدرا العمالية
وعدرا البلد ونقلهم إلى جوبر ما مكن الجيش السوري من
إحداث تقدم ملحوظ على جبهتي جوبر وعدرا العمالية
وكبد المسلحين خسائر في المقاتلين بينهم من هم من
جنسيات غير سورية ،فيما وجدت جثث مقطوعة الرأس
ومحترقة .وحاول عدد من اإلرهابيين الهروب منذ ساعات

الفجر األولى باتجاه دوما حيث تكفل الطيران السوري
ومدفعية الجيش بإحباط المحاولة ،والحقت الوحدات
العسكرية فلول اإلرهابيين داخ��ل البساتين الشرقية
لدوما وعلى الحدود الغربية لمدينة عدرا العمالية .ولفت
مقصود إلى االنهيار النفسي والمعنوي للمجموعات
المسلحة إذ قام السقوط على عملية فرار تلك المجموعات
ورفض االستجابة لنداء زهران علوش مسؤول ما يسمى
الجبهة اإلسالمية بالتوجه إلى دوما كون الهجوم التالي
لرجال الجيش السوري ،سيكون باتجاه دوم��ا إال أن
جبهة النصرة حاولت االنسحاب نحو عدرا البلد لتتسلل
إلى جوبر فواجهتها الكمائن التي أغلقت عليها فبدأت
حالة االنهيار والذعر» .واعتبر مقصود أن سقوط عدرا
العمالية على يد رجال الجيش السوري بالتزامن مع
العملية االستراتيجية في حي جوبر سيكون له تداعيات
على جبهات الغوطة الشرقية وخصوصا ً في دوما حيث
سينجلي وضع مخطوفين عدرا العمالية.

غموض يلف المخطوفين

اتخذت المجموعات المسلحة عدرا العمالية قاعدة
الحتجاز مخطوفين من المدينة عند دخولهم والبالغ
عددهم  1500عائلة ،ول��م يعثر خ�لال دخ��ول الجيش
السوري على أي من المدنيين المخطوفين في المدينة
والتي ترجح المعلومات نقلهم إلى الغوطة الشرقية منذ
مدة عبر األنفاق الكثيرة حيث كشفت فيديوات نشرت على
شبكات التواصل أنهم في الغوطة التي دمرها الجيش
السوري خالل الفترة الماضية وسبق أن أطلق عائلة
«سحر موسى» المؤلفة من ثمانية أشخاص ضمن مرحلة
أولى مقابل إدخال مواد غذائية إلى المدنيين في البلدة
توقف االتفاق قبل تطبيق المرحلة الثانية .وحول ملف
المخطوفين قال مقصود« :أعتقد أنهم آمنون وسالمون
والحالة التي رافقت االنسحاب والفرار تعطي مؤشرات
إلى أنهم تركوا المخطوفين ليضمنوا معاملة حسنة
في حال وقوع أسرى للمجموعات المسلحة بيد رجال
الجيش» ،وتابع« :سقوط عدرا العمالية سيكشف مصير
مخطوفي دوما ألن مصير دوما أصبح قريبا ً ومحتوما ً
خالل األيام المقبلة والذي يعطينا صورة لكامل الغوطة
ولمعركة محيط مدينة دمشق بالكامل ،ألن سقوط عدرا
العمالية المرحلة األولى لسقوط كل هذه الدفاعات في
الغوطة الشرقية سقوط البنية النفسية لهذا المشروع
اإلرهابي في سورية».

ليبيا تطلب نقل مخزونها «الكيماوي» لتدميره في الخارج

الثني يعلن النفير لـ «تحرير طرابل�س»
أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالله
الثني النفير العام استجابة لنداء
أهالي طرابلس لتحريرها من قوات
«فجر ليبيا» ،في أول��ى الخطوات
العملية ال��ت��ي تتخذها الحكومة
الجديدة لمواجهة خطر المليشيات
المسلحة ،إذ تقدم الجيش في بلدة
العزيزية .تزامنا ً مع تحرك سياسي
م�����وا ٍز ،إذ أدى وزراء م��ا يسمى
بـ «حكومة اإلن��ق��اذ الوطني» غير
المعترف بها برئاسة عمر الحاسي
اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر
الوطني العام المنتهية واليته نوري
أبوسهمين.
وق���ال م��ص��در رس��م��ي ل��ي��ب��ي إن
الثني أعطى أوام��ر للقوات باتخاذ
وضع النفير العام لتحرير العاصمة
طرابلس ،مؤكدا ً أن ق��وات الجيش
الليبي دمرت رتالً من الراجمات كان
يتجه إلى منطقة الزنتان.
ب����دوره ،ق��ال م��س��ؤول عسكري
ليبي إن الجيش أصبح متمركزا ً على
مشارف العاصمة طرابلس ،منتظرا ً
األوام��ر بالتحرك لطرد الجماعات
المسلحة منها.
وذكرت تقارير إخبارية أن قصفا ً
عنيفا ً بالطيران استهدف مواقع

القوات التابعة لـ«فجر ليبيا» في
بلدة العزيزية ،ما أدى إلى انسحابها
وتقدم قوات الجيش الليبي .وأوضح
آمر الغرفة العسكرية في المنطقة
الغربية العقيد إدريس محمد مادي
أن «ال��ج��ي��ش الليبي أع��ل��ن النفير
العام وبداية تحرير العاصمة من
الجماعات التكفيرية المسلحة».
ك��ذل��ك دع��ا م���ادي س��ك��ان طرابلس
إلى االنتفاضة المسلحة ضد قوات
«فجر ليبيا» المصنفة إرهابية بقرار
من البرلمان ،والتي سيطرت على
طرابلس في اآلون��ة األخيرة .وقال
إن كل ما حققته هذه الجماعات «هو
ترويع األهالي».
واس��ت��م��رارا ً لمسلسل االغتيال
والتصفية الجسدية لسكان مدينة
بنغازي ،وال���ذي ال يستثني أح��دا ً
س���واء عسكريين أو ناشطين أو
مدنيين ،أعلنت ق��وى األم��ن أمس
اغتيال مسلحين ثمانية أشخاص
في المدينة .يذكر أن بنغازي تشهد
حالة من االنفالت األمني وموجة من
االغتياالت والتي ازدادت كثافتها في
العامين الماضيين.
وف���ي م�����وازاة ت��ل��ك ال��ت��ط��ورات
األم��ن��ي��ة ،أدى ع���دد م��ن وزراء ما

يسمى بـ «حكومة اإلنقاذ الوطني»
اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر
الوطني العام المنتهية واليته نوري
أبوسهمين.
وت��م��ت م��راس��م ال�� َق��س��م بمجمع
قصور الضيافة في مدينة طرابلس
بحضور «رئ��ي��س الحكومة» عمر
الحاسي ،وشملت وزارات األوقاف
والمواصالت والكهرباء واإلسكان
وال��م��راف��ق واالت��ص��االت والتعاون
الدولي ،والزراعة والثروة الحيوانية
وال��ص��ن��اع��ة ،إض��اف��ة إل���ى الحكم
المحلي والشباب والرياضة وشؤون
الجرحى والتربية والتعليم العالي
والتخطيط والشهداء والمفقودين
والمالية.
إل���ى ذل����ك ،ذك���ر دب��ل��وم��اس��ي��ون
ومسؤولون ليبيون أن ليبيا طلبت
من منظمة األسلحة الكيماوية وضع
خطط لشحن مخزون يبلغ  850طنا ً
من الكيماويات إلى الخارج بسبب
تدهور األمن ،مؤكدين أن «نقل المواد
السامة إلى الخارج لتدميرها مثلما
جرى حديثا ً في سورية هو الخيار
األج���دى إلبقائها بعيدا ً م��ن أي��دي
الجماعات المسلحة المتحاربة».

بنود االتفاق ت�شدد على �إ�سراع الحكومة في �إنهاء الح�صار ...والإعمار

حما�س وفتح تتفقان على عودة �أجهزة ال�سلطة �إلى غزة
ت��وص��ل��ت ح��رك��ت��ا ف��ت��ح وح��م��اس
في العاصمة المصرية القاهرة إلى
«اتفاق شامل» ح��ول إدارة حكومة
التوافق الوطني لقطاع غ��زة ،وفقا ً
لما ذك��ره ع��دد م��ن المسؤولين في
الحركتين.
وف��ي مؤتمر صحافي مشترك،
أعلن عضوا الحركتين عزام األحمد
وموسى أبو مرزوق عن التوصل إلى
االتفاق ،الذي وصف بأنه كان مهما ً
للغاية.
وق���ال األح��م��د إن��ه ج��رى االت��ف��اق
ب��ي��ن ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��اس على
توحيد المؤسسات األمنية وعودة
السلطة إل��ى قطاع غ��زة ،وإشرافها
على المعابر وغير ذلك .وأضاف أن
الحركتين اتفقتا كذلك على سلسلة
من الخطوات لتنفيذ كل بنود اتفاق
المصالحة.
من ناحية أخرى ،قال أبو مرزوق:
«تم االتفاق على الشراكة السياسية
وإع����ادة اإلع��م��ار وف��ت��ح المعابر،
وم��ش��اك��ل ال��م��وظ��ف��ي��ن ق��ب��ل وب��ع��د
االنقسام بما فيها رواتبهم» .وأشار
إلى أن إع��ادة اإلعمار في قطاع غزة
ستمضي بوتيرة سريعة ،وأن حكومة
التوافق ستشرف على المعابر كافة،
وأنه سينفذ كل ما تم االتفاق عليه في
اللقاءات.
وأشار أبو مرزوق إلى أنه شكلت
لجنة مشتركة من الحركتين لتسهيل
أعمال الحكومة وحل أي إشكال.
وك���ان ع��ض��و وف���د ف��ت��ح جبريل
ال��رج��وب ق��د ق��ال ف��ي وق��ت سابق:
«توصلنا إل��ى ات��ف��اق شامل بشأن
عودة السلطة الفلسطينية» إلى قطاع
غزة ،وهو ما أكده عضو وفد حركة
حماس موسى أبو مرزوق ،الذي قال
إنه «تم التوصل إلى اتفاق».
وكانت الحركتان قد بدأتا األربعاء

ف��ي العاصمة المصرية محادثات
بهدف تسوية الخالفات التي تهدد
م��ص��ي��ر ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��وط��ن��ي
ال��ت��ي أدت اليمين ف��ي ال��ث��ان��ي من
حزيران وجرى تشكيلها بعد توقيع
منظمة التحرير وحماس في الثالث
والعشرين من نيسان اتفاقا ً جديدا ً
لوضع حد لالنقسام السياسي الذي
نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ
.2007
وتضم حكومة التوافق الفلسطينية
شخصيات مستقلة من دون تفويض
سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات
خالل  6أشهر .ويهدف هذا االتفاق
إل��ى تهيئة األج���واء إلنجاح مؤتمر
المانحين إلع��ادة إعمار غزة المقرر
عقده ف��ي الثاني عشر م��ن تشرين
األول المقبل في القاهرة.
وبنود االتفاق الشامل هي:

1ـ الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني
ووزرائ��ه��ا كل في مجال اختصاصه
وبحسب ال��ص�لاح��ي��ات والمهمات
الموكلة له.
2ـ إنهاء الحصار واإلعمار:
إن رف��ع الحصار وإع���ادة إعمار
قطاع غ��زة أولوية قصوى لشعبنا
وقواه السياسية وتحقيقا ً لذلك نؤكد
التزامنا تثبيت وقف إطالق النار وفقا ً
لما جرى االتفاق عليه في المفاوضات
غير المباشرة بالرعاية المصرية بين
الجانبين.
3ـ المجلس التشريعي:
يدعو الطرفان إلى تنفيذ ما ورد
في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص
المجلس التشريعي وفق واالتفاقات
التي شكلت على أساسها حكومة
التوافق الوطني ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار

ندعو الكتل البرلمانية إل��ى إج��راء
ال��م��ش��اورات الضرورية التي تمهد
لعقد اجتماع المجلس التشريعي.
4ـ الموظفون:
تمكين اللجنة القانونية واإلدارية
المشكلة من حكومة التوافق الوطني
من إنجاز المهمة المكلفة بها بحسب
ما ورد في وثيقة ال��وف��اق الوطني
 2011وتذليل العقبات كافة التي
تعترض عملها ،مع تأكيد إنصاف
جميع الموظفين المعينين قبل
وبعد  2007\6\14وف��ق األنظمة
والقوانين التي تنظم عملهم.
5ـ التحرك السياسي:
م��ع تأكيد ال��ت��زام وثيقة الوفاق
الوطني ع��ام  2006بكل بنودها،
وعلى ه��ذا األس���اس ندعم التحرك
والجهود السياسية الفلسطينية التي
تهدف إلى تحقيق األهداف الوطنية

للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة
وال��واردة في وثيقة الوفاق الوطني
والممثلة في تحرير أرض��ه وإزال��ة
المستوطنات وإج�لاء المستوطنين
وإزالة جدار الفصل والضم العنصري
وإن��ج��از حقه في الحرية والعودة
واالستقالل وتقرير مصيره بما في
ذل��ك إقامة دولته المستقلة كاملة
ال��س��ي��ادة ع��ل��ى ج��م��ي��ع األراض����ي
الفلسطينية المحتلة ع��ام 1967
وعاصمتها ال��ق��دس ،وض��م��ان حق
عودة الالجئين إلى ديارهم وتحرير
جميع األسرى والمعتقلين.
6ـ لجنة الحريات العامة:
دع���وة لجنة ال��ح��ري��ات العامة
الستئناف أعمالها في الضفة وغزة
والطلب من الحكومة تسهيل مهماتها
على أن تقوم اللجنة بمهماتها بأسرع
وقت ممكن.
7ـ لجنة المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية
الس��ت��ئ��ن��اف أع��م��ال��ه��ا وال��ط��ل��ب من
الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات
نجاحها .
8ـ االنتخابات:
تأكيد سرعة تهيئة األجواء إلجراء
االنتخابات وفق ما ورد في االتفاقات
والتفاهمات والتي كان آخرها إعالن
الشاطئ .2014/4/23
9ـ لجنة المتابعة:
اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة
مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في
هذه التفاهمات واالتفاقات السابقة
والعمل المشترك لتذليل العقبات
التي تواجهه الحكومة في عملها.
وف��ي االختتام وجهت الحركتان
ف��ت��ح وح���م���اس ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر
لمصر الشقيقة الستضافتها هذه
االجتماعات في القاهرة.

ما هي دوافع �شركاء �أميركا من العرب في الحملة المزعومة �ضد الإرهاب؟
مع بدء الواليات المتحدة أولى
غاراتها الجوية األولى ضد تنظيم
«داعش» وتنظيمات إسالمية أخرى
متطرفة داخ���ل س��وري��ة ،حصلت
على دع��م خمس دول عربية هي
المملكة العربية السعودية واألردن
والبحرين وقطر واإلمارات العربية
المتحدة .هذا الدعم اعتبره الرئيس
باراك أوباما عنصرا ً مهما ً لمشروعية
ضرباته الجوية.
«تريد إدارة أوباما أن تفعل كل ما
هو ممكن لجعل هذه الحملة تبدو
مختلفة عن حملة جورج دبليو بوش
ضد ص��دام حسين» يقول ماكس
أبراهام ،أستاذ مكافحة اإلرهاب في
جامعة نورثايسترن ،ويأمل أوباما
تحقيق ذلك بطريقتين ،األولى هي
المشاركة الدولية ،والثانية هي
عدم زج أي قوات برية على االرض.
وأضاف أبراهام« :ال نريد أن ينظر
إلينا باعتبارنا محتلين».
وال��س��ؤال اآلن ه��و كيف ينظر
الحلفاء العرب لهذه الحملة؟ وهل
يمكن ل��واش��ن��ط��ن االع��ت��م��اد على
دعمهم؟ وق��د خ��اب أم��ل واشنطن
فعليا ً من دولة كانت غالبا ً ما تنفذ
المهمات األميركية في المنطقة وهي
تركيا ،العضو في حلف الناتو ،بعد
رفضها االنضمام لجهود الحملة
ضد «داعش».
وما يهم هنا هو التأكيد أن للدول
العربية الخمس الحليفة لديها
أه��داف��ا ً مشتركة وراء االنضمام
للتحالف ال��ذي يعد فرصة مهمة
لجميع ه��ذه ال���دول (ع��دا األردن)

لتعزيز سمعتها كحليفة دولية
يمكن االعتماد عليها في المنطقة.
م��ا وراء ه��ذه األه����داف ،يشير
الخبراء إلى أن كل بلد لديه دوافعه
الخاصة للمشاركة في هذه الحرب
التي تقودها الواليات المتحدة:
 - 1المملكة العربية السعودية:
ع��ل��ى رغ���م إب����داء ح��ك��ام ال��ري��اض
استعدادهم للتعاون ف��ي قضايا
الشرق األوسط التي تهم الواليات
المتحدة ،وتأخذ المعركة ضد الدولة
اإلسالمية بشكل شخصي :فتنظيم
«داعش» يسعى إلى استبدال عائلة
آل سعود الحاكمة مع قيادة أكثر
التزاما ً باإليديولوجية الوهابية
المتطرفة .وكلما زادت إمكانات

هذه الجماعة كلما زادت محاوالتها
للسيطرة على المواقع اإلسالمية
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة
المنورة .وقد صرح التنظيم في أكثر
من مناسبة عن أهدافه «لتحرير»
أرض الحرمين الشريفين حال
انتهاء مهمتهم في سورية ،بحسب
الدبلوماسي السعودي السابق فهد
ناظر.
 - 2األردن :مثلها مثل المملكة
العربية السعودية تعتبر نفسها
هدفا ً رئيسا ً لطموحات تنظيم الدولة
اإلسالمية .فهي ضعيفة داخلياً،
نظرا ً إلى تعثر اقتصادها ،واستمرار
تدفق الالجئين من س��وري��ة .وقد
هدد التنظيم علنا ً في وقت سابق

من هذا العام ،العاهل األردني الذي
تربطه عالقات متينة مع أميركا
وبريطانيا.
 - 3ال��ب��ح��ري��ن :م��ن��ذ ب��داي��ة
االنتفاضة الشعبية الكبرى في
البحرين قبل بضع سنوات ،تعتمد
القيادة هناك اعتمادا ً كبيرا ً على
ال��م��س��اع��دات ال��س��ع��ودي��ة عمليا ً
لمواجهة ال��ث��ورة الشعبية ضد
النظام الملكي واستراتيجيا ً لموازنة
نفوذ القوة اإلقليمية إي��ران .وأكد
معهد الشرق األوسط في واشنطن،
أن دواف��ع البحرين للمشاركة في
التحالف ضد تنظيم «داع��ش» هي
في المقام األول إلثبات التزامها
كحليف مؤيد للسعودية والغرب.

 - 4ق��ط��ر :دور ه���ذه ال��دول��ة
الصغيرة ال��ت��ي تستضيف أكبر
قاعدة عسكرية أميركية في المنطقه
ربما أكثر تعقيداً ،ألن قطر لديها
عالقات تسعى إلى الحفاظ عليها
مع الواليات المتحدة ،وشكل ظهور
اسم قطر في قائمة الحلفاء العرب
المشاركة في الضربات على سورية
مفاجأة للكثيرين.
وك��ان��ت صحيفة «ن��ي��وي��ورك
تايمز» ذك��رت في وق��ت سابق من
هذا الشهر أن اثنين من أهم الشركاء
في التحالف هما المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات العربية
المتحدة مازالتا تنظران لقطر على
أن��ه��ا «ع���راب اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي كل
مكان» .وقد أشارت وزارة الخزانة
األم��ي��رك��ي��ة إل���ى ق��ط��ر باعتبارها
المضيف األول لتمويل للمنظمات
اإلرهابية العاملة على بعد مئات
األميال من حدودها.
 - 5أما مصالح دولة اإلم��ارات
العربية المتحدة التي يبدو حكامها
متحمسين ج��دا ً إلث��ب��ات تأكيدهم
لدعم هذه الحملة فتتشابه بشكل
كبير مع أه��داف المملكة العربية
السعودية :فكالهما يريد تعزيز
دوره اإلقليمي والدولي .على رغم
أن اإلماراتيين أق��ل استهدافا ً من
قبل تنظيم «داعش» ،لكنها تسعى
أيضا ً إلى استمرار الدعم األميركي
وال���وص���ول إل���ى رؤي���ة س��وري��ة ال
تتضمن تنظيم «داعش» وال الرئيس
بشار األسد.

ً
قتيال في معارك العا�صمة الأخيرة
�صنعاء270 :

�أنباء عن تر�شيح الحمادي لمن�صب رئي�س وزراء اليمن

م�صر م�ستاءة من كلمة �أردوغان
�أمام الأمم المتحدة
أعربت مصر عن استيائها واستنكارها البالغين
تجاه كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان خالل
أعمال الدورة العادية للجمعية العامة لألمم المتحدة.
مشيرة إلى «ما تضمنته الكلمة من أكاذيب وافتراءات
أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافا ً وانقضاضا ً على
إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في ثورة
« 30يونيو» وذلك من خالل ترويجه لرؤية إيديولوجية
وشخصية ضيقة تجافي الواقع».
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن اختالق
مثل هذه األكاذيب واالفتراءات ليس أم��را ً مستغربا ً أن
يصدر ع��ن الرئيس التركي ال��ذي يحرص على إث��ارة
الفوضى وب��ث الفرقة في منطقة الشرق األوس��ط من

خالل دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد
السياسي أو التمويل أو اإليواء بهدف اإلضرار بمصالح
شعوب المنطقة تحقيقا ً لطموحات شخصية وأوه��ام
الماضي لديه.
وأضاف البيان أنه وضوء هذا التجاوز وما تضمنته
كلمة «السيد أردوغان» من خروج عن اللياقة والقواعد
المتعارف عليها وتدخله السافر في الشؤون الداخلية
لمصر في خرق واض��ح لميثاق األم��م المتحدة وقواعد
القانون الدولي ،فقد قرر سامح شكري وزير الخارجية
إلغاء المقابلة التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا
معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية
العامة.

كشف مصدر م��س��ؤول ف��ي حكومة الوفاق
باليمن إن أن��ص��ار الله رش��ح��وا البروفيسور
اليمني المقيم بألمانيا أي��وب الحمادي ،وهو
باحث في مجال هندسة المعلومات العصبية
لشغل لمنصب رئيس الوزراء.
ووفقا ً للمصدر ،أشارت أنباء إلى جملة أسماء
مرشحة لشغل المنصب بينها الوزير السابق
أحمد محمد لقمان وأمين العاصمة عبد القادر
علي هالل.
وأوض��ح المسؤول ال��ذي رفض الكشف عن
اسمه أن اتفاق «السلم ال يلزم رئيس الجمهورية
(ع��ب��د رب��ه منصور ه���ادي) بتسمية رئيس
الحكومة المقبلة خالل  3أيام من تاريخ توقيعه
لكنه يلزمه في الفترة نفسها إعالن مستشارين
له من حراك أنصار الله وهو ما تم اليوم بتعيين
صالح الصماط مستشارا ً لهادي عن جماعة
أنصار الله وياسين مكاوي مستشارا ً عن الحراك
الجنوبي».
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الصحة اليمنية
أمس مقتل  270شخصا ً بين مدنيين وعسكريين
في المعارك األخيرة التي سمحت لجماعة أنصار
الله بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» عن وزير
الصحة أحمد العنسي قوله إنه «تم إحصاء 270
جثة من المدنيين والعسكريين الذين قتلوا في
المواجهات المسلحة» ،مضيفا ً أنه تم «نقل قرابة
 460جريحا ً إلى المستشفيات».
وعلى رغم توقف المعارك الدامية إثر توقيع
اتفاق سالم مساء األح��د الماضي بين الثوار،
برئاسة عبد الملك الحوثي والحكومة ،برعاية
وسيط األمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ،إال
أن التوتر ال يزال حادا ً في صنعاء حيث يواصل

خالل اسعاف مصاب بالمواجهات
الثوار بسط سيطرتهم على العاصمة.
من جهة أخرى ،وجه إرهابيو اليمن التابعين
لجماعة «القاعدة» ،بيانا ً طائفيا ً تحذيريا ً إلى
مسلحي أنصارالله ،توعدوهم فيها بـ «جعل
رؤوسهم تتطاير».
ووفقا ً لصحيفة «ال��وئ��ام» ف��إن اإلرهابيين
التكفيريين التابعين للقاعدة اتهموا الثوار
باستكمال المشروع الرافضي الفارسي في

اليمن» ،ودعوا أقرانهم إلى حمل السالح وتجنب
دخ���ول العملية السياسة ل��ت��ك��رار التجربة
العراقية ،بحسب قولهم.
وقال ما يسمى بـ «تنظيم قاعدة الجهاد في
جزيرة العرب» في بيان تحريضي طائفي أن
كثيرا ً من المحسوبين على أهل السنة والعلم
والفتوى «ك��ان لهم أث��ر كبير في تنامي هذه
الجماعة الحوثية وذل��ك بغض الطرف عنهم

والسكوت عن جرائمهم التي اقترفوها بأهل
السنة ف��ي صعدة وغيرها ،وب��ال��دف��اع عنهم
بعد الثورة المسروقة بدعوى أنهم ج��زء من
الشعب».
ووصف البيان مؤسس التيار الحوثي وهو
حسين الحوثي والد السيد عبد الملك الحوثي
قائد حركة انصار الله بأنه «حامل راية الرافضة
في أرض اليمن».

