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و�صو ً
ال �إلى تدمير المنطقة وحماية الكيان ال�صهيوني �أمني ًا

مدارات

«الدع�شنة» �ضرورة �أميركية ال�ستمرار العدوان

ثمن الم�شاركة التركية
في التحالف ّ
�ضد داع�ش؟

محمد شريف الجيوسي
}هدى رزق

تقف تركيا عند مفترق ،فالمشاركة في الحرب على «الدولة اإلسالمية»
دونها مخاطر بالنسبة لها ،وستترتب عليها تداعيات خطيرة ،ال سيما إن
كانت الحسابات غير دقيقة .فبعد عقد الرئيس أردوغان اجتماعا ً مع نائب
الرئيس جو بايدن واالتصال مع الرئيس أوباما قال في تعليقه على مواجهه
تنظيم داعش اإلرهابي« :إن هناك ثالث مواضيع مهمة في الخطوات التي
ينبغي أن نخطوها .أوالً ،إع�لان منطقة حظر طيران وتامينها .ثانياً،
تأسيس منطقه آمنة في الطرف السوري وتحديد طبيعتها .وثالثاً ،تحديد
الجهات التي سنتعاون معها وكيفيه التنسيق إلدارة هذا األمر وفق مفهوم
التدريب والتجهيز ،ومناقشة تفاصيل هذه المواضيع كافة».
عاشت الحكومة التركية منذ أسابيع قلقا ً على وق��ع مفاعيل عدم
مشاركتها في التحالف لضرب «داعش» و»النصرة» ،إذ اتهمتها الصحف
الغربية عالنية بدعم هذه التنظيمات وإدخالها األراضي السورية بهدف
إسقاط النظام ،أجبرت على ترحيل عدد من المقاتلين بعد ضغوط مكثفة
مارستها الواليات المتحدة ،وبعد ق��رار األم��م المتحدة اعتبار كل دولة
ت��أوي اإلره��اب أو تسهل م��رور اإلرهابيين عرضة للمساءلة .يبدو أن
تركيا وعلى لسان رئيس وزرائها داوود أوغلو في خطابه في مقر حزب
العدالة والتنمية تود معرفة إن كانت هناك جدوى من المشاركة في هذه
الضربات وإن كانت ستعيد االستقرار إلى المنطقة .وشدد على «اتخاذ
التدابير الالزمة لحماية األمن القومي» لتركيا.
ومن المتوقع عقد جلسة للبرلمان التركي في الثاني من شهر تشرين
األول المقبل من أجل بحث مسألة آليات المشاركة.
تدرك تركيا حجم األخطار التي يمكنها أن تترتب عن هذه المشاركة،
وهي طرحت هواجسها ألنها تخشى من بروز معادلة استراتيجية جديدة
في المنطقة على حساب مصالحها اإلقليمية ،ووحدتها الوطنية الجغرافية
والديمغرافية وأمنها الوطني .الخشية ،أيضا ً من أن يكون النظام السوري
المستفيد األكبر من هذه الحرب ،التي يمكن أن تؤدي إلى تقويته .الخوف
يتمظهر في عدم تحقيق هذه الحرب أهدافها أو حدوث فوضى يمكنها أن
تصل إلى الداخل التركي.
في حال تهديد تنظيم «الدولة اإلسالمية» للسلطات التركية بضرب
صناعة السياحة التي تدر  35مليار دوالر على الخزينة التركية ستكون
تركيا في عين العاصفة فهي لم ترسل جنودها في عمليات برية داخل
األراض السورية منذ وقوع الحرب في سورية أي منذ ثالث سنوات.
يمكن ألي خ��ط��أ ف��ي ال��ح��س��اب��ات أن ي���ؤدي إل���ى ن��س��ف اإلن��ج��ازات
االقتصادية التي يستند إليها أوغلو ورئيسه أردوغ��ان من أجل تثبيت
أقدامهم في الساحة السياسية التركية.
ال تشبه تركيا الدول العربية التي أخذت قرارها بالمشاركة من دون
حسابات وخسائر سياسية وليست هذه حالها .لديها حسابات تصطدم
باألجندة السياسية األميركية للمنطقة .لكن أم��ام الضغط األميركي ال
خيار لها إذ يمكن للمشاركة أن ،تحفظ مصالحها وال تضعها خارج سياق
االنعطافات الدولية واألحداث المهمة التي ستترك تداعيات على المنطقة
بأسرها.
ضمن هذه الحسابات يصف أردوغان ،الغارات األميركية ضد مواقع
داعش في سورية باإليجابية ،ويأتي هذا التصريح متزامنا ً مع المشروع
الذي قدمته الحكومة التركية إلى البرلمان ،لنيل تفويض يتيح للجيش
القيام بعمليات عسكرية في سورية والعراق ،وإقامة منطقة أمنية عازلة
على حدود تركيا مع البلدين ،فهل وافقت الواليات المتحدة على المشروع
األخير ال سيما أن تركيا تريد معرفة ج��زء من الخطة وإن كانت هذه
الضربات ستؤدي إلى نهاية األزمة السورية ،سواء في تسوية سياسية
أو في حرب ضد النظام إلسقاطه ،ودورها وموقعها من هذه العملية؟
االستراتيجية األميركية تتحدث عن ح��رب ضد داع���ش ،قد تطول
ثالث سنوات ،وعن حل سياسي لألزمة السورية ،بعد تجربة جنيف
الفاشلة لكن تفاصيل هذه االستراتيجية ما زالت غامضة بالنسبة إلى
تركيا التي تخشى ،في العمق ،من أن يكون األكراد المستفيد األكبر من
هذه الحرب ،وأن تؤدي األحداث إلى والدة إقليم كردي في سورية بات
يتواصل جغرافيا ً مع أكراد العراق وتركيا ،لذلك غضت النظر وسهلت
وصول داعش إلى عين العرب (كوباني) ما أدى إلى إعالن حزب العمال
الكردستاني وقف عملية السالم الكردية التركية على وقع هذا ،واتهام
األكراد تركيا بدعم داعش ،والتهديد بالعودة إلى العنف .كما أنها تخشى
من تعزيز قدرات سورية وإيران ما يعني إضعافها وتشعر وكان الدور
الفعال في سورية والعراق قد أعطي للسعودية.
تبدو تركيا وكأن ال خيار لها في ظل الضغوط األميركية وعليها فقط
حساب التداعيات والمصالح ،خصوصا ً أن الحرب باتت واقعة ،وتركيا
ال يمكنها أن تكون خ��ارج التحالف وه��ي العضو في الحلف األطلسي
وإال فقدت الحماية بعد أن خاضت حربها ضد سورية وعينها على كسر
االمتداد اإلقليمي إليران في الشرق األوسط .كل هذا يخيفها بعد تحسن
العالقة بين إيران وواشنطن وفتح باب المفاوضات التي غير مسارات
الحرب على سورية .هل وعدت تركيا بمنطقة أمنية عازلة كثمن للمشاركة
في هذه الحرب ،هذا ما أوحاه تصريح أردوغان ،ما يعني استكمال الحرب
إلى ما بعد ثالث سنوات.

تقرير �إخباري
ال�صراع الليبي
كل ي��وم يمر على ليبيا وس��ط لغة السالح وال��ص��راع يعني أن
المساحة الزمنية أبعد للحوار ،فالوضع المتردي يضع هذا البلد في
أتون حرب أهلية ،والحكمة تقتضي حماية وحدة البالد أرضا ً وشعبا ً
عبر تصالح قواه ،وتوافقها على خريطة طريق واحدة تقي من خطر
تدخل خارجي.
ما يجري في طرابلس وفي بنغازي ومدن شرق ليبيا ال يختلف
المراقبون وربما قطاعات واسعة من الشعب على أنه عنف ممنهج
تقف وراءه أطراف بعينها تريد تفويض التدخل العسكري ،فاستعجال
بعض القوى التدخل يبدو وكأنه سعي إلى تنفيذ جزء من خطة إعادة
رسم خريطة المنطقة.
ولهذا وجب االنتباه ،فاألجندات اإلقليمية حين تتوسع جيوسياسياً،
فإن التاريخ يكشف بعد مدة طويلة أو قصيرة أن الذي يكون وراءها
هو ترتيب خرائط مرسومة.
هناك مشكلة قديمة مرتبطة بشكل الثورة المسلحة في ليبيا
وطبيعتها والمكونات التي قادتها ،وزاد من حدتها عجز المكونات
السياسية عن تدبير شكل وحجم مشاركة القوى الثورية المسلحة في
السلطة وأجهزتها.
لكن هناك ثمة حاجة اليوم إلى قدر كبير من الحكمة بتكريس تحول
سياسي توافقي ،ومصالحة بين قوى الشعب المختلفة ،ومساعدة
الليبيين على القيام بأدوارهم بأنفسهم بدال ً من القيام بها عوضا ً
عنهم ،حيث إن ذلك أسهم في تأجيج الوضع.
وال شك في أن تجاوز خطر أي تدخل يتطلب حضور الدولة القوية
بالقانون وقوة المؤسسات على أساس أن الوطن في كليته يعلو
الجميع ،وم��ن ثم ف��إن السير بعكس ذل��ك يعني تشريع الفوضى
واالنقسام وال��دع��وة إل��ى االح��ت��راب الداخلي على حساب الحياة
المشتركة في وطن هو لكل أبنائه.
من ثم فإنه للخروج من نفق هذه االحتماالت الخطرة ومفترق
الطرق الضيق يجب أن يتم استيعاب التباينات والخالفات على قاعدة
االحتكام لمقتضيات القانون ومعالجة تبعات األزمة بكل عقالنية
بعيدا ً من الضغوط الخارجية باالنتقال من مرحلة الشرعية الثورية
إلى محطة الشرعية الدستورية ،التي تكرس التحول الديمقراطي،
الذي سيكون مدخالً لألمن واالستقرار األبدي في ليبيا.

المنطقة العربية حبلى بكل ما يخطر وال
يخطر ببال .الدعشنة أحد مظاهرها ،وأميركا
تراهن على خيار تدمير المنطقة بذريعة
ال��ح��رب على اإلره���اب كمخرج وحلفاؤها
يفشلون بشكل متكرر.
ل��ق��د ه���ال اإلم��ب��ري��ال��ي��ون «ال��ن��ي��ت��وي��ون»
واتباعهم أن تصمد سورية نحو  42شهراً،
وت��ب��دأ ف��ي تحقيق ان��ت��ص��ارات يومية على
شراذم العصابات اإلرهابية المتطرف منها
والمعتدل ،بحسب التصنيفات المنحرفة
للغرب والصهيونية واالنكشارية الرجعية
العربية.
وهالهم أن يصمد الشعب الفلسطيني 51
يوما ً من دون أن يحقق الصهاينة أهدافهم
الرئيسة .وهالهم أن تعود القضية الفلسطينية
على رغ��م االن��ح��ن��اءات التي م��رت بها منذ
معاهدة أوسلو وما قادت إليه ،إلى مصاف
القضايا األكثر أهمية مجددا ً في العالم.
كذلك هالهم أن تحقق المقاومة اللبنانية
االنتصارات المتتالية منذ عام  2000وأن
ت��ك��ون ج���زءا ً م��ن الشرعية والمشروعية
اللبنانية والعربية في المنطقة ،وأن تصمد
إيران على رغم سنوات من الحصار الشديد
م��ن دون أن يتمكن الحلف الشيطاني من
تركيعها ،بل باتت أكثر قوة على كل الصعد
مما كانت عليه قبل الحصار.
هال اإلمبرياليون أن يخرج األميركيون
والبريطانيون من العراق ،وأن يبدأ األخير في
استعادة عافيته ،وأن يقف إلى جانب شقيقته
سورية بمواجهة من يستهدفونها في حدود
طاقته ،على رغم كل ما يعتريه من اختالالت
غير مرغوبة وينبغي تجاوزها ،وضرورة عدم
البقاء عند المربع األول الذي فرضه المحتل
من فرقة وفتن ومحاصصة وطائفية.
وهال الحلف الشيطاني أن كل الضربات
والحصارات تزيد محور المقاومة اإلقليمي
والعالمي ق��وة وت��ج��ذرا ً وحلفاء من أميركا
الالتينية حتى آسيا ،وإن الدمامل والتقرحات

التي يجرى فتحها على أصدقاء وحلفاء محور
المقاومة كأوكرانيا ،لم تثن هذا الحلف عن
استمرار وقوفه إلى جانب محور المقاومة
الذي لم يتمكن فقط من حماية نفسه وإنما
أيضا ً أسهم في تغيير ميزان القوى العالمي
وشطب أحادية القطبية من قاموس السياسة
إلى التعددية والتعاون والسلم الحقيقي.
وعليه ب��دأ الحلف الشيطاني بقيادة
واشنطن أوب��ام��ا ،جولة ص��راع جديدة منذ
أسابيع عنوانها هذه المرة محاربة اإلرهاب
متمثال ب��ـ «داع����ش» وال��ن��ص��رة وخ��راس��ان
وال��ق��اع��دة وتفريخاتها ،ودع���م م��ا يسمى
بـ« المعارضة المعتدلة» ودعمها ب��ـ 90
مليون دوالر ضد سورية ،على رغم أنه يعلم
أن السعودية وقطر وغيرهما دعموا اإلرهاب
بأشكاله ومسمياته وتفرعاته العديدة
بتريليونات الدوالرات من دون جدوى ،بل إن

صمود سورية ومحور المقاومة عموماً ،أسقط
أنظمة كانت قد و َلدتها «ال��داي��ة» األميركية
في مصر واليمن وليبيا ،بفعل زواج حرام
بين واشنطن ومكتب اإلرشاد العالمي ،وكان
يفترض بحسب االت��ف��اق أن ال يتوقف في
محطة دمشق بل أن يشمل االردن وسورية
وبلدان أخرى.
وهكذا أصبح داع��ش وشقيقاته أكثر من
ضرورية للعودة للمنطقة ،وإلطالة أمد الحرب
في المنطقة لسنوات أخرى وهو ما عبر عنه
رئيس الوزراء البريطاني أثناء تقديمه طلبا ً
لمجلس العموم البريطاني للموافقة على
االنضمام للتحالف.
لم يعد مطلب الحلف الشيطاني تحقيق
انتصارات في المنطقة ،فهو يعلم أن تلك
باتت خلفه ،لكن المطلوب إطالة أمد الحرب،
اس��ت��ن��زاف المنطقة ،وتدمير أكبر ق��در من

البنى التحتية ،وتحويل مواطني المنطقة
إل��ى أصحاب عاهات مستدامة ومشردين
والجئين ،بذريعة محاربة اإلره��اب ،ولتكن
«إسرئيل» القوة العظمى في المنطقة ،فيما
يقتتل الكل مع الكل عداها إلى أجل غير محدد.
ال أحد يجهل أن داعش وشقيقاته ليست
بهذا القدر من القوة واالنتشار والعقل المدبر
واإلمكانات ،لكي يتشكل حلف من نحو 55
دولة إقليمية ودولية ،لكن داعش واإلرهاب
عموما ً بات الكلمة السرية التي تتيح لواشنطن
وحلفائها ،شن حرب ضروس مستدامة ،ذلك
أن ال أحد في العالم ال يريد محاربة اإلرهاب،
لكن واشنطن تعمل ليس على قطع دابره ،وإما
على ديمومته لكي تستمر حربها على المنطقة
بذريعة محاربته بكل الوسائل.
ومن هنا يخرج الحلف الشيطاني علينا
بمصطلح المعارضة المعتدلة ،وبأن محاربة

اإلره���اب تكون بمحاربة ال��دول��ة الوطنية
السورية وال��دواع��ش معاً ،ومن هنا وجدنا
الهجمات استهدفت مصافي النفط وبنى
تحتية سورية ومدنيين سوريين ،ولم تتوجه
إل��ى أه���داف عسكرية حقيقية للجماعات
اإلرهابية ،فإنهاء داعش بيد الحلف الشيطاني
لو أراد وال حاجة لكل هذا التهريج ،حيث يكون
بوقف تمويله من قبل ذات الجهات التي تزعم
أنها تحاربه ،ووقف تدريب مزيد من المغرر
بهم بدعاوى الجهاد والحور العين.
وتكون محاربة اإلره��اب بضبط الحدود
المحيطة ب��س��وري��ة وال��ع��راق لمنع تدفق
اإلرهابيين ب��را ً وج��وا ً ومياها ً عبر األنهار
المتشاطئة وبحراً ،ومن مطارات ومنافذ الدول
البعيدة إلى أراضي الدول المحيطة بسورية
كمحطاتٍ للعبور إلى العراق وسورية.
ومحاربة اإلرهاب ينبغي أن يتزامن معها
وق��ف التضليل اإلع�لام��ي والسياسي ضد
الدول المصدر إليها اإلرهاب ،ووقف استقبال
المزيد من الالجئين وتسهيل عودة من يرغب
منهم إل��ى ب�لاده ،وس��ن تشريعات تتضمن
العفو عمن تورط من مواطني الدول بارتكاب
اإلرهاب ،ومراقبتهم في آونة واحدة ،ومحاولة
إدماجهم ال رفض استقبالهم وتجريمهم.
وتقتضي الحرب على اإلرهاب ،أيضا ً منح
من يدلي بمعلومات مفيدة عن اإلرهابيين في
بالده أو في مناطق أخرى ،مكافآت مجزية.
إن التحالف الحالي لما يسمى الحرب على
اإلرهاب هو في حقيقته مسرحية غير مسلية
وغبية ورغبة في توسيع دائرة القتل والحرب
والجريمة ضد اإلنسانية وتعميق الشرخ بين
المنطقة وبين دول الحلف الشيطاني الرئيسة
بما ال يخدم شعوبها.
ينطوي التحالف الشيطاني على قدر من
الغباء السياسي والماضوية وعدم التعلم من
الدروس ،ما يجعله يعتقد أن تجريب المجرب
ثانية وللمرة األلف قد تجعله يحقق نتائج
مختلفة غير الفشل الذي حصده تكراراً ،غير
مدرك أن العالم قد تغير.

الطيران الحربي ال�سوري ي�شن غارات على مواقعه في الح�سكة والتحالف يغير في الرقة ودير الزور

«داع�ش» العراقي ي�صعد في ريف اليعربية
الحسكة ـ عبدالرحمن السيد
صعد تنظيم داعش اإلرهابي من هجماته شمال شرقي
سورية من خالل هجوم من ثالثة محاور على اليعربية،
الجزعة ،وتل حميس ،بهدف السيطرة على نقاط حدودية
جديدة مع العراق
وأكدت مصادر محلية أن حشودا ً عسكرية شوهدت في
محيط بلدة ربيعة وطريق الخط السياسي بين بلدتي تل
حميس واليعربية ،وقام التنظيم باستقدام آليات ثقيلة
وعتاد ومسلحين في عملية ذكرت مواقع إعالمية مقربة منه
أنه أطلقها في المنطقة بهدف كسر الحدود والسيطرة على
مواقع نفطية جديدة.
وبحسب مصادر إعالمية مقربة من ق��وات الحماية
الشعبية :بدأ الهجوم بتفجير سيارتين مفخختين يقودهما
انتحاريان بالقرب من معبر تل كوجر من ناحية ربيعة
وبعد هذه العملية اإلرهابية ح��اول التنظيم شن هجوم

واسع النطاق بهدف احتالل البوابة الحدودية ومن بعدها
بلدة تل كوجر لكن تمكنت وحدات الحماية الشعبية من
التصدي لهذا الهجوم على رغم أن داعش استقدم مدرعات
ودبابات من الطرف العراقي ،خصوصا ً من أطراف مدينة
زمار .وقامت عناصر داعش بهجوم على طول جبهة ربيعة
ـ جزعة – شنكال ،في كل من قرية سنونى (خانه سور)
رجم العبد ،في محاولة منها الحتالل الممر اإلنساني الذي
يربط شنكال بسورية وم��ا زال��ت المعارك ت��دور في هذا
المحور .وقام داعش بنشر عناصره مع معداتها وأسلحتها
الثقيلة في محور الخط السياسي في قرية المستريحة،
حمدان ،كنعانة ،تل دويل ،قضاعة ،كنهو ،فلسطين الغربية
وفلسطين الشرقية.
وفي تصريح صحافي أكد اريدور خليل ،الناطق الرسمي
لوحدات الحماية الشعبية لإلعالميين ،أن معارك طاحنة
تدور في هذا المحور بين وحداتنا وعناصر داعش اإلرهابي.
وتابع خليل أن قرار داعش اإلرهابي الذي اتخذه بمحاربة

الكرد في كل الجبهات بات واضحا ً وال شك فيه حيث أن
جميع عناصر داعش في سورية توجهت لكوباني (عين
العرب) لمحاربتها ،بينما عناصر هذا التنظيم في الطرف
العراقي توجهت إلى جبهة تل كوجر وجزعة .إن غالبية
عناصر داعش التي تحارب الكرد في جبهة تل كوجر من
العناصر األجنبية حيث يتحدثون اللغة األذربيجانية
التركية ـ الباكستانية ـ ولهجات عربية غير سورية .على
رغم شدة المعارك بين وحداتنا وعناصر تنظيم داعش إال
أنه إلى اآلن لم تتدخل طائرات التحالف الدولي لقصف نقاط
تمركز داعش.
وفي أخبار الغارات الجوية ضمن إطار محاربة تنظيم
داع���ش ،ش��ن الطيران الحربي ال��س��وري غ���ارات جوية
لضرب مواقع لداعش في كل من الميلبيية والخمائل جنوب
الحسكة.
فيما تستمر ق��وات التحالف األميركي بضرب مواقع
التنظيم في كل من محافظتي ديرالزور والرقة ففي ديرالزور

تركزت الضربات على قرية الكسرة في الريف الغربي
لديرالزور وقرية الصور.
وكانت الرقة االكثر نصيبا ً في الضربات حيث تم قصف
كل من مدرسة الرشيد في المدينة .وأربع غارات على مدينة
تل أبيض والجسر القديم ومعمل العبو للبالستيك وغارتين
على موقع الفرقة  17ومدرسة الزراعة ومصفاة حاج علي
مصفاة البلو ومصفاة حمدو ،باإلضافة لسلوك على طريق
الرقة الحسكة.
وفي صعيد متصل استمرت الغارات الجوية لسالح
الجو السوري على عين عرب ...التي تستمر فيها المواجهة
العسكرية بين ق��وات الحماية الشعبية وعناصر تنظيم
داعش حيث وجهت وحدات حماية الشعب ضربات كبيرة
لمرتزقة داعش في الجبهات الثالث لعين عرب (كوباني)،
نظفت فيها تالل قرية كوملك الواقعة جنوبا ً من المرتزقة،
ودم��رت عربة همر وعربة عسكرية وقتلت  43مرتزقا ً في
الجبهات الثالث.

الزهار :ال نمانع من ت�سلم ال�سلطة معبر رفح

»�أن�صار اهلل» ّ
يوقعون الملحق الأمني التفاقية ال�سلم وال�شراكة في اليمن

وا�شنطن وتل �أبيب تنتقدان
خطاب عبا�س في الأمم المتحدة

«�أن�صار ال�شريعة» تتبنى �إطالق �صاروخ على ال�سفارة الأميركية

انتقدت الواليات المتحدة و«إسرائيل» الخطاب الذي ألقاه رئيس
السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس من على منصة
األمم المتحدة وطالب فيه بإنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» وباستقالل
دولة فلسطين واتهم «إسرائيل» أيضا ً بشن سلسلة من جرائم الحرب
على قطاع غزة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية جنيفر بساكي:
«كانت في خطاب الرئيس عباس توصيفات مهينة هي في العمق
مخيبة لآلمال ونرفضها» بحسب وصفها .ونددت أيضا ً في بيان
مقتضب بـ«تصريحات استفزازية» من جانب رئيس السلطة.
وانتقدت بساكي« :تصريحات غير بناءة من شأنها أن تجهض
الجهود الهادفة إلى خلق مناخ إيجابي وإلى إعادة بناء الثقة بين
األطراف».
واتهم وزي��ر الخارجية العدو أفيغدور ليبرمان عباس بعدم
االهتمام بالتوصل إلى سالم مع «إسرائيل» .وكتب في صفحته
على موقع التواصل االجتماعي (فايسبوك) إن «تصريحات عباس
أثبتت أنه ال يرغب وال يمكن أن يكون شريكا ً في حل سياسي» على
حد زعمه.
على صعيد آخر ،أوضح القيادي في حركة «حماس» محمود
الزهار إن «اتفاق المصالحة األخير مع حركة «فتح» بالقاهرة
سيمهد الطريق إلدخال مواد البناء من دون تأخير إلى قطاع غزة
وسيحل مشكلة معبر رفح».
وتوقع القيادي في حركة «حماس» في تصريحات لوكالة «معاً»
الفلسطينية نشرتها أمس أن تبدأ عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع
غزة «خالل فترة قريبة» ،موضحا ً أن «»حماس» التقت منسق األمم
المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري
قبل لقاء وفد «فتح» ،وأبدت ترحيبها بأي آلية يتم من خاللها إدخال
مواد البناء الى غزة بشرط أال تمس بكرامة الشعب الفلسطيني».
وقال الزهار« :أدخلوا المواد بالطريقة التي ترونها مناسبة ،المهم
إعادة إعمار البيوت التي دمرها االحتالل».
وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة ،قال إن «اتفاق المصالحة
األخير مع حركة حماس بالقاهرة ينص على اعتبار كل الموظفين
الذين عينوا في غزة بعد  14حزيران عام  2007موظفين ضمن
حكومة التوافق الوطني بغض النظر عن طبيعة عملهم ،لذا تجب
معاملتهم جميعا ً بالمستوى نفسه» .وأضاف أن «االتفاق لم يفرق
بين موظفين مدنيين وعسكريين لذا يجب صرف رواتبهم جميعا ً
مع موظفي السلطة الفلسطينية ومن دون أي تمييز» ،مؤكدا ً أن
«الموظفين األمنيين هم الذين وفروا األمن في قطاع غزة منذ 2007
وحتى اآلن ،وال يجب التعامل معهم كجزء مختلف».
وكشف الزهار أن «االتفاق ينص على تشكيل لجنة لدراسة طبيعة
عمل الموظفين ودرجات عملهم ،وهو ما رحبت به حركة حماس».
وحول معبر رفح ،قال الزهار إن «هناك لقاء ثنائيا ً فلسطينيا ً
مصريا ً عقد بالقاهرة أخيرا ً وج��رت خالله مناقشة كل القضايا
العالقة التي تسبب التوتر بالعالقات مع مصر ،واتفق على أن
يعمل كل طرف على حلها ليتم فتح المعبر بشكل كامل» .وأوضح
أن «حماس» ال تمانع بقدوم حرس الرئيس إلى قطاع غزة وتسلم
المعبر أو تعيين أي شخص إلدارته».

أعلنت جماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم
القاعدة مسؤوليتها عن إطالق صاروخ سقط بالقرب
من السفارة األميركية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر في الشرطة اليمنية إن صاروخا ً
سقط على قوة خاصة للشرطة اليمنية تحرس السفارة
األميركية في صنعاء ،ما أدى إلى إصابة شرطيين
بجروح.
ويأتي إطالق الصاروخ بعد يوم واحد من نصيحة
الخارجية األميركية للمواطنين األميركيين بمغادرة
اليمن.
على صعيد آخ��ر ،أعلنت جماعة «أن��ص��ار الله»
الحوثية ،أول من أمس ،التوقيع على الملحق األمني
التفاق السلم والشراكة لحل األزمة في اليمن.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله» علي
القحوم إن موافقتهم على التوقيع جاءت «لمصلحة
الوطن واستقرار األمن» .وأوضح أنهم رفضوا «التوقيع
على الملحق في السابق الستكمال التفاوض والنقاش
حول عدد من البنود التي يحتويها» ،مشيرا ًإلى أن «بنود
الملحق األمني ستطبق ضمن فترة زمنية محددة ،ومن
ضمن تلك البنود رفع المظاهر المسلحة من العاصمة
ومدينتي عمران والجوف شمال العاصمة».
من ناحية أخ��رى ،أف��ادت مصادر أمنية وسكان،
أن مسلحين هاجموا منزل رئيس جهاز األمن القومي
اليمني علي األحمدي في حي حدة في صنعاء.
وأضافت أن جنديا ً واثنين من المسلحين قتلوا في

السفارة األميركية في صنعاء
االشتباكات كما أصيب  15شخصا ً هم ستة جنود
وتسعة من المهاجمين الحوثيين.
وفي السياق ،قال علي العماد الناطق باسم ما يعرف
بـ «شباب الصمود» الحوثية ،إن خبر محاولة اقتحام
منزل األحمدي غير صحيح .وأوضح أن «سوء تفاهم
حدث بين دورية خاصة بأنصار الله ودورية حراسة

الب�شير :لن ن�سمح ب�سيناريو �صنعاء في الخرطوم
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه لن يسمح بتكرار سيناريو العاصمة اليمنية ،حيث سيطر الحوثيون
على صنعاء ،في الخرطوم تزامنا ً مع الذكرى األولى الحتجاجات أيلول التي راح ضحيتها عشرات القتلى،
بينما رافق خطاب البشير حملة اعتقاالت واسعة لقوات األمن تحسبا ً ألية تظاهرات.
وقال الرئيس السوداني خالل اجتماع أعضاء حزبه المؤتمر الوطني في أول ظهور في لقاء عام عقب جراحة
في مفصل الركبة قبل شهرين أول من أمس« :سنواصل الحوار الوطني ولكن الحرية ال تعني الفوضى التي وصل
إليها أخوتنا في اليمن ،إذ استمر الحوار هناك لعام كامل ولكن استغله اآلخرون للوصول لما حدث اآلن».
ونقول لمن يطالبون بالحريات والحوار إن الحرية لها سقوف وال توجد حرية مطلقة ولن نسمح أن يحدث
في الخرطوم ما حدث في صنعاء».
وكان البشير يقارن بين الحوار الذي جرى بين الفرقاء اليمنيين ولم يثمر ،والدعوة التي صدرت منه في
كانون الثاني الماضي للحوار بين الفرقاء السودانيين بمن فيهم حملة السالح إلنهاء النزاعات التي يشهدها
السودان.
وتباينت مواقف القوى السودانية من دعوة البشير للحوار حيث وافقت عليه قوى ذات خلفية إسالمية،
بينما رفضته المجموعات التي تحمل السالح في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق إضافة لألحزاب
اليسارية.
وانسحب من الحوار أكبر األحزاب السودانية حزب األمة برئاسة الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة
المنتخبة التي انقلب عليها البشير بمعاونة اإلسالميين عام  ،1989على رغم أن حزب األمة شارك في
االجتماعات التمهيدية للحوار ولكنه انسحب عقب اعتقال رئيسه في أيار الماضي لمدة شهر.

منزل األحمدي أدت إلى نشوب تلك االشتباكات» ،مؤكدا ً
أن «األوضاع اآلن مستقرة» ،وقال« :إن وسائل اإلعالم
تروج ألمور ال صحة لها وأن أنصار الله ال يحاولون
اقتحام منزل أي أح��د» .وال يزال الحوثيون ينظمون
دوري��ات في مناطق عدة في صنعاء خصوصا ً حول
المباني الحكومية ويفتشون المارة.

الجي�ش التون�سي
يق�صف مواقع �إرهابيين
قصف الجيش التونسي مواقع جبلية غرب البالد يشتبه
بوجود جماعات مسلحة داخلها وذل��ك غ��داة تفكيك خلية
إرهابية تضم  11عنصراً .وذك��رت تقارير إعالمية محلية
أن الجيش التونسي قصف مواقع في جبل األحيرج بوالية
جندوبة شمال غربي البالد على مقربة من الحدود الجزائرية
باستخدام الطائرات والمدفعية الثقيلة.
وتأتي عمليات القصف عقب إعالن وزارة الداخلية في
بيان تفكيك خلية إرهابية تضم  11عنصرا ً إرهابيا ً تقدم
الدعم اللوجيستي لخاليا إرهابية ناشطة في جبال جندوبة
والكاف المجاورة وإحالتهم على النيابة العامة.
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الدفاع التونسية إصابة عدد
من الجنود في صفوف الجيش في المنطقة العسكرية العازلة
جنوب البالد إثر التصدي لعمليات تهريب مواد غذائية إلى
ليبيا .وأفادت في بيان أن دورية عسكرية متمركزة بالمنطقة
العسكرية العازلة بالجنوب أوقفت نحو  30شاحنة محملة
بمواد غذائية مدعمة تحاول التسلل للتراب الليبي.

