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�سبعة �آالف �أ�سير في �سجون العدو

االنتخابات التون�سية �إلى الجولة الثانية

ا�شتباكات بين �أ�سرى فل�سطينيين واالحتالل في «ريمون»

ال�سب�سي يعتبر المرزوقي مر�شح «ال�سلفية الجهادية»

ان��دل��ع��ت اش��ت��ب��اك��ات ص��ب��اح
م���واج���ه���ات ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن أس���رى
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن وق�����وات االح��ت�لال
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ف��ي سجن ريمون
بصحراء النقب.
وقال نادي األسير الفلسطيني في
بيان إن االشتباكات اندلعت بعد
اقتحام ما تعرف بقوات القمع أقسام
األس��رى أثناء وجودهم في الساحة
الخاصة لممارسة الرياضة والمشي.
ول���م ي��ت��ح��دث ال��ب��ي��ان ع��ن ع��دد
األس����رى الفلسطينيين ف��ي ه��ذا
السجن.
من جهة أخرى ،قال رئيس شؤون
األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع
إن ع��ددا ً من األس��رى أصيبوا جراء
ه���ذه االش��ت��ب��اك��ات ،الف��ت��ا ً إل���ى أن
الوضع في السجن ما زال متوتراً.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،ش���ارك
ال���ع���ش���رات م���ن أه���ال���ي األس����رى
الفلسطينيين في سجون االحتالل
بـ»وقفة تضامنية» مع ذويهم أمام
مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر
في مدينة غزة أمس.
ورف��ع األه��ال��ي في وقفتهم التي
ينظمونها بشكل أسبوعي ص��ورا ً
ل��ذوي��ه��م ،ورددوا هتافات تطالب
منظمة الصليب األحمر والمؤسسات
الحقوقية بالعمل ع��ل��ى اإلف���راج
عنهم.
وطالب األسير المحرر مصطفى
المسلماني ونجاح شمالي  -والدة
األس��ي��ر أح��م��د شمالي  -الصليب
األح���م���ر وال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة
بالتدخل لإلفراج عن األسرى كافة.
وق���ال المسلماني وش��م��ال��ي إن
األس���رى المرضى داخ��ل السجون
يعانون من اإلهمال الطبي المتعمد
ال���ذي ي��ع��د واح����دا ً م��ن سياسات

ف��ي وق��ت تواصلت عمليات فرز
األص��وات في االنتخابات الرئاسية
التونسية ال��ت��ي أج��ري��ت أول من
أمس األحد تؤكد استطالعات الرأي
والتقديرات والنتائج الجزئية فرضية
المرور إلى دور ثان يجمع المرشحين
منصف ال��م��رزوق��ي وال��ب��اج��ي قايد
السبسي.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات ف��ي ت��ون��س أن نسبة
االقتراع داخل البالد بلغت  64.6في
المئة ونحو  30في المئة خارجها.
وف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��دت��ه في
العاصمة تعهدت الهيئة إعالن نتائج
االنتخابات بعد  48ساعة.
ومن المتوقع الذهاب نحو جولة
إعادة ثانية بين المرشحين المنصف
المرزوقي والباجي قايد السبسي بعد
أن أعلنت إدارة حملة كل منهما تصدر
الجولة األولى.
وبحسب وكالة األن��اض��ول  -في
إح��ص��اء خ��اص بها اع��ت��م��ادا ً على
النتائج الجزئية التي تصدر تباعا ً
في مكاتب االقتراع داخل المحافظات
 إنه بعد فرز حوالى ثلثي األصواتي��أت��ي ق��اي��د السبسي ف��ي المرتبة
األول��ى بـ 42في المئة من أص��وات
الناخبين يليه منصف المرزوقي
بـ 34في المئة ،في حين حصل حمة
الهمامي صاحب المركز الثالث على 9
في المئة من األصوات.

رعب عند االحتالل من شباب االنتفاضة
االحتالل الهمجية ،مشيرين إلى أن
األس��رى يحتاجون هذه األي��ام إلى
أغطية ومالبس شتوية لتحميهم من
البرد إال أن مصلحة سجون العدو
ترفض إدخالها.
وبحسب تقرير أص��درت��ه وزارة
ش�����ؤون األس������رى وال���م���ح���رري���ن
الفلسطينية في  26آب الماضي ،فإن
نحو سبعة آالف أسير فلسطيني

يقبعون في سجون العدو 84.8 ،في
المئة منهم يسكنون الضفة الغربية،
ونحو  9.5في المئة من القدس ومن
البلدات الفلسطينية داخ��ل الخط
األخضر ،و 5.7في المئة من قطاع
غزة ،ومنهم  16أسيرة ،وفق ما رصد
من قبل جمعية نادي األسير.
وأض����اف ت��ق��ري��ر ل��ن��ادي األس��ي��ر
الفلسطيني أن م��ا يقرب م��ن 250

طفالً فلسطينيا ً محتجزون في ثالثة
سجون ،ه��ي« :م��ج��دو»« ،وعوفر»
و»هشارون».
أما عدد األسرى اإلداريين فوصل
إلى ما يقارب خمسمئة أسير إداري،
بعد أن اعتقل االحتالل أكثر من 350
مواطنا ً حولوا إلى االعتقال اإلداري
بعد منتصف حزيران الماضي.
وت��اب��ع التقرير أن ع��دد النواب

المحتجزين ف��ي سجون االحتالل
بلغ  32نائبا ً بعد أن أفرج االحتالل
ع��ن خمسة ن���واب ،علما ً ب��أن 26
نائبا ً كانوا قد اعتقلوا بعد منتصف
حزيران الماضي.
أم��ا ع��دد األس��رى القدامى الذين
أبقى االحتالل على اعتقالهم ،فيبلغ
ثالثين أسيرا ً أقدمهم األسير كريم
يونس.

عملية �أمنية من محورين في هيت لتحريرها

«داع�ش» ينهار في ديالى ...وجلوالء وال�سعدية في القب�ضة العراقية
ه��ل ب��دأ ال��ع��د العكسي لهزيمة
المشروع الداعشي في العراق .سؤال
ربما لن يخطر على بال الكثيرين بعد
التمدد السريع للتنظيم مطلع الصيف
الماضي واحتالله مساحات شاسعة
من بالد الرافدين مقتربا ً من العاصمة
بغداد .أم��ا اليوم فأضحى السؤال
منطقيا ً ب��ل وبديهيا ً بعد سلسلة
ال��خ��س��ائ��ر ال��م��دوي��ة ال��ت��ي تكبدها
التنظيم في أكثر من محافظة عراقية.
تطورات الساعات الماضية حملت
أخبارا ً سارة للعراقيين وتحديدا ً تلك
اآلتية من محافظة ديالى ،إذ تمكنت
القوات العراقية والحشد الشعبي من
تحرير ناحيتي السعدية وجلوالء من
مسلحي داعش بالكامل.
مصادر ميدانية عراقية أفادت أن
تقدم الجيش والحشد الشعبي أتى
بعد عملية قضم تدريجية بدأت مع
استعادة القرى والمناطق المحيطة
بالناحيتين بما فيها معسكر كوبرا
ق����رب ج���ل���والء وت��ك��ب��ي��د مسلحي
«داعش» خسائر كبيرة ناهزت مئتي
قتيل وجريح.
وكانت القوات العراقية تمكنت من
تحرير ناحيتي السعدية وجلوالء
ف���ي دي���ال���ى م���ن س��ي��ط��رة جماعة
«داعش» بالكامل .وقد أدت العمليات
العسكرية إل��ى مقتل العشرات من
«داعش» بينهم قياديون بارزون.
وأعلن األمين العام لمنظمة بدر
النائب هادي العامري تحرير ناحيتي
السعدية وجلوالء في محافظة ديالى
ش��م��ال ش��رق��ي ب��غ��داد م��ن سيطرة
جماعة «داع���ش» بالكامل ،مؤكدا ً
تطهير قرى الناحيتين من العبوات
الناسفة.
وتمكنت القوات األمنية وبمساندة
قوات الحشد الشعبي من الوصول
إل��ى ناحية السعدية شمال شرقي
بعقوبة ودخولها من محاور عدة،

بعد أن انطلقت عملية تحرير ناحيتي
السعدية وجلوالء فجر األحد الماضي
بقيادة العامري.
وأوضح قائد عمليات دجلة الفريق
الركن عبد األمير الزيدي أن قوات
الجيش والشرطة والحشد الشعبي
قامت بالهجوم من الجانب الجنوبي
الغربي لناحيتي جلوالء والسعدية،
فيما قامت قوات البيشمركة بالهجوم
م���ن ال��ج��ان��ب ال��ش��م��ال��ي ال��ش��رق��ي
للسعدية .وتعد البلدتان المركز
الرئيسي لدعم مسلحي «داع��ش»
الموجودين في جبال حمرين التي
تمتد من ديالى إلى كركوك ،بحسب
المصدر نفسه.
وأدت العمليات العسكرية إلى
مقتل العشرات من «داع��ش» بينهم
قيادات في الجماعة بعد أن حاولت

استقدام تعزيزات بشرية ،إال أن سير
العمليات ك��ان أس��رع وانتهى األمر
بسيطرة الجيش الكاملة.

أهمية جلوالء
والسعدية االستراتيجية

ي��ذك��ر أن ل��ل��ن��اح��ي��ت��ي��ن أه��م��ي��ة
استراتيجية كونهما بمثابة المدخل
المؤدي إل��ى «إقليم كردستان» من
الجهة الجنوبية الشرقية ،كما تقعان
على بعد نحو  50ك��م م��ن الحدود
اإليرانية.
وصرح مسؤول كبير بالبيشمركة
بأن وج��ود «الدولة اإلسالمية» في
جلوالء (على بعد  115كم من بغداد)
يهدد قضائي كالر وخانقين اللذين
يسيطر عليهما األك��راد ،إضافة إلى

السدود وحقول النفط القريبة.
في السياق ،قال جبار الياور األمين
العام لقوات البيشمركة إن استعادة
السيطرة على جلوالء ستتيح أيضا ً
إعادة فتح طريق بين بغداد وخانقين
قرب الحدود اإليرانية.
وطهرت القوات األمنية والشرطة
االتحادية ،مناطق الكيلوات والبو
ع��وس��ج والصباحية غ��رب ناحية
اللطيفية جنوب بغداد .وبإسناد من
ط��ي��ران الجيش وط��ي��ران التحالف
تم تطهير المنطقة وص��وال ً إلى نهر
الفرات ،وذلك بحسب الناطق باسم
قيادة عمليات بغداد العميد سعد
معن.
وفي الشرقاط شمال تكريت ،قتل
أرب��ع��ة م��ن «داع���ش» بينهم قيادي
بضربة جوية شنها الجيش العراقي

قوات عراقية في جلوالء

بينهم م��س��ؤول ك��ب��ي��ر ي��دع��ى أب��و
دجانة.
وف��ي األنبار ق��ال مصدر عسكري
إن القوات العراقية حققت مزيدا ً من
التقدم خالل معارك عنيفة استخدم
فيها الجيش أسلحة حديثة مخصصة
ل��ض��رب ال��م��خ��اب��ئ وم��س��ت��ودع��ات
السالح لإلرهابيين .كما أفيد عن مقتل
العشرات بعد محاوالتهم االختراق
في منطقة السجارية شرق المدينة.

هيت تستعد للتحرير

ولم يهدأ أزيز الرصاص وأصوات
المدافع ف��ي األن��ب��ار غ��رب ال��ع��راق.
مدينة هيت غ��رب محافظة األنبار
تشهد عملية أمنية م��ن محورين
لتحريرها.
وتهدف العملية إلى تأمين الطريق
التابعة للقضاء وم��ن ث��م تحرير
المناطق التابعة له .ويقول العميد
سعد م��ع��ن ،ال��ن��اط��ق ب��اس��م قيادة
العمليات المشتركة ،إن «داع��ش»
يعيش في مرحلة تقهقر واضحة،
وهناك انشقاقات وضربات موجعة
وجهت إلى القيادات ،وأشار إلى أن
ّ
الكثير من عناصر داعش قتلوا.
عملية اقتحام قضاء هيت ستتم
تحت غ��ط��اء م��ن القصف ال��ج��وي.
غطاء تطالب به العشائر ومجلس
المحافظة من أجل ديمومة االندفاع
العسكري .وطالبت العشائر رئيس
الحكومة حيدر العبادي بتكثيف
وجه
الغطاء ال��ج��وي ،وه��و ب��دوره ّ
بتوفير غطاء جوي لتنفيذ القصف
وإيصال المساعدات وتأمين العتاد.
واتسعت العمليات في شرق البالد
حيث جلوالء والسعدية في ديالى.
وتمكنت القوات العراقية من تحرير
قريتي ربيعة والزركوش ،وضربت
طوقا ً أمنيا ً على جلوالء في مسعى
لدخولها.

تقرير �إخباري
«القاعدة» و«داع�ش»...
جذر متطرف واحد ت�أ�س�س على القتل
خ��رج االب��ن م��ن رح��م أم��ه ليثور عليها ،ه��ذه ه��ي قصة
تنظيم «داع���ش» ف��ي عالقته م��ع تنظيم ال��ق��اع��دة ،إذ يمثّل
التنظيم األول النسخة المتط ّرفة عن التنظيم الثاني ،وهي
األشرس على اإلطالق في تجربتها رصد اللحظة التي د ّقت
مسمار نعش العالقة بين التنظيمين ،حين وسع التنظيم
من عملياته في العراق وسورية ،وإعالنه «دولة الخالفة»،
التي رفضها ق��ادة «ال��ق��اع��دة» والكثير م��ن منظري الفكر
المتطرف ،لذلك فإن تنظيم أبوبكر البغدادي يمثّل النسخة
المتط ّرفة عن «القاعدة» وه��ي األش��رس على اإلط�لاق في
تجربتها.
ت��ف��وق تنظيم «داع����ش» على تنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي سباق
كسب االت��ب��اع ،وق��ي��ادة التطرف في العالم يطرح تصاعد
نفوذ عصابات «داع��ش» اإلرهابية ،مقابل انحسار تأثير
تنظيم القاعدة التي خرجت من رحمها أغلب التنظيمات
اإلرهابية رغم أن الهدف النهائي واحد وهو إقامة الخالفة
اإلسالمية ،إال أن العقيدة القتالية اإلرهابية لدى التنظيمين
تختلف كثيراً .إذ «يعتمد تنظيم القاعدة في غالبية عملياته
على استهداف القواعد األميركية العسكرية ،ويعتمد على

أسلوب العمل السري وخداع أجهزة األمن ثم تنفيذ عملياته
اإلرهابية .فيما يعتمد «داعش» في سياسته العسكرية على
منهجية عسكرية حيث أسس جيشا ً يمسك األرض».
أما االختالف الثاني فيرتبط بميل تنظيم البغدادي ألن
يكون معبّرا ً عن أقصى تطرف التطرف ،األمر الذي يدفعه
إلى المباهاة بقسوته وأعماله الوحشية ،بخالف «القاعدة»
وغيره من الجماعات ذات المرجعية السلفية الجهادية التي
تحرص على إخفاء مثل هذه األعمال المثيرة لالشمئزاز
في معظم األحيان.
كما أن «داع���ش» يعتمد ف��ي عقيدته القتالية على قتال
السكان في الدول العربية ،والسيطرة على أكبر قدر متصل
من األرض إلنشاء دولته المزعومة على أن يتم التوسع بها
عن طريق القتال فيما بعد ،فيما يتم تركيز تنظيم القاعدة
على قتال األنظمة الغربية ،لكن ذلك لم يمنعها من االنتشار
بقوة في اليمن والمغرب العربي.
وإذا كان التنافس على القيادة يولّد الكثير من الفروق بين
التنظيمين ،إال أن تأكيد تهديدهما للغرب يمثل عمق التشابه
في الفكر التكفيري الذي يدفعهما إلى القتل واإلرهاب.

لكن تنظيم ال��ق��اع��دة ر ّك���ز ف��ي عمله على ال��وص��ول إلى
األه����داف ال��غ��رب��ي��ة ع��ب��ر إرس����ال اإلره��اب��ي��ي��ن إل���ى أوروب���ا
والواليات المتحدة أو استنهاض الخاليا النائمة فيها ونجح
في ذل��ك ،إال أن عصابات «داع���ش» لم تنجح إل��ى اآلن في
الوصول إلى أهداف حيوية في أوروبا والواليات المتحدة،
واكتفت بأهداف بشرية عبر قتل رهائن غربيين.
وعلى صعيد التكتيك الحربي والعسكري ،فإن تنظيم
البغدادي كان أشد براعة من تنظيم القاعدة في استمالة
الحواضن اإلرهابية الواسعة في العراق وسورية ،فيما لم
يستطع أفراد تنظيم القاعدة استمالة عشائر ومدن وقرى
في أوج نفوذه في أفغانستان ،وظل أف��راده مهمشين في
الغالب ،في الجبال والكهوف.
وم���ق���درة «داع������ش» ال��ك��ب��ي��رة ع��ل��ى اس���ت���خ���دام شبكات
ال��ت��واص��ل االلكتروني باالعتماد على ضباط عسكريين
عراقيين سابقين ،ساعدوه في نشر دعايته إلى المقاتلين
الشباب في شتى بقاع العالم ،والتي تمكنت من منحهم
الحماسة واإلصرار اللذين لم تنجح التسجيالت الصوتية
لقائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في إحداثها.

جهات عنيفة
تدعم المرزوقي

ف��ي األث��ن��اء ،اتهم الباجي قائد
السبسي المرشح األوفر حظا ً للفوز
باالنتخابات الرئاسية التي أجريت
األحد في تونس ،الرئيس المنتهية
والي��ت��ه محمد المنصف المرزوقي
منافسه الرئيسي في االنتخابات،
بأنه مرشح «اإلسالميين والسلفيين
الجهاديين».
ولم تعلن الهيئة المكلفة تنظيم
االنتخابات بعد النتائج الرسمية،
إال أن مديري الحملتين االنتخابيتين
لقائد السبسي وال��م��رزوق��ي أعلنا
أنهما سيتنافسان في ال��دور الثاني
المقرر تنظيمه قبل نهاية كانون األول
المقبل.
وق��ال قائد السبسي ( 87سنة)
في تصريح أمس إلذاعة «آر أم سي»
الفرنسية «من صوتوا للمرزوقي هم
اإلسالميون الذين رتبوا ليكونوا معه،
أي إط���ارات ح��زب حركة النهضة،
والسلفيون الجهاديون ،ورابطات
حماية الثورة وكلها جهات عنيفة».

وف��از ح��زب «ن��داء تونس» الذي
أسسه الباجي قائد السبسي في
 2012في االنتخابات التشريعية
التي أجريت في  26تشرين األول
الماضي على حركة النهضة التي
حكمت ت��ون��س منذ نهاية 2011
وحتى مطلع .2014
وكانت الحركة تخلت عن السلطة
لحكومة غير حزبية ت��ق��ود البالد
حتى اجراء انتخابات عامة ،إلخراج
ت��ون��س م��ن أزم���ة سياسية ح��ادة
اندلعت في  2013إثر اغتيال اثنين
من ق��ادة المعارضة وقتل عناصر
من الجيش والشرطة في هجمات
نسبتها السلطات إلى إرهابيين.
ولم تقدم حركة النهضة مرشحا ً
لالنتخابات الرئاسية وأعلنت أنها
ت��رك��ت ألن��ص��اره��ا ح��ري��ة انتخاب
رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية».
ويعتقد خصوم الحركة التي حلت
الثانية في االنتخابات التشريعية
األخيرة أن «النهضة» تدعم بشكل
غير معلن المرزوقي في االنتخابات،
في حين تنفي الحركة ذلك.
وأصر الباجي قائد السبسي على
أن «كل اإلسالميين اصطفوا وراءه
ال��م��رزوق��ي» ف��ي انتخابات األح��د.
وت��وق��ع ق��ائ��د السبسي أن تونس
ستنقسم خ�لال ال��دورة الثانية من
االنتخابات الرئاسية إل��ى «شقين
اثنين ،اإلسالميون من ناحية وكل
الديمقراطيين وغير اإلسالميين من
ناحية اخرى».
وبحسب ال��ق��ان��ون االنتخابي،
يتعين على الهيئة االنتخابية إعالن
النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية
في أجل أقصاه ثالثة أيام بعد إغالق
آخر مكتب لالقتراع أي في  26تشرين
ال��ث��ان��ي ،ل��ك��ن الهيئة أع��ل��ن��ت أنها
«ستسعى إلى اختصار هذا األجل إلى

يومين».
ووف���ق ه��ذا ال��ق��ان��ون ،وف��ي حال
عدم حصول أي من المرشحين على
«الغالبية المطلقة» م��ن أص��وات
الناخبين أي  50في المئة  ،+1تجرى
دورة انتخابية ثانية في أجل أقصاه
 31كانون األول المقبل ،يشارك فيها
فقط المرشحان الحائزان المرتبة
األولى والثانية في الدورة األولى.

المرزوقي يدعو السبسي
إلى مناظرة تلفزيونية

ف��ي السياق ،ق��ال ال��م��رزوق��ي في
وقت متأخر من مساء األحد ،في كلمة
ألنصاره من شرفة المقر المركزي
لحزبه ،إنه يدعو منافسه في الجولة
الثانية «إل���ى مناظرة تلفزيونية
ومواجهته مباشرة أم���ام الشعب
التونسي» ،وفق ما نقلت «رويترز».
وأض��اف أن��ه ينتظر من منافسه
«عدم التهرب من هذا التحدي» .ودعا
المرزوقي حلفاءه في النضال ممن
لم ينجحوا في الفوز في انتخابات
الرئاسة إلى دعم رئيس ديمقراطي
ضد ع��ودة اآلل��ة القديمة في إش��ارة
للسبسي.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس
ل��والي��ة م��ن خ��م��س س��ن��وات قابلة
للتجديد مرة واح��دة ،وفق الدستور
التونسي الجديد الذي صادق عليه
المجلس التأسيسي مطلع عام ،2014
وال يمنح الدستور سوى صالحيات
محدودة لرئيس الدولة ،لكن االقتراع
العام يمنحه وزنا ً سياسيا ً كبيراً ،كما
يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان إذا
لم تنل الحكومة التي تعرض عليه
الثقة لمرتين متتاليتين.

بني �أر�شيد يدعو من ال�سجن
�إلى حوار مع الحكومة الأردنية
اإلخوان المسلمين باألردن إلى حوار وطني بين الحكومة
والمعارضة ،نافيا ً وجود أية اتصاالت مع الحكومة بشأن
اعتقاله بسبب تصريحات له اعتبرت مسيئة لعالقة
المملكة بدولة اإلمارات.
ويعتبر بني أرشيد أرفع شخصية معارضة من جماعة
اإلخوان المسلمين تعتقل في عهد الملك عبد الله الثاني.
وق��ال القيادي في جماعة اإلخ���وان م��راد العضايلة
لـ»الجزيرة نت» إن أكثر من مئة شخصية وطنية وإسالمية
زارت بني أرشيد في مكان احتجازه بسجن ماركا أول من
أمس.
وتابع العضايلة أن��ه ح ّمله واآلخ��ري��ن الذين زاروه

ث�ل�اث رس��ائ��ل ،األول����ى تستهجن اع��ت��ق��ال��ه استجابة
لضغوط وإمالءات خارجية ،والثانية ضرورة المسارعة
إلى فتح حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة
وكل القوى الفاعلة في ظل ما يمر به الوطن من أزمات
سياسية واجتماعية واقتصادية ،وفي ظل الظرف الدقيق
بالمنطقة.
والرسالة الثالثة تأكيده أن هذه االعتقاالت تستهدف
دور الحركة اإلسالمية ،وبخاصة في ما يتعلق بدعوتها
إلى اإلصالح ومحاربة الفساد ،وقيادتها للشارع األردني
في التصدي للمشروع الصهيوني الذي يسعى لتهويد
القدس المحتلة والمقدسات.

و�ساطة بين الأطراف ال�سودانية
تحت �إ�شراف «الآلية الأفريقية»
تتواصل ف��ي العاصمة اإلثيوبية
أدي��س آب��اب��ا ،المفاوضات الرسمية
بين الحكومة السودانية والحركات
المسلحة في دارف���ور ،تحت إش��راف
اآلل��ي��ة األف��ري��ق��ي��ة رف��ي��ع��ة المستوى
برئاسة ثابو أمبيكي ،بهدف الوصول
إلى اتفاق لوقف إطالق النار باإلقليم
المضطرب غرب البالد.
وق����د ال��ت��ق��ى م���وف���دو ال��ح��ك��وم��ة
والمتمردين م��رات ع��دة على طاولة
مفاوضات ف��ي محاولة لحل النزاع
في هذه المنطقة القاحلة والذي أسفر
بحسب األمم المتحدة عن سقوط 300

أل��ف قتيل ون���زوح مليوني شخص.
لكن المحادثات لم تفض مطلقا ً إلى
تقدم ملموس .ويتولى الرئيس الجنوب
أفريقي مهمة وساطة في مفاوضات
أخرى لم تسفر أيضا ً عن نتيجة حتى
اآلن بين الخرطوم ومتمردين ناشطين
في واليتين سودانيتين آخريين ،النيل
األزرق وجنوب كردفان.
ووافقت حركتا «العدل والمساواة»
و»تحرير السودان ـ جناح مني أركي
مناوي» ،على التفاوض مع الحكومة،
بينما رفضت «حركة تحرير السودان»
بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وأشار أمبيكي في كلمته في الجلسة
االف��ت��ت��اح��ي��ة ،إل���ى م��ب��ادرة الرئيس
السوداني عمر البشير بشأن الحوار
ال��وط��ن��ي ،ال��ت��ي ق��ال إن ال��ع��ال��م كله
استقبلها باهتمام كبير ،كونها دعت
إل��ى ح��وار شامل يضم ق��وى الشعب
السوداني السياسية كافة بما فيها
الحركات المسلحة.
وس��ب��ق أن أط��ل��ق البشير م��ب��ادرة
للحوار الوطني ،لكن العملية تعرضت
النتكاسة بعد انسحاب «حزب األمة»
من الحوار ،وعدم مشاركة قوى اليسار
والحركات المسلحة.

م�صر :مقتل  11م�سلح ًا خالل مداهمات في �سيناء
أعلن الجيش المصري مقتل  11مسلحا ً نتيجة لتبادل
إطالق نار كثيف خالل مداهمات نفذها في شبه جزيرة سيناء
الواقعة شمال شرقي البالد.
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في بيان
صحافي أم��س إن ه��ؤالء المسلحين قتلوا نتيجة لتبادل
إطالق نار كثيف إثر تعرض القوات لنيران رشاشات مضادة
للطائرات ومحاوالت استهداف بألغام وعبوات ناسفة خالل
مداهمات في سيناء ،مؤكدا ً في الوقت نفسه عدم حدوث
خسائر في القوات أو المعدات أثناء هذه المداهمات.
وأوض��ح أن هذه المداهمات «تأتي في إطار تنفيذ خطة
شاملة للقوات المسلحة للقضاء على اإلرهاب في شبه جزيرة
سيناء وعلى االتجاهات االستراتيجية كافة».
وذك��ر أن��ه ج��رى تدمير  15ملجأ تحت األرض مجهزة
لالستخدام ،وفي الوقت نفسه ضبط وتدمير  12عربة من
أن��واع مختلفة و 20دراج��ة نارية من دون لوحات معدنية
تستخدم في تنفيذ «عمليات ارهابية» ضد عناصر الجيش
والشرطة .من ناحية أخ��رى ،أف��ادت مصادر طبية وسكان

محليون فى شمال سيناء بأن عبوة ناسفة وضعها مجهولون
على جانب الطريق المار بجوار قرية بالقرب من مدينة
العريش انفجرت أثناء مرور آلية للشرطه ما أسفر عن مقتل
ضابط شرطة وإصابة جندي بجروح.
وكان سكان المناطق القريبة من قرية زراع الخير بالقرب
من المدخل الغربي لمدينة العريش قد سمعوا صوت انفجار
تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة زرعت على الطريق.
وتشن ق��وات األم��ن المصرية حملة ضد اإلرهابيين في
شبه جزيرة سيناء ،الذين يشنون هجمات بشكل متواصل
تستهدف رجال الشرطة والجيش منذ خلع الرئيس المصري
السابق محمد مرسي ،وحظر جماعة اإلخوان المسلمين التي
ينتمي إليها العام الماضي.
وتتهم الحكومة جماعة اإلخ��وان المسلمين المحظورة
بالمسؤولية عن تأجيج العنف ودعم الجماعات المسلحة
التي تقوم بهذه العمليات ضد القوى األمنية .وقد أسفرت
حملة الدهم التي شنها الجيش ضد هذه الجماعات في سيناء
عن مقتل المئات من المسلحين واعتقال اآلالف.

