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مقتل  7ع�سكريين
في هجومين انتحاريين �شرق اليمن

الجي�ش ي�ضيق الخناق على التنظيم ويو�سع رقعة ال�سيطرة في المحافظة
مطار ديرالزور ع�صي على الإرهابيين وخ�سائر «داع�ش» كبيرة

خريطة تبين مواقع مساحة وجود القوات السورية في المحافظة

ديرالزور -مالك الجاسم
بعد سلسلة االنتصارات للجيش السوري في أحياء
مدينة ديرالزور ،وبعد التقدم في منطقة حويجة صكر
المنطقة االستراتيجية والتي تعد آخر خطوط اإلم��داد
للمسلحين في ديرالزور حاول اإلرهابيون فتح جبهات
جديدة مع الجيش حتى يبعد النظر عن الخسائر الكبيرة
ال��ت��ي تلقاها عناصر ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة ل��ذل��ك ظهرت
مناطق اشتباكات جديدة خاصة في حي الصناعة التي
يسيطر الجيش السوري على قسم منه وكذلك محاولة
داعش التسلل إلى حي الرصافة الذي يقع تحت سيطرة
الجيش السوري عبر محاولة تفجير مفخخة استطاع
الجيش تدميرها قبل وصولها إلى هدفها وكانت خسائر
داعش كبيرة قدرت بالعشرات مع تدمير عدد من اآلليات
والعربات المصفحة.

كيف انقلب السحر على الساحر؟

محاوالت «داع��ش» لم تتوقف عند ه��ذا الحد فكانت
األنظار تنشد نحو المطار عبر حشود كبيرة قدرت باآلالف
حاولت التقدم نحو عدد من النقاط العسكرية عبر قرية
المريعية وحويجة المريعية شرق المطار وعبر قرية
الجفرة ولم يكن خافيا ً على أي شخص إن مطار ديرالزور
كان على قائمة تنظيم داع��ش اإلرهابي خصوصا ً بعد
سقوط مطار الطبقة ولم يدرك عناصر «داعش» أن الوضع
في مطار دي��رال��زور يختلف كليا ً عن الوضع في مطار
الطبقة ،وظنوا أن المطار سيسقط خالل فترة قصيرة.
لكن انقلب السحر على الساحر عبر تمكن وحدات حماية
المطار والكمائن المتقدمة للجيش في المنطقة من التصدي
لمحاوالت التقدم واستطاعت إيقاع أعداد كبيرة من القتلى
في صفوف التنظيم قدرت بالمئات األمر الذي أكدته مواقع
المعارضة وصفحاتها على موقع التواصل االجتماعي

أسلحة لداعش
وغصت مستشفيات المسلحين الميدانية بعشرات
اإلصابات وبدأت معها ن��داءات استغاثة من المسلحين
للمساعدة.
ولم يكن تفكير عناصر «داعش» يتوقف هنا بل حاول
عدد من اإلرهابيين التسلل إلى منطقة الجبل االستراتيجية
التي تطل على أحياء مدينة ديرالزور وحيث يتمركز سالح
المدفعية عليه ،األمر الذي يسهل على الجيش السوري
استهداف تحركاتهم في أحياء المدينة وقرى ديرالزور،
محاوالت «داع��ش» لتسلل من ناحية حي العمال إلى
منطقة الجبل باءت بالفشل ،وتمكن الجيش من القضاء
على كامل أفراد المجموعة اإلرهابية .والمعلومات أكدت
أن هناك المئات من القتلى في منطقة الجبل من بينهم
قادة ميدانيين وأمير داعشي في مدينة ديرالزور وشرعي
المحافظة أبو الفاروق التونسي.
وتناقلت مواقع عدة خبر خالفات حادة نشبت بين قادة
التنظيم نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقوها في المعركة
كما أف��ادت بعض المصادر أنباء حول ف��رار المئات من
العناصر نحو الحدود العراقية محملين بمئات القتلى من
عناصرهم عبر شاحنات كبيرة.
وال��ه��ج��وم على ال��م��ط��ار ليس األول ،إذ ك��ان إع�لام
المعارضة يتناقل خبر محاصرة المطار منذ فترة ليست
بالقصيرة وبقيت هذا األخبار تفقد صدقيتها مع حركة
المطار الطبيعية باعتباره نقطة انطالق العمليات الجوية
في المنطقة الشرقية ولكن الهجوم يعتبر األول من حيث
الحشد الكبير الذي قدر باآلالف ومع هذا استطاعت وحدات
الجيش التعامل مع الهجوم وصده وتكبيد اإلرهابيين
خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

ضخ إعالمي واسع

ترافقت هجمات «داع���ش» م��ع زي���ادة عملية الضخ
اإلع�لام��ي عبر م��واق��ع المعارضة وقنواتها الفضائية

وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي كنوع من
الحرب النفسية وإعطاء عامل ثقة للمسلحين وتناقلت
أخبارا ً مفادها أن عناصر «داعش» استطاعت الدخول إلى
مطار ديرالزور واالشتباكات داخل المطار وسقوط منطقة
الجبل وسقوط كتيبة الصواريخ وغيرها من األخبار،
لكن على أرض الواقع كان الجيش السوري يلقن عناصر
«داع��ش» درس�ا ً في فنون القتال وانكشفت الحقائق مع
ساعات الصباح األول��ى حيث جالت سيارات الجيش
ش��وارع محافظة دي��رال��زور الممتلئة بعشرات القتلى
ترافقت مع زغاريد أبناء المحافظة ونثر حبات األرز لرجال
الجيش على هذا االنتصار الكبير في تصديهم لإلرهاب
واإلرهابيين.
وبقي مطار ديرالزور الذي يقع جنوب شرقي المدينة
منطلقا ً لطائرات الجيش السوري حيث استهداف عشرات
المواقع والتجمعات لـ»داعش».

آخر خطوط اإلمداد

حويجة صكر التي باتت من أولويات الجيش السوري
وكان هناك سباق للسيطرة عليها لقطع آخر خطوط اإلمداد
للمجموعات اإلرهابية .واليوم الجيش يسيطر على قسم
كبير من هذه المنطقة التي تعتبر مهمة إلحكام الطوق على
المجموعات اإلرهابية داخل المدينة وفي حال تم السيطرة
عليها ستكون مهمة الجيش سهلة نحو بقية األحياء
وخصوصا ً من ناحية جسر
السياسية وحي الحويقة.

اتساع رقعة السيطرة للجيش

اختلفت الموازين على األرض واتسعت رقعة السيطرة
الميدانية بعد عمليات الجيش ال��س��وري ف��ي أحياء
مدينة ديرالزور فبعد أن كان الجيش يسيطر على حيي
ال��ج��ورة والقصور اليوم يسيطر على مساحة واسعة

المجل�س الأردني لل�ش�ؤون الخارجية
يدين العدوان على �سورية وي�ستغرب �صمت حكومة ع ّمان
دان المجلس األردني للشؤون الخارجية ،قيام العدو «اإلسرائيلي»
بالعدوان الجوي على سورية ،ويعتبر أن هذا العدوان اإلرهابي هو
دليل إضافي ملموس على التحالف القائم بين «إسرائيل» والجماعات
المسلحة اإلرهابية التي تقاتل الجيش السوري؛ ويذ ّكر المجلس
بهذه المناسبة بأنّ اإلرهابيين المتطرفين والمعتدلين عملوا طوال
السنوات األربع الماضية على ضرب البنى التحتية للدفاعات الجوية
السورية ،وعملوا كطابور خامس للعدو.
وبينما يحيّي المجلس ،االتحاد الروسي ـ بصفة خاصة ـ على موقفه
المبدئي من هذا العدوان ،وتحذيره «إسرائيل» من مغبة تكراره،
يستنكر تجاهل الحكومة األردنية العدوان على سورية ،واستمرار
هذه الحكومة في تسليح وتدريب ودع��م ما يُسمى «المعارضين
المعتدلين» في جنوب سورية؛ إنّ ه��ؤالء ليسوا سوى إرهابيين
وعمالء للعدو .ويطالب المجلس بالكف فورا ً عن هذا التدخل العدواني
في سورية ،الذي يتضافر مع العدوان اإلرهابي والصهيوني.
ويرى المجلس أن الغارات «اإلسرائيلية» الغادرة في محيط دمشق
ذات دالالت إقليمية ،بالغة الخطورة على المنطقة ،بما فيها األردن.
ويشير المجلس إلى أن تع ّمق األزم��ة الداخلية في «إسرائيل»
وسقوط حكومة االئتالف الصهيوني وحل «البرلمان» ،جعل المبادرة
السياسية بيد ما يعرف باليمين الصهيوني الذي يمثله بنيامين
نتنياهو ووزي��ر خارجيته ليبرمان؛ فمنذ بداية األزم��ة السياسية
الداخلية تصاعدت العدوانية الصهيونية ض��د الفلسطينيين
وخصوصا ً في مدينة القدس المحتلة ،وتصاعدت االعتداءات على
المسجد األقصى وأطلقت موجة عنف وحشي ض ّد الفلسطينيين ،في
سياق إطالق مشروع «يهودية الدولة» ،ما يعني طرد الشعب العربي

الفلسطيني من أرض��ه التاريخية المحتلة ع��ام  1948وتجريده
من حقوقه المدنية واالجتماعية ودفعه إلى الخروج من أراضيه
ووطنه واستمرار احتالل الضفة الغربية والقدس ومواصلة تهجير
للفلسطينيين من األراض��ي المحتلة كافة ،وكذلك تصعيد اللهجة
العدوانية ض ّد المقاومة اللبنانية والتعاون مع اإلرهاب الدولي في
محاولة إنشاء منطقة عازلة داخل األراضي السورية جنوباً ،تمت ّد
باتجاه الحدود األردنية ،واإلق��رار علنا ً بالتعاون مع هذه القوى
اإلرهابية.
تسعى القوى السياسية اليمينية داخ��ل الكيان «اإلسرائيلي»
إلى توتير األج��واء السياسية والعسكرية على الحدود المحيطة
بالكيان الصهيوني في محاولة منها لتخفيف األزم��ة السياسية
الداخلية وتعزيز نفوذ أكثر القوى فاشية وعدوانية في المجتمع
«اإلسرائيلي».
واستغرب المجلس ،استمرار نهج التعاون االقتصادي والسياسي
بين النظام األردني والكيان الصهيوني ،من دون أدنى تقدير ألخطار
هذا التعاون وانعكاساته الكارثية على الشعب األردني.
وعليه ،يعتبر المجلس األردن��ي للشؤون الخارجية ،تصعيد
ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ض��د س��وري��ة ،وتحالف «إس��رائ��ي��ل» مع
اإلرهابيين ،وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ،اعتداء
على األمن الوطني األردني ،ويطالب الحكومة األردنية بالتوقف عن
مساعدة اإلرهابيين في سورية ،واتخاذ موقف حازم من السياسات
العدوانية «اإلسرائيلية» ،والقيام باإلجراءات الوقائية التي تضمن
إبعاد شبح المخططات الصهيونية ضد وطننا ودع��م الحكومة
الشرعية في سورية الشقيقة التي تمثل عمقنا االستراتيجي.

محكمة م�صرية تق�ضي بحب�س نا�شط � 3سنوات

من المدينة ويضيق الخناق على المجموعات اإلرهابية
داخل المدينة خصوصا ً بعد قطع خط اإلم��داد الرئيسي
لإلرهابيين عبر جسر السياسية وال��ذي نجح الجيش
بقطعه عبر عملية نوعية ،والجيش يسيطر إضافة إلى
أحياء الجورة والقصور والدير العتيق وغ��ازي عياش
على أحياء الموظفين وقسم من أحياء العرفي والجبيلة
والرشدية والحويقة والصناعة والعمال ،إضافة إلى قرى
البغيلية وهرابش والجفرة وقسم من حويجة المريعية
ويضاف إليها سيطرة الجيش على قسم كبير من منطقة
حويجة صكر وهي مساحة شاسعة من المدينة قياسا ً
على ما تبقى من أحياء الحميدية والعرضي والمطار
القديم وكنامات وما تبقى من فلول اإلرهابيين في العمال
والعرفي والحويقة والرشدية.

انحسار الحاضنة في الريف

ريف ديرالزور الشرقي والغربي يعيش حالة واحدة
بعد تمكن عناصر «داعش» من التغلغل في هذه القرى لكن
ممارسات داعش اإلرهابية بحق المواطنين األبرياء جعلت
حاضنة هذا المرض تنحسر وخصوصا ً بعد المجازر التي
ارتكبها عناصر التنظيم بحق أبناء عشيرة الشعيطات
التي كانت السباقة في مقاومة هذا التنظيم اإلرهابي.
وبالعودة لممارسات «داعش» اإلرهابية والتي تمثلت
بقطع ال���رؤوس والتمثيل بالجثث وصلب المواطنين
وعمليات الرجم ومنع األطفال من التعلم وإغالق المدارس
ومنع المواطنين من الذهاب للعمل وف��رض قيود على
الحياة الريفية جعلت من ذل��ك قاعدة لالنطالق نحو
التخلص من هذا المرض فشهدت بعض القرى عمليات
قتل للمسلحين ومهاجمة مقارهم في عدد من قرى مدينة
البوكمال والميادين وتفجير سياراتهم وآخرها ما حصل
في قرية حسرات حيث تم قتل اثنين من القناصة أحدهم
من جنسية أفغانية.

الإمارات :ال�سجن الم�ؤبد لـ 15متهم ًا
باالن�ضمام لـ«جبهة الن�صرة» و«�أحرار ال�شام»
قضت محكمة إماراتية ،أمس ،بالسجن المؤبد على  15متهما ً باالنضمام إلى منظمتي
«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتين لتنظيم «القاعدة».
وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة االتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الطنيجي
أحكاما ً تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ  15في قضية االنضمام
إلى المنظمتين.
وصدرت األحكام حضوريا ً بحق  11متهما ً وغيابيا ً بحق  4متهمين.
وأمرت المحكمة بمصادرة األجهزة اإللكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغالق الموقع
اإللكتروني الخاص بأحد المتهمين إغالقا ً كليا ً وتغريمه مليون درهم ( 277ألف دوالر)
وتغريم المتهم الخامس  15ألف درهم ( 4آالف دوالر) ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد
المتهمين األجانب عن اإلمارات بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم.
وأسندت المحكمة للمتهمين تهم االلتحاق واالنضمام وجمع وتحويل األم��وال إلى
«منظمتين إرهابيتين خارج اإلم��ارات هما «جبهة النصرة» و»أح��رار الشام» التابعتين
لتنظيم القاعدة ،إضافة إلى القيام بصنع المتفجرات من دون الحصول على ترخيص بذلك
من الجهات المختصة وتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور
التعامل بها».
وبدأت المحكمة النظر في القضية في شهر أيار الماضي ،ووجهت النيابة العامة للمتهمين
تكوين خلية في ما بينهم تابعة لتنظيم «القاعدة» داخل اإلمارات للترويج ألغراضه وأهدافه
واستقطاب أعضاء لالنضمام إليه وااللتحاق بالمنظمة اإلرهابية «جبهة النصرة».
وذكرت النيابة أن المتهمين «جمعوا أمواال ً وأمدوا بها «جبهة النصرة» بقصد استخدامها
في تمويل األعمال اإلرهابية خارج اإلمارات مع علمهم بذلك».
ووجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين آخريين «بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني
على اإلنترنت نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة بقصد الترويج ألفكاره واستقطاب
أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم اإلرهابية خارج اإلمارات» إلى
جانب «اإلشراف وإدارة موقع إلكتروني على اإلنترنت ونشر معلومات عليه عن التنظيم
بقصد الترويج ألفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ
أعمالهم اإلرهابية خارج االمارات».

ً
إعالما ً
ال�سي�سي :الدولة تريد � ً
ناجحا
قوميا

بيان الرابطة ال�سورية
للأمم المتحدة بمنا�سبة اليوم
العالمي لحقوق الإن�سان

الجي�ش الليبي يتقدم
نحو طرابل�س ور�أ�س جدير

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة
ّ
والمؤسسات الصحافية القومية ،بهدف وضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ،
ّ
للنهوض بالصحف القومية واستغالل أصولها االستغالل األمثل.
وطالب السيسي ،خالل لقاء مع أعضاء المجلس األعلى للصحافة ورؤساء
المؤسسات الصحافية القومية ورئيس وكالة أبناء الشرق األوس��ط ،بحضور
تتوصل
رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ،ووزير المالية هاني قدري ،بأن
ّ
المؤسسات الصحافية
اللجنة إلى عشرة أو  12قرارا ً تكون قادرة على حل مشكالت
ّ
القومية ،بحيث يكون جزء من هذه الحلول من خارج الصندوق ،أي حلول غير
تقليدية.
المؤسسات الصحافية
وأ ّكد السيسي مجددا ً أنّ «الدولة لن تسمح بسقوط
ّ
المؤسسات الصحافية وتشتغل» ،موضحا ً أنّ
القومية» ،قائالً« :نريد أن تتفوق
ّ
«الدولة تريد أن يكون اإلعالم القومي إعالما ً ناجحاً ،وال بد أن نكون متأكدين من
ذلك».
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بحبس الناشط البارز أحمد دومة  3سنوات
وتغريمه  10آالف جنيه بعد إدانته بإهانتها خالل جلسة محاكمته عام .2011
وكان محامو المتهم انسحبوا في جلسة سابقة بحجة منعهم من قبل هيئة
المحكمة من الدفاع عنه.
وقال دومة بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص زجاجي يمثل فيه إنه
يرفض أن يدافع عنه محام انتدبته المحكمة بعد انسحاب دفاعه .كما أضاف أن
المحكمة امتنعت عن طلبات تقدم بها لعالجه مما قال إنها أزمات صحية.
ويحاكم دومة و 268آخرون بتهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل حارقة
والتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق مبنى حكومي في كانون األول عام
.2011
ووقعت األحداث التي قتل فيها ثمانية أشخاص وأصيب  347آخرون أمام مباني
مجالس الوزراء والشعب والشورى القريبة من ميدان التحرير مهد االنتفاضة.

يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وثيقة ذات أهمية
كبرى في تاريخ اإلنسانية ،إذ وقعت عليه دول العالم
كافة ،ولم يعارضها أحد سوى بضع دول استنكفت عن
التصويت.
تغير نظام الحكم في كل الدول التي استنكفت واستمر في
دولة واحدة هي المملكة العربية السعودية.
على الصعيد الدولي ترى الرابطة أن العولمة تتضمن في
ما تتضمنه الوصول إلى معلومات خاصة وشخصية مما زاد
الفجوة بين الشمال والجنوب.
أما على الصعيد العربي واإلقليمي فترى الرابطة أن
ظاهرة اإلرهاب تنتعش متذرعة بذرائع شتى ،تهدد حقوق
اإلنسان قي حياته وحريته وكرامته ما انعكس على سورية
خالل أزمتها الحالية وبخاصة النساء واألطفال.
وفي األيام التي يحتفل بها العالم دوال ً وشعوبا ً باليوم
العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ  2014/12/10قامت
“إسرائيل” بإظهار تحديها ي��وم األح��د 2014/12/7
بعدوان سافر على منطقتين آمنتين في دمشق متحدية المثل
اإلنسانية العليا.
وقبل ذلك كانت “إسرائيل” في موقف وحيد مناقض لدول
العالم بشأن ضرورة انسحابها من الجوالن السوري المحتل
بانتهاك مستمر لحقوق اإلنسان في منطقتنا من العالم.
ل��ذا تطالب الرابطة بتطبيق القرارين الصادرين عن
األمم المتحدة القرار الرقم  2170والرقم  2178المتعلقين
بمكافحة اإلرهاب.
الرابطة السورية لألمم المتحدة

حقق الجيش الليبي تقدما ً في معاركه مع
مسلحين ينتمون إل��ى ق��وات «فجر ليبيا»،
في المناطق الواقعة غرب العاصمة الليبية
طرابلس ،وأوقع خسائر في األرواح في صفوف
المسلحين .فيما قررت السلطات الجزائرية
حفر خنادق عبر حدودها الشرقية مع ليبيا،
في سياق مساعي حكومية للتصدي لموجة
التهريب واإلرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وذكرت مصادر أمنية أن «اشتباكات وقعت
في المناطق القريبة من مدينة الزاوية ،على
بعد نحو  40كيلومترا ً غرب طرابلس ،حيث
أوقع الجيش الكثير من اإلصابات في صفوف
قوات فجر ليبيا بين قتيل وجرح».
من جهة أخ��رى ،كشفت مصادر إعالمية،
ن��ق�لاً ع��ن خ��ب��راء عسكريين ،ب���دء الجيش
الوطني عملية تحرير معبر رأس جدير منذ
صباح األحد ،مشيرة إلى أن الجيش تمكن من
السيطرة على معسكر شهوب جنوب مدينة
زلطن القريبة من المعبر الحدودي مع تونس،
بعد دح��ر ق��وات «فجر ليبيا» التي حاولت
التقدم نحو منطقة العسة ،انطالقا ً من زلطن
وأبو كماش.
وأف��ادت مصادر بأن الجيش الليبي يتقدم
باتجاه مدينة صرمان ،مشيرة إلى أنه استحوذ
على آل��ي��ات وس��ي��ارات تابعة لميليشيات

ما يعرف بـ«فجر ليبيا» ،كما أ ُ ِ
س��ر ع��دد من
المسلحين .وك��ان الطيران الحربي الليبي
شن أول من أم��س غ��ارات جوية على مواقع
لتنظيمات متطرفة في درنة وغرب بنغازي،
وقصف آليات ودبابات تابعة لجماعة فجر
ليبيا بمنطقة العسة جنوب منفذ رأس جدير.
على صعيد آخ��ر ،أف���ادت م��ص��ادر أن��ه تم
تجهيز مهبط مطار رأس الن��وف الستقبال
الطائرات ،وأنه جرى تزويده بكاشفات ضوء
ليلية ،فيما تحدثت أن��ب��اء ع��ن وص��ول أول
طائرة تابعة لرئاسة األركان محملة بمعدات
عسكرية إلى المطار أول من أمس.
ويأتي هذا ،بعد أنباء عن تقدم ميليشيات
مصراته إلى مدينة سرت ،استعدادا ً للسيطرة
على الهالل النفطي.
إل��ى ذل���ك ،كشف م��ص��در أم��ن��ي ج��زائ��ري،
أن ب�لاده ب��دأت بحفر خ��ن��ادق عبر حدودها
الشرقية مع ليبيا ،وأض��اف أن «العمليات
االحترازية التي تقودها السلطات الجزائرية
عبر ال��ح��دود ،تأتي ف��ي إط��ار مخطط جديد
يتم تفعيله ،تحسبا ً لتردي األوض��اع األمنية
عبر الحدود ،وكذلك التصدي لتهريب الوقود
وأموال وأغذية ،غالبا ً ما تقف وراءه عصابات
متحالفة مع الجهاديين».

أعلن مصدر عسكري «مقتل سبعة
ج��ن��ود يمنيين أم���س ف��ي هجومين
بسيارتين مفخختين استهدفا مقرا ً
للجيش ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي اليمن»
وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهما
مؤكدا ً أنهما أوقعا «عشرات القتلى
والجرحى».
وأوضح المصدر العسكري لوكالة
«فرانسبرس»انهتمتفجيرالسيارتين
في محيط مدخل مقر قيادة المنطقة
العسكرية األولى في مدينة سيئون في
محافظة حضرموت ،ما أدى «إلى مقتل
سبعة جنود وإصابة ثمانية آخرين».
وأضاف المصدر نفسه أن «انتحاريين
يقودان سيارتين مفخختين اقتحما
مدخل مقر قيادة المنطقة العسكرية
األولى وفجرا نفسيهما».
وبحسب ال��م��ص��در ،ف��إن «تنظيم
القاعدة يقف خلف الهجومين» ،مشيرا ً
إل��ى أن «جثتي االنتحاريين وجثث
بعض ال��ج��ن��ود تحولت إل��ى أش�لاء
وتطايرت في المكان».
ووق���ع ال��ه��ج��وم��ان بعيد وص��ول
موكب قائد المنطقة العسكرية األولى
ال��ل��واء الركن عبد الرحمن الحليلي
الذي نجا من الهجوم ،بحسب المصدر
العسكري.
م��ن جهته ،ق��ال م��ص��در عسكري
آخ��ر لوكالة ف��ران��س ب��رس إن أول��ى
السيارتين المفخختين انفجرت عند
مدخل مقر المنطقة العسكرية األولى،
ما أسفر عن مقتل خمسة جنود .وذكر

المصدر أن السيارة الثانية تمكنت
من الدخول حوالى ثالثين مترا ً بعد
المدخل «قبل أن تنفجر عند اصطدامها
بمركبة عسكرية».
وبحسب المصدر ،ف��إن «جنديين
اثنين قتال في انفجار السيارة الثانية
التي ب��دا سائقها االن��ت��ح��اري وكأنه
يريد الوصول إلى مجموعة من الجنود
المتجمعين ف��ي باحة المقر إلج��راء
التمارين اليومية».
من جهة أخرى ،قال تنظيم «أنصار
الشريعة» وه��و اس��م يتخذه تنظيم
القاعدة ف��ي ج��زي��رة ال��ع��رب ال سيما
في جنوب اليمن ،إن «عشرات القتلى
وال��ج��رح��ى سقطوا ف��ي الهجومين»
االنتحاريين .وأض���اف التنظيم في
تغريدة« :إن السيارة األولى استهدفت
بوابة مقر المنطقة ،فيما انفجرت الثانية
داخل المبنى مخلفة عشرات القتلى من
العسكريين».
وتزامنا ً مع التفجيرين ،انفجرت
عبوة في ساحة في سيئون قرب مقار
اإلدارة المحلية كما قال سكان.
وفي وقت الحق ،أكد مسؤول عسكري
أنه «تم إحباط تفجير انتحاري إضافي
بسيارة مخففة استهدف نقطة تفتيش
عند مدخل مدينة شبام التاريخية في
حضرموت».
وبحسب المصدر« ،أطلق الجنود
ال��ن��ار على ال��س��ي��ارة وان��ف��ج��رت قبل
وصولها إلى نقطة التفتيش بمسافة
 150مترا ً تقريباً».

تقرير �إخباري
ما هي التحديات التي اعتر�ضت
الدوحة في قمتها؟
أثار قرار لم يعلن رسميا ً بتقليص مدة قمة قادة مجلس التعاون
الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة من يومين إلى يوم واحد
الكثير من التساؤالت ،خصوصا ً أن جدول أعمال االجتماع حافل بكثير
من القضايا االستثنائية ،ليس على مستوى العالقات داخل البيت
الخليجي الذي عصفت به خالفات غير مسبوقة العام الحالي ،وإنما
بالنظر لتعاظم التحديات التي تواجه المنطقة ،والتي يستشعر قادة
الخليج أن دولهم لم تعد بمنأى عنها.
وأثيرت شكوك كبيرة الشهر الماضي بشأن إمكان انعقاد القمة في
الدوحة ،بسبب اتهام كل من السعودية واإلمارات العربية المتحدة
والبحرين لقطر بـ«العمل على تقويض أمنهم الداخلي» على خلفية
اتهامهم لها بدعمها تيارات اإلسالم السياسي وعلى األخص «اإلخوان
المسلمين».
ونجحت قمة طارئة جمعت قادة المجلس في الرياض منتصف
الشهر الماضي في إنقاذ قمة الدوحة ،حيث اتفق الجميع على خريطة
طريق سميت بـ»اتفاق الرياض التكميلي» لم تنشر تفاصيله رسمياً،
وتوج ذلك بقرار بعودة سفراء كل من السعودية واإلمارات والبحرين
إلى الدوحة.
ويفترض أن االتفاق ج��اء تكملة التفاق لم ينفذ ،اصطلح على
تسميته «اتفاق الرياض» وفي بعض األحيان «وثيقة الرياض» ،تم
التوصل إليه في تشرين الثاني العام الماضي.
وكنتيجة لعدم االلتزام ببنوده ،بحسب ما أعلن في حينه ،سحبت
كل من السعودية واإلمارات والبحرين سفرائها من الدوحة في آذار
الماضي.
نص االتفاق  -الوثيقة لم ينشر رسميا ً على اإلطالق ،وأشارت الكثير
من البيانات التي تلته إلى ضرورة تطبيق بنوده من دون الكشف
عنها.
لكن الكثير من التسريبات غير الرسمية قالت إنه يتضمن التزام
قطر التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول
األخرى ،وعدم تجنيس مواطنين من دول المجلس ،وكذلك إبعاد كل
العناصر المعادية لدول المجلس والمطلوبة قضائيا ً عن أراضيها
خصوصا ً جماعة اإلخوان المسلمين ،وأيضا ً وقف الحمالت اإلعالمية.
وكانت مصادر في الفرع المصري لحركة اإلخ��وان المسلمين قد
أكدت طلب قطر من سبعة من قيادات التنظيم مغادرة الدوحة في
أيلول الماضي.
لكن جولة سريعة في أفق القضايا الخالفية العالقة بين دول
المجلس تبين أن الكثير من الملفات لم تحسم بعد ،خصوصا ً تلك
التي تتعلق باألزمات الكبرى التي تشهدها دول كمصر وليبيا واليمن،
والتي باتت جزءا ً ال يتجزأ من األمن اإلقليمي الخليجي.
منذ إسقاط المؤسسة العسكرية لنظام اإلخوان المسلمين في مصر
في حزيران عام  ،2013واعتقال قيادة التنظيم ،بدأت الخالفات تظهر
إلى العلن بين أركان البيت الخليجي.
إذ أعلنت كل من السعودية واإلم���ارات دعمهما اإلطاحة بحكم
اإلخوان بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي ترشح الحقا ً
لمنصب رئيس الجمهورية.
وعارضت قطر ما وصفته باالنقالب على الشرعية ،وفتحت أبوابها
الستقبال الكثير من مسؤولي وأعضاء التنظيم والحكومة المقالة.
وحرصت على إفراد مساحات كبيرة من تغطية قنواتها اإلعالمية
للحديث عما تقول إنه انتهاكات ترتكبها أجهزة األمن والجيش بأوامر
من الرئيس السيسي.
وبعد قمة الرياض الشهر الماضي ،أشار العاهل السعودي الملك
عبد الله إلى أن االتفاق أكد «حرص الجميع على الوقوف إلى جانب
مصر» و»التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من اإلجماع والتوافق» .ودعا
القيادة المصرية الجديدة إلنجاح هذا المسعى .قوبل األمر بتأييد
القاهرة التي أكدت في بيان رئاسي التجاوب الكامل مع دعوة الملك
عبد الله.
ولكن حتى اليوم ال يبدو أن خطوات جدية قد اتخذت إلزالة التوتر
بين مصر وقطر ،ويتضح حجم الهوة لدى استعراض ال تزال تبثه
وسائل إعالم قطرية خصوصا ً بعد تبرئة أبرز رموز النظام السابق
أخيرا ً من تهم قتل وفساد ،في مقدمهم الرئيس المخلوع حسني
مبارك.
وليس من الواضح كيف سيكون مستقبل العالقة بين الدوحة
وتنظيم اإلخوان المسلمين التي تضغط دول خليجية وعربية لقطعها
نهائياً .ويرى محللون أنه من الصعب جدا ً الرهان على فك االرتباط
بين قطر والتنظيم ،كونه الرافعة التي استطاعت من خاللها هذه
الدولة الخليجية الصغيرة جغرافيا ً لكن الغنية ج��داً ،أن تفرض
حضورا ً سياسيا ً كبيرا ً في المنطقة خالل العقدين الماضيين.
وكان تنظيم اإلخوان المسلمين قد حقق حضورا ً الفتا ً عقب الثورات
العربية التي أطاحت بالنظام التونسي والمصري والليبي عام ،2011
إال أنه سرعان ما فقد مكاسبه في غالبية هذه المناطق .فبعد إسقاط
حكمهم في مصر ،ضيق الجيش بشدة على حركة «حماس» في قطاع
غزة بعد اتهامها من قبل حكام مصر الجدد بدعم حكم محمد مرسي.
وخسر اإلخوان في االنتخابات النيابية في ليبيا ما أدى الحقا ً إلى
اقتتال ال يزال مستمرا ً بين برلمانين وحكومتين شرق البالد وغربها.
وفي تونس ،استطاع حزب «نداء تونس» الفوز بالغالبية النيابية
على حساب حزب «النهضة» الذي حقق انتصارا ً كبيرا ً في االنتخابات
األولى التي أعقبت الثورة.
لكن كل ذلك لم ينعكس تغييرا ً على السياسة القطرية بحسب
ما يقول منتقدوها ،إذ ال تزال الدوحة متهمة بدعم اإلخوان سياسيا ً
وعسكريا ً وإعالميا ً في كل هذه المناطق.

