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مقتل � 80إرهابي ًا والتنظيم ي�ستعين بـ«ذوي ال�ضفائر الحمر»

جي�ش االحتالل يطلق النار باتجاه �أهالي غزة

مدارات

«حما�س» تطلق مخيمات ع�سكرية لتدريب ال�شبان البي�شمركة ت�صد «داع�ش» في معركة «ال�ضباب والثلج»

لأي محمد انتقم «داع�ش»
في فرن�سا؟

} حسين الديراني

تلقت العاصمة الفرنسية باريس ضربة إرهابية في عقر داره��ا لم
تتوقعها.
دائما ً التفاصيل األول��ى لألحداث ال تكشف عن الحقائق واأله��داف
التي أدت إلى وقوعها ،فظاهر الحدث كالتالي :قام ثالثة إرهابيين بهجوم
مسلح على مقر صحيفة «ش��ارل��ي إي��ب��دو» الساخرة في قلب العاصمة
الفرنسية باريس ،ما أدى ‘لى مقتل  12قتيالً بينهم ثمانية صحافيين و11
جريحاً ،وعثر على بطاقة هوية ألحد اإلرهابيين داخل السيارة التي تركها
المهاجمون بعد فرارهم.
ويقول أحد الناجين من هذا الهجوم «اإلره��اب��ي» للشرطة ولوسائل
اإلعالم إن المهاجمين صرخا «لقد انتقمنا للنبي محمد ،الله أكبر» .ووفقا ً
لشهود آخرين كان المهاجمون يرددون العبارة نفسها.
لقد القى الهجوم اإلرهابي تنديدات عالمية من العالم الغربي والعربي
واإلسالمي.
إذا كان االرهابيون ينتمون إلى «الدولة الالإسالمية» ويدّعون االنتقام
من الصحيفة لنشرها ص��ورا ً كاريكاتورية ساخرة للنبي محمد فهم
كاذبون.
والدليل أن سخرية الغرب من النبي تمتد لعشرات السنين ،وقد بدأها
الكاتب سلمان رشدي بـ»آيات شيطانية» .وهناك دليل آخر أن الصحيفة
عينها قامت بنشر الصور المسيئة للنبي محمد منذ أكثر من أربع سنوات.
أه���داف الهجوم اإلره��اب��ي كما نرصدها خ�لال اليومين الماضيين
كالتالي:
وجدنا تصفيقا عاليا ً وتبادالً للتهاني بنجاح العملية من قبل الجماعات
التكفيرية وغير التكفيرية ومنهم من ذهب بعيدا ً ليقول« :يا ليتنا كنا مع
المهاجمين لنفوز فوزا ً عظيماً» ،ومنهم من أثنى على المهاجمين من دون
التأمل في تفاصيل العملية ،وكأن المهم هو قتل كل الذين تجرأوا على
اإلساءة للنبي محمد وليس المهم من منفذ العملية ،وهذا ما يريده إراهبيو
«داعش» وخليفتهم من العملية ،وهو كسب التعاطف في الشارع اإلسالمي
بعد أن فقد انتماءه لإلسالم لكثرة جرائمه وإرهابه بحق المسلمين ،وبعد
أن أجمع معظم علماء المسلمين على وصفهم «بالخوارج» واإلرهابيين،
وب��ه��ذا العمل اإلره��اب��ي يريد أن يوصل رس��ال��ة للمسلمين ب��أن ال أحد
يستطيع االنتقام من الغرب إلساءته للنبي سوى تنظيم «داعش».
وب����ات م��ع��ل��وم��ا ً أن تنظيم «داع�����ش» ل��دي��ه م��س��ت��ش��اري��ن عسكريين
واقتصاديين وإعالميين ،فكان ال بد من اإلش��ارة إليه ليقوم بهذا العمل
اإلرهابي الستعادة شعبيته بين المسلمين والتي فقدها وجردها منه
علماء المسلمين ،وإلح���راج كثير من ال���دول اإلسالمية والعربية التي
تحارب «داعش» الذي تمكن وحده من االنتقام لسمعة النبي!
فلو سلمنا جداالً بأن تنظيم «داعش» هو من قام بتنفيذ هذا الهجوم ،فهو
لم يقم به انتقاما ً للنبي محمد ،بل الستعادة سمعته وهيبته بين المسلمين،
أو لرسول التكفير «محمد بن عبد ال��وه��اب» مؤسس المذهب الوهابي
في الحجاز وال���ذي يخرج منه كل تنظيمات اإلره���اب التي عاصرناها
من»القاعدة» إل��ى «داع���ش» وبينهما مئات التسميات من «النصرة» إلى
«جيش الصحابة».
ومن خالل التفاصيل األول��ى والمشاهدات للعملية ،نستبعد كليا ً أن
يكون الهجوم قد تم على أيدي «داعش» اإلرهابي ،ليس ألنه تنظيم مسالم
بل ألنه تنظيم أُنشئ لقتل المسلمين وتدمير الدول العربية واإلسالمية،
وليس لمحاربة «إسرائيل» والغرب «الكافر» بنظره ،المشاهد تظهر مدى
حرفية المهاجمين وكأنهم قوات «كوماندوس» فرنسية أو دولية تقوم
بمهمة قتالية وتعود إلى مراكزها سالمة ،أما االسمان اللذان ُذكرا «شريف
كواشي» وشقيقه «سعيد كواشي» المعروفان لدى أجهزة مكافحة اإلرهاب
الفرنسية قد يكونان في قبضة األجهزة قبل تنفيذ العملية ،وهناك معلومات
تؤكد عودة األخوين اإلرهابيين من سوريا قبل فترة بعد ارتكابهم مجازر
بحق الشعب السوري حين كانوا «ث��واراً» في نظر فرنسا التي أغمضت
عيناها عنهما ،فنجد من خالل ما ذكرناه أن للمخابرات الفرنسية اليد
الطولى في تنفيذ هذه العملية اإلرهابية المسرحية لألهداف التالية:
أولها :نشر الكراهية والتحريض على المسلمين للحد من الهجرة غير
الشرعية إلى ال��دول األوروبية ،والتخلص من األعباء االقتصادية التي
تتحملها جراء تلك الهجرة .فهي ليست بحاجة للجاليات اإلسالمية ،بل
بحاجة إلى الموارد االقتصادية للدول العربية واإلسالمية.
ثانياً :التخلص من ع��بء الرسامين الذين باتوا يشكلون عثرة أمام
الحكومة الفرنسية وعالقاتها االقتصادية مع الدول العربية واإلسالمية،
والتي ال تستطيع كبح نشاطاتهم باسم حرية التعبير.
ثالثاً :تريد من تنظيم «داعش» اإلرهابي أن يستعيد شعبيته في األوساط
اإلسالمية ليبقى قويا ً وال ينتهي بسرعة ويستخدم كفزاعة الستنزاف
الموارد البشرية والمادية واالقتصادية في العالم العربي واإلسالمي،
وإشغالهم في محاربته لعشرات السنين لمصلحة الكيان الصهيوني الذي
ينعم باالستقرار والسالمة.
ويبقى الفاعل الحقيقي ه��و األي���دي اإلره��اب��ي��ة الخفية للصهيونية
العالمية التي تدير كل شبكات اإلرهاب في العالم وعلى رأسها «داعش»
الالإسالمي اإلرهابي .كذلك تدير جميع االستخبارات في العالم ومنها
الفرنسية ،كما تدير الصحيفة الساخرة لإلساءة لنبي اإلسالم محمد نبي
الرحمة واإلنسانية العالمية ،فاإلرهاب الذي صنعته األيدي الصهيونية ال
بد أن يصل يوما ً إلى عقر دارهم ،ويتجرعوا السم الذي طبخوه لشعوب
العالم العربي واإلسالمي.

أع��ل��ن الجناح المسلح لحركة
ح���م���اس ك��ت��ائ��ب ال��ق��س��ام أم��س
إط�لاق مخيمات «طالئع التحرير»
العسكرية لتدريب الشبان في قطاع
غزة.
وق��ال��ت ال��ك��ت��ائ��ب ع��ب��ر موقعها
الرسمي إن المخيمات ستنطلق يوم
 20من الشهر الجاري لمدة أسبوع
على أن تستهدف الفئة العمرية
 21-15سنة «لتكون نواة مشروع
التحرير المقبل بإذن الله تعالى».
وذك����رت أن المخيمات تشمل
التدريبات والمهارات العسكرية،
وال���رم���اي���ة ب��ال��ذخ��ي��رة ال��ح � ّي��ة،
وال��م��ه��ارات الكشفية وال��م��واع��ظ،
إضافة إلى دورات في الدفاع المدني
واإلسعافات األولية.
وأط���ل���ق���ت ال���ق���س���ام م��خ��ي��م��ات

عسكرية صيفية ال��ع��ام الماضي
في غ��زة لتدريب الفتية والشبان
على المهارات العسكرية المختلفة،
وخ ّرجت المئات منهم عقب العدوان
«اإلسرائيلي» األخير على القطاع في
تموز وآب الماضيين.
إل��ى ذل��ك ،أطلق جيش االحتالل
ال��ن��ار أول م��ن أم���س ت��ج��اه ع��دد
م��ن ال��م��زارع��ي��ن ورع����اة األغ��ن��ام
الفلسطينيين الذين كانوا يوجدون
بالقرب م��ن معبر ك��رم أب��و سالم
المؤدي إلى قطاع غزة والخاضع
لسيطرة العدو .واستهدف الجيش
ع��ددا ً من المزارعين ورع��اة األغنام
في المنطقة ما أدى إلى إصابة مزارع
بجروح طفيفة.
ف��ي السياق ذات���ه ،أطلق جنود
االح��ت�لال ك��ان��وا على متن سيارة

عسكرية ال��ن��ار بالقرب م��ن موقع
(صوفا) العسكرية شمال رفح النار
باتجاه منازل المواطنين في حين لم
يبلغ عن وقوع إصابات.
ول��م تكن ه��ذه هي المرة األول��ى
التي تطلق بها اآلليات «اإلسرائيلية»
النار تجاه األراض��ي الزراعية ،بل
وتستهدف أيضا ً مراكب الصيادين
في عرض البحر.
فقد فتح جيش االح��ت�لال يوم
 5كانون الثاني نيران أسلحته
أراض زراعية ،إلى
الرشاشة ،نحو
ٍ
الجنوب من قطاع غزة.
وكانت القوات المتمركزة بموقع
ك��ي��س��وف��ي��م ال��ع��س��ك��ري ،وج��ه��ت
رش��اش��ات��ه��ا بكثافة ت��ج��اه أراض
زراع��ي��ة ،على أط��راف مدينة خان
يونس جنوب القطاع.

البحرين :تناق�ض الداخلية والنيابة
يف�ضح �سبب اعتقال �سلمان
قالت جمعية الوفاق المعارضة،
إن ما نقلته الصحافة المحلية على
ل��س��ان وزي���ر الداخلية البحريني
يتناقض مع بيانات النيابة العامة،
ويؤكد أن اعتقال األمين العام الشيخ
علي سلمان ألسباب سياسية تتعلق
ب��رأي��ه ح���ول ع���دم ال��م��ش��ارك��ة في
االنتخابات النيابية والبلدية.
وأضافت ال��وف��اق ،أن المنسوب
لوزير الداخلية يكشف أن توقيف
األم��ي��ن ال��ع��ام للوفاق سببه عدم
المشاركة في االنتخابات ،مشددة

على أن الموقف من االنتخابات يعتبر
حقا ً طبيعيا ً جداً ،والمواطن حر في
اختيار حق المشاركة أو المقاطعة،
وهذا ما يكفله الدستور والمواثيق
والمقررات المحلية والدولية.
ولفتت الوفاق إلى أنها مارست
دورها السياسي كمؤسسة رسمية
بشكل علني ووف��ق أحكام القانون
وبما تقره وتنص عليه القوانين
والمواثيق ال��دول��ي��ة .وأك���دت أنها
كانت وم��ا زال��ت وستبقى الراعي
األول للخيار السلمي وه��و الخيار

ال��ذي اختاره االمين العام للوفاق
الشيخ علي سلمان ط��وال حياته
وه��و م��ن ساهم ف��ي إص���دار وثيقة
ال�لاع��ن��ف ودع���ا إل��ى ال��ت��زام األط��ر
السلمية في أكثر من  200خطاب
ولقاء ومنتدى.
وطالبت الوفاق بضرورة تجنيب
الوطن مزيد من المنزلقات وضرورة
اإلفراج عن الشيخ سلمان والذهاب
بالبحرين لحل سياسي حقيقي
يقوم على الشراكة الحقيقية وبناء
دولة المواطنة.

�ضبط خلية �إرهابية ا�ستهدفت المجرى المالحي لقناة ال�سوي�س

م�صر ت�ست�أنف تو�سيع المنطقة العازلة في رفح

تورط م�س�ؤول �أمني تون�سي
في اغتيال البراهمي
أص��در القضاء التونسي مذكرة
توقيف بحق مسؤول أمني سابق
متهم بالتورط في اغتيال المعارض
اليساري محمد البراهمي.
وصرح الناطق باسم نيابة تونس
سفيان سليتي ،أن «قاضي التحقيق
في محكمة تونس االبتدائية أصدر
(قبل يومين) بطاقة إيداع بالسجن
ب��ح��ق ع��ب��د ال��ك��ري��م ال��ع��ب��ي��دي وه��و
مسؤول أمني سابق متهم بالمشاركة
ف��ي عملية قتل محمد البراهمي».
وأضاف أن القاضي اتخذ هذا القرار
بعد «استجواب المتهم ،ال��ذي كان
مسؤوال ً عن فريق حماية الطائرات

في مطار قرطاج الدولي» ومواجهته
مع مجموعة من الشهود.
وق��ت��ل محمد ال��ب��راه��م��ي ف��ي 25
تموز  2013بالرصاص أمام منزله
ف��ي االري��ان��ة ضاحية ت��ون��س ،بعد
ستة أشهر م��ن اغتيال المعارض
شكري بلعيد على يد مجموعة من
المتطرفين ،كما قالت السلطات.
وق�����ال م���ص���در ق��ض��ائ��ي مكلف
بالملف أن بعض الشهود أكدوا أنهم
ش��اه��دوا اإلره��اب��ي أب��و بكر الحكيم
المدعو «أب��و مقاتل» المطلوب من
وزارة الداخلية لتورطه المفترض
في عمليتي االغتيال ،قبل قليل من

اغتيال البراهمي ،في سيارة يملكها
عبد الكريم العبيدي.
وتبنى أبو بكر الحكيم ومتشددون
آخرون انضموا إلى تنظيم «داعش»
في  18كانون األول ،عمليتي االغتيال
في شريط فيديو بث على االنترنت.
ومنذ الثورة التي أطاحت بالدكتاتور
زي��ن العابدين بن علي في ،2011
شهدت تونس تنامي المجموعات
المتطرفة وتجتهد في منع الشبان من
االلتحاق بصفوف تنظيم «داع��ش»
الذي يسيطر على مناطق من العراق
وس��وري��ة م��ن أج���ل ال��م��ش��ارك��ة في
القتال.

ع�شرة جرحى في �صدامات جنوب الجزائر

تقرير �إخباري
اليمن� ...أفق غام�ض وم�شهد �سيا�سي معقد
ثالث سنوات مرت على ثورة لم تكتمل نخرها
االنقسام وتصاعدت فيها وتيرة الصراع المسلح
العنف الطائفي بعد المشهد الجديد الذي فرض فيه
الحوثيون وجودهم بالقوة.
ففي الثلث األول من عام  ،2014كانت األوضاع
في اليمن شبه مستقرة إذ حاولت صنعاء إعادة
ت��رت��ي��ب ال��ب��ي��ت بتنفيذ ب��ن��ود ال��م��ب��ادرة الخليجية،
خ��ص��وص��ا ً بعد أن أف���رز مؤتمر ال��ح��وار الوطني
ال��ذي عقد في العاصمة اليمنية في الــ 25كانون
الثاني  2014بين ك��ل مكونات المجتمع اليمني
السياسية الحزبية والمستقلة وثيقة نهائية أبرزها
ما جاء فيها العمل على حل القضية الجنوبية حالً
عادالً وضمان عدم تكرار ما حصل من مظالم في
السابق ،وحل قضية صعدة مع االتفاق على نزع
س�لاح ال��ح��وث��ي��ي��ن ،وب��س��ط ن��ف��وذ ال��دول��ة ع��ل��ى كل
مناطق البالد ،واالتفاق على شكل دول��ة اتحادية
مكونة من أقاليم عدة.
ونصت وثيقة على خلق نظام انتخابي جديد،
واالرتقاء بمجاالت التنمية والحقوق والحريات في
البالد ،وتشكيل لجنة صوغ الدستور إلى جانب
العديد من القضايا التي تهم المواطن اليمني.
وشهدت أروق��ة ال��ح��وار الوطني ع��ودة ضمنية
وغير مباشرة للرئيس األسبق علي عبد الله صالح

استغل تنظيم «داعش» ،األحوال الجوية العاصفة،
وباغت قوات البيشمركة بهجوم ليلي من تسعة محاور
على ناحية الكوير شرق الموصل ،مستغالً كثافة الثلوج
والضباب ،غير أنه أخفق في السيطرة على أية منطقة بعد
مقاومة عنيفة من قوات البيشمركة.
وتدخل طيران التحالف الدولي ،وسط تقارير عن أن
مسؤول التنظيم أبوبكر البغدادي قاد الهجوم الليلي ،في
وقت قتل نحو  80إرهابيا ً في معارك وقصف في عدد من
المناطق العراقية ،فيما أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،أن «داعش» بات مضطرا ً لتكثيف جهوده
للدفاع عن خطوط إمداداته الرئيسة نتيجة الضربات.
وأع��ل��ن م��س��ؤول ق��وات البيشمركة ش��رق الموصل
سيروان برزاني ،إحباط هجوم لتنظيم «داعش» بقيادة
زعيمه أبو بكر البغدادي على ناحية الكوير .وقال برزاني
إن اإلرهابيين شنوا هجوما ً ليليا ً من تسعة محاور على
المنطقة ،مؤكدا ً أن الهجمة فشلت بفرار المسلحين،
والمنطقة بكاملها تحت سيطرة البيشمركة .وأضاف أن
«الهجوم كان تحت قيادة وإشراف مسؤول التنظيم أبو
بكر البغدادي من منطقة النمرود» القريبة ،مشيرا ً إلى أن
«نحو  160مسلحا ً تسللوا مستغلين الطقس (الثلوج)
والضباب ،وعبروا إلى الضفة الثانية من الزاب األعلى من
دجلة ،مستخدمين القوارب ،ولكن قوات البيشمركة كانت
لهم بالمرصاد وكبدتهم خسائر كبيرة».
وأكد برزاني أن «العشرات من المسلحين قتلوا ودمرت
العديد من عجالتهم ،ولكننا ال نملك حصيلة نهائية في
الوقت الراهن» .وذكرت تقارير أن تدخل طيران التحالف
الدولي كان حاسما ً في دحر «داعش».
في األنبار ،أعلن أمر فوج ط��وارئ ناحية البغدادي
في قضاء هيت العقيد شعبان برزان العبيدي ،مقتل 14
عنصرا ً من التنظيم بقصف جوي لطيران الجيش العراقي
في منطقة البساتين ،شمال قضاء هيت .وأكد قائممقام
قضاء حديثة عبد الحكيم الجغيفي ،أن  19إرهابياً،

بينهم عرب وأجانب ،قتلوا بهجوم للقوات األمنية على
مقر للتنظيم بالقرب من قرية البو حياة ،شمال قضاء
حديثة.
في غضون ذل��ك ،كشفت مصادر في البيشمركة أن
تنظيم داعش قام بنقل قوة معروفة بـ «ذوي الضفائر
الحمر» ،وهم من المقاتلين األجانب ،ويعدون بمثابة
قوات نخبة في التنظيم ،من مناطق كركوك إلى سنجار
ومدن تكريت والرمادي التي تدور فيها معارك عنيفة.
وق��ال مسؤول محور كركوك لقوات البيشمركة ستا
رسول إن «قوات التنظيم في مناطق جنوب كركوك وغربها
تضاءلت كثيراً ،فيما يقوم مسلحو التنظيم بحفر الخنادق
حول مناطق الحويجة وتفخيخها ،وأن هناك معلومات
تشير إلى أن «داعش» لم يترك من مسلحيه في جبهات
المواجهة في مناطق كركوك سوى أعداد قليلة جداً».
في السياق ،قال ناشطون سوريون إن «تنظيم «داعش»
قام بنقل العشرات من أبناء محافظة دير الزور السورية
وريفها إلى العراق» .وأضاف الناشطون أن «سبب نقلهم
إلى العراق ،هو المشاركة في المعارك الدائرة على جبهات
عدة بين التنظيم والقوات العراقية وقوات البيشمركة».
إلى ذلك ،أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) األميرال جون كيربي أن تنظيم «داعش»
بات مضطرا ً لتكثيف جهوده للدفاع عن خطوط إمداداتها
الرئيسة في العراق ،نتيجة الضربات الجوية التي يشنها
االئ��ت�لاف بقيادة ال��والي��ات المتحدة وضغوط القوات
المحلية.
وق��ال كيربي للصحافيين ،إن خطوط إم��داد مقاتلي
تنظيم «داع��ش» باتت محور قتال رئيساً ،حيث تحاول
ق��وات الحكومة العراقية وال��ق��وات الكردية بدعم من
طائرات االئتالف لقطع طرق نقل األسلحة والتجهيزات إلى
اإلرهابيين .وأوضح« :إنهم يحاولون حماية ما يمكنهم
االحتفاظ به اآلن ،ونراهم أيضا ً يبذلون المزيد من الجهود
لحماية خطوط نقلهم» ،مضيفاً« :هنا يصبون طاقتهم».

إلى المشهد السياسي ،حيث بات واضحا ً التنسيق
بين جناح المؤتمر الشعبي العام والحوثيين ،على
رغم السجل الحربي بين الطرفين والذي انطلقت
ش��رارت��ه األول��ى ع��ام  2004وانتهى ع��ام ،2010
م��ن خ�لال سعي عبد ال��ل��ه ص��ال��ح إل��ى تحالف عن
طريق شيوخ قبائل مساندين له في قبيلة «حاشد»
بعد أن مكنهم من التنسيق مع جماعة الحوثي ،ما
دفع مجلس األمن في ال ـ  15من شباط إلى تحذير
الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه علي
سالم البيض م��ن «محاولة عرقلة عملية التحول
السياسي» في اليمن.
ولقيت الحملة العسكرية الموسعة التي قررتها
ال��ح��ك��وم��ة اليمنية ض��د تنظيم «ال��ق��اع��دة» والتي
انطلقت في  29من نيسان تأييدا ً شعبيا ً واسعا ً
شمل مختلف أط��راف الحياة السياسية ومختلف
شرائح المجتمع.
وحققت القوات العسكرية اليمنية في أق��ل من
أسبوعين انتصارات ساحقة ،شملت إع�لان قتل
المئات من عناصر «القاعدة» ،بينها قيادات محلية
وأج��ن��ب��ي��ة ،وق��د أعلنت حينها وزارة ال��دف��اع أنها
تمكنت من فرض سيطرتها على المواقع والمناطق
ال��ت��ي ك��ان��ت تحت سيطرة التنظيم ف��ي مديريات
محافظتي أبين وشبوة.

أصيب  10أشخاص بجروح بينهم دركيان في تجدد الصدامات بمنطقة غرداية
جنوب الجزائر التي تشهد منذ كانون األول مواجهات دامية بين العرب واألمازيغ.
وقالت وكالة األنباء الجزائرية إن الصدامات الجديدة اندلعت بعد قرار مجموعة
من الشبان منع عرب من الوصول إلى مسجد يقع في حي غالبية سكانه من
األمازيغ ،ويتهم هؤالء العرب «بأعمال استفزازية متكررة» .وأضافت أن المواجهات
بين الطرفين أدت إلى إغالق الطريق الرئيسية المؤدية إلى عدد من األحياء الشعبية
وتوقف حركة النقل تماما ً في أطراف الحي ،ما أدى إلى تدخل قوات األمن والدرك
الوطنيين الحتواء الوضع.
واستخدمت قوات األمن الغاز المسيل للدموع لوقف رشق الدرك بزجاجات
حارقة.
وأوقعت المواجهات في منطقة غرداية  10قتلى خالل األشهر الماضية،
وتعرضت منازل لألمازيغ لعمليات نهب وحرق.
وانتشر حوالى  10آالف شرطي ودركي في الشوارع الرئيسية لهذه المدينة
التي يقطنها  400ألف نسمة بينهم  300ألف من األمازيغ ،ولكن القوى األمنية لم
تستطع منع وقوع أعمال العنف.

الب�شير يتر�شح لوالية رئا�سية ثانية في ال�سودان
تسلمت المفوضية القومية لالنتخابات في السودان أمس ترشيح الرئيس
المنتهية واليته عمر البشير لخوض االنتخابات الرئاسية في  13نيسان الذي
يع ّد األوفر حظا ً للفوز فيها ،بحسب أحد أعضاء هذه المفوضية.
وأعلن عضو المفوضية القومية لالنتخابات للصحافيين الهادي محمد
أحمد «بدأنا اليوم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية والبرلمان والمجالس
التشريعية الوالئية» .وأضاف« :حتى اآلن تسلمنا طلب ترشح عمر حسن أحمد
البشير لرئاسة الجمهورية واإلجراءات اآلن تحت الفحص ومن ثم إعالن قبول
الترشيح».
وقدم حزب المؤتمر الوطني ترشيح الرئيس السوداني النتخابات نيسان
 2015وذل��ك لفترة رئاسية جديدة ،و ُق �دّم الترشيح في المقر ال��ذي حددته
المفوضية القومية لالنتخابات بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وقال األمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز للصحافيين عقب
تقديم طلب الترشيح «قدمت اللجنة القومية اليوم (أمس) ترشيح المواطن عمر
حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية».

استأنفت السلطات المصرية إزال��ة وه��دم مزيد من
المنازل في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة لزيادة
مساحة المنطقة العازلة التي شرعت في إقامتها في نهاية
تشرين الثاني الماضي من  500متر إلى كيلومتر ...في
وقت ألقت األجهزة األمنية المصرية القبض على خلية
إرهابية كانت تستهدف المجرى المالحي لقناة السويس
ونقاط التفتيش األمنية ،الموجودة على طريق بورسعيد
– اإلسماعيلية.
وفي تفاصيل العملية الجارية في رفح لخلق منطقة
عازلة على طول حدود سيناء مع قطاع غزة ،واصل أهالي
المنطقة الحدودية في رفح من سكان المرحلة الثانية
في الـ 500متر الثانية إخ�لاء منازلهم لليوم الثالث.
وقال مصدر أمني مسؤول إنه أخلي  250منزال ً حتى اآلن
من ضمن  1220منزال ً مطلوبا ً إخالؤها من قاطني هذه
المنازل.
وأجلت القوات المصرية خالل الـ 48ساعة األخيرة
عشرات األسر من  134منزال ً سيزال ،وستجلى  2044أسرة
من منازلها .وأضاف المصدر األمني أنه جرى اكتشاف 10
أنفاق أثناء إخالء المرحلة الثانية وذلك بعد هدم المنازل،

موضحا ً أنه سيخلى جميع منازل المرحلة الثانية التي
بدأت الخميس خالل  10أيام.
وق��ررت مصر إقامة المنطقة العازلة عقب اعتداء دام
وقع في  24تشرين األول الماضي على الجيش المصري
في شمال سيناء أسفر عن مقتل  30عسكرياً.
في غضون ذلك ،ألقت األجهزة األمنية المصرية القبض
على خلية إرهابية كانت تستهدف المجرى المالحي لقناة
السويس ونقاط التفتيش األمنية ،الموجودة على طريق
بورسعيد – اإلسماعيلية.
وتناقلت تقارير إعالمية على لسان مصدر أمني في
بورسعيد أن قوات األمن ضبطت أربعة من أخطر عناصر
جماعة اإلخوان من ضواحي الجيزة أثناء قيامهم بمحاولة
تصوير الخدمات األمنية والكمائن والتمركزات والمجرى
المالحي لقناة السويس.
وأف��ادت التقارير بأنه بتفتيش السيارة التي كانوا
يستقلونها عثر بداخلها على  32عالمة رابعة و 21مطبوعا ً
تحريضيا ً ضد أجهزة الدولة ،كما أن المتهمين اعترفوا
بكونهم ضمن خلية إرهابية تابعة لتنظيم اإلخوان ،وأقروا
بقيامهم بتصوير تلك األماكن بقصد استهدافها.

مراهنة �أممية �أوروبية على محادثات الأ�سبوع المقبل في جنيف

ليبيا :حوار «الفر�صة الأخيرة»
أعلنت بعثة األم��م المتحدة للدعم في ليبيا أن جولة
جديدة للحوار السياسي الليبي ستعقد في جنيف األسبوع
المقبل بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة االنتقالية ،مع اقتراح
بضرورة «تجميد العمليات العسكرية» لبضعة أيام بغية
إيجاد بيئة مواتية للحوار الذي اعتبره االتحاد األوروبي
بمثابة «الفرصة األخيرة.
وقالت بعثة األمم المتحدة في ليبيا إن «الليبيين وافقوا
على عقد جولة جديدة للحوار السياسي إلنهاء األزم��ة
السياسية واألمنية في ال��ب�لاد» .وأوض��ح��ت أن��ه «جرى
التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة المقبلة للحوار بعد
مشاورات مكثفة أجراها الممثل الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في
ليبيا ،برناردينو ليون ،مع األطراف خالل األسابيع العديدة
الماضية».
وأكدت البعثة أن «عملية الحوار السياسي هي بقيادة
ليبية ،وأن دور الميسر ال��ذي تضطلع ب��ه يهدف إلى
المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة» .ولفتت

إلى أن «المناقشات ستسعى إلى وضع الترتيبات األمنية
الالزمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف
بأنحاء مختلفة من البالد» .وأوضحت أن «الممثل الخاص
لألمم المتحدة برناردينو ليون اقترح على أطراف النزاع
تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة
مواتية للحوار» .ودعا األطراف الرئيسية إلى «التعامل مع
هذا الحوار بشجاعة وإصرار».
وفي بروكسيل ،اعتبرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي
فيديريكا موغيريني االجتماع بين األطراف الليبية «فرصة
أخيرة» إلع��ادة االستقرار إلى البلد الذي تع ّمه الفوضى.
وقالت« :يوفر هذا االجتماع فرصة حاسمة لجمع أبرز
الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي يقوم على الحوار».
وأضافت« :ال تنبغي إضاعة فرصة التوصل إلى وقف
إلط�لاق النار ولحل سياسي يمثل فرصة أخيرة ينبغي
اغتنامها .ليبيا تقف عند منعطف حاسم ،وال ينبغي أن يكون
لدى مختلف األطراف أي شك حول مدى خطورة الوضع في
بالدهم».

