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مئة عام على مجازر ال�سريان ومذبحة «�سيفو» و�ضحاياها الـ  650الف ًا

حتليل �سيا�سي

�أفرام الثاني :ثابتون على �إيماننا وحبنا لوطننا �سورية

م�صر نحو �آفاق جديدة
للتعاون الع�سكري مع العالم
ش��دد ع���د ٌد م��ن ال��خ��ب��راء العسكريين ف��ي مصر
ع��ل��ى أن المشهد ال��دول��ي ال��ح��ال��ي ،ي��ل��زم القاهرة
ب��ت��ح��رك��ات واس��ع��ة لتعزيز تعاطيها م��ع مختلف
األزم��ات التي تشهدها المنطقة ،من منطلق الدور
المصري التاريخي وال��ذي تفرضه عليها العديد
من المعايير الجيوسياسية ،بخاصة في ظل تنامي
نفوذ الجماعات اإلرهابية التي باتت تشكل تهديدا ً
عالميا ً واسع النطاق.
وفي هذا اإلطار ،أثارت تصريحات وزير الدفاع
المصري الفريق صدقي صبحي ،ف��ي م��ا يتعلق
باستعداد الجيش المصري للتعاون م��ع فرنسا
في مجال مكافحة اإلرهاب ،تساؤالت عديدة حول
إمكانية تعديل مصر لموقفها في ما يخص مسألة
توسيع نطاق التعاون العسكري ،وإمكانية إقدام
القاهرة على المشاركة بقوات من جيشها للقتال
خارج حدود أراضيها ،بخاصة في مناطق الصراع
ح��ول العالم ،من بينها بعض دول المنطقة ،مثل
ليبيا.
وم��ن ج��ان��ب��ه ،أك��د الخبير العسكري المصري
ال��ل��واء ع��ب��دال��راف��ع دروي����ش ،إم��ك��ان��ي��ة أن تشارك
ال����ق����وات ال��م��س��ل��ح��ة ال��م��ص��ري��ة ع��س��ك��ري��ا ً خ���ارج
حدودها ،انطالقا ً من الظروف الحالية ،مؤكدا ً ان
الفترة الحالية تتطلب تعاونا ً واس��ع��ا ً بين الدول،
وه���و م��ا ت��درك��ه م��ص��ر ال��ت��ي ب��ات��ت ت��وس��ع قاعدة
التعاون العسكري ،مشيرا ً إلى أنه ال ضير من أن
تتحرك ق���وات عسكرية مصرية خ���ارج حدودها
لمحاربة خطر ُيهدد أمن مصر القومي مثل أزمة
اإلرهاب في ليبيا ،وهي عقيدة عسكر ّية معمول بها
في كثي ٍر من دول العالم ،كما أن التبادل المخابراتي
والمعلوماتي أم ٌر وارد ،عمالً بالمقولة التي تقول
«أهل مكة أدرى بشعابها» ،وهذا من منطلق تجربة

م��ص��ر ف��ي م��ح��ارب��ة اإلره����اب وتعاملها ع��ن قرب
بالكيانات والتنظيمات اإلرهابية.
وك��ان وزي��ر ال��دف��اع المصري صدقي صبحي،
ص����� َّرح خ��ل�ال اف��ت��ت��اح أع���م���ال ال��م��ؤت��م��ر ال���دول���ي
ل��ج��راح��ات ال��م��خ واألع���ص���اب ال��م��ن��ع��ق��د بالمجمع
الطبي للقوات المسلحة ف��ي ال��ق��اه��رة ،أن��ه أجرى
ات��ص��االً بنظيره الفرنسي ج��ان  -إي��ف لودريان،
وق��دَّم خالص التعازي في ضحايا أح��داث باريس
اإلره��اب��ي��ة ،م��ؤك��دا ً استعداد الجيش المصري في
التعاون مع فرنسا وجيشها في مكافحة اإلرهاب.
وأض����اف ص��ب��ح��ي أن ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري لديه
مبادئ مهمة يعتمد عليها ،كما أن الجيش يتطلع
لتطوير ق��درات��ه ورف���ع ك��ف��اءة وح��دات��ه م��ن خالل
التواصل مع الثقافات المختلفة.
ومن جانبه ،لفت مساعد وزي��ر الدفاع األسبق
الخبير العسكري اللواء نبيل فؤاد ،إلى أن الظروف
الراهنة تفرض على القاهرة توسيع قاعدة التعاون
العسكري ،مشيرا ً إلى أن إمكانية مساهمة مصر
ب��ق��وات ع��س��ك��ري��ة خ���ارج ح��دوده��ا ليست باألمر
المستحيل ،ال سيّما أن مصر بالفعل تساهم في
قوات حفظ األمن والسالم التابعة لألمم المتحدة،
من خالل نشر قوات لها في دول أفريقية عدة ،وهو
دور قد تتوسع فيه القاهرة ،بما تقتضيه الظروف
الحالية.
فيما ي��رى ُم��راق��ب��ون أن احتمالية تغيير مصر
موقفها ف��ي م��ا ي��خ��ص ال��م��ش��ارك��ة العسكرية في
م��ح��ارب��ة اإلره������اب ،أم���ر ف��رض��ت��ه ال���ظ���روف على
الساحة السياسية التي توغل فيها اإلرهاب وعبر
ال��ح��دود ،ما أث��ار التخوفات بصعوبة تحجيم تلك
الظاهرة ،وهو األمر الذي جعل من التضافر الدولي
والتعاون على كافة المستويات أمرا ً ال بديل له.

عبا�س يقترح ت�شكيل لجنة عربية
للتوجه مجدد ًا الى مجل�س االمن
اقترح رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس تشكيل لجنة عربية
ب��رئ��اس��ة ال��ك��وي��ت وع��ض��وي��ة مصر
واالردن وم��وري��ت��ان��ي��ا وفلسطين
واالم��ي��ن ال��ع��ام للجامعة العربية
ل��دراس��ة التوجه م��ج��ددا ً بمشروع
قرار لمجلس االمن إلنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي».
ورح���ب ع��ب��اس ف��ي كلمة أم��ام
ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة لالجتماع
الطارئ لمجلس الجامعة العربية
ع��ل��ى م��س��ت��وى وزراء ال��خ��ارج��ي��ة
بمشاركة اي دول��ة عربية اخ��رى
م��ع��رب �ا ً ع��ن «اس��ت��ع��داد ال��ج��ان��ب
الفلسطيني للدخول في مفاوضات
م��ع «إس��رائ��ي��ل» ب��ش��رط ان يكون
لهذه المفاوضات مضمون واضح
واستراتيجية محددة».
وق�����ال« :ان الفلسطينيين ال
يراهنون على نتائج االنتخابات
«اإلسرائيلية» المقبلة» ،مؤكدا ً أن
«إسرائيل» «لن تمنحنا شيئا ً قبل

االن��ت��خ��اب��ات او بعدها ون��ح��ن لن
نعول على من سيأتي للحكم مرة
اخرى».
وأض���اف« :إن األم��ر يحتاج الى
قرار دولي او باألحرى قرار أميركي.
ع��ن��د ذل���ك سيمضي ك��ل ش���يء في
طريقه الصحيح» مؤكدا ً «انه بات
على العالم ان ي��درك ان سياسات
«إسرائيل» خاطئة».
وح��م��ل ع��ب��اس رئ��ي��س ال����وزراء
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو
م��س��ؤول��ي��ة ت��وق��ف ال��م��ف��اوض��ات
داعيا ً الواليات المتحدة الى التقدم
باقتراحات جديدة للفلسطينيين
لدراستها الستئناف المفاوضات مع
الجانب «اإلسرائيلي».
ونفى عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية د.
صائب عريقات ،أي حديث عن حل
السلطة الوطنية الفلسطينية ،مؤكدا ً
أن السلطة هي ثمرة كفاح الشعب
الفلسطيني وال أح��د يتحدث عن

حلّها ،ومشيرا ً إلى أن دولة فلسطين
أن��ج��زت إي���داع ص��ك��وك انضمامها
للمحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة وأن
األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة بان
كي مون أبلغهم رسميا ً أن فلسطين
ستصبح ع��ض��وا ً ف��ي المحكمة في
األول من نيسان .2015
وبحث عريقات ،خالل لقائه أول
من أمس مع األمين العام لجامعة
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي،
ال��خ��ط��وات التي ستناقشها لجنة
متابعة م��ب��ادرة ال��س�لام العربية
ومجلس وزراء الخارجية العرب
بكامل هيئته اليوم في ما يتعلق
بمحاوالت القيادة الفلسطينية إنفاذ
وتطبيق االستراتيجية الفلسطينية
في مجلس األمن الدولي ،إلى جانب
توفير شبكة األمان المالية العربية
التي أقرتها القمة العربية بمبلغ
 100مليون دوالر شهريا ً لمواجهة
القرصنة «اإلسرائيلية» على األموال
الفلسطينية.

البطريرك مار أفرام الثاني يترأس القدّاس

نيرمين فرح
تتشابه الصور في كتيب صغير توزعه الكنيسة السريانية
اليوم في ذكرى «سيفو» مجزرة االب��ادة التي ارتكبها العدو
التركي بوجهه العثماني القديم بصور تظهر في نشرات
االخبار السورية حديثا ً اإلرهاب يعيد نفسه وطعم التاريخ
المر يتكرر على سورية بعد مئة عام.
«سيفو» التي تعني السيف في اللغة السريانية تعود لتذكر
بقتل مليوني مسيحي على يد الدولة العثمانية ،وها هي تعيد
الكرة مجددا ً على األراضي في ما بين النهرين وحدود تركيا،
حيث مورس اإلرهاب على أشدّه في بداية القرن العشرين ،من
ذبح أطفال ونساء ورجال وتمت تصفية  650الف سرياني
وما يقارب مليون أرمني ويوناني وغيرهم ،قتلوا بوحشية ألن
معتقداتهم تتعارض مع السياسة التركية وهدفها التوسعي.
ال يخلو وج��ه بطريرك الكنيسة السريانية في انطاكيا
وسائر المشرق الجديد مار أغناطيوس أفرام الثاني من القوة
وه��و يذكر قضية المخطوفين المسيحيين في سورية في
تعبير جديد للتعاطي المختلف للكنيسة مع األحداث حالياً،
وأمام وسائل االعالم طالب البطريرك بالتحرك للمساعدة في
اطالقهم مؤكدا ً أنّ اإلرهاب والمجازر من مئة سنة لن تستطيع
أن تمحو المسيحيين من الشرق الثابتين على معتقداتهم
وحبهم لوطنهم سورية ،مقدما ً مقارنة بين ما حدث ماضيا ً من
مجازر بما يحدث في العصر الراهن من إرهاب في كل من صدد
السريانية وكسب وحمص وغيرها.
وفي اشارة واضحة الى تواطؤ األكراد مع الدولة العثمانية

وزيرة الشؤون االجتماعية تشارك في ذكرى مذبحة «سيفو»
الغاصبة في قتل مئات آالف المسيحيين في ك ّل من انطاكيا
والرها وغيرها بهدف إنهاء الحدود المسيحية مع ما يسمى
دولة االك��راد في سورية ،قال أف��رام« :في سبيل تحقيق تلك
المآرب عمد العثمانيون إلى استغالل الدين فذبحوا ون ّكلوا
باسم الدين كما استعملوا الشعب الكردي الجار للسريان،
ّ
فحضوهم على االشتراك في تلك الجرائم بحجة إفساح المجال
لهم لتأسيس وطن قومي لألكراد في تلك المناطق».
نجحت خطة العثمانيين في استخدام األك��راد منذ مئة
عام لتنمية نزعة األكراد ببناء الدولة الكردية لتبدأ آلة القتل
بيدهم وليُذبح مئات آالف المسيحيين ،ولكن اليوم الوجه
الكردي تغيّر مع الدولة السورية ليجابهوا اإلرهاب الداعشي
المم ّول والمد ّرب تركيا ً بطريقة اقوى بعد أن ذاقوا من أحفاد
العثمانيين ما ناله السريان قبل مئة عام.
وأقام البطريرك أفرام القداس اإللهي لراحة ارواح شهداء
سورية سابقا ً وحاليا ً معلنا ً عن ان  2015سنة اليوبيل الذهبي
لمجزرة اإلبادة السريانية.
وتبع القداس إزاحة الستار عن النصب التذكاري للمجزرة
بورود حمراء وزعت على الحضور ،وبمعرض فني أشهر صور
اإلرهاب القديم ليذكر بامتداده الحالي الى اليوم.

حضور حكومي

وأعطى الحضور الرسمي الكبير في ذكرى مذبحة «سيفو»
ذلك االنطباع ليعبّر عن لحمة الشعب السوري بمآسيه القديمة
والحديثة ،وقد عبرت وزيرة الشؤون االجتماعية السورية عن
نية الحكومة إنتاج افالم وثائقية لهذه المجزرة وعرضها على

العثور على جثة �سائح فرن�سي
اختطفه «جند الخالفة» في الجزائر
عثر الجيش الجزائري أمس على جثة السائح الفرنسي إيرفي غورديل
المختطف منذ أيلول .2014
وقامت السلطات الجزائرية بعملية تمشيط واسعة بعد حصولها على
معلومات من مسلح كانت اعتقلته قرب منطقة القبائل التي اختطف فيها
السائح الفرنسي.
وكان تنظيم «جند الخالفة في أرض الجزائر» قد بث في وقت سابق تسجيالً
مصورا ً يظهر إعدام السائح الفرنسي غوردال ،وذلك بعد أن حدد التنظيم مهلة
 24ساعة في حال لم تتوقف الغارات الجوية على تنظيم داعش في العراق.
ويذكر ان وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أول من أمس اعتقال خلية تتكون من
 12متشددا ً جنوب البالد كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالتواطؤ مع جماعات
أخرى تنشط خارج الحدود الجنوبية.
وذكرت الوزارة في بيان أن عملية االعتقال نفذتها مفارز الجيش في مناطق
غرداية واألغواط وعين أمناس بإقليم الناحية العسكرية الرابعة بالتنسيق مع
قوى األمن ،خالل النصف األول من شهر كانون الثاني .2015
وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي خسائر خالل عملية التوقيف ،من
دون اإلشارة إلى تفاصيل في شأن جنسيات المتشددين أو الهدف المحتمل
للهجوم.

األطفال في اتصال مع المجازر الحديثة ،لكي ال ينسى اطفال
سورية العدو الدائم ويتعلّموا الثبات من اجدادهم.
و طالبت النائبة في البرلمان السوري الدكتورة ماريا
سعادة المجتمع الدولي بمحاسبة العدو الدائم والتفكير مليا ً
في سياساتهم ،وبخاصة انه جزء من حلف الناتو ويجهز
لالنضمام حديثا ً لالتحاد االوروبي.

«سيفو» في يوبيلها الذهبي 2015 - 1915

بدأت مجازر «سيفو» في سهل أورميا بإيران عندما قامت
عشائر كردية بتحريض من العثمانيين بالهجوم على قرى
آشورية فيه ،كما اشتدت وطأة المجازر بسيطرة العثمانيين
عليه في كانون الثاني  .1915غير أن عمليات اإلب��ادة لم
تبدأ حتى صيف  1915عندما دفعت جميع آشوريي جبال
حكاري إلى النزوح إلى أورميا كما تمت إب��ادة وطرد جميع
اآلشوريين/السريان/الكلدان من واليـات وان ودي��ار بكر
ومعمورة العزيز.
أدت سلسة المجـازر هذه باإلضافة إلى المجـازر األرمنية
وعمليات التبادل السكاني مع اليونان إل��ى تقلص نسبة
المسيحيين في تركيا من حوالى  33في المئة قبيل الحرب إلى
 1في المئة حاليا ً ونزوح مئات اآلالف من اآلشوريين/السريان
إلى دول الجوار.
وكما ت��روي الكنائس األرمنية والسريانية ممن عاصروا
المجزرة وحكايات األج��داد ألطفالهم انه قتل في فترتها ما
يقارب مليوني مسيحي بوحشية في سورية وهجر مئات
اآلاللف ليعودوا اليوم اقوى بثباتهم على أرض سورية.

حذف  40مادة من م�شروع قانون الحر�س الوطني

اجتماع قريب لرئا�سات العراق الثالث
ات��ف��ق ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف��ؤاد
معصوم ورئيس مجلس النواب سليم
الجبوري على عقد اجتماع للرئاسات
ال���ث�ل�اث ق��ري��ب��اً ،ف���ي وق����تٍ تضع
مستشارية األم��ن الوطني لمساتها
األخيرة على مسودة مشروع قانون
الحرس الوطني بعدما حذفت اللجان
األمنية أكثر من  40مادة.
وأكد معصوم والجبوري «ضرورة
إقرار قانون الموازنة المالية للعام
 2015ب���أس���رع وق���ت لمعالجة
المشاكل االقتصادية» ،مشي َرين في
بيان لمكتب الرئيس العراقي إلى
أنهما «أك��دا ض��رورة التنسيق بين

رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان
بخصوص تشريع القوانين فضالً عن
تنظيم العمل المشترك بينهما».
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن معصوم
والجبوري «شددا على أهمية اإلسراع
في تمرير ومصادقة الموازنة العامة
لمعالجة المشاكل االقتصادية»،
مشيرا ً إلى أن «الجانبين بحثا أيضا ً
تطورات األوضاع السياسية واألمنية
وم��ت��اب��ع��ة ع��م��ل ال��ج��ه��ات المعنية
بإعادة األم��ن واالستقرار للمناطق
التي ُح ّررت من سيطرة تنظيم داعش
وتأمين ع��ودة األه��ال��ي إل��ى مناطق
سكناهم» .وأكدت الرئاسة العراقية

أنه «من المؤمل أن يتم عقد اجتماع
للرئاسات الثالث في الفترة المقبلة».
وفي سياق آخر ،تضع مستشارية
األمن الوطني لمساتها األخيرة على
م��س��ودة م��ش��روع ق��ان��ون ال��ح��رس
الوطني بعدما حذفت اللجان األمنية
أكثر من  40مادة .وأكد قيادي بارز في
حزب الدعوة اإلسالمية أن المسودة
ال��ج��دي��دة «تقضي بتحديد حصة
الحرس الوطني لكل محافظة بـ 3في
المئة من حجم سكانها الكلي» ،مؤكدا ً
أن «االع��ت��راض��ات والمشاكل التي
تعترض طريق المسودة تحتاج إلى
اسابيع لحلحلتها».

تون�س :تهديدات بالإغتيال تالحق
ال�سيا�سيين والإعالميين والأمنيين

وزراء خارجية العرب يبحثون تشكيل لجنة لتوجه إلى مجلس االمن

دانت زيارة وفد �أكاديمي �أردني التطبيعية للكيان ال�صهيوني

«مناه�ضة ال�صهيونية»� :أ�سما�ؤكم على الئحة العار
أكدت إذاعة العدو الثالثاء الماضي أن وفدا ً من االساتذة
الجامعيين األردنيين زاروا فلسطين المحتلة قبل أيام
والتقوا شخصيات عربية وصهيونية في القدس وتل
أبيب وزاروا الحرم القدسي الشريف ومعهد «ياد فاشيم»
المخصص إلحياء أسطورة «المحرقة» اليهودية.
إن جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية تدين كل
أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ،بخاصة التطبيع
الثقافي واألك��ادي��م��ي ال��ذي تعتبره الشكل األخطر من
التطبيع ألنه يصادر العقول واألفئدة ،ويخترق النخاع
الشوكي لقيم ومفاهيم المجتمع.
إن جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية تدين في
شكل خاص تلك الزيارة التطبيعية المشبوهة للكيان
الصهيوني التي قام بها مؤخرا ً أساتذة جامعيون أردنيون
ال بد أن ُتعرف أسماؤهم عاجالً أم آجالً ليستحقوا مكانتهم
الالئقة على الئحة ال��ع��ار ،الئحة المطبعين مع العدو
الصهيوني ،في الوقت ال��ذي تتسارع جهود المقاطعة
األكاديمية للمؤسسات الصهيونية عالمياً ،وحمالت
مقاطعة الكيان ومنتجاته في كل أنحاء الكرة األرضية .فيا
للعار!
إن استهداف الجسم األكاديمي األردني تطبيعياً ،بما
يملكه من تأثير على أحد أهم القطاعات الشبابية ،وهو
قطاع طلبة الجامعات ،وقطاع األجيال المقبلة ،يمثل
استمرارا ً لمحاوالت تطبيع المناهج الدراسية في األردن،
عبر وكالة اإلنماء الدولية  USAidوغيرها ،واستمرارا ً
لتنظيم زيارات طلبة المدارس األردنية للكيان الصهيوني،

مما سبق أن أشارت إليه جمعية مناهضة الصهيونية في
أكثر من مناسبة من قبل.
كذلك سبق أن أكدنا أن زيارة القدس واألقصى في ظل
االحتالل ،التي يسهلها العدو فيما يمنع أهلنا في فلسطين
من القيام بها ،هو شكل من أشكال التطبيع بذرائع دينية
واهية ال تفيد إال بشرعنة االحتالل وسياساته وبالتغطية
عليها ،وقد أكدنا في جمعية مناهضة الصهيونية ،في أكثر
من مادة ومحاضرة ،أن «المحرقة» المزعومة تمثل جوهر
االعتراف الثقافي بحق الكيان الصهيوني بالوجود كملجأ
مزعوم لليهود من «السامية» هذا العالم ...وعليه فإننا
نعتبر أن ربط التطبيع األكاديمي بزيارة األقصى ومعهد
«المحرقة» ،متحف «ياد فايشم» ،يمثل محاولة صهيونية
لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ،كما يمثل مؤشرا ً على
ما سيأتي على صعيد النظام التعليمي في األردن والوطن
العربي برمته لو قيض للتطبيع األكاديمي بين األردن
والكيان الصهيوني أن يجري بال مقاومة.
عليه نهيب بالجسم الجامعي األردني كله ،وبكل قوى
وهيئات مقاومة التطبيع في األردن والوطن العربي ،أن
ترفع الصوت عاليا ً إلدانة الزيارة التطبيعية األكاديمية
األخيرة لما تمثله من اختراق وسابقة ال بد من وضع ح ٍد
لها والتشهير بمن قاموا بها .ال بد للجسم األكاديمي من
أن يحمي نفسه من االختراق الصهيوني ،وال بد له من
أن يتصدى لمحاوالت صهينة العقل العربي واألجيال
الناشئة ،وإدانة الزيارة التطبيعية األكاديمية للكيان هو
أضعف اإليمان.

تنامت في تونس مؤخرا ً ظاهرة التهديد باالغتياالت بحق سياسيين
وإعالميين وأمنيين ،في وقتٍ يتوقع المراقبون أن تنصرف البالد إلى البناء
واالستقرار بعد نجاحها في تنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسية.
وتلقت بشرى بلحاج حميده القيادية في حزب «ن��داء تونس» تهديدين
ٍ
مخطط الغتيالها.
سابقين بالتصفية ،لتعلم مؤخرا ً عن
وقالت بشرى «ان محادثة بين تونسيين حول اغتيال أربعة أشخاص
باألسماء ،اإلعالمي نوفل الورتاني ،والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف
المكي ،والقيادي بنداء تونس محسن مرزوق وأنا ،لم أعَ ر الموضوع أهمية إلى
أن تلقيت اتصاالت عديدة تنصحني بإعالم وزارة الداخلية».
رسائل التهديد درج معها مصطلحان جديدان ،منطقة الرعب وتحرير
المبادرة ،فماذا يعني هذان المصطلحان؟
وقال عماد بلحاج خليفة الناطق باسم اتحاد نقابات قوات األمن الداخلي
«ه��ذه الخاليا تتصرف من تلقاء نفسها ،تحرير المبادرة ،ولذلك نرى هذه
العمليات التي تقع رغم النجاحات األمنية وقد سمعتم بالعمليات التي تمت
وقد وقع اغتيال بعض األمنيين ،هناك تهديدات لسياسيين ومثقفين وإعالميين
أيضاً».
وقال أيضا ً يوسف الوسالتي رئيس تحرير جريدة الشعب «منطقة الرعب
هي المنطقة الحضرية منطقة المدن والتي عادة ما تكون في نظرهم منطقة
للقتل ومنطقة للتفجير».
وفي السياق ،ان ارتفاع منسوب التهديدات اإلرهابية ال يبدو أنه سيؤثر على
عزم وزارة الداخلية بإلغاء المرافقة األمنية لعدد من الشخصيات ،متذرع ًة بأن
حماية الشخصيات باتت تثقل كاهل الوزارة ماديا ً ولوجستياً ،فهذه مفارق ٌة قد
تثير انتقاداتٍ عدة.

م�صرع � 5إرهابيين �شاركوا
بقتل �ضابط ال�شرطة في �سيناء
تمكنت القوات المسلحة المصرية من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر
اإلرهابية ،وأسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من المشاركين في اختطاف وقتل
النقيب أيمن الدسوقي ،وتدمير مقر اختبائهم والعربة المستخدمة.
وتفصيالً ،واصلت القوات المسلحة المصرية العملية الشاملة التي أطلقتها
بمشاركة عناصر الشرطة المدنية في مدن العريش والشيخ زوي��د ورفح
لتطهيرها من بقايا العناصر والبؤر اإلرهابية.
وتمكنت القوات المشاركة في العملية تحت ستر نيران الهليكوبتر المسلح من
تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر اإلرهابية ،والتي أسفرت عن مقتل خمسة
إرهابيين من العناصر التي شاركت في اختطاف وقتل النقيب أيمن الدسوقي،
الذي تم خطفه في سيناء ،كما تم تدمير مقر اختبائهم والعربة المستخدمة في
عملية خطف النقيب ،بحسب ما أعلنه الناطق العسكري محمد سمير.
وقال سمير في بيان ،إنه «تم كذلك قتل إرهابيين اثنين أثناء مراقبة القوات
بمدينتي الشيخ زويد ورفح ،إضافة إلى ضبط وتدمير  10عربات من أنواع
مختلفة ،و 20دراجة بخارية من دون لوحات معدنية ،وتستخدم في تنفيذ
العمليات اإلرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية».

الرئيس العراقي ونائبه بعد انتهاء االجتماع الحكومي

مع بدء الجولة الثانية للمحادثات في جنيف

الأمم المتحدة :مفاو�ضات ليبيا
�ستكون طويلة ومعقدة
اعتبر الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
لليبيا برناردينو ليون ،أن المفاوضات برعاية األمم
المتحدة من اج��ل إنهاء األزم��ة والفوضى في ليبيا
ستكون «طويلة ومعقدة» ،وذل��ك مع ب��دء الجولة
الثانية لهذه المفاوضات في جنيف بعد أولى الجوالت
التي عرفت على الساحة اإلعالمية بـ«غدامس.»1
وأوضح ليون في مؤتمر صحافي عقده في جنيف
قبيل انطالق المفاوضات ،أنها الجولة الثانية من
هذه المحادثات ،بعد لقاء أول أطلقت عليه تسمية
«غدامس ،»1عقد في أيلول الماضي ،وتقع غدامس في
ليبيا على بعد  600كيلومتر جنوب غربي طرابلس.
وق��ال المسؤول ال��ذي ي��ت��رأس كذلك بعثة األم��م
المتحدة في ليبيا« :في أعقاب هذا اللقاء األول قررنا
توسيع دائرة المشاركين في هذه االجتماعات».
ويسعى االجتماع إلى بحث وسائل إخراج ليبيا من
الفوضى السائدة فيها منذ سقوط نظام العقيد الليبي
الراحل معمر القذافي في تشرين األول  .2011وباتت
البالد تحت رحمة ميليشيات من الثوار السابقين
تتنازع على األراض��ي في البلد الصحراوي الشاسع
وعلى السيطرة على النفط.
وتستمر محادثات جنيف ال��ى ي��وم غ��د الجمعة

وتعلق في نهاية األس��ب��وع لتستأنف في األسبوع
المقبل.
وأضاف ليون «هدفنا األول هو التوصل إلى اتفاق
سياسي مقبول ل��دى جميع الليبيين ،م��ع احترام
مكتسبات ثورة  7شباط والمؤسسات» .والهدف الثاني
هو في «إنهاء المعارك ألن ليبيا تغرق في الفوضى»،
حسب قوله .وتابع «نحن نكافح من أجل المؤسسات،
فيما هناك فوضى ناجمة عن انعدام األمن عسكرياً».
وأكد أنه «ينبغي تفادي الفوضى التامة ،ألن تبعاتها
قد تتجاوز البالد لتشمل منطقة المتوسط والشرق
األوسط والساحل وحتى أوروبا» .لكنه أضاف انه ال
يتوقع «اختراقاً ،ال اليوم وال غداً».
وعبّر عن أمله في أن تلتزم الفصائل المسلحة
بوقف إلطالق النار لدعم هذه العملية ،حيث سيقرر
الفصيل المسيطر على طرابلس األحد المقبل ما إذا
كان سينضم للمحادثات لكن ليون قال إن «الباب
سيظل مفتوحا ً وإنه متفائل بعد قرار عدد من البلديات
المتحالفة مع طرابلس المجيء للمحادثات» .وختم
ليون تصريحاته بالقول« :الفكرة األساسية هي بأننا
لن نتخذ قرارات ،بل سنقدم مقترحات ،يمكن ان يقبلها
الليبيون جميعاً».

