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عبا�س يفتتح �أول �سفارة فل�سطينية ب�أوروبا الغربية في ال�سويد

مدارات

ما هو المطلوب من م�صر الجديدة بقيادة ال�سي�سي؟
} محمد شريف الجيوسي
اتخذت زي��ارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لمصر في عهد الرئيس المصري الجديد عبد الحميد
السيسي أه��م��ي��ة خ��اص��ة ،يتصل بعضها بشخص
بوتين ،الذي انتزع روسيا من براثن التهميش الغربي
واستالبها ،منتقالً بها إلى مصاف الدول العظمى في
العالم من دون اتحاد سوفياتي وكتلة دول اشتراكية،
وجعل منها حالة صعود وب��ن��اء تكتالت اقتصادية
كبرى جديدة ،فيما الواليات المتحدة األميركية ،تمر
في حالة هبوط وأزمات وحروب وكراهية العالم لها،
مخلّصا ً روسيا والعالم من هيمنة وغطرسة القطب
الواحد وإنتاجاته.
وستسهم تداعيات الزيارة في تخليص مصر من
استفراد الغرب وأدواته في المنطقة ،وهو االستفراد
الذي تسابقت أطراف معروفة إليه فور إسقاط نظام
حكم إخوانيي مصر ،بمساعدات «االحتواء» وغيره،
وهي «مساندة» لم تكن في مصلحة مصر ،فقد أربكت
مصري
المساعدات النظام بين الطموح إل��ى ق���را ٍر
ٍ
مستقل وصعوبة ال��خ�لاص ،م��ا ب��دا أن��ه دع��م للنظام
المصري الجديد ،ال��ذي ه��و ف��ي الحقيقة دع��م تعلّق
برفض مجيء نظام سياسي بثوب إسالمي ينافس
السعودية على قيادتها للعالم اإلسالمي ،وهو يفسر
أيضا ً عالقات السعودية (غير المريحة) على األقل
مع ك ٍل من إي��ران وتركيا ،أكثر من الترحيب بالحالة
ال��ج��دي��دة ف��ي م��ص��ر .وي��ب��دو أن ال��ن��ظ��ام ال��ج��دي��د في
مصر والسيسي أدركا هذه الحقيقة ،فحاول الرئيس
معسكري التوازن
المصري بناء عالقات متوازنة بين
ْ
الدولي الجديد ،فزار فرنسا وإيطاليا ،وزار روسيا
وال��ص��ي��ن ،وك��ان��ت زي��ارت��ه م��وس��ك��و ق��ب��ل أن يصبح
رئيساً.
ل��ك��ن م��ص��ر ال��ج��دي��دة ،م��ا زال���ت ره��ي��ن��ة السياسة
األميركية إلى حد بعيد ،ابتدا ًء بمعاهدة كامب ديفيد
وعدم عودة السفارة السورية إلى مصر (وإن حدث
تحسن في العالقات بين القاهرة ودمشق ،ورحب
إع�لام األخ��ي��رة بالنظام ال��ج��دي��د) فضالً ع��ن صعود
اإلرهاب اإلخواني وانسحاب موقف مصر من حماس
المتورطة في اإلرهاب اإلخواني ،على العالقة مع غزة
وبقية الفصائل الفلسطينية وإن لم تكن هذه الفصائل
مقصودة بالمعنى الدقيق ،لكن بالنتيجة ينسحب
عليها موضوعياً.
وتعاني مصر أيضا ً من ذيول وتبعات وتداعيات
مرحلة ما قبل إخوانيي مصر ،فقد ب��رزت مراهنات
كبيرة عليها بعد إسقاط حكم اإلخ��وان ،بالعودة إلى
مرحلة عبد الناصر ،وخ��ال البعض السيسي نسخة
محدثة لعبد ال��ن��اص��ر ،لكن عبد ال��ن��اص��ر ت���درج في
الوصول إلى حالته الثورية ،ولم يصطدم مع الغرب
وأم��ي��رك��ا م��ب��اش��رة ،وع��م��ل م��ع ك��ل م��ن تيتو ونهرو
وسيكارنو على تأسيس حركة عدم االنحياز ،لكن

الغرب دفعه إلى االنحياز أكثر نحو االتحاد السوفياتي
والكتلة االشتراكية ،إذ حاول الغرب فرض رؤيته عليه
ولما رفض كانت حرب السويس وكان التراجع عن
بناء السد العالي فبناه السوفيات.
لكن التجريب والزمن كانا متاحين لعبد الناصر،
فيما الوضع مختلف اآلن ،فحركة التاريخ وتقنيات
االت��ص��ال ل��م تعد تنتظر ت��أم�لات طويلة ،والتغيرات
والتقلبات متسارعة ،وعليه مطلوب من مصر وضوح
أكبر تجاه قضايا (ال ترحم) ،من ذلك إعادة النظر في
معاهدة كامب ديفيد المذلة ،وتطبيق اآلي��ة الكريمة
(وال تزر وازرة وزر أخرى) على الشعب الفلسطيني،
وعدم أخذه بذنوب حماس وتفضيلها االنضواء تحت
عباءة مكتب اإلرش���اد العالمي على االن��ض��واء تحت
سماء فلسطين.
ومطلوب من مصر الجديدة مواقف أكثر استقاللية،
بغض النظر ع��ن م��س��اع��داتٍ وع���روض ت��ب��دو مغرية
تقدم لها ،فمصر على رغم العدد الكبير لشعبها ،ثرية
لو أحسن استغالل إمكاناتها المتاحة من دون فساد
وه��در للمال العام ،وإذا استثمرت طاقتها البشرية،
ولو أحسن اختيار األشقاء واألصدقاء الحقيقيون من
دون م ٍّن عليها وشروط؛ ومن دون بيع القطاع العام
والثروات والمواقف.
وم���ط���ل���وب م���ن م��ص��ر أي����ض����اً ،إع������ادة ال��ع�لاق��ات
الدبلوماسية مع سورية ،والتنسيق معها ومع العراق
واليمن وليبيا ف��ي محاربة اإلره���اب ،وف��ي التكامل
االقتصادي وكذلك الجزائر.
ليس مطلوبا ً منها أن تعلن حربا ً على أميركا والغرب
وال��ك��ي��ان الصهيوني ،ف��ذل��ك حتما ً ليس ف��ي طاقتها
وال في طاقة دول��ة عربية واح��دة أو أكثر من دولة،
ولكن المطلوب بناء عالقات متوازنة مع المعسكرات
الدولية واالقتراب أكثر ولو قليالً من األطراف التي ال
تتعارض مصالحها ومواقفها مع المصالح والمواقف
المصرية في المديين المتوسط واالستراتيجي.
وعلى مصر التنبه إلى أن إسقاط الفكر التكفيري
اإلخوني اإلرهابي الوهابي المتطرف بمسمياته كاف ًة،
عهدي السادات
ال يكون بالطريقة التي مورس بها في
ْ
ومبارك باإلفراط والتفريط ،وإنما بالفكر والعقيدة
الصحيحين ،وبابتعاد النظام السياسي من التبعية
لألجنبي ،وم��ن الفساد واالستئثار بالسلطة وبيع
الغاز والمقدرات ،واتفاق العار مع تل أبيب بشكله
الحالي على أقل تقدير.
ما زال العالم العربي يراهن على مصر الجديدة،
بقيادتها الجديدة ،فهل تخيب المراهنة أمل العرب،
أم أن مصر كما يرى البعض ستخوض تجربة جديدة
تخلّصها من ذيول مراحل السادات ومبارك واإلخوان
وتضعها على سكة السالمة الصحيحة التي تعيد لها
وجهها العروبي الثوري الصحيح عزة وكرامة ودورا ً
واستقالالً ناجزا ً وتنمية وازدهارا ً وتصالحا ً مع الذات
والمنطقة العربية؟

«البي�شمركة» ت�صدّ هجوم ًا لـ«داع�ش» جنوب �شرقي المو�صل

ت�صريحات �أميركية تثير توتر ًا مع بغداد
القت تصريحات المنسق األميركي
للتحالف ضد «داع��ش» بخصوص
الهجوم البري القريب ضد التنظيم،
وال�����ذي س��ي��ش��ن ب��ق��ي��ادة ع��راق��ي��ة
وبمشاركة من قوات التحالف ،القت
ردود فعل تجاه الحديث عن خطط
لم تكن بغداد على علم بها بحسب
مصادر مطلعة.
أوس� ٌ
���اط سياسي ٌة ف��ي االئ��ت�لاف
الحاكم وج��دت أن ذل��ك ت��س��رعٌ من
ج��ان��ب ال��م��ن��س��ق ج���ون أل����ن ،وأن
التقديرات للحرب البرية على التنظيم
على نحو شامل ،قد تحتاج إلى أكثر
من اثني عشر لواء عراقيا ً مدربا ً كما
صرح الرجل .
الحديثعنالهجومالبري يتعارض
والمدة التي قررها األميركيون سابقا ً
للقضاء على «داع���ش» ف��ي العراق
أو لتحجيمه التي كان إطارها ثالث
س��ن��وات .مراكز التدريب األميركية
األربعة في العراق التي توزعت بين
أربيل والتاجي وعين األسد وبسماية،
لن تتمكن من إنهاء برامج التدريب
للقوات العراقية ضمن م��دة قريبة
تسمح بالهجوم الوشيك.
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ع��ق��د ٌة أخ��رى
ف��ي م���زاج ال��ه��ج��وم األم��ي��رك��ي ،فال
األم��ي��رك��ي��ون مستعدين للتنسيق
معه ،وال الحشد يثق بالدور الغربي،
وال البرلمان العراقي ش��رع قانون
الحرس الوطني .
تراجع األميركيون وخففوا حدة
حديث منسقهم في التحالف ،وهو ما
يخلط األوراق ضد «داعش» بحسب
مراقبين.
أم���ن���ي���اً ،ص���� ّد أب���ن���اء ع��ش��ي��رة
«البوغانم» هجوما ً لتنظيم «داعش»
اإلرهابي على منطقة البوغانم شرق
الرمادي في محافظة األنبار ،ما أسفر
عن مقتل ستة إرهابيين من التنظيم
وإلحاق خسائر مادية وبشرية في
صفوف المسلحين ،فيما صدت قوات
«البيشمركة» هجوما ً لـ«داعش» على
قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل

في محافظة نينوى وكبدتهم خسائر
كبيرة باألرواح والعتاد.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،اشتبكت قوة
كبيرة م��ن البيشمركة بإسناد من
مقاتلي الحشد الشعبي مع إرهابيي
«داع��ش» في ناحيتي تازة والرشاد
في محافظة كركوك وتزامن ذلك مع
دك المدفعية والهاون لمواقع التنظيم
في هاتين الناحيتين.
وفي بغداد ،أعلنت قيادة عمليات
بغداد أن فوج استطالع الفرقة 14
تمكن من قتل إرهابي في منطقة العناز،
في حين تمكنت ق��وة من اللواء 24
وبعد االشتباك مع مجموعة إرهابية،
من قتل إرهابيين اثنين وتدمير آلية
ووكر لهم في منطقة الصبيحات غرب
العاصمة ،بينما ف ّككت قوة من اللواء
 25ث�لاث عبوات ناسفة وضبطت
مواد متفجرة في منطقة حي الضباط
جنوب بغداد ،كما أن قوة من اللواء
 22تمكنت هي األخ��رى من تفكيك
عبوتين ناسفتين شمال العاصمة،
فضالً عن تفكيك عبوتين ناسفتين في
منطقتي الدورة والراشدية .في وقت
استطاع فوج طوارئ بغداد الخامس
تحرير مختطفة ،وإلقاء القبض على
الخاطفين ،في منطقة البتاويين.

قطر �ستعيد فتح �سفارتها قريب ًا في بغداد
اتفق الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
على ضرورة اإلسراع بإعادة فتح سفارة دولة قطر في بغداد وتفعيل اللجان
المشتركة بين بلديهما.
ودان أمير دولة قطر اإلرهاب بكل أشكاله وتحدث عن أهمية وحدة العراق
والعالقات بين مكونات المجتمع العراقي خالل لقائه الرئيس العراقي أمس في
الديوان األميري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معصوم أن الجهود تتجه إلى التركيز على إعادة بناء الجيش واألجهزة
األمنية ،مشيرا ً إلى أن العراق في الظروف الحالية بحاجة إلى الحشد الشعبي
الذي يضم في صفوفه أهالي المناطق التي يحتلها تنظيم «داعش» ،فضالً عن
الحاجة إلى قوات البيشمركة التي تساهم في تحرير المناطق.
وتطرق الرئيس العراقي إلى أزمة النازحين في العراق والتطلع إلى مشاركة
قطر في حل مشكلة النازحين والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

في المقابل ،سقطت أرب��ع قذائف
ه��اون مجهولة المصدر على منطقة
الشعلة شمال غربي بغداد ،ما أدى
إل��ى إصابة سبعة مدنيين بجروح
وإلحاق أض��رار بمنزلين اثنين .كما
أطلق مسلحون مجهولون يستقلون
سيارتين ال��ن��ار م��ن أسلحة كاتمة
للصوت تجاه مدني في حي سومر
ب��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��ع��ب ش��م��ال ش��رق��ي
العاصمة ،ما أسفر عن استشهاده في
الحال.
أما في محافظة ديالى ،فقد أعلن
مجلس المحافظة أن إدارة ومجلس
ديالى وبالتنسيق مع القيادات األمنية
اتفقت على البدء بتطبيق خريطة
طريق إلعادة النازحين إلى منازلهم
في مركز ناحية السعدية ( 60كم
شمال شرقي بعقوبة) ،بعد شهرين
على تحريرها م��ن سيطرة تنظيم
«داع��ش» ،كما ستبدأ أولى المراحل
بإرسال وفد من الهندسة العسكرية
ل��ل��وق��وف على ملف رف��ع العبوات
واأللغام ،وأول دفعة لألسر العائدة
إلى منازلها في الناحية ستكون يوم
األربعاء المقبل.
من جهة أخ��رى ،أطلق مسلحون
مجهولون ال��ن��ار باتجاه مدني في
ساعة متأخرة من مساء أمس ،لدى
وجوده قرب مستشفى الزهراء ضمن
قضاء المقدادية ( 35كم شمال شرقي
بعقوبة) ،ما أدى إلى استشهاده على
الفور.
وفي سياق متصل ،أصيب خمسة
عناصر من الحشد الشعبي في ساعة
متأخرة من الليلة الماضية ،بانفجار
منزل مفخخ أثناء قيامهم بعملية
تفتيش ف��ي ناحية ي��ث��رب ( 80كم
جنوب تكريت) في محافظة صالح
ال��دي��ن .ف��ي وق��ت ان��ف��ج��رت سيارة
مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة
منشأة المثنى على الطريق الرابطة
بين قضاء سامراء  -الثرثار أدت إلى
استشهاد وإصابة نحو  30شخصاً.

افتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول سفارة
فلسطينية في أوروبا في العاصمة السويدية ستوكهولم ،وذلك
في إطار تعزيز العالقات ،بعد أن أصبحت السويد أول دولة في
غرب أوروبا تعترف بفلسطين كدولة ،كما تلقى عباس سلسلة
من المطالب وااللتزامات بتقديم مساعدات جديدة من الحكومة
السويدية.
وشهد عباس ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ،التوقيع
على اتفاقات تعاون وتنمية بين البلدين ،وتمويل سويدي لبرامج
بناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير البنى التحتية في الضفة
الغربية.
وتعهد رئيس وزراء السويد تقديم مزيد م��ن المساعدات
للفلسطينيين ،ولكنه أك��د أن��ه يريد إح���راز تقدم على طريق
اإلصالح.
ووقع الرئيسان على اتفاق تزويد السويد بمقتضاه المساعدات
للفلسطينيين بواقع  1.5مليار كرونة ( 179.74مليون دوالر)
على مدار األعوام الخمسة المقبلة.
ودعا رئيس السلطة الفلسطينية ،الذي يزور السويد ألول مرة
منذ اعترافها بفلسطين في تشرين األول الماضي ،الدول األخرى
أن تحذو حذو ستوكهولم.
وقال عباس إن اعتراف السويد سيدفع مفاوضات السالم قدما ً
بحسب تعبيره.
وتدهورت عالقات السويد مع «إسرائيل» منذ ذلك الوقت،
وألغت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم زيارة إلى
«إسرائيل» في كانون الثاني ،واستدعت األخيرة سفيرها لفترة
موقتة.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية التي
تحتلها «إسرائيل» وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية
عاصمتها.
وانهارت محادثات التسوية التي تجرى منذ وقت طويل قبل
نحو عام ومضى الفلسطينيون قدما ً في اتباع استراتيجية بديلة

لتحقيق هدف إقامة الدولة.
وفي كانون األول الماضي ،أخفق مشروع ق��رار طرحوه في
مجلس األمن الدولي ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية وتحركوا
أيضا ً لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تعترف معظم دول غرب أوروبا وكذلك الواليات المتحدة
رسميا ً حتى اآلن بفلسطين كدولة على رغم إعالن الجمعية العامة

لألمم المتحدة اعترافا ً من الناحية الفعلية عام . 2012
وتعترف إجماال ً  135دولة بفلسطين من بينها العديد من دول
شرق أوروبا التي فعلت ذلك قبل انضمامها إلى االتحاد األوروبي.
ووافقت برلمانات دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وفرنسا
وإسبانيا في األشهر األخيرة على ق��رارات غير ملزمة لمصلحة
االعتراف بدولة فلسطين األمر الذي أغضب «إسرائيل».

حظر منتجات «�إ�سرائيلية» في الأ�سواق الفل�سطينية
يدخل حيز التنفيذ اعتبارا ً من أمس الحظر
الذي فرضته رام الله على بيع وتسويق منتجات
«إسرائيلية» في األراضي الفلسطينية ردا ً على
احتجاز العدو أموال السلطة الفلسطينية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد
اإلجراءات العقابية «اإلسرائيلية» ،إن قرار المنع
يعد ق��رارا ً رسميا ً شعبياً ،يتضمن اإلج��راءات
القضائية والعقابية كافة الالزمة لتطبيقه ضد
من يخالفه.
ويشمل ق���رار المنع األول���ي س��ت شركات
«إسرائيلية» هي شركة «تنوفا» وكل منتجاتها،
وشركة «أوسيم» ،وشركة «عيليت» ،وشركة
«بريجات» للعصائر ،وشركة «يعفور» ،وشركة
«شتراوس» ويشمل قرار الحظر أيضا ً الفواكه
والمنتجات الزراعية «اإلسرائيلية».
وكانت اللجنة قد أعطت مهلة للتجار لمدة
أسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشركات،
فضالً عن تشكيل لجان خاصة في المناطق كافة
للقضاء على البضائع «اإلسرائيلية» ،كما دعت
المنتجين الفلسطينيين إل��ى زي��ادة إنتاجهم
المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن

مقاطعة تلك المنتجات بعد قرار المنع.
يذكر أن الحكومة «اإلسرائيلية» جمدت بداية
الشهر الجاري نقل  400مليون شيكل ،ما يعادل
 100مليون دوالر أميركي من أموال المقاصة
المستحقة للسلطة الفلسطينية عن شهر كانون
الثاني للشهر الثاني على التوالي ،بعد قرار
مماثل مطلع الشهر الماضي باحتجاز 125
مليون دوالر ردا ً على انضمام دول��ة فلسطين
إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ،ليصبح
إجمالي أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى
«إسرائيل»  225مليون دوالر.
وإي�����رادات المقاصة ه��ي أم���وال الجمارك
والضرائب على البضائع التي تمر عبر موانئ
ال��ع��دو إل��ى السلطة الفلسطينية ،وتجبيها
شهريا ً بموجب اتفاق فلسطيني – «إسرائيلي»،
وتحولها بعد اقتطاع  3في المئة منها كرسوم
خدمات ،وتشكل هذه األم��وال المصدر الرئيس
لدخل السلطة الفلسطينية التي لم تتمكن الشهر
الماضي من دفع سوى  60في المئة من رواتب
موظفيها بعد االستدانة من البنوك الفلسطينية
المحلية ،إثر احتجاز «إسرائيل» هذه األموال.

تظاهرات حا�شدة في �صنعاء ومحافظات عدة لإحياء ذكرى ثورة �شباط
دعم ًا للإعالن الد�ستوري ورف�ض ًا للتدخل الأجنبي في ال�ش�ؤون اليمنية
شهدت العاصمة صنعاء بعد عصر أمس مسيرات جماهيرية
حاشدة ،نظمتها اللجنة الثورية استجابة لدعوة قائد حركة
«أنصار الله» السيد عبدالملك الحوثي إلحياء الذكرى الرابعة
لثورة الـ 11من شباط .2011
وج��اب��ت المسيرات التي ش��ارك فيها ع��ش��رات اآلالف من
اليمنيين رجاال ً ونساء الشوارع الرئيسة في العاصمة ،واتجهت
المسيرات الرجالية إل��ى ساحة التغيير وساحتي ميداني
السبعين والتحرير ،فيما اتجهت المسيرات النسائية إلى شارع
الستين الغربي.
ورفع المتظاهرون أعالم الجمهورية اليمنية والفتات كتبت
عليها شعارات تحيي ثورتي  11شباط و 21أيلول وتؤكد تأييد
الجماهير المحتشدة فيها لإلعالن الدستوري ورفض التدخل
األجنبي في الشؤون اليمنية.
وفي ساحات تجمع المسيرات ألقي عدد من الكلمات التي
أكدت عظمة األهداف التي حملتها ثورة الشباب من أجل إحداث
التغيير ومكافحة الفساد وتجسيد الشراكة الوطنية في الحكم،
معتبرين أن مخرجات الحوار الوطني جاءت ثمرة لألهداف التي
رفعتها ثورة  11شباط في سبيل بناء اليمن الجديد والدولة
المدنية الحديثة القائمة على العدل والمواطنة المتساوية
ومبادئ الديمقراطية والحكم والرشيد.
وشدّد المتحدثون على أن ثورة  21أيلول تعد امتدادا ً لثورة
 11شباط وجاءت لتصحيح مسارها وإعطائها دفعها لالنطالق
نحو ترجمة الغايات الوطنية.
وأعلن المتحدثون باسم الحشود الجماهيرية المشاركة
في هذه المسيرات عن التأييد والمباركة لإلعالن الدستوري
لسد الفراغ في السلطة وتجنيب الوطن االنزالق نحو الفوضى
والعنف ،مؤكدين الرفض المطلق ألي تدخل خارجي من قبل أي
كان في الشؤون الداخلية لليمن.
وتضمنت فعاليات المسيرات ع���ددا ً م��ن الفقرات الفنية
واإلنشادية المعبرة عن عظمة ثورتي  11شباط و 21أيلول،
فضالً عن قصائد شعرية تشيد بالتضحيات الجسيمة التي
قدمتها جماهير الشعب اليمني من أجل تحقيق األهداف المرجوة
لثورتي شباط وأيلول.
وقد صدرت في ختام المسيرات بيانات أكدت أن الشعب
اليمني في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه يأبى الضيم،
يأبى الذل ،يأبى االنكسار ،يأبى الهزيمة ،مطالبة المجتمع
الدولي والشعوب العربية واإلسالمية بأن يصغوا جيدا ً إلى
صوت شعبنا اليمني ،وثورته المباركة ،ويتعرفوا إلى عظيم
ثقافته ،وعميق حضارته الضاربة جذورها في أعماق التاريخ،
وإلى نضاالت إنسانه المكافح دائما ً في سبيل نيل الكرامة
والحرية.

وأكدت البيانات أن اإلعالن الدستوري الصادر يوم الجمعة
السادس من شباط الجاري من قبل اللجنة الثورية يعد خطوة
شعبية ثورية مباركة ،تراعي مصلحة اليمن العليا ،وتحافظ
على استمرار دولة الجمهورية اليمنية ،وشرعيتها من شرعية
الثورة ،والشعب اليمني العظيم ،معتبرة في الوقت ذاته اإلعالن
الدستوري تحقيقا ً ألهداف ثورة الحادي عشر من شباط التي
يحتفل شعبنا بذكراها الرابعة اليوم.
وأش��اروا إلى أن االستقاالت غير المسؤولة في أعلى هرم
الدولة تعتبر مؤامرة كانت تهدف إلى دفع البالد نحو الفوضى
واالنهيار ،وأن اإلعالن الدستوري كان من الضرورة بمكان لملء
فراغ خطير في السلطة ،وقد تم ذلك اإلع�لان ب��إرادة الشعب،
وبتفويض من المؤتمر الوطني الموسع المنعقد في صنعاء بين
الثالثين من كانون الثاني واألول من شباط الجاري.
وحيوا بطوالت الجيش اليمني العظيم واللجان الشعبية
في المواقع القتالية كافة في مواجهة العناصر اإلجرامية
واإلرهابية ودعوا إلى تطهير كامل تراب الجمهورية اليمنية
من شر تلك العناصر الفاسدة ،والخارجة عن القيم اإلنسانية

نق ً
ال عن موقع «�سايت» الأميركي...

عنا�صر من «القاعدة» تعلن والءها للبغدادي
بايعت مجموعة من عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن
زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي ،ناقضة
بذلك بيعتها لزعيمها أيمن الظواهري.
ونقل موقع «سايت» األميركي ال��ذي يتابع نشاط
الجماعات اإلرهابية على شبكة اإلنترنت ،ما جاء في
البيان ال��ذي نشر على تويتر ،ويعتقد أن��ه من أنصار
تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب ال��ذي يتمركز في
وسط اليمن.
وأعلن أنصار التنظيم في جزيرة العرب تشكيل كتائب
مسلحة تتخصص في قتال خصومهم في صنعاء وذمار،
وأضافوا أنهم يعلنون نقض البيعة من أيمن الظواهري

ومبايعة إبراهيم بن عواد البغدادي.
ول��م يتسن لموقع «سايت» التحقق على الفور من
صحة البيان.
ويعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أقوى فروع
تنظيم القاعدة الذي يقوده الظواهري .وسبق أن رفض
الظواهري سلطة تنظيم «داعش» الذي أعلن دولة الخالفة
على أراض في العراق وسورية.
يذكر أن مجموعات متشددة عديدة في شبه جزيرة
سيناء المصرية وف��ي ليبيا أعلنت والءه��ا إل��ى تنظيم
«داعش» الذي بات يهدد العديد من المناطق في الشرق
األوسط.

واإلسالمية السمحاء.
وقالوا« :إن أية مواقف من أي طرف كان داخليا ً أو خارجيا ً
تكون عدائية لإلعالن الدستوري ،فهي مواقف غير مبررة ،وغير
مقبولة ،وال منطقية ،ومخالفة لمواثيق األمم المتحدة المقرة
للشعوب ح َّقها في تقرير مصيرها ،كما أنها مواقف تكشف عن
نية مبيتة ضد الجمهورية اليمنية وسيادتها ،وأمن واستقرار
شعبها ،ووحدة وسالمة أراضيها» ،مؤكدين أن تلك المواقف لن
تدفع الشعب اليمني إلاّ نحو المزيد من التمسك بخيار ثورته،
وطريق حريته واستقالل بلده.
وأك���دوا أن الشعب اليمني ال يمكن تهديده بالعقوبات
االقتصادية إذا كان هناك من يفكر في شيء من ذلك ،مجددين
الدعوة للشعوب العربية واإلسالمية ،وشعوب األرض كافة
أن تحكم ضميرها اإلنساني ،وتكون رافدا ً لبعضها بعضا ً في
تقدم البشرية ،وأن توحد نضاالتها في مواجهة قوى االستعمار
والهيمنة.
كذلك ،شهد عدد من المحافظات مسيرات جماهيرية حاشدة
إلحياء الذكرى الرابعة لثورة  11شباط.

الواليات المتحدة وبريطانيا وفرن�سا
تغلق �سفاراتها
أعلنت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إغالق سفاراتها في العاصمة
اليمنية صنعاء بسبب تردي األوضاع األمنية واألزمة السياسية في البالد،
بحسب ما أعلنت تلك الدول.
وسحبت الواليات المتحدة وبريطانيا بعثتيهما الدبلوماسيتين من صنعاء
وحثتا مواطنيهما على مغادرة البالد .بينما أعلنت السفارة الفرنسية إغالق
أبوابها يوم الجمعة.
يأتي هذا التطور بينما تسعى األمم المتحدة إلى عقد محادثات بين الطوائف
السياسة وأنصار الله الذين سيطروا على العاصمة صنعاء وحلوا البرلمان
األسبوع الماضي.
واستقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزراؤه في  22كانون
الثاني بعد أن قام أنصار الله بمحاصرة القصر الرئاسي واحتجزوهم فيه.

