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وا�شنطن تجلي �آخر  100جندي من قواتها الخا�صة في اليمن

مدارات

الحوثيون يعلنون التعبئة العامة وهادي يطالبهم ب�إخالء المقار الحكومية

اليمن ومعركة التحرر
بقلم :أحمد الخزان  -اليمن
م��ن ي��راق��ب ال��وض��ع ف��ي ال��ي��م��ن ع��ب��ر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
المظللة يجد حربا ً أهلية تلتهم األرض واإلنسان ،رئيس
يقدم استقالته بمحض إرادت��ه وم��ن ثم يهرب إل��ى عدن
ويعلن تراجعه ع��ن ق���رار االس��ت��ق��ال��ة! ال��ث��وار يرفضون
تراجع الرئيس عن ق��رار االستقالة ويعلنون عن بيان
دس��ت��وري ينظم للناس حياتهم وأمنهم واستقرارهم،
اضطرابات هنا وأزمة هناك ،حوارات واتفاقات في الليل
واختالفات ومجازر بالنهار ،رائحة الدماء تمأل الشمال
والجنوب ،قرابة  140شهيدا ً ومئات الجرحى بصنعاء
ومئات الشهداء من منتسبي القوات المسلحة واألمن في
عدن ولحج وغيرها األسبوع الماضي.
ال��ق��ات��ل ي��رت��دي أك��ث��ر م��ن وج��ه والضحية واح���ده هو
اليمني بتعريفه الوطني العام وليس بلونه المذهبي أو
الطائفي.
ال��وض��ع م��ش��وش وم��رب��ك أم���ام المراقبين وحمالت
إع�لام��ي��ة وش��ح��ن ط��ائ��ف��ي ش���رس وتحشيد للجماعات
التكفيرية في الداخل والخارج وبإشراف إقليمي وأممي
مفضوح.
وكلما اقتربنا أكثر من أرض الواقع تتضح الصورة
أمامنا أكثر ويكتشف الباحث عن الحقيقة أن ما يحدث
ليست حربا ً أهليه!!..
ب��ل ه��ي أك��ث��ر م��ن ح���رب ش��ام��ل��ة ت��ق��وده��ا السعودية
وأميركا ومن ورائهم «إسرائيل» وبمباركة وتأييد دولي
هدفها الرئيسي هو معاقبة الشعب اليمني الذي أراد له الله
وأراد لنفسه أن يتحرر ويخرج من تحت عباءة العبودية
والتبعية وال��وص��اي��ة الخارجية ولكن لألسف الشديد
معاقبته تتم بأدوات محلية ال تتورع عن استخدام كافة
الوسائل اإلجرامية القذرة متجاوزة كل القيم واألعراف
والقوانين السماوية واإلنسانية.
ف��ل��م ي��ك��ن م��ج��رد م��ص��ادف��ة ت��ص��ري��ح ت��رك��ي الفيصل
مؤخرا ً من لندن الذي قال فيه :أن بالده مستعدة لتقديم
الدعم المالي والسياسي وللتدخل العسكري للمحافظة
ع��ل��ى ش��رع��ي��ة ه���ادي ال��رئ��ي��س المستقيل وال���ه���ارب من
صنعاء ليقود العقاب الجماعي على اليمن أرضا ً وإنسانا ً
وإلى جانبه بعض القوى السياسية التقليدية المترهلة من
خ�لال نشر «القاعدة» في الجنوب تحت مسمى اللجان
الشعبية ،وتسليمهم ال��م��ع��س��ك��رات وإرس����ال أدواتهم
لقتل األب��ري��اء في الشمال ،ويمدونهم بالسالح والمال
ويطلقون عناصرهم من سجون عدن في لعبة قذرة باتت
مكشوفة ،وتبادل لالدوار فريق يفاوض في الموفمبيك
وفريق يعرقل ويماطل محاوالً إطالة الحوار لمنح تلك
العناصر اإلج��رام��ي��ة ال��وق��ت الكافي لترتيب أوضاعها،
باإلضافة إلى فريق يحرض في المساجد ،وآخر يعطيهم
الغطاء االعالمي والسياسي ،وكل هذا يأتي في استهداف
واضح وممنهج للثورة اليمنية وإعالن حرب شاملة ضد
الشعب الذي لن يسكت طويالً.
فتسليم هادي معسكرات القوات الخاصة لـ«القاعدة»
في ع��دن جريمة ستكون لعنة أبدية تضاف ال��ى لعنات
اصابته والتي سلم خاللها لـ«القاعدة» في العام الماضي
م��ع��س��ك��رات وم��ؤس��س��ات أم��ن��ي��ة وع��س��ك��ري��ة س��اب��ق��ة في
الشمال والجنوب فحاضر ه��ادي يفضح ماضيه ومن

يصطف إلى جانبه.
عقول فارغة وبالونيه تلك التي تعتبر هروبه نصرا ً بعد
أن انتحر مرتين األولى عند تقديم استقالته والثانية هي
بهروبه بعد أن انتهاء شرعيتة وال��ذي أصبح من يومها
قائدا ً لفصيل من فصائل «القاعدة» التي هدفها األساسي
تدمير اليمن عموما ً والجنوب خصوصا ً والقضاء على
قضيته العادلة والمحقة.
وب��ال��ع��ودة إل���ى ح��دي��ث الفيصل ع��ن اس��ت��ع��داد بالده
للتدخل العسكري فباعتقادي أن��ه بالغ كثيرا ً ف��ي ذلك
فلقد جربت الجارة المواجهه العسكرية مع أبناء الشعب
اليمني وخسرتها م����رارا ً ول��ذل��ك فهي ال��ي��وم تلجأ إلى
أساليبها ال��م��ع��ت��ادة ،وورق��ت��ه��ا األخ��ي��رة بعد خسارتها
لجميع أوراقها ولحلفائها التقليديين الذين لفظهم الشعب
في الـ 21من أيلول وتتمثل ورقتها األخ��ي��رة في إثارة
الفوضى والتفخيخ والتفجير واالغ��ت��ي��ال واستهداف
السياسيين والمفكرين والعلماء واألكاديميين والكوادر
وال��رم��وز الوطنية وك��ل م��ن ي��رف��ض ال��رك��وع لجاللتها
الورقية التي ستذروها الرياح في حال إستمرارها في
تجبرها وغطرستها وتسخيرها لمال شعبها وخيراته
ف��ي سبيل خ��دم��ة أه����واء حكامها وم���ن ورائ��ه��م أميركا
و»إسرائيل» ،وتحويل وسائل إعالمها إلى غرفة عمليات
تدير منها األزمات وتوجه من خاللها عمالئها وعناصرها
اإلجرامية لسحق هويات الشعوب ذات الهوية المتأصلة،
فهي تحمل العداء لكل شعب عريق له تاريخ وحضارة
الفتقارها إلى ذلك.
كل هذا يأتي في محاولة منها لتضع الشعب اليمني
أم��ام خيارين :إم��ا أن يعود إل��ى أحضان رقها والقبول
بالعبودية المطلقة لها والرضا بالحكومة التي تمنحها
شرعيتها أو أن يواجه ما يواجه.
فعن أي شرعية لهادي يتحدث الفيصل ،فال شرعية
اليوم س��وى الشرعية الثورية الشعبية التي لن يتمكن
أح���د م���ن االل��ت��ف��اف ع��ل��ي��ه��ا أو ق��ه��ره��ا أو مصادرتها.
فالشعب اليمني أصبح يعي ويدرك كل ما يحاك ضده من
مؤامرات وأضحى يعرف واجبه ومسؤوليته ومستعدا ً
للتصدي ل��ه��ا ،فمعركته ال��ق��ادم��ة ه��ي معركة عسكرية
وفكرية واقتصادية.
فالمعطيات تشير إلى أنه بات مهيئا ً الستكمال خياراته
الثورية في أسرع وقت إلنقاذ الوطن والحفاظ على أمنه
واستقراره ،والتي ستصفع المتآمرون بمفاجئاتها ولن
يحصدوا معها اال مزيدا ً من الهزائم ،وأن محاربة هؤالء
في عقر دي��اره��م ب��ات أم��را ً حتميا ً وض��روري��ا ً ال تراجع
عنه مهما بلغت التضحيات ،فلم يعد سفك دم��ه يثنيه
عن مواصلة ما ب��دأه وإنما يكسبه قوه ومناعة وعزيمة
للتصدي ألي مؤامرات تحاك ضده.
فالشعب اليمني دائما ً ينتصر بدمه ،فمثلما كانت كل
ال��دم��اء ال��ت��ي سقطت سابقا ً وب���االً على المجرمين ومن
يخدمهم فستكون الدماء التي سفكت مؤخرا ً في الشمال
والجنوب ايذانا ًببدء مرحلة جديدة من االنتكاسات المؤكده
للمشروع االميركي السعودي الصهيوني في اليمن...
صحيح هناك اصطفاف دول��ي واقليمي ضد الشعب
اليمني يهدف لجره الى صراع طائفي
والشعب اليمني سيصطف مع نفسه والله معه لدحر
هذا التآمر  ...والله غالب على أمره.

«حما�س» :طروحات دولية للتو�صل
�إلى تهدئة طويلة الأمد مع العدو
أقر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة
االسالمية الفلسطينية «حماس» إسماعيل هنية أمس،
بطرح أط��راف دولية لم يسمها مبادرات للتوصل إلى
تهدئة طويلة األمد مع كيان العدو في قطاع غزة.
وص��رح هنية في غزة بعد أن وجه كلمة بمناسبة
الذكرى الـ  11الغتيال العدو زعيم حماس الشيخ أحمد
ياسين ان «هناك حديثا ً يجري حول مقترح للتهدئة
ونحن ال نعارض ذل��ك بشرط أال يكون على حساب
تفرد «إسرائيل» بالضفة الغربية» .وأضاف «ال يمكن
أن نناقش شيئا ً بمعزل عن الضفة الغربية ،واألفكار
المطروحة بحاجة إل��ى بحث وطني وربطها بالبعد
الوطني ،وحماس ليست منغلقة على أية أفكار على هذا
الصعيد».
ولم يوضح هنية الدول التي طرحت مبادرات التهدئة
مع «إسرائيل» ،لكنه قال إنها «تقوم على تحسين الوضع
في قطاع غزة».

وأكد ان «حماس لم تتخذ بعد قرارا ً في شأن األفكار
المطروحة عليها وأن األمر يحتاج الى فحص ومعرفة
موقعه من مسألة القضية الفلسطينية في شكل عام
موضوع اإلجماع الوطني حوله».
إلى ذلك دعا هنية في كلمته السلطة الفلسطينية إلى
تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في شأن
وقف المفاوضات والتنسيق األمني مع «إسرائيل».
وقال بهذا الصدد «نؤكد أمام هذا الصلف «اإلسرائيلي»
وتجديد خط التطرف السياسي والديني باالنتخابات
األخيرة أننا متمسكون بأرضنا وقدسنا وال تنازل تحت
أي ظرف من الظروف عن ذلك».
وأضاف« :ندعو الى بناء استراتيجية وطنية لطالما
نادينا بها وتنفيذ ق��رارات اجتماع المجلس المركزي
األخيرة التي كانت في ظاهرها إيجابية ،وندعو الى عدم
التراجع عنها وتطبيقيها وفي مقدمها وقف المفاوضات
والتنسيق األمني مع االحتالل».

أعلنت اللجنة ال��ث��وري��ة العليا التابعة
لجماعة الحوثي ،التعبئة العامة ،موجهة
المؤسستين األمنية والعسكرية بالقيام
بواجباتهما في التصدي لما سمتها بـ «الحرب
القذرة».
وجاء في بيان الحوثيين أن اللجنة ناقشت
في اجتماعها المشترك مع اللجنة األمنية العليا
في دار الرئاسة بصنعاء ،أهم المستجدات
وتداعياتها وما ارتكبته «التنظيمات اإلرهابية
م��ن ج��رائ��م» ف��ي ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء وف��ي
محافظتي عدن ولحج.
وجاء هذا اإلعالن عبر وكالة أنباء «سبأ»،
بعد كلمة متلفزة ألقاها الرئيس اليمني عبدربه
منصور ه��ادي وال��ذي دع��ا فيها إل��ى سحب
جميع الميليشيات المسلحة من المؤسسات
الحكومية.
وأك���د ه���ادي ف��ي كلمته ،أن انتقاله من
العاصمة صنعاء إل��ى ع��دن ليس إي��ذان �ا ً
باالنفصال .وأضاف هادي قائالً« :استمراري
في إداء مهماتي ليس تشبثا ً بالسلطة ،بل
في إطار مسؤولياتي الدستورية» ،معربا ً عن
تطلعه إلى العودة إلى العاصمة صنعاء.
ودان الرئيس اليمني «بشدة التفجيرات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��ه��دف م��س��ج��دي ب��در
والحشحوش في صنعاء ،التي راح ضحيتها
مئات القتلى والجرحى».
وأكد هادي تمسكه بوحدة البالد ورفضه
لـ «انقالب» جماعة الحوثي ،داعيا ً الحوثيين
إلخالء المقار الحكومية واألمنية التي سيطروا
عليها.
ودع��ا جميع القوى السياسية بما فيهم
الحوثيون إل��ى الحوار واالل��ت��زام بالمبادرة
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والذهاب
إلى الحوار في الرياض.
ووص���ف ال��رئ��ي��س اليمني ق��ص��ف قصر
المعاشيق الرئاسي في عدن بـ «العدوان
ال��ه��م��ج��ي األرع�����ن ل��م��ل��ي��ش��ي��ات مسلحة
انقالبية».
وقال «لن تثنينا تلك الممارسات المجنونة
والالمسؤولة عن تحملنا المسؤولية حتى
نوصل البالد إلى بر األمان ويرتفع علم اليمن
في جبل م��ران ب��دال ً عن العلم اإلي��ران��ي» ،في
إش���ارة إل��ى الجبل ال��ذي فيه ضريح زعيم
الحوثيين الراحل حسين الحوثي في صعدة.
سياسياً ،أف��اد مصدر في صنعاء بتوقف
جلسات الحوار بين القوى السياسية اليمنية،
ومغادرة المبعوث األممي جمال بنعمر صنعاء
في شكل مفاجئ.

طبرق بعرقلة الحوار بين األطراف
الليبية في المغرب ،مهددا ً إياه
بسحب الشرعية من حكومته.
وذكرت صحيفة «الريبوبليكا»
اإليطالية أن ليون انتقد شن قوات
تابعة للحكومة الليبية برئاسة

إحباط هجوم على ميناء عدن

وذكرت مصادر أمنية أن  20ضابطا ً وجنديا ً

في غضون ذلك ،أعلن مصدر أمني يمني أن
منفذي التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت
مسجدين بصنعاء أم��س تظاهروا باإلعاقة
إلخفاء المتفجرات.
ونقلت وكالة األنباء «سبأ» عن المصدر
قوله إن «االنتحاريين األربعة الذين استهدفوا
جموع المصلين في مسجدي الحشحوش
وبدر في العاصمة صنعاء استخدموا األسلوب
نفسه في التمويه إلخفاء العبوات الناسفة
تحت م��ادة الجبس على سيقانهم ليظهروا
وكأنهم في حالة إعاقة».
وفجر  4انتحاريين أنفسهم أثناء صالة
الجمعة في مسجدين يرتادهما أنصار الله
والحوثيون ،م��ا تسبب بسقوط ع��دد كبير
من الضحايا بينهم المرجع الحوثي البارز
المرتضى المحطوري.
واعتبر الرئيس عبد رب��ه منصور هادي
تفجيرات صنعاء وأحداث عدن محاولة لجر
البالد إلى حرب طائفية وأهلية.

بارزاني يتوعد «داع�ش» بالث�أر لمقاتلي البي�شمركة
تعهد رئيس إقليم كردستان في شمال
العراق مسعود بارزاني بالثأر من «داعش»
لذبحهم  3من قوات البيشمركة كانوا أسرى
لدى التنظيم.
وق��ال ب��ارزان��ي في بيان السبت  21آذار
«نعاهد عوائل ه��ؤالء الشهداء أن دماءهم
لن تذهب هدرا ً وسوف نثأر لهم ولن نسمح
لإلرهابيين بأن تمر عليهم هذه الجريمة،
ويجب أن يدفعوا ثمنها وثمن جميع الجرائم
الوحشية األخرى».
وأض���اف« :ال��ذي��ن يقومون باستهداف
البيشمركة بهذا الشكل ،سابقا ً وحاليا ً وفي
المستقبل سيرون كيف أن يد البًشمركة
األبطال ستطاولهم».
يذكر أن «داع��ش» نشر الخميس شريطا ً
مصورا ً يظهر قيام مقاتليه بذبح  3عناصر
م��ن البيشمركة ،سبق لهم أن ظ��ه��روا في
شريط آخر نشر في شباط ،ضمن مجموعة
من  21أسيرا ً كردياً.
وتوعد التنظيم بإعدام مزيد من األسرى
األك��راد في حال واصلت ق��وات البيشمركة
قصف مناطق يسيطر عليها.
وت��خ��وض ال��ب��ي��ش��م��رك��ة م��واج��ه��ات مع
«داعش» على خط تماس يمتد حوالى ألف
كلم حيث تمكنت خ�لال الفترة الماضية،
بدعم من ضربات جوية للتحالف الدولي
ال��ذي تقوده واشنطن ،من استعادة بعض
المناطق في شمال العراق.

بروك�سيل ت�ست�ضيف اليوم جولة حوار ليبية جديدة

عبدالله الثني هجوما ً عسكريا ً
باتجاه طرابلس قبيل بدء جولة
ال��ح��وار الثانية في الصخيرات،
م��ش��ي��را ً إل����ى أن����ه اس��ت��م��ع إل��ى
تصريحات للثني تضعه وحكومته
خ��ارج إط��ار الشرعية الدولية،

من جهتها ،بدأت الواليات المتحدة بإجالء
نحو  100جندي من قواتها الخاصة العاملة
في اليمن ،بسبب تردي األوضاع األمنية.
ونقلت شبكة «سي أن أن» أول من أمس عن
مصادر مطلعة قولها إن هؤالء الجنود ،والذين
يشكلون آخر دفعة للقوات األميركية جرى نشرها
في اليمن في وقت سابق ،غادروا قاعدة «العند»
الجوية ،في محافظة لحج ،جنوب البالد.
وذكرت مصادر محلية أن الجنود األميركيين
نقلوا جوا ً إلى جيبوتي ،وسط تقارير عن فرار
المئات من معتقلي تنظيم «ال��ق��اع��دة» ،من
اثنين من السجون في اليمن مؤخراً ،وهو ما
صعد مستوى التهديد الذي تواجهه القوات
األميركية.
وكانت واشنطن أغلقت سفارتها في صنعاء،
خالل الشهر الجاري ،بعد سيطرة المسلحين
الحوثيين على المؤسسات الحكومية ،وفرار
الرئيس هادي إلى عدن.

تفاصيل تفجيرات صنعاء

القوات العراقية تحبط هجوم ًا لـ«داع�ش» وتقتل  13من عنا�صره

المبعوث الدولي يهدد الثني ب�سحب ال�شرعية الدولية منه

تعقد اليوم وغدا ً الثالثاء جولة
جديدة من المشاورات بين الفرقاء
الليبيين في العاصمة البلجيكية
بروكسيل.
وبحسب بيان ص��در عن هيئة
السياسة الخارجية في االتحاد
األوروب���ي ف��إن االت��ح��اد «سيعقد
االجتماع بمشاركة  34من ممثلي
البلديات وال��ق��ادة المحليين في
إط��ار الحوار السياسي في ليبيا
ت��ح��ت رع��اي��ة األم���م ال��م��ت��ح��دة».
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن االج��ت��م��اع
س��ي��ت��رأس��ه ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون
ال��م��ب��ع��وث ال���دول���ي إل���ى ليبيا،
مشيرا ً إلى أن االجتماع ستفتتحه
مفوضة االتحاد األوروبي للشؤون
ال��خ��ارج��ي��ة وال��س��ي��اس��ة األمنية
فيديريكا موغيريني .
وق��ال��ت م��وغ��ي��ري��ن��ي «إن ه��ذا
االجتماع سيعقد ف��ي وق��ت تقف
فيه ليبيا على مفترق ط��رق ،وإن
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ح��ل��ي��ة تتحمل
العبء األكبر من الصراع والقتال».
وت��اب��ع��ت« :آم���ل ب���أن ي��ق��دم ه��ذا
االجتماع في بروكسيل ،دعما ً قويا ً
للعملية السياسية وسيساهم في
التوصل إلى اتفاق».
وكان مبعوث األمم المتحدة إلى
ليبيا برناردينو ليون اتهم عبدالله
الثني رئيس الحكومة الليبية في

واشنطن تجلي جنودها

قتلوا في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من
تنظيم «القاعدة» تمكنوا خالله من السيطرة
على مقار أمنية ف��ي محافظة لحج جنوب
اليمن.
ولفت المصدر إل��ى أن الضباط والجنود
يتبعون ج��ه��ازي األم��ن ال��ع��ام والسياسي،
مضيفا ً أن المسلحين سيطروا على مقرات
عسكرية ضمنها مقر ق��وات األم��ن الخاصة
(الحرس الجمهوري سابقاً) .وقال إن خيانة
كبرى تشهدها مدينة الحوطة التي سقطت
بساعات قليلة بيد مسلحين مجهولين.
وأك���دت م��ص��ادر محلية لوكالة «د ب أ»
األلمانية أن لحج تعيش في الوقت الحالي
فراغا ً أمنيا ً كبيراً ،حيث طاولت عمليات نهب
ع��ددا ً من المقرات المهمة الموجودة فيها،
وبنوكا ً من قبل مسلحين قاموا أيضا ً بنهب
األسلحة من المعسكرات التي سلمت لهم من
دون مقاومة.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن ح��ال��ة م��ن الفوضى
ال��ع��ارم��ة اج��ت��اح��ت م��دي��ن��ة ال��ح��وط��ة عقب
انسحاب قوات األمن.
م��ن جهة أخ���رى ،دفعت جماعة الحوثي
بتعزيزات كبيرة من قواتها باتجاه مدينة

تعز وفي المقابل احتشد مسلحون قبليون
لمواجهة تقدم هذه القوات.

م��ح��ذرا ً ال��ث��ن��ي م��ن أن المجتمع
ال��دول��ي سيتخذ إج����راءات ضده
في حال تواصلت العملية البرية
بالقرب من طرابلس ،مضيفاً« :ما
يحدث ستكون ل��ه ت��داع��ي��ات من
دون أدنى شك».

وميدانياً ،أفاد مصدر أن القوات العراقية
قتلت  13عنصرا ً بعملية وصفت بالنوعية
ف��ي ناحية ال��ب��غ��دادي بمحافظة األن��ب��ار،
وأحبطت هجوما ً استهدف قضاء حديثة.
وأك��دت القوات العراقية سيطرتها على
ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي ال��ن��اح��ي��ة ،إل��ى جانب
إحباطها لهجوم مسلحي تنظيم «داع��ش»
الذي استهدف قضاء حديثة ،وتمكنت القوات
العراقية من تطهير  20قرية جنوب كركوك.
وأفادت مصادر ميدانية أن القوات العراقية
تمكنت من تطهير بعض األحياء السكنية،

بدعم من الحشد الشعبي ،بالكرمة ،فيما
نفذ سالح طيران الجيش العراقي ضربات
وغ����ارات استهدفت مخابئ للتنظيم في
مدينة الفلوجة ،أسفر عن مقتل  3من قياديي
التنظيم ،وتدمير مستودع للذخيرة.
وفي األجزاء الجنوبية لمحافظة كركوك،
تمكنت لجان الحشد الشعبي مسنودة بقوات
األمن العراقية من تطهير أكثر من  20قرية
في المحور الجنوبي والجنوبي الكردي.
وتشير المعلومات إل��ى أن التنظيم بدأ
يتراجع باتجاه منطقة الحويجة أهم معاقل

م�صر� :أمن الخليج
خط �أحمر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية
أم���س أن��ه��ا ل���ن ت��ق��ب��ل أو تسمح
بالمساس باألمن القومي العربي
وب��ص��ف��ة خ��اص��ة ب��أم��ن منطقة
الخليج ،وذلك انطالقا ً من إرتباطهما
العضوي باألمن القومي المصري.
كما أك��دت التزام مصر استمرار
العمل والتعاون الوثيق مع الدول
ال��ع��رب��ي��ة ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات
واألخطار بما يصون االمن القومي
العربي وخصوصا ً أمن الخليج.
وقالت الخارجية المصرية في
ب��ي��ان صحافي إن «م��ص��ر تتابع
باهتمام التطورات الخطيرة التي
تشهدها األم��ة العربية في الفترة
الحالية ،والتحديات التي تهدد
ب��ق��اء ال��دول��ة ال��ع��رب��ي��ة» ،مضيفة
في البيان نفسه أن مصر «ت��درك
ح��ج��م وخ��ط��ورة ال��ت��ح��دي��ات غير
المسبوقة ،التي تهدد األمن القومي
العربي وبصفة خاصة أمن منطقة
الخليج» ،حيث ش��ددت على أنها
«ت��ج��دد التأكيد بأنها ال يمكن أن
تقبل أو تسمح بالمساس باألمن
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي وب��خ��اص��ة أم��ن
الخليج واعتبار أمن منطقة الخليج
هو خط أحمر بالنسبة الى مصر».
ويأتي بيان الخارجية المصرية،
قبيل ساعات من بدء االجتماعات
التحضيرية ل��ل��دورة ال��س��ادس��ة
عشرة للقمة العربية المقرر عقدها
يومي  28و 29ال��ج��اري في شرم
الشيخ.

التنظيم في محافظة كركوك.
إلى هذا وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة
إلى منطقة المزرعة ،حيث تتواتر معلومات
عن تواجد «داعش» بالقرب من المنطقة.
وفي سياق متصل ،أعلن مصدر عسكري
أن ال��ب��ي��ش��م��رك��ة ت��ص��دت ل��ه��ج��وم تنظيم
«داعش» بمساندة قوات التحالف الدولي في
قرى ناحية بعشيق غرب الموصل ،وخلفت
االشتباكات التي دام��ت أكثر من ساعة 4
قتلى في صفوف التنظيم ،إضافة إلى إصابة
عنصر م��ن البيشمركة ،وتدمير عربتين
لـ»داعش» وضبط كمية كبيرة من األسلحة.
وفي السياق ،أكد المتحدث األمني باسم
الحشد الشعبي في العراق يوسف الكالبي
أن معركة تحرير تكريت تختلف عن بقية
المعارك ،فيما أش��ار ال��ى أن أكثر من الف
عنصر من تنظيم «داع��ش» محاصر داخل
المدينة.
وق��ال الكالبي لـ«السومرية ن��ي��وز» إن
«معركة تحرير تكريت تختلف ع��ن بقية
المعارك ،ألن االرهابيين يريدون ان يتخذوا
منها ذريعة لشق الوحدة الوطنية» .وأضاف
أن «عناصر داعش الموجودين داخل تكريت
محاصرون منذ عشرة اي��ام وال يصلهم أي
إمداد» ،موضحا ً أن «هؤالء المحاصرين يبلغ
عددهم أكثر من الف عنصر وأغلبهم ليسوا
عراقيين وهم مهيأون لالنتحار».

تقرير �إخباري
�أ�سئلة االنتخابات «الإ�سرائيلية» بانتظار ت�شكيل الحكومة
} ناديا شحادة
خالفت نتائج االنتخابات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» جميع
التوقعات ،فرئيس حزب الليكود رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو ،اعيد انتخابه للمرة الرابعة على التوالي وبذلك
يكون نتنياهو على رأس الحكومة لثالث دورات متعاقبة،
هذه النتيجة التي تعتبر سابقة في تاريخ كيان العدو،
فبنيامين نتياهو المكلف من قبل رئيس «إسرائيل»
بتشكيل الحكومة سيكون ام��ام مهمة صعبة بسبب
العالقات المتوترة مع اميركا والدول الغربية باالضافة
الى عالقته المتوترة مع الفلسطينين.
ويرى المراقبون ان «إسرائيل» التي خسرت الكثير
من عالقاتها الدولية واختارت التطرف من جديد ،فبذلك
تكون «إسرائيل» وضعت نفسها على مسار تصادمي مع
التوجهات العالمية في شأن الوضع في الشرق االوسط،
فنتياهو الذي حصل على نتيجة تضعه امام خيارات
معقدة ومحدودة لتشكيل حكومة تضم عددا ً من األعضاء
كل منها سيحاول سحب البساط الى طرفه ،فعلى نتنياهو
ان يختار اما ان ينفتح على اسحاق هرتزوع ومن خلفه
حزب العمال بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني او يقيم
حكومة اكثر يمينية من سابقتها تضم االحزاب الدينية.
ويؤكد المتابع للشأن «اإلسرائيلي»  -الفلسطيني ان
فوز حزب الليكود شكل خيبة امل للجانب الفلسطيني
المدرك ضرورة متابعة المعركة الدبلوماسية والقضائية
مع «إسرائيل» ،فمنذ مؤتمر مدير للسالم الذي عقد في
تشرين الثاني عام  1991الذي ارسى مبدأ االرض مقابل
السالم كصيغة صالحة للتفاوض على حلول نهائية
للصراع العربي « -اإلسرائيلي» ،أه��درت الحكومات

«اإلسرائيلية» المتعاقبة من يمين ويسار ويمين اكثر تطرفا ً
كل الفرص التي سنحت لتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين،
وفوز نتنياهو الذي اعلن خالل االي��ام االخيرة بحملته
االنتخابية انه لن يسمح اب��دا ً بإقامة دولة فلسطينية
ولن ينسحب قيد أنملة من االراضي الفلسطينية والقدس
ستبقى موحدة كعاصمة لـ «إسرائيل» ،األمر الذي جعل من
الجانب الفلسطيني يدرك ان نتنياهو سيغلق أي احتمال
لمفاوضات سالم ،لذلك ال بد من وقف الرهان العربي على
االنتخابات «اإلسرائيلية» ونتائجها في استعادة حقوق
الشعب او تجسيد دولته على االرض ،فنتنياهو الذي
تعهد بمنع قيام دولة فلسطينية حال انتخابه فاز ولم
يبق بالتالي من المشروع السياسي للسلطة الفلسطينية
القائم على فكرة قيام دولة مستقلة بالتفاوض السلمي
شيء ،مما يجعل الخيار المقبل للفلسطينيين هو الحرب
او المقاومة الستعادة االرض باعتبارها اللغة الوحيدة
التي يفهمها الصهاينة .
ويؤكد المتابع للشأن «اإلسرائيلي» ان نتنياهو الذي
أعلن في خطاب ام��ام ان��ص��اره ان��ه تحدث ال��ى زعماء
احزاب يمينية ودعاهم الى تشكيل حكومة قوية في اقرب
وقت تعمل من اجل حماية «اسرائيل» في ظل االوضاع
المحيطة ،ربما سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية غير
انها لن تدوم طويالً بخاصة ان هناك حزبين بامكانهما
ان يفككوها وهما البيت اليهودي بزعامة نفتالي بنيت
وحزب كلنا بزعامة موشيه كحلون.
أسئلة كثرة تطرحها نتائج هذه االنتخابات ،فبانتظار
تشكيلة الحكومة «اإلسرائيلية» المقبلة لالجابة عن
بعضها.

