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عربيات

القوات العراقية ت�صد ثالث هجمات انتحارية في الرمادي

مدارات

البي�شمركة ت�صد «داع�ش» في �سنجار
صدت ق��وات البيشمركة هجوما ً
ل��ـ«داع��ش» غ��رب مدينة الموصل
العراقية وأوقعت  9من عناصره بين
قتيل وجريح.
وق����ال م��ص��در أم���ن���ي ،أم���س إن
«عناصر داعش شنوا هجوما ً من 3
محاور على مواقع لقوات البيشمركة
ف��ي ق��ض��اء س��ن��ج��ار غ���رب مدينة
الموصل» ،مبينا ً أن «البيشمركة
صدت الهجوم» .وأض��اف« :أن تلك
القوات قتلت  3من عناصر التنظيم
وأصابت  6منهم وسط االشتباكات
التي اندلعت بين الطرفين».
كما أكد المصدر أن «عبوة ناسفة
انفجرت مستهدفة عربة تقل مقاتلين
إي��زي��دي��ي��ن ق��رب مجمع ده���وال في
ناحية سنون ( 60كلم شمال قضاء
سنجار) غرب الموصل ،ما أدى إلى
مقتل شخص وإصابة آخر بجروح».
يذكر أن البيشمركة تمكنت خالل
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة م��ن ص��د سلسلة
هجمات ل���ـ»داع���ش» على مناطق
استطاعت تحريرها م��ن سيطرة
التنظيم مؤخراً.
على صعيد آخ��ر ،ص��دت القوات
العراقية هجوما ً ل��ـ«داع��ش» على
ق��ض��اء ع��ام��ري��ة ال��ف��ل��وج��ة جنوب
المدينة ،حسب ما أف��اد به مصدر
أمني في محافظة األنبار .وأضاف
المصدر ذاته أن القوات األمنية كبدت
التنظيم خسائر كبيرة ب���األرواح

والمعدات.
وق���ال ض��ب��اط ف��ي م��رك��ز شرطة
ال��ع��ام��ري��ة إن «ال���ق���وات األم��ن��ي��ة،
وبمساندة مقاتلي العشائر تمكنت
م��ن ص��د ه��ج��وم ل���ـ»داع���ش» على
ق��ض��اء ع��ام��ري��ة ال��ف��ل��وج��ة جنوب
المدينة ،في مواجهات عنيفة جدا ً
بين الجانبين» .وأض��اف أن «تلك
القوات كبدت التنظيم خسائر كبيرة
ب����األرواح وال��م��ع��دات» ،مبينا ً أن

«عناصر التنظيم فشلت في اختراق
الخطوط الدفاعية األمامية» ،وأن
«القوات األمنية تحكم سيطرتها على
الموقف».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أف���اد م��ص��در في
الفرقة األولى للرد السريع بمحافظة
االنبار ،الثالثاء ،بأن القوات االمنية
ص���دت ث�ل�اث ه��ج��م��ات ان��ت��ح��اري��ة
لتنظيم «داعش» شرق الرمادي.
وق����ال ال��م��ص��در ف���ي ح��دي��ث لـ

السومرية نيوز» ،إن «القوات األمنية
تمكنت ،من صد ثالث هجمات شرق
الرمادي بواسطة خمس آليات شفل
م��درع��ة وث�ل�اث م��درع��ات يقودها
ان��ت��ح��اري��ون وارب��ع��ة انتحاريين
يرتدون احزمة ناسفة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه أن «الهجوم االول
استهدف مقر ال��ف��وج االول للفرقة
االول���ى ل��ل��رد ال��س��ري��ع ف��ي الكرمة

( 53ش��رق ال���رم���ادي)» ،مبينا ً أن
«الهجوم الثاني استهدف قطعات
الفرقة االول��ى في الجسر الياباني
شرق الرمادي ،اما الثالث فاستهدف
تجمعات الفرقة شرق الرمادي».
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،ع��ق��د في
العاصمة العراقية مؤتمر موسع
إلعالن المجلس التأسيسي لعشائر
األنبار المنتفضة ضد جماعة داعش
اإلرهابية ،وأكد المشاركون دعمهم
ومساندتهم للحكومة واألج��ه��زة
االمنية في قتال «داعش».
ه���ذا وح��س��م��ت ع��ش��ائ��ر األن��ب��ار
أمرها بالمشاركة الواسعة والفاعلة
ل��م��واج��ه��ة م��س��ل��ح��ي داع�����ش في
المحافظة بتشكيلها مجلسا ً ضم
جميع العشائر المتصدية لإلرهاب...
وانطلقت أهداف المؤتمر التأسيسي
ل��ه��ذا ال��م��ج��ل��س وال��ت��ي ت��دع��و إل��ى
تحرير األنبار والقضاء على مسلحي
«داعش» ،لكنها أيضا ً وجهت تحذيرا ً
للذين يريدون السوء باألنبار في
الداخل والخارج.
وص��رح المتحدث باسم عشائر
األنبار الشيخ عبدالوهاب الدليمي
في البيان ال��ذي أق��ره بعد المؤتمر
أن المجلس يعلن عن «إدانته لكل
الجهات السياسية والشخصيات
العشائرية والدينية التي تسببت
بنكبة األن���ب���ار ،وتحميلهم كافة
المسؤوليات القانونية والعرفية».

الجي�ش العربي ال�سوري في عيد الأم...
الت�ضحية من �أجل ال ّأم �سورية �أو ًال
رانيا مشوح
حاله كحال كل عيد مر على سورية منذ أربع
سنوات جاء عيد األم من دون أن يحمل معه
رسالة الفرح والمحبة .جاء عيد األم وهناك
الكثيرون ممن يعانون ألم الفراق لألبناء أو
األمهات .وبقي هناك رجال ضحوا بأمان العائلة
وحنان األم الثانية لتحيي األم الكبيرة األولى.
شباب الجيش العربي السوري لم تكن لهم
حصة في هذا العيد وال سواه منذ بدء الحرب
على سورية لكنهم عاهدوا أنفسهم أن يحمل
هذا العيد وكل عيد رسالة العطاء من األبناء إلى
األم.
«ال��ب��ن��اء» ك��ان لها ش��رف مشاركة شباب
الجيش العربي ال��س��وري ص��دق مشاعرهم
وسخاء عطائهم ،ق��ال ماهر الزامتلي جندي
في الجيش العربي السوري لـ»البناء»« :أنا
أخدم في صفوف الجيش العربي السوري في
حرستا منذ تسعة أشهر وأصبت إصابة بالغة
في رأس��ي وبعدها ع��دت للميدان ألن الوطن
غا ٍل ويستحق التضحية من أجله ومن واجبنا
أن نكمل مسيرة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم
فداء لسورية» .أما الجندي علي الكاتب فقال:
«أنا أخدم في الجيش العربي السوري منذ ثالث
سنوات في أماكن عدة ومنها جوبر ،درعا ،عدرا،
حرستا وحلب القلعة .واآلن أنا أخدم في دوما
وتعرضت إلصابات في درعا وعدرا ناجمة عن
شظايا قذيفة هاون وأصبت بطلقة سطحية في
الكتف ولكني عدت إلى ساحة القتال ألن سورية
تستحق التضحية بكل شيء وآلخر رمق سوف
استمر ف��ي واج��ب��ي ف��ي ال��دف��اع عنها» .ه��ذان
الجنديان كانت لهما مشاعرهما الخاصة جدا ً
والتي عجزت كلماتهما عن البوح بها في هذه
المناسبة ،فاكتفى الزامتلي بالقول« :ال أخفيك

ي��أن شعوري هو الحزن الشديد المصحوب
بغصة من األلم بسبب غيابي عن أغلى إنسان
على قلبي وهي أمي».
وفي اإلط��ار نفسه قال الكاتب« :مشاعري
الحقيقية من الصعب أن أفسرها بكلمات لكني
استغل هذا اليوم ألقول لكل عسكري في الجيش

العربي السوري وهو بعيد عن أهله أنك شمعة
تنير درب النصر القريب ب��إذن الله والرحمة
للشهداء وأدعو الله أن يحمي كل من يقاتل على
الجبهات فكلنا نضحي ونتعب ليعود وطننا
أفضل من السابق» .ووجه رجال الجيش العربي
السوري عبر «البناء» معايداتهم ألمهاتهم والتي

�أغلقت مجالها الجوي �أمام الطائرات الآتية من غرب ليبيا

تون�س تعيد افتتاح متحف باردو بعد الهجوم الإرهابي
أعادت الحكومة التونسية ،أمس،
افتتاح متحف باردو في حفل رمزي
بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين
سعيا ً ال��ى ب��ث رس��ائ��ل طمأنة في
تونس وخارجها بأن البالد تجاوزت
أث��ر الهجوم .وذل��ك بعد أسبوع من
هجوم دام تبناه تنظيم «داعش» على
المتحف ،قتل خالله  20سائحاً.
وتجمع مئات التونسيين أم��ام
مقر المتحف رافعين علم تونس
وشعارات كتب عليها «زوروا تونس»
و»تونس ال تركع ...تونس شامخة».
وأرج����ئ اف��ت��ت��اح المتحف أم��ام
ال��ج��م��ه��ور إل���ى ي���وم األح���د المقبل
ألسباب أمنية.
وك����ان م��ت��ح��ف ب�����اردو ت��ع��رض

احتفال شعبي في افتاح «باردو»

األرب���ع���اء ال��م��اض��ي ل��ه��ج��وم نفذه
مسلحان أطلقا النار على سياح عند
نزولهم من حافلة ليقتلوا سياحا ً من
فرنسا وكولومبيا واليابان وإيطاليا
وإسبانيا في أس��وأ هجوم بتاريخ
ال��ب�لاد التي يعتمد اقتصاها على
صناعة السياحة.
وح��س��ب ال��م��ص��ادر الرسمية في
تونس ،فإن مهاجمي المتحف تلقيا
تدريبات بمعسكرات في ليبيا.
إلى ذلك قررت السلطات التونسية
إع��ادة غلق أجوائها أم��ام الرحالت
القادمة من مناطق ليبيا الغربية بعد
أيام معدودة من فتحها للمرة األولى
بعد توقف دام  6أشهر.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت���رز» عن

مسؤول تونسي قوله« :قررنا إيقاف
الرحالت في شكل موقت إلى ليبيا
ألسباب أمنية».
ويأتي هذا اإلجراء بعد أسبوع من
الهجوم الدامي الذي نفذه مسلحان
وتبناه تنظيم «الدولة اإلسالمية»
على متحف باردو وتسبب في مقتل
 20سائحا ً أجنبياً.
وكانت تونس قد أغلقت أجواءها
أمام الطائرات الليبية ألسباب أمنية
ال��ع��ام الماضي بعد تفاقم القتال
في البلد المجاور ،وانسحاب أغلب
الدبلوماسيين من العاصمة الليبية.
إال أنها أعادت فتحها في شكل جزئي
ه���ذا ال��ش��ه��ر م��ع م��ط��اري معيتيقة
ومصراتة.

كانت مشحونة بعاطفة الفراق وحرقة البعد
فقال الزامتلي« :أق��ول لوالدتي كل عام وأنتي
بألف خير وأرجو منك يا أمي أن تدعي لنا فكلنا
فداء للوطن ونحن هنا ليس ألننا اخترنا فراقكم
بل نحن ندافع عن عرضنا وشرفنا وال نريد منكم
سوى الدعاء لنا وأن تعذرونا إن كنا قد قصرنا
يوما ً بحقكم».
ووجه الكاتب كلمة لوالدته قائالً« :ال أقوى
على البوح بما تكنه نفسي في هذا اليوم فال
أظن أن هناك منزال ً في سورية يعيش بسعادة
وف��رح ولكني أري��د أن أق��ول لك يا أمي كل عام
وأنتي بألف خير يا مصنع األبطال لكن أرجوكِ
ال تلومي غيابي ألن الوطن غ��ا ٍل وال بد من أن
نضحي ألجله فسورية أوال ً وأخ��ي��را ً ه��ي أم
الجميع يا أمي».
ولرجال الوطن كلمة لوطنهم األم سورية
وجهوها عبر «ال��ب��ن��اء» وف��ي ه��ذا اإلط���ار قال
الزامتلي« :س��وري��ة الغالية أن��ت أم الجميع
وأنت بلد االنتصارات وبلد الشرفاء وأم العزة
والكرامة وأرض الطهارة وليخسأ من يريد
أذيتك وسوف تعود سورية أفضل من السابق
بهمة رجال الجيش العربي السوري وبهمة قائد
سورية عظيم األمة بشار األسد».
وك��ان��ت للكاتب كلمة لسورية ق��ال فيها:
«سورية سوف يبقى اسمك مرفوع والتاريخ
يشهد بذلك يا أرض الرجولة والتضحية أنت
شرفنا وكرامتنا وعزنا متوج باسمك يا سورية
وسيبقى شعارنا وطن شرف إخالص .هدروا
دماءهم الغالية التي استدانوها من شرايين
أمهاتهم وسفحوها على مذبح الوطن كهدية
رخيصة لسورياهم األم الكبرى ،ه��ؤالء هم
رجال الجيش العربي السوري المؤمنون بأن
الجنة تحت ثرى الوطن هؤالء هم وطن ،شرف،
إخالص».

الأردن يق ّر بال�سير خلف المخططات الأميركية
لتدريب «المعار�ضة المعتدلة» في �سورية
أعترف األردن بانضمامه إلى المخطط األميركي لدعم وتسليح إرهابيي
«المعارضة» في سورية ممن تسميهم واشنطن «المعتدلين» بالتعاون
مع األنظمة في المنطقة وعلى رأسها نظام رجب طيب أردوغان ،إذ أعلن
الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية وزير الدولة لشؤون اإلعالم
محمد المومني بأن بالده جزء من هذا المخطط وأن األردن وبالتشارك
مع «التحالف الدولي» سيقوم بتدريب «أبناء العشائر والشعب السوري
لمواجهة عصابة «داعش».
وكانت مجلة «تشير ماغازين» األميركية كشفت نقالً عن مصادر
أميركية موثوقة في أواخر العام الماضي عن أن والدة تنظيم «داعش»
تمت في معسكر أدارت��ه القوات الخاصة األميركية في شمال األردن
لتدريب ما سمته «المعارضة المعتدلة» في سورية وذلك بتنسيق سري
عسكري «إسرائيلي» وتعاون أردني واضح ،مشيرة إلى أن أفراد هذا
التنظيم وجدوا طريقا ً لهم من األردن إلى تركيا ومنها إلى سورية.
وادعى المومني في مؤتمر صحافي أمس بأن تدريب «أبناء العشائر
والشعب السوري يأتي في إطار تكاملية الجهود الدولية لتدريب الجنود
العراقيين و»البيشمركة» والتي يقودها التحالف الدولي المكون من
 60دولة لمواجهة اإلرهاب» زاعما ً أن الحرب على اإلرهاب لها «أبعاد
عسكرية وأمنية وايدولوجية ،وأن األردن يعمل في إطار هذه الجهود
وضمن التزامه الدولي بمحاربة آفة التطرف واإلرهاب».
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن الرئيس األميركي ب��اراك أوباما كشف في
شهر كانون األول الماضي عن قيام القوات األردنية بتقديم مساعدات
للتنظيمات اإلرهابية المسلحة في سورية والتي تسميها واشنطن
وحلفاؤها «المعارضة المعتدلة» حيث علقت صحيفة واشنطن بوست
في حينه على هذا األمر بقولها إن «الرئيس األميركي أحرج األردن الذي
كان يطالب اإلدارة األميركية بعدم الكشف عن المعسكرات التي يقيمها
على أراضيه لتدريب اإلرهابيين».
وتكشف تقارير عديدة وتأكيدات رجال فكر أردنيين بأن األردن أصبح
مرتعا ً لتنظيمات إرهابية مصنفة دوليا ً على قائمة اإلرهاب بما فيها تنظيم
«جبهة النصرة» اإلرهابي ويمدها بالدعم اللوجستي ويسمح لها بالتسلل
إلى األراضي السورية وارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب السوري.
وتؤكد التقارير والمعلومات االستخباراتية والوقائع أن األردن يقيم
مع تركيا والسعودية معسكرات لتدريب اإلرهابيين بتمويل من النظام
السعودي وإشراف من الستخبارات المركزية األميركية الـ»سي آي ايه».
وك��ان��ت س��وري��ة طالبت الحكومة األردن��ي��ة ب���إدراك أخ��ط��ار ارت��داد
اإلرهابيين الذين يتدربون على أراضيها على أمن األردن وشعبه ودعت
إلى اإلسهام في شكل مباشر في ضبط الحدود بالتنسيق مع الحكومة
السورية وهو ما ال تستجيب له الحكومة األردنية مكتفية بالتصريحات
اإلعالمية التي تدعي ضبط مجموعات إرهابية مسلحة تحاول التسلل
إلى سورية.

التحالف الدولي يقف عاجز ًا
�أمام تن�سيق الجي�شين ال�سوري والعراقي
ناديا شحادة وتوفيق المحمود
أيقنت س��وري��ة وال �ع��راق أن ال��والي��ات المتحدة
األميركية غير ج��ادة في محاربة اإلره��اب بخاصة
في ظل الحديث عن أن «داع��ش» هو صناعة غربية
من أج��ل إيجاد ممر للتدخل في الشؤون الداخلية
للدول العربية ،فلم تفلح االستراتيجية األميركية
ل �م��واج �ه��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م ب��ل ع �ل��ى ال �ع �ك��س م��ا زال هذا
التنظيم يتوسع ويسيطر على األراض ��ي العربية
وي�ه��دد ال��دول ذات ال�س�ي��ادة ،وال أح��د يستطيع أن
ينكر مطلقا ً أن الواليات المتحدة هي التي أسست
«القاعدة» وم ّولتها وتحالفت معها من أجل التخلص
من االتحاد السوفياتي بعدما فشلت في تحقيق ذلك
عسكريا ً وما زالت هذه التجربة الناجحة من وجهة
النظر األميركية قابلة للتطبيق في منطقة الشرق
األوسط عبر خلق كيانات متطرفة لهدم وتفكيك بنية
ال��دول العربية ،وذل��ك من أجل الحفاظ على ثوابت
االستراتيجية األميركية في المنطقة بدءا ً من حماية
أمن «إسرائيل».
إن ت �م �دّد تنظيم «داع � ��ش» ف��ي ك��ل م��ن سورية
وال�ع��راق والعديد من ال��دول ،جعل دمشق وبغداد
تدركان عدم جدية التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة في القضاء على هذا التنظيم اإلرهابي ،وإنه
قد حانت اللحظة لكي تقودا هذه المعركة بنفسهما
ّ
تسخرا كل إمكانياتهما لمواجهة ه��ذا الخطر
وأن
الداهم وال تنتظرا لكي تحل مشاكل المنطقة بأيد
خارجية ،وبالتالي إدراك ضرورة التنسيق الثنائي
والمشترك بينهما والتنسيق مع المقاومة اللبنانية،
وبخاصة بعد كالم الرئيس األميركي باراك أوباما
وإخ�ب��اره العالم وشعوب المنطقة خصوصاً ،إلى
التأقلم مع وج��ود إم��ارة «داع��ش» لسنوات طويلة،
وع��دم التفاؤل بفرصة التخلص من كابوس القتل
المتوحش واإلبادة للناس والتاريخ والقيم إال بحرب
طويلة يجب أن يشترك العالم كله فيها لسنوات
عدة.
ويرى المراقبون أن نتائج التنسيق بين الجيشين
ال�س��وري والعراقي وم��ع المقاومة اللبنانية بدأت
ب��ال�ظ�ه��ور م��ن خ�ل�ال ه��زائ��م «داع� ��ش» م��ن كوباني
وديالى ،إذ أعلن قائد شرطة محافظة ديالى العراقي
في  27كانون الثاني  2015أن محافظة ديالى باتت
خالية م��ن تنظيم «داع ��ش» ت�م��ام�اً ،وتمكن مقاتلو
وح���دات ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب م��ن ط��رد ع�ن��اص��ر تنظيم
«داع��ش» من مدينة عين العرب السورية بعد أكثر
من أربعة أشهر من المعارك ،وف��ي الـ 11من آذار
ق��ام��ت وح ��دات ال�ح�ش��د الشعبي ال�ع��راق��ي بدخول

مستشفى مدينة تكريت وتحرير مناطق عدة فيها،
وبالتزامن مع ذلك وعلى ضفة موازية بدأت معركة
األنبار حيث قامت وحدات الحشد الشعبي ومقاتلو
العشائر بقطع طريق اإلمداد بين الموصل واألنبار
وص�لاح الدين ،وتصبح مفتوحة على تكريت بعد
تحريرها ،ويتقدّم مقاتلو العشائر في األنبار على
أكثر من جبهة.
ومن الناحية السورية ،تقوم وحدات من مقاتلي
عشائر دي��ر ال ��زور مدعومة م��ن الجيش السوري
بمواجهة «داع��ش» إلحكام الطوق عليه ولمنعه من
التنقل بين الجغرافيتين السورية والعراقية ،إذا ً
التنسيق بين الجيشين العراقي والسوري قائم بقوة
على رغ��م التحذيرات األميركية للقيادة العراقية،
لتفادي هذا التنسيق فالتحالف الدولي الذي تقوده
أميركا ويضم أكثر م��ن  60دول��ة قامت بضربات
ج��وي��ة ع��دي��دة لفصائل الحشد الشعبي والجيش
العراقي ،وكان في ك ّل م ّرة العذر حصول خطأ في
العمليات الحربية.
وعندما شعر التحالف الدولي بأن دعم فصائل
المقاومة والحشد الشعبي للقوات األمنية العراقية
أح��دث زخما ً كبيرا ً في المعركة ،وأن االنتصارات
ب��دأت تتحقق ،وباتت على مشارف الموصل عمل
التحالف الدولي على التدخل ومحاولة إبقاء الوضع
على م��ا ه��و عليه ،وع��دم تغييره لمصلحة الدولة
العراقية.
أخيرا ً يؤكد مراقبون أن واشنطن ستسعى إلى
تقويض خسائرها االستراتيجية ف��ي المنطقة أو
الح ّد منها ،وذل��ك من خ�لال سلب محور المقاومة
مكاسبه االستراتيجية فالشكوك عميقة في النوايا
األميركية والتساؤالت كثيرة ،فهل الهدف إضعاف
«داع ��ش» أم اح�ت��واؤه��ا أم��ا زي��ارة وزي��ر الخارجية
ال �ع��راق��ي اب��راه �ي��م ال�ج�ع�ف��ري إل��ى س��وري��ة اليوم،
ليس إال من أج��ل زي��ادة العمل على ض��رورة النظر
في زي��ادة التعاون والتنسيق والتحالف لمواجهة
اإلره ��اب م��ن خ�لال استراتيجية شاملة بعد فشل
التحالف الدولي في تحقيق أهدافه ،وبالتالي يوضع
تقدم الجيشين السوري والعراقي المرفق بقوات
الحشد الشعبي والمقاومة من حزب الله وغيرهما
بخانة كشف االدع� ��اءات ال��زائ�ف��ة التي تحدثت عن
استحالة التخلص من «داع��ش» أو اإلره��اب عموما
وبينها تصريحات ليون بانيتا رئيس االستخبارات
األميركي األسبق ،وعليه تقع اإلدارة األميركية التي
تقود التحالف الدولي بإحراج أمام المجتمع الدولي
حيث ظهر تحالفها عاجزا ً أم��ام تقدم محور إيران
سورية العراق وحزب الله أمام من يعنيه األمر.

ال�سي�سي يبحث في �إثيوبيا
ملفي المياه ومواجهة الإرهاب
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،التحية والشكر للجانب
اإلثيوبي على «حفاوة االستقبال»،
وقال إنه التقى صباح أمس بالرئيس
اإلثيوبي موالتو تشومي.
وأض����اف ال��س��ي��س��ي ف��ي مؤتمر
صحافي م��ن إث��ي��وب��ي��ا ،م��ع رئيس
ال������وزراء اإلث��ي��وب��ي ه��ي�لا م��ري��ام
ديسالين أن��ه ت��ن��اول م��ع الرئيس
اإلثيوبي سبل تعزيز العالقات بين
البلدين ،وتبادلنا وجهات النظر
ح��ول خطر اإلره��اب ال��داه��م «ال��ذي
يمثل تحديا ً لنا وكيفية مواجهته

والقضاء عليه حتى نحمي حاضرنا
ومستقبلنا».
وعن وثيقة مبادئ سد النهضة،
قال السيسي« :خطوة إيجابية على
الطريق الصحيح بين الدول الثالث،
لحماية مياه النيل» ،وذلك بحسب
صحيفة «المصري اليوم».
ووج��ه السيسي حديثه لرئيس
وزراء إث��ي��وب��ي��ا .ه��اي��ل��ي م��اري��ام
دي��س��ال��ي��ن .ق��ائ�لاً« :ال ع���ودة ال��ى
ال��خ��ل��ف» .وأوض����ح أن���ه ات��ف��ق مع
الرئيس اإلثيوبي على تطوير اللجنة
الوزارية المشكلة من مصر وإثيوبيا

في التعاون في المجاالت المختلفة،
لمستوى أعلى على مستوى القيادة
السياسية وهي تلتقي بشكل دوري
ت��ح��ت إش���راف���ي وإش�����راف رئ��ي��س
ال���وزراء اإلث��ي��وب��ي .وق���ال« :أتطلع
الى التعاون بين الشعبين المصري
واإلثيوبي من خالل حديثي غدا ً أمام
البرلمان اإلثيوبي».
واختتم كلمته بالقول« :أشكر
رئيس الوزراء اإلثيوبي على حفاوة
االستقبال» ،ودع��ا رئيس ال��وزراء
اإلثيوبي لحضور احتفاالت قناة
السويس في آب المقبل.

مجل�س حقوق الإن�سان:
جرائم «�إ�سرائيل» حبر على ورق!
قال ماكارم ويبيسونو المقرر الخاص لحقوق اإلنسان
في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967إن «الناس
في ه��ذه المنطقة في حاجة ال��ى ثالثة أشياء ،يريدون
المحاسبة للجرائم التي ارتكبت وأن ال يذهب حقهم هدراً،
ويطالبون بنهاية الحصار المنافي لإلنسانية ،ويردون
نهاية لهذا الصراع» مطالبا ً «كل منظمات األمم المتحدة
والمنظمات المعنية إيجاد الطرق من خ�لال القوانين
المتوافرة لمحاسبة من ارتكب هذه االنتهاكات».
على رغم تخصيص التقرير حيزا ً كبيرا ً للجرائم التي
ارتكبها «اإلسرائيليون» عمدا ً بحق المدنيين خالل عدوان
الصيف الماضي فإن االتحاد األوروبي يـصر على تحويل
الملف الفلسطيني في مجلس حقوق اإلنسان من الفصل
السابع ،أي الفصل الذي يخصص جلسة خاصة في كل
من دورات��ه لمناقشة األوض��اع في األراض��ي الفلسطينية
المحتلة إل��ى الفصل ال��راب��ع ال��ذي يجعل م��ن القضية
الفلسطينية واحدة من قضايا حقوق اإلنسان العامة.

محاولة انتقدها ممثل فلسطين في األم��م المتحدة
إبراهيم خريشة معتبرا ً «أن الموقف األوروبي غريب كون
الموضوع الفلسطيني حالة مختلفة تماما ً حيث هناك
احتالل أجنبي ألرض فلسطينية وعربية أخرى كما إن
طبيعة االنتهاكات في فلسطين تختلف عن االنتهاكات في
الدول التي يتحدثون عنها».
باستثناء االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة التي
امتنعت عن المداخلة ،ف��إن معظم ال��دول والمنظمات
الحقوقية واإلنسانية انتقدت تقاعس المجتمع الدولي
عن حماية الشعب الفلسطيني وطالبت بالضغط على
«إسرائيل» اللتزام معايير حقوق اإلنسان في األراضي
المحتلة.
صفحات جديدة تمألها تقارير األمم المتحدة ،تبقى حبرا ً
على ورق .فالجرائم مستمرة واالنتهاكات يومية والمنظمة
الدولية عاجزة تماما ً وحراك معظم القوى المقررة يبقى في
دائرة حماية «إسرائيل» حتى من االنتقاد.

ً
طفال
�إ�ضافة �إلى � 185إمر�أة و135

الرباط 1354 :مقات ًال مغربي ًا في �صفوف «داع�ش»

بلغ عدد المقاتلين المغاربة في
ص��ف��وف الجماعات اإلره��اب��ي��ة في
الخارج  1354مقاتالً من بينهم 220
معتقالً سابقا ً و 246شخصا ً قتلوا في
سورية و 40في العراق بجانب 156
شخصا ً عادوا إلى المملكة المغربية.
ونقلت وك��ال��ة المغرب العربي
لألنباء «وم��ع» عن عبدالحق خيام
مدير المكتب المركزي للتحقيقات
القضائية في مدينة سال المغربية
خ�لال مؤتمر صحافي عقده الليلة
الماضية ...أن  185سيدة التحقن
بدورهن بتنظيم «داع��ش» اإلرهابي
رافقهن  135طفالً معربا ً عن أسفه
لخروج هؤالء األطفال األبرياء الذين

التحقوا في مقتبل عمرهم بمخيمات
التدريب.
وأوض��ح المسؤول األمني خالل
المؤتمر -ال���ذي خصص لتسليط
الضوء على تفكيك خلية إرهابية
كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي
خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار
المملكة فيما حضره ممثلو وسائل
اإلع��ل�ام ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة  -أن
السلطات األمنية في المغرب تمكنت
من تفكيك حوالى  132خلية إرهابية
خالل األعوام من  2002إلى . 2015
وأوضح أن عمليات التفكيك أسفرت
ع��ن توقيف ألفين و 720شخصا ً
وإحباط  276عملية إرهابية.

وأش���ار م��دي��ر المكتب المركزي
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة إل���ى أن
اإلرهابيين كانوا يخططون من خالل
هذه العمليات للقيام بـ 119عملية
تفجير وتنفيذ عمليات اغتيال بحق
 109شخصيات وس��ب��ع عمليات
اختطاف فضالً عن  41عملية سطو
مسلح.
يذكر أن ه��ذه العمليات األمنية
تندرج في إطار مكافحة اإلرهاب التي
تنجز بتنسيق وثيق بين مختلف
الجهات األمنية المغربية والتي مكنت
من توقيف مئات اإلرهابيين المنتمين
لتنظيمي «القاعدة» و»داع��ش» في
العراق وسورية.

