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مدارات

االهتمام «الإ�سرائيلي» بالحرب على الحوثيين؟
} ناديا شحادة
الموت ألميركا ،الموت لـ «إسرائيل» ،اللعنة
على ال��ي��ه��ود ،النصر ل�لإس�لام ش��ع��ار جماعة
انصار الله الذي سمع ألول مرة في  17كانون
الثاني  2002وشكل سببا ً كافيا ً لشن حرب
قاسية على مطلقيه في عام  2004والتي اتت
بطلب أميركي مباشر من الرئيس السابق علي
عبدالله صالح ومباركة سعودية تمثلت بالدور
العسكري الذي اضطلع فيه حزب االصالح.
خيضت العديد من الحروب ضد الحوثيين
وخ��رج��ت ال��ج��م��اع��ة م��ن ك��ل ح��رب اق���وى حتى
كرست نفسها كأهم العب سياسي في اليمن،
ج��م��اع��ة ان��ص��ار ال��ل��ه المستلهمة خ��ط��اه��ا من
خطاب سماحة السيد حسن نصر الله ،وتعتمد
سياستها م��ن مبدأ ال��ع��داء االول ل��ـ «إسرائيل»
وت��ج��ل��ى ذل����ك واض���ح���ا ً م���ن خ��ل�ال سياستها
الرافضة للعدو «اإلسرائيلي» والداعمة لقوى
ال��م��ق��اوم��ة فكانت الجماعة تعبئ ال��ش��ارع في
اليمن للتعبير عن رفضهم للطغيان االجنبي
ول���دع���م ال���م���ق���اوم���ة وم���واج���ه���ة م���ن تسميهم
«دواع���ش» اليمن وس��وري��ة وال��ع��راق ،ورفضا ً
ل���ح���روب «إس���رائ���ي���ل» ع��ل��ى غ����زة ،األم����ر ال���ذي
ج��ع��ل م��ن ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يشعر بالقلق
وخرجت مخاوفه في األيام االخيرة الى العلن
وتحديدا ً مع المتغيرات التي تعصف بالمنطقة
العربية ،فحزب الله في لبنان يضاعف قدراته
وقوته الصاروخية التي تزداد يوما ً بعد يوم،
والخوف من الحوثيين ومن الخطر الذي يتهدد
«إسرائيل» في انتصارات التي تحققها الجماعة
في اليمن وسيطرتهم على مفاصل الدولة.
ويؤكد المتابعون ان «إسرائيل» التي تسعى
ل��ل��وص��ول ال���ى ت��ح��ق��ي��ق اط��م��اع��ه��ا ال��ت��ي ظلت
تخطط م��ن اجلها س��ن��وات طويلة ولكن أربك

دخ���ول ال��ح��وث��ي��ي��ن ع��ل��ى ال��خ��ط ك��ل حساباتها
وجعلها ام��ام تح ٍد جديد وال يمكنها ان تبقى
غير مبالية بهذا الخطر الجديد ال��ذي تعبتره
خطرا ً مباشرا ً يهدد وجودها حيث اكد نتيناهو
في  3آذار  2015ان انصار إي��ران من حزب
الله والحوثيين يهددون «إسرائيل» ،وأشارت
صحيفة «هآرتس» في  7كانون الثاني 2015
إل���ى ان م��دم��رات أم��ي��رك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ة تقوم
ب��دوري��ات في مضيق ب��اب المندب ويمكن ان
تتدخل عسكريا ً لمنع سيطرة الحوثيين على
المنطقة ،باالضافة الى تصريحات نائب وزير
االمن «اإلسرائيلي» االسبق افراييم سنيه حيث
قال ان الحوثيين يسيطرون على مضيق باب
المندب وان ذل��ك يشكل خ��ط��را ً استيراتيجيا ً
على «إس��رائ��ي��ل» التي ال يمكنها ان تبقى غير
مبالية ،فاليوم ازدادت الحاجة ال��ى التنسيق
مع السعودية رغم وج��ود قنوات سرية بهذا
الخصوص ،بحسب تعبيره.
وي����رى ال��م��ت��اب��ع��ون ان ه��ج��م��ات ال��ط��ائ��رات
الخليجية ع��ل��ى دول����ة ال��ي��م��ن ج����اءت بتحريك
«إسرائيلي» أميركي بعد ان وجدوا في الحوثيين
تهديدا ً على أم��ن «إس��رائ��ي��ل» في المنطقة على
المدى البعيدة حيث شغلت الغارات السعودية
ع��ل��ى ال��ي��م��ن وس���ائ���ل االع��ل��ام «اإلسرائيلية»
وح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر وم��ت��اب��ع��ة حثيثة مع
تمنيات للسعوديين بالنجاح في حملتهم وفق
صحيفة يديعوت احرونوت.
وي��ؤك��د ال��م��ت��اب��ع��ون ان «إس��رائ��ي��ل» تحاول
وت��س��ع��ى ال���ى اض��ع��اف الحوثيين والمقاومة
اللبنانية المتمثلة بحزب الله ولكن من خالل
التجارب الميدانية التي اثبتت ان المقاومة ال
تقهر وال تهزم وهي اليوم أقوى وأشد عزيمة
وأوفر انصارا ً وثباتا ً على طريق الحق كما كل
الثوار واالحرار في العالم.

ً
قتيال ...و«�أن�صار اهلل» ترف�ض حوار المغرب
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ح�شود �سعودية في جيزان ونجران تتزامن مع العدوان على اليمن
واصلت الطائرات السعودية عدوانها على
العاصمة اليمنية حيث قصفت مطار صنعاء
ال��دول��ي ،مع تسجيل قصف عشوائي على
مدينة صعدة طاول محطة الكهرباء وشركة
تعبئة الغاز والسجن المركزي ،والرياض
تحشد قواتها العسكرية في كل من جيزان
ونجران على الحدود اليمنية.
واس��ت��ه��دف ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي لليوم
ال��راب��ع على ال��ت��وال��ي ،ص��ع��دة ،وأك��ث��ر من
 25غ��ارة استهدفت مناطق ح��دودي��ة مع
السعودية وأخرى بالقرب من سوق العند
ومنطقة الشعف ،مناطق كهالن والكمب في
ﺍﻟﻤﻼﺣﻴظ والمنزالة في المحافظة.
ولم تسلم محطة الكهرباء الوحيدة في
صعدة وشركة تعبئة ال��غ��از ،وال السجن
ال��م��رك��زي ،وال��وض��ع ه��ذا دف��ع المئات الى
النزوح نحو تعز جنوباً.
وكانت قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة
ومستشفى القيادة العامة لقوات اإلحتياط
في منطقة حزيز وم��ا ج��اوره��ا من مناطق
سكنية كلها أهدافا ً للطيران السعودي.
إلى الغرب وتحديدا ً في محافظة الحديدة
سقط عشرات الجرحى جراء قصف استهدف
القاعدة الجوية ومطار الحديدة الدولي،
ما أدى إلى تدمير مدارج المطار إلى جانب
مقرات أخ��رى في منطقة منظر إضافة الى
م��واق��ع تابعة للدفاع ال��ج��وي ف��ي منطقة
الجبانة.
وتحد ّثت مصادر عن استهداف منصة
ب��ط��اري��ات ص��واري��خ ل��ل��واء  67ال��دف��اع��ي
بالحديدة وحي الدمغة السكني.
ه��دف ال��غ��ارات ال��ج��وي��ة عرقلة حركة
«أن��ص��ار الله» ومنع تقدّمها جنوبا ً وفق
الناطق الرسمي باسم تحالف «عاصفة
الحزم» .حيث قال« :سنستمر في استهداف
حركتهم ،وسنؤخر تقدمهم إلى عدن».
وحشدت السعودية ب��را ً أي��ض�اً ،في كل
من جيزان ون��ج��ران على ال��ح��دود اليمنية

«ف��أرس��ل��ت ج��م��اع��ة أن��ص��ار ال��ل��ه آلياتها
ودباباتها باتجاه الحدود شماالً».
وفي السياق ،تواصلت االشتباكات في
ع��دن حيث اس��ت��ع��اد عناصر م��ن ال��ح��راك
الجنوبي السيطرة على المطار في ساعة
متأخرة من الليلة قبل الماضية فيما وصل
الجيش اليمني إلى منطقة دار سعد.
إلى ذلك ،ارتفعت حصيلة انفجار مخزن
األسلحة في جبل حديد إل��ى أكثر من مئة
وأربعة عشر قتيالً ومئة وخمسة وثالثين
جريحاً.
وفي زنجبار تدور اشتباكات عنيفة بين
الجيش والقوات الموالية للرئيس عبد ربه

القوات الأمنية تق�ضي على  9م�سلحين

تون�س على خطى باري�س ...م�سيرة �ضد الإرهاب
خرجت ف��ي تونس أم��س مسيرة عالمية مناهضة
لإلرهاب ردا ً على عملية متحف باردو ،بمشاركة واسعة
من شخصيات سياسية عالمية وذلك على خطى مسيرة
الجمهورية في باريس.
وانطلقت المسيرة م��ن ساحة ب��اب س��ع��دون وسط
العاصمة لتسلك ش��ارع  20م��ارس ،متجهة إلى ساحة
باردو قبالة مجلس النواب التونسي لتنتهي عند مدخل
متحف باردو المجاور له.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي
أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ترأس وفد فرنسا في
مسيرة تونس ضد اإلره��اب إلى جانب رئيس البرلمان
كلود برتولون ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية إليزابيت
إيغو .كما ش��ارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس والوزير األول اإليطالي ورئيس الحكومة الجزائرية
عبد الملك س�ل�ال ،وال��رئ��ي��س البولندي برونيسالف
كوموروفسكي والرئيس الغابوني علي بانجو ورئيس

الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي إضافة الى عدد من وزراء
خارجية في العالم.
على الصعيد األمني ،قضت القوات األمنية في تونس
مساء أول من أمس على  9عناصر مسلحة بمنطقة سيدي
عيش في محافظة قفصة جنوب غربي البالد.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ،محمد علي
العروي ،أنه تم القضاء على  9مسلحين يجري التثبت
من هوياتهم ،في الوقت الذي ذكرت تقارير إعالمية نقالً
عن مصادر أمنية أن بينهم لقمان أبو صخر (جزائري
الجنسية) المسؤول عن التخطيط للهجوم المسلح على
متحف باردو الذي أدى إلى مقتل  22شخصا ً بينهم 20
أجنبيا ً وإصابة أكثر من  50آخرين.
وفي سياق متصل ،أعلن العروي عن إصابة بين 8
و 10عناصر مسلحة بجروح بليغة في مطاردة قادتها
قوات الحرس الوطني بمنطقة ساقية سيدي يوسف على
الحدود مع الجزائر.

منصور هادي.
وأشار مصدر إلى تقدّم الجيش واللجان
الشعبية م��ن م��ح��ور ال��ع��ن��د إل���ى منطقة
صبر ووصولها إل��ى مسافة خمسة عشر
كيلومترا ً من عدن .وأعلن مصدر صحافي
ف��ي اليمن أن الجيش سيطر على مدينة
فيحان اإلستراتيجية المهمة التي تبعد عن
عتق عاصمة محافظة شبوة بحدود 200
كيلومتر.
ودخلت بارجة حربية صينية ميناء عدن
إلج�لاء الرعايا الصينيين منها ،وع��دد من
الدبلوماسيين األجانب.
على الصعيد ال��س��ي��اس��ي ،أف���اد مصدر

أن «أن��ص��ار الله» رفضوا نقل ال��ح��وار إلى
المغرب ،وأن المبعوث األممي جمال بن عمر
سيعلن المكان الجديد له قريباً.
إلى ذلك ،وصف الرئيس اليمني السابق
ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح ال���غ���ارات الجوية
السعودية على اليمن بالبربرية ،وبأنها
ترمي إلى تحريك الفوضى.
ودعا صالح االمم المتحدة ودول الخليج
ال��ى اخ���راج اليمن م��ن أزم��ت��ه وإل���ى وقف
الهجمات ضده.
وش��دد على أهمية ع��ودة جميع األط��راف
إلى طاولة الحوار لحفظ سيادة اليمن وم ْنع
أي ّ
تدخل خارجي فيه.

تقرير �إخباري
م�صر �إلى �أين؟
} توفيق المحمود
إنها الحرب على اليمن باألصالة ه��ذه المرة السعودية
وبعد أشه ٍر من تحريكها للقوى والجماعات اليمنية كبيادق
على الرقعة السياسية لمواجهة الحوثيين انتقلت السعودية
إل���ى م��رح��ل�� ٍة ج��دي��دة ه��ي األك��ث��ر م��ب��اش��ر ًة ووض���وح���ا ً في
حربها عليهم ،حيث أطلقت الرياض عملية «عاصفة الحزم»
العسكرية ،بمشاركة دول الخليج ما عدا ُعمان ،مع مصر
واألردن وال��م��غ��رب وال���س���ودان وب��اك��س��ت��ان ،ب��ه��دف إنهاء
التنظيم الحوثي ،استجاب ًة لمطلب الحكومة الشرعية على
ح��د وصفها العملية التي اقتصرت ف��ي يومها األول على
الغارات الجوية ،لم تستبعد فرضية التدخل الب ّري عبر قواتٍ
مصرية أو باكستانية.
مصر التي اتهم مندوبها لدى الجامعة العربية في شباط
الماضي دويلة قطر بأنها داعمة لإلرهاب ردا ً على تحفظها
على الفقرة الخاصة بحق مصر في ال��دف��اع الشرعي عن
نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات اإلرهابية على أن هذا

التحفظ القطري ليس مستغربا ً ألنه بات واضحا ً أن قطر
كشفت ع��ن موقفها ال��داع��م ل�لإره��اب وبعد ه��ذا التصريح
س���ارع مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي إل��ى إص���دار ب��ي��ان ُيدين
الكالم المصري.
فقد أعادت الحرب التي شنتها السعودية بمشاركة عشر
دول من بينها مصر إلى األذهان ،حرب مصر في اليمن التي
شنها الرئيس جمال عبد الناصر ع��ام  1962وتدخل بها
بريا ً يومها وفقدت مصر خاللها الكثير من جنودها في هذه
الحرب التي خاضها ساهمت كثيرا ً بإنهاك الجيش المصري
في اليمن وهزيمته في نكسة حزيران .1967
ال��ق��رار المصري بالتدخل ف��ي ح��رب اليمن خلّف حزنا ً
عظيما ً وألما ً كبيرا ً في كثير من نفوس المصريين ووصفوا
هذا القرار بأنه كارثة ،وانصياعا ً لدول الخليج التي استعبدت
مصر بالمال وخصوصا ً بعد المؤتمر االقتصادي الذي عقد
في مصر وجلب الكثير من االستثمارات الخليجية بمليارات
الدوالت فهي لم تأت لدعم الشعب المصري بل الستعباده
وج��ره إل��ى ح��روب ليخسر فيها خيرة شبابه مقابل المال

الخليجي.
فيما رأى البعض اآلخ��ر أن التدخل المصري في اليمن
حماية للمصالح المصرية ،ولمنع وقوع مدخل البحر األحمر
في أيدي قوى معادية كما تصفها الخارجية المصرية.
باتت مصر في وضع ال ُتحسد عليه صارت على صفيح
ملتهب من المعارك واألزم���ات الداخلية والخارجية وهذا
يوحي بأن معركة تدمير الجيش المصري بعد المحاوالت
الكثيرة لتدمير الجيشين السوري والعراقي قد بدأت.
اليمن عش دبابير هكذا كان ،وهكذا سيظل ،والحل األمثل
ه��و تجنب االق��ت��راب م��ن اليمن ال��ذي يعتبر بيئة جغرافية
وب��ش��ري��ة وع���رة ل��ل��غ��اي��ة ،وص��ن��ع��اء رب��م��ا ت��ك��ون العاصمة
الوحيدة التي لم تخضع ألي احتالل أجنبي او عربي ،فقد
تجنبها العثمانيون والبرتغاليون والبريطانيون وهذا ربما
ما نسيه السعوديون وتحالفهم.
أخيرا ً مثلما عشنا مع االزم��ة العراقية عشر سنوات او
اكثر ،والسورية ارب��ع اخ��رى ،يعلم الله كم ستعيش معنا
األزمة اليمنية.

ناق�شت ق�ضايا المنطقة ...والمفاج�أة ت�أييد عبا�س للعدوان ال�سعودي على اليمن

«عا�صفة الحزم» تهيمن على قمة «�شرم ال�شيخ» العربية

بان :الحوار اليمني بوا�سطة المنظمة الدولية
قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمام القمة
العربية إن الطريقة الوحيدة للحيلولة دون وقوع صراع
طويل ف��ي اليمن ه��ي عبر مفاوضات بواسطة المنظمة
الدولية.
وطالب األمين العام لألمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ
المصري يوم السبت القوى السياسية اإلقليمية بتجاوز
خالفاتها ،كما طالب «إسرائيل» بالكف عن ممارساتها،

وفلسطين أن تتغلب على انقسامها.
وفي ما يتعلق باألزمة السورية ،أكد بان كي مون ،أنه
أصبح من الضروري أن يتم اتخاذ خطوات لتنفيذ اتفاق
جنيف الذي وافق عليه مجلس األمن.
وقال إنه «يشعر بالخزي من المجتمع الدولي الذي لم
يتخذ موقفا ً حاسما ً لوقف نزيف الدم في سورية» ،ودعا إلى
بذل مزيد من الجهد للقضاء على األسباب الجذرية لإلرهاب.

العراق يتحفظ على قوات عربية بال �ضمانات
أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ،أمس ،ان العراق
يتحفظ على تشكيل قوات عربية من دون ضمانات ،مشددا ً
على ضرورة تقديم ضمانات عن كيفية تشكيل تلك القوات
ومواقع استخدامها.
وقال معصوم في حديث خاص لقناة «السومرية»
العراقية ،ان «ال��ع��راق يتحفظ على تشكيل ق��وات
عربية من دون ضمانات» ،مشددا ً على ضرورة «تقديم

ضمانات بشأن تلك القوة» .وأضاف معصوم ان «هذه
الضمانات تتمثل بكيفية تشكيل هذه القوات ومواقع
استخدامها».
يشار الى ان مصادر أكدت أن العراق تحفظ على إحدى
نقاط البيان الختامي للقمة العربية الـ  26المنعقدة حاليا ً
في شرم الشيخ بمصر والتي تتضمن تشكيل قوة عسكرية
عربية تشارك فيها الدول اختيارياً.

ً
«داع�شيا» خالل عمليات تكريت
بغداد :مقتل 73
أعلن قائد قوات الشرطة االتحادية بالعراق الفريق رائد
شاكر ج��ودت ،أمس ،عن مقتل  73عنصرا ً من «داعش»
االرهابي خالل العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة
تكريت من سيطرة التنظيم.
وقال جودت نقالً عن الـ»سومرية نيوز» ،إن «اشتباكات
اندلعت خ�لال اليومين الماضيين بين عناصر تنظيم
داعش من جهة وقواتنا األمنية من جهة أخرى ،أثناء زحف
قطعاتنا العسكرية باتجاه مركز مدينة تكريت لتحريرها

من سيطرة المجاميع اإلرهابية» .وأضاف جودت ،أن تلك
القوات «تمكنت خالل االشتباكات من قتل  73من إرهابيي
داعش».
يذكر ان ج��ودت أعلن ،أمس السبت عن تحرير 137
قرية وقضاء وناحية من سيطرة تنظيم «داعش» ،وفيما
أكد استمرار العمليات العسكرية في تكريت ،أشار إلى أنه
لم يشاهد أية ضربة جوية لطيران التحالف الدولي نفذت
في المدينة.

قال رئيس الدورة الـ  26للقمة العربية رئيس مصر عبدالفتاح
السيسي ،إن تصاعد األزمة اليمنية استوجب تدخل مصر عسكرياً،
مرحبا ً بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
وق��ال السيسي في كلمته بعد تسلمه رئاسة ال��دورة الحالية
للقمة العربية من أمير الكويت ،إن المنطقة العربية تواجه «تهديدا ً
وج��ودي �اً» ،وعلينا التصدي للقضايا التي تواجه األم��ن القومي
العربي.
وأضاف الرئيس المصري أن هناك أطرافا ً خارجية تتدخل في
دول المنطقة ساهمت في إثارة األزمات ،داعيا ً إلى مواجهة محاوالت
التدخل في شؤون الدول العربية ،وموضحا ً أن القضايا العربية
اتخذت منحى غير مسبوق من الخطورة ،مشددا ً كذلك على وجوب
إخالء منطقة الشرق األوسط من السالح النووي.
وأوضح السيسي أن الوضع في ليبيا يزداد تعقيداً ،بسبب الصمت
الدولي إزاء ما يحدث ،داعيا ًَ المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
وعدم إهدار الوقت ،لصد محاوالت «من يرفعون السالح ضد الشعب
الليبي» .وعبر السيسي عن أسفه الستمرار األزمة في سورية ما يهدد
أمن المنطقة.

الملك سلمان

من جهته ،قال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إن «واقعا ً
مؤلما ً تعيشه دول عربية ،نتيجة التحالف بين اإلرهاب والطائفية،
والتدخل الخارجي ف��ي اليمن دف��ع بالحوثيين لالنقالب على
الشرعية» ،موضحا ً أن العدوان على الحكومة الشرعية يشكل تهديدا ً
لألمن والسلم الدوليين ،بحسب تعبيره.
وشكر في كلمته خالل افتتاح أعمال القمة« :كل المشاركين في
«عاصفة الحزم» .وأوضح «على ميليشيات الحوثي إعادة األسلحة
إلى دول��ة اليمن ،والهدف من عاصفة الحزم هو أن ينعم الشعب
اليمني باالستقرار» ،مقدما ً اقتراحا ً «بدمج القمتين التنموية والعادية
في قمة واحدة».
وأضاف الملك سلمان في كلمته «نتابع بقلق بالغ تطور األوضاع
في ليبيا ،والنظام السوري يرفض الحلول اإلقليمية والدولية ،ويجب
تعيين مبعوث دولي رفيع لمبادرة السالم العربية ،وإخالء منطقة
الشرق األوسط من األسلحة النووية».

عباس يعلن تأييده «عاصفة الحزم»!

ورأى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته خالل
القمة أن «إسرائيل» تبتعد عن السالم وتتجه نحو المزيد من التطرف
والعنصرية .وأضاف أنه رغم كل شيء «ال نزال نمد أيدينا للسالم
على أساس الشرعية الدولية والمبادرة العربية».
وأشار إلى أن «إسرائيل» تخطط إلقامة دولة في قطاع غزة وحكم
ذاتي في الضفة الغربية يستثني القدس في مقابل هدنة  15عاماً،
متابعا ً و«أتمنى أن تتبنى القمة العربية رفض وتجريم مثل هذه
المخططات».
وحول قطاع غزة ناشد عباس الدول المانحة إلعادة إعمار غزة
باإلسراع في تقديم مساهماتها ،مشددا ً على أن حكومة الوفاق

الوطني ستستمر بعملها رغم العقبات التي تضعها «إسرائيل»
وحركة «حماس».
ورحب عباس باقتراح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لصيانة األمن القومي العربي،
معربا ً عن تطلعه لتشكيل شبكة األمان المالية العربية.
وبخصوص األزمة في اليمن أعلن تأييده «عاصفة الحزم للحفاظ
على وحدة اليمن ودعم الشرعية فيه».

معصوم :نأمل بالقضاء على اإلرهاب

وك��ان الرئيس العراقي ف��ؤاد معصوم أع��رب عن أمله بأن يتم
القضاء على اإلرهاب تماما ً في العراق في مدة ال تتجاوز السنة ،وذلك
في كلمة خالل القمة العربية بشرم الشيخ.
وأكد معصوم أن جرائم تنظيم «الدولة اإلسالمية» وصلت إلى
المساجد والكنائس والنصب األثرية والدينية وحتى المخطوطات
القديمة والمكتبات ،مضيفاً« :ننتظر من األشقاء العرب كل أنواع
الدعم» في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق.
وأش��اد بعالقات العراق اإليجابية مع ال��دول العربية وإي��ران
وتركيا والدولة اإلقليمية األخرى ،باعتبارها «عامالً أساسيا ً لهزيمة
اإلرهاب».
من جهته ،أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ،إلى أن الحوثيين
رفضوا الحوار ،وتعمدوا حسم المعركة بالسالح .وشدد في كلمته
على أن «النظام السوري ليس جزءا ً من أي حل مستقبلي».

الكويت :ودفاع دول الخليج

وفي مداخلته ،قال أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
إن الحوثيين يشكلون تهديدا ً لألراضي السعودية ودول الخليج كافة،
مشيرا ً إلى استنفاد جهود الدول العربية لحل األزمة اليمنية.

وشدد الصباح على دعم حق دول مجلس التعاون الخليجي في
الدفاع عن نفسها وأمنها القومي ،مناشدا ً المجموعة الدولية لمد يد
العون للشعب اليمني.

السبسي يدعم الشرعية اليمنية

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في كلمته بالقمة
العربية ،دع��م ب�لاده الكامل للشرعية في اليمن والحفاظ على
أمنه ووحدته واستقراره ،داعيا ًَ األط��راف السياسية اليمنية إلى
إيجاد تسوية سياسية وفق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة
الخليجية.
ورح��ب السبسي بمقترح إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة
لصيانة األمن القومي العربي.
وفي ما يخص الشأن الليبي ،تحدث السبسي عن األوضاع المثيرة
للقلق في الجار الليبي ،لما تمثله من تهديد مباشر ألمن واستقرار
تونس ،والمنطقة عموماً.
وكان العاهل البحريني اعتبر أن االجتماع يعبر عن «التئام
الشمل العربي لمناقشة القضايا وتنفيذ القرارات التي تتخذ حولها
بشفافية ،ولمواجهة التحديات في هذه المرحلة الخطيرة من
تاريخ أمتنا» .
من جهته ،دعا رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا ً
عقيلة صالح «الذين يعارضون أو يؤخرون أو يعرقلون تسليح
الجيش الليبي إنكم تعطون فرصة لإلرهاب الداعشي لتعزيز وجوده
لينمو في ليبيا ويتمدد خارجها» .وأضاف« :ستكون دول الجوار أول
المتضررين من ذلك».
وكانت القمة العربية ناقشت في دورتها الـ  ،26إنشاء قوة عربية
مشتركة للتصدي للجماعات المتشددة ،ال سيما تنظيم «داعش»
الذي ينتشر في سورية والعراق وليبيا.

