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عربيات

«حما�س» تعتبرها خطوة �أولى لرفع الح�صانة عن االحتالل

فل�سطين تن�ضم ر�سمي ًا للمحكمة الجنائية الدولية

ق���ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة السلطة
الفلسطينية ،رياض المالكي أمس،
إن انضمام فلسطين إلى المحكمة
الجنائية الدولية يمثل خطوة نحو
إنهاء حقبة عدم المساءلة واإلفالت
من العقاب.
وجاءت تصريحات المالكي أثناء
حفل أقيم بمقر المحكمة الجنائية
الدولية في الهاي لمناسبة انضمام
فلسطين إل��ى المحكمة ،إذ تسلم
وزير الخارجية خالل الحفل نسخة
خاصة من اتفاق روما.
وأشار إلى أهمية اتخاذ الخطوات
الممكنة كافة لضمان المساءلة
على جرائم االحتالل «اإلسرائيلي»،
وفي الوقت نفسه تأمين الحماية
للمدنيين الفلسطينيين قائالً« :إن
االنضمام إل��ى المحكمة الجنائية
الدولية ليس حقا ً فقط بل واجب
في وجه الظلم الدائم والكبير الذي
ي��ت��ع��رض ل��ه ش��ع��ب��ن��ا ،وال��ج��رائ��م
المتكررة التي ترتكب ضده ،مع ذلك
فإن قرار فلسطين لالنضمام هدفه
السعي لتحقيق ال��ع��دال��ة وليس
االنتقام».
وأوض���ح المالكي أن الحكومة
الفلسطينية ستمهل المحكمة
الجنائية الدولية ال��وق��ت الكافي
إلج���راء تحقيق ف��ي ج��رائ��م حرب
محتملة وق��ع��ت خ�لال ح��رب غزة
العام الماضي ،لكنها ستقدم طلب
إحالة رسمية على المحكمة إذا طال
أمد التحقيق أكثر من ال�لازم .وقال
بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية
العضو رقم  123بالمحكمة الجنائية
الدولية ،إن «الحكومة لن تتردد
في تسليم أي فلسطينيين مشتبه
بهم بمن فيهم ه��و نفسه أو كبار
المسؤولين بالحكومة إذا طلبت
المحكمة ذل��ك» .وأض��اف المالكي:

خالل اعالن االنضمام في الجلسة
«يجب أن نمنح (المدعي العام)
قرينة الشك والوقت الكافي للقيام
بذلك التحقيق المبدئي ...إذا شعرنا
أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو
سيستغرق وقتا ً أكثر من المتوقع
فسنستخدم حقنا في تقديم طلب
إحالة».
إلى ذلك ،اعتبرت حركة المقاومة
اإلسالمية الفلسطينية «حماس»،
ان��ض��م��ام فلسطين إل��ى المحكمة
الجنائية الدولية «خطوة أولى على
طريق رفع الحصانة عن االحتالل
«اإلسرائيلي».
ورأت أن ذلك «يستلزم من النائب
ال��ع��ام ل��دى المحكمة ال��ش��روع في
التحقيق في الجرائم التي ارتكبها

االح��ت�لال ع��ل��ى اخ��ت�لاف أزم��ان��ه��ا
وأشكالها ،على قاعدة أن الحقوق
ال تسقط بالتقادم ،وأن ال أحد فوق
القانون مهما حاول إخفاء جرائمه».
ودعت الحركة «ضحايا الجرائم
«اإلسرائيلية» من األفراد والعائالت
الفلسطينية إلى التكتل والتعاون
م��ع م��ؤس��س��ات المجتمع المدني
والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى
ضد االحتالل وقادته».
وحذرت حماس من «المساومات
وال���م���ق���اي���ض���ات ب�����دم ال��ش��ع��ب
وحقوقه» ،مؤكدة «ضرورة الفصل
بين تكتيكات ال��م��ف��اوض��ات التي
تخوضها السلطة وبين حق الشعب
الفلسطيني الثابت ف��ي مقاضاة

القتال م�ستمر لدحر «داع�ش» من �آخر الجيوب حول تكريت

مع اختفاء ق��ادة التنظيم البارزين
من الشوارع ،وبدء تدريب الفتيان
على كيفية تفجير العبوات الناسفة
ف��ي محافظة ن��ي��ن��وى .كما اعتقل
مسلحو التنظيم إمام الجامع الكبير
ف��ي ن��اح��ي��ة ح��م��ام العليل جنوب
الموصل الشيخ «سعيد مبارك»
لرفضه إعالن البيعة للتنظيم وحث

المحتل على جرائمه».
م��ن جهة أخ���رى ،وصفت نائب
رئيس المحكمة الجنائية الدولية
القاضية كونيكو أوزاك��ي انضمام
دول���ة فلسطين إل��ى ات��ف��اق روم��ا
األساسي المؤسس للمحكمة بأنه
«مجرد خطوة أولى» تترتب عليها
حقوق والتزامات «ال يمكن التعامل
معها باستخفاف».
وذك���رت المحكمة ف��ي ب��ي��ان أن
أوزاك��ي قدمت إلى وزير الخارجية
الفلسطيني ري��اض المالكي خالل
مراسم الترحيب إصدارا ً خاصا ً من
اتفاق روما األساسي بصفته «رمزا ً
ل�لال��ت��زام المشترك ت��ج��اه سيادة
القانون».

وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى أن مراسم
الترحيب شارك بها رئيس جمعية
ال�����دول األط������راف ب��ات��ف��اق روم���ا
األس��اس��ي صديقي كابا وع��دد من
ق��ض��اة المحكمة ون��ائ��ب المدعية
العامة للمحكمة جيمس ستيوارت
ورئيس قلم المحكمة هيرمان فون
هبيل.
في السياق نفسه ،قال كابا في
تصريح مماثل إن «مثل هذا االلتزام
ذي الرمزية العالية يؤكد مجددا ً أن
الشعوب في جميع أنحاء العالم
تتبنى ال��م��ث��ل النبيلة للمحكمة
الجنائية الدولية وهي مثل السالم
والعدالة للجميع».
وفي ردود الفعل ،أعربت جامعة
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،ع��ن ترحيبها
بانضمام دولة فلسطين إلى اتفاق
روما األساسي المؤسس للمحكمة
الجنائية الدولية .وأكد األمين العام
المساعد لجامعة ال��دول العربية
السفير محمد صبيح أن «قبول
فلسطين عضوا ً في الجنائية الدولية
حق أصيل بعد االعتراف بها من قبل
 135دولة في األمم المتحدة كدولة
كاملة العضوية (بصفة مراقب)».
ورأى أن «فلسطين وقد أصبحت
عضوا ً في الجنائية الدولية فهذا
يعزز وج��ود ال��دول��ة الفلسطينية
وكيانها في المجال الدولي وبالتالي
من حقها أن تقدم وتحاسب».
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن فلسطين
حصلت على ح��ق االن��ض��م��ام إلى
المحكمة ف��ي تشرين الثاني عام
 ،2012عندما نالت صفة الدولة
ال���م���راق���ب ف���ي األم����م ال��م��ت��ح��دة.
وستصبح فلسطين العضو الـ123
ب��ال��م��ح��ك��م��ة ال��ت��ي ت��أس��س��ت ع��ام
.2002

معركة ك�سر العظم
من القلمون �إلى م�شارف القنيطرة

العبادي :لإعادة الأ�سر النازحة من المدينة
زار رئيس الوزراء العراقي حيدر
ال��ع��ب��ادي ووزي���ر الداخلية محمد
سالم الغبان مدينة تكريت ،حيث
أكد العبادي أنه سيتم االتفاق مع
الحكومة المحلية بمحافظة صالح
الدين على اإلسراع في إعادة األسر
النازحة إلى تكريت وباقي المناطق
المحررة ،مشيرا ً إل��ى وج��ود خطة
مستقبلية إلعادة إعمار المحافظات
المحررة.
ق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��راق��ي
محمد الغبان أمس ،إن قوات األمن
تمكنت من استعادة السيطرة على
معظم مدينة تكريت من متشددي
«داع��ش» ،وتواصل القتال لدحره
من آخر الجيوب.
وأك��د الغبان في ن��دوة صحافية
ف��ي تكريت أن ق���وات األم���ن تقاتل
للسيطرة على آخ��ر معاقل الدولة
اإلس�ل�ام���ي���ة ف���ي ح���ي ال��ق��ادس��ي��ة
ب���ش���م���ال ال���م���دي���ن���ة .وأض������اف:
«تكريت اليوم معظمها محرر ولم
ي��ب��ق إال ال��ش��يء ال��ق��ل��ي��ل وس��ن��زف
البشرى خ�لال ال��س��اع��ات المقبلة
بالقضاء على الجيوب الباقية في
ال��م��دي��ن��ة ،معظم ال��م��دي��ن��ة ال��ي��وم
ه��و محرر وف��ي ال��س��اع��ات المقبلة
ستنتهي ه��ذه الجيوب ألن العدو
اندحر بالكامل».
وكانت القوات العراقية وأهالي
ناحية العلم صدوا هجوما ً لبعض
مسلحي «داعش» الفارين من تكريت
باتجاه الناحية وغرب سامراء ،ما
أدّى إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
ك��م��ا ق��ص��ف ال��ط��ي��ران ال��ح��رب��ي
ال��ع��راق��ي تجمعات «داع����ش» في
قريتي البعيجي والمالحة جنوب
ق��ض��اء بيجي ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل
العشرات من مسلحيه .فيما فتحت
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ط��ري��ق تكريت
الرئيسي باتجاه سامراء – بغداد.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،أج��ب��ر تنظيم
«داع����ش» ش��ي��وخ ال��ع��ش��ائ��ر على
«تجديد البيعة» للبغدادي تزامنا ً

تقرير �إخباري

الشباب على القتال ضمن صفوفه.
فيما قتل مسلحو «داع���ش» رج�لاً
مسنا ً رميا ً بالحجارة وسط مدينة
الموصل لمخالفته أوامرهم.
وق���ال متحدث ب��اس��م التحالف
الدولي كيم كليكس إنه من السابق
ألوان���ه ادع���اء ال��ن��ص��ر ف��ي معركة
مستمرة منذ أشهر عدة.

العبادي في تكريت حامالً العلم العراقي

لمى خيرالله
يبدو أن التحضيرات لمعركة القلمون تسير على ق��دم وساق،
فالحكومة السورية تضع في القلمون هدفا ً ال بد من تحقيقه لينقشع
الغبار عن معركة الزبداني التي بدأها الجيش ال�س��وري بسيطرة
تدريجية استغرقت خمسة أيام.
ً
ِّ
إن انتصار هذه الجبهة يعني حكما قطع كل السبل على المجموعات
اإلرهابية ومن معها في إطار محاوالتهم الوصول إلى دمشق ،فبعدما
سيطر الجيش قبل أيام على أكثر من  10تالل أساسية واستراتيجية
على سلسلة الجبال الغربية لمدينة الزبداني في القلمون عازالً غرب
المدينة م��ن ه��ذه الجهة ،لتصبح المنطقة الممتدة م��ن ح��دود بلدة
سرغايا شماالً حتى قرى األسد جنوباً ،وعلى طول الحدود السورية
ــ اللبنانية القريبة من معبر جديدة يابوس خارجة عمليا ً من نطاق
نفوذ المعارضة المسلحة ليقضى على آخر تجمعات عناصر «جبهة
النصرة» في سفوحه.
ي��درك الجيش السوري أن للحسم العسكري في القلمون طعما ً
خاصا ً لذلك يريد به إنهاء المعارك في ريف دمشق ،وإبعاد التهديد
العسكري من العاصمة ،واإلمساك بجبهة حمص ،وحصر المعارك
ف��ي حلب ودرع ��ا ،وإق �ف��ال ال �ح��دود م��ع لبنان وم�ح��اص��رة عرسال
لتخفيف تأثيرها في الداخل السوري بينما تريد المعارضة المسلحة
إفشال ه��ذه المخططات ،من أج��ل تعزيز الضغوط على العاصمة،
ولعب ه��ذه الورقة االستراتيجية أم�لاً باستنزاف الخط الحدودي
الالزم لمرور الدعم الخارجي لـ»جبهة النصرة».
تكتسي معركة القلمون بأهمي ٍة أبع َد من موضوعها الداخلي ،لتغدو
معركة مصيرية ترسم حجم المجموعات اإلرهابية وداعميها في
النزاع ،ولتحدد دورهم اإلقليمي فال ُمه ّمة ال تبدو سهلة هنا ،لما ُتمثّله
عسكري استراتيجي ،ليس فقط للجيش السوري،
المنطقة من ثق ٍل
ٍ
بل للمجموعات اإلرهابية التي تسعى إلى مضايقة مدينة الالذقية من
خاصرتها الشرقية ،حيث ترى «النصرة» في مدينة إدلب ،عـاصمة
إمارتها المز َع ُم إعال ُنها منافس ًة لـ»إمارة داعش» شرق سورية.
محاولة بسط قوتها للسيطرة على إدل��ب يرجعه متابعون إلى
الرغبة في إنشاء كيان خ��اص بها هناك ،في مسعى منها إلعطاء
المجموعات اإلرهابية الشرعية وإظهارها تحت عنوان المعارضة
المعتدلة ،حيث يبرز الدعم التركي الواضح من خالل فتح الحدود
وإرسال المقاتلين ودعمهم بالجنود األتراك إضافة إلى ترحيب ما
يسمى باالئتالف السوري بسيطرة النصرة وتوابعها على إدلب
ما يعزز الكالم عن تعويم الجماعة اإلرهابية بعد انهيار العديد منها
والتي كانت محسوبة على واشنطن وحلفائها على أي��دي القوات
السورية.

ت�شديد المراقبة على ال�شريط الحدودي مع ليبيا

تون�س تخو�ض معركة الح�سم مع الإرهاب
ت��خ��وض ت��ون��س م��ع��رك��ة ال��ح��س��م مع
الجماعات اإلره��اب��ي��ة والمتطرفة وأعلنت
ذل��ك رسميا ً لتجاوز مخلفات أربعة أع��وام
م��ن االرت���ب���اك ال��س��ي��اس��ي ف��ي ظ��ل المسار
االنتقالي ال��ذي أ ّث��ر سلبا ً في أجهزة األمن
وساعد الجماعات المتشددة في اختراق
المجتمع ومؤسسات ال��دول��ة ،حيث قررت
تكليف ال��ج��ي��ش ب��ت��أم��ي��ن ال��م��دن الكبرى
وإع����داد خ��ط��ة ل��م��راج��ع��ة منظومة تأمين
ال��ح��دود ،وتشديد المراقبة على الشريط
ال���ح���دودي م��ع ليبيا ب��ح��واج��ز وم��راج��ع��ة
السياسة األمنية بالتنسيق مع المؤسسة
العسكرية .
وت��أت��ي ه��ذه ال���ق���رارات بحسب مصادر
مسؤولة لـ«البيان» بهدف توحيد جهود
الجيش واألم��ن التونسيين داخ��ل منظومة
واح��دة وعبر تجربة تكاد تكون األول��ى من
نوعها منذ استقالل البالد ،وهو ما تأكد يوم
 19آذار الماضي من خالل أول اجتماع في
تاريخ تونس منذ أكثر من نصف قرن جمع

بين ق��ي��ادات الجيوش الثالثة والقيادات
األمنية في رد فعل على العملية اإلرهابية التي
استهدفت متحف باردو يوم  18آذار وأدت إلى
مقتل  21س��ائ��ح�ا ً أجنبيا ً وأح���د األمنيين
التونسيين.

تراخ أمني

ويرى المهتمون بالشأن التونسي أن قرار
إع�لان الحرب على اإلره��اب في تونس جاء
بعد أربعة أع��وام تلت اإلطاحة بنظام زين
العابدين بن علي عرفت فيها البالد تراخيا ً
للقرار السياسي وص��ل إل��ى ح��د م��ا تصفه
المعارضة بالتواطؤ مع الجماعات المتشددة
من قبل حكومتي «الترويكا» المتتاليتين
واللتين قادتهما حركة النهضة بعد انتخابات
المجلس الوطني التأسيسي في  23تشرين
األول  2011وحتى اإلطاحة بحكومة علي
العريض في كانون الثاني  ،2014كما أن
حكومة مهدي جمعة للكفاءات المستقلة التي
قادت البالد خالل العام الماضي كانت تفتقد

إل��ى الدعم السياسي الكامل ال��ذي يعطيها
ح��ري��ة ال��م��ب��ادرة ف��ي إع�ل�ان ال��ح��رب ليس
فقط اإلره��اب ولكن ضد مرجعياته الفكرية
ومصادر تمويله.

محاوالت تسلل

وتشير تقارير األمن التونسية إلى وجود
م���ح���اوالت م��س��ت��م��رة م��ن ق��ب��ل ال��ج��م��اع��ات
المتشددة للتسلل إلى داخل البالد ،وتهريب
األسلحة ،ويرى المراقبون أن تونس قد تكون
أكثر دول المنطقة تضررا ً من اإلره��اب نظرا ً
إل��ى أن اقتصادها يعتمد بطريقة مباشرة
على قطاعات ال تنمو وال تنتعش إال في ظل
األمن واالستقرار ومنها السياحة واالستثمار
الخارجي ،وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس
التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس
الحكومة الحبيب الصيد أن البالد تخوض
معركة الحسم مع الجماعات المسلحة في
المرتفعات الغربية والخاليا النائمة داخل
ال��م��دن وال��ق��رى وم��ع الفكر المتشدد ال��ذي

ينتشر بين التونسيين وك��ذل��ك لتهريب
وتبييض األم���وال اللذين يمثالن جناحي
ال��دع��م ل�لإره��اب ،كما ال تخفي السلطات
التونسية خشيتها من المقاتلين العائدين
من ساحات القتال ومعسكرات التدريب في
ليبيا وسورية والعراق والذين يمثلون قنابل
موقوتة ،بحسب ما أكده وزير الدولة لألمن
رفيق الشلي.
وألن تونس تعيش أوضاعا ً استثنائية بعد
أن شهدت تونس تحوال ً نوعيا ً في العمليات
اإلرهابية من الجبال إلى المدن ،يستوجب
تعبئة ع��ام��ة وح��ال��ة اس��ت��ن��ف��ار تفرضها
ظروف البالد وتتطلب توخي سياسة أمنية
استثنائية» ،فقد كان ال بد من اتخاذ إجراءات
حازمة وعاجلة لمكافحة اإلره���اب ،ومنها
العمل على تطهير وزارة الداخلية من بعض
المسؤولين المتهمين بالتستر على اإلرهاب
أو التواطؤ معه في إط��ار ما سمي بظاهرة
«األمن الموازي».

تحرير تكريت بدعم �إيراني يزعزع الوهم الأميركي
نيبال هنيدي
ل��م ي�ك��ن ص�ي��ف ال��ع��راق ف��ي ع ��ام  ،1923حين
ضمنت «اتفاقية لوزان» والية الموصل للعراق في
إطار المخطط البريطاني لتشكيل الدولة العراقية،
أخ��ف وط��أة على العراقيين م��ن صيف  2015في
إط��ار تحضير الجيش العراقي لتحرير الموصل،
بعد تحرير تكريت م��ن اإلره ��اب ال�م��دع��وم عالميا ً
ورفع العلم العراقي في صالح الدين.
فبعد سيطرة «داعش» على تكريت تسعة أشهر،
انطلقت عملية تحرير المدينة في السابع عشر من
تشرين األول  2014الماضي ،لتتحرر المدينة على
أي��دي الجيش العراقي مدعوما ً بالحشد الشعبي،
ورفعت القوات العراقية العلم العراقي فوق مبنى
محافظة صالح الدين ،بحسب القائد العام للقوات
المسلحة حيدر العبادي.
وفيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات
الشرطة االتحادية حررت جميع القصور الرئاسية
في مدينة تكريت ،مبينة أن تلك القوات سيطرت على
جسر العلم ،تستمر االستعدادات لتحرير محافظة
نينوى وعاصمتها الموصل ،في وقت يحاصر قوات
البيشمركة ومقاتلو العشائر المدينة م��ن الغرب
والشمال وتحديدا ً لناحية تلعفر ،تمهيدا ً الستعادة
السيطرة عليها.
من جهة ثانية ،بارك الناطق باسم كتائب حزب الله
في العراق جعفر الحسيني للشعب العراقي اإلنجاز
بتحرير تكريت ال��ذي تم بدماء العراقيين ،مؤكدا ً
أن «المعركة المقبلة ستكون في األنبار والرمادي
وأن كتائب حزب الله تعمل على قطع خطوط إمداد
المسلحين من سورية إل��ى األن�ب��ار ،مشككا ً بنوايا
تحالف واشنطن بشأن مشاركته في الحرب على
«داعش».
وفي وقت دعمت إي��ران الدولة العراقية حكومة
وش�ع�ب�ا ً خ�لال األع���وام الماضية وأرس �ل��ت أفضل
المستشارين والشباب اإليرانيين إلى العراق ولبنان
وس��وري��ة ل��دع��م م�ق��اوم��ة ش�ع��وب ه��ذه ال ��دول أمام

اإلرهاب .كان للجمهورية اإلسالمية فضل في هذا
التقدم الكبير للقوات العراقية المشتركة ،حيث كان
لوجود قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني
دور مهم في استعادة تكريت من جهة وتأثير في
المعارك المقبلة ضد «داعش» في العراق وخصوصا
في الموصل ،وباركت إيران وعلى لسان المتحدثة
ب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة اإلي��ران �ي��ة مرضية أفخم
بتحرير تكريت مؤكدة استمرار دعم العراق حكومة
وشعبا ً في مواجهة القوى اإلرهابية .في حين أصبح
التحالف بين طهران وبغداد حائط الصد أمام الدعم
المالي المقبل من الخارج لـ»داعش» مشكالً كابوسا ً
للكيان الصهيوني والحماية األميركية للتنظيم.
وال ش��ك ف��ي أن أم�ي��رك��ا ال�م�ح��رج��ة م��ن موقفها
المتصل بعملية تكريت ،والذي تنصلت فيه من دعم
قوات التحالف في القضاء على اإلرهاب فيها ،جعل
من أميركا بطريقة غير مباشرة شريكة في اإلرهاب
وحمايته.
والدور اإليراني المتعاظم في المنطقة ،أعاد خلط
األوراق السياسية .فنجاح عملية تكريت ،وخسارة
الرهان األميركي على فشل العملية ،جعل موقف
أميركا ضعيفا ً جداً.
وف��ي المقابل ،تستميت اإلدارة األميركية في
م�ح��اوالت�ه��ا لحجز مقعد لها ف��ي ه��ذه اإلن �ج��ازات،
حيث تحدث وزي��ر الدفاع األميركي آشتون كارتر
عن اهتمام أميركا باختيار التوقيت المناسب لنجاح
عملية اس�ت�ع��ادة مدينة الموصل ال�ع��راق�ي��ة ،زاعما ً
أن «اس �ت �ع��ادة ال�م��وص��ل ستكون م��ن خ�لال عملية
عسكرية يقودها العراق بدعم أميركي ،غير أنه من
األهمية بمكان تنفيذها في الوقت المناسب من أجل
ضمان نجاحها».
ت �ح��ري��ر ت �ك��ري��ت ن��م��وذج ل�ل�م�ش��ارك��ة اإلي��ران �ي��ة
م��ع ال �ع��راق ف��ي ال �ح��رب ال�ج��دي��ة على اإلره���اب في
المواجهة والتي ستمتد إلى الموصل ،بينما ال يزال
تحالف واشنطن غير الجاد يتاجر بدماء العراقيين،
ويحاول يائسا ً التشويش على إنجازات العراقيين.

الأمم المتحدة ا�ستنكرت الغارة الجوية على مخيم للنازحين

تظاهرات في المدن اليمنية
تنديد ًا بالعدوان ال�سعودي ـ الأميركي
رف���ض���ا ً ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي ـ
األميركي على اليمنّ ،
نظم الشعب
اليمني مسيرات «الصمود في وجه
العدوان» في العاصمة صنعاء وعدد
من المحافظات.
فقد شهد ع��دد من المدن اليمنية
تظاهرات حاشدة تنديدا ً بالغارات
والقصف السعودي ،بالتزامن مع
سماع أصوات انفجارات في العاصمة
ص��ن��ع��اء .وط���ال���ب ال��م��ت��ظ��اه��رون
بـ»فتح تحقيق دولي ومحاسبة كل
المشاركين في العدوان على اليمن»،
داع��ي��ن «ال��ش��رف��اء ف��ي ال��ع��ال��م إلى
الوقوف مع الشعب اليمني».
وكانت الحشود الشعبية توافدت
إل��ى وس��ط صنعاء للمشاركة في
مسيرة الصمود ،غير آبهة بما يمكن
أن تتعرض ل��ه على ي��د المعتدين
وزبانيتهم التكفيريين في الداخل.
وأكد بيان المسيرة أن اليمن صامد
بصمود رجاله األشداء وأهله األحرار
وهذه الجماهير خرجت متحدية كل
األخطار لتعلن للعالم عن ثباتها.
وأض��اف البيان« :أن السعودية قد
أخطات الهدف وتركت فلسطين ،وأن
العدوان السعودي على اليمن يأتي
تنفيذا ً ألوامر أميركا التي عجزت أمام
إرادة الشعب اليمني».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :أن ال��ع��دوان
السعودي المتغطرس على اليمن
يقدم خدمة ألعداء األمة وعلى رأسهم
الكيان «اإلسرائيلي» ،ونحن نرفض
ال��ع��دوان السعودي الجائر ونعلن

التعبئة ال��ع��ام��ة لمواجهته بكل
الوسائل المتاحة».
وجاء في البيان أيضاً ،أن تدمير
ال��ب��ن��ى التحتية لليمن ي���دل على
وحشية العدوان السعودي والشعب
اليمني سيتحول إل��ى ب��رك��ان ضد
المعتدين.
ودع��ا البيان إل��ى رف��ع الحصار
ع��ن الشعب اليمني وفتح تحقيق
دولي ومحاسبة كل المشاركين في
العدوان على اليمن ،مؤكدا ً استمرار
التصدي للجماعات التكفيرية وإدانة
الصمت المريب أم��ام الجرائم بحق
الشعب اليمني.
كما شهدت محافظة تعز مسيرة
شعبية حاشدة ،انطلقت من شارع
القصر وص���وال ً إل��ى منطقة حوض
اإلش���راف ،م���رورا ً بمعسكر القوات
الخاصةُ .رددّت خاللها الهتافات
المنددة بالعدوان ،والمطالبة بالرد
الحازم .ودعا المتظاهرون للتوحد
واالص��ط��ف��اف م��ع رج����ال ال��ق��وات
المسلحة واألم���ن ورج���ال اللجان
الشعبية في حربها ضد الجماعات
التكفيرية.
وفي محافظة حجة ،شمال غربي
العاصمة اليمنية صنعاء ،خرجت
مسيرة جماهيرية ح��اش��دة جابت
ش���وارع المدينة بعنوان «مسيرة
الصمود في وجه العدوان السعودي
ـ األميركي» ،وأكد المتظاهرون دعمهم
للرد الفوري على العدوان.
كما شهدت مدينة يريم بمحافظة

إب ج��ن��وب اليمن مسيرة غاضبة
ج��اءت كرد شعبي واض��ح وصريح
على المجزرة التي ارتكبها طيران
العدوان السعودي األميركي بحق
األطفال والنساء في المدينة.
على الصعيد الميداني ،أكد مصدر
أن المناطق اليمنية المحاذية للحدود
السعودية تعرضت لغارات وقصف
مستمرين منذ ثالثة أيام و ْفق ما أفاد
مراسل الميادين.
إن��س��ان��ي �اً ،ت��ع��ان��ي مستشفيات
ال��ع��اص��م��ة اليمنية م��ن ن��ق��ص في
األدوي���ة وال��م��ع��دات ال��ت��ي يمكن أن
تعالج المصابين.
وك��ان مصدر قد أف��اد باستشهاد
مدني في
يمني
وجرح أكثر من مئة
ّ
ّ
قصف لطائرات التحالف السعوديّ
على مصنع لأللبان صباح أمس في
الحديدة غرب البالد .المصدر أفاد
أيضا ً باستشهاد ستة جنود بينهم
ضابط وبجرح خمسة آخرين في
غارة سعودية استهدفت قوات خفر
السواحل في ميناء ميدي في حجة
شرق اليمني.
م��ي��دان��ي�اً ،دخ��ل الجيش اليمني
ق��اع��دة عسكرية ف��ي منطقة دب��اب
قرب باب المندب على البحر األحمر،
بحسب ما ذكرت وكاالت غربية.
من جهة أخ��رى ،استنكرت األمم
المتحدة الغارة الجوية على مخيم
للنازحين في شمال اليمن ما أدى
إلى مقتل نحو أربعين شخصا ً يوم
االثنين الماضي.

تعم دول العالم تنديداً
 ...وتظاهرات ّ
بالجرائم الوح�شية للنظام ال�سعودي
تنديدا ً بالجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي
ضد األطفال واألب��ري��اء من أبناء الشعب اليمني شهدت
عواصم وم��دن ع��دة في العالم مسيرات احتجاجية ضد
العدوان السعودي.
ففي العراق شهد عدد من مدنه تظاهرات حاشدة نصرة
للشعب اليمني وشارك فيها آالف وسط العاصمة العراقية
بغداد.
وأكد المتظاهرون أن العدوان السعودي هو بدعم وغطاء
أميركي ويهدف إلى ضرب وقتل أبناء الشعب اليمني وتحطيم
بنيته األساسية والتحتية لجيشه وقواته المسلحة.
واعتبر المشاركون أن العدوان السعودي انتهاك لسيادة
اليمن والنيل من أمنه واستقراره ووحدته والتدخل في
الشؤون الداخلية تحت مبررات واهية ،معلنين دعمهم
للشعب والجيش اليمني في صموده أمام العدوان الهمجي.
واعتبر المشاركون ،أن األحداث الجارية في اليمن هي
شأن داخلي وأن من حق أبناء الشعب اليمني تقرير مصيره
من دون أي تدخل خارجي ،معلنين غضبهم حيال المجازر
التي تسفر عنها الغارات السعودية.
كما شهدت محافظات أخرى من العراق كالبصرة جنوب
البالد ،حيث خرجت تظاهرة ضخمة ندد فيها المشاركون
بالعدوان ،كما طالب المتظاهرون الحكومة العراقية باتخاذ
موقف حازم تجاه الدول المشاركة في العدوان ومنع دخول
البضائع السعودية إلى العراق.
إضافة إلى البصرة شهدت محافظات ميسان وواسط
تظاهرات ووق��ف��ات احتجاجية طالب فيها المشاركون
بمقاطعة البلدان المشاركة في الحرب ضد اليمن اقتصاديا ً
وتجارياً.
وشهدت الهند مسيرات تضامنية مع الشعب اليمني
استنكر فيها المتظاهرون العمليات العسكرية السعودية
التي تستهدف المدنيين وتعمل على تدمير البنية التحتية

لليمن .أما في تركيا ،نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام
القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول ،مستنكرين
المجازر التي يذهب ضحيتها المدنيون األبرياء.
وفي ألمانيا ،نظمت تظاهرة أمام السفارة السعودية في
برلين حيث دان المحتجون الحرب الجوية التي تقودها
الرياض ضد الشعب اليمني ووصفوها بالعدوان السافر
على بلدهم ،كما طالبوا ال��دول العربية المشاركة في هذا
العدوان بعدم االنجرار وراء مصالح آنية واحترام حق
الشعب اليمني في تقرير مصيره بنفسه ،مطالبين النظام
السعودي بوقف العدوان.
أم��ا في البحرين ،فقد انطلقت تظاهرات في ع��دد من
المناطق وال��ب��ل��دات م��ن بينها العاصمة المنامة ن��ددت
بالعدوان السعودي ،ورفعت شعارات تضامنت مع الشعب
اليمني ،وأكدت خياراته في التحرر من الهيمنة السعودية
ومواجهة العدوان الخليجي.
وفي العاصمة التونسية ،نظم ناشطون سياسيون وقفة
احتجاجية أمام السفارة السعودية تنديدا ً بالعدوان الذي
تشنه السعودية وشركاؤها على الشعب اليمني .اعتبروا
فيها أن األحداث الجارية في اليمن هي شأن داخلي وأن من
حق الشعب اليمني تقرير مصيره من دون أي تدخل خارجي
بحجة تطبيق الشرعية.
وحمل المشاركون شعارات منددة بالدو ِر السعودي
الراعي لإلرهاب في سورية والعراق وبالعمليات العسكرية
التي تستهدف وحدة األراض��ي اليمنية .وأكد المشاركون
رفضهِم كل المحاوالت التي تستهدف المساس بسيادة
اليمن.
واستنكر المتظاهرون مشاركة أكثر من  10دول في
تحالف عسكري على دول��ة عربية مسلمة بزعم مساندة
الشرعية في مقابل غياب أي مواقف حازمة تجاه تواصل
سياسات االعتداءات الصهيونية على فلسطين المحتلة.

