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«مو�سكو  ...»2والحل ال�سيا�سي على �أ�سا�س الثقة

تقرير �إخباري

نيبال هنيدي

فتح ال�سفارة التون�سية...
خطوة مدرو�سة باتجاه دم�شق
ناديا شحادة
تونس الدولة العربية التي اندلعت منها الشرارة
األول���ى لما سمي بالربيع العربي ف��ي  14كانون
ال��ث��ان��ي  2011حيث ان��ه��ار ن��ظ��ام ب��ن علي واستلم
«اإلخ�������وان ال��م��س��ل��م��ون» ال��ح��ك��م ب��ع��د ف���وزه���م في
انتخابات  23تشرين االول  ،2011هذا الحكم الذي
حول تونس الى اكبر مصدر لالرهاب باالضافة الى
انه لم يجلب للبالد اال المزيد من التراجع والتدهور
على كافة المستويات ،االم��ر ال��ذي جعل من عقالء
الشعب التونسي ان ينتفضوا م��ن جديد السقاط
ن��ظ��ام «اإلخ����وان المسلمين» .فبعد ازم���ة سياسية
استمرت لعدة اشهر كان من أبرز مظاهرها تعطيل
نشاط المجلس الوطني التأسيسي ،تم االعالن في
التاسع من كانون الثاني ع��ام  2014عن استقالة
الحكومة وبالتالي خروج حركة النهضة من الحكم،
ولعل سقوط حكم «اإلخوان المسلمين» كان الثورة
الحقيقة في تاريخ هذا البلد ،ليصل بعد ذلك حزب
ن���داء ت��ون��س العلماني ف��ي  26تشرين االول عام
 2014برئاسة الباجي قائد السبسي الى الحكم بعد
فوزه باالنتخابات التشريعة ومن ثم وصل السبسي
الى قصر قرطاج بعد ف��وزه بانتخابات ديمقراطية
في  29كانون االول عام .2014
ويرى المتابع للشأن التونسي ان السبسي الذي
كان قد وعد في جولته االنتخابية لرئاسة الجمهورية
العمل على ترميم عالقات تونس الدبلوماسية مع
البلدان الصديقة والشقيقة بخاصة مصر وسورية
من دون التدخل في شؤونهما الداخلية وذلك في حال
ف��وزه بالرئاسة ،حيث صرح في  16كانون االول
 2014ان سورية تمر بفترة صعبة بسبب التدخالت
االجنبية ،مشيرا ً الى ان ذلك يضعف سورية وهو ما
سيضعف بدوره الشق العربي  -الفلسطيني ،فبعد
شهور عدة من استالمه السلطة ظهرت مؤشرات

تدل على تبدل السياسة الخارجية لتونس في عهد
الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي ،وآخ��ر هذه
المؤشرات كانت التصريحات التي ادلى بها وزير
الخارجية الطيب البكوش في  2نيسان  2015حيث
رح��ب األخ��ي��ر ب��ع��ودة السفير ال��س��وري ال��ى تونس
واعتبر ان استئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين
يعود الى دمشق ،وبناء عليه يمكن اعتبار ما اعلنه
وزي��ر الخارجية ال��ذي يحتل منصب االمين العالم
لحزب نداء تونس منسجما ً تماما ً مع وعود الحزب
في حملته االنتخابية التشريعية والرئاسية الذي
وعد بإعادة العالقات الدبلوماسية مع سورية.
وي��ؤك��د ال��م��راق��ب��ون ان ه���ذه ال��م��رة األول����ى التي
تصدر فيها تصريحات من جهة رسمية تونسية
حول اعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين االمر
الذي يرجعه العديد من المتابعين الى صمود سورية
جيشا ً وشعبا ً وقائدا ً في وجه الحرب االرهابية التي
يتعرض لها الشعب ال��س��وري فهذا الصمود جعل
العديد م��ن ال���دول تغيير مواقفها السياسية تجاه
ال��وض��ع ال��راه��ن ف��ي س��وري��ة وم��ن بين ه��ذه الدول
تونس التي ستقوم بإرسال وفد برلماني تونسي
قريبا ً الى دمشق لالطالع على األوضاع فيها.
وبناء على تصريحات وزير الخارجية ،وارتفاع
االصوات في الشارع التونسي التي تطالب بإعادة
العالقات مع دمشق يبقى السؤال هل سنشهد تغييرا ً
في وجهة نظر الدبلوماسية التونسية وستتم اعادة
فتح السفارة السورية في تونس قريباً؟ وهل تكون
إع��ادة العالقات الدبلوماسية بين دمشق وتونس
ب��ق��رار ت��ون��س��ي ه��و م��ق��دم��ة ال���ى إع����ادة غ��ي��ره��ا من
السفارات واستئناف اعمالها في سورية خصوصا ً
ان لتونس عالقات جيدة جدا ً مع الغرب اليوم وهي
التي تشهد تضامنا ً عارما ً بعد احداث باردو والتي
ال يمكن تجاهلها سياسيا ً كخطوة مدروسة باتجاه
دمشق؟

تسير الديبلوماسية السورية في طريق واضح الخطى باتجاه
الحل السياسي لألزمة في سورية ،ويتسع نطاق الدول الداعية و
الداعمة لهذا الحل ،وفشلت محاوالت أميركا وحلفائها في اسقاط
الدولة السورية أو حتى اضعافها ،فيما تخسر المجموعات
االرهابية التي ارسلوها الى سورية على مدى سنوات األزمة
الخمس.
وأعلنت الحكومة السورية رغبتها بالمشاركة والعمل على
إنجاح الجهود الروسية واالتفاق على جدول أعمال يدفع للمضي
بجدية نحو الحل ،فيما زار المبعوث الروسي الخاص عظمة الله
كولمحمدوف ومدير معهد االستشراق فيتالي نعومكين دمشق
في السادس والعشرين من الشهر الماضي ،وبحثا خاللها مع
المسؤولين السوريين وق��ادة من قوى المعارضة ،التحضير
لمنتدى «موسكو .»2
وفي الوقت الذي تستضيف روسيا «موسكو  ،»2يولد عالم
جديد باتفاق تاريخي بين إي��ران ودول الغرب ،ما سينعكس

ال�سعودية تعرقل هدنة �إن�سانية في اليمن ...وتوا�صل عدوانها
بشرى الفروي
لم َ
تلق نداءات المنظمات اإلنسانية في اليمن أي آذان صاغية
لدى حكام مملكة آل سعود الساعين إلى تثبيت عروشهم وتنفيذ
السياسات األميركية و»اإلسرائيلية» على حساب دماء الشعب
اليمني المظلوم.
مملكة التنابل ـ حسب ما وصفها قائد المقاومة السيد حسن
نصر الله ـ ال تريد أن تصدق أن حربها في اليمن ال جدوى منها،
يوميا ً نرى استعراضا ً سينمائيا ً ألمير الحرب المزعومة محمد بن
سلمان «عديم الخبرة» كما وصفته «معاريف» «اإلسرائيلية»،
والذي يبدو أن هدفه الرئيسي من غزوة أبيه سلمان فقط لتقوية
نفوذه في تركيبة الحكم ولتعزيز مكانة جيش سلمان السعودي
ونفوذه في وجه خصومه الثالثة مقرن ومحمد بن نايف ومتعب
بن عبدالله.
ن���داءات االستغاثة ه��ذه التي أطلقت م��ن قبل المنظمات
اإلنسانية والحقوقية رافقتها تصريحات لدبلوماسيين في األمم
المتحدة أعلنوا فيها أن السبب وراء رفض السعودية طلب األمم
المتحدة إيصال المساعدات الطبية وإسعاف الجرحى وإخالء
المصابين ،جاء ردا ً على رفض المنظمة الدولية دعم العدوان
السعودي.
فهذا روبرت مارديني رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب

تواجه هجمات و�أعمال عنف منذ �أيار 2011

تون�س :مقتل  4جنود وجرح � 6آخرين بكمين في الق�صرين
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع
التونسية بلحسن الوسالتي أمس
مقتل  4جنود وجرح  6آخرين ،في
هجوم إره��اب��ي بمنطقة سبيطلة
التابعة لوالية القصرين.
وأش���ار المتحدث باسم وزارة
ال��دف��اع إل��ى أن مجموعة إرهابية
نصبت كمينا ً لعناصر الجيش
الوطني في المنطقة.
وذك�����رت م���واق���ع ت��ون��س��ي��ة أن
المجموعة اإلره��اب��ي��ة استخدمت
قذيفة آر بي جي في الهجوم ،مشيرة
إلى أن جبل المغيلة تتحصن فيه
منذ فترة عناصر إرهابية من بينها
م��راد الشايب الملقب بأبو عوف
شقيق العنصر اإلره���اب���ي خالد
الشايب ال��ذي قضت عليه القوات
األمنية التونسية في عملية «سيدي
عيش».
واستهدف المهاجمون عقب قذيفة
الـ آر بي جي بأسلحة نارية عربتي
نقل عسكريتين في المنطقة التي ال
تبعد كثيرا ً عن جبل الشعانبي.
وق��د توجهت ت��ع��زي��زات أمنية
مكثفة للمنطقة ،في حين تم نقل
الجنود المصابين إلى المستشفى.
يذكر أن المنطقة شهدت األسبوع
الماضي مقتل قائد كتيبة عقبة
ب��ن ن��اف��ع لقمان أب��و صخر ،وهي
مجموعة جهادية مسلحة متطرفة
تتحصن هناك منذ نهاية . 2012

وحسب السلطات التونسية،
فإن هذه المجموعة التي اختارت
لنفسها اس���م ال��ق��ائ��د العسكري
المسلم الذي فتح تونس ،مرتبطة
بتنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلس�لام��ي وخ��ط��ط��ت إلق��ام��ة أول
إم��ارة إسالمية في شمال إفريقيا
في هذا البلد بعد ما يسمى بـ «ثورة

الربيع» التي أطاحت مطلع 2011
بنظام الرئيس زين العابدين بن
علي .وتقول السلطات التونسية
إن ه��ذه المجموعة مسؤولة عن
ال��ه��ج��وم ال���ذي اس��ت��ه��دف متحف
باردو في  18آذار وأسفر عن مقتل
 22شخصا ً بينهم  21سائحا ً
أجنبياً ،علما ً أن تنظيم الدولة

ايجابيا ً على مشروع المقاومة ودولها ومنها سورية ،حيث
رحبت الحكومة السورية بهذا االتفاق في بيان صدر عن وزارة
الخارجية السورية ،معتبرا ً ان هذا االتفاق االطاري وما ستليه
من خطوات ايجابيه سيكون مساهمة على طريق تعزيز قيم
االمن والسالم الدوليين وفي تخفيف حده التوتر في المنطقه
والعالم».
وفيما تم التحضير في روسيا للمؤتمر ،تحدث الرئيس السوري
بشار األسد في مقابلة مع ثماني وسائل إعالم روسية ،معتبرا ً
أنَّ «المبادرة الروسية مهمة ،أل َّنها شدَّدت على الحل السياسي،
وبالتالي قطعت الطريق على دعاة الحرب في الدول الغربية».
ومؤكدا ً «بأ َّنها واقعية جدا ً بمضمونها وفرص نجاحها كبيرة
إن توقفت تركيا وال��دول األخ��رى التي تمول المسلحين عن
التدخل».
وتأتي تصريحات األسد عشية الزيارة التي يقوم بها الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران لبحث العالقات االيرانية
– التركية بكل ابعادها ،الى جانب آخر المستجدات المتعلقة
بالقضايا االقليمية والدولية على حد س��واء .األمر الذي ربما

يكون له تأثيره على السياسة التركية والتي لم تتوقف عن دعم
وتمويل وارسال االرهابيين واالسلحة الى سورية ،وفي المقابل
ليطفو الحل السياسي على السطح ،على رغم ال��دور التركي
المشبوه الذي ما تزال تلعبه أنقرة ،وخصوصا ً في دعمها لما
يسمى االئتالف المعارض الذي رفض حضورالمؤتمر ،بينما
ق��ررت «هيئة التنسيق» المشاركة عبر منسقها العام حسن
عبدالعظيم ،كما شارك في المؤتمر رئيس تيار «بناء الدولة» لؤي
حسين ،وعدد من أفراد المعارضة السورية بصفتهم الشخصية.
مؤتمر «موسكو» في جولته األولى وبالرغم من كل الصعوبات
التي كانت تكتنف األجواء االقليمية والداخلية المحيطة به ،نجح
في أن ينتج معارضة سورية تقبل بالحوار مع الحكومة السورية
من جهة ،وإصدار ما سمي بـ «مبادئ موسكو» والتي تضمنت
الحفاظ على سيادة سورية ،ومواجهة االرهاب ورفض أي وجود
عسكري أجنبي في أراض��ي سورية ،وكما يبدو فإن إيجابية
الحوار في «موسكو  »2طغت على كل محاوالت الغرب في فرض
حل عسكري ،وهو خطوة مهمة لتعزيز المسار السياسي وبناء
الثقة بين المعارضة الحقيقية والحكومة السورية.

اإلسالمية تبنى هذه العملية.
وتواجه تونس هجمات ،وأعمال
ع��ن��ف م��ن��ذ أي���ار  ،2011ارتفعت
وتيرتها في عامي  2013و،2014
وت��رك��زت ف��ي ال��م��ن��اط��ق الغربية
ال��م��ح��اذي��ة ل��ل��ح��دود ال��ج��زائ��ري��ة،
وبخاصة ف��ي جبل «الشعانبي»
بوالية القصرين.

األحمر في الشرق األوسط واألدنى أعلن وفي شكل واضح انه ال بد
من الوقف الفوري للقتال في اليمن ،ففرص بقاء الجرحى على قيد
الحياة تعتمد على التحرك خالل ساعات وليس أيام.
ّ
منظمة األم��م المتحدة للطفولة (يونيسيف)
كما أكد مم ّثل
في اليمن جوليان هارنيس ،أن الخدمات الصحية والتعليمية
األساس تض ّررت في شكل بالغ ،في حين أن العنف والتشريد
أصابا األطفال بحاالت من الرعب.
وصرحت مسؤولة العمليات اإلنسانية في األم��م المتحدة
فاليري آموس أن حصيلة ضحايا المعارك في اليمن بلغت في
أسبوعين  519قتيالً ونحو  1700جريح.
وعبرت آم��وس عن «قلقها البالغ» على سالمة المدنيين
العالقين في المعارك الدائرة في هذا البلد وطالبت مختلف أطراف
النزاع ببذل قصارى جهدهم لحماية المواطنين العاديين.
فيدريكا موغريني المسؤولة العليا للشؤون السياسية
لالتحاد األوروبي ح ّذرت من تداعيات العدوان وانقطاع الخدمات
األساسية عن المدنيين وخصوصا ً األطفال والتي وصلت إلى
ً
أص�لا .في
مستويات مخيفة وتفاقم الوضع اإلنساني السيئ
الوقت ال��ذي يطالب الصليب األحمر الدولي السعودية وقف
هجماتها على اليمن لمدة  24ساعة ،أو ساعتين كل يوم على
األقل ،لتقديم المساعدات اإلنسانية لعشرات اآلالف من النساء
واألطفال ،وتقديم العالج آلالف الجرحى ،يأتي االقتراح الروسي

بدعوة إلقامة هدنة انسانية حيث طالبت في جلسة طارئة لمجلس
األمن الدولي ،فرض دخول المساعدات اإلنسانية ،وإجالء الرعايا
األجانب ،وفرض هدنات منتظمة من خالل مشروع قرار قدمته،
واعتبار كل معرقل منتهكا ً للقانون اإلنساني الدولي.
وجاء في مشروع القرار الروسي أن أي تعويق للمساعدات
اإلنسانية وعمليات اإلجالء يمثل انتهاكا ً خطيرا ً للقانون الدولي
اإلنساني.
البيان الروسي الداعي الى تعليق الهجمات السعودية على
الشعب اليمني ،من أجل إيصال مساعدات إنسانية إلى عرب
ومسلمين يمنيين ،يأتي في وق��ت ال ت��زال الجامعة العربية
المخطوفة من قبل أمراء الحرب الخليجيين وأتباع المال وممن
اشتروهم بثمن بخس ،ما زالوا يدعون إلى زيادة تركيز القصف
على الشعب اليمني ويل ّوحون بغزو ب ّري للقضاء على ما تبقى من
البشر والبنى التحتية لشعب فقير مظلوم.
إرادة الشعب اليمني تنتصر فها هي المقاومة الوطنية بمختلف
أطيافها من جيش يمني وحركة أنصار الله تقاوم وتصمد أمام هذا
العدوان ،وهي تعلن أنها على أهبة االستعداد لمواجهة أي حرب
برية ليحطموا غرور واستكبار حكام المملكة الوهابية ويرفضوا
الخنوع والذل واالنقياد لمشروع حوار تقوده السعودية وعنوانه
االستسالم وتسليم البالد لعمالئها من مرتزقة ومأجورين
وتنظيمات تكفيرية.

مقتل « 34داع�شي ًا» �شمال تكريت

العراق :انطالق عملية ع�سكرية �شرق الرمادي
فرضت السلطات العراقية أمس
حظرا ً شامالً على التجوال في مدينة
ال��رم��ادي م��ع ب��دء عملية عسكرية
لتحرير منطقة ال��س��ج��اري��ة ش��رق
المدينة.
وق���ال ض��اب��ط ف��ي ش��رط��ة األن��ب��ار
لفضائية «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،إن
«العملية جرت من المحاور الشرقية
والغربية والجنوبية للسجارية»،
مشيرا ً إلى وصول تعزيزات عسكرية
كبيرة إلى الرمادي.
وأكد المصدر «هروب العشرات من
عناصر تنظيم داعش من السجارية
عبر نهر الفرات بواسطة الزوارق».
وحققت القوات العراقية تقدما ً ضد
تنظيم «داع��ش» في مدينة الرمادي.
وأض��اف أن القوات العراقية تمكنت
من السيطرة على بعض المناطق في
مدينة الرمادي ،وأن المواجهات ال تزال
دائرة بين القوات العراقية وعناصر
التنظيم في منطقة الحوز ،التي تعتبر
من المناطق المهمة للتنظيم.
وفي محافظة صالح الدين صرح
مصدر أمني ،أن  34عنصرا ً من تنظيم
«داعش» قتلوا بمواجهات مع القوات
األمنية المشتركة ،مشيرا ً إل��ى أن
عناصر التنظيم كانوا مختبئين في
منازل متفرقة من حي القادسية شمال
تكريت.
وذك��ر مصدر أن ال��ق��وات الجوية
العراقية قصفت مواقع تابعة للتنظيم

ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ة ،أس��ف��رت ع��ن مقتل
وإصابة العديد من عناصر التنظيم
في األطراف الشمالية لمدينة تكريت
وبالقرب من مدينة بيجي.
من جهة أخرى ،قال مصدر امني في
محافظة صالح الدين العراقية ،أمس،
إن  34عنصرا ً من تنظيم «داع��ش»
االره��اب��ي قتلوا بمواجهات مسلحة
مع القوات األمنية المشتركة ،مبينا ً
ان عناصر التنظيم كانوا مختبئين

بمنازل متفرقة م��ن ح��ي القادسية
شمال تكريت .وأض��اف المصدر نقالً
عن «السومرية نيوز» ،إن «القوات
االم��ن��ي��ة م��ن ال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة
وفصائل الحشد الشعبي ،اشتبكت
مع عدد من عناصر تنظيم داعش في
حي القادسية شمال مدينة تكريت»،
الفتا ً الى ان «ه��ؤالء العناصر كانوا
مختبئين في منازل متفرقة من الحي».
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف

عن اسمه ،أن «االشتباكات أسفرت عن
مقتل  34عنصرا ً من داعش».
وعلى صعيد متصل ،تابع المصدر
أن «انتحاريا ً يرتدي حزاما ً ناسفا ً
فجر نفسه ،في ناحية العلم شرق
تكريت ،ما أسفر عن إصابة ضابط
في الشرطة ب��ج��روح» ،الفتا ً ال��ى ان
«مقاتلي العشائر تمكنوا من قتل ثالثة
من عناصر داعش في منطقة ربيضة
شمال شرقي تكريت».

ندوة في القاهرة عن العالقات العربية ـ الإيرانية تظاهرة في ملبورن �ضد العدوان ال�سعودي على اليمن
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
ن��ظ��م��ت ف���ي ال��ق��اه��رة ن����دوة عن
العالقات اإليرانية العربية تغيبت
عنها بعض الدول العربية التي كانت
مدعوة لها ،فيما أع��رب المشاركون
فيها عن رفضهم القاطع لفكرة نشوب
صراع عربي  -إيراني ،مؤكدين أن هذه
الصراعات ال تخدم سوى أعداء األمة
اإلسالمية ،كما اعتبروا نجاح طهران
في توقيع بيان لوزان مع الدول الست
انتصارا ً للدبلوماسية اإليرانية.
وط��رح خ�لال الحلقات النقاشية
للندوة سؤال «إيران والعرب ...صراع
أم وفاق؟!» ،وتمت مناقشة اإلجابة في
أجواء ما بعد نجاح طهران في توقيع

بيان ل��وزان مع دول ( )1+5وال��ذي
اعتبره مراقبون سياسيون انتصارا ً
للدبلوماسية اإليرانية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق أش���ار الخبير
المصري في العالقات الدولية سعيد
الالوندي إلى أن «إي��ران بعد اعتراف
المجتمع ال��دول��ي لها بحقوقها في
الطاقة النووية يجب أن تكون دعما ً
لنا ك��ع��رب ض��د خصومنا باعتبار
رابط االسالم الذي يجمعنا» .وأضاف
أن «إي���ران ال يصدر عنها إط�لاق��ا ً أي
مناوشات أو خصومات أو احتالالت...
إل��ى آخ���ره ...فهي تريد فقط الحوار
معنا في ملف خالفي عالق بينها و بين
الدول العربية».
غ��ي��اب م��م��ث��ل��ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة

رام اهلل :نرف�ض ا�ستالم
عائدات ال�ضرائب من «�إ�سرائيل»
شدد مجلس ال��وزراء الفلسطيني على موقفه الرافض استالم عائدات
الضرائب الفلسطينية من «إسرائيل» بعد قرار الحكومة «اإلسرائيلية» خصم
ما تسميه خدمات بدل كهرباء ومياه ورفضها تدقيق كل الفواتير.
وذكر المجلس في بيان صحافي عقب اجتماعه في رام الله ان «رفض
«إس��رائ��ي��ل» تدقيق الفواتير» يأتي «للتغطية على قرصنتها ونهبها
لألموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح لالتفاقات
والمواثيق الدولية» ،مؤكدا ً موقفه المطالب بلجنة تحكيم إلعادة االموال الى
الفلسطينيين حسب اتفاق أوسلو .وأضاف« :انه قرر تشكيل لجنة لترتيب
استالم جميع المعابر الى قطاع غزة ما سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق
الوطني من عملها في قطاع غزة وتسريع اعادة االعمار».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال األحد الماضي إن
السلطة رفضت استالم أموال الضرائب التي تحتجزها «إسرائيل» بعد أن
اقتطعت ثلثها.

التي كانت مدعوة للنقاش اعتبره
الحاضرون حدثا ً يتسق مع سلوك
هذه ال��دول التي غالبا ً ما تتغيب عن
الحوار ال��ذي يستهدف حل الملفات
الملحة في المنطقة بيد أبنائها ،فيما
تجلت توصيات اللقاء عن الدعوة إلى
تحقيق نوع من المكاشفة والمصالحة
بين أقطاب المنطقة.
وأوض����ح الخبير االستراتيجي
المصري ع�لاء عز الدين ق��ائ�لاً« :إذا
كان هناك تعاون مطلوب أن يتم بين
أطراف فإنه ال يتم في غياب المصالحة
والمكاشفة ...وبالتالي فإن هذا األمر
مطلوب م��ن ك��ل األط����راف اإلي��ران��ي��ة
والعربية».
واجتمع ال��ح��اض��رون على نقاط
مهمة منها إي��ج��اد أرض��ي��ة مشتركة
لطرح مبادرات عاجلة لحل األزم��ات
المحتدمة والمفتلعة ب��ي��ن ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة وال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإليرانية.
وأعلن الحاضرون رفضهم القاطع
لفكرة نشوب صراع عربي  -إيراني
مفتعل ،مؤكدين أنه ال يخدم إال أعداء
األم���ة اإلس�لام��ي��ة ،م��ع ال��ح��اج��ة إلى
مشرق إسالمي عربي مستقر وآمن.
إنجاز وانتصار إيراني سياسي
وإس�لام��ي ال ش��ك ف��ي��ه ..ه��ك��ذا ق��ال
المتحدثون ال��ذي��ن أك���دوا ض��رورة
وأد وإج��ه��اض أي ف���رص لنشوب
صراع عربي  -إيراني ،فالجمهورية
اإلسالمية في إي��ران يجب أن تكون
دعما ً للدول العربية وليست خصما ً
ل��ه��ا ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو الحقيقي
للكيان الصهيو-أميركي ،كما رأى
المؤتمرون.

حسن الديراني
احتشد اكثر من  200شخص من كافة الجاليات العربية
واالسالمية في قلب مدينة ملبورن االسترالية متظاهرين ضد
العدوان السعودي على الشعب اليمني المظلوم.
وأجمعت الكلمات على رفض العدوان السعودي الغاشم
والظالم وإدانته ،وطالب المتظاهرون بوقف العدوان فوراً،
ومساعدة الشعب اليمني على حل مشاكله السياسية بعيدا ً
من الغطرسة والعدوان وفرض الهيمنة.
وخالل التظاهرة ارتفعت الشعارات والهتافات بالموت آلل
سعود ولسقوط حكمهم الذي كان سندا ً ومموال ً لكل الجماعات
التكفيرية االرهابية في العالم.
وفي الختام أصدر المتظاهرون البيان الختامي للفعالية
التضامنية مع الشعب اليمني ،وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم ،قال تعالى( :وَأَعِ ��دُّوا َل ُه ْم مَا
َاط ا ْل َخ ْي ِل ُت ْرهِ ب َ
اس َت َطعْ ُت ْم مِنْ ُق َّو ٍة َومِنْ ِرب ِ
ُون ِب ِه عَ ُد َّو اللَّ ِه
ْ
وَعَ ُد َّو ُك ْم و َ
َآخ ِر َ
ين مِنْ دُو ِن ِه ْم لاَ َتعْ لَ ُمو َن ُه ُم اللَّ ُه يَعْ لَ ُم ُه ْم) .صدق
الله العلي العظيم
عشرة أيام مضت من تعاون قوى الشر والعدوان األجنبية
بقيادة النظام السعودي ،ضد المدنيين في األراضي اليمنية،
وأمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ،الذي يلوذ بالصمت
إزاء ما يجري من سفكٍ لدما ِء األبرياء من األطفال والنساء،
ٍ
واستهداف للبنية التحتية والمصادر الغذائية ،وشتى
صنوف االنتهاكات اإلنسانية ،والخارجة عن إطار األخالق
وشرف العروبة التي تدّعيها عائلة آل سعود ومن تبعها في
هذه الجرائم ،والهجمات البربرية.
إن ال��ع��دوان األج��ن��ب��ي ال��غ��اش��م على الشعب اليمني،
والتدخل السعودي السافر في العديد من الدول ،واضح ٌة
معالم ُه وأجندت ُه مفضوحة ،تلك األجندة الطائفية القذرة،
الذي أسس النظام السعودي عرشه بها ،وقد عانت الكثير
من الدول العربية ج ّراء همجية ووحشية العناصر التكفيرية
اإلرهابية من التي تصدرها السعودية ،والتي باركتها اإلدارة
األميركية وشجعتها ،رعاية لمصالحها ،والحفاظ على بقاء
الكيان الصهيوني المحتل لألراضي الفلسطينية.
إننا وبعد أن شهد كل العالم هذه الجرائم الالإنسانية،
نبعث تحية إجاللٍ وإكبا ٍر لكل المجاهدين الشرفاء األحرار

من الشعب اليمني ،ونقول لهم كما ق��ال الله ج�� ّل وعال،
(أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة) واعلموا أن الله ناصركم
وحاميكم .كما إننا ندين قوى اإلستكبار العالمي والمجتمع
الدولي ،لدعمه جرائم قوى الشر الخليجية المتحالفة مع
السعودية ،ونطالب هيئة األمم المتحدة بالتدخل الفوري
إليقاف هذه الجرائم ،وتح ّمل مسؤوليتها الدولية إزاء ما

يجري على الشعب اليمني ،كما نطالب المجتمع الدولي
بتح ّمل مسؤوليته األخالقية واإلنسانية حيال سفك دماء
األط��ف��ال والنساء ،وتقديم المتورطين في ه��ذه الجرائم
للعدالة الدولية إنصافا ً لدمائهم ،وفي الوقت نفسه ندعم
حراك الشعب اليمني المطالب بالحرية والعدالة ،وحقه في
تقرير مصيره.

