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منظمة التحرير :المعتقلون لدى «�إ�سرائيل» �أ�سرى حرب

بغداد تعلن بدء «ال�صفحة الأخيرة» لتطهير «�صالح الدين»

دع����ت ه��ي��ئ��ة ش�����ؤون األس����رى
وال��م��ح��رري��ن ف��ي منظمة التحرير
الفلسطينية أم���س إل���ى اع��ت��ب��ار
المعتقلين الفلسطينيين ل��دى
«إسرائيل» أسرى حرب.
ودعت الهيئة ،في تقرير لمناسبة
يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف
غدا ً الجمعة ،األط��راف السامية في
ات��ف��اق��ات جنيف لالنعقاد وإل���زام
«إسرائيل» بتطبيق هذه االتفاقات
على األراضي المحتلة وعلى األسرى
في سجونها.
وط��ال��ب��ت ال��ه��ي��ئ��ة م��ؤس��س��ات
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها
األخ�ل�اق���ي���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ج��اه
قضية األس��رى والعمل على وقف
«االنتهاكات التعسفية» بحقهم.
ودع��ت اللجنة الدولية للصليب
األح���م���ر إل����ى «ت��ف��ع��ي��ل دوره����ا
ومسؤولياتها اإلنسانية والقانونية
ح���ول ح��ق��وق األس����رى وبخاصة
حول األسرى المرضى في السجون
«اإلسرائيلية».
وحثت الهيئة على «إدراج الجرائم
التي ارتكبت بحق األسرى كأولوية
ف��ي رف��ع ال��دع��اوي إل��ى المحكمة
الجنائية لدولية لمحاسبة ومالحقة
المسؤولين «اإلسرائيليين» على
ما اقترفوه من أعمال وممارسات

أعلنت قيادة عمليات صالح الدين
أم��س ،ب��دء «الصفحة األخ��ي��رة» من
عملية «لبيك يا رسول الله» لتطهير
ما تبقى من مناطق المحافظة التي
تخضع لسيطرة تنظيم «داعش».
ون��ق��ل ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��رس��م��ي عن
قائد عمليات ص�لاح الدين الفريق
الركن عبد الوهاب الساعدي ،قوله
إن «الصفحة الثالثة واألخ��ي��رة من
عملية لبيك ي��ا رس��ول ال��ل��ه ،ب��دأت
أمس ،لتطهير مناطق ما بعد تكريت».
وأض����اف ال��س��اع��دي أن «العملية
تشمل مناطق الصينية والمملحة
والبوجواري والمزرعة وص��وال ً إلى
مصفى بيجي».
وأعلن نائب محافظ صالح الدين
عمار البلداوي ،أول من أمس سيطرة
ال��ق��وات األمنية على مصفى بيجي
ش��م��ال تكريت بالكامل بعد مقتل
العشرات من عناصر «داعش» ،فيما
أشار إلى قرب انطالق عملية عسكرية
واسعة لتطهير المناطق الصحراوية
المتاخمة لمحافظة األنبار من سيطرة
التنظيم.

مخالفة للقانون الدولي».
وب���ح���س���ب ال���ه���ي���ئ���ة ،ت��ع��ت��ق��ل
«إس��رائ��ي��ل» ح��ال��ي �ا ً  6500أسير
فلسطيني موزعين على  22سجنا ً
ومركز توقيف ،بينهم  478أسيرا ً
ص���درت بحقهم أح��ك��ام بالسجن

المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة .
وذكرت الهيئة أن من بين األسرى
 21سيدة بينهن قاصرتان ،و205
أطفال قصر دون سن الثامنة عشرة،
و 480معتقالً إداري����اً ،و 13نائبا ً
ووزيران سابقان.

وأش���ارت الهيئة إل��ى أن 1500
أسير يعانون أمراضا ً مختلفة ،بينهم
قرابة  80أسيرا ً في حالة صحية
خطيرة ج��داً ،فيما  30أسيرا ً مضى
على اعتقالهم أكثر من  20سنة في
السجون «اإلسرائيلية».

هل تطفئ حرب ال�سعودية الباردة نيران عدوانها؟
نيبال هنيدي
بدأ حلف العدوان على السعودية يلجأ إلى
حربه النفسية في محاولة منه إلح��راز النصر
المعنوي ال��ذي يظن أن��ه قد يغني عن النصر
العسكري ورف���ع مستوى معنويات جنوده
المنهارة ،بسبب الفشل الذي مني به في اليمن
بعد ما يقارب ثالثة أسابيع من القصف والغارات
على الشعب اليمني ،ما يزيد في عمق المأزق
السعودي.
وتناقلت م��واق��ع سعودية نقالً ع��ن حساب
العالم المخترق من قبل خبراء «إسرائيليين»،
خبر استشهاد السيد عبد الملك الحوثي نقالً عن
«تويتر قناة العالم» ،في حين أكدت إدارة قناة
العالم اإلخبارية أن ما نشرته فضائيات سعودية
ومنها قناة العربية هي أخبار ملفقة وتعتبرها
«العالم» مجرد أكاذيب.
حرب فكرية ودعائية استخدمتها السعودية
للتأثير في عواطف جنوده من جهة وكمحاولة
لتحقيق أه��داف عدوانه من جهة أخ��رى ،فلماذا
لجأت السعودية إلى االنتصارات اإلعالمية بعد
كل حديثها عن استهدافها مراكز عسكريّة تابعة
للحوثيين؟
المحلل «اإلسرائيلي» آفي يسسخروف قال
لموقع وااله العبري في الثامن والعشرين من
تشرين األول الماضي أنه طالما كانت وسائل
اإلعالم األميركية وكذلك «اإلسرائيلية» منشغلة
بتوسعات «داع��ش» ف��إن إي��ران تنجح بضجة

قليلة في السيطرة على مناطق أكبر ،في لبنان
وأجزاء من سورية والكثير من المناطق العراقية
وأخيرا ً اليمن.
وب��ع��د ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي على اليمن في
السادس والعشرين من شهر آذار الماضي ،صدر
تقرير إحصائي أولي عن الوضع اإلنساني في
اليمن في الثاني عشر من الشهر الجاري نشره
موقع «المنار» ،وفي نظرة إلى المراكز واألهداف
التي استهدفها الطيران السعودي ،يتضح أن
الهدف من هذه الغارات هو إضعاف اليمن دولة
وشعباً ،وشل الحركة االقتصادية فيه ،إضافة
إلى إضعاف الجيش عبر ضرب كل المراكز التي
يتمركز فيها وينطلق منها ،وبالتالي فرض ضغط
على الشعب اليمني لدفعه إلى التنازل.
وحرب اإلشاعات ليست مجرد حرب نفسية
بالمطلق بل هي تغطية لهجوم ميداني يستهدف
تحقيق إن��ج��از مهم إلرب���اك الخصم وتحقيق
اإلنجاز قبل أن تتضح الحقيقة ،ففي وقت جرى
فيه اخ��ت��راق حساب «ال��ع��ال��م» ،أغ��ار الطيران
السعودي على العاصمة صنعاء وتصدت له
الدفاعات الجوية ،فيما دح��رت ق��وات الجيش
مسنودة باللجان الشعبية «القاعدة» بعد أن
حاولت الزحف باتجاه مثلث العند في لحج
موقعة عشرات القتلى في عناصرها ،وتحدثت
مصادر أمنية يمنية عن اقتحام قبيلة طخية
اليمنية موقع المنارة العسكري السعودي على
الحدود مع مديرية باقم في محافظة صعدة ،بعد
محاولة من «القاعدة» للسيطرة عليه.

وفي الخامس من الشهر الجاري حقق الجيش
اليمني مسنودا ً باللجان الشعبية تقدما ً سريعا ً
في ميناء عدن قبل السيطرة عليه ،حتى تمكنوا من
الوصول إلى وسط مديرية المعال في المحافظة،
وتأمين المدينة بالكامل بعد مواجهات عنيفة.
وبعد ثالثة أيام تقدم الجيش واللجانِ الشعبية
في محافظة شبوة شرق اليمن بعد دح ِر عناص ِر
القاعدة من منطقة مرخة.
وف��ي األول من ه��ذا الشهر سيطر الحوثيون
على «ال��ل��واء  »17ق��رب مضيق ب��اب المندب
االس��ت��رات��ي��ج��ي ،م��ن دون ق��ت��ال ،وال����ذي ق��ال
الصحافي الصهيوني آفي يسسخروف إن كيانه
يوليه أهمية خاصة.
كما أن للضربة الباكستانية وقعها القوي
على حلف السعودية ،بعد أن صوت برلمانها
في العاشر من نيسان باإلجماع ضد الحرب على
اليمن ،وتنصل تركيا من هذا العدوان بعد زيارة
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان إي��ران ،على رغم
إعالنها المشاركة والتي باتت نظرية.
حرب على األرض تخسرها السعودية وتزداد
غرقا ً في وحل إفالسها ،فتحاول عبثا ً تغيير اتجاه
الحرب واستبدالها بما يتناسب مع أحالمها
إلشعال الصراع وإعطاء دفع معنوي لمن يقاتل
معها ،وخ��ص��وص�ا ً بعد فشلها السياسي في
خسارتها لمشاركة الباكستان وتركيا ،ولكن
الشعب اليمني يدرك جيدا ً معنى هذه األعمال
وكيفية مواجهتها ،إلجهاض أي عمل يستهدفهم
ويستهدف بلدهم.

«المعار�ضات ال�سورية»...
بين ال�سيا�سة والميدان و«�سفينة نوح»
فاديا مطر
ال تزال األنظار متجهة نحو العملية العسكرية
الس��ت��ع��ادة مدينة إدل���ب وح��ل��ب م��ن مجاميع
اإلرهاب التي دخلتها ،في مشهد دراماتيكي يُغلب
سالح الجو السوري وقواته البرية بالقدرة على
دحر هذه المجاميع اإلرهابية عبر ما يحققه من
معادالت برية مسندة من الجو في عمليات دقيقة
ونوعية تؤهل ما تبقى من مناطق للوقوع تحت
سيطرة الجيش العربي السوري.
فبعد سيطرة الجيش أمس على بلدة «كفر
نجد» والحقا ً بسرعة مذهلة على بلدة «نحليا»
في جنوب محافظة إدلب ،تستمر عمليات الجيش
في المحافظة الجارة لـ «حلب وريفها» التي ال
يرشح عنها سوى خسائر المجموعات اإلرهابية
من «نصرة «وغيرها ،وأعداد الشهداء التي تسقط
جراء ما تستهدفه هذه المجموعات ألحياء مدنية
في مشهد يُعلن إفالس هذه المجموعات التكفيرية
على وق��ع قلق مشغليها وداعميها لوجستيا ً
وسياسيا ً وان��ك��ش��اف ع��ورت��ه��م ف��ي العسكرة
والسياسة ،بعد اللقاء التشاوري الثاني الذي عقد
في موسكو لمدة ثالثة أيام أعقبه مؤتمر صحافي
لرئيس الوفد الحكومي السوري المفاوض د .بشار
الجعفري في  10نيسان الجاري أعلن فيه مندوب
دمشق لدى األمم المتحدة حدوث شكل من أشكال
االختراق المهم في هذه المشاورات لم يكن متاحا ً
سابقا ً عبر الوصول إلى ورقة موحدة عنوانها
«تقييم الوضع الراهن في بالدنا» من خالل تقييم
خطر اإلرهاب وضرورة توحيد الجميع لمحاربته

ومؤازرة الجيش العربي السوري ،هو تفصيل لم
يبتعد كثيرا ً من تصريح المنسق الروسي للقاء
التشاوري فيتالي نعومكين الذي قال في نهاية
المشاورات عبر مؤتمر صحافي إنها المرة األولى
التي يتمكن فيها الطرفان من تبني وثيقة سياسية
بوسعي أن أسميها «منصة موسكو» وهي تشكل
قاعدة للقاءات أينما ستنعقد.
وأض��اف :نحن وصلنا إلى نتائح جدية على
رغم أن البعض قد يستمر بالتشاؤم ،كالم جاء
على خلفية أن بعض أطراف المعارضة المشاركة
في اللقاء تراجعت عن مواقفها على الورقة بعد
انتهاء االجتماعات ،على رغم موافقتها عليها في
اليوم الختامي ،لينكشف دوره��ا المسند إليها
بقدومها إلى مشاورات «موسكو  »2والمرتبط
ربما بالوضع المتأزم لكل من تركيا وائتالفها
الذي رفض المشاركة في اللقاء التشاوري لحجة
أنه يريد أن يكون» ممثالً وحيدا ً عن المعارضة»
بحسب ما أعلن المنسق الروسي.
لهذا وذاك ال يمكن للدور التركي أن يكون
غرباال ً يُخفي ضوء الشمس ،فقد كان حاضرا ً على
الهوامش إن لم يكن في التفاصيل التي تبوح
بعرقلة تركية ُتعبد طريق «جنيف »3بالصخور
حتى تنضج رؤيتها التي تراقب كالً من تعاظم
دور إي���ران وان��ت��ص��ارات الجيشين ،السوري
والعراقي ،ودخ��ول حليفتها من ب�لاد الحجاز
إلى وحول اليمن على وقع ما تحصده من فقدان
للسيطرة وحقيبة استراتيجية فارغة.
تركيا التي لم ت ّمل من تحالفاتها الفاشلة التي
أخرها ما ذكره موقع «هافينغتون بوست» أول

إحباط هجوم «داعشي»

أحبطت القوات العراقية صباح
األربعاء هجوما ً لمسلحي «داعش»
على منطقة «البو غانم» بالرمادي
في محافظة األنبار .وقد تمكنت أيضا ً
من اعتقال  16متشددا ً وسط مدينة
الرمادي.
وقالت مصادر أمنية ومحلية إن
القوات العراقية مدعومة بمقاتلي
الحشد الشعبي أحبطت هجوما ً
لداعش على منطقة البو غانم وكبدته
خسائر كبيرة في األرواح والمعدات.
ولفتت إل��ى أن الشرطة المحلية
بالرمادي اعتقلت المتشددين الـ16
خالل عمليات دهم بمناطق العزيزية
والقطانة وسط مدينة الرمادي بتهمة
تشكيل «خاليا إرهابية نائمة» وعثرت
بحوزتهم على أسلحة وعتاد.
وأش��ارت إلى أن «داع��ش» يعتمد
ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��ن��اص��ر الس��ت��ه��داف
القوات العراقية من الداخل وإيجاد
ثغرات ينفذ عبرها المسلحون للقيام
بهجمات ضد قوات األمن.

«برلمان كرد�ستان» ب�صدد تغيير الد�ستور
تتجه األنظار في منطقة كردستان العراق نحو
اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان على تشكيلها
بهدف تعديل مشروع دستور المنطقة خالل 90
يوما ً وخصوصا ً في ما يتعلق بنظام الحكم ،وذلك
مع قرب انتهاء والية مسعود بارزاني.
وأعلنت النائب عن حركة التغيير في برلمان
كردستان ج��وان اسماعيل أن «ه��دف تمسكهم
بتعديل دستور المنطقة هو أن يتم تطبيق النظام

البرلماني لتحديد رئاسة منطقة كردستان وليس
االعتماد على مسألة االنتخابات ألن الوضع
الحالي ال يسمح بإجرائها» على حد تعبيرها.
وق��ال النائب عن كتلة الحزب الديموقراطي
الكردستاني «بزعامة ب��ارزان��ي» أن��س محمد
شريف من جهته ،إنه ال يعارض اعتماد النظام
البرلماني ،مشيرا ً إلى أن هناك تفاوتا ً في وجهات
النظر حول آلية انتخاب الرئيس ،مؤكدا ً أن كتلته

مع مراعاة خصوصية المنطقة واإلب��ق��اء على
االنتخاب المباشر للرئيس عن طريق الشعب.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ح��زب الديمقراطي
الكردستاني يهدف من وراء تعديل الدستور إلى
اإلبقاء على منصب رئاسة المنطقة تحت سلطة
مسعود ب��ارزان��ي في حين يالقي ه��ذا التحرك
معارضة من طرف حزبي «االتحاد الكردستاني»
و»التغيير».

تقرير �إخباري
من أمس من أن قطر ترعى اتفاقا ً تركيا ً ـ سعوديا ً
إلطاحة الرئيس السوري بشار األسد ومساعدة
قوات المعارضة «المعتدلة» في حربها ،وأوضح
الموقع أن الرئيس األميركي باراك أوباما وافق
على ه��ذه الخطة منذ شباط الماضي من هذا
العام خالل زيارة أمير قطر إلى البيت األبيض،
فهذا موقف ربما تقرأه المعارضة عبر ترحيب
رئيس مكتب ما يسمى «االئتالف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية» في واشنطن عباب
الخليل ،الذي رحب بالمحادثات معتبرا ً إياها
« ُتغير الزخم على االرض في مصلحة المعارضة
السورية» ،إش��ارة حديثة تستند إلى إش��ارات
قديمة أض���اءت إليها زي���ارة الرئيس التركي
أردوغان إلى السعودية في الثاني من آذار الماضي
ولقائه الملك السعودي وإعالن اتفاقات «الدفاع
واألم��ن بين السعودية وتركيا» والتي علقت
عليه المدونة األميركية بأن أي تدخل سعودي
ـ تركي في سورية ليس مرجحا ً قبل لقاء «كامب
ديفيد» المرتقب بين أوباما ورؤساء دول مجلس
التعاون الخليجي ،والذي سيحاول فيه الرئيس
األميركي إقناع هؤالء بجدوى االتفاق النووي،
إض��اف��ة إل��ى مناقشة التعاون ف��ي الصراعات
الجارية في كل من سورية واليمن ،وهي حقائب
ممتلئة ستذهب إلى اللقاء ،فهل ستعود كذلك
لترضي معارضة تسمى بـ «المعتدلة» كما يطلق
عليها صانعوها ،أم أن هذه «المعتدلة» ستبقى
بين السياسة «البراغماتية» والميدان الحار،
و«سفينة نوح» التي على األرجح لن يكونوا من
ركابها الناجين؟!

القاهرة والريا�ض تتفقان
على مناورة ع�سكرية في ال�سعودية

�إ�صابة  5بحرينيات بر�صا�ص ال�شوزن
خالل قمع ال�سلطات لتظاهرة

أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة والرياض اتفقتا على تشكيل
لجنة مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية عسكرية على األراضي
السعودية ،بمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية
ودول الخليج .وجاء ذلك عقب محادثات أجراها وزير الدفاع السعودي
األمير محمد بن سلمان أمس الثالثاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ووزير دفاعه صدقي صبحي وعدد من المسؤولين العسكريين
في القاهرة .وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الطرفين استعرضا
آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية
عاصفة الحزم «التي تستهدف إرساء االستقرار واألمن في اليمن والحفاظ
على هويته العربية ومساعدته في تجاوز تلك المرحلة الدقيقة في تاريخه
صونا ً لمقدرات الشعب اليمني وحفاظا ً على حقوقه».
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،خالل استقباله الوزير
السعودي ،إن «مصر كانت وستظل دوما ً عونا ً ألشقائها ومدافعا ً عن
الحقوق العربية» ،مؤكدا أن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر
بالنسبة لمصر وج��زء ال يتجزأ من أمنها القومي ،وفق تعبير البيان
الرئاسي.
من جانبها ،ذكرت وكالة األنباء السعودية أن الجانبين بحثا في تعزيز
التعاون العسكري بينهما في تحالف مايسمى بـ «عاصفة الحزم».

أكدت مصادر أن  5بحرينيات أصبن بسالح الشوزن خالل قمع قوات
النظام مسيرات سلمية في بلدة عالي تطالب باإلفراج عن المعتقلين.
وتتواصل في البحرين التظاهرات المطالبة باإلفراج عن األمينِ العام
لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي اعتقل قبل  108أيام وباقي
المعتقلين ،خصوصا ً في سجن جو المركزي.
و َقمعت قوات النظام المسيرات بقنابل الغاز السام ،واعتقلت بعض
بحق عدد من
المواطنين ،في وقت أصدر القضاء حزمة جديدة من األحكام
ِ
البحرينيين بينهم أطفال.
وأطلقت عائالت عدة للمعتقلين السياسين في سجن جو المركزي
في البحرين نداء استغاثة إلنقاذ أبنائهم المحكومين في قضايا ذات
خلفيات سياسية من استمرار التعذيب والتنكيل الذي تصاعدت حدَّته
منذ االعتداءات الدموية التي شهدها السجن في مطلع آذار الجاري ،في
موازاة ذلك أطلقت على «تويتر» حملة تحت شعار «أغيثوا سجناء جو»
في البحرين.
وأب��دت عائالت المعتقلين السياسيين قلقها الشديد بسبب تدهور
أوضاع أبنائهم في سجن جو ،فيما ال تزال أخبار المعتقلين منقطعة .وأكد
بعض العائالت ،بحسب مواقع المعارضة البحرينية ،أن انقطاع أخبار
أبنائه المعتقلين مستمر منذ  20يوماً.

اليمن بين المقامرة ال�سعودية والتو ّرط الم�صري
} توفيق المحمود
يدخل العدوان السعودي على اليمن اليوم
أسبوعه ال��راب��ع ،ف��ي ظ�� ّل إص���را ٍر مملكة آل
سعود على استكمال أهدافها وبخاصة بعد
تبنّي مجلس األم���ن ال��دول��ي ق���رارا ً خليجيا ً
يستهدف الحوثيين والشعب اليمني ويمنح
غطا ًء شرعيا ً لحرب التحالف التي تقودها
ال��س��ع��ودي��ة ي��ق��اب��ل ذل���ك ح ٌ
دبلوماسي
����راك
ّ
إيراني يسعى إلى وقفها ،عبر خطة سالم من
ّ
أربع نقاط فقد أعلن وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف أثناء زيارته مدريد أمس
أن طهران عرضت خطة لتسوية النزاع في
اليمن وأن الخطة تضم أربعة بنود ،هي وقف
ف���وري إلط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي ال��ب�لاد ،وإرس���ال
مساعدات إنسانية إلى محتاجيها ،وإطالق
ح��وار يشارك فيه جميع األط��راف اليمنية،
وتشكيل حكومة وح���دة وطنية بمشاركة
جميع ال��ق��وى السياسة ف��ي ال��ب�لاد و ُيتو َّقع
طرحها على األمم المتحدة.
وأشار إلى أن المفاوضات ضرورية بين
إيران والمملكة العربية السعودية وأن تقرير
مصير اليمن ليس بيد طهران والرياض بل
هو بيد اليمنيين أنفسهم.
ه��ذا ال��ق��رار ل��ن ي��ك��ون ل��ه تأثير كبير في
اليمن ،ولن يحدث أي تغيير في الميدان أو

في المسار العام اليمني وتحول مجلس األمن
بهذا القرار إلى «مجلس العدوان» فقد نسي
أو تناسى هذا المجلس ما تقوم به الضربات
ال��ج��وي��ة للتحالف م��ن اس��ت��ه��داف للمدنيين
وللنساء واألطفال والبنى التحتية فهي بذلك
تبارك ما تقوم به من مذابح ومجازر بحق
الشعب اليمني وأك��د المجلس م��رة أخرى
للشعوب المظلومة والمقهورة أن حقوقها
لن تصل إليها عبر األمم المتحدة بل بأيادي
أبنائها وصمودهم وتضحياتهم وقرار منع
تسليح ال��ج��ي��ش اليمني وال��ح��وث��ي��ي��ن ُيذكر
بقرار حظر السالح على المقاومة اللبنانية
ح��زب ال��ل��ه لكن ه��ذه ال��ق��وة تنامت عشرات
األض���ع���اف ب��ع��د ه���ذا ال���ق���رار وب��ات��ت ترعب
الكيان الصهيوني أكثر من السابق.
على المستوى اإلقليمي ،نجحت إيران في
تغيير مواقف تركيا وباكستان واالصطفاف
معها في المطالبة بحل سياسي في اليمن
والتخلي ع��ن المغامرة ال��س��ع��ودي��ة ،وليس
فقط كذلك فمن بين أعضاء مجلس التعاون
الخليجي تقف ُعمان موقف الحياد والكويت
متحفظة ض��م��ن��ا ً وق��ط��ر س��ع��ي��دة بالتورط
السعودي.
إذا ً أكبر مشاركة في «عاصفة الحزم» هي
المشاركة المصرية ،المحصورة حتى اآلن
بالمشاركة ف��ي القصف ال��ج��وي والبحري

ول��ك��ن أع��ل��ن��ت ب��ع��ض ال��م��ص��ادر اإلعالمية
وص���ول ع���دد م��ن ال��ج��ن��ود ال��م��ص��ري��ي��ن إلى
السعودية للمشاركة في العدوان على اليمن
لكن ذل��ك ُن��ف��ي م��ن ال��م��ص��ادر الرسمية في
القاهرة بشأن أي تدخل بري وأنه غير وارد
في المرحلة الحالية ،لكنها قالت إن��ه يمكن
التدخل برا ً ضمن مهمة أشبه بقوات «حفظ
السالم» تحت رعاية دولية في ظل اإلعالن
أمس أن مصر والسعودية اتفقتا على تشكيل
لجنة لتنفيذ «م��ن��اورة استراتيجية كبرى»
على األراض��ي السعودية تشارك فيها دول
خليجية عربية بعد اختتام المحادثات التي
أجريت في القاهرة بين الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع السعودي
ورئيس ال��دي��وان الملكي فقد ج��رى االتفاق
على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث
ت��ن��ف��ي��ذ م���ن���اورة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ك��ب��رى على
أراض���ي السعودية وبمشاركة ق��وة عربية
مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية
ودول الخليج.
وال����س����ؤال اآلن ه���و ح����ول ال���م���دى ال���ذي
ستسير إل��ي��ه ال��ق��اه��رة وراء ال��ري��اض؛ فهل
سترسل ج��ن��ودا ً وت��ت��ورط ف��ي ح��رب برية،
م��ق��اب��ل  200م��ل��ي��ار دوالر؟ وه���ل يسمح
الوضع الداخلي المصري ،المتفجر بتسويغ
التو ّرط البري؟

ليبيا :ا�ستئناف الم�شاورات ال�سيا�سية
اليوم في المغرب برعاية �أممية
تعقد أط����راف ال��ن��زاع الليبي
اليوم في منتجع الصخيرات قرب
العاصمة المغربية الرباط جولة
ح���وار س��ي��اس��ي ج��دي��دة برعاية
األمم المتحدة إلتمام االتفاق حول
حكومة وحدة وطنية.
وق��ال عضو المؤتمر الوطني
العام المنتهية واليته محمد صالح
المخزوم ف��ي حديث ل��ه الثالثاء
«يصل وفدنا إلى المغرب واألكيد
أن��ن��ا سنستأنف ج��ول��ة ج��دي��دة
من المشاورات التي بدأناها قبل

أس��اب��ي��ع» ،وأض�����اف« :أع��ض��اء
البرلمان مجتمعون اآلن لتدارس
التطورات األخيرة وتحديد النقاط
التي سيجرى التطرق إليها في
جولة الحوار الجديدة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د مصدر
دب��ل��وم��اس��ي م��غ��رب��ي «وص���ول
الوفود الليبية أمس إلى منتجع
ال��ص��خ��ي��رات ال��س��ي��اح��ي ق��رب
العاصمة الرباط على أساس بدء
المشاورات وعلى أمل التوصل إلى
حل».

ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��م��ي��دان��ي،
استهدف طيران «القوات الموالية
للحكومة الليبية المعترف بها
دول��ي��اً» أم��س معسكرا ً يقع في
مدينة تاجوراء في شرق العاصمة
ال��ل��ي��ب��ي��ة ط��راب��ل��س ال��خ��اض��ع��ة
لسيطرة قوات «فجر ليبيا» عشية
استئناف المحادثات بين طرفي
األزمة في المغرب.
وأشارت مصادر إلى أن «الطيران
الحربي التابع للقوات الموالية
للحكومة استهدف معسكر كتيبة

الصواريخ بمنطقة بئر األسطى
ميالد بتاجوراء (حوالى  10كلم
شرق طرابلس) والتابع لرئاسة
األرك����ان ال��ع��ام��ة» ،وأض��اف��ت أن
«قصف الطيران استهدف ساحة
المعسكر ولم يسفر عن أية خسائر
بشرية».
ولفتت المصادر إلى أن «سحب
ال��دخ��ان كانت تتصاعد من جهة
المعسكر التابع لتحالف ق��وات
ف��ج��ر ليبيا ال��ت��ي تسيطر على
العاصمة منذ آب».

