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الع�صابات الإرهابية ت�ستغل المدنيين كـ «دروع ب�شرية» لإطالة �أمد وجودهم في المخيم

مدارات

معركة تحرير «اليرموك» بد�أت ولن تتوقف حتى تحريره

القرار الباك�ستاني والوعي العربي
} فارس رياض الجيرودي
ج��اء ال��ق��رار الباكستاني برفض المشاركة في
عاصفة الحزم السعودية مفاجئا ً وصاعقا ً لكثيرين
في العالم العربي كونه أتى في لحظة ال تزال فيها آلة
اإلعالم القطرية السعودية تغرق الجزء األوسع من
الرأي العام العربي مع نخبه في تحليالت سياسية
مشتقة عن حسابات عالم األحادية القطبية اآلفل،
وف��ي سرديات وأحقاد وأوه��ام مذهبية نبشت من
مقابر الكتب الصفراء ،الغاية منها تفسير الصراعات
السياسية في عالم اليوم بما يؤمن حشد الرأي العام
العربي وفق ما يناسب أه��واء ون��زوات أم��راء األسر
الحاكمة في مشيخات الخليج المستولية على ثروات
العالم العربي وعلى الجزء األكبر من قراره.
لذلك يواجه المواطن العربي في األع��م األغلب
صعوبة في إيجاد مكان ضمن خريطته اإلدراكية
ألح���داث ك��ال��ق��رار الباكستاني ،وم��ن قبله إلع�لان
االتفاق النووي اإليراني مع الدول  ،1+5حيث تتشكل
الخريطة اإلدراكية التي يفسر وفقها اإلنسان العربي
أحداث السياسة ومتغيراتها ،من تأثير قوة واحدة
مهيمنة هي القوة األميركية ،تلعب إلى جانبها روسيا
(وريثة االتحاد السوفياتي) دور الكومبارس التي ال
يمكن أن يأخذ لنفسه دورا ً أكبر مما تعطيه إياه الدولة
األميركية العظمى نفسها ،وذلك عندما تقرر ألسبابها
الخاصة االنكفاء أو التواطؤ معه على دور ما ضمن
ظرف محدد وموقت.
وانطالقا ً من تلك الرؤيا جرى التركيز في اإلعالم
العربي الذي يمول خليجيا ً خالل سنوات الصراع في
سورية على الدور الروسي وعلى الفيتو الروسي ،وتم
تجاهل الفيتو الصيني واعتباره تحصيل حاصل ما
كان ليكون لوال الفيتو الروسي ،وللسبب نفسه فسر
اقتراب إي��ران من إنجاز اتفاقها النووي مع أميركا
على أنه تخل عن مواقفها وبيع لحلفائها ،والتحاق
بالركب األميركي ،فالقوة األميركية وفقا ً للوعي
الجمعي العربي ال يمكن أن تقهر أو تفرمل أو أن تعرف
حداً ،وبالتالي يكون السبيل الوحيد لتجنب السحق
تحت عجالتها هو التكيف مع المتطلبات والمصالح
األميركية ،والعمل على تجنب االصطدام بها.
لكن خريطة الصراعات وموازين القوى العالمية
كانت قد شهدت خالل العقدين األخيرين تغييرات
وتعديالت وتغييرات كثيرة جعلت الرواية المسوقة
عبر اإلعالم العربي بعيدة من الواقع ،بقدر بعد الرواية
البديلة التي تتحدث عن عودة العقارب إلى زمن الحرب
الباردة ،فباإلضافة إلى الخطر الجدي الذي يواجهه
النفوذ األميركي بسبب استعادة التوزان الروسي،
تواجه أميركا صعود القدرة الصناعية الصينية الذي
نتج منه تمكن الصين من مراكمة ما مجموعه حوالى
 4000آالف مليار دوالر من القطع النقدي كنتيجة
لتسويق المنتجات الصينية عبر العالم ،كما تفوقت
الصين في العام الماضي وألول مرة منذ  2003على
الواليات المتحدة كجاذب أول لالستثمارات األجنبية

في العالم بواقع استثمار بلغ  128مليار دوالر مقابل
 86مليار دوالر فقط جذبتها أميركا ،وهي بفضل ذلك
كله تتهيأ للبدء بتأسيس نظام بنكي إقليمي وعالمي
جديد خاص بها عبر إعالن تأسيس البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنية التحتية برأسمال  100مليار
دوالر تساهم الصين بنصفها ،باإلضافة إلى عدد من
بنوك االستثمار اإلقليمية والدولية التي يتوقع أن
تكون بديالً لإلقراض من بنك النقد الدولي المتحكم
ب��ه م��ن قبل أميركا ،وال���ذي استخدم ط��وي�لاً لدعم
استراتيجات النفوذ والهيمنة األميركية في العالم،
كما أعلن الرئيس الصيني جملة من االستثمارات
الهادفة إلى إحياء طريق الحرير القديم ،وتحويله إلى
مجموعة معابر تمد شرايين الصين بالطاقة وتنقل
منتجاتها إلى األسواق العالمية في الوقت ذاته ،ومن
هنا جاء الرد األميركي من خالل محاولة محاصرة
الصين وتخريب مساعيها للحصول على إم��دادات
آمنة ومستمرة من الطاقة ،وعلى منافذ التصدير
لمنتجاتها ،وكانت الحرب إلسقاط الدولة الوطينة
السورية أحد تجليات هذه االستراتيجية األميركية
الجديدة.
القرار الباكتساني األخير باالنكفاء عن المشاركة
في حرب السعودية سبقه جملة قرارات استراتيجية
أخرى ،مثل تسليم إدارة ميناء غ��وادار الباكستاني
االستراتيجي لشركة «تشاينا أوفرسيز بروتس
هولدينغ» الصينية عام  ،2013حيث يقع غ��وادار
ق��رب مضيق ه��رم��ز معبر ثلث ال��ت��ج��ارة النفطية
البحرية العالمية ،إضافة إلى الموافقة على خطة
إيرانية ـ صينية لمد أنبوب غاز إيراني يعبر األراضي
الباكستانية ليمد الصين باحاجاتها م��ن الغاز
الطبيعي.
ي��ق��ول ري��ت��ش��ارد ه���اس ،أح���د أك��ب��ر المحللين
السياسيين في أميركا اليوم« :إن عالم اليوم لم يعد
خاضعا ً لسيطرة قوة مهيمنة واحدة أو حتى قوتين
مهيمنتين بل هو أضحى أشبه بعالم النصف الثاني
من القرن الثامن عشر حيث لكل إقليم قوة عظمى
ضمن حدوده» ،وباكستان وجدت نفسها بين قوتين
صاعدتين الصين شرقاً ،وإيران غربا ً التي تمكنت
من إثبات المكانة وتحقيق النهوض التكنولوجي
والسياسي على رغم العقوبات والمؤامرات الغربية
عليها ،ولذلك ق��ررت باكستان أن تجد مكانا ً لها
مع القوى الصاعدة في آسيا ب��دل االستمرار في
لعبة االلتحاق بالسعودية وأميركا ،تلك اللعبة
الشيطانية التي لم تجلب لها سوى حصاد التطرف
واإلرهاب الناهش في لحم الباكستانيين والمستنزف
لقدراتهم ،يحدث ذلك فيما المنطقة العربية ال يزال
غارق أغلبها في عالم افتراضي من صراعات الملل
واالثنيات ،حيث يتهم من يقاوم ليجد لنفسه مكانا ً
بين األمم بالنفاق أو بالسذاجة في أحسن األحوال،
بينما تصور المعارك وال��ص��راع��ات العبثية بين
الطوائف واالثنيات والقبائل على أنها معارك الشرف
والبطولة.

تقرير �إخباري
تطرح العديد من الت�سا�ؤالت

لماذا قدم بنعمر ا�ستقالته؟
} ناديا شحادة
مع دخ��ول حملة القصف الجوي التي تقوضها
السعودية أسبوعها الرابع والتي بدأت في  26آذار،
ومع استمرار غارات التحالف بقيادة السعودية على
المدن والمناطق اليمنية وتزايد عدد الضحايا من
الشعب اليمني الذي يدفع ثمن هذه الحرب وفي ظل
إصرار السعودية على استكمال أهدافها التي فشلت
في تحقيقها لحد اآلن ،خصوصا ً أن الحوثيين ما زالوا
قادرين على شن العمليات العسكرية ،في حين أصبح
الوضع الراهن الذي يعيشه اليمن ينذر بأن العودة
إلى الحوار لحل األزمة بات أمرا ً صعباً.
وف��ي ض��وء ما يعيشه اليمن من أح��داث دامية
أعلن مصدر دبلوماسي في األم��م المتحدة أول من
أمس أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى اليمن
جمال بنعمر ق��دم استقالته ،ه��ذه االستقالة التي
تطرح العديد من التساؤوالت أهمها هل دخل اليمن
لعبة التنصل األممي من تحمل المسؤوليات وإطالة
أم��د الصراعات في المناطق الملتهبة؟ حيث يرى
عدد من المحللين والمراقبين أن األمم المتحدة تبدو
بتصرفاتها في اليمن كأنها تسعى إل��ى استمرار
األزم��ات والصراعات التي تتولى شأنها ،تماما ً كما
فعل كوفي عنان المبعوث األممي إلى سورية عندما
قدم استقالته في  2آب  2012من منصبه ،وأعلن
في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» ضرورة
مجابهة االنقسامات المتأصلة التي يعانيها تاريخيا ً
وما زال مجلس األمن الدولي والتي أثرت في قدرته
على االستجابة والتفاعل مع األزمات الدولية والتي
تسير على خطاها في سورية.
وبعد استقالة عنان من منصبه قالت صحيفة
«غارديان» البريطانية في  4آب  2014إن دبلوماسيا ً
محنكا ً من طراز كوفي عنان فشل في إيجاد حل سلمي
لألزمة السورية ،فأي نجاح يمكن أن يحققه خليفته،
وسلطت الصحيفة الضوء على مجلس األمن الدولي
المشهور بصراعاته الداخلية وتناحر القوى الكبرى
على تحقيق مكاسب سياسة على حساب بعضه
البعض ،األمر الذي أضر بشعوب المناطق الملتهبة،
وجاءت استقالة األخضر اإلبراهيمي كممثل مشترك
لألمم المتحدة والجامعة العربية في  16أيار 2014

لتؤكد هذه االستقالة إخفاق المنظمتين الدوليتين،
وأعلن األمين العام لألمم المتحدة استقالة اإلبراهيمي
بعد  20ش��ه��را ً م��ن ال��م��ن��اورات المكشوفة التي لم
تسفر عن نتيجة تذكر باستثناء التعبير عن األسف
أثناء تقديم استقالته وتحميل الحكومة السورية
المسؤولية عن فشل المفاوضات بحسب تعبيره.
وي��رى المتابعون أن األم��م المتحدة كعادتها ال
تتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء التعامل مع مختلف
األزم��ات التي تمر بها شعوب المناطق فهي تبدو
بتصرفاتها في اليمن كما تصرفت في ليبيا التي
وصلت إلى ما هي عليه اآلن بسبب قرار مجلس األمن
رقم  1973أصدرته األمم المتحدة بتاريخ  17آذار
 2011يقضي بفرض عقوبات على حكومة العقيد
الراحل معمر القذافي أهمها فرض حظر جوي فوق
ليبيا وتنظيم هجمات مسلحة ضد ق��وات القذافي
وبدأ في التاسع عشر من آذار  2011كل من الواليات
المتحدة األميركية وبريطانيا وفرنسا بشن هجوم
على الشعب الليبي .
وال��ي��وم األم��م المتحدة تدعم البرلمان الشرعي
والحكومة الشرعية التي اضطرت لترك العاصمة
طرابلس بعد سيطرة ميليشيات المتطرفين عليها،
ويقوم مبعوثها برنار دينو ليون بفرض االخ��وان
والمتطرفين في حوار لتشكيل حكومة مشتركة ،كما
سعى المبعوث األممي لليمن جمال بن عمر إلى فرض
الحوار على جميع القوى السياسية على أساس
هو الحل الوحيد لألزمة اليمنية ،ولكن ما شهدناه
في اليمن هو حرب غير مبررة أقدمت على ارتكابها
السعودية وبعض الدول المتحالفة معها ضد الشعب
اليمني ل��ف��رض الشرعية ب��ق��وة ال��س�لاح ألج��ن��دات
سياسية مشبوهة أصبحت تفتقر للشرعية.
فبعد ما شهدناه من صراعات في العديد من الدول
وبدال ً من قيام الهيئة الدولية لألمم المتحدة بالتحرك
لضم مسؤولياتها القانونية واإلنسانية لوقف
الحرب على اليمن التي جاءت بتصرف فردي خارج
مظلة القانون العالمي والمواثيق المتفق عليها ،كان
العكس ،األمر الذي جعل من المراقبين يؤكدون أن
هذه الخروقات الخطيرة من قبل األنظمة المعتدية
تجعل من المجتمع الدولي أشبه بغابة الغلبة فيه
لألقوى.

مر�شحان م�ستقالن ين�سحبان
من انتخابات ال�سودان
انسحب مرشحان مستقالن من
االنتخابات الرئاسية في السودان،
اح��ت��ج��اج �ا ً ع��ل��ى وج���ود مخالفات
وخروقات في عملية االقتراع ،بحسب
قولهما.
وص���رح ال��م��رش��ح أح��م��د الرضي
جابر ،بعد إعالن انسحابه ،بوجود
مخالفات قانونية في االنتخابات
وال���ل���وائ���ح ،ووص����ف ق����رار تمديد
التصويت حتى أمس بأنه محاولة

للتالعب بالنتائج.
فيما أرج��ع عمر ع��وض الكريم
الحسين ،المرشح الثاني المستقل،
ق��رار انسحابه إل��ى وج��ود مشاكل
تتعلق ب���أوراق االق��ت��راع وبعملية
ال��ت��ص��وي��ت ،ووص���ف االن��ت��خ��اب��ات
التي تجرى حاليا ً بأنها «مهزلة
سياسية».
وكانتالمفوضيةالقوميةلالنتخابات
في السودان ،قررت تمديد االقتراع بوالية

الجزيرة ليومين إضافيين.
وهذه هي المرة األولى التي تشهد
فيها ال��س��ودان انتخابات رئاسية
منذ انفصال الجنوب ،الغني بالنفط
وف��ق��دان الخرطوم ثلثي الموازنة،
وسيتم خاللها انتخاب رئيس البالد
وأعضاء البرلمان ومجالس الواليات،
وقد أعلن  76تشكيالً سياسيا ً سودانيا ً
مقاطعتهم لهذا االستحقاق االنتخابي
مقابل موافقة .44

محمد شريف الجيوسي
فيما يشتد الحصار على مخيم اليرموك الفلسطيني المحاصر
جنوب العاصمة السورية دمشق ،وتعمل معظم فصائله على فك
الحصار اإلرهابي التكفيري المسلح عنه بمساعدة الجيش العربي
السوري؛ وصوال ً إلى اجتثاث اإلرهاب في هذا المخيم المقاوم،
تصعد اللجنة التنفيذية العليا للدفاع عن العودة إلى فلسطين
المحتلة عام ( 1948في األردن) فعاليالتها ،ويتظاهر عرب
فلسطين المحتلة في الناصرة شاجبين الحرب الصهيوأميركية
على اليمن بأيد عربية وبقيادة سعودية ،وهي الحرب ذاتها التي
تشن على سورية والعراق وليبيا بأدوات وأشكال مختلفة.
خذلت حركة حماس؛ الشعب العربي الفلسطيني بنقل ما
تعلمته من المقاومة اللبنانية إلى العصابات اإلرهابية في
سورية؛ بل واشتركت عناصر منها إلى جانب هذه الجماعات في
الحرب على سورية؛ ومن قبل استغلت الثقة الممنوحة لها من قبل
الدولة الوطنية السورية كحركة مقاومة مفترضة ،منحت خاللها
من االمتيازات ما لم يمنح حتى لحزب البعث العربي االشتراكي،
فإذا بها تستغل هذه الثقة لنقل المال والسالح إلى «إخوانيي»
سورية وتدريب عناصرهم في معسكرات التدريب التي منحتها
سورية لحماس.
وتقف جهات فلسطينية أخرى موقفا ً متخاذال ً من معركة تحرير
مخيم اليرموك ،باالمتناع عن المشاركة في حملة تحريره ،فيما
ما زال نحو  20ألف فلسطيني من مجموع  300فلسطيني كانوا
يقطنون به منذ عقود ،رافضين مغادرة المخيم المحاصر ،على
رغم كل المعاناة المفروضة عليهم من قبل العصابات المسلحة،
فقد سئموا تكرار الرحيل والتهجير ،وقرروا البقاء حتى فك الحصار
عنهم أو االستشهاد الجماعي .فضالً عن مصاعب موضوعية
تجعل من خروجهم أمرا ً شبه مستحيل في حال رغبوا بذلك.
ويجعل بقاء ه��ؤالء الفلسطينيين ف��ي مخيمهم؛ اجتثاث
العصابات اإلرهابية من المخيم أكثر صعوبة ،إذ تستغل هذه
العصابات وجود هؤالء كـ «دروع بشرية» يحتمون بها ويطيلون
من خاللها أمد وجودهم في المخيم؛ وال يهم هذه العصابات التي
تعلم أنها غير مقيمة فيه طويالً ،مدى التخريب الذي سيصيب
المخيم وال حجم الضحايا التي ستسقط جراء وحشيتهم وال
يهمهم أن يكسبوا أحدا ً من مواطني المخيم ،باعتبار أنهم مرتحلون
قتالً أو فرارا ً أو استسالماً.
ويراهن بعض أمراء العصابات اإلرهابية األكثر غباء وجهالة
على جعل معركة المخيم مقدمة للتقدم نحو العاصمة السورية
دمشق عبثاً ،والتعويض عن حجم الخسائر الهائل الذي تمنى به
هذه العصابات ،يوميا ً على غير جبهة في سورية والعراق معاً،

فيما يدرك بعضهم عبثية حتى مجرد البقاء في المخيم ،وضرورة
االنسحاب باتجاه الحجر األسود الذي يتصل بالمخيم مباشرة،
وتعزيز تمركزهم هناك ،لكن الحجر األسود الذي يعتبر الخزان
البشري لالحتالل الراهن للمخيم ،يجعل من االستمرار في معركة
المخيم باتجاه الحجر األسود ،أمرا ً مفروغا ً منه ،باعتبارها معركة
واحدة عملياً.
ً
ً
ً
ً
وما ينبغي إدراكه وفهمه فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا ،أن
وجه الشعب الفلسطيني الحقيقي ،المقاوم والوفي والمناضل هو
ما تعبر عنه الفصائل الفلسطينية المقاومة في سورية ،ولجان
العودة الفلسطينية في األردن وغير األردن ،والمعتصمون في
مدينة الناصرة الفلسطينية المحتلة ،واألس��رى في سجون
االحتالل من شباب ومسنين ونساء وأطفال ،سواء من ما زال
منهم قابعا ً في سجونه أو من ُح ّرر ،وشهداء فلسطين منذ فرض
االنتداب اإلنكليزي عليها حتى اآلن ومستقبالً ،وليس الذين

حرفوا البوصلة وكانوا األقل وفاء وأكثر تآمراً ،وال المتخاذلون وال
الذين يرفضون المشاركة في تحرير المخيم بذرائع غير مقبولة
وكاذبة.
معركة تحرير المخيم بالقوة بدأت ،بعد فشل كل محاوالت
تحريره سلميا ً وبالمفاوضات ،ولن تنتهي هذه المعركة بحال،
حتى يتم تحريره بالكامل ومحيطه ،وإع��ادة مواطنيه إليه من
فلسطينيين وسوريين وفتح مدارسه ومراكز خدماته مجتمعة.
لقد كشفت وأكدت وع ّرت معركة تحرير اليرموك أشياء كثيرة،
ونتائج ذلك ستكون مكلفة على الذين تآمروا أو تقاعسوا أو
تخاذلوا أو أعطوا العصابات اإلرهابية المبررات ،وبعد حين ليس
بعيداً ،سيحاسب الشعب الفلسطيني المناضل كل هؤالء ،وليس
التاريخ فحسب ،فحساب التاريخ بعيد األمد ،لكنه حاصل أيضا ً
ال محالة.

m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

مجل�س الأنبار يتخوف من �سيطرة «داع�ش» على المحافظة

القوات العراقية تحرر مبنى قائم مقامية «بيجي»
ح��ررت القوات األمنية العراقية
بمساندة الحشد الشعبي ،مبنى
قائم مقامية بيجي  40كم (شمال
تكريت) من قبضة داعش ،بحسب ما
أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة
صالح الدين .وأشار المصدر األمني
إلى أن القوات العراقية بدأت بتطهير
األحياء المحيطة بالمبنى.
وسبق أن أعلن قائم مقام قضاء
بيجي ف��ي محافظة ص�لاح الدين،
محمد محمود الجبوري ،األربعاء،
تحرير الحي الصناعي جنوب القضاء
من سيطرة تنظيم داعش ،موضحا ً أن
قوة عسكرية مدعومة بمقاتلين من
الحشد الشعبي وصلت إلى مشارف
مقر قائم مقام بيجي.
وكانت عناصر «داعش» ،استهدفت
في  11نيسان ،مصفاة بيجي النفطية
الكبرى في العراق.
وقد شن تنظيم «الدولة اإلسالمية»
هجوما ً م��ن  3م��ح��اور على مصفاة
بيجي وهو الهجوم «األعنف» منذ فك
القوات األمنية حصار الجهاديين لها
قبل أشهر.
في غضون ذلك تتواصل المعارك
على داع���ش ف��ي مختلف المناطق
العراقية ،وقال قائد عمليات الجزيرة
والبادية اللواء الركن ناصر الغنام،
إن ال��ق��وات األمنية قضت على 11
عنصرا ً من التنظيم غرب األنبار.
وأوض������ح ال��غ��ن��ام ف���ي ح��دي��ث
صحافي أن « قوة مشتركة من قيادة
عمليات الجزيرة والبادية وعشائر

ال��ب��و ن��م��ر ،ق��ت��ل��وا 11 ،م��ن عناصر
داع��ش في منطقة الخسفة التابعة
لقضاء حديثة غرب األنبار ،من دون
توضيحات أو إدالء بتفاصيل.
وف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،أعلن الجيش
األميركي أن قوات التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة شنت 17
غ��ارة جوية على تنظيم «داع��ش»
شمال ال��ع��راق وغ��رب��ه ق��رب بيجي
والفلوجة وال��م��وص��ل ،مشيرا ً إلى
تنفيذ  6غارات أخرى في سورية.
وي��ش��ن التحالف ال��دول��ي ال��ذي
تقوده الواليات المتحدة األميركية،
منذ أشهر غ���ارات جوية تستهدف
مواقع تابعة لتنظيم «داع��ش» في
العراق وسورية ،من دون اإلفصاح
عن حجم خسائر التنظيم جراء هذه
الضربات.
على صعيد آخ���ر ،ح��ذر مجلس
محافظة األنبار أول من أمس من أن
المحافظة باتت قاب قوسين أو أدنى
من سيطرة تنظيم «داعش» عليها.
وكانت سلطات المحافظة قد أعلنت
أن «داعش» تمكن صباح األربعاء من
السيطرة على منطقة البوغانم شمال
شرقي الرمادي بعد انسحاب قوات
الحشد الشعبي م��ن المنطقة قبل
ثالثة أيام.
وقال عضو مجلس األنبار أركان
خلف الطرموز إن التنظيم يحاصر
مئات العائالت داخ��ل المنطقة،
وع��زا ذل��ك إل��ى انسحاب الحشد
الشعبي من المنطقة وسوء إدارة

بارزاني ينتقد ب�شدة ت�صريحات
�أحد قادة «العمال الكرد�ستاني»

قائد شرطة المحافظة.
وأوضح نائب رئيس المجلس فالح
العيساوي في حديث لـ «السومرية
نيوز» إن «الوضع في مدينة الرمادي
حرج وسيء للغاية ومحافظة األنبار
ق��اب قوسين أو أدن���ى م��ن سيطرة
تنظيم داعش» ،مشيرا ً إلى أن «مدينة
الرمادي متجهة نحو االنهيار».
فيما أك��د رئ��ي��س مجلس األن��ب��ار
صباح كرحوت األربعاء ،أن الرمادي
ت��ت��ع��رض ل��ه��ج��وم إره���اب���ي واس��ع

النطاق من قبل «داع���ش» ،مطالبا ً
وزارت��ي الداخلية والدفاع بإرسال
تعزيزات للرمادي خشية سقوطها
بيد التنظيم ودعا إلى تزويد العشائر
بسالح نوعي ثقيل يوازي ما يمتلكه
اإلرهابيون.
كما شن التنظيم األربعاء هجمات
على ثكنات عسكرية عراقية بسيارات
مفخخة في منطقة السجارية شمال
الرمادي ،وقالت مصادر محلية إن
المنطقة تشهد حركة نزوح كثيفة.

يذكر أن مصادر مطلعة في هيئة
الحشد الشعبي قد أفادت بانسحاب
بعض فصائل القوات بعد ساعات
من دخولها مدينة ال��رم��ادي ،وذلك
استجابة لمطالبات عشائر محافظة
األنبار للحيلولة دون أي تماس قد
يفضي إلى توتر طائفي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت
ذي يواصل طيران التحالف الدولي
غ��ارات��ه على م��واق��ع «داع����ش» في
منطقة البوفراج شمال الرمادي.

ت�شكيل الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان والت�صدي له

انتقد رئيس إقليم شمال العراق «مسعود بارزاني» ،التصريحات التي أدلى
بها «دوران كالكان»  -أحد قادة الـ « - »BKKبشدة ،والتي قال فيها« :سندير
جنوب كردستان من أربيل».
ووصف بارزاني في بيان صادر عنه ،تصريحات كالكان  -التي اتهم فيها
حكومة اإلقليم بالدكتاتورية  -بـ»الخيانة ،وإشعال حرب أهلية».
وورد في نص البيان« :نشهد ضد كردستان ع��داءات بأشكال مختلفة،
فالتصريحات والبيانات ،وأدوات الدعاية هي بعد جديد من العداء ،حيث
يتم اإلدالء بتصريحات تهدف إلى إذكاء حرب أهلية وزرع الفتنة بين األكراد»،
وأردف بارزاني« :إن هذه التصريحات ليست حرية تعبير ،وإنما هي محاوالت
لخيانة الشعب والوطن» ،بحسب البيان.
ودعا بارزاني برلمان اإلقليم إلى القيام بمسؤولياته إزاء تلك التصريحات،
كما طالب البرلمان بتطبيق ط��رق قانونية للحيلولة دون تكرار مثل تلك
التصريحات.
وناشد بارزاني مواطني اإلقليم ومكوناته السياسية ،للوقوف في وجه تلك
التصريحات بكل قوتهم ،وقطع الطريق أمام أفكار من وصفهم بـ «خونة الوطن»
بحسب تعبيره.
وكان كالكان ص ّرح في مقابلة مع أحد وسائل اإلعالم المقربة من تنظيم الـ
« »BKKبأنه «ال يمكن أن تعيش جنوب كردستان تحت حكومة سياسية
مركزية؛ الحتوائها على العديد من اللهجات والمجتمعات المختلفة ،ال يمكن
لجنوب كردستان أن تعيش في كنف ديكتاتورية مركزية ،هذه المنطقة تجمعها
الديمقراطية التي تعني مشاركة الشعب في الحكم ،وتؤكد وجود حكومة محلية
قوية ،وبالتالي فإننا سندير جنوب كردستان من أربيل».

تظاهرات يمنية حا�شدة تنديد ًا بالجرائم ال�سعودية

خرجت تظاهرات جماهيرية حاشدة في محافظات تعز
واب والحديدة وصنعاء تنديدا ً بالقصف السعودي وبقرار
مجلس األمن الدولي الداعم للعدوان على اليمن الذي يدخل
أسبوعه الرابع.
ودعت اللجنة الثورية اليمنية إلى التظاهر في صنعاء
رفضا ً للقرار األممي األخير واستنكارا ً الستمرار العدوان
السعودي الذي يواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وناشد المتظاهرون المجتمع الدولي للعمل على إيقاف
ال��ع��دوان السعودي ،مطالبين المنظمات الدولية بفتح
تحقيق بالجرائم التي ترتكبها السعودية بحق الشعب
األع��زل .كما هتفوا بأنهم سيصمدون في وج��ه العدوان
السعودي ـ األميركي ـ الصهيوني.
وردد المشاركون في المسيرات الجماهيرية الغاضبة
العبارات المنددة بالعدوان السعودي وانتهاكه لسيادة
اليمن والنيل من أمنه واستقراره ووحدته والتدخل في
الشؤون الداخلية تحت مبررات واهية بهدف تركيع الشعب
اليمني وإذالله وإخضاعه للوصاية الخارجية.
ورفعوا خالل المسيرات صور ضحايا العدوان الذي
يستهدف النساء واألطفال وتدمير منازل المواطنين على
رؤوس ساكنيها وقتل للنفس التي حرم الله ومطالبة األمم

المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذا العدوان
الهمجي ورفع الحصار على الشعب اليمني.
وكانت نخبة من المثقفين واألدباء والكتاب اليمنيين في
مقدمهم الدكتور عبد العزيز المقالح وعبد الباري طاهر أعلنت
تشكيل الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان والتصدي له.
وخالل الوقفة االحتجاجية التي نظمها عدد من المثقفين
واألدباء وأعضاء من اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين أمام
مبنى وزارة الثقافة في صنعاء للتنديد بالعدوان السعودي
الغاشم على اليمن ،تم تكليف الدكتورة ابتسام المتوكل
لرئاسة اللجنة التحضيرية للجبهة.
كما دعا المجتمعون زمالءهم المثقفين من األدباء والكتاب
والفنانين إلى االنضمام للجبهة واالضطالع بواجباتهم
كقادة رأي ومنابر للفكر ونخبة للمجتمع المعتدى عليه.
يذكر أن الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان والتصدي
له تضم في قوامها إضافة إلى المثقفين واألدباء والفنانين
عدد من المؤسسات الثقافية الخاصة والمنظمات المعنية
بالشأن الثقافي.
كما نفذ ع��دد كبير من القضاة وقفة احتجاجية أمام
المحكمة العليا في صنعاء تنديدا ً بالعدوان السعودي على
الشعب اليمني.

�سيناء :مقتل جندي وجرح  3بانفجار
أكدت مصادر طبية وأمنية مصرية أمس مقتل جندي وإصابة
ثالثة آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في عربة مدرعة كانت
تقلهم شمال سيناء.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن ت��ب��ادال ً إلط�لاق ال��ن��ار وق��ع بين جنود
ومتشددين إسالميين في جنوب بلدة الشيخ زويد تاله انفجار
عبوة كانت قد زرعت على طريق البلدة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن هجمات مماثلة كانت قد تبنتها في الماضي جماعة
أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم «داعش».
من جهة أخرى ،قرر مجلس الوزراء المصري هدم مقر الحزب
الوطني الديمقراطي الذي حكم البالد في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على تولي
محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني

الديمقراطي مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات
المسلحة على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم
بقرار من مجلس الوزراء.
يذكر أن الحزب الوطني كان يملك الغالبية في البرلمان أثناء
حكم مبارك ،وقد تم حله بقرار من القضاء عام  ،2011لكن القضاء
رفع في تموز  2014قرار منع كوادره من الترشح لالنتخابات
التشريعية.

