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عربيات

«الفاو» ت�شير �إلى  11مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي

ب�سقوط الجبهة ال�شمالية
ماذا تبقى لدي مي�ستورا؟

«القاعدة» ي�سيطر على مدينة في ح�ضرموت
ال ت��زال طائرات التحالف تك ّثف ضرباتها
الجوية على اليمن ،غارات أسفرت حتى اآلن عن
استشهاد نحو خمسمئة واثنين وسبعين قتيالً
وجرح ألف وثالثة وسبعين بحسب إحصاءات
«االئتالف الوطني لرصد جرائم العدوان».
القصف السعودي أدى أي��ض�ا ً إل��ى تدمير
مئات المنازل وعشرات محطات الوقود عدا عن
عشرات اآلليات لنقل المواد الغذائية .يضاف
إلى ذلك ،استهداف المصانع ومحطات الكهرباء
ومخازن المواد الغدائية.
استهداف لكل مق ّومات الحياة يراه مراقبون
أن��ه يخرق ك� ّل المواثيق والشرائع الدولية.
بين القصف الجوي والبري يعيش اليمنيون
يومياتهم ،وبين هذا وذاك تزداد معاناتهم بنحو

كبير وتتدهور ظروفهم الحياتية.
أج���واء خطرة دفعت المفوضية السامية
لحقوق اإلنسان إلى التحذير من خطورة الوضع
اإلنساني خصوصا ً الجرحى في المستشفيات.
وكان العدوان السعودي قد تواصل من خالل
شن الطائرات غاراتها على اليمن ،المدنيون
العزل لم يسلموا من الموت والبنى التحتية
االقتصادية واإلنسانية والصناعية م ّثلت هدفا ً
مباشرا ً للعديد من الهجمات الجوية ما فاقم
األزمة اإلنسانية ،وباتت تهدد حياة الماليين من
األطفال والنساء والرجال.
بقي من مصنع كان ذات
نار ودمار هذا كل ما ّ
يوم يزود اليمنيين باأللبان ومشتقاتها وهذا
المبنى كان ذات يوم ي��ؤوي أطفاال ً ونساء لم

ترحمهم غارات طائرات السعودية الحربية.
األمين العام لألمم المتحدة خرج عن صمته
من هول الدمار الذي أصاب البشر والحجر في
اليمن وأثار الرأي العام ،فكان ال ب ّد من تصريح
بلسان ستافان دوجاريك الناطق باسم بان كي
مون.
وحذر مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية
من أن النزاع القائم في اليمن ضاعف كثيرا ً
حاجات ماليين السكان لقد منعت سفن التموين
التي تحمل الطحين والوقود من دخول ميناء
الحديدة.
دوجاريك لم يحدد الجهة التي منعت من
دخ��ول المساعدات لكنه ألمح إلى السعودية
بالقول إنهم من لديهم القدرة على القيام بذلك.

منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة التابعة لألمم
المتحدة «الفاو» د ّقت ناقوس الخطر ما يقارب
أحد عشر مليون يمني يعانون من انعدام األمن
الغذائي بحدّه األقصى بينهم أربعة ماليين
وثمنمئة أل��ف صنفوا في حالة ط��وارئ وهم
يعانون من دمار كامل لمصادر رزقهم.
أزم��ة المشتقات النفطية ال تقل ف��داح��ة...
الغارات السعودية أصابت ع��ددا ً من خطوط
اإلمداد فاضطرت شركة مصافي عدن إلى إعالن
حالة القوة القاهرة ،لتفادي عواقب عجزها عن
تسلم الشحنات لتنضم بذلك إلى محطة الغاز
الطبيعي المسال التي أوقفت اإلنتاج بشكل
كامل قبل أي��ام فتفاقمت أزم��ة الوقود ومعها
مأساة مواطني اليمن.

ال�سي�سي :ن�شارك في «عا�صفة الحزم» بقوات بحرية وجوية ح�صراً
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،خالل زيارته الكلية
الحربية بالقاهرة ،أن مصر أرسلت قوات جوية وبحرية فقط
للمشاركة في عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.
وقال الرئيس المصري إن قوات جوية وبحرية فقط أرسلت من
مصر للمشاركة في «عاصفة الحزم» ،مؤكدا ً أنه في حال إرسال
قوات أخرى سيعلن ذلك ،وأض��اف« :ال أتخذ ق��رارا ً منفردا ً وكل
قراراتي لمصلحة أمن وسالمة الوطن».
كذلك أكد السيسي أن الحل السياسي في اليمن هو األمثل في
الوقت الراهن.
ودعا الرئيس المصري إلى أن تعمل كل مؤسسسات الدولة
بتجرد تام لمصلحة الوطن ،مشيرا ً إلى أن البالد تمضي في

خطط التنمية الشاملة للدولة ،تزامنا ً مع الحرب على اإلرهاب.
وأضاف أن زيادة عمليات العنف في الفترة األخيرة دليل على
إف�لاس أصحاب الفكر الهدام .من جهة أخ��رى ،أش��ار الرئيس
السيسي إلى ض��رورة التعامل بحذر ودقة ووعي في مسأله
تجديد الخطاب الديني ألنها «مسؤولية أمام الله والوطن»،
قائالً« :نحن نبني ونعمر وال نخرب أو ندمر والله شاهد على
أعمالنا ونستطيع باليقظه والحذر أن نمنع الكثير مما يؤلمنا
ويؤذينا».
وكان الجيش المصري قد نفى الثالثاء الماضي أنباء متداولة
على مواقع التواصل االجتماعي حول مقتل أو إصابة جنود
مصريين أثناء عمليات «عاصفة الحزم» في اليمن.

الع�شائر العراقية تطالب بعودة الح�شد ال�شعبي �إلى الرمادي
بشرى الفروي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة السيطرة
الكاملة للقوات األمنية على مدينة الرمادي.
ُي��ذك��ر أن التنظيم سيطر ف��ي وق��ت سابق
على منطقتي البوغانم والبوسودة في ناحية
الصوفية التابعة لقضاء الرمادي.
هذا «الوضع الخطير» بحسب وصف نائب
الرئيس العراقي أسامة النجيفي يتطلب «إرسال
قطاعات عسكرية وأفواج شرطة لدعم المقاتلين
في مواجهة «داعش» ،مع تزويد أبناء األنبار بكل
ما يحتاجونه من سالح وعتاد وتجهيزات».
وف��ي اجتماعه مع محافظ األنبار ورئيس
مجلس ال��ن��واب أك��د النجيفي ض���رورة دعم
التحالف الدولي الفوري بقصف مقار تنظيم
«داعش» اإلرهابي في األنبار.

األنباء اآلتية من الرمادي تفيد بأن «داعش»
فجر الليلة قبل الماضية منزل وزير الكهرباء
ّ
العراقي قاسم الفهداوي في منطقة الصوفية
جنوب مدينة الرمادي .وأهدر دم  500شخصية
من األن��ب��ار ،في محاولة لترويع أه��ل األنبار
وردّهم عن قتال التنظيم.
وتتحدث المعلومات ال���واردة م��ن منطقة
البوغانم شمال شرقي ال��رم��ادي عن ارتكاب
«داعش» مجازر بحق المدنيين وسط مطالبات
عشائرية وسياسية ب��دخ��ول ق��وات الحشد
الشعبي والتي غادرت مدينة الرمادي في وقت
سابق بناء على طلب عشائر محافظة األنبار
للحيلولة دون أي تماس قد يفضي إلى توتر
طائفي.
وفي هذا السياق ،وصل ثالثة آالف مقاتل من
الحشد الشعبي إلى محيط مدينة الرمادي وإلى

منطقة السجارية للمشاركة مع مقاتلي العشائر
لتحرير المناطق التي سيطر عليها مسلحو
«داعش» في محيط الرمادي.
وتمكنت ال��ق��وات المشتركة ف��ي األج���زاء
الشمالية لتكريت من قتل العشرات من عناصر
«داع��ش» وتطهير منطقة الفتحة التي تربط
المدينة بقضاء بيجي شماال ً وبمنطقة الحويجة
في كركوك من الجانب الشمالي الشرقي.
جدير بالذكر أن القوات األميركية غضت
الطرف عن األرتال العسكرية لتنظيم «داعش»
وال��ت��ي ك��ان��ت تعبر م��ن المناطق السورية
إل��ى مدينة األنبار قبل سيطرة التنظيم على
المحافظة .على رغم أن طائرات التحالف تسيطر
على أجواء المنطقة بدعوى مكافحة اإلرهاب.
اإلدارة األميركية لم تكن راضية عن مشاركة
الحشد الشعبي في عمليات الجيش العراقي.

ه��ذا ع��دا ع��ن الضغط ال���ذي يمارسه شيوخ
القبائل والعشائر وبخاصة المرتبطين بدول
إقليمية الستبعاد الحشد الشعبي وال سيما من
األنبار.
وترى اإلدارة األميركية أيضا ً أن طرد مسلحي
«داع���ش» من األن��ب��ار سيُفقد التنظيم العمق
االستراتيجي والحيوي لعملياته في األراضي
السورية.
العبادي أعلن من واشنطن أن عملية الموصل
قد تتأخر .حتى انتهاء تحرير األنبار وبخاصة
مع وجود خاليا نائمة «لداعش» ومؤيدين له
من العشائر والقبائل والصعوبة في االنتشار
على المساحات الشاسعة التي يحتلها التنظيم
في هذه المنطقة .وأيضا ً العامل األهم هو أن
الدول اإلقليمية الداعمة لداعش لم تحسم قرارها
بعد في إنهاء وجود هذا التنظيم .

} لمى خيرالله
أرب��ع سنوات مضت على األزم��ة السورية ما
انفكت فيها ال��دول الغربية واإلقليمية تستخدم
أدواتها السياسية والعسكرية وحتى اللوجيستية
لتصعيد ه��ذه األزم���ة ،إال أن ه��ذه المحاوالت لم
تثن الحكومة السورية عن عزمها بالقضاء على
اإلرهاب واجتثاثه من جذوره .ففي وقت باشرت
تركيا بالتدريب الفعلي لما أسمتهم المعارضة
المعتدلة ،كبّلت «م��ج��ن��زرات» الجيش السوري
ّ
محطم ّة تحصينات
الجبهة الشمالية لريف إدلب،
المجموعات اإلرهابية الذي كانت ُتعتبر بالنسبة
إلى «جبهة النصرة» خطا ً أحمر ممنوعٌ تجاوزها،
ف��ه��ذه ال��خ��ط��وط ك��ان��ت ن��ق��ط��ة االن���ط�ل�اق ف���ي ما
س��ب��ق ب��ات��ج��اه م��دي��ن��ة إدل���ب للسيطرة عليها من
قبل مايس ّمى «جيش الفتح» ،ال��ذي وج��د نفسه
ب��ع��د «ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى إدل����ب» واق��ع��ا ً ف��ي مصيدة
خطط لها الجيش ال��س��وري ب��ه��دوء ،انتقل فيها
«جيش الفتح» ،من قوة مهاجمة إلى قوة منهكة
ت��ح��اول ال��دف��اع ع��ن نفسها ب��ع��دم��ا استدرجتها
وح���دات الجيش ال��س��وري و»ج ّمعتها» ف��ي عمق
المدينة.
يبدو أن الميدان يخفي الكثير بين طياته ودقة
تحركاته فعملية الجيش السوري ال ُمباغته أسفرت
عن استعادة السيطرة على  3بلدات في محيط
مدينة «أريحا» التي بذل فيها المسلحون قصارى
جهدهم ،لزيادة الطوق عليها بهدف حصر نشاط
قوات الجيش السوري ومنع استغاللها في عامل
االن��ق��ض��اض ع��ل��ى «إدل����ب» الح��ق��اً ،إال أن التقدم
البري للقوات السورية في ريف إدل��ب المتاخم
للمدينة ق��د ب��دأ ،ف��وج��ود المجموعات المسلحة
داخل إدلب أمر ال بد أن ينتهي سريعاً ،وإن كانت
غ��رف العمليات التركية تدير م��ا يسمى «جيش
الفتح» المكون بشكل أساسي من جبهة النصرة
والجماعات المرتبطة ب��اإلخ��وان المسلمين في
محاولة منها للحفاظ على إدلب كمنجز سياسي
أكثر من كونه ميدانياً ،صفعة القوات السورية
للحكومة التركية انطلقت م��ن ال��ق��درة على فهم
المضمون االستراتيجي للمنطقة.
فزيارة رئيس هيئة األركان السورية علي عبد

الله أي��وب المنطقة قبل أي��ام قليلة ،كانت لوضع
اللمسات األخ��ي��رة على الخطة العسكرية التي
وضعت الستعادة إدل���ب ،وال��ذه��اب نحو تأمين
الحدود الشمالية من جهة المدينة بما يضمن أن
تؤمن المدينة من طوق واسع.
م��س��رح األح����داث الفعلي الس��ت��ع��ادة األج���زاء
الشمالية السورية من أيدي جبهة النصرة يجري
وفق إيقاع خاص مع تكتيكات جهزت خصيصا ً
لهذه األرض��ي��ة ،إذ تمكنت ال��ق��وات السورية من
قطع خطوط إمداد المسلحين اآلتين من الجانب
التركي الحدودي في ريف حلب وذلك في بلدتي
كفر حمرة وحريتان ومنطقة ضهرة عبد ربه.
فيما طاول الطيران الحربي في الجيش السوري
قصفا ً لمواقع مقاتلي الجبهة الشامية في مدينة
عندان ،وقصف مواقع مقاتلي الكتائب اإلسالمية
في قرية بنان الحص بريف حلب.
تكتيكات الجيش السوري وتحركاته السريعة
ج��ع��ل��ت ك ً
�ل�ا م���ن «ت��رك��ي��ا -ق��ط��ر وال��س��ع��ودي��ة»،
ت��ش��ع��ر ب����اإلح����راج أم�����ام ال���ه���زائ���م ال���ت���ي منيت
بها تلك المجموعات ال��ت��ي تقاتل تحت رايتها،
ف��م��ع��رك��ة ح��ل��ب ال���ت���ي دارت م��ن��ذ ي��وم��ي��ن بين
المجاميع «ال��ق��وق��ازي��ة والشيشانية» ووح���دات
الجيش المدافعة عن عمق مدينة حلب ،ك��ان لها
أثر سلبي في تلك الدول ،بخاصة أنها تزامنت مع
«تسريب» السعودية وتركيا خبر إعدادهما حربا ً
على سورية بهدف إسقاط الحكومة السورية،
التي اعتمدت في معركتها على العنصر اإلعالمي
وفشلت.
ت���أت���ي ه����ذه ال���ت���ط���ورات ال��م��ي��دان��ي��ة ف���ي وق��ت
أع���رب ف��ي��ه ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي ل��س��وري��ة ستيفان
دي م��ي��س��ت��ورا ع���ن رغ��ب��ت��ه ف���ي ت��ن��ظ��ي��م سلسلة
«م�����ش�����اورات م��ن��ف��ص��ل��ة» ف���ي أي�����ار ال��م��ق��ب��ل في
جنيف مع أط��راف ال��ن��زاع في سورية والجهات
اإلقليمية والدولية لالستماع إلى وجهات النظر»،
الف��ت��ا ً إل��ى أن ال��دع��وات لحضور ال��م��ش��اورات لم
توجه بعد.
ب��ع��د ت���ق���دم ال��ج��ي��ش ال���س���وري ف���ي المناطق
الشمالية يبقى السؤال ما هي خطة دي مستورا
بعد أن تحللت المجموعات المسلحة وتفسخت
مبادرة التجميد السابقة؟

قوات الأمن البحرينية تهاجم متظاهرين
طالبوا بالإفراج عن ال�شيخ �سلمان

تحمل وا�شنطن م�س�ؤولية انح�سار تقدّ م «البي�شمركة»
�أربيل
ّ

القوات العراقية ت�سيطر على مدينة الرمادي بالكامل

أع��ل��ن المتحدث ب��اس��م قيادة
العمليات المشتركة في محافظة
األنبار العراقية العميد سعد معن
أمس سيطرة القوات األمنية على
مدينة الرمادي بالكامل.
ونقلت شبكة اإلع�لام العراقي
عن معن قوله« :إن مدينة الرمادي
ب��ال��ك��ام��ل ب��ي��د ال��ق��وات األم��ن��ي��ة»
مشيرا ً إلى أن «منطقتي الصوفية
وال��ب��وغ��ان��م ال��ت��ي يسيطر عليها
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي تقعان
خارج مدينة الرمادي» مؤكدا ً في
الوقت نفسه أنه يجرى االستعداد
حاليا ً لشن عملية عسكرية كبيرة
لتحرير المنطقتين.
من جهة أخرى ،أكد قائد عمليات
الجزيرة والبادية في العراق اللواء
ال��رك��ن ن��اص��ر الغنام أن ال��ق��وات
األم��ن��ي��ة وم��ق��ات��ل��ي��ن م��ن عشيرة
البونمر تمكنوا من قتل  11عنصرا ً
من تنظيم «داعش» اإلرهابي غرب
مدينة الرمادي.
وف���ي ال��ف��ل��وج��ة أع��ل��ن��ت وزارة
ال���دف���اع م��ق��ت��ل وإص���اب���ة خمسة
إرهابيين وتفكيك  15عبوة ناسفة
فضالً عن العثور على قواعد إلطالق
الصواريخ في قضاء الكرمة شرق
المدينة.
وقالت ال��وزارة في بيان اليوم:
«إن أبطال قيادة بغداد وبإسناد
من طيران الجيش والقوة الجوية
البطلة تمكنوا ضمن عملية «فجر
ال��ك��رم��ة» ال��ت��ي انطلقت لتحرير
منطقة الكرمة والمناطق المحيطة
بها من قتل إرهابيين اثنين وجرح
ثالثة آخ��ري��ن إض��اف��ة إل��ى تدمير
ست س��ي��ارات م��زودة برشاشات
والقضاء على من فيها».

وأضافت الوزارة في بيانها« :إنه
تم أيضا ً تفكيك  15عبوة ناسفة
وتدمير تسعة أوك��ار لإلرهابيين
وقتل م��ن فيها فضالً ع��ن تطهير
ثمانية منازل مفخخة» ،مشيرة
إل��ى أن��ه عثر على ق��واع��د إلط�لاق
صواريخ نوع كاتيوشا كانت معدة
إلط�لاق الصواريخ على المناطق
السكنية كما تم ضبط  12غالونا ً
تحتوي على مواد متفجرة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية
أكدت الثالثاء الماضي أن القوات
األمنية والحشد الشعبي أفشال
محاوالت تنظيم «داعش» اإلرهابي
التسلل إلى مناطق عدة في الرمادي
بعد دخوله منطقة البوفراج.
من جهة أخ��رى ،ح ّملت أوساط
ع��س��ك��ري��ة وس��ي��اس��ي��ة ك��ردي��ة
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة مسؤولية
انحسار تقدم ق��وات البيشمركة

الس��ت��رداد المناطق التي يسيطر
عليها «داعش» في شمال العراق،
بعدما وضعت واشنطن خطوطا ً
ت��ح �دّد ال��م��س��اح��ات ال��ت��ي يسمح
للقوات البرية بأن تتحرك ضمنها
وشدّدت أربيل على أهمية أن يكون
التحرك في الج ّو خاضعا ً لقيادة
عراقية ترسم الخطوط التي تتيح
للقوات الب ّرية التقدم باتجاه مراكز
التنظيم.

مقتل عزت الدوري نائب الرئي�س العراقي ال�سابق
أعلن محافظ صالح الدين
رائد الجبوري أمس ،مقتل
عزت إبراهيم الدوري ،نائب
الرئيس ال��ع��راق��ي الراحل
صدام حسين بعملية أمنية
ف��ي منطقة حمرين شرق
المحافظة.
ونقلت قناة «العراقية»
الرسمية عن الجبوري قوله
إن« :مواجهات ج��رت بين
ال��ق��وات األم��ن��ي��ة والحشد
الشعبي وإره��اب��ي��ي��ن في
منطقة حمرين بالقرب من
ح��ق��ول ع�لاس أس��ف��رت عن
مقتل الدوري».
وأعلن هادي العامري األمين العام لمنظمة «بدر» أن العمل جار للتأكد من جثة الدوري عبر فحص
بصماته و»دي أن أي» الخاص به.
وقال العامري ،القيادي في الحشد الشعبي لـ«السومرية نيوز» ،إن قوة من اللواء الخامس في الحشد
الشعبي باالشتراك مع قوة من أبناء بلدة العلم (شرق تكريت) تمكنت من قتل الدوري بعد رصده في
موكب مؤلف من ثالث سيارات ،في المنطقة بين العلم وجبال حمرين.
ويعتبر عزت إبراهيم الدوري (المولود عام  ،)1942الرجل الثاني في عهد صدام حسين وشغل العديد
من المناصب أهمها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.

ال ي��م��ك��ن ل����ه����ؤالء ال��ج��ن��ود
التابعين للبيشمركة عبور هذا
الخط ،والتقدّم باتجاه مناطق ال
ت��زال خاضعة لسيطرة عناصر
«داعش»… السبب قصف جوي قد
يطاولهم من طائرات تحالف أميركا
وحلفائها تحت ع��ن��وان «ن��ي��ران
صديقة» ،والنتيجة انحسار تقدم
تلك القوات.
ي���رى ص�ل�اح فيلي ال��ل��واء في
البيشمركة الكردية أنّ «الطيران
األميركي وقوات التحالف لديهما
خ��ط��وط واض��ح��ة وع��ري��ض��ة بأن
ال��م��ن��اط��ق ال���خ���ارج���ة ع���ن ه��ذه
الخطوط تعتبر مناطق ع��دو…
تدخل التحالف الدولي قليل ويجب
أن يكون الهجوم على شكل واسع
لتحرير كثير من المناطق».
إذاً ،ه���ي خ���ط���وط رس��م��ت��ه��ا
واشنطن وحلفاؤها تحدد ما هو
مسموح به في تحركات القوات
العسكرية .خطوط تقول القيادات
إنها ال تتماشى مع واقع الميدان،
وال بديل من قيادة جوية عراقية
تضمن تحركا ً سريعا ً على غرار ما
حصل في تكريت.
بدوره ،يقول النائب محمد سعد
ال��دي��ن عضو اللجنة األمنية في
برلمان كردستان العراق ،إنه «إذا
كان القصد من مساعدة تلك القوات
الجوية أو الطيران األميركي هو
ت��ح��ري��ر ت��ل��ك ال��م��واق��ع ،ي��ج��ب أن
تكون قيادة القوة الجوية أيضا ً
تحت قيادة القوة الوطنية أو قيادة
مشتركة بين ال��ع��راق وال��والي��ات
المتحدة لتحرير تلك المناطق».

هاجمت ق��وات النظام البحريني
تظاهرة جماهيرية في بلدة ال��دراز
بعد صالة الجمعة طالبت بإالفراج
ال��ف��وري عن األمين العام لجمعية
ال��وف��اق ال��ش��ي��خ ع��ل��ي س��ل��م��ان مع
اقتراب محاكمته.
وش����ه����دت م���ن���اط���ق ك���رزك���ان
والديه وسند البحرينية مسيرات
للتنديد ب��اس��ت��م��رار اع��ت��ق��ال رم��وز
المعارضة والناشطين وإقامة سباق
فورموال .1

وك���ان���ت ق���وى ال��م��ع��ارض��ة في
البحرين دعت إلى فعاليات الزحف
نحو ضاحية السيف للتعبير عن
رفضها الحاسم لسباق الفورموال 1
في المنامة.
وأكد آية الله الشيخ عيسى قاسم
أنّ النظام يقوم على كتف الثورة
المطالبة بالديمقراطية ،معتبرا ً
االن��ت��خ��اب��ات ،إذا وج����دت ع��ن��ده،
صورية احتيالية تعتمد التزوير
والدعاية الكاذبة والتهديد والوعيد

والمال السياسي وشراء الذمم لتأتي
العملي ُة االنتخابية بما يضمن له
تب ّوء السلطة وتثبيتها لمصلحته.
وعلى مستوى الحقوق األخرى،
رأى آي��ة الله قاسم أنّ هناك ظلما ً
اجتماعيا ً وسياسيا ً وثقافيا ً ودينيا ً
وخدميا ً وإداريا ً واقتصاديا ً ومحاربة
في الرزق واستئثارا ً بالثروة ،وإذالال ً
لل ّناس ومطارد ًة أمنية واكتظاظا ً في
السجون وأل���وان التعذيب والقتل
وسحب الجنسيات والتهجير.

«حما�س» تنفي وجود مفاو�ضات مع «�إ�سرائيل»
جدد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة المقاومة اإلسالمية «ح��م��اس» نفيه وج��ود أي
مفاوضات بين حركته و»إسرائيل» ،أو قبولها بإقامة ما
سمي بدولة ذات «حدود موقتة» في قطاع غزة ،مشددا ً
على أن حماس لديها الجرأة والشجاعة الكافية لتعلن
مواقفها.
وفي كلمة أثناء مهرجان نظمته حماس في مدينة خان
يونس جنوب قطاع غزة مساء الخميس لمناسبة ذكرى
اغتيال القيادي في الحركة عبد العزيز الرنتيسي ،قال
هنية إن الحركة «وفية لمبادئها ورؤيتها ،ولن تجري
مفاوضات مع العدو الصهيوني ،ولن تقبل بدولة أو إمارة
ذات حدود موقتة في غزة ،وستظل متمسكة بكل شبر من
أرض فلسطين التاريخية».
وش��دد على أن قضية التفاوض مع «إسرائيل» غير
مطروحة على طاولة حماس في المرحلة الحالية ،وأشار

إلى أن الحركة «لن تحاور االحتالل إال بالبندقية وليس
بالمفاوضات».
وفي تصريحات عدة له ،اتهم رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس حركة حماس بالتفاوض مع «إسرائيل» من
أجل إقامة دولة ذات حدود موقتة في قطاع غزة.
وك��ان آخر هذه التصريحات خالل زيارته للعاصمة
الروسية موسكو ،حيث قال عباس في مقابلة صحافية مع
وكالة روسية االثنين الماضي ،إنه «قلق من توجه حركة
حماس إلجراء مفاوضات منفصلة مع «إسرائيل» بشأن
مشروع الدولة ذات الحدود الموقتة».
واعتبر عباس أن م��ش��روع «»ال��دول��ة ذات الحدود
الموقتة» يرمي إلى نسف مساعي إقامة دولة فلسطينية،
ألنه ينص على إقامة دولة في قطاع غزة ومنح الضفة
الغربية نظاما ً للحكم الذاتي ،مع انسحاب جزئي لقوات
االحتالل منها».

الإفراج عن المدون التون�سي يا�سين العياري
غ��ادر ال��م��دون التونسي ياسين
ال���ع���ي���اري م��س��اء أم����س ال��س��ج��ن
المدني بالمرناقية بعد أن قررت
م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف التونسية
اإلفراج عنه بعد قضائه نصف مدة
العقوبة.
وك���ان ق��اض��ي تنفيذ العقوبات
قد أص��در ق��رارا ً باإلفراج المشروط

عن ياسين العياري لقضائه نصف
العقوبة المقدرة بستة أشهر ،إال أن
النيابة العمومية استأنفت ذلك وهو
ما رفضته دائرة االتهام التي أيدت
قرار القاضي.
وأوض��ح محامي العياري سمير
بن عمر في تصريح لوكالة «تونس
إفريقيا» لألنباء أن قاضي تنفيذ

ال��ع��ق��وب��ات بالمحكمة االبتدائية
في منوبة ق��رر قبول طلب اإلف��راج
ال��م��ش��روط ال���ذي تقدمت ب��ه هيئة
ال���دف���اع ل��ف��ائ��دة م��وك��ل��ه��ا ياسين
العياري بعد أن قضى نصف المدة.
واعتقل ياسين العياري في 25
كانون األول لدى وصوله إلى مطار
تونس قرطاج الدولي.

