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عربيات

الأمم المتحدة ت� ّؤكد نزوح �أكثر من ت�سعين �ألف ًا من الأنبار ب�سبب المعارك

مدارات

اليرموك في منت�صف الطريق ...بانتظار �شهر الح�سم
} نيبال هنيدي
م��ا ت��زال ال���دول المعادية لحلف المقاومة تحاول
جاهدة استنزاف سورية واليمن بإرسال المسلحين
ودع��م االره��اب عابر الحدود وتمويله .ويعمل حلف
المقاومة في المقابل على توزيع استراتيجياته على
م���دى األش��ه��ر ال��ث�لاث��ة المقبلة ح��ت��ى ت��وق��ي��ع االتفاق
النووي النهائي بين إيران و«السداسية الدولية».
وكانت ساعة صفر للهجوم على حلف المقاومة
بقصف اليمن ،بعدما شكلت السعودية حلفا ً للعدوان
عليه في أواخ��ر الشهر الماضي .ومع انتهاء السبوع
االخير من الشهر االول لهذا العدوان ،يبدو واضحا ً
االفالس السعودي في تغيير المعادالت على االرض.
شهر آذار هو شهر امتصاص الصدمات ،ويحضر
الجيش ال��س��وري لمعركة اليرموك على تركيا التي
دعمت «النصرة» لتدخل إدل��ب في الثامن والعشرين
من الشهر الفائت بعد  4أيام من المعارك التي وصفت
باألعنف ،تتراجع لتتموضع على الحياد في دعهما
لها ،بعد أن أرسلت حوالى ألفي مسلح ،إضافة الى
ألف وخمسمئة كانوا يتواجدون في المدينة .وفيما
س��لّ��م األردن المعبر ال��ح��دودي األخ��ي��ر م��ع سورية
لمسلحي تنظيم «القاعدة» في بداية هذا الشهر ،بقرار
خليجي ـ «إس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي م��ح��اول��ة الرب����اك الجيش
السوري في الجبهة الجنوبية ،بعد أن شكل األردن
غرفة عمليات ودعا ما يسمى «الجيش الحر» في بداية
آذار الماضي بعد ال��خ��س��ارات ال��ت��ي تكبدتها «جبهة
النصرة» والجماعات المسلحة التابعة «للجيش الحر»
في معارك ريف درعا ،والتي يجهز الجيش السوري
لمعارك تحريرها من «النصرة».
فشل ال��ع��دوان السعودي خصوصا ً بعد انسحاب
دولتين :تركيا والباكستان ،من حلفها ،جعل مخيم
ال��ي��رم��وك ي��ب��ق��ى ح��ت��ى ال��ش��ه��رال��م��ق��ب��ل ف���ي منتصف
الطريق ،بعدما ّ
تعطلت المصالحة فيه بتدخل تركي
ـ س��ع��ودي م��ع «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» لتسليم المخيم
لـ«داعش» ،وسيطرت الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة
في الخامس عشر من هذا الشهر على ساحة الريجة

في المخيم بعد معارك مع «داعش» و«النصرة» ،فيما
أف��ادت مصادر ميدانية عن انسحاب مسلحي تنظيم
«داع����ش» االره��اب��ي م��ن مخيم ال��ي��رم��وك ال��ى أطرافه
الواقعة لناحية منطقة الحجر االسود.
خصوصية مخيم اليرموك فرضت طوال السنوات
الماضية من االزمة خصوصية التعامل العسكري معه،
ولكن دخ��ول تنظيم «داع��ش» اإلرهابي اليه ،لم يترك
خيارا ً أمام الحكومة السورية والفصائل الفلسطينية
سوى القيام بعملية عسكرية مشتركة واسعة يشارك
فيها الجيش ال��س��وري والفصائل الفلسطينية لطرد
التنظيم وإعادة األمن واالستقرار إلى المخيم.
وك���ان ع��ض��و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية أحمد مجدالني قد أعلن بعد اجتماعه بوزير
المصالحة الوطنية السورية علي حيدر في التاسع من
هذا الشهر ،ضرورة تنفيذ «عمل عسكري يراعي حياة
المدنيين السوريين والفلسطينيين ف��ي اليرموك»،
إضافة الى تشكيل «غرفة عمليات مشتركة من القوات
السورية والفصائل الفلسطينية التي ترغب ،والتي لها
وجود ملموس داخل المخيم أو في محيطه الستكمال
ه��ذه العملية النظيفة عسكرياً» .م��ؤك��دا أن (فصائل
منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية ما عدا
حماس) اتفقت على تشكيل هذه الغرفة.
من جهته صرح أبو رامز مصطفى ـ مسؤول الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في لبنان إن
«القتال سيستمر ضد داعش ،وإن عددا ً من فلسطينيي
سورية انضموا إلى الفصائل المقاتلة ضد التنظيم».
ه��ذه العملية ستتم ف��ي انتظار م��ا اذا كانت تركيا
وأيضا ً األردن سيعيدان النظر في زج نفسيهما في
دائ���رة االره���اب على ح��دوده��م��ا بدعمهم اللوجستي
وال��ع��س��ك��ري ل��ل��ج��م��اع��ات االره���اب���ي���ة ،وخصوصا ً
«النصرة» في إدل��ب ودرع��ا ،يخطو الجيش السوري
بثبات ل��ف��رض ط��وق ح��ول إدل���ب وعمليات عسكرية
في درعا وريف القنيطرة ودمشق ،في انتظار شهر
الحسم القادم على الحدود.
فهل تتحمل قدرات تركيا واألردن المزيد من تبعات
تدخلهما؟ سؤال يبقى رهن الميدان.

الأ�سد ي�ضع النقاط على الحروف
هيا أوسي
طالما تتحدث عن اإلره���اب ..فهو دائما خطر ..في أيّ
زمان أو مكان وفي أيّ حالة كان .هذا ما يمكن قوله دائما ً عن
اإلرهاب ،حتى قبل بداية األزمة في سورية .اإلرهاب خطر
ألنه ال يعرف حدودا ً وال قيوداً .اإلرهاب ليس قضية محلية
وال حتى إقليمية ،إنه مشكلة عالمية .ولهذا السبب نقول إن
اإلرهاب خطير دائماً.
مقابلة الرئيس السوري بشار األسد تزامنت مع معارك
عدّة على األرض السورية ،وأهمها معركة إدلب التي تساءل
مراقبون عن سبب انسحاب الجيش منها .هل فعالً الجيش
السوري خسر ،لذلك تراجع؟ أم هي خطة تكتيكيى لعمل
عسكريّ جديد؟ فأتى الر ّد من الرئيس االسد« :إن أيّ حرب
ُتضعف أيّ جيش .ه��ذا هو المسار الطبيعي لألحداث.
لكن في حالتنا ...عندما تنظر إل��ى سياق الحرب خالل
السنوات األربع الماضية ...تجد أن هناك ك ّرا ً وف ّراً .أحيانا ً
تكسب وأحيانا ً تخسر ...وذلك يعتمد على عدّة معايير...
بعضها يتعلق بالمعايير والعوامل الداخلية ..وهنا يكون
األمر أكثر دقة .لكن بعضها يتعلق بمدى الدعم الذي يقدم
لإلرهابيين».
وليس بعيدا ً عن إدلب ،وتحديدا ً في الشمال السوري،
حلب المنهكة التي عانت من الم ّد اللوجستي والدعم اإلقليمي
بفتح الحدود التركية وتهريب المسلّحين وتدريبهم ،إال أنّ
الميدان يعاكس السياسة وأجندات مم ّوليها .فخطة التجميد
َ
تحظ بقبول داعمي اإلرهاب.
السابقة لديمستورا لم تأت ،ولم
وإن كانت حلب أو إدل��ب أو األرض السورية ،فهو إرهاب
واحد ضرب جميع أنحاء األرض السورية ،وتلك المنظمات

مدعومة من دول غربية مع بعض الدول العربية مثل قطر
والسعودية ،التي قال عنها الرئيس االسد إنها ليست دوال ً
مستقلة ...وبالتالي فهي ال تمتلك أجندة خاصة بها .في
بعض األحيان يكون لها سلوكها ضيق األفق أو االنتقامي أو
المبني على الكراهية والذي يستخدم في أجندة اآلخرين.
طباخ الس ّم ذواقه ،فـ«شارلي إيبدو» وأحداث بوسطن
وسدني وغيرها ،تدل على أ ّنهم تج ّرعوا ما صنعته أيديهم.
هذا ما أكد عليه الرئيس األسد في حديثه ،بأنّ كل ما حدث في
أوروبا ،أي الهجمات اإلرهابية ،ح ّذرنا منه منذ بداية األزمة.
وقال إن سورية تشكل خط فالق الزلزال .وعندما تعبث بهذا
الخط ستكون لذلك أصداء وتداعيات في مناطق مختلفة.
ليس فقط في منطقتنا .حتى في أوروبا .في ذلك الوقت.
سيناريوات المسرح السياسي ما انفكت تبحث عن
مصالحها ،فعدوان السعودية على الشعب اليمني لم يكن
للدفاع عنها حسبما أكد الرئيس األس��د بأنه بما يتعلق
بمجمل سلوك السعودية منذ عقود .عندما تتبنى سلوكا ً
كارها ً وانتقامياً ،وعندما تحتضن التط ّرف واإلرهاب ،فإن
جميع هذه األم��ور يمكن أن تلحق األذى باآلخرين في أي
مكان من العالم .لكنها في النهاية ستد ّمر نفسها.
وع��ن الح ّل ال��ذي يمكن أن يوقف الحرب في سورية،
باستثناء المعجزات ،أكد الرئيس االسد أنّ الح ّل واضح
ج��داً ،لكنه تعقد بسبب التدخل الخارجي .ليتوقف هذا
التدخل .وليتوقف تدفق اإلرهابيين وليتوقف تدفق األسلحة
واألم��وال إليهم .وليتوقف منح مظلة لإلرهابيين من قبل
الغرب تحت أي عنوان سواء كان االعتدال أو غيره .عندئذ
يمكن ح ّل المشكلة السورية في بضعة أشهر .لن يستغرق
األمر طويالً.

يا �سعودية :كفى لقد و�صل ال�سيل الزبى!
عصام عوني
آل س��ع��ود ش � ّر فظيع م��ا م��ن شك،
وصلنا ح�� ّدا ً ال يمكن السكوت عليه.
فالصبر نفذ والجرائم فاقت الوصف
والمعقول والالمعقول .وج��ا َر الجا ُر
م��دم��را ً ال���دار م��ن س��وري��ة إل��ى لبنان
وفلسطين ف��ال��ع��راق ول��ي��س انتها ًء
باليمن .وال���دم ي���راق فقط ليرضى
سلمان ووزير حربه صاحب الدشداشة
وال��ص��ن��دل ص��ن��دي��د ال��م��ع��ارك وذئ��ب
ال��وغ��ى ،و«إس��رائ��ي��ل» تبارك وتؤيد،
وجيوش اإليجار تستع ّد لتشارك حفل
الشواء من لحم أطفالنا المشويّ على
موائد الغدر ولكن...
دق����ت س��اع��ة ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ج��اءت
ص��رخ��ة ال��ح��ق م��ن ص��اح��ب العمامة
السوداء ،المختزلة في طيّاتها عذابات
المظلومين المع ّذبين واليتامى واأليامى
واألرام��ل ،كفى زلزلت عروش التكفير
وبالذبح جئناكم ووضعت النقاط على
الحروف ،وإن عدتم عدنا ال نريد زوالكم
وال تج ّربوا بأسنا ...كانت صرخة الحق
المدوية في مضمون الخطاب.
ه��ذه الكلمة ج��اءت بالفعل بعدما
وص���ل ال��س��ي��ل ال��زب��ى ،وب��ع��د صمت
القبور العربي ،وبعد التشفي بدمار
اليمن العربي بسالح يدّعي العروبة!
وبعد شالل الدم الغزير بحجة حماية
االنسان وشرعية منصور أال تبّت يدا
منصور ومن يدعم منصور.
في مضمون الخطاب أيها العرب :آل
سعود يخوضون حربهم الظالمة على
أقحاح العرب خوفا ً على مكة والكعبة
والمدينة ،من مد األوه���ام المزروعة
فقط في عقول الظالميين .وي��ا غيرة
الدين خطر الحوثيين على األب��واب...
متناسين هدم اآلث��ار االسالمية وغير
االس�لام��ي��ة وص���وال ً إل��ى قبر الرسول
لوال مصر وباكستان في ذلك التاريخ.
غ� ّ
�اض��ي��ن ال��ط��رف ع��ن م���دارس القتل
والسواطير والتكفير والنحر والب ْقر
والحرق .إذن الخطر ليس من اليمن بل
من داخل مملكة الرمال ووهابييها فهل
وصلت الرسالة يصيح العرب؟

ف��ي األه����داف ف��ش � ٌل ت��ل��و آخ���ر .فال
منصور عاد وال استسلم «أنصار الله»
وتركوا ع��دن .وصنعاء ص��ارت أرضا ً
حراما ً على عمالء الخارج والداخل .وال
غادر علي صالح البالد وال رفع الجيش
الراية ولن يرفعها إن شاء الله.
من نتائج ال��ع��دوان آالف الشهداء
وخراب البنى التحتية وتدمير المدارس
وح��رق المطارات وإب��ادة مستودعات
الطعام ونسف بيوت اآلمنين ،حتى
محطات الوقود لم تسلم من الحقد وكل
ذلك حماية لليمن وللشرعية في اليمن
وللح ّد من التمدد االيراني المزعوم!
والمؤسف أن هناك من يتبنى المواقف
المخجلة ويشرعن الجريمة بال خجل
أو وجل وال ّ
يرف له جفن.
في المقاربة بين ع��دوان آل سعود
ع��ل��ى ال��ي��م��ن وع�����دوان آل صهيون
على لبنان وغ�� ّزة ال ف��رق .فالطيران
ّ
والمشغل
واح��د والصواريخ واح��دة
واح��د أوح��د والحجج الواهية واحدة
والسقوف ذاتها .ومع يقين المعتدين
أن الفشل حليفهم يص ّرون على سفك
المزيد من الدماء فقط لهيبتهم المفقودة
المسبقة الدفع من المؤجرة ضمائرهم
فال هيبة لهم وال يعرف االحترام لهم
طريقاً ،إال بمال من دم الشعوب ونفطه
المنهوب غب الطلب لكل آفاق كذوب.
وف��ي سياق الخطاب يذ ّكر السيد
العالم أن ال��دم المسفوك في سورية
ما كان ليسفك لوال دعم آل سعود ومن
ل ّفهم وم��ن ا ّت��ب��ع ِملّتهم ،وأن ضياع
فلسطين وكل مآسي األمة بسبب فكر
قميء ترعرع في مضارب آل سعود
باسم الوهابية الموغلة اجراما ً بحق
البشرية ج��م��ع��اء ،وم��ا م��ن م��ؤام��رة
على شعب أراد الحرية واالنفكاك من
ظالمية العبودية إال وفتش ع��ن آل
سعود والوهابية المنسلخة من جلدها
متفرعات االجرام من سلفية وأخونجية
و«نصرة» و«داعش» وهلم ج ّرا.
إن اليقين هو النتيجة ،والنتيجة
تقول وتؤكد أنها هي هي في حرب تموز
أي النصر بكلفته العالية للمظلومين
المقهورين المعذبين المعتدى عليهم،

وما يحزن المرء أن في هذه األمة من
يصدق األكاذيب وينقاد برسن العبيد
خلف آل سعود.
ت��رك السيد ب��اب ال��ح��وار مفتوحا ً
مذكرا ً أن اليمنيين لم ي��ردوا بعد على
العدوان وهم يمتلكون قوة ال��رد ،وأن
على المخلصين أن يسرعوا جلوس
اليمنيين عى طاولة الحوار الوطني وأن
يتفقوا على صيغة ترضي الجميع من
دون إقصاء أحد إال «القاعدة» والعمالء
المتورطين بسفك الدم.
فنخلص أن وب��ال أمتنا آل سعود
وفكرهم وحقدهم وظالمية تاريخهم
وكيدهم وصلف أموالهم وابتزازهم
البلدان الفقيرة والكبيرة .وهنا نسأل
العالم أين الشرف وأين الكرامة التي
تدعون وأنتم خلف معاتيه الناقة
وخ��ي��م ال���غ���زوات وال��س��ب��ي وتطاير
الرؤوس؟
وف��ي السياق ن��ذك��ر :ح���وار األس��د
ال��ع��ال��م��ي وخ��ط��اب ال��س��ي��د االقليمي
واص��ط��ي��اد االره���اب���ي ال�����دوري في
العراق ،وفي سورية اصطياد عشرات
أبرز قيادات االره��اب وصواريخ «أس
 »300إليران وما خفي أعظم كله ليس
صدفة...
إن ورط��ة سلمان «ألزهايمر» في
اليمن يبدو ـ بل شبه أكيد ـ لالنسحاب
م��ن س��وري��ة ببعض م��ن م��اء الوجه،
وال��واض��ح أن ال م��اء لوجه آل سعود
بعد اليوم ،فقد أريق تحت أقدام األباة
في سورية والعراق ولبنان وقريبا ً في
اليمن.
قبل سنة ونصف السنة قرأت تقريرا ً
لمراكز الدراسات األميركية عن تحجيم
دور ال��س��ع��ودي��ة وان��ك��ف��اء تدخالتها
وبداية التغيير فيها من الداخل.
اليوم يبدو أنه وقت التطبيق الفعلي
لما جاء في الدراسة.
الرئيس األس��د وض��ع النقاط على
ال��ح��روف وال��س��ي��د ض��رب ب��ي��ده على
الطاولة وعلى المتابعين الحذر من
صبرنا االستراتيجي.
يا آل سعود كفى ،لقد وصل السيل
الزبى.

القوات العراقية تح ّرر بيجي ...والبي�شمركة ت�ستعيد قرى في كركوك
تم ّكنت القوات العراقية المشتركة
م���ن ت��ح��ري��ر م��ص��ف��اة ب��ي��ج��ي من
قبضة «داعش» ،فيما تم ّكنت قوات
البيشمركة من طرد عناصر التنظيم
من أكبر معاقلهم جنوب كركوك.
وقال مصدر ،إن عناصر القوات
األمنية والحشد الشعبي تمكنوا من
قتل أكثر من مئة عنصر من التنظيم
خالل عملية تحرير المصفاة ،مشيرا ً
إلى انتشار جثث القتلى هناك.
من جهته ،قال قائد قوات الشرطة
االتحادية الفريق رائد شاكر جودت،
إن القوات حررت مصفاة بيجي من
سيطرة «داع����ش» .وأع���رب قائد
قوات الشرطة عن سعادته بتحرير
ال��م��ص��ف��اة ق��ائ�لاً« :ن��ع��ي��ش ال��ي��وم
أجواء النصر بدخول قوات الشرطة
االت��ح��ادي��ة إل���ى م��ص��ف��اة بيجي
وتحريرها» ،مشيرا ً إلى أن عملية
التحرير ما زال��ت مستمرة لتطهير
المصفاة من التنظيمات اإلرهابية.
وك���ان ج��ه��از مكافحة اإلره���اب
ف��ي ال��ع��راق أعلن ف��ي وق��ت سابق
أن «ق��وات تابعة له تمكنت ،ظهر
السبت ،من تحقيق تقدم الفت في
المواجهات الجارية ف��ي مصفاة
بيجي ومحيطها ،ما أسفر عن مقتل
العشرات من عناصر داعش».
ونقلت قناة «السومرية» العراقية
عن مصادر أمنية أن «قوات التابعة
لجهاز مكافحة اإلره���اب مستمرة
بعملية تحرير المصفاة وتأمينها
بالكامل».
وأف��اد مصدر أمني في محافظة
ص��ل�اح ال���دي���ن ،ب����أن ال��ق��ط��ع��ات
العسكرية دخلت مصفاة بيجي
لتحريرها بشكل كامل.
وأعلن جهاز مكافحة االره��اب،
يوم الجمعة الماضي ،سيطرته على
مصفاة بيجي ومحاصرة عناصر
«داع��ش» المتسللين داخلها ،فيما
أش��ار إل��ى أن أكثر م��ن  150جثة
لعناصر التنظيم واالنتحاريين
م��ل��ق��اة ع��ل��ى األرض المحيطة
بالمصفاة.
إلى ذلك ،ص ّوت مجلس النواب
العراقي أول من أمس على إرسال
قوات إلى محافظة األنبار وتسليح
أبناء العشائر والحشد الشعبي،
وإلغاء مطالبة دخول النازحين إلى
بغداد ومناطق أخرى بكفيل.
وصرح مصدر نيابي أن البرلمان
ص��� ّوت على جملة ت��وص��ي��ات في
شأن الوضع األمني في األنبار ،من
بينها إرسال قوات أمنية عراقية إلى
المحافظة ،دعما ً للقوات الموجودة
هناك وزيادة الضربات الجوية من
قبل القوة الجوية العراقية وتسليح
العشائر والحشد الشعبي .وأضاف
أن البرلمان ص ّوت أيضا ً على إلغاء
المطالبة بكفيل في دخول النازحين
الى بغداد ومناطق أخرى وتشكيل
خلية أزم���ة م��ن وزارات ال��دف��اع
والتجارة والهجرة الحتواء أزمة
النازحين.
م��ي��دان��ي��اً ،أك���د م��ص��در ّ
مطلع
استقدام وحدات من جهاز مكافحة

االره�����اب إل���ى ق��اع��دة الحبانية
ال��ج��وي��ة ال��م��ج��اورة ل��ل��رم��ادي في
مسعى لتقديم دعم للقوات المدافعة
عن المدينة .فيما ذك��رت مصادر
عسكرية بدء الجيش العراقي عملية
واسعة في الرمادي.
وق����ال م��ص��در أم��ن��ي أن ق��وات
البيشمركة وم��ك��اف��ح��ة اإلره���اب
ال���ت���اب���ع���ة ل�ل�ات���ح���اد ال��وط��ن��ي
الكردستاني ح ّررتا منطقتين من
أب���رز المعاقل ال��ت��اب��ع��ة لتنظيم
«داعش» جنوب كركوك.
وأوضح المصدر األمني أن قوات
البيشمركة وم��ك��اف��ح��ة اإلره���اب

تمكنتا من تحرير قريتي العزيزية
والعطشانة التابعتين لقضاء داقوق
( 35كيلومترا ً ج��ن��وب ك��رك��وك)،
مضيفا ً أن العملية أس��ف��رت عن
سقوط عدد من مسلحي «داعش».
ي��ش��ار إل���ى أن���ه ب���دأت أم���س في
محافظة كركوك ،عمليات تحرير قرى
بشير والعزيرية والعطشانة في تازة
وداقوق جنوب كركوك ،وبإسناد من
طيران التحالف الدولي.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت األم��م
المتحدة أمس عن فرار أكثر من 90
أل��ف شخص م��ن محافظة األنبار
غرب العراق من ج ّراء أعمال العنف.

وأك���د رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان سليم
الجبوري أن نزوح عشرات اآلالف
من األسر من محافظة األنبار في هذا
التوقيت إلى العاصمة بغداد لم يكن
بالحسبان ،الفتا ً إلى أهمية تقديم
العون لالزم للنازحين ورسم خطة
طويلة األمد إلعادة إعمار المناطق
التي دمرتها الحرب.
وألقى الجبوري كلمة في افتتاح
مؤتمر إطالق المساعدات األوروبية
إلغ��اث��ة النازحين وإع���ادة إعمار
المناطق المتضررة ،وقال« :لم يكن
بالحسبان أن تنزح عشرات آالف
العوائل من محافظة األن��ب��ار إلى

بغداد ،إذ تطلب ذلك جهدا ً نوعيا ً
عاجالً الستيعاب األمر».
وكانت المنظمة قد أعلنت عن
ن��زوح أكثر م��ن  4آالف عائلة في
األي��ام األخيرة من مدينة الرمادي
وضواحيها بعد اشتداد المعارك
بين ال��ق��وات العراقية ومسلحي
تنظيم «داعش».
واضطر عدد من أهالي الرمادي
التابعة لمحافظة األن��ب��ار ،إلى
النزوح خ��ارج مناطقهم متجهين
نحو بغداد سيرا ً على األق��دام بعد
سلسلة من الهجمات التي ش ّنها
التنظيم.

�إحالة �أوراق  11م ّتهم ًا �إلى المفتي

م�صر :مقتل �أربعة م�سلحين في �سيناء وتدمير  69نفق ًا

تم ّكنت ق��وات الجيش المصري م��ن القضاء على أربعة
مسلحين خالل محاولتهم تنفيذ هجوم على حاجز عسكري في
كرم القواديس جنوب الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
كما ُد ّم��رت  69فتحة نفق على الشريط الحدودي في شمال
سيناء ،وتحديدا ً في منطقة مدينة رفح .فيما ُقبض على 108
إخوانيين في مداهمات أمنية.
وقالت مصادر أمنية إن الجيش رص��د تحركات الجماعة
المسلحة بنا ًء على معلومات مسبقة ،وتمكن من قتل أربعة
إرهابيين وإصابة شخص آخر خالل محاولتهم الهجوم على
كمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد.
وأسفرت تلك الضربات ،عن اكتشاف  69فتحة نفق وتدميرها
على الشريط الحدودي (شمال سيناء) ،وتحديدا ً في منطقة
رفح.

ورصد الناطق العسكري ،أبرز نجاحات قوات حرس الحدود،
في مناطق :رفح ،ومعدية القنطرة شرق ،ومعدية سرابيوم،
ونفق الشهيد أحمد حمدي ،وعلى ساحل خليج السويس في
منطقة رأس غ��ارب ،وعلى ساحل جنوب مدينة الطور ،وفي
منطقة جنوب مدينة مطروح ،وفي منطقتي جنوب منفذ السلوم
وشماله.
على صعيد آخر ،أحالت محكمة الجنايات في جلسة ب ّثها
التلفزيون المصري مباشرة أوراق  11متهما ً إلى المفتي في
إعادة محاكمة  73متهما ً في قضية مذبحة ملعب بور سعيد عام
.2012
وسيتم النطق بالحكم في جلسة تعقدها المحكمة المصرية
يوم  30أيار.
وق��ال رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد محمد:

تون�س تمنع � 12ألف
مواطن من االلتحاق
بتنظيمات �إرهابية
أكد وزير الداخلية التونسية ناجم
الغرسلي أن السلطات منعت أكثر
من  12ألف تونسي من االنضام إلى
صفوف تنظيمات إسالمية متطرفة
في الخارج منذ آذار .2013
وأض��اف الغرسلي في تصريح
صحافي ،أن وزارة الداخلية منعت
 12490تونسيا ً من التوجه إلى
م��ن��اط��ق ال��ق��ت��ال ،وذل���ك ف��ي إط��ار
جهودها للح ّد من سفر متشددين
إلى مناطق التوتر والنزاعات.
وأش���ار الغرسلي إل��ى أن نحو
 1000شخص أحيلوا إلى القضاء
بتهمة االن��ض��م��ام إل���ى مجموعة
إرهابية في النصف األول من عام
.2015
وبالتوازي مع ذلك ،قال المتحدث
ِباسم النيابة سفيان السليطي إن
القضاء التونسي أصدر أحكاما ً في
 83قضية على صلة باإلرهاب من
بين  124قضية منذ .2013
وت��ش��ه��د ت��ون��س م��ن��ذ اإلط��اح��ة
بنظام بن علي في  14كانون الثاني
 ،2011تناميا ً للتطرف اإلسالمي
وعملياته المتصاعدة ضد الجيش
وق��وات األم��ن خصوصا ً منذ نهاية
.2012

«بإجماع آراء األعضاء ،تق ّرر إرسال أوراق القضية إلى مفتي
جمهورية مصر العربية ألخذ الرأي الشرعي» .
ورأي المفتي استشاري ،لكن إحالة األوراق إليه مطلوبة قبل
الحكم باالعدام.
ويمكن لل ُمدعى عليهم الطعن بالحكم ،ما يعني أن إصدار حكم
نهائي قد يستغرق عدة سنوات.
وكانت أحداث بور سعيد أسوأ ما شهدته مالعب كرة القدم
المصرية من أعمال عنف في تاريخ البالد إذ أسفرت عن مقتل
أكثر من  70من الجمهور وإصابة ألف على األقل أثناء مباراة
بين فريقي المصري البورسعيدي واألهلي القاهري.
وفي كانون الثاني عام  ،2013قضت محكمة بإعدام 21
شخصا ً في القضية ،لكن بعد مرور أكثر من سنة ،أبطلت محكمة
النقض األحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

تقرير �إخباري
الحرب الغبية تغرق ال�سعودية ...والثوار ير�سمون معادلة الردع
بشرى الفروي
معادلة ردع ج��دي��دة ف��ي اليمن ب��دأ الثوار
اليمنيون تشكيلها ضد المعتدين على الشعب
اليمني .بدل الرد الصاروخي الحوثي ،ردّت إيران
مباشرة و أعلنت بطريقة أو باخرى أنها تعرف
إمكانيات الحوثيين بالمباشر ،وأنها ،ومن دون
حرج ،الداعم اللوجستي لهم والعارف باألمور.
ليصبح لسان حالها ...احذروهم!
تصريحات من نائب قائد الحرس الثوري
اإليراني حسين سالمي تؤكد أن «أنصار الله»
ق��ادرون على اجتياح السعودية ،وأن «أنصار
الله» لديهم صواريخ بعيدة المدى.
ال يمكن ألي متابع للسياسة اإليرانية أن
يمر مرور الكرام على هذه التصريحات ،فهي لم
تصدر عن مسؤول يعمل بالمجال السياسي أو
اإلعالمي ،إنما صدرت من مسؤول عسكري .فما
هي الرسالة التي تريد إيران إيصالها إلى الدول
المعنية بالحرب على اليمن؟
من المفيد الرجوع بالذاكرة إلى تصريح لقائد
فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني عندما أعدت
أميركا وحلفاؤها العدة لضرب سورية ،وجلبوا
البوارج وح �دّدوا بنك األه��داف ،وكانت الحرب

قاب قوسين أو أدن��ى .عندذاك قال سليماني:
«سورية خط أحمر ،وبالد الشام هي معراجنا
إلى السماء وستكون مقبرة األميركيين».
وصلت هذه الرسالة الى أميركا ،ودرستها
بعناية .فتراجعت وان��ك��ف��أت تجرجر ذي��ول
الخيبة ،فهي لم تعتد أن تسمع من إيران كالما ً
جزافاً ،بل تعلم أنهم يفعلون ما يقولون.
السعودية أعلنت حربا ً على «أنصار الله»
في اليمن وبدأت بضرب تجمعاتهم حتى داخل
المدن وقصفت المصانع والمعامل بوحشية .من
دون أن تحقق أيّ من أهدافها.
ال بل أنّ الحوثيين ـ كما قال نائب الحرس
الثوري سالمي ـ يتقدمون ،وأصبحوا يسيطرون
على تسعين في المئة من األرض بالمقارنة مع
سيطرتهم السابقة على خمسين في المئة.
سالمي أ ّك��د أن��ه ل��دى «أن��ص��ار الله» ق��درات
صاروخية بعيدة المدى ،ولديهم القدرة للوصول
بسرعة إلى المدن السعودية ،مشيرا ً إلى أن
الحرب على اليمن ذات آفاق مستقبلية طويلة
والسعودية ستدخل مستنقعا ً تغوص فيه.
هذا تأكيد واضح أن الحوثيين قادرين على
تشكيل معادلة الردع بما يمتلكونه من أسلحة
وإمكانيات.

إي���ران تتفرج على السعودية وه��ي تغرق
ف��ي المستنقع اليمني ،ف�لا ه��ي ق���ادرة على
التقدم ب ّرياً ،وال هي أعطت فرصة إلخراجها من
أزمتها .خصوصا ً أن ال��دول العاقلة التي تفكر
بمصالحها ،بدأت تخرج من تحالف «الفزعة»
تاركة السعودية لتنزع أشواكها بيدها.
وف���ي ح���ال ق���ررت ال��س��ع��ودي��ة المجابهة
العسكرية المباشرة مع ايران فهي بهذه الحالة
«ترتكب خطأ في حسابات االستراتيجية .فالرد
الحاسم سيكون على أي حماقة اذا تعرضت
سفنها البحرية في البحر األحمر ألي اعتداء»،
حسبما أكده نائب الحرس الثوري اإليراني.
اذاً ،معادالت الردع بدأت تأخذ طريقها للتنفيذ
بعدما مهّد لها سياسيا ً م��ن قبل تصريحات
معلنة لإلمام خامنئي عندما شبّه ممارسات
السعودية بممارسات الكيان الصهيوني.
وأعقبته تصريحات مساعد وزي��ر الخارجية
االيراني أمير عبد اللهيان أن حرب السعودية في
اليمن ستنتهي بتقسيم السعودية والوقت ال يم ّر
لمصلحتها.
فهل وصلت الرسالة إلى أمراء الحرب الذين
ال يزالون يبحثون عن خ ّفي حنين ليعودوا بهما
إلى قبائلهم ...منتصرين؟!

