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العدوان يتوا�صل ...وبروجردي يحذر من اعترا�ض �سفينة الم�ساعدات ...ودعوة لتمديد الهدنة

«م�ؤتمر الريا�ض» ينطلق في غياب قوى يمنية �أ�سا�سية
على وق��ع ال��ع��دوان السعودي على اليمن،
أنطلق في الرياض ،أم��س ،ما يسمى «مؤتمر
إن��ق��اذ اليمن» بمشاركة األط���راف السياسية
الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ،وفي
غياب قوى سياسية يمنية أساسية في مقدمها
حركة «أنصار الله».
وي��ش��ارك في المؤتمر ،ال��ذي انعقد بدعوة
من الرئيس اليمني المستقيل والذي سيستمر
 3أي��ام 250 ،شخصية ،بينهم شخصيات من
«مجلس التعاون الخليجي» واألمم المتحدة.
وق��ال رئيس الهيئة االستشارية للمؤتمر
عبدالعزيز ال��ج��ب��اري ،إن المؤتمر سيطرح
دستورا ً جديدا ً للبالد .وأكد الجباري في مؤتمر
صحافي أن المؤتمر ال يهدف الى الدخول في
حوار من جديد وإنما إلعالن قرارات واتفاق ملزم
لكل األطراف الموجودة في الرياض يستند الى
مرجعية المبادرة الخليجية وق��رارات مجلس
األمن الدولي وبخاصة الرقم .2216
وأوضح أن جميع القوى السياسية المشاركة
في المؤتمر اتفقت على «أهمية المحافظة على
األم��ن واالستقرار ورف��ض اإلع�لان الدستوري
الذي أعلنه الحوثيون».
وأكدت حركة «أنصار الله» وأحزاب سياسية
يمنية رفضها مؤتمر الرياض الذي بدأ أعماله
أمس.
وف��ي األث��ن��اء ،ل��م تتغير م��واق��ف األط���راف
السياسية اليمنية الرافضة لما تصفه بالعدوان
من مؤتمر الرياض.
وقال عادل الشجاع ،عضو اللجنة الدائمة
للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام ،إن مؤتمر الرياض

«ليس بمؤتمر حتى نقاطعه .المؤتمر ينظر
للرياض بأنها عاصمة العدوان على اليمن».
وس��ي��رت��ك��ز م��ؤت��م��ر ال��ري��اض ع��ل��ى معادلة
مختلة باقتصاره على الموالين للرئيس هادي
مع حضور نسبي لقيادات جنوبية مقيمة في
الخارج.
وحذر بعض المراقبين من أن المؤتمر الذي
يهدف إلى توحيد الصف الداعم لشرعية هادي
المقيم في السعودية ،قد يمهد ضمنيا ً الى عمل
عسكري على األرض .ال سيما أن مقربين من
هادي أكدوا ضرورة إكمال «المقاومة الشعبية»
في الجنوب والشمال مخرجات المؤتمر على
حد تعبيرهم.

خرق الهدنة

ميدانياً ،ال يزال العدوان السعودي  -االميركي
يخرق الهدنة االنسانية على ط��ول المناطق
الحدودية الشمالية ،في وقت تصل المساعدات
الى مطار صنعاء بكميات ال تتناسب مع حاجة
اليمنيين الفعلية.
في اليوم األخير من الهدنة أطلق التحالف
السعودي صواريخ على صعدة ،هذا الخرق
سبقه ع��دد من ال��غ��ارات على مناطق مختلفة
خالل األيام الخمسة السابقة ،منها أبين وشبوة
ول��ح��ج ،ترافقت م��ع مواجهات على األرض،
بحسب ما أفاد به سكان هذه المناطق.
وتعرضت المناطق اليمنية الحدودية إلطالق
نار من الجانب اآلخر من مناطق مثل جبل تويلق
وموقع الرديف .وفي الجنوب دارت مواجهات
عنيفة ،وإن متقطعة ،في مناطق مثل عدن وتعز

حوار الريا�ض ...مخرج «كامب ديفيد»
بعد ف�شل العدوان ال�سعودي على اليمن
} ناديا شحادة وتوفيق المحمود
في ظل التصعيد العسكري ال��ذي شهدته الساحة اليمنية
ج��راء ال �ح��رب ال�س�ع��ودي��ة على الشعب اليمني وال ��ذي كانت
بدايته في  26من آذار من العام الحالي بحجة اعادة الشرعية،
وفي ظل استمرار المملكة السعودية في ارتكاب مجازر بحق
اليمنيين وتصعيدها لألعمال العسكرية بعد فشلها في تحقيق
االهداف المعلنة والغير معلنة جراء هذه الحرب ،أجرت الواليات
المتحدة االميركية مشاورات عاجلة لعقد هدنه انسانية من
خالل ارسال وزير خارجيتها جون كيري الى الرياض ،حيث
عقد اجتماعا ً مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتم
االتفاق على الدخول في هدنة انسانية تستمر مدة خمسة ايام
للسماح بإغاثة الشعب اليمني ،ولكن على رغ��م اإلع�لان عن
الهدنة لم تلتزم السعودية بذلك ،بل استكملت عدوانها بحجة
عدم التزام الجيش اليمني واللجان الشعبية فقد دعت األمم
المتحدة السعودية إلى تخفيف نظام تفتيش السفن والطائرات
القادمة إلى اليمن وذلك لتسريع وصول المساعدات االنسانية
وتصاعدت التحذيرات األممية من إعاقة إيصال المساعدات
االنسانية مع استمرار القتال والمناوشات في مناطق يمنية
عدة من بينها عدن وتعز على رغم الهدنة ،وأكد الناطق باسم
الجيش اليمني العقيد شرف لقمان أن الهدنة تمثل عقدا ً واجب
التنفيذ ،م�ش��ددا ً على ض��رورة ال�ت��زام الجميع بما تم االتفاق
عليه.
(التتمة ص)14

ت�صعيد �إرهابي في م�صر عقب �إحالة
قيادات من «الإخوان» على المفتي

والضالع وشبوة ،التي كانت مسرحا ً لمواجهات
بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة
ومقاتلين موالين لهادي من جهة أخرى.
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د رئيس لجنة األم��ن
ال��ق��وم��ي وال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي مجلس
ال���ش���ورى االس�ل�ام���ي االي���ران���ي ع�ل�اء ال��دي��ن
بروجردي ان الرد االيراني سيكون جادا ً وحازما ً
على اية عراقيل تضعها الدول المعتدية امام
حركة سفينة المساعدات االيرانية المتوجهة
الى اليمن.
وأكد بروجردي في تصريح له أن ال جدوى
من تهديدات السعودية وهي لن تستطيع اعاقة
رسو سفينة المساعدات االنسانية على ساحل
اليمن ،وق��ال إن المساعدات ستصل ال��ى يد
اصحابها وان سفينة االنقاذ االيرانية سترسو
على شاطئ اليمن بالتنسيق مع االمم المتحدة.

هدنة إنسانية

ب��ع��د م����رور ش��ه��ري��ن ع��ل��ى ب���دء ال��غ��ارات
السعودية على اليمن ،وعلى رغم إعالن هدنة
إنسانية جرى خرقها م��رارا ً وت��ك��راراً ،يحتاج
الوضع اإلنساني داخل اليمن إلى معجزة ،وذلك
وفقا ً الى تصريحات وبيانات كافة المنظمات
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
وعلى رغم الهدنة اإلنسانية في اليمن التي
كان الهدف منها إيصال المساعدات إلى الشعب
اليمني التي ينتظرها على أحر من الجمر ،دعت
المنظمات اإلنسانية إلى تجديد الهدنة ألنها في
حاجة إلى وقت أكبر.
(التتمة ص)14

وفد اقت�صادي �إيراني رفيع في دم�شق ووا�شنطن تك�شف تفا�صيل عملية دير الزور

الجي�ش ال�سوري ي�سيطر على تدمر ويقتل  100من «داع�ش»
أعلنت السفارة االيرانية في دمشق أمس أن وفدا ً
إيرانيا ً وصل الى الى سورية أمس لتعزيز العالقات
االقتصادية بين البلدين ،وإتمام االتفاق على الخط
االئتماني اإليراني الجديد لدمشق.
وأش��ارت السفارة إلى أن الوفد اإليراني برئاسة
رئيس لجنة تطوير العالقات االقتصادية بين سورية
وطهران سيلتقي مع كبار المسؤولين السوريين،
حيث تتمحور أهداف الزيارة في تتبع تنفيذ االتفاقات
االقتصادية الموقعة بين البلدين من خالل إيجاد آليات
تنفيذ لكل ما اتفق عليه في مجال التعاون االقتصادي
والتبادل التجاري.
وأف��اد مسؤول س��وري بأنه من المقرر أن يبحث
الوفد اإليراني مسألة منح طهران خطا ً ائتمانيا ً جديدا ً
لدمشق وس��ط توقعات أن تبلغ قيمته  3.6مليار
دوالر.
وفي شأن آخ��ر ،أعلن نبيل العربي األمين العام
لجامعة الدول العربية دعم الجهود الدولية وجهود
المبعوث األممي الى سورية ستيفان دي مستورا،
لحل األزمة السورية من خالل المشاركة الفعالة في
نقاشات بجنيف.
وق��ال العربي ف��ي تصريح صحافي أم��س ،قبل
مغادرته القاهرة متوجها ً إل��ى جنيف على رأس
وفد ،إن الجامعة حريصة على دعم الجهود الدولية
الخاصة ببحث األزم���ة ال��س��وري��ة ،وإن��ه��اء معاناة
الشعب السوري.
وح��ول موقف الجامعة العربية عن طريقة حل
األزمة السورية ،قال العربي إن موقفها واضح ،ينبع

من ضرورة تنفيذ بيان جنيف األول بهدف بلوغ وحدة
واستقالل وسالمة األراض��ي السورية ،ووض��ع حد
للعنف ،وتيسير بدء عملية سياسية تلبي تطلعات
الشعب السوري المشروعة.
ميدانياً ،أسفرت االشتباكات العنيفة في محيط
مدينة تدمر األث��ري��ة في ري��ف حمص بين الجيش
السوري وتنظيم «داع��ش» عن مقتل أكثر من 100
عنصر من التنظيم االرهابي خالل انسحابه.
وكان رتل عسكري للتنظيم مؤلف من  80سيارة
يغادر المدينة حين استهدفه الطيران السوري بـ16
غارة .وتمكن الجيش السوري من استعادة قلعة تدمر
وتلة السيرياتيل شمال شرقي المدينة إثر اشتباكات
عنيفة مع «داعش».
وسبقت ذل��ك استعادة الجيش ال��س��وري خالل
الساعات الماضية السيطرة على تلة المركز اإلذاعي
والتلفزيوني في المدخل الغربي لمدينة تدمر بعد
مواجهات عنيفة ومقتل عدد من مسلحي التنظيم.
وبعد وصول التعزيزات ،استطاع الجيش تأمين
قلعة تدمر حتى مسافة كيلومترين .في المقابل كان
سيطر «داعش» على مبنى مديرية البادية الذي يقع
شمال المدينة.
وفي السياق ،تفقد محافظ حمص طالل البرازي
أمس إحدى النقاط العسكرية في الجهة الشمالية
الغربية لتدمر ،ولفت إل��ى أن المحافظة والجهات
المعنية في مدينة تدمر تعمل على تأمين جميع المواد
األساسية للمواطنين الذين هجرهم «داعش» االرهابي
من قرية العامرية إلى المدينة موجها ً التحية ألهالي

البابا فرن�سي�س يط ّوب راهبتين
فل�سطينيتين قدي�ستين

} القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
شهدت مصر تصعيدا ً في وتيرة األع�م��ال اإلرهابية عقب
صدور قرار محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بإحالة
أوراق  103م��ن القياديين ف��ي جماعة اإلخ ��وان المسلمين
المحظورة على المفتي م��ن بينهم الرئيس المخلوع محمد
مرسي ويوسف القرضاوي رئيس ما يسمى باتحاد علماء
المسلمين ،وشمل التصعيد هجمات استهدفت قضاة ومحاكم،
فقتل ثالثة قضاة مصريين في هجوم مسلح على حافلة ركاب
بالعريش ،شمال سيناء ،السبت ،كما أدى انفجار عبوة ناسفة
بمحيط مجمع محاكم أسيوط ومبنى ديوان المحافظة مساء
أمس ذاته إلى إصابة ضابط و مجند.
م��ن جهتة أخ��رى ،أك��دت م�ص��ادر مصرية مسؤولة أن كل
الجماعات اإلرهابية التى تعبث بمنظومة األمن المصري فى
شمال سيناء خالل الوقت الراهن تعمل تحت ستار «اإلخوان»،
ومن بينها تنظيم بيت المقدس ،ووالية سيناء ،وأجناد مصر،
وكل المجموعات التكفيرية المسلحة ،التي وصفت من قبل
المصدر بأنها ليست سوى أسماء لتنظيمات ممولة ومدعومة
من جماعة اإلخوان والتنظيم الدولي ،وتشرف عليها قيادات
الجماعة بشكل رئيسي ط��وال الفترة الماضية ،كما اتهمت
المصادر المسؤولة ذاتها كوادر من حماس بالتورط بالتنسيق
مع قيادات اإلخوان لدعم اإلرهاب في سيناء.
ورأت ال �م �ص��ادر أن ال �ت �ح � ّرك ال �س��ري��ع ل�ج�م��اع��ة اإلخ ��وان
اإلرهابية في سيناء وتنفيذ مخطط اغتياالت للقضاة وأعضاء
النيابة العامة يظهر أن الجماعة قد وضعت سيناريوات مسبقة
(التتمة ص)14

ط� ّوب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس راهبتين فلسطينيتين
قديستين ،وذلك خالل قدّاس في ساحة القديس بطرس ،حيث تم كذلك
تطويب راهبة من فرنسا وأخرى من إيطاليا.
وطوبت الراهبتان مريم بواردي وماري ألفونسين غطاس قديستين
بحضور رئيس السلطــة الفلسطينيــة محمود عباس ،ووفد فلسطيني
ديني وسياسي رفيع المستوى.
ّ
غطاس هي مؤسسة جمعية راهبات
والراهبة م��اري ألفونسين
الوردية ،من مدينة القدس ،والراهبة مريم ليسوع المصلوب بواردي من
الجليل ومؤسسة دير راهبات الكرمل في مدينة بيت لحم ودير كنيسي
الهند.
وقال مسؤولو الكنيسة إن تطويــب الراهبتين الفلسطينيتين يعد
إشارة إلى األمل وتشجيــع المسيحييــن في الشــرق األوسط ،في وقت
ينتشر االضطهاد والتمييز .األم��ر ال��ذي دفع العديد من المسيحيين
لمغادرة المنطقة التي شهدت والدة المسيح.
وحمل الحضور األعالم الفلسطينية إلى جانب أعالم الفاتيكان.
(التتمة ص)14

تدمر الذين استنفروا للدفاع عن مدينتهم بالتعاون مع
الجيش لمنع اإلرهابيين من الدخول اليها.
الى ذلك ،تحدثت مصادر عسكرية أميركية أمس،
عن تفاصيل مثيرة خاصة بعملية قتل «أبوسياف»
القيادي في تنظيم «داع��ش» واعتقال زوجته داخل
أراض خاضعة لسيطرة التنظيم في سورية.
ٍ
وقالت المصادر إن نحو  100عنصر من القوات
الدولية الخاصة المتعددة الجنسية من بينهم وحدة
«دلتا» للعمليات الخاصة األميركية شاركت في عملية
اقتحام مقر «أبوسياف» في «حقل العمر» السوري
النفطي وإن مواجهة نارية شديدة وقعت مع عناصر
التنظيم هناك.
وأف���ادت قناة «س��ي إن إن» األميركية نقالً عن
المصادر بأن مروحيات «قامت بإنزال القوات الخاصة
ف��ي ال��م��وق��ع ،وج���رت م��واج��ه��ات وج��ه �ا ً ل��وج��ه بين
المقتحمين والعناصر المتشددة التي كانت تتولى
الدفاع عن الموقع في باحاته الخارجية ،لتتقدم
مجموعات العمليات الخاصة بعد ذلك إلى مبنى كان
«أبو سياف» قد لجأ إليه».
وأضافت أن القوات الخاصة قامت بتفجير «جزء من
حائط جانبي في المبنى ،لتدخل منه إلى داخل المبنى
حيث كانت مجموعة أخ��رى من عناصر «داع��ش»
تتحصن داخ��ل��ه ،وق��د ح��اول��ت العناصر المدافعة
استخدام دروع بشرية والتحصن خلف نساء وأطفال
كانوا بالمبنى ،ولكن القوة المهاجمة نجحت بقتل
المسلحين من دون إلحاق األذى بالمدنيين».
(التتمة ص)14

القوات العراقية تتقدم
في الرمادي وبيجي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس سيطرتها الكاملة على حي المخابرات
في الرمادي بينما أكدت قوات سوات العراقية سيطرتها على  75في المئة من
منطقة الملعب في المدينة نفسها.
وأفادت «السومرية» نقالً عن الوزارة بأن العملية العسكرية التي أجريت في
الرمادي ،شاركت فيها وحدات مختلفة من الجيش من ضمنها جهاز مكافحة
اإلرهاب وقوات سوات والشرطة باستخدام أسلحة مختلفة.
ومن جانب آخر ،قال مصدر أمني عراقي إن قوات عراقية مشتركة طهرت
مناطق شرق مدينة بيجي شمال العاصمة العراقية بغداد .وأضاف أن القوات
األمنية ،بمساندة الحشد الشعبي بدأت باستعادة قرية وجزيرة البعيجي شرق
مدينة بيجي التي تعد أحد أهم معاقل تنظيم «داعش» في المدينة.
وأكد أن تقدم القوات كان بسهولة من دون مقاومة من «داعش» ،وأنها اآلن
تتقدم إلى قريتي الهنشي وجريش باتجاه مصفاة البترول «بيجي».
وكان مصدر أكد أول من أمس ،أن القوات األمنية العراقية حررت  75في المئة
من منطقة حي الملعب بمدينة الرمادي غرب بغداد.
وق��ال إن ال��وح��دات األمنية سيطرت بشكل كامل على ح��ي المخابرات
بالرمادي.
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الرمادي و�أهميتها اال�ستراتيجية في المعركة
تعود مدينة الرمادي مركز األنبار
إلى الواجهة بعد سيطرة «داعش»
على المجمع الحكومي ،وبعد أن
قام بارتكاب مجزرة راح ضحيتها
عشرات القتلى والجرحى باستخدامه
سيارات مفخخة في الهجوم.
وتشكل المدينة أهمية كبيرة
بالنسبة إلى التنظيم الذي يستميت
في الدفاع عنها ،وذلك ألسباب عدة
نوضحها في ما يلي:

1ـ ت��ع � ّد م��ن ورق����ات الضغط
الكبيرة على الجيش العراقي نظرا ً
إلى موقعها الجغرافي وتخومها مع
جارتيها بغداد وكربالء.
2ـ ح��دوده��ا اللصيقة بسورية
تجعل م��ن الممكن ب��ل ورب��م��ا من
ال��ي��س��ي��ر م��د ح����دود دول����ة تنظيم
«داع���ش» بين م��ا يسميها واليتي
الشام والعراق.
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«المراوغة فن �أميركي»
ُ
وال�سيا�سة الأمنية �صناعة هوليودية
} لمى خيرالله
«ال ُمراوغة فن أميركي» ،والسياسة األمنية صناعة هوليودية
اعتادت واشنطن استخدامها لشرعنة ذرائعها في الشرق األوسط
عقودا ً من الزمن ،فمنتجع كامب ديفيد أحد المنتجعات األميركية
التي كان لها باع طويل في رسم ماهية خريطة الشرق األوسط،
فكان توقيع معاهدة التسوية التاريخية بين مصر و«إسرائيل»
عام  ،1978فيما حاول الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون
صنع معاهدة سالم جديدة في الشرق األوسط ،تنهي الصراع
«اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني ع��ام  .2000تاريخيا ً نجحت القمة
األولى فيما فشلت الثانية ،فما هي حال القمة الثالثة؟
م��رة أخ��رى ،تعود اإلدارة األميركية إل��ى استخدام «خطر
إي��ران» كواحدة من مفردات ترويج صناعتها العسكرية في
دول الخليج التي تنساق وراء النظريات األميركية وفق سياسة
القطيع ،فاألسر الخليجية الخائفة من انهيار حكمها ،ملزمة
بالموافقة على نشر الدرع الصاروخية ،وال يستبعد أن يكون
الهدف من «كامب ديفيد» ترقيع الخزينة األميركية بمليارات
تحتاجها إدارة أوباما في الوقت الحالي ،من خالل دفع تكاليف
الدرع الصاروخية وفق صفقات عسكرية ضخمة.
وفي هذا السياق ،أط ّل الرئيس األميركي باراك أوباما وفي
مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة الخليجية ـ األميركية في كامب
ديفيد ،قائالً« :إن واشنطن متفقة مع شركائها الخليجيين على
أن اتفاقا ً شامالً مع إي��ران يخدم مصلحة ال��دول الخليجية».
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معادلة «�أ�سد و�سيد»
�ستغ ّير خريطة المنطقة!

} فاديا مطر
تركزت العيون العسكرية ل��دول المحيط اإلقليمي الداعمة
للحرب ،على سورية ،جراء ما يحققه الجيش السوري ومجاهدو
المقاومة من انتصارات دراماتيكية في معركة القلمون ،وهي
حتى اآلن المرحلة االبتدائية من تقطيع وتقسيم الجغرافية
الميدانية ،التي ُتم ّكن ق��وات الجيش السوري والمقاومة من
بناء قواعد ارتكاز ودعم للمرحلة الثانية من المعركة .هو كالم
ترجمه سماحة السيد نصر الله استراتيجيا ً في خطابه المتلفز
ال��ذي أطل به السبت الفائت ،وال��ذي أكد فيه أننا أم��ام انتصار
ميداني كبير جداً ،وأمام إنجاز عسكري مهم جداً ،وأن ميدان
المعركة هو جرود القلمون في سورية ،وجزء كبير من سلسلة
جبال لبنان الشرقية ،فهي منطقة جبال متواصلة على امتداد
المئات من الكيلومترات المربعة .فيما أكد السيد« :حصول عدد
كبير من المواجهات العنيفة في جميع مراحل المواجهة كانت
تؤدي إلى هزيمة المسلحين وانسحابهم» .فمعركة القلمون
هي معركة استراتيجية لم تنفع النصرة «الضربة االستباقية»
فيها باختراق جبهة القلمون التي كان هدفها تشتيت الجيش
السوري والمقاومة معاً ،وعرقلة التحضيرات لهذه المعركة،
ب��ل على العكس تماماً ،فالضربة االستباقية دفعت الجيش
السوري والمقاومة إلى شن هجوم معاكس ،أدى إلى تحقيق
مكاسب سريعة على األرض والسيطرة على العديد من التالل
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