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ــزو بالغزو!
المندب

للدفع بمقاتليه للمشاركة بمساندة
املسلحني في معارك بــاب املندب وهو
ّ
ما حــذر منه املتحدث الرسمي لحركة
«أنصار الله» ،محمد عبد السالم .وقال
األخير إنه يجري استدراج الجنوبيني
ملعارك في مناطق مختلفة من البالد،
وأض ــاف ناصحًا الـقـيــادات الجنوبية
ب ــرف ــض ه ــذا املـ ـش ــروع ،مـعـتـبـرًا أن ـهــم،
أرض ـ ــا وق ـض ـي ــة ،م ــن سـيـتـحـمــل كــامــل
املسؤولية.
وفي مأرب ،بدا أن املتغيرات السياسية
ّ
دول ـي ــا واملـتـجـهــة نـحــو تفضيل الـحــل
السياسي دفــع بــاإلعــام الـتــابــع لــدول
الـ ـع ــدوان إل ــى االح ـت ـف ــال بــان ـت ـصــارات
ال أســاس لها فــي الــواقــع بغية إيصال
رسالة تقول إن العمل العسكري ال يزال
يحقق بعض األهداف.
أم ــا ف ــي ال ــواق ــع ،ف ـيــؤكــد املـ ـس ــؤول في
«اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــربـ ــي» ،ص ـ ــاح الـ ـع ــزي،
أن قـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـغ ـ ــزو ان ـس ـح ـب ــت جــزئ ـيــا
م ــن مـنـطـقــة ت ـمــركــزهــا ف ــي صــافــر إلــى
أح ـ ــد املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـع ـبــر
ف ــي مـحــافـظــة ح ـضــرمــوت الـجـنــوبـيــة.
وأفادت أنباء بأن كتائب تابعة للقوات
اإلم ــارات ـي ــة والـبـحــريـنـيــة ش ــارك ــت في
عملية االنسحاب.
ُ
وقتل عدد من املسلحني يوم أمس ،في
محاولة فاشلة للهجوم باتجاه منطقة
ال ـج ـف ـي ـنــة ف ــي م ـ ـ ــأرب .وي ــؤك ــد م ـصــدر
عسكري إحراق مدرعتني وثالث آليات
عسكرية وأن الطيران السعودي على
غ ـ ــرار م ــا حـ ــدث ب ـب ــاب املـ ـن ــدب ،قصف
سيارة إسعاف تقل عددًا من الجرحى
الذين أصيبوا في محاولة الهجوم.
وشـنــت طــائــرات ال ـع ــدوان أكـثــر مــن 17
غ ــارة عـلــى منطقة صـ ــرواح فــي مــأرب
وال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة ال ـج ـي ــش
و»اللجان الشعبية» استمرت من مساء
السبت إلى صباح األحد.
وأعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة
جنودها ويدعى
اإلماراتية مقتل أحد
ً
خـمـيــس ال ـع ـبــدولــي ،قــائ ـلــة إن ــه قضى
متأثرًا بجراح أصيب بها في مأرب.

العالم
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مصر

اجتماعات السيسي
دعم التحرك الروسي ومتابعة وفيات الحجاج
مشهد مصري نشط يتابع فيه
عبد الفتاح السيسي تداعيات
التحرك الروسي في سوريا ،بعد
البادرة اإليجابية التي ّ
عبر عنها
سامح شكري تجاه موسكو.
لكن اتصاالت مكثفة بين
القاهرة والرياض تجري لتنسيق
المواقف ،في ظل زيارة قريبة
لعادل الجبير .كذلك استقبل
السيسي أمس الباجي قايد
السبسي ،في أول زيارة لألخير
إلى مصر منذ وصوله إلى
السلطة
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ع ـق ــد ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي ،اجتماعات مكثفة على مــدار
ال ـي ــوم ـي ــن امل ــاضـ ـي ــن ،مل ـنــاق ـشــة مـلـفــات
داخلية وخارجية مع ال ــوزارات املعنية،
فــي مقدمتها ال ـحــرب فــي س ــوري ــا ،وفــي
ال ــداخ ــل تـكـلـيـفــات ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
بــرئــاســة شــريــف إسـمــاعـيــل .كــذلــك طفت
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح م ـت ــاب ـع ــة أزمـ ـ ـ ــة وفـ ـي ــات
الحجاج املصريني في تدافع منى ،وسط
انـ ـتـ ـق ــادات داخ ـل ـي ــة ل ـت ـعــامــل ال ـح ـكــومــة
بتراخ ،رغم سقوط نحو  200مصري في
الحادث ،تبني ارتفاع حصيلتهم أمس.
الـسـيـســي عـقــد أم ــس اجـتـمــاعــا مفاجئًا
م ــع امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
بكامل هيئته ملناقشة تطورات األوضاع
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
الـ ـتـ ـح ــرك ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــروس ـ ــي أخـ ـيـ ـرًا.
ووف ــق م ـصــادر ،فــإنــه طلب متابعة هذه
التحركات بدقة وتقديم تقارير يومية
عــن األه ــداف الـتــي تستهدفها ال ـغــارات.
وتـ ــوضـ ــح املـ ـ ـص ـ ــادر أن هـ ـ ــذه امل ـتــاب ـعــة
مــرت ـب ـطــة بـ ــ«دع ــم م ـص ــري ل ــروس ـي ــا في

ت ـحــركــات ـهــا ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ال ـح ـفــاظ
على سوريا موحدة من التقسيم ومنع
وقــوعـهــا فــريـســة فــي أي ــدي امليليشيات
املسلحة ،مع التأكيد الرسمي من القاهرة
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـه ــداف م ــراك ــز
امل ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة» ،مـسـتــدركــة« :ثمة
توافق مصري ـ روسي غير معلن بشأن
استهداف أماكن املعارضة املسلحة التي
تواجه القوات النظامية ،من دون اإلعالن
رسميًا عن ذلك».
امل ـ ـصـ ــادر ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ال ــرئ ــاس ــة قــالــت
إن «اتـ ـص ــاالت مـصــريــة ـ ـ روس ـي ــة جــرت
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـع ـس ـكــري خ ــال األي ــام
املــاض ـيــة ،وب ــارك ــت ال ـقــاهــرة الـتـحــركــات
الروسية ،مبدية استعدادها لتقديم أي
دعم لوجستي مطلوب في ظل التعاون
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،فـيـمــا ل ــم تـطـلــب مــوسـكــو
أي مـ ـس ــاع ــدات ح ـت ــى اآلن» .ورف ـض ــت
املـ ـص ــادر نـفـسـهــا ال ـح ــدي ــث «عـ ــن تــأثـيــر
الــدعــم املـصــري للتحركات الروسية في
عــاقــة الـقــاهــرة بــاملـعــارضــة الـســوريــة أو
بــالــريــاض» ،مكتفية بالتشديد على أن
مصر «ال ت ــزال تــرى أن الـحــل السياسي
لألزمة السورية هو املخرج الوحيد الذي
يضمن الحفاظ على األراضــي السورية،
وستعمل على ذلــك بكل الـطــرق وتدعم
تحركات املجتمع الدولي في هذا السياق

وتتواصل مع أشقائها العرب إلقناعهم
بوجهة نظرها».
في غضون ذلك ،يجري حديث عن زيارة
ق ــري ـب ــة ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي،
عــادل الجبير ،للقاهرة ،حيث سيلتقي
ال ـس ـي ـس ــي ويـ ـن ــاق ــش مـ ـع ــه الـ ـتـ ـط ــورات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،بـ ـع ــد ت ـ ــواص ـ ــل مـ ـكـ ـث ــف بــن
السياسيني املصريني والسعوديني ،لكن
موعد الزيارة لم يحدد حتى اآلن .وكان
وزير الخارجية املصري ،سامح شكري،
قد قــال في لقاء تلفزيوني إن «العملية
ال ـج ــوي ــة ال ــروس ـي ــة ت ــرم ــي إلـ ــى تــوجـيــه
ضربة قاصمة لتنظيم داعش في سوريا
والعراق» ،وإن ذلك «سيؤدي إلى القضاء
على اإلرهاب» .وأشار شكري إلى وجود
«اتصاالت مباشرة مع الجانب الروسي
تؤكد اهتمام روسيا بمقاومة اإلرهاب،
ومحاصرة انتشاره في سوريا».
فــي ش ــأن آخ ــر ،استقبل السيسي أمــس
نظيره التونسي الباجي قايد السبسي،
ف ــي أول زيـ ــارة لــأخـيــر إل ــى مـصــر منذ
تــولـيــه مـنـصـبــه .وتـ ــرأس الــزعـي ـمــان في
مقر رئاسة الجمهورية أعمال «اللجنة
العليا املـصــريــة ـ ـ التونسية املشتركة»
التي أسفرت عن توقيع  16مذكرة تفاهم
في مختلف املجاالت ،فيما أكد الرئيس
امل ـص ــري «ع ـم ــق وخ ـصــوص ـيــة الـعــاقــة
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بني البلدين» ،خالل مؤتمر مشترك بعد
انتهاء املباحثات الثنائية.
ً
ُ
وع ـل ــم أي ـض ــا أن الــرئ ـي ـســن نــاق ـشــا كــا
م ــن «املـ ـل ــف ال ـل ـي ـبــي واألزمـ ـ ــة ال ـســوريــة
واالنتهاكات اإلسرائيلية للقدس» ،فيما
سيطرت األوضاع في ليبيا على جلسة
املباحثات ،لكن أي تصريحات رسمية
ل ــم ت ـخــرج م ــن امل ـســؤولــن ب ــن الـبـلــديــن
حول ما تم االتفاق عليه في هذا الشأن.
كذلك من املقرر أن يشارك قايد السبسي
ف ــي اح ـت ـفــاالت «ن ـصــر أك ـتــوبــر» امل ـقــررة
ال ـيــوم ،ثــم ستعقد ل ـقــاءات بــن ال ــوزراء
املعنيني في البلدين قبل اختتام زيــارة
الرئيس التونسي الــذي أعلن توجيهه
دع ــوة للسيسي مــن أج ــل زي ــارة تونس
قريبًا.
على الصعيد الداخلي ،التقى السيسي
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء شـ ــريـ ــف إسـ ـم ــاعـ ـي ــل،
وم ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ،وع ـ ـ ــددًا مــن
الوزراء ،وناقش معهم «ضرورة ترشيد
االستيراد من املنتجات غير الضرورية
فــي ظــل األزمـ ــة ال ـح ــادة مــن أج ــل توفير
ال ــدوالر ،واالهـتـمــام بتنشيط السياحة
ومـنــح املستثمرين وشــركــات السياحة
م ــزاي ــا ك ـب ـيــرة» ،إض ــاف ــة إل ــى «االه ـت ـمــام
بــاملـشــروعــات الـصـغـيــرة وســرعــة تنفيذ
مـ ـش ــروع امل ـل ـي ــون فـ ـ ـ ــدان» .ك ــذل ــك اط ـل ــع،
خــال االجـتـمــاع ،عـلــى مــا فعله ال ــوزراء
منذ أدائهم اليمني الدستورية ،مطالبًا
بضرورة تكثيف العمل وحل املشكالت
ً
املتعلقة باالستثمار ،فضال عن تكثيف
الحضور امليداني للوزراء في الشارع.
فــي أزم ــة أخ ــرى ،بـعــدمــا ت ــداول ع ــدد من
نــاشـطــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
مقطعًا مصورًا ألحد املواطنني املصريني
يتعرض للضرب مــن أقــربــاء النائب في
البرملان األردني زيد الشوابكة ،أثار ذلك
استياء قطاع عريض من املصريني الذين
ط ــال ـب ــوا ال ـج ـه ــات امل ـس ــؤول ــة بــال ـت ـحــرك.
والحقًا ،أعلنت الخارجية املصرية تقديم
م ــذك ــرة اح ـت ـج ــاج إلـ ــى رئ ـي ــس ال ـبــرملــان
األردن ـ ــي عـلــى «ال ـت ـصــرف امل ـس ــيء بحق
العامل املصري» ،مؤكدة أنها تتابع نظر
القضاء األردن ــي في القضية ،بعد إلقاء
القبض على املتهمني باالعتداء.

تقرير

روحاني عن كارثة منى :سنستخدم لغة االقتدار إذا اقتضى ذلك
وعـلــى ام ـتــداد طــرق قريتي السويدة
واملثعن ،ظهرت عشرات الدبابات من
ط ــراز «إب ــرام ــز» وآل ـيــات عسكرية من
طــراز «برادلي» محترقة بشكل كامل
وبعضها تم إعطابه.
ولم ينجح الطيران السعودي في دعم
قــواتــه على األرض فقصف ع ــددًا من
امل ـنــازل الـتــي هجرها سكانها بفعل
امل ــواجـ ـه ــات واس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـج ـيــش
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي قـ ـب ــل انـ ـسـ ـح ــاب ــه م ـن ـهــا
وسيطرة الجيش اليمني و«اللجان
الـشـعـبـيــة» عـلـيـهــا .واس ـتــولــت ق ــوات
ال ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ع ـل ــى ك ـم ـيــات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن األس ـ ـل ـ ـحـ ــة والـ ــذخـ ــائـ ــر
وقــاذفــات القنابل وجــدت فــي املنازل
واملواقع العسكرية في قرية املثعن.
ُ
وسـ ّـجــل فــي الـســاعــات القليلة تدمير
ع ــدد مــن اآلل ـي ــات فــي مــواقــع متفرقة
م ــن جـ ـي ــزان ،م ــن بـيـنـهــا تــدم ـيــر آلـيــة
خلف موقع القرن وفرار بقية الجنود
باآلليات.
وف ــي عـسـيــر ،تـشـهــد مــديـنــة الــربــوعــة
قصفًا عنيفًا ،فــي محاولة ملنع تقدم
املقاتلني اليمنيني نحو عمق املنطقة،
بـعــد فـشــل كــل امل ـح ــاوالت الـسـعــوديــة
فــي استعادة السيطرة على املدينة،
وق ــد ق ـتــل ق ـي ــادي ع ـس ـكــري س ـعــودي
رفـ ـي ــع امل ـس ـت ــوى ف ــي ع ـم ـل ـيـ ُـة نــوعـيــة
للجيش اليمني و«اللجان» نفذت في
موقع خلف مدينة الربوعة.

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أول من أمس،
أن إي ــران ال يمكن أن تتغاضى عــن دم ــاء أبنائها.
وخ ــال مــراســم اسـتـقـبــال جـثــامــن الـحـجــاج الــذيــن
ق ـضــوا ف ــي مـشـعــر م ـنــى ،ق ــال روح ــان ــي «تـعــامـلـنــا
حتى اآلن بمنطق األخــوة واملشاعر ،وأحيانًا بلغة
الدبلوماسية ،لكننا سنستخدم لغة االق ـتــدار ،إذا
اقـتـضــت ال ـض ــرورة ذلـ ــك» ،م ـشــددًا عـلــى «ض ــرورة
تشكيل لجنة لتقصي الـحـقــائــق وتـحــديــد أسـبــاب
الكارثة التخاذ التدابير الالزمة ،وتفادي مثيالتها
في املستقبل» .وقد وصلت فجر أمس الدفعة الثانية
من جثامني الحجاج اإليرانيني إلى طهران ،وتضم
 114من ضحايا كارثة منى.
وأوضــح وزيــر الصحة حسن هاشمي ،لدى عودته
مــن الـسـعــوديــة ،أن «جـثــامــن بــاقــي الـحـجــاج سيتم
نقلها إلى أرض الوطن ،بشكل تدريجي ،حتى نهاية
األس ـبــوع ال ـحــالــي» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ال ت ــزال هناك
بعض املشاكل ،فلم يتم التعرف على هويات جميع
الجثث».
من جهته ،أعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء
محمد علي جعفري استعداد قوات الحرس لتوجيه
رد سريع وعنيف على النظام السعودي ،وإرغامه
على ّ
تحمل مسؤوليته تجاه كارثة مشعر منى.
وقال جعفري إن «العالم اإلسالمي قد ضاق ذرعًا

بخيانات وممارسات آل سعود الجاهلية ،كاملجازر
ال ـت ــي يــرت ـك ـبــون ـهــا ض ــد ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي امل ـظ ـلــوم،
وت ـشــريــد الـشـعــب ال ـس ــوري ال ـعــزيــز وق ـمــع الشعب
الـبـحــريـنــي وامل ـج ــازر الـطــائـفـيــة فــي ال ـع ــراق وإث ــارة
الـتـفــرقــة الـقــومـيــة ورعــايــة اإلره ــاب فــي كــل مـكــان»،
معتبرًا أن «هــذا النظام سينهار قريبًا أمــام غضب
املسلمني».
فــي غضون ذلــك ،أعلن رئيس لجنة األمــن القومي
والـسـيــاســة الـخــارجـيــة فــي مـجـلــس ال ـش ــورى عــاء
الــديــن بــروجــردي مـصــادقــة املجلس األعـلــى لألمن
القومي على االتـفــاق الـنــووي بني إيــران ومجموعة
دول « .»1+5وخالل اجتماع مجلس الشورى ،أمس،
ّتمت فيه املصادقة على الصفة «العاجلة» للمشروع
الـ ـن ــووي ،ب ـعــد ال ـف ـشــل ف ــي امل ـص ــادق ــة عـلـيــه بصفة
«عاجلة ج ـدًا» ،رأى بــروجــردي أن إيــران كانت هي
الرابحة في املواجهة .وقال إن «اعترافهم بحقنا في
التخصيب بنسبة  3.67هــو بحد ذاتــه مؤشر إلى
أننا حصلنا على حقنا».
وإذ أشار بروجردي إلى أن «هناك نقاط ضعف في
االتـفــاق الـنــووي» ،لكنه أضــاف أن «االتـفــاق النووي
هو حصيلة قرار وطني ،ولقد صادق عليه املجلس
األعـ ـل ــى ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي ،ب ـص ـف ـتــه امل ــرج ــع األع ـلــى
للنظام في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية».

وقــال «رغــم ذلــك ينبغي أن يتخذ مجلس الشورى
الـقــرار بشأنه ،في ضــوء توجيهات املرشد األعلى
للجمهورية اإلسالمية آية الله علي خامنئي».
في السياق ذاتــه ،رأى رئيس مجلس الشورى علي
الريـجــانــي أن الـتــأخــر فــي املـصــادقــة على املـشــروع
النووي «يضر بإيران» ،مؤكدًا أنه «يجب أن نشهد،
وفق املشروع النووي ،إلغاء جميع إجــراءات الحظر
بعد تنفيذ االتفاق النووي».
وفــي كلمة خــال اجتماع مجلس الـشــورى ،أوضح
الريجاني أن «مــن يــرى الساحة الدولية وظروفها
يـ ــدرك ض ـ ــرورة ع ــدم ال ـتــأخــر ف ــي امل ـص ــادق ــة على
امل ـشــروع ال ـن ــووي» ،مــؤكـدًا أن «امل ـشــروع ال ـنــووي ال
يتعارض مع البنود التي أوردتها اللجنة البرملانية
الخاصة لدراسة االتفاق النووي في تقريرها ،ومن
ضمنها البند السادس الذي يتضمن منع أي تفقد
للمراكز العسكرية والحساسة فــي الـبــاد ،وكذلك
ّ
البند السابع مــن التقرير الــذي يـحــذر مــن إمكانية
التغلغل في البالد عبر تنفيذ االتفاق النووي».
وأضاف أنه «بشأن البند الثامن لتقرير اللجنة ،فقد
جاء في املشروع النووي أيضًا أنه لو بــادر الطرف
اآلخــر إلى تهديد إيــران وحـ ّـول التعاون إلى تهديد،
فإن االتفاق النووي والتعاون الطوعي سيتغيران».
(األخبار)

