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ّ
تحذر من الإرهاب العابر للحدود والجامعة العربية تعلن دعم العراق
طهران

المو�صل خارج �سيطرة الحكومة العراقية ...والنجيفي يدعو �إلى الوحدة لمواجهة الإرهاب
ت��ط��ورات دراماتيكية متسارعة
ش��ه��ده��ا ال��ع��راق خ�ل�ال ال��س��اع��ات
األربع والعشرين األخيرة بدءا ً من
الموصل الذي سيطر مسلحو تنظيم
داعش عليها وعلى الحويجة وأحياء
من كركوك بعد معارك عنيفة ،ما دفع
الحكومة العراقية إلى تشكيل خلية
أزمة برئاسة نوري المالكي بعد أن
دعت البرلمان إلى إعالن الطوارئ.
وكانت وكالة أنباء «األناضول»
أف��ادت في وقت سابق عن سيطرة
داعش على مطار الموصل المدني،
ثاني أكبر مدن العراق ،مضيفة أن
«مسلحي التنظيم سيطروا أيضا ً
على مبنى محافظة نينوى ومركز
القاهرة للشرطة وقاموا بإحراقه».

إعادة األمن واالستقرار إلى المناطق
التي تعرضت للهجمات.
واع���ت���ب���رت ال��م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
الخارجية اإليرانية أن اتساع نطاق
الهجمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ال��ع��راق
مثاال ً ب���ارزا ً لخطر اإلره���اب العابر
للحدود ،وأضافت« :التهديد الذي
يمثله اإلرهاب على النطاق العالمي
ي��س��ت��وج��ب وق�����وف ال��ح��ك��وم��ات
واألوس�����اط ال��دول��ي��ة إل���ى جانب
الحكومة وال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي في
الظروف الخطيرة الراهنة».
وأعلنت أفخم دع��م الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي����ران للحكومة
وال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ف��ي ال��ظ��روف
الجارية ،معتبرة أن المهم والمؤثر
ج��دا ً ترسيخ التضامن والتعاون
بين جميع األط��راف السياسية في
مواجهة اإلرهابيين في العراق.

وتستمر المعارك بين الجيش
العراقي والتنظيم منذ أربعة أيام.
وقال مصدر« :إن هذه المنطقة تم ّر
بأشد مراحلها األمنية بعد انتشار
مسلحي داعش فجر أمس في أحياء
متفرقة من الساحل األيسر الذي كان
مسرحا ً للعمليات العسكرية لداعش
الموجود أساسا ً فيها».
وأض���اف المصدر أن «مسلحي
داع��ش عملوا في بداية األم��ر على
إخ��راج معتقليهم الذين اعتقلتهم
القوات األمنية العراقية في األيام
الماضية وأودعوا سجون الموصل»
مشيرا ً إل��ى أنهم «نجحوا في ذلك
عندما قاموا بالسيطرة على سجن
ب����ادوش ال��واق��ع غ���رب ال��م��وص��ل،
وكذلك على سجن التسفيرات في
منطقة الفيصلية ش��رق الموصل،
وعلى سجن مكافحة اإلرهاب الذي
ي��ق��ع وس���ط ال��م��دي��ن��ة» ،الف��ت �ا ً إل��ى
أن «جميع المعتقلين تمكنوا من
الخروج منها».
وتابع المصدر أن «عناصر داعش
تمكنت م��ن السيطرة أي��ض �ا ً على
مبنى محافظة نينوى ال��ذي يضم
مقري الحزبين الطالباني والبرزاني
اللذين أخليا بالكامل خ��وف �ا ً من
استهداف داعش لهما ،كما حصل في
اليومين الماضيين في الدومو في

نزوح سكاني

المعارك مستمرة
منذ  4أيام

حواجز للقوات العراقية
طوزخرماتو».
ونفى المصدر أن تكون عناصر
داع�����ش س��ي��ط��رت ع��ل��ى ال��م��ط��ار
العسكري ال��م��وج��ود ف��ي المدينة
ك��ون��ه «م��ق��را ً للعمليات والخطط
األمنية والعسكرية للجيش العراقي
ويتمركز فيه أيضا ً الضباط».
ويبدو أن القوات األمنية العراقية
لم تتخذ بعد قرار الحسم العسكري
لعدم تكرار سيناريو ما حصل في
الفلوجة والرمادي أي الحديث عن
الجبهة الثانية المناوئة للحكومة،
كما أن مدينة الموصل هي مدينة
م��ت��رام��ي��ة األط������راف وأح��ي��اؤه��ا
السكنية متقاربة جدا ً وأي عمليات
تطهير إذا ما أجريت عسكريا ً فإنه
ستنتج عنها أضرار بشرية ومادية
كبيرة ،خصوصا ً أن هناك عائالت
باآلالف ال تزال محاصرة داخل هذه
األحياء التي يسيطر عليها عناصر
«داعش».
وبحسب مصادر عسكرية فإن
«وج��ود المدنيين في ه��ذه األحياء
يعيق تقدم القوات العراقية التي
راه��ن��ت ف��ي األي���ام الماضية على
أجهزة مكافحة اإلره��اب ،التي ربما

كل االمكانات للتصدي لداعش
ستستقدم من بغداد من أجل القيام
بعمليات عسكرية» ،مضيفة أن
توسع العملية مع التباطؤ هو لعدم
حسم هذه المعركة.
وشهدت المحافظات المالصقة
لمحافظة نينوى والموصل وهي
كركوك وصالح الدين وحدود األنبار
استنفارا ً أمنيا ً كبيرا ً جدا ً خوفا ً من
انتشار مسلحي داع��ش فيها .وقد
شهدت ه��ذه المناطق دوري��ات من
قبل الجيش العراقي واستنفرت
قوات البشمركة على طول الحدود
التي تربط محافظة دهوك بمحافظة
نينوى شماال ً وص��وال ً إلى محافظة
ديالى التي تشهد استنفارا ً منذ أكثر
من ثالثة أي��ام أيضاً ،عقب معركة
س��ام��راء التي ح��اول فيها مسلحو
داعش السيطرة على مرقد اإلمامين
العسكريين وسط هذا القضاء.

إقالة مدير شرطة

وأفاد مصدر في شرطة محافظة
صالح الدين بالعراق ،بأن مسلحي
ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش» ان��ت��ش��روا في
م��ؤس��س��ات ح��ك��وم��ي��ة ب��ال��ش��رق��اط
شمال تكريت .وق��ال« :إن مسلحي

داعش انتشروا في مبنى قائممقامية
الشرقاط وعلى مديرية الشرطة
في الشرقاط وق��ام��وا ب��إح��راق مقر
ف��وج ال��ط��وارئ» .وأض��اف المصدر
ال��ذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
أن «عددا ً من مناطق الشرقاط بدت
خالية من القوات األمنية العراقية».
وكان مصدر في شرطة محافظة
ص�لاح الدين أف��اد في وق��ت سابق
بأن عناصر «داع��ش» انتشرت في
أحد الطرق الرئيسة شرق تكريت،
وف���ي ح��ي��ن ب��ي��ن أن���ه ف���رض حظر
تجول جزئي بمناطق قضاء بيجي
وتكريت ،أشار إلى أن العشرات من
األسر بدأت بالنزوح من تكريت إلى
شمال العراق.
وفي السياق ،أعلن رئيس مجلس
محافظة صالح الدين العراقية أحمد
الكريم إقالة مدير شرطة المحافظة
اللواء الركن جمعة عناد وتعيين
المدير السابق الذي تم اجتثاثه حمد
النامس ب��دال ً منه .ومن الغريب أن
هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه
المحافظة حاليا ً هجوما ً خطراً.
وق��ال الكريم« :إن مدير شرطة
ص�لاح الدين ال��ل��واء الركن جمعة

عناد أقيل م��ن منصبه واستدعي
مدير الشرطة السابق حمد النامس
ال��ذي سبق أن اجتث من منصبه،
ليحل بدال ً من عناد» .وأضاف الكريم
أنه «اس ُتدعي العميد الركن عصام
متعب والذي اجتث أيضا ً من منصب
مدير شرطة تكريت الذي كان يشغله
سابقاً ،وعُ يّن حاليا ً معاونا ً لقائد
شرطة المحافظة».

النجيفي« :داعش»
سيدمر العراق

ح��ذر رئيس البرلمان العراقي
أس��ام��ة النجيفي م��ن ق��ي��ام داع��ش
بتدمير ال��ع��راق م��ا ل��م ُت��ج� ّه��ز كل
اإلم���ك���ان���ات ال��دول��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة
للتصدي للتنظيم .واعتبر في مؤتمر
صحافي في البرلمان أن ما يحدث
ف��ي ال��م��وص��ل م���ؤام���رة تستهدف
العراق .ودع��ا الجيش إلى تكثيف
القصف الجوي على داعش .وطالب
(رئيس إقليم كردستان مسعود)
البارزاني بتقديم الدعم العسكري
للجيش والمساعدة للنازحين من
نينوى.

من جهة أخرى ،قرر مجلس النواب
العراقي أمس عقد جلسة طارئة غدا ً
الخميس ،لمناقشة األوضاع األمنية
التي تشهدها البالد.
وقالت قناة العراقية الرسمية في
خبر عاجل بثته أمس« :إن مجلس
ال��ن��واب ال��ع��راق��ي ق��رر ال��ي��وم عقد
جلسة طارئة يوم الخميس المقبل».
وأض���اف���ت« :ال��م��ج��ل��س سيناقش
األوضاع األمنية التي تشهدها البالد،
خصوصا ً محافظة نينوى».
وج��اء ذل��ك بعدما تسلم مجلس
النواب العراقي ،في وق��ت سابق،
طلبا ً مشتركا ً من رئاستي الجمهورية
والوزراء إلعالن حالة الطوارئ.

تنديد ...ودعم

وتلقت الحكومة العراقية مواقف
عربية وإقليمية داعمة ،إذ أعلنت
جامعة الدول العربية دعمها للجهود
التي تبذلها الحكومة العراقية من
أج��ل م��ح��ارب��ة اإلره����اب ،وأع��رب��ت
ع��ن استيائها م��ن تصاعد موجة
العمليات اإلرهابية ضد المواطنين
العراقيين التي استهدفت آخرها
مدينة الموصل.

�صحف العدو� :سل�سلة اتفاقات �سرية
المفكر الأميركي ت�شوم�سكي:
ا�ستمرار ح�صار غزة «عار» على المجتمع الدولي بين ال�سعودية و«�إ�سرائيل»
وقع المفكر األميركي العالمي نعوم تشومسكي عريضة
بعنوان «ال لحصار غ��زة» التي أطلقها رئيس اللجنة
الشعبية لمواجهة الحصار في القطاع النائب جمال
الخضري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقع المفكر األميركي العالمي نعوم تشومسكي عريضة
بعنوان «ال لحصار غ��زة» التي أطلقها رئيس اللجنة
الشعبية لمواجهة الحصار في القطاع النائب جمال
الخضري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.
وذكر بيان للجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم
أن تشومسكي قال أثناء التوقيع« :إن كل يوم يمر في
الحصار «اإلسرائيلي» ضد غزة يمثل عارا ً على المجتمع
ال��دول��ي ال��ذي يتغاضى ع��ن ه��ذا ال��وض��ع البغيض».
وأضاف« :الحصار الذي يتعرض له أهل غزة والذي صمم
كي يبقوا على أدنى مستويات البقاء اإلنساني ،يمثل أحد
أعظم الجرائم التي شهدها القرن الواحد والعشرين».
وتابع تشومسكي« :ل��م يعان أح��د أكثر من أولئك
السكان المحاصرين في سجن غزة الكبير يتعرضون
للطرد والمجازر واإلرهاب والتعذيب وكل امتهان للكرامة
ابتدعته قسوة البشر» ،وأكد ضرورة إنهاء الحصار بشكل
فوري والسماح للسكان في القطاع بالتمتع على األقل
بالحرية والفرص التي يستحقونها بجدارة .مشددا ً على

أن الحصار انتهاك للقانون والعدالة والقواعد األساسية
للكرامة اإلنسانية.

بعد تخلي بالده عن الإ�شارة �إلى القد�س ال�شرقية «بالمحتلة»

الأردن ي�ستدعي القائم بالأعمال الأ�سترالي
استدعت وزارة الخارجية األردنية
القائم باألعمال األسترالي في عمان
ج���ون فيكس ب��ع��د ق���رار أستراليا
التوقف عن وصف القدس الشرقية
بـ»المحتلة».
وقالت صباح الرافعي المتحدثة
باسم الوزارة في بيان« :إن الوزارة
استدعت القائم باألعمال األسترالي
ف��ي عمان وأبلغته بقلق وان��زع��اج
الحكومة األردنية من قرار الحكومة
األسترالية» .وأضافت« :هذا القرار
يخالف م��وق��ف المجتمع ال��دول��ي
ويناقض القرارات الدولية كافة التي
تعتبر القدس الشرقية جزءا ً أساسيا ً
من كامل األراضي الفلسطينية التي
احتلت في حزيران  ،1967بموجب

القانون الدولي وق��رارات الشرعية
الدولية».
ك��ان مجلس الشيوخ األسترالي
ق��رر التخلي عن عبارة «المحتلة»
عند اإلش��ارة إل��ى القدس الشرقية،
في خطوة وصفها أحد أعضائه بأنها
تمثل «تحوال ً كبيراً» في سياسة البالد
الخارجية .وأثار ذلك جداال ً حاميا ً في
المجلس بعد ما أصدر النائب العام
ج��ورج برانديس بيانا ً أوض��ح فيه
موقف كانبيرا إزاء مشروعية التوسع
االستيطاني «اإلسرائيلي» في المدينة
المقدسة.
وجاء في بيان النائب العام «أن
وصف المناطق الخاضعة للتفاوض
في نطاق عملية السالم باستخدام

عبارات ذات مرجعية تاريخية أمر
غير نافع .إن إط�لاق صفة المحتلة
على ال��ق��دس الشرقية يعتبر أم��را ً
مليئا ً ب��إي��ح��اءات تحقيرية غير
مناسبة وغير مفيدة» .ومضى قائالً:
«الحكومة األسترالية لن تعمد إلى
وصف المناطق الخاضعة للتفاوض
بهذه العبارات التي توحي بمواقف
مسبقة ».وأض���اف ال��ن��ائ��ب العام
األسترالي إن كانبيرا تؤيد التوصل
إل��ى ح��ل سلمي للصراع «يعترف
بحق «إس��رائ��ي��ل» بالعيش بسالم
داخ��ل ح��دود آمنة ،ويعترف أيضا ً
بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس
دولته المستقلة».

ال�سعودية� :أحكام ب�سجن  33متهم ًا بالإرهاب
لفترات ت�صل �إلى  30عام ًا
أصدرت محكمة سعودية أحكاما ً بالسجن لفترات تصل
إلى  30عاما ً بحق  33متهما ً باإلرهاب ،وذلك بعد ثمانية
أع��وام من القبض عليهم .كما قضت المحكمة في مدينة
جدة بأن بعض المتهمين سيحظر عليهم السفر بعد قضاء
محكوميتهم ،بحسب ما نقلت وكالة األنباء السعودية.
ولم يتضمن تقرير الوكالة أي معلومات بشأن وضع
 38شخصا ً آخر اعتقلوا مع المتهمين الـ 33الذين صدرت
بحقهم األحكام أول من أمس االثنين ،وذلك في حي النخيل

بالرياض عام  2006بتهم من بينها تشكيل خلية إرهابية
وحيازة أسلحة والتخطيط لتهريب مساجين.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن السلطات السعودية
سحقت عام  2006تمردا ً لتنظيم «القاعدة» استمر ثالثة
أع��وام ،وأودع��ت أكثر من  11ألف شخص في سجونها
األمنية .وفي األشهر القليلة الماضية قدمت السعودية
مئات من المتشددين إلى محاكم أودعت كثيرين منهم في
السجون وأصدرت أحكاما ً باإلعدام على آخرين.

ت��ت��واص��ل التقارير اإلخ��ب��اري��ة
التي تكشف العالقة الحميمة بين
نظام آل سعود وك��ي��ان االحتالل
«اإلس����رائ����ي����ل����ي» .ف��ق��د كشفت
صحيفة «ي��دي��ع��وت اح��رون��وت»
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» أم��س ع��ن وج��ود
سلسلة ط��وي��ل��ة م��ن االت��ف��اق��ات
السرية والمصالح المشتركة بين
الجانبين.
وق��ال��ت الصحيفة ف��ي تقرير
لكاتبها سمدار بيري نشرته إن
«المناظرة التلفزيونية التي جمعت
بين رئيس جهاز االستخبارات
السعودية األسبق تركي الفيصل
ورئ���ي���س ج��ه��از االس��ت��خ��ب��ارات
العسكرية «اإلسرائيلية» السابق
عاموس يادلين في بروكسيل في
ال��س��ادس والعشرين م��ن الشهر
ال��م��اض��ي ه��ي رس��ال��ة ت��رم��ي إلى
إظهار االتصاالت التي كانت تجري
تحت الطاولة بين الجانبين» الفتا ً
إلى تفاهم الطرفين حول العديد
من القضايا وبخاصة إيران وعدم
وجود خالفات جوهرية بينهما.
وأش����ار ال��ك��ات��ب إل���ى أن أح��د
أص��دق��ائ��ه ال��ج��دد م��ن السعودية
اس��ت��غ��رب ع���دم وج����ود أص���داء
لهذا ال��ح��دث التاريخي المتمثل
بالمناظرة التلفزيونية التي تمت
بين الفيصل ويادلين موضحاً:
«إن اللقاء بث من القناة الرسمية
وحظي بمشاهدة بلغت ال��ذروة
وأحدث أصداء كبيرة».
ولفت الكاتب الذي روج للتقرير
بالحديث عن «صديقه السعودي»

إل��ى أن الكثير م��ن السعوديين
تابعوا ه��ذه المناظرة التي تمت
بتوجيه من الصحافي األميركي
ديفيد اغنشيوس المعروف بعالقته
القوية مع نظام آل سعود وتساءلوا
كيف نشأت فكرة إجالس الفيصل
ويادلين معا ً ومن ذا الذي يعلم أنه
لم تجر بينهما اتصاالت حينما كانا
في منصبيهما السابقين.
واع��ت��ب��ر ال��ك��ات��ب أن الفيصل
وه���و ش��ق��ي��ق وزي���ر خ��ارج��ي��ة آل
سعود ش��ارك ف��ي ه��ذه المناظرة
«ل��ي��ج��اري ال��س��ي��اس��ة ول��ي��ح��دد
أه��داف��ا ً حيث أص��ب��ح ف��ي سجله
ع��ش��رات ال��ل��ق��اءات السرية تحت
غطاء أكاديمي مع ضباط وساسة
وخبراء «إسرائيليين» واصفا ً إياه
بأنه دائما ً مستعد وسخي ومتوخ
للهدف».
ورأى ال��ك��ات��ب «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ط
أن المطلوب من نظام آل سعود
ل��ل��ت��ف��اه��م م���ع «إس���رائ���ي���ل» هو
«نفض الغبار عن مبادرة السالم
ال��ت��ي طرحها ع��ام  2002ودم��ج
المركب الفلسطيني فيها ورف��ع
مستوى االت��ص��ال بالمسؤولين
«اإلسرائيليين» ،فالمفاتيح عندهم
ويجب تشغيل المحرك فقط وليس
لديهم ما يخسرونه بعد أن رفع
األميركيون أيديهم استسالما ً تجاه
عملية السالم في المنطقة».
ي���ذك���ر أن ه�����ذه ال��م��ن��اظ��رة
التلفزيونية التي جمعت الفيصل
وي��ادل��ي��ن سبقها ك��ش��ف العديد
من التقارير اإلعالمية عن وجود

ل���ق���اءات واج��ت��م��اع��ات مستمرة
وتنسيق دائم بين نظام آل سعود
والكيان «اإلسرائيلي» بخصوص
العديد من القضايا في المنطقة
وف��ي مقدمها ال��ح��رب العدوانية
التي تشن على سورية حيث يقوم
الجانبان وبتنسيق مع دول غربية
وعلى رأس��ه��ا ال��والي��ات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا ،إضافة إلى
مشيخة قطر وحكومة رجب طيب
أردوغ��ان في تركيا بتقديم الدعم
والتمويل والتسليح للمجموعات
اإلرهابية المسلحة التي تعيث قتالً
وتخريبا ً وتدميرا ً في سورية منذ
أكثر من ثالث سنوات.
يذكر أن الفيصل ليس المسؤول
األوح��د في نظام آل سعود الذي
يقيم ع�لاق��ات ق��وي��ة وات��ص��االت
ول���ق���اءات م��ع م��س��ؤول��ي الكيان
«اإلسرائيلي» ،حيث كشفت تقارير
صحفية كثيرة ح��دي��ث�ا ً ع��ن عقد
لقاء بين أكثر من مسؤول من هذا
النظام ومسؤولين «إسرائيليين»
بينهم رئيس االستخبارات المقال
بندر بن سلطان آل سعود ورئيس
ح��ك��وم��ة ال��ك��ي��ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
ب��ن��ي��ام��ي��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ح��ي��ث اتفق
االث��ن��ان وقتها ب��أن ت��ق��وم مملكة
النفط الخليجية بتقديم األم��وال
لخدمات االستشفاء التي يقدمها
كيان االحتالل لإلرهابيين الذين
تتم معالجتهم في مستشفيات هذا
الكيان بعد إصابتهم أثناء قتالهم
إلى جانب المجموعات اإلرهابية
المسلحة في سورية.

المرزوقي ي�س ِّوق نف�سه رئي�س ًا مقب ًال لتون�س
ع��ل��ى رغ����م م���ا أدل�����ى ب���ه من
تصريحات مفادها أن��ه سيحسم
موقفه م��ن الترشح لالنتخابات
الرئاسية قبل شهر من موعدها،
إال أن الرئيس التونسي المنصف
المرزوقي ب��دأ حملته االنتخابية
مبكرا ً من خالل ظهوره في برنامج
تلفزيوني على قناة «التونسية»
الخاصة.
واع��ت��ب��ر م��راق��ب��ون أن ظ��ه��ور
المرزوقي في هذا البرنامج ما هو
إال خطوة أولى نحو تأكيد ترشحه
في االنتخابات الرئاسية المقبلة،
خصوصا ً أنه وجد الوقت الكافي
ل��ل��رد ع��ل��ى منتقديه وخ��ص��وم��ه،
واإلش�������ادة ب��ن��ف��س��ه وب��م��واق��ف��ه
وبمؤلفاته وم��ق��االت��ه وش��ه��ادات��ه
العلمية ،وارت���دى وألول م��رة منذ
أع��وام ربطة عنق قدمها له مقدم
البرنامج هدية على ال��ه��واء ،في
إشارة إلى أنه جاهز لدخول مرحلة
التعامل رسميا ً مع بروتوكوالت

رئ��اس��ة ال��دول��ة وخصوصياتها
الشكلية ب��ع��د ت��ج��اوز المرحلة
االنتقالية وخوض تجربة االستقرار
في الحكم.
والح����ظ ال��م��ت��اب��ع��ون ل��ل��ش��أن
ال���ت���ون���س���ي م���ن���ذ ف���ت���رة خ���وض
ال��م��رزوق��ي م��رح��ل��ة اإلع��ل�ان عن
ترشحه لالنتخابات المقبلة عبر
ج��والت��ه ف��ي ال��م��ن��اط��ق الداخلية
وتنظيمه لقاءات دورية مع ممثلي
المحافظات وتركيزه في الحوار
مع الفقراء وسكان المناطق الريفية
وال��ن��س��اء ال��ع��ام�لات ،إض��اف��ة إلى
إص��راره على عدم قطع صلة الود
مع تيارات اإلس�لام السياسي من
خ�لال دع��وت��ه إل��ى «إق����رار قانون
التوبة للمسلحين ،ودف��اع��ه عن
النقاب ،وانتقاداته الالذعة للتيارات
العلمانية والمدنية ،وللمعارضة
التي كانت تناوئ حركة النهضة
وحكومة الترويكا».
ورف���ض ال��م��رزوق��ي م��رة أخ��رى

الدعوات التي ُوجهت له بالتخلي
عن الحكم في حالة قراره الترشح
للرئاسة حتى ال يستخدم إمكانات
ال��دول��ة لتلميع ص��ورت��ه ،وق��ال:
«ه��ذه أول م��رة يدعى فيها رئيس
لالستقالة مقابل الترشح ،في حين
أن الدولة التونسية تقوم حاليا ً على
مؤسستين هما الرئاسة والمجلس
التأسيسي» ،مشيرا ً إلى أنه ال يوجد
أي مانع قانوني لترشحه.
وكذب المرزوقي نتائج عمليات
س��ب��ر اآلراء ال���ت���ي ت��ض��ع��ه في
مرتبة متأخرة من نيات تصويت
التونسيين ،واعتبرها ال تعكس
حقيقة آراء التونسيين فيه ،كما ر ّد
بقوة على من يتهمونه بعدم القدرة
على تقديم واج��ه��ة جيدة للدولة
ال��ت��ون��س��ي��ة ف��ي ال���خ���ارج ،وق���ال:
«الرئيس ليس بمظهره ،وأنا كلما
زرت عاصمة من العواصم وجدت
التقدير لشهاداتي العليا وكتبي
ومقاالتي ومواقفي».

وقال األمين العام لجامعة الدول
العربية نبيل العربي في بيان وفق
«ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»« :إن جامعة
الدول العربية تتضامن بالكامل مع
ال��ع��راق وشعبه في مواجهة هذه
المحنة وتبدي دعمها للجهود التي
تبذلها الحكومة العراقية من أجل
محاربة اإلره���اب» ،مؤكدا ً ضرورة
«تحقيق التوافق الوطني العراقي
في هذه المرحلة الخطيرة التي تهدد
أمن العراق واستقراره السياسي».
واس��ت��ن��ك��رت ال��م��ت��ح��دث��ة باسم
وزارة الخارجية اإليرانية مرضية
أفخم ،هجوم اإلرهابيين على مدينة
ال��م��وص��ل م��رك��ز محافظة نينوى
ال��واق��ع��ة ش��م��ال غ��رب��ي ال��ع��راق،
واعتبرت ات��س��اع نطاق الهجمات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي ال��ع��راق م��ث��اال ً ب��ارزا ً
لخطر اإلرهاب العابر للحدود.
وأعربت أفخم عن القلق من مسار
هجمات اإلرهابيين المتسلسلة على
مختلف المناطق المدنية والقروية
في ال��ع��راق ،وعبرت عن األم��ل بأن
يفضي اإلج����راء المشترك لقوات
الجيش وال��ق��وى األمنية والشعب
العراقي في مواجهة اإلرهابيين ،إلى

وأك���د م��ص��در ع��راق��ي مطلع أن
المدينة شهدت موجة نزوح كبيرة
باتجاه البلدات والقرى المجاورة،
وذل��ك ج��راء الهجوم .وأض���اف أن
أرتاال ً طويل ًة من النازحين توجهوا
إلى المناطق الكردية ،إال أن سلطات
منطقة كردستان ترفض حتى اآلن
استقبالهم.
وأف���ادت تقارير أن بلدات سهل
ن��ي��ن��وى تستقبل ال��ن��ازح��ي��ن من
الموصل ،في وق��ت ح � ّذرت مصادر
محلية م��ن ك��ارث��ة إنسانية ج��راء
األزمة.
وف��ي السياق ،خرجت تظاهر ٌة
في الموصل تطالب بحماية سكانها
ومحاسبة محافظ المدينة ال��ذي
ا ّتهموه بالتواطؤ مع اإلرهاب .وحمل
األه��ال��ي المحافظ اث��ي��ل النجيفي
المسؤولية ،داعين الحكومة إلى
تغييره بأسرع وقت ممكن.
ووجه األهالي نداء لممثليهم في
مجلسي النواب ومحافظة نينوى
بالتحرك السريع من أج��ل إيصال
صوت الجماهير للجهات المعنية،
مؤكدين أن اإلره���اب ال ي��رح��م وال
يعرف اإلنسانية وأن اإلرهابيين هم
وحوش على شكل بشر.

الجزائر وباري�س نحو �شراكة
ا�ستراتيجية مفتوحة
أكدت الجزائر وفرنسا عمق العالقات الثنائية بينهما ،والتوجه نحو شراكة
استراتيجية مفتوحة ،تعزيزا ً للعالقة القائمة بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك جمع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة،
بنظيره الفرنسي لوران فابيوس ،أكد األخير وجود رغبة فرنسية في العمل مع الجزائر
لبناء شراكة استراتيجية .ووصف فابيوس زيارته إلى الجزائر بأنها «مهمة» ،وتأتي
في إطار سعي البلدين لتهيئة األرضية المناسبة لبناء عالقات جيدة.
وقال إنه «بحث خالل زيارته الرئيس فرانسوا هوالند ورئيس الوزراء جون مارك
ايرولت ،قضايا سياسة وأمنية واقتصادية ذات اهتمام مشترك» .وأضاف أن «فرنسا
تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجاالت».
وأكد لعمامرة أن «الشراكة الجزائرية  -الفرنسية ستكون مفتوحة على كل
القطاعات ،التي تعطيها الجزائر أولوية» .وأوضح أن تلك الشراكة ترتبط أيضا ً
بـ«الخطة الخماسية للتنمية الجزائرية» .وأض��اف الوزير إنه ستتم «محاولة
الحصول على تنافس كل الشركاء لكي تنصب مساهماتهم في فائدة الجزائر».
على صعيد آخر ،نفت الجزائر وباريس مشاركة قوات لهما في مطاردة جماعات
إرهابية في ليبيا .ونفى لعمامرة وفابيوس مشاركة قوات البلدين في مالحقة
الجماعات اإلرهابية في ليبيا ،ودعا الطرفان إلى تضافر الجهود كلها إلخراج ليبيا من
الفوضى ،وإيجاد حل نهائي لألزمة.
من جهة أخرى ،أكد لعمامرة أن «الشفافية تعد في كل وساطة دولية القاعدة
األساسية المعمول بها لجعل األطراف المتنازعة تتوصل إلى تفاهم وإلى تسوية
نهائية للنزاع».

تقرير �إخباري
خطاب ال�سي�سي ...معالم مرحلة بر�ؤية رجل دولة
وشعبي واسع ُقوبل به خطاب الرئيس المصري الجديد
سياسي
ترحيب
ٌ
ٌ
ٌ
عبدالفتاح السيسي في «احتفال التنصيب» ،إذ أ ّكد خبراء ومراقبون أنّ
«الخطاب وما حمله من نقاط كثيرة كشف أنّ السيسي رجل دولة من الطراز
مؤسسات الدولة لعلمه
الرفيع ،وعلى فهم ودراية كبيرتين بكيفية إدارة
ّ
بمفاصلها وخباياها ،فضالً عن إدراكه نقاط الق ّوة التي يمكن االستفادة منها
ونقاط الضعف التي يُعانيها المصريون ،ومقدرته على مجابهة المشكالت
الكبرى».
وتصدرت خطاب الرئيس المصري الجديد عبدالف ّتاح السيسي عناوين
ع��دة أبرزها « :ال تصالح مع اإلخ���وان»« ،ال قيادة موازية تنازع الدولة
هيبتها»« ،ال تسامح أو رحمة لمتورطي قضايا الفساد» ،متعهّدا ً المحافظة
على حقوق الفقراء والعمل على حماية الفكر واإلبداع وتحقيق تنمية شاملة
في جميع المجاالت.
ويرى مراقبون أنّ «خطاب السيسي جاء متوازنا ً ومطمئنا ً لكل فئات
الشعب المصري وباعثا ً ألمل جديد افتقده المصريون على مدى السنين
الماضية» ،الفتين إلى أنّ «الخطاب يؤ ّكد قدرة السيسي على إخراج مصر من
النفق المظلم والسوء الذي خلّفته فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي»،
فضالً عن وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وتقديره للرجال المخلصين
الذين حملوا المهمات الجسام ،إذ تجلّى ذلك في تكريمه للرئيس السابق
عدلي منصور ،بمنحه «قالدة النيل» على حد قولهم .وعلى رغم التحدّيات
التي تنتظر السيسي وعلى رأسها األمن واالقتصاد ،إال أنّ محللين أ ّكدوا أنّ
«الخطاب يكشف دراية السيسي بالتحدّيات والصعاب التي تواجهها مصر
وكيفية التغلّب عليها».
المنسق العام لتيار االستقالل أحمد الفضالي ،أنّ «خطاب
في األثناء ،أ ّكد
ّ
السيسي جاء متن ّوعا ً وشامالً مكتمل األرك��ان ،مجيبا ً عن كل األسئلة التي
تدور في األذهان بشأن حلول المشكالت».
من جهة اخرى ،قال األمين العام لحزب النور السلفي جالل مرة« :الرئيس
الجديد فتح بخطابه الباب أمام كل الكفاءات الوطنية المخلصة ،لخدمة
الوطن ولم يهمل حق شهداء الشرطة والجيش».
في السياق ،أبان األمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي،
أنّ «من أهم النقاط التي تض ّمنها الخطاب تأكيد السيسي عدم المصالحة مع
المتو ّرطين في الدماء ،األمر الذي لقي ترحيب الكثير من القوى السياسي «.
و أ ّكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد أنّ «تكرار ذكر
كلمة األمن في خطاب السيسي يؤ ّكد أ ّنه وضع هذه المشكلة المزمنة التي
يعاني منها المصريون منذ ثالث سنوات على رأس أولوياته ،ما يدل على أنّ
القضية تم ّثل الهم األكبر للرئيس المنتخب».

