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اال�ستخبارات «الإ�سرائيلية» ُمن َيت بخ�سارة �أمنية وع�سكرية وتحاول ترميم �صورتها الفا�شلة

الجي�ش العراقي يتقدّ م في عملياته وهجوم ي�ستهدف الب�شمركة في كركوك

مقتل  88من «داع�ش» في تكريت والعظيم في قب�ضة الجي�ش
أفاد مصدر أمني في شرطة صالح
ال��دي��ن أم���س ،ب��أن ال��ق��وات األمنية
تمكنت من تحرير قرية العوينات
جنوب تكريت م��ن عناصر تنظيم
«داعش» ،مشيرا ً إلى أن تلك القوات
األمنية تقوم حاليا ً بتمشيط القرية.
وقال المصدر لـ»السومرية نيوز»:
«إن ال��ق��وات األمنية وب��إس��ن��اد من
طيران الجيش تمكنت ،من تحرير
قرية العوينات الواقعة بين العوجة
ومدينة تكريت ،بعد اشتباكات عنيفة
مع عناصر داعش» .وأضاف المصدر
ال��ذي طلب ع��دم الكشف ع��ن اسمه
أن «تلك القوات األمنية تقوم حاليا ً
بتمشيط القرية من عناصر داعش
بحثا ً عن مسلحين ومخابئ للعتاد».
وفي السياق ،أعلن جهاز مكافحة
اإلره��اب بالعراق ،مقتل  88عنصرا ً
من تنظيم «داع��ش» وح��رق  12من
سياراتهم في تكريت.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م الجهاز
ص���ب���اح ال���ن���ع���م���ان ف����ي ح��دي��ث
لـ»السومرية ن��ي��وز»« :إن ق��وة من
جهاز مكافحة اإلره��اب وبالتنسيق
مع طيران الجيش استهدف تجمعات
مع عجالت لتنظيم داعش في مناطق
ال��ق��ص��ور ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي ال��ب��ي��ازع
والعوجة وفلكة العلم بمدينة تكريت،
أسفرت عن مقتل  88من داعش وحرق
 12من سياراتهم» .وأضاف الجهاز
أن «العمليات استندت إلى معلومات
استخبارية دقيقة».
في األثناء ُقتل عنصر من قوات

قتلى من عناصر داعش
البشمركة الكردية وأصيب أربعة
آخ���رون ب��ج��روح أم��س ف��ي انفجار
عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم
غرب مدينة كركوك ( 420كلم شمال
بغداد) .بحسب ما أفاد مصدر أمني
وآخر طبي.
وق��ال ضابط رفيع المستوى في
الشرطة العراقية «إن عبوة ناسفة
انفجرت بدورية لقوات البشمركة
غرب كركوك على بعد  30كلم على

الطريق الرابطة بين ناحيتي الملتقى
والرشاد».

تفجير مبنى
شرطة الرمادي

وأف���اد مصدر أمني ف��ي محافظة
األنبار أمس ،بأن عناصر من تنظيم
«داعش» فجرت مبنى مديرية شرطة
قضاء عنة غرب الرمادي.

وب��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»
فقد ق��ال المصدر إن «عناصر من
تنظيم داعش قامت بوضع عبوتين
ناسفتين في محيط مبنى مديرية
شرطة قضاء عنة ( 210ك��م غرب
الرمادي) وتفجيرها عن بعد ،ما أدى
إلى انهيار المبنى بالكامل» .وأضاف
المصدر :الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه ،أن «ق��وة أمنية طوقت مكان
الحادث ومنعت االقتراب منه».

المقاومة المقبلة عنوانها ما بعد «تل �أبيب»
على صعيد آخ���ر ،طهر الجيش
ال��ع��راق��ي م��ن��اط��ق ع���دة ف��ي محيط
ناحية العظيم في محافظة ديالى،
موقعا ً قتلى وج��رح��ى ف��ي صفوف
عصابات داعش ،فيما يواصل زحفه
باتجاه محافظة صالح الدين.
وأكد مصدر أن ما تناقلته بعض
وسائل اإلعالم من أن منطقة العظيم
ت��ق��ع ت��ح��ت س��ي��ط��رة داع����ش ،غير
صحيح وأنها منطقة مؤمنة وينتشر
فيها الجيش العراقي ،ويقيم سواتر
ترابية ونقاط تفتيش ونقاط عسكرية
على مدى  80كيلومتراً.
وأوضح المصدر أن قوات عسكرية
انتشرت في جميع القرى المحاذية
بمحافظة صالح الدين ،فيما تستمر
الضربات العسكرية وفق معلومات
استخبارية ،كما تتقدم قوات المشاة
والمشاة اآللي لمحاصرة المسلحين
باتجاه صالح الدين وكركوك.
وأكد مصدر عسكري أن معنويات
القوات العراقية عالية ج��داً ،وهي
تالحق المسلحين خطوة بخطوة،
بعد أن حرروا العظيم وباتجاه صالح
ال��دي��ن ،ول��ن تتوقف إال باالنتصار،
فهؤالء ليس لهم مكان في العراق،
بحسب تعبيره.
وأفاد المصدر أن هجمات القوات
العراقية أسفرت عن تحرير بعض
القرى شمال العظيم ،وقتل مسلحين
وم����ص����ادرة ك��م��ي��ات م���ن ال��س�لاح
والذخيرة.

بارزاني يدعو �إلى انف�صال �شمال العراق عبر اال�ستفتاء
دع��ا رئ��ي��س «إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان»
مسعود ب��ارزان��ي ب��رل��م��ان اإلقليم
لإلسراع في تشكيل لجنة تشرف على
استفتاء تقرير المصير لالنفصال عن
العراق وتحديد موعده.
وأكد بارزاني ،أن قوات البيشمركة
لن تنسحب من المناطق المنتشرة
فيها ح��ال��ي�ا ً ف��ي محافظة كركوك
وم��ن��اط��ق أخ����رى ،وال��ت��ي ت��ع��د من
المناطق المتنازع عليها مع حكومة
بغداد.
وجاءت دعوة بارزاني أمس خالل
حضوره جلسة غير اعتيادية لبرلمان
كردستان بخصوص األحداث األخيرة
على الساحة العراقية .وشدد على أن
الذي يحدث في العراق هو «هزيمة»
لسياسة رئ��ي��س الحكومة ن��وري
المالكي ،الفتا ً إلى أنه كان قد حذره
قبل أشهر إال أن األخير لم يصغ له
بحسب تعبيره.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق���ال ع��دن��ان
مفتي ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق للبرلمان
الكردستاني إن حضور بارزاني «مهم
جداً» ،ألن هذه المرحلة بحاجة إلى

قوات البشمركة لن تنسحب من كركوك
االتفاق الكامل بين القوى السياسية
الكردستانية ح��ول كيفية التعامل
مع المرحلة المقبلة ،وخصوصا ً بعد
التطورات األخ��ي��رة واألخ��ط��ار التي
تحدق باإلقليم من قبل تنظيم «الدولة

اإلسالمية» والجماعات األخرى.
وأعلنت جنيفر بساكي المتحدثة
باسم وزارة الخارجية األميركية أن
وزي��ر الخارجية جون كيري شجع
رئيس «إقليم كردستان» مسعود

ب��ارزان��ي على مشاركة األك���راد في
عملية تشكيل الحكومة العراقية
الجديدة واص��ف�ا ً ذل��ك بـ»الضرورة
الملحة» ،فيما ع��دت بساكي إعالن
بارزاني رغبة اإلقليم في االنفصال

ال�سفير الأميركي في الأردن:
ال خطة ً
حاليا لزيادة �أعداد قواتنا �أو معداتنا في المملكة
أوض��ح السفير األم��ي��رك��ي ل��دى عمان
ستيورات جونز أن ال يوجد حاليا ً خطة
لزيادة أعداد القوات أو المعدات األميركية
العسكرية في األردن ،ولكنه لم يستبعد
«أي خيار» بهذا الخصوص الحقاً ،وقال
إن هذا «يعتمد بالكامل على ما تطلبه منا
الحكومة األردنية».
وأق��ال جونز خالل لقاء مع صحافيين
في منزله بعمان ان «الوحدة األميركية
العسكرية الصغيرة ال ت��زال في األردن،
إلى جانب الباتريوت وطائرات إف  16منذ
العام الماضي».
ونقلت صيفة «ال��غ��د» األردن��ي��ة عنه
القول« :ال توجد أي ق��وات أميركية على
الحدود األردنية مع العراق» ،ولكنه أشار
إلى «مهمة تدريبية مشتركة مع القوات
المسلحة األردنية تجري حاليا ً في األردن
لرفع قدرات القوات األردنية ،وكجزء من
المساعدات العسكرية المعتادة».
أما بخصوص طلب اإلدارة األميركية

م��ن الكونغرس تخصيص نصف مليار
دوالر لدعم وتدريب «المعارضة السورية
المعتدلة» ،وفيما إذا ك��ان ه��ذا التدريب

سيجرى ف��ي األردن ،أش���ار ج��ون��ز إلى
أن «الوثائق التي قدمها البيت األبيض
للكونغرس ال تحوي أية إشارة لألردن».
وشدد السفير على أن هذا الدعم للمعارضة
المعتدلة يأتي «ضمن مكافحة اإلره��اب
أيضاً» .وأضاف« :إن الواليات المتحدة ال
تزال تعتقد أن الحل الوحيد ألزمة سورية
هو الحل السياسي» ،إال أنه اعتبر أنه «ال
بد من دعم الجماعات ،التي ليست جزءا ً
من داعش وال النصرة لتدافع عن نفسها،
ولتمنع داعش أيضا ً من الدخول إلى دول
أخرى في المنطقة أو على األقل المساهمة
بهذا المنع».
وفي ما يتعلق باألزمة العراقية ،أكد
جونز دعم بالده لعراق «موحد ولعملية
سياسية» ،ولـ»تشجيع الحكومة على
ال��ت��واص��ل م��ع المجموعات السياسية
المختلفة ،والوصول إلى إجماع سياسي،
ول��ع��زل الجماعات اإلره��اب��ي��ة» بحسب
تعبيره.

مقتل �شخ�صين بق�صف في بنغازي
والحكومة ت�ستعيد ميناءي نفط
لقي شخصان مصرعهما في سيارة ج ّراء إصابتهما بشظايا قصف
صاروخي شنته قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة
بنغازي بشرق ليبيا.
وأكدت وكالة أنباء التضامن الليبية خبر مقتل االثنين لكنها أرجعت
السبب في مصرعهما إلى سقوط «ص��اروخ مجهول المصدر» على
سيارة كانا يستقالنها.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي باسم عملية الكرامة العقيد
محمد الحجازي أول من أمس األربعاء القول إن قواته نفذت ضربات
جوية على مناطق متفرقة من بنغازي شرق ليبيا.
وأوضح الحجازي أن قوات عملية الكرامة -التي يقودها حفتر-
استخدمت المدفعية ومدافع الهاون لضرب مواقع تابعة لتنظيم أنصار
الشريعة في منطقتي سيدي فرج والقوارشة.
وفي بنغازي نفسها ُقتل إم��ام مسجد بحي سيدي حسين شرق
المدينة على يد مسلحين مجهولين .وقال مصدر أمني إن المسلحين
أطلقوا وابالً من الرصاص على إمام وخطيب المسجد الشيخ المبروك
المحمودي ،أثناء خروجه من صالة الفجر .ولم يُعرف بعد سبب
الحادث وال الجهة التي نفذته.

اتفاق نفطي

تأتي هذه التطورات فيما أعلن رئيس ال��وزراء الليبي الموقت عبد
الله الثني انتهاء أزمة موانئ النفط في البالد أول من أمس األربعاء بعد

أن استعادت الحكومة السيطرة على ميناءين للنفط ،كان مسلحون
معارضون أغلقوهما.
وجاء إعالن الثني في مؤتمر صحافي مشترك في راس النوف مع
قائد المسلحين إبراهيم الجضران ،الذي أكد بدوره فتح الميناءين .وقال
الثني« :نجحنا في التوصل إلى اتفاق يضع حدا ً لألزمة .تسلمنا اليوم
ميناءي راس النوف والسدرة النفطيين من دون استخدام القوة بفضل
الله» .وأض��اف« :بذلك تنتهي أزمة المرافئ النفطية ،وانتهت األزمة
النفطية اآلن».
وتلقى االقتصاد الليبي ضربة قوية بعد أن ط َّوق مسلحون ميناءي
التصدير هذين الصيف الماضي ،ما أدى إلى تراجع عائدات النفط التي
تعوِّل عليها الحكومة كثيرا ً في إدارة شؤون الدولة.
وكان إبراهيم الجضران الذي شارك في الحرب ضد معمر القذافي في
 ،2011قد سيطر هو ومجموعته على المرافئ النفطية قبل حوالى عام
للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي إلقليم برقة الذي أُعلن من جانب
واحد شرق ليبيا .ويترأس الجضران المجلس السياسي إلقليم برقة
الذي يسيطر على موانئ النفط في مناطق شرق ليبيا.
وتبلغ طاقة مرفأ راس النوف اإلنتاجية مئتي ألف برميل في اليوم،
ومرفأ السدرة  350ألف برميل في اليوم .ومن شأن استعادة الحكومة
ميناءي النفط الرئيسيين في شرق البالد أن يتيح لها إمكان تصدير نحو
 500ألف برميل يومياً.

عن العراق ليست بجديدة ،وأميركا
تعتقد أن عراقا ً موحدا ً هو األقوى.
وقالت بساكي« :لقد شجع الوزير
كيري خالل اتصال هاتفي الرئيس
ب���ارزان���ي ع��ل��ى ال���ض���رورة الملحة
لمشاركة االك��راد في عملية تشكيل
الحكومة ،وال��دور الهام ال��ذي يقوم
به األكراد في المضي قدما بالعملية
السياسية».
وأكدت بساكي أن «تشكيل حكومة
شاملة ت��أخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار حقوق
وتطلعات وال��م��خ��اوف المشروعة
لجميع العراقيين ،سيساهم في
توحيد الشعب العراقي وتخليصه
من تهديد تنظيم داعش».
وعلقت على تصريحات بارزاني
بشأن تنظيم استفتاء لتقرير المصير
للشعب ال��ك��ردي بالقول« :ان هذه
التصريحات ليست بجديدة».
وأش��ارت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية إلى أن «بالدها
ما تزال تشعر بالقلق حول التهديد
ال��ذي يشكله تنظيم «داع��ش» على
العراق ودول المنطقة».

محمد ال�ساد�س يمنع الأئمة
من ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي
وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس ،مرسوما ً
ملكيا ً منع بموجبه األئمة والخطباء وجميع المشتغلين في
المهمات الدينية من ممارسة أي نشاط سياسي ،واتخاذ أي
موقف سياسي أو نقابي ،إضافة إلى منعهم من القيام بكل ما
يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.
ومنع المرسوم الملكي ‘’اإلخالل بالطمأنينة والسكينة
والتسامح واإلخاء الواجب في األماكن المخصصة إلقامة
شعائر الدين اإلسالمي».
ودع��ا ك��ل العاملين ف��ي الحقل الديني المغربي إلى
‘’التحلي بصفات الوقار واالستقامة والمروءة’’ ،إضافة إلى
منعهم من مزاولة أي نشاط مدر للمال في القطاع الحكومي
أو الخاص ،إال بترخيص مكتوب من الحكومة ،مع استثناء
األعمال العلمية والفكرية واإلبداعية التي ال تتعارض مع
طبيعة مهمات رجل الدين.
وبموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل
الديني ،يتوجب التزام أصول المذهب المالكي والعقيدة
األشعرية وث��واب��ت األم��ة المغربية ،م��ع م��راع��اة حرمة
المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي ،وواجب
األماكن
ّ
ارتداء اللباس المغربي .ويأتي القانون الجديد في سياق
إصالحات المجال الديني ،التي انطلقت في أعقاب أول
تفجيرات إرهابية ه ّزت مدينة الدار البيضاء في ربيع عام
.2003
وتقول السلطات إن القانون الجديد للعاملين في الحقل
الديني ،يهدف إلى «بناء مجتمع متراص متضامن ومتمسك
بمقوماته الروحية ،ومتفتح على روح العصر ،ومبتعد عن
تعصب أو غلو أو تط ّرف».
كل
ّ

مقتل برلماني �صومالي
في مقدي�شو  
قتل برلماني صومالي وجرح آخر أمس في مقديشو في
هجوم تبنته حركة الشباب اإلسالمية المرتبطة بتنظيم
القاعدة.
وذكر شهود عيان أن البرلماني أحمد محمود هايد الذي
كان وزيرا ً سابقا ً وعنصرا ً في الجيش ،قتل صباح أمس في
حي المرفأ أحد قطاعات العاصمة الذي تنتشر فيه أكبر قوة
أمنية .وقد فتح مسلحون على متن سيارة النار على هذين
النائبين بينما كانا يخرجان من فندق.
وقال نائب آخر هو عبدي باري يوسف للصحافيين «كانا
متوجهين للمشاركة في جلسة برلمانية عندما تعرضا
للهجوم ،وقد تأكد مقتل أحدهما».
وص��رح الناطق باسم حركة الشباب عبد العزيز أبو
مصعب لوكالة «فرانس برس» أنها «كانت عملية اغتيال
مزدوجة .فقد تمكنا أيضا ً من جرح برلماني آخر واثنين
من حراسه» .وأض��اف« :سنواصل مطاردة البرلمانيين
اآلخرين إذا لم يغادروا هذه المنظمة المرتدة» ،في إشارة
إلى البرلمان الصومالي.
وتوعدت حركة الشباب بتكثيف هجماتها خالل شهر
رمضان الذي بدأ األحد ،ونفذت في بداية األسبوع سلسلة
عمليات دامية استهدفت جنوداً.

اتفق محللون سياسيون على أن ع��ن��وان االنتقام
«اإلسرائيلي» المقبل بعد العثور على جثث الجنود الثالثة
المختطفين ،سيكون قطاع غزة ومقاومتها ككل.
وك��ان��ت ق��وات االح��ت�لال ق��د ص��عّ ��دت تهديداتها ضد
المقاومة واتخذت قرارا ًعبر المجلس الوزاري «اإلسرائيلي»
المصغر «الكابينت» بالرد على مقتل الجنود لكن أعضاء
«الكابينت» اختلفوا حول طبيعة وقوة الرد.
وف��ي أعقاب اإلع�لان عن العثور على جثث الجنود
المختطفين الثالثة ،شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي عبر
سالحها الجوي والبري والبحري سلسلة غارات عنيفة
على مناطق عدة في قطاع غزة ،أدت إلى سقوط شهداء
وجرحى وأضرار جسيمة في مبان المواطنين.

تصعيد

أكد المحلل السياسي مصطفى الصواف أن التصعيد
«اإلسرائيلي» على قطاع غزة يحمل دالئل عدة أولها أن
«إسرائيل» اتخذت ق��رارا ً داخليا ً بالتصعيد في القطاع
ومقاومته ،مشيرا ً إلى أن األيام المقبلة تحمل مزيدا ً من
التصعيد ،موضحا ً في تصريح نشرته الزميلة «فلسطين
ال��ي��وم» أن الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» وأحزابها
باتت تطالب بتوجيه ضربة موجعة وقاسمة لقطاع
غزة «التصريحات تنضوي على تصعيد خطير وواسع
والجبهة الداخلية باتت تطالب بذلك».
وقال الصواف« :إسرائيل في حادثة الجنود الثالثة
والعثور عليهم مقتولين ُمنيَت بخسارة أمنية استخبارية
وعسكرية كبيرة ،وتحاول من خالل الرد عسكريا ً على
قطاع غزة ترميم صورتها الفاشلة والضعيفة بالمنطقة
وأم���ام ال���رأي ال��ع��ام «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وه��ذا يزيد م��ن قوة
االنتقام» .وتابع« :الفشل في الخروج بقرار واضح عبر
«الكابينت اإلسرائيلي» لم يكن أساسه توجيه ضربة أم ال،
ولكن حجم الضربة العسكرية وقوتها».
ورأى أن جيش االح��ت�لال سيعمد ف��ي تصعيده في
قطاع غزة إلى اغتيال قيادات عسكرية وازنة في الساحة
الفلسطينية ،وص��وال ً إل��ى ح��رب شاملة ومفتوحة مع
القطاع .وأوضح أن المقاومة لن تصمت طويالً أمام تلك
السيناريوهات الدموية ،وسترد بقوة على أية اعتداءات
صهيونية ،وف��ي ح��ال ُش� ّن��ت عملية عسكرية موسعة
ستضرب المقاومة العمق «اإلسرائيلي» كتل أبيب والقدس
المحتلة .مشيرا ً إلى أن العدو لن يحقق أهدافه من الحرب
على قطاع غزة وستنتصر المقاومة مجدداً.

تصعيد متدحرج حذر

من جهة أخ��رى ،اتفق المحلل السياسي والخبير في

الشأن «اإلسرائيلي» حسن عبدو مع سابقه على أن جيش
االحتالل سيرفع من وتيرة العدوان تدريجيا ً وصوال ً إلى
حرب كحربي  2009/2008و .2012وأضاف« :المقاومة
سترد بشكل قوي على الخروقات واالعتداءات المتفرقة،
حتى ترسل رسالة للعدو مفادها أنها تملك آلية الرد ،وأنه
ال يوجد عدوان من غير رد».
وتوقع عبدو أنه في حال نفذ الجيش «اإلسرائيلي»
ضربة لقطاع غزة سيُمنى بخسارة كبيرة على جميع
األصعدة السياسية والعسكرية ولن يحقق أية أهداف
تذكر ،مشيرا ً إل��ى أن الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية»
ال تحتمل تعطيل الحياة في البلدات ألكثر من أسبوع،
خصوصا ً في المدن الكبرى كتل أبيب والقدس التي حتما ً
ستضربها المقاومة .ولفت إلى أن قرار «إسرائيل» الهجوم
على غزة سيكون محسوبا ً وحذرا ً «بشكل كبير» وسيبرز
مخاوف االحتالل من المقاومة.

عنوان لالنتقام من الفلسطينيين

ه��ك��ذا عنونت ال��ق��ن��اة العبرية ال��ع��اش��رة تقريرها.
فأكدت أن أح��د المصاعب التي تواجه جيش االحتالل
حاليا ً في االنتقام من الفلسطينيين هو غياب العنوان
الواضح للمسؤولين عن «عملية الخطف» ،وأوضحت
القناة العبرية في تقريرها أن أغلب التقديرات تشير إلى
عمل خلية الخطف بشكل محلي ومن دون تعليمات من
مستويات عليا بحماس في قطاع غزة ،في حين بعثت
«إسرائيل» رسائل غير مباشرة لحماس في أنها ال تنوي
تصعيد األمور إال في حال رغبت حماس بذلك.
وقدَّرت القناة أن شن الحرب على قطاع غزة ليس باألمر
السهل ،وال يمكن اتخاذه تحت ضغط الرغبة في االنتقام،
حتى ال تقع «إسرائيل» في حرب غير مدروسة ،كما حصل
في حرب لبنان الثانية ،حين مني الجيش بهزيمة نكراء
واضطر الستجداء وقف إطالق النار.
في حين تحدث خبراء عسكريون عن أن حتى ولو أرادت
«إسرائيل» تفريغ انتقامها في القطاع؛ فلن تجد اليوم هدفا ً
حيا ً لتضربه ،فالكل تحت األرض ،ومن األفضل انتظار
الوقت المناسب لـ«إسرائيل» لتنفيذ هذه العملية لتحفظ
لها عنصر المفاجأة.
ومع ذلك استبعد كثير من الساسة «اإلسرائيليين»
توجيه ضربة عسكرية حالية لغزة ،وذل��ك على ضوء
الثمن الكبير الذي ستدفعه «إسرائيل» من شل القتصادها
وحياتها عبر إط�لاق المقاومة للصواريخ من القطاع
باتجاهها ،وأن الحرب على القطاع يجب أن تتم وفق رؤية
استراتيجية وليست نتيجة حب االنتقام.
(شتات االستخباري)

وثيقة «هرت�سليا» ت�ؤكد التعاون مع ال�سعودية ودول الخليج

باحثون «�إ�سرائيليون» يعيدون النظر
في العقيدة الع�سكرية والأمنية
عمان  -محمد شريف الجيوسي
أكد المحلل السياسي األردني عبد الحفيظ أبو قاعود
في مقال على موقع «األردن العربي» بعنوان «وثيقة
هرتسليا  ...2014غزوات الدواعش مدخالً» أن مجموعة
باحثين وخ��ب��راء أمنيين «إسرائيليين» أع��دت وثيقة
تتضمن إجراء تعديالت جوهرية في العقيدة العسكرية
واألمنية «اإلسرائيلية» ،على ضوء متغيّرات وتحوالت
طرأت على الواقع المحيط بـ»إسرائيل» منذ أن أرسى
رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» دافيد بن غوريون مبادئ
هذه العقيدة في خمسينات القرن الماضي.
وق��ال أب��و قاعود إن الوثيقة «اإلسرائيلية» أوصت
بإقامة تحالفات وشراكات تعاون أمني وعسكري مع
دول عربية خليجية ،لمواجهة الجمهورية اإلسالمية

اإليرانية ،قبل اكتمال قوس المقاومة بانضمام العراق
إلى المحور ،ألن مثل هذه التحالفات والشراكات يجب
أن تمثل «مركبا ً مهماً» في العقيدة العسكرية واألمنية
الصهيونية ف��ي المستقبل ،إذ عرضت الوثيقة على
النقاش في أول أيام مؤتمر هرتسيليا الـ 14السنوي،
ال��ذي يعتبر أهم مؤتمر يبحث قضايا «األم��ن القومي»
الصهيوني ،وشارك في مداوالته كبار حكام «إسرائيل».
وأوجبت الوثيقة قيام تحالفات رسمية وغير رسمية
مع دول المنطقة ،وضرورة أن تحرص «إسرائيل» على
التعاون اإلقليمي مع السعودية ودول الخليج ،وضرورة
استعدادها للتحوالت التي تعصف بالمنطقة ،والتحوط
للسمات الجديدة للواقع األمني في المنطقة ،وضمن
ذلك التحوالت على صعيد الثورة التكنولوجية والحرب
اإللكترونية والفضاء.

ال�شرطة الكويتية تفرق متظاهرين
معار�ضين بالغاز الم�سيل للدموع

أطلقت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع والقنابل
الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة باإلفراج عن القيادي في
المعارضة مسلم البراك ،بحسب ما أفاد ناشطون.
وكانت النيابة العامة أمرت أول من أمس األربعاء بحبس
البراك احتياطيا ً لمدة عشرة أيام بعد أن استجوب بتهمة
اإلساءة للقضاء.
وتجمع آالف من أنصار المعارضة الكويتية أمام منزل
البراك في جنوب شرقي العاصمة الكويتية وساروا باتجاه
السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق.
وتدخلت الشرطة عندما وصل المئات من المتظاهرين
إل��ى السجن ،فأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل
الصوتية لتفريق المتظاهرين .ولم ترد أي معلومات عن
إصابات خالل تدخل الشرطة .واش��ارت معلومات إلى
تنظيم تظاهرات أصغر في مناطق أخرى من الكويت.
ومن المتوقع أن يتقدم محامي البراك ثامر الجدعي
بطلب إلغاء الحبس االحتياطي ،وانتقدت المجموعات
المعارضة بقوة توقيف البراك واعتبرت أنه إجراء «بدوافع
سياسية».
وكانت النيابة العامة استجوبت البراك ليل الثالثاء
الماضي لساعات وق��ررت حبسه احتياطيا ً حتى مساء
األربعاء لمزيد من االستجواب ،إال أنها قررت في وقت الحق
حبسه احتياطيا ً عشرة أيام .وبحسب القانون الكويتي

يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس الشخص عشرة أيام
قابلة للتجديد ثالث مرات كحد أقصى.
واستجوب ال��ب��راك على خلفية دعويين تقدم بهما
المجلس األعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب
تصريحات علنية للبراك في العاشر من حزيران خالل تجمع
للمعارضة .وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا ً وأعضاء في
األسرة الحاكمة باختالس عشرات مليارات الدوالرات من
األموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال .والبراك
الذي وجه اتهامات للقضاء أيضاً ،قال إن األموال وضعت
في حسابات مصرفية بما في ذلك في «إسرائيل».
وربطت هذه االتهامات في وقت الحق باتهامات ظهرت
في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين
من أجل تنفيذ انقالب .وكان العضو في األسرة الحاكمة
الشيخ أحمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه
االتهامات.
وأدخلت هذه االتهامات الكويت أزمة سياسية دفعت
بأمير البالد للدعوة إلى التهدئة وإلى ترك المسألة للقضاء
ليبت بها .واعتبر البراك قبل استجوابه أن النيابة العامة
ليست محايدة ألنها مرتبطة بالمجلس األعلى للقضاء
ال��ذي يالحقه قضائياً .كذلك اعتبر أنه كان يتعين على
النيابة العامة أن تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب
المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط النقالب.

