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من منح �أوباما ال�سلطة لمحاربة «داع�ش»؟

�أميركية ال�صنع وب�إدارة القمر اال�صطناعي ال�صهيوني «عامو�س»

العيد :هدف �أميركا ت�سليم المنطقة العربية للإخوان
التكروري� :إمكان تدخل ع�سكري في �سورية يعزز

«داع�ش» تعر�ض �أول طائرة ا�ستطالع من دون طيار

دمشق ـ سعد الله الخليل

التاريخ يعيد ذاته

أبلغ الرئيس األميركي ب��اراك أوباما رؤس��اء الكونغرس إن
لديه السلطة الالزمة لتنفيذ استراتيجيته لمحاربة تنظيم ما
يسمى «الدولة اإلسالمية» .وأتى كالم أوباما عشية كلمة لتحديد
استراتيجيته ضد التنظيم ،بعد أن اجتمع مع رئيسي الحزب
الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب هاري ريد ونانسي
بيلوسي ،ونظيريهما في الحزب الجمهوري ميتش مكونيل وجون
بينر ،بهدف مناقشة المرحلة التالية من حملته في العراق ...فمن
منح أوباما السلطة لضرب «داعش»؟ وهل يكون القرار األممي
 2071مقدمة لحرب أوباما على «اإلرهاب» كما كان القرار 1373
مقدمة لغزو العراق؟

هل تحققت الفوضى الخالقة؟

حول مدى قدرة أوباما على القيام بعملية وامتالكه لعمل كهذا،
اعتبر المفكر السوري سهيل العيد أن أميركا وغيرها من الدول
العظمى تمتلك حق اﻻستناد إلى قانون مكافحة اإلرهاب الذي
اتخذ إثر اعتداءات  11أيلول .لكن عليها أﻻ تتخذ أي إجراء منفرد،
وهي ملزمة بالرجوع إلى مجلس اﻷمن من الناحية القانونية.
وأض��اف في حديثه إل��ى «البناء»« :تبقى الناحية اﻷخالقية
وغيرها من المعايير غير الخاضعة لتعريف موحد ،بل يتخذ
بشأنه موقفا ً بحسب الحالة».
وأك��د العيد أن ال��داف��ع اﻷس��اس والفكرة التي نشأت عنها
الفوضى الخالقة قد تحققا .أما الهدف الرئيس فهو تسليم حكم
المنطقة العربية برمتها لإلخوان المسلمين مقابل تعهداتهم
وتوقيعهم على اتفاقية سرية ،أولها اﻻعتراف بيهودية الدولة
العبرية وترحيل سكان غزة إلى سيناء كوطن بديل .وكذلك سكان
الضفة إلى شرق نهر اﻷردن .توطين الفلسطينيين في أماكن
وجودهم ومنع الجهاد وحصره داخل بالد المسلمين وإقامة دولة
كردستان بين العراق وسورية فقط حالياً ،ﻷن اﻷجزاء اﻷخرى في
إيران وتركيا خارج نطاق حكم اإلخوان .هذا إﻻ إذا رغبت تركيا في
قيادة العالم السني.
وح��ول إمكان توجيه ضربات أميركية في سورية والعراق،
أم ستكتفي بالعراق في مسعى للحفاظ على تلك الورقة لقابل
األيام ،رأى العيد أن ﻻ شيء يمنعها من ضرب أهداف في سورية
لكنها ستكون انتقائية بحيث ﻻ تصب في مصلحة النظام السوري،
وأض��اف« :للعلم أن تدخل اﻷميركيين عسكريا ً لن يترك فرصة
سانحة وسيوجه ضربة إلى النظام في الوقت الذي تراه مناسباً».

«داعش» أداة مرحلية

واعتبر العيد أن داع��ش ما هو إﻻ أداة مرحلية لفتح بوابة
المرحلة المقبلة ،وأض��اف« :إذا تساءلنا عن سهولة اختراق
جبهتنا الداخلية يجب أن ندرك أن الحصون ﻻ تخترق إﻻ من
داخلها ومن خواصرها الرخوة ،وعلينا أن نعترف بأن الرئيس
بشار اﻷسد ورث إرثا ً ثقيالً ومحمالً باﻷحقاد لم يُعمل على ترميمه
بطريقة سليمة ،وأعتقد أن اﻻص�لاح يتم بوسائل الترضية،
وتنشيط الجانب الديني وفتح المعاهد الدينية ،بينما كان شعبنا
قد قطع شوطا ً مهو ًﻻ في الثقافة العلمانية ،ولم يكن الدين وحرية
العبادة من ضمن حاجاته الفعلية ،بل كان بأمس الحاجة إلزالة
مصادر الرعب األمنية وإطالق حرية العمل الفكري والسياسي
عبر حرية التعبير ،فالمواطن المقموع ﻻ يشعر بمسؤوليته عن
الوطن كونه يحس بأنه ملك لآلخرين .أما المواطن الحر الكريم
فهو جندي جاهز للدفاع عن وطنه ووجوده في كل لحظة وفي
شتى الميادين».

من جهة أخرى ،يرى الدكتور عصام التكروري أستاذ القانون
الدولي في كلية الحقوق في جامعة دمشق ،أن التاريخ يؤكد أن
الجثث التي يخلفها اإلرهاب ال تملك القيمة ذاتها في نظر الغرب،
فالمليون ونصف مليون ضحية الذين سقطوا نتيجة إلرهاب
الدولة الذي مارسته آلة القتل التركية بحق األرمن عام  1915لم
يحرك قبعة مسؤول غربي ،بينما أدى اغتيال الكسندر األول ـ ملك
يوغسالفيا ـ ولويس باروتو وزير خارجية فرنسا ـ عام 1934
إلى استنفار عصبة األمم المتحدة لصوغ «اتفاقية جنيف لقمع
ومعاقبة اإلرهاب» التي حصرت اإلرهاب باألفعال التي تستهدف
عليّة القوم وأزواجهم وموظفيهم وخدمهم من دون أن تقيم وزنا ً
الستهداف العامة ،ويؤكد التكروري أن التاريخ يعيد ذاته فبعد
أن سرعت هجمات  11أيلول تشكل تحالف دولي عريض ضد
أفغانستان بدعوى القبض على منفذيها ليصحو العالم على
حقيقة مفادها أن واشنطن باتت تستخدم اإلرهاب غطاء لممارسة
جريمة العدوان ،وهي حقيقة تأكدت عشية ذهاب واشنطن لغزو
العراق في آذار  2003من خارج إطار الشرعية الدولية فاستبقت
واشنطن مجلس األمن بقرار سمح للرئيس بوش بإرسال الجيش
األميركي إلى العراق من دون أي إذن.

بين  1373و2170

يقارن التكروري بين القرار  2001 /1373الذي كان فاتحة
الحرب على العراق والقرار  2170ويتساءل في حديثه إلى
«لبناء» :هل يكون  2170عنوان الحرب المقبلة على المنطقة؟
من حيث المبدأ مضمون القرار  2170الصادر ال يختلف عن
بقية القرارات التي صدرت عن األمم المتحدة والتي تحض على
مكافحة اإلره��اب (القرار  ،2001/1373القرار رقم /1566
 2004القرار  ،)2005/ 1624لكن ما هو مختلف هو أن القرار
الحالي جاء تتويجا ً للحرب التي ش َّنها محور واشنطن على
سورية عبر استخدام اإلرهاب من أجل ارتكاب جريمة العدوان ،إذ
لم تدَّخر واشنطن جهدا ً في دعم التنظيمات المسلحة التي تقاتل
في سورية ،والتي تتوالد من عباءة بعضها بعضا ً إلى أن ظهر ـ
ما يُعرف باسم «تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام»،
في غضون سنة ونيف اكتسح هذا التنظيم مساحات جغرافية
واسعة من األراضي السوريّة والعراقية ،الفعَّ الية القتالية لهذا
التنظيم تجد تفسيرها بتصريح.
وأضاف التكروري أظهرت تقارير ووثائق أميركية أن واشنطن
لديها أسماء الغالبية الساحقة للجهات التي تمول «داعش» ،وهي
( )28شخصية سعودية و( )12عراقية و( )10باكستانيين و()8
من الجزائر و( )6فلسطينيين و( )6مغربيين و( )6شخصيات من
السينغال و( )6إندونيسيين و( )5شخصيات كويتية و( )4من
أرتيريا و( )3من تركيا و( )4أشخاص من مصر ولبنان و( )2من
بريطانيا ،إلى جانب شخصيات من دول عربية وأفريقية أخرى،
وآخرون مقيمون في السويد وهولندا وأستراليا.
وتابع التكروري« :الدعم الخليجي للمجموعات اإلرهابية يتم
بعلم واشنطن ولندن وهو ما أ ّكده الكاتب البريطاني روجر بويز
والمعلومات تتيح لمجلس األمن الدولي ـ أن يتخذ اإلج��راءات
الزاجرة ضد ال��دول واألف��راد المنخرطين في عمليات التمويل
والتسليح والترهيب».

الحاجة إلى قرار دولي

وعن حاجة واشنطن إلى قرار خاص لمكافحة إرهاب داعش
والنصرة في سورية يقول التكروري« :يعود األمر إلى سببين:
األول له عالقة بمؤتمر جنيف ـ  ،2أما الثاني فيعود إلى نيّة مبيَّتة

لدى واشنطن وحلفائها في غزو سورية بحجة مكافحة اإلرهاب
بدليل أن الفترة الممتدة ما بين انتهاء جنيف  2وصدور القرار
 2170عزز محور واشنطن من إمدادات السالح والمال المرسلة
إلى جميع التنظيمات اإلرهابية العاملة على األرض السورية
سواء عبر شراء النفط أو عبر الدعم المباشر ،على التوازي مع
ذلك عملت وسائل إعالم محور واشنطن على تظهير جماعات
المعارضة المسلحة «المعتدلة» على أنها شريكة الغرب في
محاربة «تنظيم الدولة» و«جبهة النصرة» الموضوعين على
الئحة اإلرهاب األميركية ،هذا الحراك هدف إلى اإليحاء بأن محور
ِ
يكتف فقط بتحقيق رغبة دمشق المتمثلة بإعطاء
واشنطن لم
األول��وي��ة لمكافحة اإلره���اب ،بل إن واشنطن وحلفاءها قاموا
بخطوات ميدانية على صعيد مكافحة اإلرهاب وذلك عبر انخراط
المعارضة المعتدلة في الحرب ضد داعش والنصرة جنبا ً إلى
جنب مع الحكومة السورية ،لذلك لن يتردد محور واشنطن ـ
سواء في جنيف  3أو قبله ـ بالطلب إلى الحكومة السورية تشكيل
حكومة انتقالية تتولى تجمعها مع «المعارضة المعتدلة» ،وقد
يصل األمر بها في حال الرفض إلى التلويح بالتدخل العسكري
في س��وري��ة ،إم��ا بذريعة محاربة اإلره���اب أو بحجة التدخل
العسكري اإلنساني.
ويؤكد التكروري أن إمكان تدخل عسكري غربي في سورية
بذريعة مكافحة اإلره��اب تعزز عشية إخفاق مؤتمر جنيف ـ
 ،2حين ص ّرح مدير االستخبارات الوطنية األميركية جيمس
كاليبر بأن «سورية باتت مركز جذب قوي للمتطرفين ،ولطوفان
المقاتلين األجانب ،وللمجموعات اإلرهابية ـ جبهة النصرة
تحديدا ً ـ هؤالء جميعا ً لديهم نية بمهاجمة األراضي األميركية».
هذه التصريحات تعبر عن رؤية محور واشنطن للقرار ،2170
رؤية تحمل دعوة إلى االلتفاف حول إدارة أوباما لخوض حرب
مقدسة ضد اإلره���اب المستوطن في سورية وال��ع��راق ،ولن
نستغرب إذا استحضر أوباما عبارة ب��وش الصغير القائلة:
«كل من ليس معنا في حربنا على إره��اب داع��ش في سورية
فهو ضدنا» بل قد يصل األمر إلى حد الزعم بأن الدولة السورية
تدافع عن «داعش والنصرة» في حال اعتراضها على القيام بأي
عمل عسكري على األرض السورية من دون تنسيق ُمسبق معها
انطالقا من قضية احترام سيادتها التي ك ّرسها القرار ،2170
هكذا زعم قد يكون ُمنطلقا ً
لحرب هدفها األول هو إسقاط الدولة
ٍ
السورية تحت شعار القضاء على إرهاب «داعش والنصرة» تحت
شعار ما بات يُعرف «بالتدخل العسكري اإلنساني».
وحول سيناريو التدخل العسكري اإلنساني يؤكد التكروري
أن التدخل العسكري اإلنساني له عوامل النجاح التالية ،جامعة
عربية لديها استعداد فطري حاقد لدعم أي غزو لسورية ومعارضة
خارجية افتتحت ترحيبها بالقرار  2170بدعوة واشنطن
للتدخل عسكريا ً في سورية لمساندة «الجيش الحر» للقضاء
على اإلرهاب وجوار إقليمي لم يدخر جهدا ً في دعم اإلرهاب في
سورية على مدى السنوات المنصرمة ،ولعل كالم نائب مندوب
األردن في مجلس األمن محمد الحمود بتحميل الحكومة السورية
المسؤولية المطلقة عن تفشي اإلرهاب في المنطقة إشارة إلى دور
دول الجوار.
ويؤكد التكروري أن ما يطمح محور واشنطن إلى تحقيقه عبر
االستثمار في القرار  2170يتجاوز بكثير ما حققه في العراق بعد
اجتياح الموصل حيث نجح هذا المحور ولو مبدئيا ً في إجراء
عملية انتقال سياسي للسلطة من المالكي إلى العبادي ،التي
كانت مطلبا ً سعوديا ً لم ي َر اإليرانيون ضررا ً في تلبيته مقابل
إرسال الطائرات األميركية لقصف «داعش» ووقف تقدّمه نحو
بغداد وأربيل والحصول على دعم السعودية في تشجيع الس َّنة
على االنضمام إلى العملية السياسية.

الفروف و�شكري يدعوان �إلى اتفاق دائم ب�ش�أن قطاع غزة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن موسكو تدعو
إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين الفلسطينيين و»اإلسرائيليين»
بشأن قضية غزة.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس ،أن وزير
الخارجية الروسي بحث هاتفيا ًَ أول من أمس مع نظيره المصري
سامح شكري األوضاع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وثمن الفروف عاليا ً دور القاهرة في تسوية األزمة في قطاع غزة
وأعرب عن دعمه للجهود المصرية.
واتفق الوزيران على أن تحقيق تسوية مستمرة يتطلب التوصل
إلى اتفاقات تؤدي إلى حل مشاكل غزة بصورة شاملة وتحول
دون تكرار عمليات عسكرية.
كما أكد الجانبان ض��رورة استئناف مفاوضات فلسطينية ـ
«إسرائيلية» حقيقية حول الوضع النهائي.
من جهة أخ��رى ،بحث الوزيران الوضع في ليبيا ورك��زا على
ضرورة المساعدة على تحقيق استقرار الوضع وإطالق عملية
تسوية سياسية من خالل تشجيع الحوار الوطني.
وبحث الجانبان تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

كشف شريط فيديو نشر على شبكة االنترنت ،قيام
طائرة من دون طيار باستطالع مواقع الجيش السوري
في مطار الطبقة العسكري بالرقة ،وقال ناشطون على
شبكة االنترنت ،إن الطائرة التكنولوجية من دون طيار
صنعت خالل العامين الماضيين من قبل خبراء عرب
يعملون مع «داعش» ،ومن مهماتها استطالع «المواقع
المعادية» بتقنية متطورة تعتمد على التظليل بأشكال
مختلفة ،ويجرى التحكم فيها عن طريق قمرة قيادة
سرية تابعة لـ« داعش»!
وف��ي تعقيب لمركز شتات االستخباري ،ف��إن من
يضع الخطط الميدانية لجبهة النصرة و«داع��ش»
والجبهة اإلسالمية هي غرفة العمليات المشتركة
األميركية والبريطانية و«اإلسرائيلية» بمعاونة ضباط
استخبارات عرب وأتراك ،فهم يزودون هذه الجماعات
بكل الوسائل اللوجستية للتحرك ،بما فيها صور البث
المباشر للرصد العسكري عبر األقمار االصطناعية

اعتقال مجموعة منا�صرة لتنظيم «داع�ش» بالأردن

أفاد مسؤول أردني رفيع بأن أجهزة األمن في المملكة
الهاشمية أوق��ف��ت فجر أم��س مجموعة ُوص��ف��ت بأنها
«مناصرة» لتنظيم «داعش»
وق���ال ال��م��س��ؤول ال���ذي اش��ت��رط ع��دم ذك��ر اس��م��ه ،إن
المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية باشر أمس
التحقيق مع  80رجالً اعتقلوا على فترات متباعدة في
الشهرين الماضيين بتهم ذات صلة بالموضوع .وأضاف
أن «المجموعة المكونة من سبعة أشخاص اعتقلت قبيل
الفجر ،عندما كانت تعقد اجتماعا ً في أحد المنازل بمنطقة
جبل الجوفة شرق العاصمة ع ّمان».
وأردف المسؤول قائالً إن «قوة تمثل مختلف األجهزة
األمنية قامت بتطويق المنزل ومباغتة المجموعة ،التي لم
ُت ْب ِد أي مقاومة» .وأكد أنه سيجرى التحقيق مع المعتقلين،
تمهيدا ً إلحالتهم على السلطات القضائية.

الجزائر� :أكبر تكتل معار�ض
للرئي�س بوتفليقة

هل ابتعدت فتح وحما�س عن الم�صالحة؟
ا ّتسعت ال��ه��وة بين حركتي فتح وح��م��اس بعد
ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على ق��ط��اع غ���زة ،ودخ��ل
االنقسام مرحلة ج��دي��دة ستؤثر سلْبا ً ف��ي مسار
المصالحة وإمكان تحقيق الوحدة وإعادة اإلعمار من
جهة ،وكذلك على استراتيجية المواجهة الفلسطينية
مع االحتالل.
وترتفع وت��ي��رة التصعيد بين رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس وقادة
حماس عقب التطورات التي سبقت الحرب وتلك
التي رافقتها وأعقبتها ،وصرح مسؤولون في فتح
أن الحركة توقفت مط ّوال ً في اجتماعاتها األخيرة،
لمراجعة مجمل العالقة مع حماس ،بما فيها اتفاق
المصالحة ال��ذي ق��ام على تشكيل حكومة الوفاق
الوطني.

الجبرية عليهم خالل العدوان ،فضالً عن مصادرة
جميع قوافل المساعدات والمعونات خالل الحرب بعد
 200متر فقط من دخولها القطاع والتفرد بتوزيعها أو
تخزينها .وأخيرا ً وليس آخرا ً ا ُتهمت حماس بتشكيل
خاليا للقيام بعمليات ف��ي الضفة بهدف انهيار
السلطة.
وه���ذه األخ��ي��رة ه��ي «القشة ال��ت��ي قصمت ظهر
البعير» على صعيد المصالحة المتعثرة ،خصوصا ً
بعد تسريب وسائل اإلعالم المكاشفة بين الحركتين
في آخر اجتماعين على رغم نفي فتح لما سرب عن
المحضرين .يضاف إلى ذلك عدم االتفاق على قرار
السلم والحرب الذي تتفرد به حماس وهو ما يهدد
الخطة السياسية المستقبلية الداخلية والخارجية
لرئيس السلطة.

مآخذ فتح

دفع الرواتب

وكانت أول تأثيرات تصاعد الخالفات عدم دفع
روات��ب موظفي الحكومة المقالة في غ��زة ،إذ قال
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية« :ال
نستطيع أن نقول للحكومة ادفعي الرواتب فقط وأنا
(أي حماس) سأتولى إدارة البلد ،فالحكومة إما أن
تفعل كل شيء أو ال شيء».
وترى فتح أن حماس تريد للسلطة دورا ً شكليا ً في
غزة يتمثل في إدارة المعابر ودفع رواتب الموظفين
فقط ،بينما تنفرد هي بمواصلة حكم غزة من خالل
أجهزة األمن التي تسيطر عليه ،ولجان مختلفة لكل
قضية تقع ضمن دائرة سيطرتها ،ووكالء الوزارات أو
حكومة الظل.

«غاز المتوسط» خصوصا ً أن تقرير الجمعية األميركية
عام  2010أكد وجود  223تريليون قدم مكعب من الغاز
على حدودنا في البحر المتوسط مع قبرص و«إسرائيل»،
يخص مصر منها  115تريليون قدم مكعب.
وأوضح المصدر ،أن مصر تسعى إلى استغالل بند
«االمتداد اإلقليمي» من المادة « »31بقانون التحكيم
الدولي ،الذي ينص على أحقية إعادة رسم الحدود بين
ال��دول المتصارعة حال عدم اتفاقها بشكل ودي ،وأن
خرائــــــط الجمعية األميركية تؤكد أن بعض حقول
الغاز تقع في المياه االقتصادية المصرية على بعد 190
كيلو مترا ً شمال محافظة دمياط ،بينما يبعدان 232
كيلو مترا ً عن حيفا في «إسرائيل» و 180كيلو مترا ً عن
«ليماسول» في قبرص ،وهو دليل على أحقية مصر في
الحصول على تعويضات من «إسرائيل» لسرقتها غاز
البحر المتوسط.

ا�ستنفار في ال�سوي�س
ل�ضبط عنا�صر «حركة �ضنك»
ع��ل��ى غ����رار ت��ن��ظ��ي��م «ك��ت��ائ��ب
ح��ل��وان» اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ظهرت
الشهر الماضي وأث��ارت ج��داال ً في
ال��ش��ارع ال��م��ص��ري ،ظهر  3أف��راد
ملثمون ي��رت��دون أقنعة س��وداء
في مقطع فيديو بعنوان «حركة
ضنك» ،معلنين أنهم من السويس،
م��وج��ه��ي��ن ال����دع����وة ل��م��واط��ن��ي
المحافظة إلى االنضمام والتظاهر
ض��د ال���دول���ة وال��س��ل��ط��ات ونشر

التقى قادة ما يعرف باسم «تنسيقية الحريات واالنتقال الديمقراطي» في
الجزائر أمس بالعاصمة لعقد ثاني تجمع لهم منذ نشأة التنظيم غداة انتخابات
الرئاسة التي أجريت في  17نيسان الماضي ،وذلك في وقت اتسعت فيه جبهة
المعارضة الجزائرية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتحاق رئيس الوزراء
األسبق مقداد سيفي.
ونقلت صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية عن القيادي في حركة النهضة ذات
المرجعية اإلسالمية والعضو في التنسيقية محمد حديبي القول إن اتصاالت
أجريت مع سيفي منذ أسابيع قليلة ليكون عضوا ً في «هيئة المتابعة والتشاور»
التابعة للتنظيم المعارض ،الذي يضم أحزابا ً علمانية أيضاً ،لم يسبق أن وضع
قادتها أيديهم في أيدي اإلسالميين ،بسبب خالفات إيديولوجية وسياسية.
وبالتحاق سيفي بالمعارضة أصبحت «التنسيقية» تضم خمسة رؤساء
وزراء سابقين هم :علي بن فليس (وهو خصم بوتفليقة اللدود) ،وأحمد بن بيتو
اللذين اشتغال معه في بداية حكمه ،وسيد أحمد غزالي ومولود حمروش زيادة
على سيفي الذي اشتغل مع الرئيس السابق اليمين زروال.
ويرى مراقبون أن تشكيل معارضة من خمسة رؤساء ووزراء سابقين يحمل
مدلوال ً سياسيا ً قوياً ،من شأنه التأثير في ما يعرف في التداول السياسي
واإلعالمي بـ»جماعة الرئيس» .غير أن أيا ً من الخمسة ال يملك حضورا ً شعبيا ً
يمكنه أن يقلب موازين القوى في سرايا النظام ،سواء عن طريق الشارع أو
بواسطة صندوق االنتخاب .لهذا تطلق الصحافة الموالية للرئيس عليهم
وصف «معارضة الصالونات».

وكانت وسائل إعالم أردنية قد نقلت عن مصادر أمنية
نبأ اعتقال المجموعة المذكورة.
ويأتي االعتقال الجديد في أعقاب توقيف ثمانين رجالً
في وقت سابق ومباشرة التحقيق معهم أول من أمس،
لالشتباه بتأييدهم تنظيم «داعش».
وقال مصدر قضائي إن المدعي العام ألمن الدولة بدأ
بالفعل التحقيق مع موقوفين سابقين يتبعون التيار
السلفي الجهادي وعددهم ثمانون« ،بتهمة الترويج
لتنظيمات إرهابية غير مشروعة عبر مواقع التواصل
االجتماعي».
وتصل عقوبة هؤالء في حال ثبوتها إلى األشغال الشاقة
الموقتة مدة  15سنة.
وأضاف المصدر أن االعتقاالت استهدفت مدن السلط
والرصيفة والزرقاء وإربد وعمان.

م�صر تقا�ضي «�إ�سرائيل»
بتهمة �سرقة غاز المتو�سط
أكد مصدر مسؤول بمقر مجلس ال��وزراء المصري،
أن مصر سوف تالحق «إسرائيل» قضائيا ً بتهمة سرقة
نصيب مصر في غاز البحر المتوسط .وقال المصدر:
«إن مجلس الوزراء طلب من وزارتي الدفاع والخارجية
إرسال ملف غاز البحر المتوسط بالكامل لدراسته قبل
رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية إلعادة ترسيم
الحدود البحرية مع قبرص و«إسرائيل» ،لضمان حقوق
مصر في غ��از البحر المتوسط ال��ذي استولت عليه
كل من «إسرائيل» وقبرص من خالل حقلي «ليفثان»
و«أفروديت» باحتياطات تصل قيمتها إلى نحو 240
مليار دوالر».
وأض��اف المصدر :أن الحكومة المصرية خاطبت
جمعية المساحة الجيولوجية األميركية ،للحصول على
الخرائط الرسمية للحدود البحرية بين مصر و«إسرائيل»
وقبرص ،تمهيدا ً لمقاضاة «إسرائيل» دوليا ً بتهمة سرقة

تقرير �إخباري

وخرجت فتح باتهام لحماس ،بأنها فعلت كل ما
من شأنه تقويض المصالحة ،حين ذهبت إلى الحرب
مع «إسرائيل» ،ما أدى إلى تدمير قطاع غزة للخروج
من أزمتها كفصيل سياسي ،وقبل ذلك قيامها بخطف
المستوطنين الثالثة في الضفة الغربية.
وهو ما تكشف الحقاً ،إذ إنها كانت أبلغت عباس
بأنها لم تفعل ثم عادت وأبلغته أنها غير متأكدة،
ثم عادت لتعلن مسؤوليتها عن العملية بعد انتهاء
ال��ح��رب على ل��س��ان ال��ق��ي��ادي ف��ي ال��ح��رك��ة صالح
العاروري من تركيا.
ويضاف إلى ما نسب لعناصر حماس من اعتداء
على أع��ض��اء فتح ب��إط�لاق ال��ن��ار وف��رض اإلق��ام��ات

مركز شتات االستخباري

والمراقبين المتابعين «ه��م أي��ض�ا ً وح��دة بالجيش
«اإلسرائيلي» التي تقوم بإدارة القمر»عاموس» ،ذات
أغراض التجسس المعروفة اللتقاط صور البث المباشر
من القمر الموجهة نحو األراضي السورية ومن ثم إلى
شاشة العرض الموجودة بغرفة عمليات التحالف».
وما ينشرة اإلعالم حول طائرة «داعش» هو تضليل
وال يوجد قلق ألميركا و«إسرائيل» من «داعش» ،وهي
في وعاء االستخبارات األميركية ،وقد اعترفت أغلب
القراءات التقليدية لألجهزة االستخبارات المعادية
لسورية بأن طوق الجيش السوري اقترب كثيرا ً نحو
وحققت إن��ج��ازات
«داع���ش» والجبهات اإلس�لام��ي��ةُ ،
تراكمية كثيرة للجيش واالستخبارات السورية ،ولن
تأتي الرياح كما خططت أميركا وتوابعها واألسابيع
القليلة المقبلة حبلى بالمفاجآت قد تحمل أكثر من
جديد.
وقال مركز شتات« :من خالل تتبع الخبر نجد أن نشر
خبر الطائرة من دون طيار قد تم بالبداية في مواقع
داخل فلسطين المحتلة».

العنف في الشارع.
ولم يتجاوز الفيديو  4دقائق،
إذ شهد تصويرا ً سيئا ً لتع ّمد إخفاء
مالمح عناصره ،ال��ذي��ن وضعوا
شعار «حركة ضنك» خلفهم ،وحمل
كل منهم ورقة يقوم بالقراءة منها
للبنود التي أنشئت هذه الحركة من
أجلها ،وتحمل جميعها دعوة إلى
الفوضى ونشر العنف واستهداف
رجال الجيش والشرطة.

وكشفت م��ص��ادر بجهاز األم��ن
ال��وط��ن��ي ف��ي ال��س��وي��س ع��ن قيام
ضباط الجهاز بتحريات مك ّثفة
بالتنسيق م��ع ج��ه��ات سيادية
للكشف عن هوية أعضاء «حركة
وكتائب ضنك» ،مؤ ّكدة أنّ «هناك
حالة من االستنفار من أجل سرعة
ضبط المتهمين ،وجميعهم شباب
وأعضاء بالتنظيم السري لجماعة
اإلخوان».

خبراء ع�سكريون غربيون
يد ّربون البي�شمركة
تخضع قوات البيشمركة حاليا ً
لبرنامجين للتدريب العسكري
المكثف ،أحدهما م��ن قبل خبراء
عسكريون غربيون من الدول التي
قدمت لمنطقة كردستان مساعدات
عسكرية واآلخر تشرف عليه وزارة
البيشمركة.
وق���ال ه��ل��ك��ورد حكمت مسؤول
اإلع�لام في وزارة البيشمركة ،في
ت��ص��ري��ح��ات لصحيفة «ال��ش��رق
األوس��������ط» أم�����س ال���ث�ل�اث���اء إن

«ق��وات البيشمركة ب��دأت منذ مدة
بشكل فعلي بتلقــي التدريبات
العسكرية المكثفة على استخدام
األسلحة الحديثة التي تسلمتها
وزارة البيشمركـة من بعض دول
العالـم».
وتابع حكمت« :إن أكثر من سبع
دول ت��درب ق��وات البيشمركة ،من
بينها ال��والي��ات المتحدة وفرنسا
وكندا التي أرسلت أخيرا ً  100خبير
عسكري إلى إقليم كوردستان لهذا

الغرض» ،مشيرا ً إلى أن التدريبات
تشمل تدريب قواتنا على األسلحة
الحديثة.
وأك����د ح��ك��م��ت أن ال��م��س��اع��دات
ال��ع��س��ك��ري��ة ل��م��ن��ط��ق��ة ك��ردس��ت��ان
مستمرة وأنها ستستمر مستقبالً،
وه���ن���اك ش��ح��ن��ات م���ن األس��ل��ح��ة
واألعتدة تصل أسبوعيا ً تصل إلى
م��ط��ار أرب��ي��ل م��ن مختلف ال���دول،
واألسلحة متنوعة ومتطورة ،ثقيلة
ومتوسطة وخفيفة.

