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اال�ستراتيجية التركية انتقلت من «�صفر م�شاكل» �إلى �صفر �أخالق و�صفر �أ�صدقاء

ال ان�شقاقات في الجي�ش العربي ال�سوري بل حاالت فرار لأفراد

الح�سن لـ«البناء» :لـ «داع�ش» و«الن�صرة» �أدوار �أ�سا�سية في اللعبة الأميركية

البخيت :الفكر الإخواني فكر «داع�شي»

لورا محمود
يرى الباحث والخبير
االستراتيجي الدكتور حسن
الحسن أن أميركا توزع األدوار
وتتخذ القرارات ،وهناك دول
تمول ودول تقدم دعما ً لوجستيا ً
وناريا ً لتنظيمات أوجدتها واشنطن
ودعمتها دول الخليج .ورأى
الحسن ،في حديثه لصحيفة
«البناء» ،أن أمن «إسرائيل» في
مقدمة اهتمامات ما يجري في
المنطقة وهو ما أدى إلى بروز
الدعم األميركي للكرد بعد أحداث
«كوباني» .
وهنا نص الحوار:

{ ف��ي ل�ع�ب��ة ت �ب��ادل المصالح
األم��ي��رك��ي��ة ،ل��م��اذ ك �ل �ف��ت تركيا
بقيادة المنطقة اآلس�ي��وي��ة بينما
ك �ل �ف��ت ف��رن �س��ا ب �ق �ي��ادة المنطقة
األفريقية؟

 عندما نتحدث عن الوالياتالمتحدة ،القوة الهامة والمسيطرة
ل��ق��راب��ة عقدين م��ن ال��زم��ن ،فمن
الطبيعي أن تلتقي القوة األكثر
ضعفا ً وان��ص��ي��اع�ا ً م��ع األط��م��اع
األميركية .فتركيا ُكلفت بقيادة
المنطقة اآلس��ي��وي��ة أوال ً كونها
عضو ف��ي حلف ال��ن��ات��و ،وثانيا ً
ه��ي دول���ة ت��ض��م آس��ي��ا وأوروب���ا
كموقع جغرافي ،إضافة إل��ى ما
تم العمل عليه على مدار سنوات
ف��ي م��ح��اول��ة لتسويق اإلس�ل�ام
السياسي الذي ثبت فشله الحقاً،
وبالتالي هناك مجموعة عوامل
تؤهل تركيا لتكون العبا ً محترفا ً
في منطقة الشرق األوسط ،ولكن
حماقات حكومة ح��زب العدالة
والتنمية هي التي أوصلت تركيا
ال��ى ه��ذا الوضع المتردي .وهنا
ن��ذك��ر ج��م��ي��ع �ا ً م���ا ك���ان ع��ن��وان
االستراتيجية التركية «صفر
م��ش��اك��ل» ،ول��ك��ن اإلص����رار على
التفرد بوجهات النظر أوصلها إلى
صفر أخالق وصفر أصدقاء ،كما
قال الرئيس بشار األسد.
أم��ا ع��ن دور فرنسا ف��ي قيادة
المنطقة األف��ري��ق��ي��ة ،ف�لا ب��د من
الحديث عن مجموعة من القوى
التقليدية االس��ت��ع��م��اري��ة التي

أتت أميركا لترثها ،وفي مقدمتها
ف��رن��س��ا .ف��ال��ث��ق��ل األس���اس���ي في
االت��ح��اد األوروب�����ي ه��و أللمانيا
وفرنسا وبريطانيا .وفي ما يتعلق
بألمانيا ،هناك سعي للخصوصية
ولالستقالل بقرارها .أما بريطانيا،
فمن المعروف أن االستخبارات
البريطانية هي األكثر خبثا ً وقدما ً
وعراقة واألكثر قدرة على فهم ما
يحدث في منطقة الشرق األوسط،
وهي ميالة إلعادة إحياء ماضيها
االستعماري ،إال أن أميركا تعتقد
دائما ً أن فرنسا بحاجة دائمة إلى
أن تكون تحت رعاية أميركية.

{ ما هي مصلحة كل من تركيا
وقطر في تسليم الحكم لإلخوان
في المنطقة ،وما هو دور الشريك
السعودي؟

 عندما نتحدث عن اإلخ��وانالمسلمين ف��ن��ح��ن ن��ت��ح��دث عن
الدين السياسي ،ومن المعروف
أن تسيّس األدي��ان هو ما تفردت
ب��ه االس��ت��خ��ب��ارات البريطانية
التي كانت وراء رعاية اإلخ��وان
المسلمين .ف��اإلخ��وان وغيرهم
يشبهون م��ا ع��رف ف��ي التاريخ
باسم «لجنة كامبل ليبرمان»،
وه��ي مجموعة تضم حوالى مئة
خبير ومتخصص ف��ي السياسة

وال��دي��ن والجغرافيا واالقتصاد
ومختلف العلوم اإلنسانية ،حيث
أرسلوا إلى منطقة الشرق األوسط
وب��ق��وا فيها ع��دة أع���وام ،وقدموا
تقريرهم ع��ام  ،1907وخ��رج��وا
بمقررات توصي بإبقاء وضع األمة
العربية مجزءا ً ومتخلفاً .فهناك
تشابه كبير بين ما جاءت به لجنة
ليبرمان وما يعمل عليه اإلخوان،
وطبعا ً هناك دول تعمل على دعم
ه��ذا اإلس�لام السياسي ،وأبرزها
قطر وتركيا .وبعد عجز اإلخ��وان
ع��ن ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى السلطة،
خصوصا ً بعد تجربتهم في مصر،
وعجزهم ع��ن تقديم أي مشروع
سياسي ،كان ال بد من إيجاد بديل،
فكانت «النصرة» و»داعش» التي
ل��م نسمع بها إال ف��ي نهاية عام
 2012وبداية  .2013لقد ُكسرت
شوكة اإلخوان بعد إسقاط الحكم
ف��ي م��ص��ر ،أم��ا تركيا اإلخ��وان��ي��ة
فهي تخطط ك��ي تعيد م��ن خالل
اإلس�لام السياسي عهد السلطنة
العثمانية.
{ إال َم ي����دل ظ��ه��ور ك���ل من
«ال��ن��ص��رة» و«داع����ش» م��ع ب��روز
الدور السعودي؟
 ل��م ي��ك��ن ه���ذا ال��ب��دي��ل ،أي«ال��ن��ص��رة» و«داع�����ش» ،ليظهر
لوال إخفاق اإلخوان في مصر ،وال

بد من اإلش��ارة إلى أنه وبالرغم
من ه��ذا اإلره��اب الممنهج ،ظلت
ال���دول���ة ال��س��وري��ة ق����ادرة على
الصمود .ال يمكن أن يكون هذا
االره���اب ول��ي��د ال��ص��دف��ة ،ب��ل هو
إرهاب ممنهج ،فقد تم العمل على
خلق تنظيمات أكثر إره��اب �ا ً مما
كان يسمى مثالً بالجيش الحر.
وف��ي ض��وء ذل���ك ،ك��ان ال ب��د من
تلميع صورة من أسموهم بالثوار
أو المعارضة .ف��ـ»ال��ن��ص��رة» لم
تحقق الهدف المرجو ،لذا كان ال
بد من خلق «داع��ش» ،الصناعة
األميركية  -الصهيونية .وهذا كله
تم بموافقة السعودية الداعمة لـ
«داع��ش» والمتخوفة من تمدده،
وال ننسى أن «داعش» تحمل فكرا ً
وهابيا ً متطرفا ً كان وما زال قائما ً
في نظام الحكم السعودي.

{ م� ��ا م� � ��دى ت� ��راب� ��ط جبهة
«النصرة» و«داع��ش» بزيادة أمن
«إسرائيل» واستنزاف قوة حزب
الله؟

 عندما نتحدث ع��ن الشرقاألوسط واالستراتيجية األميركية،
ي��ج��ب أن ن��ن��ط��ل��ق م��م��ا يسمى
بالثوابت والمتحوالت .فالثابت
في استراتيجيات اإلدارة األميركية
(جمهورية أو ديمقراطية) هو أمن

الكيان الصهيوني .وهنا نسأل
عما أسموه بـ«الربيع العربي»،
ف��ه��ل يتفق م��ع م��ص��ال��ح الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي؟ وه���ذه الجماعات
اإلرهابية ،أال تحمل خطرا ً يهدد
«إس��رائ��ي��ل»؟ م��ن ه��ذا المنطلق،
نستطيع القول إنه طالما أن الكيان
الصهيوني لم يحرك ساكنا ً وطالما
أنه مرتاح ،فهذا يعني أنه ما كان
لهذه الجماعات اإلرهابية أن تتمدد
لوال الرعاية الصهيونيه .فلو عدنا
بالذاكرة قليالً ،منذ األشهر األولى
ف��ي ال��ع��ام  ،2011ع��م��دت ه��ذه
العصابات المسلحة إلى استهداف
منصات ال��دف��اع ال��ج��وي ونصب
كمائن لخيرة الطيارين السوريين.
وهنا السؤال ال��ذي يطرح نفسه:
م��ن الجهة ال��ت��ي ي��ه��دده��ا سالح
ال��دف��اع ال��ج��وي ال��س��وري؟ يهدد
«إسرائيل» فقط .لذلك ،تم العمل
مع ه��ذه العصابات لتدمير هذه
ال��ق��وى .وف���ي ض���وء ذل���ك ،نفهم
ك��ي��ف ك��ان��ت ق��ن��وات «ال��ع��رب��ي��ة»
و«الجزيرة» ترصد مكان سقوط
ال��ص��واري��خ «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» على
جمرايا قبل ارتطامها بالهدف.
وبالتزامن مع ذل��ك ،تم استنفار
خ�ل�اي���ا م���ا ي��س��م��ى ب��ـ«ال��ج��ي��ش
ال��ح��ر» للدخول ال��ى دم��ش��ق .إن
المسؤوليين االسرائيليين يؤكدون
على أن وجود الرئيس بشار األسد
أكثر خطورة من وجود «النصرة»
و«داعش».

وص��ف األم��ي��ن ال��ع��ام لجمعية «ال��وف��اق» ف��ي البحرين،
الشيخ علي لمان ،االنتخابات التشريعية المقبلة في المملكة
بـ«المسألة الجزئية» ،مشيرا ً إلى أنها ليست مربط فرس الحل،
فمشكلة البحرين أكبر من إجراء انتخابات أو عدم إجرائها.
وقال الشيخ سلمان في تغريدات على حسابه على «تويتر»
إن «الوضع بحاجة إلى توافق سياسي بين األطراف وإجراء
انتخابات أو عدمه ال يغير الواقع».

أكد رئيس الوزراء األردني السابق معروف البخيت أن
فكر «داعش» مستمد من الفكر المتشدد لجماعة اإلخوان
المسلمين ،وأن «الخوين» الوهابيين غزوا جنوب األردن
بين عامي  22ـ  ،1924وتم طردهم من قبل األردنيين،
وأن اإلخوانية أسسها حسن البنا بعد  4سنوات ،واشتقت
الجماعة اسمها من «ال��خ��وي��ن» ،وك��ان الجانبان على
اتصال وتبادل فكري ويقدمان التعاليم والنصح لبعضهما
البعض.
وشدد البخيت ،الذي كان يتحدث في نادي األردن في
العاصمة عمان ،على أن المجتمع الدولي واهم باعتقاده
أنه يوجد في سورية «جيش حر» ،مؤكدا ً أنهم من مقاتلي
جماعة اإلخ��وان المسلمين ،وأنه ال يوجد انشقاقات في
الجيش السوري حتى نقول إن هذا «جيشا ً حراً» ،بل هم

قتلى بتفجير انتحاري وا�شتباكات عنيفة في البي�ضاء اليمنية

بحاح يعد باالنفتاح وبحكومة نزاهة وكفاءة
ّ

{ هل دخول قوات البشمركة
ال��ى عين ال�ع��رب ه��و بمثابة دعم
ل� �ل� �ب ��رزان ��ي وت� �م ��ري ��ر ل �م �ش��روع
زعامة األكراد؟

 منذ أن تم الحديث عن الشرقاألوس��ط الجديد ال��ذي بشرت به
راي��س ،ومنذ العام  ،2006كان
هناك حديث عما سمي بـ»خارطة
ح��دود ال���دم» وإع��ط��اء كردستان
العراق امتدادها الجغرافي على
حساب كل من سورية والعراق
وتركيا وإي��ران .فالسؤال هنا هو:
طالما أن هناك قوى استعمارية
وراء ه��ذا المشروع ،لماذا بدأت
معالم هذا المشروع تتضح اآلن؟
لكن عندما نتحدث عن تزامن تقدم
«داع���ش» واحتاللها  300قرية
كردية مع إعالن تشكيل ما أسموه
التحالف ضد «داعش» ،فهذا يعني
أن التحالف أت��ى لدعم «داع��ش»
وليس لمحاربته.

الأمين العام لـ«الوفاق» :م�شكلة البحرين �أكبر من االنتخابات المقبلة
وتوضيحا ً لموقف المعارضة بشأن مقاطعة االنتخابات،
لفت الشيخ سلمان الى أن «مشروع الحكم يقوم على تكريس
الواقع الحالي القائم على االستفراد بالقرار السياسي وإلغاء
اإلرادة الشعبية بشكل كامل» ،موضحا ً أن هذا المشروع«أدخل
البحرين في دوامة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ال
تنتهي».
وأض��اف« :يحاط هذا المشروع بمسميات مفرغة من أي

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

أفراد فروا من الجيش وانتسبوا للمعارضة.
ورأى البخيت أن الدولة األردنية لن تخوض حربا ً برية
ضد «داعش» ،كاشفا ً عن وجود نحو  1300تكفيري أردني
يقاتلون في صفوف جماعة «داعش» المتطرفة في العراق،
وأنه قتل منهم ما يزيد عن  200عنصر حتى اآلن .واعتبر
خطرها على األردن تكتيكيا ً وليس استراتيجياً ،ولكنه
يمكن أن يؤدي إلى خلخلة أمن البلد واستقراره ،مشيرا ً
الى أن «الفقر يجب أال يوصل شبابنا وأفكارنا لإليمان بفكر
داعش».
وأض��اف أن معظم شباب قبيلة الغياث المقيمة على
الحدود الشرقية ال يعمل ،داعيا ً الى خطة إنقاذية لمعالجة
أي اختالالت مجتمعية قد تحدث وخلق فرص عمل حقيقية
والعودة إلى التعاونيات وإعادة تفعيل المؤسسة الدينية
ورسالة عمان التي نسيتها الحكومة والعودة إلى لفكر
العروبي.

مضامين ديمقراطية على األرض من قبيل دستور ،وانتخابات،
ومجلس نيابي وآخر بلدي» ،وتابع« :يصاحب هذا المشروع
مشروع البندر سيء الصيت الهادف إلى حرب ضد مكون
أساسي من المجتمع بحسب الوثائق المنشورة».
وذ ّكر الشيخ سلمان بهيمنة الحكم على السلطات التنفيذية
والقضائية والتشريعية ،وما نتج عن ذلك من قمع وقتل وفتح
باب السجون آلالف المعارضين.

بانتظار تأليف الحكومة الجديدة
�ح��اح م��ش��اورات
ب��دأ رئيس ال����وزراء اليمني خالد ب� ّ
تشكيل الحكومة الجديدة ،بعد ساعات على وصوله من
األمم المتحدة ،حيث كان يعمل هناك ممثالً لليمن ،واعدا ً
باالنفتاح على الجميع ،واستكمال اتفاق السلم والشراكة،
وبتشكيل حكومة نزاهة وكفاءات ،فيما شهدت مدينته تعز
والحديدة تظاهرات مناهضة للحوثيين ،في وقت أغلقت
المدارس في مدينة إب خشية تجدد القتال.
والتقى بحاح فور وصوله الرئيس عبد ربّه منصور
هادي الذي دعا إلى اإلسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفقا ً التفاق السلم والشراكة الوطنية .وح��ض رئيس
الوزراء المكلف على االلتقاء بمسؤولي المكونات واألطراف
السياسية الستكمال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة
بناء على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة.
من جهته ،قال بحاح إنه سيعمل مع الجميع إلنجاز
المهام المحددة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية
واستكمال استحقاقات المرحلة االنتقالية.
وش��دد رئيس ال���وزراء اليمني المكلف على ض��رورة
تكاتف جهود جميع األطراف السياسية للوصول بالوطن
إلى غاياته المنشودة من األمن واألمان والرقي.
وفي السياق نفسه ،دعا االتحاد األوروبي إلى اإلسراع
بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن ،مؤكدا ً على ضرورة
مشاركة األط��راف السياسية كافة ،ومدينا ً بشدة أعمال
العنف هناك.

ورحب مجلس الشؤون الخارجية في االتحاد بتوصيات
خاصة باليمن خالل اجتماع أمس بتكليف خالد بحاح
بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بيان «االلتزام
بمواصلة دعم اليمن في العملية االنتقالية ،ودعوا جميع
األطراف اإلقليمية إلى اإلسهام اإليجابي في هذه العملية».
وطالبوا المشاركين ف��ي المواجهات المسلحة هناك
بـ«العمل وفقا ً للقانون وسلطة الدولة» ،مجددين التزام
االتحاد األوروبي بدعم اليمن في مكافحته لإلرهاب.
م��ن جهة أخ���رى ،لقي نحو  20شخصا ً على األق��ل
مصرعهم جراء هجوم للقاعدة بسيارة مفخخة استهدفت
منزال ً للحوثيين ،أعقبته اشتباكات مسلحة في رداع في
محافظة البيضاء وسط اليمن.
وأفادت مصادر قبلية في محافظتي البيضاء وذمار ،في
وسط اليمن ،أن اشتباكات عنيفة تجددت بين مسلحي
القاعدة واللجان الشعبية التابعة لـ»أنصار الله» الحوثية
في رداع ،مؤكدة أن اللجان تحقق تقدماً ،حيث سيطرت
على جبل حيد شبر وحيد الربوعي القريب منه ،وشوهد
قصف بشكل عنيف من قمة الجبل على التالل المجاورة
والمالصقة ل��ه وال��ت��ي يتمركز فيها مسلحو م��ا يسمى
بـ«أنصار الشريعة».
وتشهد مدينة إب ه��دوءا ً بعد سيطرة مقاتلي اللجانِ
الشعبية وطرد عناص ِر القاعدة من المنطقة.

القوات العراقية تعثر على �أ�سلحة «�إ�سرائيلية» في الأنبار ي�ستخدمها «داع�ش»

تقرير �إخباري
االنتخابات الت�شريعة في ميزان «نداء تون�س» العلماني و«النه�ضة» الإ�سالمي

هل تر�سم تجربة ال�سب�سي التحالفات المقبلة؟
ناديا شحادة
تجري االنتخابات التشريعة التونسية في
ظ��روف اقتصادية واجتماعية وأمنية دقيقة،
وستكون نتائجها أح��د أه��م المؤشرات على
شعبية األطراف التي ستخوضها .لذلك ،يسعى
كل طرف إلى إثبات وجوده عبر كسب أكثر ما
يمكن من األصوات .ويرى المتابع لألحداث في
تونس أن االنتخابات التشريعة جاءت حاملة
لمتغيرات كثيرة ،أهمها ظهور ح��زب «ن��داء
تونس» العلماني بزعامة الباجي قائد السبسي
بقوة على الساحة السياسية ،وه��و يعتبر
المنافس األق��وى لحركة النهضة اإلسالمية.
ويراهن حزب حركة نداء تونس كحزب النهضة
على الفوز باألغلبية في االنتخابات التشريعية،
وإنّ نجاح أحدهما ف��ي حصد ه��ذه األغلبية
سيكون محددا ً في رسم التحالفات الحكومية
المقبلة وفي رسم المسار السياسي للبالد طيلة
السنوات الخمس المقبلة.
هذا الرهان جعل من زعيمي النداء والنهضة
ينزالن بثقلهما إعالميا ً وميدانيا ً وسياسيا ً
ويضعا خطة انتخابية كاملة تتماشى مع
متطلبات المرحلة االنتخابية وضروراتها
ومقتضياتها كما يقدرها كل منهما.
ويعلم الباجي قائد السبسي ،الذي استطاع
أن يحيي ف��ي التونسيين تونسيتهم وأن
يشعرهم أنه البديل للضيق الذي يشعرون به
واليأس الذي أحاط بهم في أكثر من محطة خالل
السنتين األخيرتين ،أن أغلبية القاعدة الشعبية
االنتخابية المتعاطفة مع حزبه والتي ستصوت
له خالل االنتخابات التشريعية هي في األساس
تلك التي تعتبر ن��داء تونس بديالً عن حركة
النهضة اإلخوانية .فهذا المعطى لم يغب عن
الخطاب االنتخابي لقائد السبسي ،ولذلك
أعلن في خطاباته أن االنتخابات الرئاسية
والتشريعية القادمة تشكل موعدا ً فاصالً بين
عهدين سيقضي إما بالرجوع بالبالد الى الوراء
أو باستئناف مسيرة البناء واإلصالح والتقدم.
والعهدان اللذان يشير إليهما السبسي في
خطاباته هما عهد الترويكا واإلسالم السياسي

الذي يمثل وفق تقديراته عهد التأخر والعودة
الى الخلف والذي أثبت فشله ،في مقابل العهد
البورقيبي ال��ذي أسماه بالمشروع الوطني
واإلص�لاح��ي التقدمي وبناء ال��دول��ة المدنية
وإع��ادة الدولة التونسية ال��ى ما كانت عليه
من نجاح ،تلك الدولة التي ضحى من أجلها
المناضلون والزعماء ،والمشروع الذي سيعيد
األم���ن للمواطن والهيبة ل��ل��دول��ة واالزده����ار
لالقتصاد .
ويرى مراقبون أن السبسي يضع الناخب
أم���ام مسؤولية حسن االخ��ت��ي��ار بين هذين
العهدين من منطلق أهمية االنتخابات المقبلة
وخطورتها كما جاء على لسانه.
وي��ش��دد ال��س��ب��س��ي ف��ي خ��ط��اب��ات حملته
االنتخابية على أن نداء تونس ليس له نفس
المرجعيات مثل حركة النهضة أو سواها ،وأنهم
مع النهضة من ناحية التعايش ،ولم يذكر أبدا ً
التحالف ،وي��ح��اول المحافظة على القاعدة
الشعبية التي التفت حول حزبه طيلة السنتين
الماضيتين على أساس أنه بديل للترويكا التي
أثبتت فشلها .ويحاول إيصال رسالة للناخب
مفادها أن كل صوت له أهميته ،ولذلك يجب على

التونسي أن يحسن االختيار وأال ينساق وراء
الوعود الكاذبة .وال يفوت رئيس نداء تونس
الفرصة ب��دون أن يذكر زعيم حركة النهضة
بأنه هو من ذكره على المأل بضرورة التحرك
إلنقاذ البالد عبر االنخراط في اإلجماع الوطني
القاضي باستقالة حكومة الترويكا ،وإن التغيير
الحاصل نسبيا ً في الخط السياسي لحركة
النهضة وإبعاد األخيرة لبعض المتشددين ينم
عن وعي الغنوشي بنصائحه .والسبسي بذلك
لن يكون وفق تقديراته صاحب فضل في إعادة
التوازن السياسي في المشهد من خالل حركة
نداء تونس فقط ،وإنما أيضا ً في التطور الظاهر
في خطاب النهضة وفي سياسات زعيمها راشد
الغنوشي.
فهل سيحقق الباجي قائد السبسي الذي
يعتمد في تجربته على شعار الصدق في القول
واإلخالص في العمل ،الذي كان شعار بورقيبة
والحزب الدستوري الجديد ،طموح الشعب
التونسي وأحالمه في الديمقراطية ويحمل حلوال ً
اجتماعية ويثبت مشروعه الديمقراطي المدني
ويعود بتونس إلى عهد بورقيبة االستقاللي
ويتحرر من ميراث بن علي؟

ع�شرات ال�شهداء في اعتداءات �إرهابية في كربالء وبغداد
فيما تواصل القوات األمنية العراقية
جهودها في محاربة إرهاب «داعش»
شمالي العراق واستعادة السيطرة على
مناطق سيطر عليها مسلحو التنظيم،
يواصل هؤالء اإلرهابيون اعتداءاتهم
على المدنيين والمناطق السكنية
اآلمنة والبعيدة عن ساحات القتال في
محاولة واضحة لبث الرعب وزعزعة
االستقرار ودب اليأس واإلحباط في
نفوس السلطات المولجة مكافحة
اإلرهاب .وقد أسفرت هذه االعتداءات
في مدينة كربالء وس��ط البالد وفي
العاصمة بغداد عن استشهاد وجرح
العشرات ،بينهم مصلون.
وق��د انفجرت  3سيارات مفخخة
ق���رب دوائ����ر ح��ك��وم��ي��ة ف��ي مناطق
تجارية في كربالء وسط العراق ،ما
أسفر عن استشهاد  16شخصا ً على
األقل وإصابة  41آخرين وفق ما أعلنت
الشرطة العراقية.
وأوضحت مصادر في شرطة كربالء
أن «التفجيرات ال��ث�لاث��ة بسيارات
مفخخة استهدفت حي الحسين قرب
مطعم شالل وسط المدينة ،في حين
انفجرت أخ��رى قرب سيطرة السالم
ف��ي المحافظة ،وال��ث��ال��ث��ة ف��ي باب
طويريج».
كما أفيد عن استشهاد  7عراقيين
وإص���اب���ة  15آخ��ري��ن ب��ج��روح في
حصيلة تفجير سيارة مفخخة رابعة
في الوند في مدينة كربالء .
وجاءت االعتداءات في كربالء بعد
ساعات على استشهاد  17شخصا ً
ج����راء ه��ج��وم ان��ت��ح��اري اس��ت��ه��دف
مسجدا ً في قلب بغداد ،وذل��ك عندما
كان المصلون يغادرون المسجد بعد
صالة الظهر.
وفي سياق أمني آخر ،عثرت قوات
الجيش العراقي التي تقاتل تنظيم
«داع����ش» ف��ي مناطق م��ن محافظة
األن��ب��ار غ��رب البالد على أسلحة من
ص��ن��ع «إس��رائ��ي��ل��ي» ك���ان التنظيم
المتط ّرف يستخدمها ف��ي عملياته
العسكرية.
وذك���ر ن��ائ��ب رئ��ي��س لجنة األم��ن
والدفاع البرلمانية العراقية اسكندر
وت��وت أن تقارير استخبارية وردت

إلى اللجنة تؤكد العثور على أسلحة
«إسرائيلية» كانت في حوزة التنظيم.
وأك����د ت���وت ف��ي ت��ص��ري��ح��ات��ه أن
«تنظيم «داع���ش» صهيوني هدفه
إض��ع��اف ال��ع��راق وال����دول العربية
واإلقليمية وتدمير اإلسالم ،وأن العراق
أصبح ممرا ً لتهريب األسلحة وساحة
لقتال بعض ال��دول ،حيث إن تدخل
بعض ال���دول اإلقليمية ف��ي الشأن
الداخلي العراقي جعله ساحة لقتال
تنظيم «داعش» وغيره من التنظميات
المسلحة التي تتلقى الدعم من قبل
بعض دول الجوار».

واعتبر أن ه��ذا الدعم الصهيوني
أثر بشكل كبير على الحالة األمنية في
العراق ،مؤكدا ً ان «القتال ي��دور بين
القوات المسلحة والتنظيمات اإلرهابية
وليس بين الشيعة والسنة» .وأضاف
قائالً« :إنها ليست المرة األولى التي يتم
فيها العثور على أسلحة «إسرائيلية»
في أوكار الجماعات اإلرهابية التابعة
لتنظيم داعش».
وما يلفت االنتباه هو أن «داعش»،
وعلى ال��رغ��م م��ن ادع��اءات��ه بالدفاع
عن المسلمين ،لم يستهدف الكيان
الصهيوني ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي أوغ��ل

فيه بدماء المسلمين وأتباع الديانات
األخرى بأبشع الطرق والوسائل في
سورية والعراق ولبنان ودول أخرى.
وت��ج��در اإلش���ارة ال��ى أن األج��ه��زة
األمنية العراقية وضعت يدها خالل
األشهر الثالثة الماضية على أسلحة
ووس��ائ��ط نقل ووث��ائ��ق تثبت ت��ورط
جهات إقليمية ،من بينها السعودية
وقطر وتركيا والكيان الصهيوني ،بدعم
ومساندة تنظيم «داع��ش» في حربه
ضد الشعب العراقي ،وكذلك الشعب
ال��س��وري ،إضافة ال��ى وق��وف منظمة
«خلق» اإلرهابية مع هذا التنظيم.

«�إقليم كرد�ستان» يحقق في تورط م�س�ؤولين �أكراد
ب�صفقات نفطية مع المتطرفين
أعلن برلمان إقليم كردستان عن إجراء تحقيق موسع في تورط مسؤولين من اإلقليم بتجارة النفط مع تنظيم
«داعش» خالل األشهر الماضية.
وأكد مصدر في برلمان كردستان أن «برلمان اإلقليم يمتلك دالئل تثبت تورط عدد من المسؤولين األكراد بصفقات
نفطية مع مسلحي التنظيم» ،مشيرا ً الى أن «رئاسة البرلمان ستشكل لجنة عليا للتحقيق في القضية».ونقلت شبكة
«عراق برس» عن المصدر قوله إن عددا ً من أعضاء البرلمان مصرون على كشف الحقائق للرأي العام في أقرب وقت
ممكن.
وكشفت مصادر إعالمية في «إقليم كردستان» عن تورط عدد من المسؤولين في اإلقليم بعقد صفقات نفطية مع
التنظيم وتسهيل تصديرها الى دول مجاورة ،وال سيما تركيا .وكان مجلس األمن الدولي أصدر قرارا ً منع بموجبه
شراء النفط من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في العراق وسورية ،وهدد بإنزال عقوبات بحق
الشركات النفطية التي ال تلتزم بالقرار.

