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�ضربات التحالف ت�شبه الر�صا�صات الخ ّلبية وهي لم تعط مفعولها

عبا�س� :سورية متم�سكة بخيار ال�سيادة كما �أقره م�ؤتمر و�ستفاليا
دمشق ـ رانيا مشوِّح
منذ حوالى الشهر ،يشن التحالف الدولي األميركي ضربات
ضد ما يسمى بتنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية والعراق.
وبحسب تصريحات للبنتاغون ،تمكن التحالف من القضاء
على المئات من إرهابيي التنظيم فيما قام أيضا ً بشن هجوم
على مواقع للنفط و الغاز في سورية يستفيد منها التنظيم.
إال أن الضربات لم تتمكن من حسر تقدم «داع��ش» نحو عين
العرب ،ولم تتمكن من القضاء على خطر هذا التنظيم ال في
سورية وال العراق ،ال��ذي رحب في السباق بهذه الضربات
وتعاون مع التحالف الدولي في ظل غياب ترحيب وتعاون
سوريين مماثلين .وشهدنا أخيرا ً تصريحا ً يخفي في حناياه
الكثير من التساؤالت والتناقضات لما يسمى االئتالف الوطني
السوري بأنه قادر على القضاء على تنظيم «داعش» خالل أقل
من سنة واحدة في حال تمويل الجيش الحر الممول أصالً من
الغرب ،وبعض الدول العربية المعادية لسورية ،بينما يحتاج
الممولون أنفسهم ألكثر من ثالث سنوات بكل ما يملكون من
إمكانيات مالية وعتاد متطور للقضاء على «داعش».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،رأى ال��ب��اح��ث وال��ن��اش��ط السياسي
واالستراتيجي حازم عباس أن اإلئتالف كالغريق الذي يتعلق
بقشة ،وفي السياسة وهي المرادف المفهومي للقوة ال مكان
للضعفاء ،وباعتراف مراكز ال��دراس��ات األميركية وتقارير
استخباراتية أخرى لم يعد ما يسمى بـ«الجيش الحر» طرفا ً
فاعالً على األرض بحيث يكون قادرا ً على تعديل موازين القوى

بما يضمن لألطراف التي تدعمه تحقيق مصالحها ،وأضاف
عباس« :ال يعدو تصريح االئتالف كونه إال رصاصات خلّبية،
فليس هناك ما يسمى بـ«الجيش الحر» بشكل حقيقي بل هو
مجموعة من العصابات التي تقودها مصالحها بالدرجة األولى،
بعضها انضم لـ «داعش» وآخرون لجبهة النصرة وبقيت هناك
مجموعات صغيرة متفرقة في األنحاء السورية يتطلب جمعها
وتدريبها أكثر من المدة التي يطرحها التحالف الدولي لهزيمة
«داع��ش» ،إذ تحدثت تقارير عن أنه يمكن في السنة األولى
تدريب خمسة آالف مقاتل فقط .إذا ً لم يعد ما يسمى بـ«الجيش
الحر» قادرا ً على أن يكون حامالً لمشروع األطراف التي كانت
تدعمه».

انتصارات متتالية

وشهدت الساحة الميدانية تقدما ً كبيرا ً للجيش العربي
السوري في مناطق ساخنة ج��دا ً وتحرير عدد من المناطق
السورية وإحكام سيطرته عليها بعد أن كانت بؤرا ً لإلرهابيين.
فهل استغل الجيش السوري بذكاء ق ّل نظيره ضربات التحالف
الدولي وانشغال أطراف النزاع الخارجي مع «داعش» لبسط
سيطرته على تلك المناطق؟
ح��ول ه��ذه النقطة ،ق��ال ع��ب��اس «إن ض��رب��ات التحالف
الجوية لم تعط مفعولها وذلك باعتراف خبراء استراتيجيين
عسكريين .أما بالنسبة الستراتيجية الجيش السوري وسير
العمليات العسكرية والتقدم ال��ذي أح��رزه الجيش في ريف
حماه الشمالي وفي الغوطة الشرقية وفي جوبر والمليحة ،فلم

يكن ذلك مرتبطا ً بعمليات التحالف الدولي .والدليل على عدم
فعالية الضربات التي يشنها التحالف الدولي حتى اآلن ،والتي
بلغ عددها في سورية  1200غارة وضعفا هذا العدد تقريبا ً في
العراق ،استمرار «داعش» بالتقدم باتجاه بغداد.

تود ُد غربي

خفت حدة التصريحات الغربية ضد الحكومة السورية
في اآلون��ة األخيرة ،فهل بدأ التودد الغربي للنظام السوري
خوفا ً من المد ال��ـ «داع��ش��ي» ال��ذي ب��ات يهدد العالم بأسره
وخصوصا ً الدول التي أعلنت الحرب عليه؟ بحسب عباس،
«النظام السوري لم يكن يوما ً طرفا ً خادما ً للمصالح الغربية في
سورية بل كان هناك سعي دائم إلسقاطه .لذلك ،فإن الحديث
عن تخوف الغرب من ظاهرة «داعش» ال يعني أبدا ً أن الغرب
يرغب في انتصار النظام السوري .لذلك فإن كل هذا االشتباك
ال��ذي ن��راه في القضية السورية ليس إال محاوالت متخبطة
للغرب والواليات المتحدة األميركية والرهان على الزمن إليجاد
حل ثالث يضمن إنهاء ظاهرة «داع��ش» وتقويض القدرات
التفاوضية للنظام السوري ،وذلك خدمة لمصالح الغرب».
وأضاف« :النظام السوري متمسك بخيار السيادة الذي أقره
مؤتمر وستفاليا عام  1648والذي أقرته المنظمات الدولية،
وهو حق لكل دولة على أراضيها ،وهذا الخيار صفري يتعارض
تماما ً مع المصالح الجيوبوليتيكية للغرب والواليات المتحدة
األميركية ،التي ترفض حتى اآلن التراجع عن شكل النظام
الدولي أحادي القطب».

طائرات التحالف تق�صف موقع ًا لـ «داع�ش» ودم�شق ت�ؤكد ا�ستمرار دعمها للمدينة

برلمان «كرد�ستان العراق» يق ّر �إر�سال قوات �إلى عين العرب
ص ّوت برلمان إقليم شمال العراق باإلجماع،
أم��س ،لصالح إرس��ال ق��وات لمواجهة تنظيم
«داع��ش» في مدينة «عين العرب» (كوباني)،
ذات األغلبية ال��ك��ردي��ة ،شمالي س��وري��ة قرب
الحدود مع تركيا.
وجاء التصويت في جلسة استثنائية عقدها
البرلمان ،المؤلف من  111نائباً ،بحضور وزير
البيشمركة (جيش اإلقليم) ،تناولت الوضع في
مدينة «عين العرب» ،التي تتعرض منذ منتصف
أيلول الماضي لهجموم من مقاتلي «داع��ش»،
الذين دُح���روا بعد سيطرتهم على أحياء من
المدينة.
وف��ي سياق متصل ،أك��د النائب في برلمان
إقليم شمال العراق عن قائمة التغيير والتجديد
التركمانية« ،محمد إلهانلي» ،أ َّنه سيتم اختيار
نحو  200عنص ٍر من البيشمركة المدربين على
استخدام األسلحة الثقيلة من أجل إرسالهم إلى
مدينة «عين العرب».
وقال إلهانلي في فترة االستراحة التي تخللت
الجلسة المغلقة للبرلمان ،إنَّ الهدف من إرسال
الجنود هو تحقيق الدعم المعنوي واللوجستي
في المدينة .وأضاف أن قسمًا من األسلحة التي
قدمتها الدول الغربية ،سيتم إرسالها إلى كوباني
عبر تركيا ،مبي ًنا أن األسلحة ستستخدمها قوات
البيشمركة ،وليس ق��وات الحماية الشعبية
الكردية (.)YPG
وذكر النائب التركماني أن وزير البيشمركة،
مصطفى سيد ق��ادر ،أك��د في الجلسة المغلقة
تنسيق رئيس اإلقليم «مسعود البارزاني» الدائم
مع الواليات المتحدة األميركية وتركيا.
وعلى الصعيد الميداني ،قصفت طائرات
ال��والي��ات المتحدة وحلفائها موقعا ً لتنظيم
«داع���ش» ش��رق عين العرب ـ كوباني .وأف��اد
مصدر ب��أنّ اشتباكات عنيفة ج��دا ً ت��دور بين
وحدات حماية الشعب ومقاتلي «داعش» الذين

الوليد بن طالل يعترف بتو ّرط
نظام �أ�سرته بن�شوء «داع�ش»
أق��ر األم��ي��ر السعودي الوليد بن
طالل بتورط نظام أسرته وعدد من
المشيخات الخليجية األخرى بنشوء
جماعة «داعش» اإلرهابية من خالل
دعمهم وتمويلهم جميع التنظيمات
اإلرهابية في سورية منذ بدء األزمة
فيها.
وق��ال بن ط�لال في لقاء مع قناة
«سي إن إن» األميركية إن السعودية
ودوال ً خليجية وأخرى غيرها دعمت
ج��م��ي��ع ال��ج��م��اع��ات ال��ت��ي ح��اول��ت
اإلطاحة بالحكومة السورية ،فتكونت
«داعش» نتيجة ذلك.
وأكد بن طالل أنه ما من شك في أن
بعض المتشددين في نظام آل سعود
قاموا بتمويل العناصر المتطرفة في
سورية ،لكنه أكد أن الرياض قامت
بإجراءات صارمة لوقف ذلك وأوقفت
التمويل بالكامل.
وق��ال ب��ن ط�لال إن��ه م��ن الصعب
تقدير المبالغ التي يملكها تنظيم
«داع����ش» ول��ك��ن ي��ب��دو ج��ل��ي�ا ً أنهم
ممولون جيداً ،متحدّثا ً عن أن هناك

بعض اإلشارات التي ّ
تدل إلى تراجع
تمويلهم مع الضربات الجوية التي
تقوم بها ال��والي��ات المتحدة على
مواقعهم بشكل مستمر.
ودع���ا ب��ن ط�ل�ال إل���ى االس��ت��م��رار
بما يقوم به التحالف الدولي ضد
«داعش» لتدميره وضرب أي تطرف

مفو�ضية انتخابات تون�س:
اتخذنا كافة االحتياطات لمنع التزوير
اعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات التونسية
أنها اتخذت كافة االحتياطات لمنع أي تجاوزات يوم
االقتراع الخاص باالنتخابات التشريعية ،المقررة يوم
األح��د المقبل ،وذل��ك ردا ً على تقارير تشير إل��ى حدوث
اختراقات حزبية واسعة في المكاتب الفرعية للهيئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا لالنتخابات،
كمال التوجاني« ،إن الهيئة نظرت في جميع الطعون التي
قدمت إليها ،وغيرت العديد من األعضاء الذين تدور حولهم
شبهات باالنتماء الحزبي».
وجاء التصريح ردا ً على التقارير اإلعالمية عن المئات
من الطعون ضد أعضاء ورؤس��اء مكاتب تابعة للهيئة
االنتخابية داخل تونس وخارجها ،وأغلبهم من المنتمين
إلى حركة النهضة اإلسالمية.
وكشفت صحيفة «آخر خبر» عن تسجيل  400طعن
في مدينة سوسة التي تعد معقالً لحزب نداء تونس ،ضد
رؤساء وأعضاء في المكاتب الفرعية ،وذلك النتمائهم إلى
حركة النهضة ،وتحدثت عن اختراقات في مكاتب هيئة

الشعب الكردي مقتل ثالثة من عناصرها في تلك
المواجهات.
وف��ي سياق متصل بالمعارك ال��دائ��رة في
المدينة ،أكد البنتاغون أن المقاتلين الكرد تلقوا
معظم األسلحة التي أسقطت قرب عين العرب
وأنهم ما زالوا يسيطرون على القسم األكبر منها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
في مؤتمر صحافي إن الفيديو الذي نشره داعش
حول سيطرته على بعض هذه األسلحة ال يزال
قيد الدراسة ،مشددا ً على أن الوضع في المدينة
هش بالرغم من سيطرة الكرد ،وال ي��زال قابالً
ّ
للتغيّر.
وبينما تحدثت معلومات عن دخول البيشمركة

تقرير �إخباري
�إعدام ال�شيخ النمر هزيمة كبرى لل�سعودية
لورا محمود
عام  2011ومع بداية الحراك السلمي في السعودية،
وتحديدا ً في القطيف التابعة للمنطقة الشرقية التي
تقطنها أغلبية شيعية ،وفي ذكرى عاشوراء ،كثفت
القوات السعودية انتشارها بعد مقتل أربعة شبان
بنيران األمن السعودي كانوا قد تظاهروا للمطالبة
بحقوقهم وتحسين أوضاعهم ورفع التمييز الطائفي
عنهم ومطالبتهم بعدم إرسال قوة درع الجزيرة الى
البحرين .وم��ع حضور ه��ذه التظاهرات ،ب��رز اتهام
وزارة الداخلية حينها إليران بالتحريض على العنف
تزامنا ً مع تصريح آخر لمفتي السعودية الشيخ عبد
العزيز آل الشيخ ،وصف فيه من يقفون وراء التظاهرات
التي وقعت في منطقة القطيف بـ«المفسدين والقتلة».
وانتهكت السعودية حينئذ حقوق اإلنسان باعتقالها
شبانا ً تحت عمر الـ 18سنة ومنعهم من التظاهر.
وخ��رج��ت السعودية ال��ي��وم ع��ن صمتها وقلبت
الطاولة عليها وعلى أع��داءه��ا ،فأصدرت المحكمة
الجزائية المتخصصة في ال��ري��اض حكما ً ابتدائيا ً
بإدانة المعارض الشيخ نمر النمر والحكم عليه بالقتل
تعزيرا ً بعد اتهامه بجرائم عدة كقيامه باإلعالن عن
عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة
وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك
ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والمنابر
العامة والتحريض على اإلخ�لال بالوحدة الوطنية
وعدم الوالء للوطن.
وقبضت قوات األمن السعودية صيف العام 2012
على النمر ،مؤكدة استخدامه القوة ضدها ومبادرته
إلى إطالق النار باتجاه رجال األمن .ووجهت السلطات
السعودية إليه اتهامات بإثارة الفتنة واستخدام
العنف ،مطالبة بإنزال عقوبة اإلعدام بحقه.
وف��ي ال��ث��ام��ن م��ن ت��م��وز  ،2012أق��دم��ت ال��ق��وات
السعودية على اعتقال النمر بعد أن فتحت عليه
الرصاص في كمين نصب له على الطريق العام وهو
في سيارته ،فأصيب على إثره بأربع رصاصات في
فخذه األيمن ،وتم اختطافه من موقع الجريمة فاقدا ً
لوعيه ،ونقل إلى المستشفى العسكري في الظهران،
وبعد ذلك إلى مستشفى قوى األمن في الرياض ثم إلى
سجن الحائر.
وفي آذار من العام  ،2013بدأت الحكومة السعودية
أولى جلسات محاكمته بدون خبر سابق لذويه ،وقد
طالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة (القتل)
على آية الله النمر ،بسوقه تهما ً ملفقة وكاذبة وفق
تأكيد محامي الدفاع وعائلة سماحته .

وتتهم السعودية إيران بالوقوف وراء االحتجاجات
في مناطق الشيعة ،الذين يشكلون  10في المئة من
مجموع سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم
 20مليونا ً والذين يشكون من «تهميش السلطات».
وخسرت السعودية في سورية واليمن بعد نجاح
الحوثيون ف��ي  21أي��ل��ول  2014بالسيطرة على
مفاصل النظام اليمني واالتفاق مع الحكومة اليمنية
على اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» ال��ذي و ّقع
الحوثيون عليه ،وعلى تشكيل حكومة «كفاءات»،
وخ��ف��ض أس��ع��ار ال��وق��ود إل��ى نحو نصف ال��زي��ادة
السعرية التي طبقت عليها اعتبارا ً من نهاية تموز
الفائت ،وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين
ومن «الحراك الجنوبي» ،إضافة إلى تشكيل لجنة
اقتصادية بعد أسبوع من تشكيل الحكومة ،مقابل
وقف إطالق النار ورفع االعتصامات.
ويأتي هذا مع تأييد إي��ران وفق المتحدثة باسم
الخارجية اإليرانية التي قالت «إن تنفيذ االتفاق بين
الحكومة اليمنية والحوثيين يعود باألمن واالستقرار
على اليمن» .هنا انتهى الدور السعودية التي دخلت
على خط األزم��ة .وحاولت كالمعتاد كبح أي حراك
مناهض لها في المنطقة ،سواء كان دين ّيًا أو سياس ّيًا،
حيث تحتل السعودية أجزا ًء من اليمن ،فضالً عن تبعية
النظام الحاكم لها ،أضف إلى هذا كله مخاوف الرياض
من حصول الحوثيين على بعض المكاسب السياسية
داخ��ل البالد في العام  2009حين دارت حرب بين
الحوثيين والرياض في المناطق الحدودية ،فتكبدت
القوات السعودية خسائر فادحة ال سيما أن الحوثيين
يجيدون أساليب وخيارات متعددة مكنتهم من الصمود
أم��ام عجز الجيش السعودي ع��ن حسم المعركة،
وتدخل الطيران األمريكي والخليجي وقصفا المناطق
الشمالية وارتكبا عدة مجازر هناك ،راح ضحيتها
نحو ألف قتيل من المواطنين العزل ،وتم تدمير البنى
التحتية وآالف المنازل والمزارع .ولم يتوقف األمر عند
ذلك الحد ،بل سافر «خالد بن سلطان» إلى «إسرائيل»
وطلب من قيادة الكيان الصهيوني أن يمدوه بخطط
حربية وتقنيات عسكرية متطورة كانت تستخدمها
«إسرائيل» في الحرب على حزب الله في لبنان ،حيث
أكدت وثيقة أميركية نشرها موقع «ويكيليكس» في
العام  2010أن الجيش السعودي لجأ في العام 2009
إلى «القوة المفرطة» ضد الحوثيين.
وحذر عدد من رجال الدين الشيعة في إيران ،على
رأسهم «آية الله جعفر سبحاني» ،أحد مراجع التقليد
في مدينة قم ،من إعدام النمر ،قائالً إن األخير كان يريد
«إعطاء النصيحة للحكام واألمراء».

االنتخابات في الدوائر االنتخابية في فرنسا وألمانيا
والمغرب ،وأن الحزب اإلسالمي يسيطر على خمسة مكاتب
فرعية في المغرب عبر نشطاء وقياديين.
ولم يؤكد التوجاني ما إذا كانت الطعون التي وصلت
إلى هيئة االنتخابات مرتبطة في أغلبها بحركة النهضة،
لكنه أوضح أن شبهة االنتماءات الحزبية تطال جميع
األحزاب.
وأضاف التوجاني« :اتخذنا جميع االحتياطات الالزمة
لمنع أي ت��ج��اوزات في العملية االنتخابية .وستكون
المنظمات والمالحظون والصحافة بمثابة العين الساهرة
لمساعدة الهيئة خالل العملية االنتخابية».
وتجري االنتخابات التشريعية بمشاركة أكثر من
 1300قائمة حزبية ومستقلة ،موزعة على جميع الدوائر
االنتخابية ،بينما تجرى االنتخابات الرئاسية في  23من
تشرين الثاني المقبل ،حيث يتنافس فيها  27مرشحاً،
وستفرز هذه االنتخابات مؤسسات دائمة في البالد ،لمدة
 5سنوات مقبلة.

�أبو مرزوق :لم ن�ؤكد م�شاركتنا في مفاو�ضات القاهرة الأ�سبوع المقبل

أطفال أكراد من عين عرب في مخيم على الحدود السورية ـ التركية
استخدموا السالح الكيماوي ضد سكان المدينة
الصامدة.
وك��ان وزي��ر اإلع�لام السوري عمران الزعبي
ق��د أع��ل��ن أنّ دم��ش��ق ق��دم��ت ال��دع��م العسكري
واللوجستي لمدينة عين العرب وأنها ستستمر
في ذلك.
وكانت رقعة االشتباكات العنيفة في المدينة
قد اتسعت بين مقاتلي وحدات حماية الشعب
الكردي ومسلحي «داعش» مساء أول من أمس
لتشمل األح��ي��اء الجنوبية من المدينة .وقتل
في المواجهات أكثر من عشرين مسلحا ً من
«داعش» ،بينهم ضابط سعودي كان برتبة رائد
قبل انضمامه إلى التنظيم ،فيما أعلنت وحدات

بشكل كلي ،الفتا ً إلى أن الضربات
ال��ت��ي وجهتها ال��والي��ات المتحدة
األميركية هي الخطوة األول��ى لبذل
جهود أكثر لمواصلة هذه العمليات
التي من الممكن أن تستمر سنوات
ع��دي��دة كما ق��ال الرئيس األميركي
باراك أوباما ،بحسب تعبيره.

إلى األراضي التركية بكامل معداتها وأسلحتها
الثقيلة في طريقها الى المدينة ،أكد نائب رئيس
مقاطعة كوباني خالد بركل أنه لم يبلغ رسميا ً
بوصول دفعات البيشمركة إلى عين العرب.
إلى ذل��ك ،نفى رئيس ال��وزراء التركي أحمد
داود أوغلو في تصريحات متلفزة عبور قوات
البيشمركة إلى مدينة عين العرب ـ كوباني ،وقال
إن المشاورات بشأن ذلك ما زالت مستمرة.
من جهة ثانية ،ندد أوغلو في كلمة له أمام
البرلمان باالحتجاجات التضامنية مع عين
العرب .وقال «إن الحرية واألمن يجب أن يكونا
متوازنين ،متوعدا ً باتخاذ سلسلة خطوات
للحفاظ على األمن في البالد».

«داع�ش» ي�صرّف النفط عبر الحدود التركية
قدر مكتب «آي إتش إس» االستشاري األميركي اإلنتاج النفطي لتنظيم
«داعش» بحوالى  800مليون دوالر سنوياً ،أي ما يوازي مليوني دوالر في
اليوم ،كاشفا ً أن مبيعات النفط هذه تتم بشكل أساسي بواسطة صهاريج
تسلك طرق التهريب عبر الحدود التركية.
وأعلن المكتب في بيان أن «المجموعة اإلرهابية قادرة على تحقيق عائدات
كبيرة حتى لو انتجت حيزا ً صغيرا ً من اإلمكانيات النفطية في المنطقة
الخاضعة لها ،والبيع بأسعار متدنية في السوق السوداء».
وقدر المكتب األميركي أن التنظيم يسيطر على منطقة يبلغ إنتاجها 350
ألف برميل يومياً ،لكنه ال ينتج أكثر من  50إلى  60ألفاُ ،والحقاُ ،يبيع إنتاجه
في السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين  25و 60دوالرا ً (بمعدل  40دوالراً)،
أي أقل بكثير من األسعار المعتمدة في األسواق الدولية ،حيث يبلغ سعر برميل
«البرنت» حاليا ً نحو  85دوالراً.
وأوضح البيان أن مبيعات النفط هذه «تتم بشكل أساسي بواسطة صهاريج
تسلك طرق التهريب عبر الحدود التركية» .وتابع أن «النفط يغذي آلة الحرب
للتنظيم ،ال سيما آلياته العسكرية المهمة لتحركاته وقدراته القتالية ،كما أنه
يمول مباشرة أنشطته الكثيرة».
في المقابل ،ال يحدد البيان بدقة قدرات التكرير لدى «داعش» ،معتبرا ً أنها
«محصورة في وحدات متحركة تؤمن حاجة التنظيم نفسه».

�أحكام �سعودية بال�سجن على متهمين
بتخطيط هجمات �ضد جنود �أميركيين
أصدرت محكمة سعودية أحكاما ً بالسجن تتراوح بين  18شهرا ً و 30سنة
ضد متهمين بتخطيط عمليات تستهدف ق��وات أميركية في قاعدة العديد
الجوية في قطر.
وحكم على أشخاص يحملون جنسيات سعودية وقطرية وأفغانية بالسجن
بتهمة «تشكيل خلية إرهابية» الستهداف قوات أميركية في هجمات بالقنابل
اليدوية والصواريخ وأن��واع أخرى من األسلحة ،بحسب ما نشر في وسائل
إعالم محلية.
وكان من ضمن الخطط ،بحسب ما ذكرت وكالة األنباء السعودية ،مهاجمة
أهداف في الكويت.
وكانت المجموعة تخطط إلرسال شخص إلى العراق للتدرب على تفخيخ
السيارات الستخدامها في استهداف جنود أجانب ،بحسب الوكالة.
وحكمت المحكمة على المتهم القطري بالسجن لمدة  30سنة واألفغاني
بالسجن خمسة أعوام .وحكم على  11سعوديا ً بالسجن لفترات تتراوح بين
 18شهرا ً و 25سنة.
وكان المتهمون من بين  41شخصا ً يشتبه في انتمائهم إلى الخلية.
ول��م تذكر الوكالة شيئا ً عن توقيت الهجمات المزمعة ،لكن السلطات
السعودية شكلت محكمة خاصة عام  2011لمحاكمة مواطنين سعوديين
وأجانب يتهمون باالنتساب إلى القاعدة أو الضلوع في هجمات ضد أهداف في
المملكة بين العامين  2003و.2006
وقالت صحيفة الشرق األوس��ط السعودية إن المتهم القطري كان «أمير
الخلية» ،وإنه اعترف بالتخطيط إلرس��ال شخص إلى العراق للتدرب على
تفخيخ السيارات ،على أن تكون حافالت نقل الجنود األجانب في قطر هي
الهدف الرئيسي.
وكذلك ،اتهم بفتح طريق للكوادر من السعودية إلى العراق بناء على
توجيهات تنظيم القاعدة في العراق ،وجمع بيانات تساعد في لتحديد مسار
تهريب الكوادر واألموال إلى العراق.

ال�سلطة ّ
تحذر الكني�ست من تق�سّ يم الم�سجد الأق�صى

حذرت السلطة الفلسطينية ،أمس ،من نية الكنيست
«اإلسرائيلية» طرح مشروع قانون تقاسم المسجد األقصى
«زمانيا ً ومكانياً» للتصويت عليه الشهر المقبل.
وأوضحت في بيان عقب اجتماعها في رام الله أن
«المشروع إذا ما تم تمريره في الكنيست وص��دوره،
سيدخل المسجد األقصى في مرحلة جديدة من التهويد
أكثر خطورة من سابقتها ،تمهد إلحكام السيطرة عليه
وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة «الهيكل المزعوم مكانه»،
مشيرة الى «خطورة ما تقوم به سلطات االحتالل من حملة
اعتقاالت واسعة واع��ت��داءات وحشية بحق المواطنين
المقدسيين بهدف إخ�لاء المدينة المقدسة من سكانها
وترهيبهم وإبعادهم بقوة السالح إلحالل المستوطنين
مكانهم».
من ناحيته ،أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» موسى أبو مرزوق أن الجانب الفلسطيني تلقى
دعوة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة،
التي من المقرر أن تستأنف األسبوع المقبل برعاية مصرية
للبحث في ملفات اتفاق وقف النار في قطاع غزة.
وق��ال في تصريحات لوكالة «معاً» الفلسطينية إن
«الوفد الفلسطيني المفاوض لم يؤكد حتى اللحظة توجهه
إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات» .وأش��ار إلى أن

«مفاوضات القاهرة ستبحث م��واد وقضايا عالقة غير
منجزة ،من ضمنها األس��رى والميناء والمطار وتسهيل
عملية اإلعمار».
وحذر الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري
من «نفاد صبر» غزة إزاء عدم رفع «إسرائيل» حصارها
وعدم السماح حتى اآلن بإعادة إعمار القطاع.
وأكد في بيان أن «على المجتمع الدولي أن يتدخل إللزام
االحتالل برفع الحصار وبدء اإلعمار قبل نفاد صبر غزة».
من جانبه ،قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،إنه «في حال إحباط مشروع
القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني إلنهاء احتالل
أراضي  1967أمام مجلس األمن من خالل الفيتو األميركي،
فإنه يجب أن تقوم دولة فلسطين بخطوات عدة».
وأكد في دراس��ة جديدة بعنوان «اليوم التالي -ماذا
بعد؟» نشرتها صحيفة «األي��ام» الفلسطينية ،أول من
أمس ،أنه «في حال حدث ذلك يجب على دولة فلسطين
أن تستكمل تقديم صكوك االنضمام لكل المؤسسات
والمواثيق والبروتوكوالت والمعاهدات الدولية وعددها
 522وأن توقف السلطة الفلسطينية كل أشكال التنسيق
األمني مع دولة االحتالل وأن يدعو رئيس دولة فلسطين
المحتلة «إسرائيل» إلى تحمل كل مسؤولياتها».

ال�سي�سي ي�شهد المناورة البحرية «ذات ال�صواري»
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المناورة
البحرية «ذات الصواري» ،التي ن ّفذتها القوات البحرية
بالذخيرة الحيّة بمشاركة عشرات القطع البحرية
من مختلف ال��ط��رازات ،وباشتراك عناصر الصاعقة
البحرية والمقاتالت المتعدّدة المهام من طراز «إف ،»16
والهليكوبتر المسلّحة.
وتض ّمنت المناورة العديد من األنشطة والبيانات
العملية للتدريب على مهام العمليات ،والتي من بينها
تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصالت وحركة
النقل البحري وحماية األه��داف االقتصادية في البحر
وعلى الساحل ،وكذلك تنفيذ جميع الدفاعات في البحر
والتصدي لتشكيل بحري معا ٍد بالصواريخ السطح -
سطح والمدفعية.
كما شهدت المناورة انضمام ط���رازات جديدة من
اللنشات السريعة ،التي من بينها عدد من القطع التي
تم تصميمها وتصنيعها بأيدي وخبرات رجال القوات
البحرية ،كما قام الرئيس السيسي بافتتاح عدد من

المنشآت الفنية واإلدارية بقيادة القوات البحرية.
وحضر المناورة رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب،
والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع واإلنتاج
الحربي الفريق أول صدقي صبحي ،ورئيس أرك��ان
حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي ،وعدد من
الوزراء والمحافظين وقادة األفرع الرئيسية وكبار قادة
القوات المسلحة.
ويوافق إج��راء المناورة عيد القوات البحرية ،الذي
يتم االحتفال به في ه��ذا التوقيت من كل ع��ام تخليدًا
لذكرى تدمير المدمرة إي�لات «اإلسرائيلية» وإغراقها
قبالة السواحل المصرية في  21تشرين األول من العام
.1967
يُذكر أنّ «ذات الصواري» تجرى في إطار المناورة
االستراتيجية «بدر  ،»2014التي تن ّفذها القوات المسلّحة
المصرية على مستوى كافة التشكيالت التعبوية البرية
واألفرع الرئيسية ،وف ًقا لخطة التدريب التي تشرف عليها
القيادة العامة للقوات المسلّحة.

