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وا�شنطن تحاول العودة بالأزمة ال�سورية �إلى نقطة البداية

مطالب ب�إعدام مرتكبي «مجزرة بالك ووتر» في بغداد عام 2007

�إبراهيم :ال جدوى من حراك دي مي�ستورا في المدى المنظور

القوات العراقية تبد�أ بتطهير
«جرف ال�صخر» من «داع�ش»

السورية على ص ّد هذا اإلرهاب ،خصوصا ً أن
الواليات المتحدة األميركية لديها ثوابت ال
تستطيع تجاوزها في كل المعارك التي تقوم
بها ،وطالما ال يوجد هدف استراتيجي تحققه
على األرض ،فهي ال تتدخل في عمليات برية.
والعمليات االستخباراتية التي تتحدث عنها،
والتي يجب أن تكون تهيئة للتدخل العسكري
في األراض���ي السورية ،وطالما أن الشعب
يقاوم وطالما هناك صمود وأن هذا المحور
متكاتف ويرص صفوفه ،فأميركا بكل تأكيد
ستمتنع عن ه��ذا اإلج���راء .لذلك ن��رى اليوم
ك��ل تلك العمليات التي تقوم بها ال��والي��ات
المتحدة هي استعراضية ،ألنها تنضوي على
استنزاف المال الموجود في الخليج العربي،
وإلنهاك الدولة السورية على المقلب اآلخر
لفرض شروطها على ال��دول��ة واقتناص ما
تريد اقتناصه في تحقيق غاياتها وسياساتها
الموجودة في المنطقة التي تعتمد أولويتها
على المصلحة األميركية والكيان الصهيوني.

دمشق ـ سعد الله الخليل
أهداف جوالت المبعوث الدولي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا في المنطقة ومغزى
كالمه بأن الحوار السوري سيكون تحت سقف
محاربة اإلره��اب ،وم��اذا ينتظر إلط�لاق الحل
السياسي؟ أسئلة عديدة ونقاط استفهام
ن��ح��اول اإلج��اب��ة عليها م��ن خ�لال اللقاء مع
المحلل السياسي ثائر ابراهيم:

{ بعد أشهر من تعيين ديمستورا ،الى أي
مدى تبدو مهمته واضحة المعالم؟

 منذ ق��دوم دي مستورا كمبعوث دوليخليفة لالبراهيمي لتنفيذ خطة كوفي عنان،
بدى أن القضية في األساس إرادة دولية لفتح
ثغرة في جدار األزمة السورية بانتظار لحظة
الوصول لتفاهم سياسي يؤمن تلك التسوية
السياسية .حراك دي مستورا يعبر عن استمرار
إرادة للمجتمع الدولي إلبقاء المنفذ مفتوحا ً
للوصول الى حوار سياسي ،وهو ما يدل عليه
دي مستورا في أحاديثه واللقاءات التي أجراها
في الدول المعنية بالقضية السورية وما وصل
اليه من اطمئنان وإيجابة للدولة السورية
ومن المجتمع الدولي الى أن هناك آفاقا ً للحل
السياسي ما زالت موجودة ضمن هذا النطاق.

{ ق��ال دي م��س��ت��ورا إن ال��ح��وار سيكون
تحت سقف محاربة اإلره���اب ،ف��م��اذا ينتظر
إلطالق الحل السياسي؟

 لنكن واقعيين ،دي مستورا يمثل الرأيالدولي ال رأيه الشخصي ،فهو موظف في األمم
المتحدة .وبالتالي إن لم يكن هناك من توافق
في المجتمع الدولي إلنهاء األزمة السورية عبر
إيقاف تمويل المجموعات اإلرهابية وتسليحها،
فسيكون عمل الرجل صعباً ،واليوم لدينا القرار
 2170ال��ذي ي��ج�� ّرم اإلره���اب وي��دع��و ال��دول
للتعاون بشكل منطقي والتعامل مع اإلرهاب
بشكل منطقي أيضا ً للقضاء عليه ،وتجريم
ال��دول التي تتعامل معه ،لذلك ف��إذا كان دي
مستورا يستطيع أن يقدم شيئا ً فعليه التوجه
الى مجلس األمن والمجتمع الدولي والجمعية
العمومية ليؤكد على ال��ق��رار  2170وعلى
انصياع الواليات المتحدة األميركية وعدم اتباع
االزدواجية في التعاطي مع بعض القضايا في
المنطقة ،والقضية السورية بالذات للقضاء
على اإلره���اب ،وك��ي يصل المجتمع الدولي
بتوافق كما يقول الروسي وكما يقول اإليراني
وكما يقول محور المقاومة للوصول الى هذه
النقطة ،وإيجاد هذا الحل ،وبدون هذا االتفاق
من المجتمع الدولي وبدون هذا االنصياع لن
يكون هناك اتفاق ،وأعتقد في المدى المنظور أال

جدوى من حراك دي مستورا الفاشل كما أفشل
من قبله األخضر االبراهيمي وكوفي عنان.

{ هل يمكن اعتبار حركة دي مستورا لملئ
الفراغ لحين تسليح المعارضة المعتدلة .كيف
يمكن إطالق عملية سياسية مع تعويل أطراف
على التسليح؟

 صحيح أن الواليات المتحدة لديها مشروعلتدمير الدولة السورية واستنزافها إلى حين
وصولها إلى نقطة ال تستطيع االستمرار بعدها
فتقدم التنازالت ،أو ينجح المشروع األميركي
في انهيار الدولة السورية وتتقدم في سيناريو
تقسيم المنطقة.
وهذا واضح بالنسبة لكل أصدقاء سورية،
إال أن الواليات المتحدة تدرك أن سورية لديها
محور مقاوم وأص��دق��اء ال يمكن أن يتركوها
وحيدة ،بالرغم من أن اإلج��راءات المتخذة لم
تنجح في وقف المشروع األميركي ،ولكن هذا
الصمود ،ووح��دة المحور ما يجعل الواليات
المتحدة تبقى على يقين بأنه ال بد من حوار
سياسي في نهاية المطاف لتسوية تظن اإلدارة
األميركية أنها تنفذ مصلحتها على حساب
مصالح الشعب السوري.
هذه هي البوصلة ،وبالتالي فإن مهمة دي
ميستورا مرهونة باإلرادة الدولية ،وبالنسبة
للدولة السورية وجود هذا الشخص مقبول
طالما أن هذا الباب مفتوح ،وأمام هذا الطرح

يتحدث وزير الدفاع األميركي السابق بانيتا
عن أن الحرب طويلة.
ولكن ما هو الحدث الذي قد ينهي عمليات
التحالف والذي قد يطلق العملية السياسية؟
ما يوقف العمليات هو إغ�لاق صنبور المال
المتدفق من محميات الخليج العربي ،فطالما
أن المال يتدفق ستسعى الواليات المتحدة
لتعويض الكسر ال��ح��اص��ل ف��ي الميزانية
واالق��ت��ص��اد األم��ي��رك��ي على ح��س��اب شعوب
المنطقة ،وسيستمر الحراك باتجاه بث الرعب
في نفوس حكام الخليج ليعتقدوا أن الواليات
المتحدة هي الحامي الوحيد ال��ذي يجب أن
يلوذوا به ،ليستمر شالل المال يتدفق نحو
الواليات المتحدة.
وي��ت��زام��ن ك��ل ذل��ك ب��ان��ت��ص��ارات حقيقية
للجيش السوري في اكتساح مناطق تواجد
اإلرهابيين ووقف تقدمهم ،وهو ما سيمنع في
استمرار تسليح ه��ؤالء اإلرهابيين ودعمهم.
فالمسؤولية إذا ً مشتركة بين المجتمع الدولي
في جزئه الموالي لسورية ،والمجتمع الدولي
الموالي لإلمبريالية ومشاريع التقسيم.

{ المتابع لضربات التحالف يجدها غير
ج��دي��ة ف��ي ال��ق��ض��اء ع��ل��ى «داع�����ش» .م��ا الذي
يضمن أال تكون العمليات استخباراتية أو
تجميع معلومات ضد سورية وحزب الله؟

 -ال شيء يمنع الواليات المتحدة إال القدرة

قتلى في �أعمال عنف في بنغازي
والجي�ش يتقدم من مدخلها ال�شرقي

الجيش الليبي في بنغازي
قتل  10أشخاص على األق��ل في
أعمال عنف متفرقة في مدينة بنغازي،
فيما تقدمت وحدات من الجيش إلى
المدينة من مدخلها الشرقي.
ونقل عن مصدر في مركز طبي أن
«مشرحة المركز تلقت األربعاء جثثا
لـ  7أشخاص قتلوا في في أعمال عنف
متفرقة في مدينة بنغازي».
وق���ال م��ص��در ط��ب��ي آخ���ر إن «4
آخرين على األقل قتلوا بسبب األعمال
العنيفة ذاتها بينهم انتحاري» نفذ
هجوما ً على نقطة أمنية في منطقة
دريانة ،التي تقع على بعد  40كلم
شرقي بنغازي.
وأك����د ش��ه��ود أن «وح�����دات من

الجيش بقيادة العقيد فرج البرعصي
آمر كتيبة حسن الجويفي المتمركزة
في مدينة البيضاء دخلت إلى مدينة
ب��ن��غ��ازي م��س��اء األرب��ع��اء مدججة
بمختلف أن���واع األسلحة واآلل��ي��ات
والمدرعات والدبابات من المدخل
الشرقي».
ونقل شهود عيان أن «تلك الوحدات
تتمركز في منطقة حي السالم بعد أن
ت��ج��اوزت المناطق الواقعة شمال
ش��رق ال��م��دي��ن��ة» ،وك��ان��ت الكتيبة
ق��د نفذت أع��م��ال ده��م وقبض على
مطلوبين في منطقتي دريانة وسيدي
خليفة.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة

الخرطوم تك�شف ات�صاالت
مع قيادات متمردة
في دارفور
أعلنت الحكومة السودانية عن اتصاالت مع
بعض قادة حركات دارفور المسلحة ،ترمي إلى
الترتيب لمحادثات سالم في العاصمة القطرية
الدوحة.
وق��ال مسؤول ملف دارف��ور أمين حسن عمر
إن بعض قادة حركات دارف��ور المسلحة أبلغوا
الخرطوم رغبتهم في االنضمام إلى السالم ،كاشفا ً
عن البدء في ترتيبات مع دولة تشاد لتحقيق ذلك،
تمهيدا ً إلجراء مفاوضات في الدوحة.
ورفض المسؤول السوداني اإلفصاح عن تلك
القيادات ،معتبرا ً أن الوقت ما زال مبكرا ً لإلعالن
عنها ،وق��ال« :ل��ن اعطي أي معلومات عن تلك
القيادات حالياً» ،وأضاف« :عندما تبلغ االتصاالت
معهم مبلغها المعين سنعلنها في الحال».
يشار إلى أن الناطق العسكري باسم مجموعة
منشقة عن حركة تحرير السودان آدم صالح أبكر
أعلن في وقت سابق عن اتصاالت مع الحكومة
السودانية بهدف الوصول إلى اتفاقية سالم .وقال
إن وجود قنوات اتصال بين المنشقين والحكومة
«ليس أمرا ً مستحيالً».

طلبت م��ن س��ك��ان ط��راب��ل��س إع�لان
العصيان ال��م��دن��ي وت��رق��ب دخ��ول
الجيش الذي قالت في بيان لها إنها
أمرته بالتحرك باتجاه العاصمة
لتحريرها من مجموعات «فجر ليبيا»
المسلحة.
وت���وع���د ب��ي��ان ح��ك��وم��ة ال��ث��ن��ي
المعترف بها دولياً ،الثالثاء الماضي،
رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية
واليته ،ن��وري أبو سهمين ،ورئيس
الحكومة المنبثقة عنه ،عمر الحاسي،
وم��ن وصفهم بالمتواطئين معهما
من وزراء ووكالء وزراء ومسؤولين،
بالمحاكمة بتهمة االن��ق�لاب على
الشرعية.

مقتل �شرطي تون�سي
قرب العا�صمة
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية مقتل
رجل شرطة وإصابة آخرين بعد أن حاصرت قوات األمن
منزال ً تحصن فيه مسلحون في حي وادي الليل قرب
العاصمة تونس وتبادلت إطالق النار معهم.
ويأتي الحادث قبل أيام من االنتخابات البرلمانية
التونسية التي ينظر إليها على أنها عالمة فارقة في
عملية االنتقال الديمقراطية.
وقد صعدت قوات األمن في الشهور األخيرة حملتها
ضد المتطرفين اإلسالميين ،وألقت القبض على حوالى
 1500شخص خالل العام الجاري.
وقال المتحدث محمد العروي إلذاعة محلية إن قوات
األمن اشتبكت مع اثنين من المسلحين في مدينة القبيلي
على بعد  500كيلومتر جنوب العاصمة ،واعتقلت
المشتبهين بعد مقتل أح��د رج��ال األم��ن .وأض��اف أن
المشتبهين كانا يعدان لتنفيذ عمليات في المنطقة.
يذكر أن تونس شهدت صعود اإلسالميين وبينهم
جماعات متطرفة منذ اإلطاحة بنظام زين العابدين بن
علي عام .2011

{ يبدو أن المعارضة حتى اآلن ال قدرة
لها بمقاتليها على قلب الموازين على األرض،
ف��م��ت��ى س��ت��ق��ت��ن��ع ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة بذلك
وبالذهاب لعملية سياسية؟

 أؤكد أنه منذ تصريح (الرئيس األميركيباراك) أوباما بأنه ال توجد قدرة حالية قادرة
على كسر الجيش العربي ال��س��وري ،وتعلم
واشنطن أن المعارضة فشلت بذلك ،وهي
تحاول التغيير المستمر في التكتيك ،وأوكد أن
الثابت الوحيد لدى أميركا هو االستراتيجية
التي تتبعها بينما هناك حالة جنون في
التكتيك التي تتبعه ،وهو ما يربك المجريات
التي تراها على األرض.
واليوم الواليات المتحدة تحاول العودة
ب��األزم��ة السورية إل��ى النقطة األول���ى تحت
مسميات إدخ��ال المجموعات الكردية التي
تقاتل «داع��ش» في المنطقة الشمالية لتنفيذ
مشروع تقسيم ابتدائي ،وه��ذا ما ال ترضاه
الحكومة السورية وتتجه نحو إنهائه بما
يعطي الصورة السابقة عن أن الدولة السورية
تحارب شعبها.
إذاً ،هناك حراك تكتيكي تقوم به الواليات
المتحدة ،وهذا الحراك يستلزم منها أن تتدخل
أحيانا ً عبر تهويالت الجتياح ب��ري ،أو عبر
تحالفات دول��ي��ة ،ولكن طالما أن صمودنا
موجود في القضاء على اإلرهاب ،لن تستطيع
أميركا أن تهزمنا ،والتغيير التكتيكي التي
تتبعه أميركا يجب أن يواجهه تغيير تكتيكي
بالنسبة لمحور المقاومة بما يقلق أميركا
ويهدد مصالحها.

ً
مخططا
الداخلية الم�صرية� :أحبطنا
الرتكاب «مجزرة ب�شرية» بجامعة القاهرة
أكد اللواء هاني عبد اللطيف ،المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية،
أمس ،أن األجهزة األمنية أحبطت ،األربعاء ،مخططا ً إرهابيا ً ضخما ً كان يهدف
إلحداث مجزرة بشرية بين طالب جامعة القاهرة ،من خالل تنفيذ سلسلة من
التفجيرات داخل الحرم الجامعي ،موضحا ً أن األمن اإلداري والخاص نجحا في
إحباط المخطط بالتنسيق مع األجهزة األمنية.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق األوسط» عن اللواء عبد اللطيف في تصريحات
قوله« :إن انفجار الجامعة أمس كان من المخطط له بحسب التحريات أن يتم
تنفيذه داخل الجامعة ،لكن يقظة األجهزة األمنية حالت دون ذلك» ،ما اضطر
المتهمين إللقاء القنبلة خارج الجامعة والفرار ،مشيرا ً إلى أن «اإلصابات في
صفوف القوات والمواطنين طفيفة وجميعهم تماثلوا للشفاء».
وشدد على أن الحالة األمنية بوجه عام جيدة لكن التهديدات اإلرهابية
ال تزال قائمة والحرب على اإلرهاب لم تنت ِه بعد ،منوها ً بأن الروح المعنوية
للقوات مرتفعة جدا ً والجاهزية األمنية في حالة جيدة لمواجهة أي مخططات.
وكانت قنبلة قد انفجرت بعد ظهر األربعاء في ميدان النهضة أمام جامعة
القاهرة ما أدى إلى إصابة  10أشخاص ،هم  6من رجال الشرطة و 4مدنيين،
وأعلن تنظيم «أجناد مصر» الجهادي مسؤوليته عن التفجير.

الجزائر :عازمون
على ّ
دك بقايا الإرهاب
أكد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد
صالح عزم الجيش على بذل كل الجهود لحماية حدود الوطن والقضاء على
بقايا اإلرهاب في بالده.
وشدد الفريق قايد صالح ،في كلمة ألقاها خالل إشرافه على افتتاح ندوة في
العاصمة الجزائرية ،على عزم الجيش على «مواصلة بذل كل الجهود لحماية
حدودنا الوطنية والقضاء على بقايا اإلرهاب ببالدنا».
وأضاف أن «المحافظة على الرصيد الثوري والوطني الحافل والثري الذي
ترسخت معالمه النيرة في الضمير الجمعي للشعب الجزائري هي مسؤولية
جسيمة موضوعة على عاتق أجيال االستقالل ،في ظل الحمالت المسعورة
المتتالية التي يقوم بها حملة لواء اإلرهاب في الجزائر وفي المنطقة ،ما يجعلنا
اليوم نواجه التحديات نفسها ونخوض المعركة ذاتها ».وشدد على «أننا
في الجيش الوطني الشعبي على العهد باقون وعلى الدرب نفسه سائرون،
وسيكون النصر حليفنا».

المغرب رد ًا على الخارجية الفرن�سيّة:
بالدنا �أكثر �أمان ًا من فرن�سا
استغرب محمد حصاد وزي��ر الداخلية المغربي من وضع الخارجية
الفرنسية المغرب ضمن الدول التي يجب على مواطنيها توخي الحذر فيها،
مؤكدا ً أن المغرب «أكثر أمانا ً من العديد من الدول األوروبية بما في ذلك
فرنسا».
وقال محمد حصاد ،في حوار مع جريدة «ليكونوميست» ،الناطقة باللغة
الفرنسية ،أمس ،إنه «كان من األجدى تقييم المخاطر التي تهدد فرنسا قبل
االنتقال إلى إعادة النظر في تصنيف المغرب في سلم األمن اإلقليمي».
وطالب حصاد الخارجية الفرنسية ب��ـ«ض��رورة العمل على تصحيح
موقفها» .وانتقد مستوى التعامل األمني واالستخباراتي الفرنسيين مع
«التهديدات اإلرهابية» ،وقال إن «اإلخفاقات األمنية نجدها في فرنسا».
ورفض حصاد وصف الخارجية الفرنسية لألجهزة األمنية المغربية
بنقص الفعالية وال��ح��ذر ،ف��ي وق��ت تتوالى الهفوات األمنية لألجهزة
الفرنسية.
واعتبر أن الرد األفضل على موقف الخارجية الفرنسية هو ارتفاع نسبة
توافد السياح الفرنسيين إلى المغرب خالل شهر أيلول الماضي مقارنة مع
السنة الماضية ،معتبرا ً أن «الفرنسيين يفرقون بين البلدان التي يحتاج
السفر إليها إلى قياس مدى حذر أجهزتها وبين تلك التي ال تحتاج إلى
ذلك».

جندي عراقي في إحدى مواقع المواجهة مع «داعش»
أف���اد م��وق��ع «ال��س��وم��ري��ة نيوز»
بأن عمليات واسعة انطلقت صباح
أمس في جرف الصخر لتطهيرها من
عناصر جماعة «داعش» اإلرهابية.
وأف���اد ال��م��وق��ع ن��ق�لاً ع��ن مصدر
أمني مطلع ب��أن عمليات عسكرية
واس��ع��ة انطلقت ف��ي ناحية جرف
الصخر شمالي بابل لتطهيرها من
ج��م��اع��ة «داع����ش» ب��ال��ت��ع��اون مع
الحشد الشعبي .وأضاف المصدر،
ال��ذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
أن «العمليات تشمل مساحة تصل
الى نحو  200كيلومتر مربع وهي
تمثل المساحة الكلية لجرف الصخر
والمناطق المحيطة بها».
يذكر أن مناطق شمال بابل تشهد
عمليات عسكرية مستمرة كونها
تعد م�ل�اذات لمسلحين يشكلون
خ��ط��را ً على محافظات ف��ي وسط
العراق وجنوبه بحسب المسؤولين
األمنيين ،وذل��ك تزامنا ً مع تواصل
العمليات العسكرية األمنية لطرد
جماعة «داعش» من المناطق التي
تنتشر فيها.
وك��ان رئيس اللجنة األمنية في
محافظة بابل العراقية كشف أول من
أمس أن نحو  100عنصر من جماعة
«داع��ش» اإلرهابية قاموا بتسليم
أنفسهم للقوات العراقية ،الفتا ً إلى أن
اثنين منهم من قياديي الجماعة.
ونقلت قناة «العراقية» الرسمية
على لسان ثامر ذيبان قوله« :إن
ال��ع��ش��رات م��ن إره��اب��ي��ي عصابات
داع���ش ف��ي ناحية ج��رف الصخر
سلموا أنفسهم إل��ى ق��وات الجيش
والحشد الشعبي وأك��ث��ر م��ن 100
داع��ش��ي س��ل��م��وا أن��ف��س��ه��م ل��ق��وات
الجيش والحشد في منطقتي العبد
وي��س والحجير في ج��رف الصخر
بعد محاصرتهم منذ أربعة أشهر».
وتابع ذيبان قائالً« :من بين هؤالء
اإلرهابيين قادة في تنظيم القاعدة
وم��ت��ورط��ون ب��أع��م��ال إره��اب��ي��ة في
العامين  2003و 2005ويدعى واحد
منهم داوود سلمان الفيحان وآخر هو
عارف الجنابي ،كانا مقربين جدا ً من
القائد السابق لتنظيم القاعدة في
العراق أبي مصعب الزرقاوي».
وفي السياق ذاته ،أكد مصدر أمني
أن طيران الجيش العراقي تمكن من
قتل  18مسلحا ً من تنظيم «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ب��غ��ارات ق��رب مدينة

مجرمو «بالك ووتر»
بيجي ،فيما تمكن الجيش من تأمين
طريق بغداد -كركوك .
وقال مصدر آخر أمس إن القوات
تمكنت م��ن اق��ت��ح��ام بيجي خ�لال
الحملة العسكرية التي نجم عنها
أي��ض��ا تأمين ال��ط��ري��ق بين بغداد
وكركوك.
وأف���اد المصدر ف��ي تصريح إلى
صحيفة «ال��ص��ب��اح» ب���أن عملية
االقتحام ب��دأت األرب��ع��اء «لتطهير
القضاء من مسلحي داعش».
وقال إن القوات تمكنت من تأمين
الطريق بين بغداد وكركوك ،الذي يمر
في سامراء وتكريت بشكل كامل ،الى
جانب نصب الوحدات على جانبي
الطريق ونشر ال��ح��واج��ز األمنية.
وأض����اف ال��م��ص��در أن ال��س��ي��ارات
المدنية ب��دأت تسير بشكل طبيعي
في هذا الطريق ،مشددا ً على أن هذه
«االنتصارات تحققت من دون تقديم
دعم من قوات التحالف الدولي».
كما تمكنت ال��ق��وات األمنية من
ت��ح��ري��ر م��ب��ن��ى م��ح��اف��ظ��ة ص�لاح
الدين والقصر الثقافي من مسلحي
التنظيم.

«مجزرة بالك ووتر»

إل���ى ذل���ك ،ط��ال��ب أم���س أق���ارب
ضحايا المجزرة التي ارتكبها أربعة
ح���راس سابقون ف��ي ش��رك��ة األم��ن
األميركية الخاصة «بالك ووتر» في
بغداد في العام  ،2007بإعدام هؤالء
في مكان وقوع الجريمة.
وي��أت��ي ذل��ك غ��داة إدان���ة محكمة
أميركية الحراس بتهم ع��دة ،بينها

القتل المتعمد والقتل من الدرجة
األولى ،في الجريمة التي وقعت في
ساحة مكتظة في غرب بغداد ،وأودت
بحياة  14عراقيا ً على األقل.
وأتى القرار القضائي أول من أمس
إثر محاكمة دام��ت  60يوماً ،كشف
خاللها الحراس األربعة كيف أطلقوا
النار من بنادق ورش��اش��ات وألقوا
قنابل في ساحة النسور المكتظة
في بغداد ،أثناء مرافقتهم لموكب
دبلوماسي.
ويحتمل أن ينال نيكوالس ساليتن
( 32عاماً) عقوبة بالسجن المؤبد
إلدان��ت��ه بتهمة القتل م��ن ال��درج��ة
األول����ى ،ف��ي حين ي��واج��ه الثالثة
اآلخرون تهما بالقتل المتعمد يعاقب
عليها القانون بالسجن  15عاما ً على
األقل.
وبحسب السلطات العراقية،
أودت الجريمة بحياة  17عراقياً ،في
حين أن المحققين األميركين قالوا
إن الضحايا كانوا  14قتيالً و18
مصاباً.
وس��ح��ب��ت ال��س��ل��ط��ات العراقية
ب��ع��د ال��ج��ري��م��ة ت��رخ��ي��ص ش��رك��ة
«بالكووتر» ومنعتها من العمل في
البالد .وأظهرت وثائق سربها موقع
«ويكيليكس» أن المئات من الحراس
العاملين مع الشركة بقوا في العراق
وعملوا لحساب شركات أخرى.
وألغت وزارة الخارجية األميركية
ف���ي ال���ع���ام  2009ت��ع��اق��ده��ا مع
«بالكووتر» التي استبدلت اسمها
السابق باسم «أكاديمي».

تقرير �إخباري

طهران تتعهّـد بنقـل تجاربهـا
في مكافحة الإرهـاب للعراق
ن���ج���ح رئ���ي���س ال��������وزراء ال���ع���راق���ي حيدر
العبادي في الحصول على دع��م طهران في
مجال مكافحة اإلره��اب والعملية السياسية
الجديدة ،فضالً عن مباركة القيادة اإليرانية
ف��ي الخطة المرتقبة ل��ج��دول ال��زي��ارات التي
ينوي القيام بها إلى بعض الدول خالل األيام
القليلة المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع ،فإنّ العبادي بعث
ع���دّة رس��ائ��ل للمحيط ال��ع��رب��ي وال��دول��ي عن
ت ّوجه جديد لالنفتاح على الجميع ومعالجة
التركة الثقيلة للحكومة السابقة وهذا ما دعاه
إل��ى تأكيد اع��ت��زام��ه القيام ب��زي��ارات مرتقبة
إل��ى األردن والسعودية وتركيا واإلم���ارات
والبحرين لحشد الدعم ضد تنظيم «داعش».
ويؤكد المصدر أنّ العبادي سيزور األردن
أوالً على رأس وفد وزاري رفيع لبحث ملفات
ثنائية مختلفة مع مسؤولي ع ّمان ،ال سيما
الجهود اإلقليمية والدولية لمحاربة اإلرهاب.
وي��وض��ح المصدر أنّ ال��ع��ب��ادي سيبحث مع
ال��م��س��ؤول��ي��ن األردن��ي��ي��ن ع����ددا ً م��ن الملفات
المهمة بين البلدين ،منها أنبوب النفط العراقي
ـ األردني والتجارة البينية بين البلدين وقطاع
النقل والترانزيت .ويبين المصدر أنّ األردن،
ال����ذي ي��رف��ض ب��ش��ك��ل ق��اط��ع االن���خ���راط في
الحرب الب ّرية ضد تنظيم «داع��ش» ،قد يلجأ

إل��ى ال��ت�� ّدخ��ل ب��ق��وات خ��اص��ة لتنفيذ عمليات
خاطفة ضد معاقل التنظيم في حال تع ّرضت
ع�� ّم��ان ل��ض��غ��وط دول��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة وستكون
مشاركته محدودة من خالل عمليات خاطفة
داخل األراضي السورية أو العراقية.
وك�������ان ال����ع����ب����ادي ق�����ال ف����ي ط����ه����ران إنّ
ال��ع��راق حكومة وش��ع��ب��ا ً ل��ن ينسى التعاون
والمساعدات اإليرانية المؤثرة في مواجهة
ت��ه��دي��دات اإلره����اب ف��ي ال��ع��راق وإنّ العراق
يواجه حربا ً واسعة النطاق مع اإلرهاب وهو
مصمم م��ن خ�لال ج��ه��ود أب��ن��اء الشعب على
القضاء على الفتن اإلرهابية في البالد.
من جانبها ،أك��دت طهران أنّ توجه إيران
المبدئي يرتكز على إحالل األمن واالستقرار
ف���ي ال����ع����راق ون���ق���ل ال���ت���ج���ارب إل����ى ال���ق���وات
المسلحة العراقية في مجال مكافحة اإلرهاب.
وقالت للعبادي إنّ هناك قواسم مشتركة بين
البلدين ،تشمل الجوانب الثقافية والسياسية
واالقتصادية واألمنية ،وإنّ استمرار التعاون
بين الحكومتين يهدف إل��ى تعزيز الطاقات
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وال��ح��ي��وي��ة وي��ح��ق��ق أه���داف
المصالح المشتركة بين الشعبين ،مؤكدة
أنّ مكافحة اإلرهاب والجهات الداعمة له تعد
من أهم أولويات مجال التعاون المشترك بين
البلدين.

