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«الهالل نيوز الإلكترونية» تح�ض الجهات الأمنية على مراقبة النزالء

قرار �إعدام النمر �سيزيد الفجوة بين �إيران وال�سعودية

«بالك ووتر» ت�شرف على �إقامة � 6000إرهابي حاج علي :ازدواجية المعايير الغربية
من ليبيا والمغرب وتركيا في الأردن
�سمحت لل�سعودية بالتمادي في �إجرامها
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
نقلت شبكة «الهالل نيوز» عن فضائيات ومواقع عربية
خبرا ً مفاده توافد نحو  6000إرهابي من ليبيا والمغرب
ومن الجئي العرب األفغان إلى األردن ،في إطار الحشد
الغربي  -الخليجي ضد سورية.
ّ
التدخل العسكري
وقالت الهالل نيوز «إن األردن يرفض
في البلد الجار نظرا ً لحساسيّة األمن الوطني األردن��ي.
فاإلرهاب في سورية سوف يرت ّد بأسرع مما نتوقع على
األردن ،وكلفة التخريب اإلرهابي
ومواجهته واستئصاله هي أعلى
بمليون مرة من قيمة المساعدات
المنتظرة من عواصم الحرب على
سورية» .
ف��ال��م��ت��ج�� ّول ف��ي ف��ن��ادق عمان
يستطيع أن يلتقي بـ»جهاديين
ل��ي��ب��ي��ي��ن» ال يُ��خ��ف��ون ه��وي��ات��ه��م
ال��س��ي��اس��ي��ة وال ي��ص��م��ت��ون عن
مواقفهم العدائية إزاء من يسمونهم
«الروافض في سورية» .وإذا قيل
إن عديد الليبيين ال��واف��دي��ن إلى
األردن للعالج أو السياحة كبير،
فليس من المستبعد أن يكون بينهم
إرهابيون.
ودع��ت «الهالل نيوز» الجهات
األردن���ي���ة المعنية إل���ى ض���رورة
التحقق من الملفات األمنية للزوار
الليبيين بحيث ال يكون العالج حجة لقدوم إرهابيين إلى
األردن ،ذلك أن مقتضيات سالمة البلد تفرض ذلك على
الجهات المعنية.
وتحدثت «ال��ه�لال ن��ي��وز» ع��ن «ص��داق��ات» مفاجئة
ولقاءات وقعت في فنادق ومقاه في عمان بين «مرضى»
ليبيين و»س ّواح» أتراك ،ما يثير الريبة.
وتابعت «الهالل نيوز» القول إن فتوى ص��درت عن
«مرجع ديني أردني» لما وصفه بـ «الجهاد» في سورية.
ومن المحتم أن العديد من أتباع ذلك المرجع من األردنيين
سينظرون إلى هذه الفتوى بجدية في اتجاهين ،األقلية

منهم سوف تجد أنْ عليها الجهاد بالنفس ،بينما أكثريتهم
ستقوم بما هو أس��وأ ،وهو تقديم الحاضنة االجتماعية
«للمجاهدين» على األرض األردنية حيث بدأت بالفعل
عملية هزلية إلنتاج «الجئين» سوريين وتحريضهم
وتنظيمهم ودفعهم للتظاهر ضد سفارة بالدهم في عمان.
وال نستطيع أن نجزم بأكثر من ذلك ولكننا نتوقعه.
ودع���ت «ال��ه�لال ن��ي��وز» لالنتباه إل��ى أن م��ا يسمى
«الجهاد» متحرك ،بل سائل ،سياسيا ً وجغرافياً .فالذين
كانوا حتى األمس القريب يقاتلون األميركيين في العراق
«يجاهدون» اليوم تحت الراية
األميركية في سورية .ومطاريد
واشنطن في أفغانستان أصبحوا
اليوم حلفاءها في ديار األمويين.
وما ال��ذي سيمنع إذا ً من ارت��داد
البنادق اإلره��اب��ي��ة إل��ى ص��دور
األردنيين غداً؟
ل���م ي��ع��د س�����را ً أن ع��ن��اص��ر
«القاعدة» يهرعون إلى سورية
م��ن ك��ل ح��دب وص��وب آتين من
ال��ع��راق مباشرة وم��ن المغرب
العربي وأفغانستان وأوروب��ا
عبر القناة الحكومية التركية أو
علنا ً عبر األراضي اللبنانية حيث
يتلقون الدعم بالمال والسالح من
المصادر الغربية والخليجية.
وخلصت «الهالل نيوز» إلى
أن على ك��ل م��واط��ن أردن���ي أن
يكون شرطيا ً بلباس مدني واالتصال فورا ً على الرقم 915
لإلبالغ عن أي إرهابي.
وش���ددت على ض���رورة تفعيل التعليمات األمنية
بخصوص الفنادق الشعبية في وسط البلد وأهمها أن
يكون في كل فندق موظف أمن تابع لمؤسسة المتقاعدين
العسكريين ،يقوم بإدامة السجالت الفندقية من حيث
التدقيق على هويات النزالء وتسجيل جوازات سفرهم،
ال كما يتم حاليا ً بصورة وهمية أحيانا ً وهناك مدراء لهذه
الفنادق من العمالة الوافدة ال تهمهم العملية األمنية برمتها
من حيث الحفاظ على األمن الوطني.

الهدف من وجود
الإرهابيين الم�ساهمة
في توجيه �ضربة
ع�سكرية ل�سورية
تحت غطاء مخيمات
الالجئين ال�سوريين
في الأردن لإظهارها
وك�أنها من قبل
م�سلحين �سوريين

ال�سلطة الفل�سطينية:
االحتالل �سبب العنف الحقيقي في المنطقة
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن
االحتالل «اإلسرائيلي» هو السبب
الحقيقي للعنف في فلسطين وفي
المنطقة.
التصريحات الفلسطينية جاءت
على لسان الناطق الرسمي باسم
رئ��اس��ة السلطة نبيل أب��و ردينه
ردا ً على تحميل نتنياهو لعباس
مسؤولية حادث الدهس الذي وقع
في القدس الشرقية الثالثاء الماضي
واتهامه بالتحريض على ارتكاب
أعمال العنف في المدينة.

وق���ال أب��و ردي��ن��ه إن» االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» أصبح مرفوضا ً عالمياً،
ودول العالم تتداعى لالعتراف بدولة
فلسطين ،لذلك فإن استمرار االحتالل
وت��ه��وي��د ال��ق��دس واالع���ت���داء على
المقدسات اإلسالمية والمسيحية،
إلى جانب استمرارهم في التحريض
على القيادة الفلسطينية ،وخصوصا ً
على رئيس السلطة محمود عباس،
هو الذي يخلق مناخا ً متفجرا ً على
ال��س��اح��ة الفلسطينية والمنطقة
بأسرها».

وأك��د أب��و ردي��ن��ه أن «إس��رائ��ي��ل»
تبحث عن األعذار للتهرب من المسيرة
السياسية ،من خالل استمرارها في
حصار قطاع غزة ،أو من خالل خلق
المناخ السلبي أمام المسيرة السلمية
عبر مواصلة االستيطان ،على حد
قوله.
وح�����ذر أب����و ردي���ن���ة ال��ح��ك��وم��ة
«اإلسرائيلية» من «االستمرار في هذه
السياسة الخطيرة التي ستؤدي إلى
مزيد من التوتر والتصعيد» ،مطالبا ً
إياها بإنهاء االحتالل.

تقرير �إخباري
هل ت�ؤثر الأو�ضاع الأمنية في االنتخابات التون�سية؟
ناديا شحادة
من أه ّم األحداث التي تشغل الشارع التونسي مع
اقتراب موعد االنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها
غدا ً األحد عودة المواجهات بين المسلحين وقوات
أمنية وعسكرية في مناطق عديدة من البالد.
فبعد ه��دوء نسبي تميز ب��ه المشهد األم�ن��ي في
تونس ،التي رفعت حالة التأهب استعدادا ً لخوض
ثاني انتخابات بعد سقوط نظام بن علي ،وصفه
مراقبون بالهدوء الذي يسبق العاصفة ،عاد اإلرهاب
مجددا ً لينطلق من أقصى مناطق البالد مستهدفا ً
م��دن �ي �ا ً ك ��ان ب �ص��دد ح��راس��ة إح� ��دى المؤسسات
العمومية ،أكد خاللها الناطق الرسمي باسم وزارة
الداخلية محمد علي العروي أنه تم إلقاء القبض على
العناصر اإلرهابية وعددهم  2في محافظة قبلي،
حيث كانا ينويان القيام بعملية إرهابية.
والحادث األبرز الذي جد في مدينة منوبة القريبة
من العاصمة بعد محاصرة ق��وات أمنية لمنزل في
إطار عملية استباقية على عدد من المتشددين كان
ق��د كشف ع��ن ت��واج��د أح��د المعتقلين ف��ي محافظة
قبلي ،والسلطات تؤكد أنهم كانوا يخططون لعرقلة
االنتخابات .
المداهمة األمنية أدت ال��ى ت�ب��ادل إلط�ل�اق النار
بين األمنيين والمسلحين المتحصنين في المنزل
وأس �ف��رت ع��ن مقتل عنصر م��ن ال�ح��رس الوطني،

إض ��اف ��ة ال� ��ى ت �س �ج �ي��ل إص� ��اب� ��ات أخ � ��رى م ��ن كال
الطرفين.
وفي سياق متصل ،أكد وزي��ر الداخلية بن جدو
في مؤتمر صحافي أن هناك تهديدات إرهابية جدية
تستهدف أساسا ً االنتخابات وأن جهود اإلرهابيين
م�ت�ج�ه��ة إل ��ى ال �ق �ي��ام ب �ض��رب��ات ت�س�ت�ه��دف سالمة
العملية االنتخابية ،مشددا ً على أن وزارة الداخلية
ستنشر  50ألف عنصر أمن يوم االقتراع لتأمين
االنتخابات التشريعة .واستطاعت األجهزة األمنية
بفضل عمليات استباقية أن تحبط مخططات إرهابية
تتمثل في تفجيرات بواسطة سيارات ،واغتياالت،
وتفجيرات لمصانع ،واستهداف لسفراء وغيرهم.
ولتوجيه رس��ال��ة طمأنة للمواطنين بعد حالة
ال �ت��رق��ب وال� �خ ��وف ال �ت��ي س �ي �ط��رت ع �ل��ى ال �ش��ارع
التونسي ،أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية
ال�ع��روي أن كافة ال�ق��وات األمنية والعسكرية على
أتم االستعداد لتأمين العملية االنتخابية وهي على
درج��ة عالية من الكفاءة ،مضيفا ً أن العمليات التي
تشهدها ال�ب�لاد ال�ي��وم ليست عمليات إره��اب�ي��ة بل
ضربات استباقية.
فبعد سعي الحكومة الى طمأنة التونسيين الى
استتباب األمن وسيطرتها على الموقف ،هل سيبدّد
ذل��ك خ��وف التونسيين من استهداف المجموعات
اإلرهابية لالنتخابات أم ستؤثر األوض��اع األمنية
على المشاركة؟

لورا محمود
خرجت السعودية عن غضبها بفعل أشد
عنفا ً وإجرامية يعبر عن م��دى تبنيها للفكر
الوهابي ال��راف��ض ل�لآخ��ر .ففي ال��وق��ت ال��ذي
تطالب فيه بحقوق اإلن��س��ان ف��ي ك��ل ال��دول
العربية ،تصدر قرار إعدام بحق أحد مواطنيها
المطالبين بأبسط حقوقهم المدنية وتعتبر
أن األقليات الموجودة على أراضيها أرق��ام ال
يتمتعون بأقل حقوق المواطنة .واليوم تقرر
إع���دام الشيخ النمر ،ال��م��ع��ارض السعودي
الشيعي ،األمر الذي أثار سخط رجاالت الدين
الشيعية وأي��ض��ا ً الغضب اإلي��ران��ي .ه��ذا ما
أوضحه الباحث والخبير االستراتيجي أحمد
حاج علي لـ«البناء» في الحوار التالي:
{ ك�ي��ف سينعكس إع � ��دام ال �م �ع��ارض النمر
على الداخل السعودي؟ وما هي انعكاساته على
الجزيرة العربية وخارجها؟ وهل سنشهد تحركات
في منطقة الخليج؟
 يعتبر هذا الحدث بمثابة مفصل تاريخي.فليس جديد على آل سعود أصحاب النزعة
اإلره��اب��ي��ة تحديهم لقيم السماء واألرض،
خ��ص��وص��ا ً م��ع الصمت ال��ع��رب��ي واإلس�لام��ي
والغربي على حقيقة ما يجري في مملكة الرمال
أو مملكة آل سعود .لكن القضية اآلن تدخل في
نطاق آخر مختلف ،فالعالم كله بدأ يصحو على
اإلره��اب وحقيقة ما يجري ،ال سيما من خالل
الدور الذي لعبه آل سعود في رعاية اإلرهاب
وتمويله ودفعه نحو األعمال اإلجرامية كقطع
الرؤوس واألوصال والتدمير والسلب والنهب،
هذه الجرائم كلها تنسب الى جهة واحدة هي
آل سعود وحكامه وأيضا ً بعض دول الخليج
كقطر وغيرها ،لذا سيكون إلعدام النمر تداعيات
كبيرة:
أوال ً ق��رار إع��دام��ه ه��و بمثابة اع��ت��داء على
حق اإلنسان في وجوده وحريته واختياراته
االجتماعية والسياسية.
ثانيا ً سيتأثر كل من نجد والحجاز بهذا
القرار ،وكذلك الجزيرة والخليج الذي سيشهد
تداعيات مهمة ،واألهم من ذلك سيكون بمثابة
صحوة للعالم لهذا الفعل الشنيع ألن الشيخ
النمر لم يفعل إال ما أمره الله به ولم يكن هدفه
إال خدمة بلده .فقرار إعدامه سيكون بمثابة
معيار لكشف هذا النظام وحقيقته البشعة،
فقد تمادى بإجرامه نتيجة التعمية والنفاق

العاهل الأردني:
الق�ضاء الم�ستقل ركن
في م�سيرة الإ�صالح
أكد العاهل األردن��ي الملك عبد الله
الثاني على نزاهة القضاء في المملكة،
باعتبارها ركنا ً في المسيرة اإلصالحية
الشاملة في المملكة ،مشددا ً على سيادة
القانون وصون الحريات .وشدد عبد
الله الثاني ،خالله لقائه أمس في قصر
الحسينية رئيس وأع��ض��اء المجلس
القضائي ،على أهمية الجهاز القضائي
في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية
حقوق المواطنين األردنيين ،وصون
الحريات وتعزيز هيبة الدولة.
وقال إن «القضاء المستقل والنزيه
وال��ع��ادل ،ال���ذي ن��ري��ده ن��م��وذج��ا ً في
النزاهة والشفافية والحياد ،هو ركن
أس��اس��ي ف��ي مسيرتنا اإلص�لاح��ي��ة
الشاملة» .وأشار إلى أنه «كلما تحسن
أداء القضاء ،زادت ثقة المواطنين به،
في معادلة هي غاية في األهمية ،تؤكد
أن القضاء هو المعزز لثقة المواطنين
األردنيين بالدولة ومستقبلهم».
وأكد «دعمه الكامل للسلطة القضائية
وتعزيز استقالليتها وصالحياتها
وتطويرها باستمرار ،حتى تظل قادرة
على أداء رسالتها بكل حيادية وشفافية
ونزاهة».
وأع��رب عن «ثقته بجهاز القضاء
األردني بكل مؤسساته وبالعاملين فيه،
وتقديره للجهود المبذولة في خدمة
المجتمع ،واإلنجازات التي تم تحقيقها
في هذا المجال لغاية اآلن» ،مؤكدا ً أن
«طريق اإلنجاز والعمل ال يزال مفتوحا ً
لتحقيق المزيد من التقدم».

ً
�شخ�صا في عمليات
مقتل 11
دهم للجي�ش الليبي
قتل  11شخصا ً على األقل في عمليات
دهم واسعة نفذتها وحدات من الجيش
الليبي واشتباكات مع الميليشيات
«اإلسالمية» في مدينة بنغازي شرق
ليبيا.
وذكر مصدر في مركز بنغازي الطبي
أن المركز استقبل « 11قتيالً بينهم 4
مجهولي الهوية وضابط في اللواء
 204دبابات التابع للجيش إضافة إلى
قيادي إسالمي في أنصار الشريعة».
وصرح المتحدث باسم رئاسة أركان
الجيش أن «وحدات من الجيش النظامي
الليبي معززة بمقاتلين من غرفة عمليات
الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر نفذت
الخميس عمليات دهم واسعة النطاق
على بيوت لقادة الميليشيات اإلسالمية
في مدينة بنغازي» .وأضاف أن الجيش
وجد ترسانات من األسلحة والذخائر
في بيوت قياديين في الميليشيات.
وأك���د ش��ه��ود ع��ي��ان أن «الجيش
والمسلحين ال��م��وال��ي��ن ل��ل��واء حفتر
اشتبكوا مع قادة إسالميين في الشريط
الساحلي لمدينة بنغازي ف��ي عدة
مناطق هي الكويفية وبودزيرة وأرض
أزواوة م��ع ك��ل م��ن آل ب��ن حميد وآل
الشقعابي وآل العقيلي تباعا».
وشن الطيران الحربي الموالي للواء
حفتر غارات جوية على عدة مواقع في
منطقة بودزيرة والكويفية تم التصدي
لها بالمضادات ،فيما اندلعت اشتباكات
ب��األس��ل��ح��ة ال��م��ت��وس��ط��ة ت��واص��ل��ت
لساعات.

وازدواجية المعاييرالتي يتبعها الغرب ،لكن
كل هذا سينتهي وستكون بداية النهاية سواء
بالمعنى السياسي أو الوجودي لهذا النظام
الفاشي والمتخلف.
{ إلى أي مدى يمكن اعتبار ق��رار إع��دام النمر
بمثابة رس��ال��ة تصعيدية إلي��ران م��ع ق��رب توقيع
االتفاق النووي اإليراني مع الغرب؟
 أوال ً أين نظام آل سعود وأين الجمهوريةاإلسالمية اإلي��ران��ي��ة ،فهناك في إي��ران دولة
استطاعت أن تجمع بين اإلس�لام والعلمانية
والديمقراطية والحضارة وال��ق��وة ،بينما في
السعودية هناك كيان متخلف يسيطر على
العباد والبالد عبر ما يعرف بـ»نظام اإلقطاع
السياسي» .فإذا كانوا يريدون توجيه رسالة
إلي��ران وإل��ى الشيعة فقد أخطؤوا بالرسالة
والمرسل والعنوان ،فهم ال يعلمون ما قيمة
الشيعة ودورهم وما هو منطقهم في بناء الدولة
بشكل حضاري وعلمي وديمقراطي ،وأيضا ً
بشكل إسالمي .فقرار إعدام النمر سيكون بداية
التغيير وتكييف األمور والمواقف على منهجية
جديدة ال يجدي معها التستر والنفاق ،فهذه
القضية ليست شأنا ً داخليا ً بل قضية رأي
عام ،فالشيخ النمر وما تعرض له من ضرب

وسجن ومحاوالت اغتيال هو بمثابة اضطهاد
لجزء كبير من شعبنا العربي المسلم في بالد
الحجاز.
{ هل خسرت السعودية كل أوراقها التي ظنتها
رابحة س��واء في مصر أو اليمن أو حتى سورية
وخرجت عن ضبط النفس للفت نظر الغرب إليها؟
 هنا سنحكم وفق ما يقوله القرآن الكريم«واألج���در أال يعلم ح��دود م��ا أن��زل الله على
رس��ول��ه» .فهؤالء األع��راب عبارة عن عائالت
منغلقة على ذاتها ،لذلك فهم ال يقيمون وزنا ً
لمسألة ضبط النفس ومشاعر اآلخرين .هذا األمر
أصبحنا نعرفه جيدا ً من خالل الفكر السعودي
الوهابي وعالقاته المتمثلة بتنظيمات مثل
«داع��ش» وجبهة النصرة والجبهة اإلسالمية
وغيرها من التنظيمات المتعددة ،ل��ذا فهذا
الفكر ال يأخذ في عين االعتبار المشاعر ،فهو
يعتبر نفسه معفى من المسؤولية أمام الله،
وهذه واح��دة من األفكار السلبية التي تنادي
بها الوهابية .فهم قادرون على شراء الضمائر
والمواقف على مستوى العالم ،ولكن في قضية
النمر سيحدث العكس ،فهم لن يستطيعوا
إخفاء الحقيقة ،وال حجب الشمس ،وال كبت كل
اإلرادات التي ستنهض لتعبرعن حالة الشجب

والرفض وحالة التقزز من السلوك السعودي
الهستيري.
{ هل سيضغط الغرب على السعودية إلجراء
تغييرات حكومية وحقوقية ج��دي��دة بعد إع��دام
النمر؟
 سيسلك الغرب اتجاهين متناقضين :األولكالعادة عبارة عن رفض شكلي وشجب كما
عودنا ،فهو يقول شيئا ً ويفعل شيئا ً آخر ،وهذه
المسألة ستظهر في األيام المقبلة ألنه لن يكون
بمقدور الغرب وال غير الغرب أن يتنحى عن هذا
اإلرهاب المتجذر في نظام آل سعود.
أما االتجاه اآلخر فستقوم به قوى الرأي العام
الحر والمؤسسات غير الرسمية ومراكز األبحاث
وحقوق اإلنسان ،وهي كثيرة جدا ً في الغرب،
لتقوم بما يجب وأعتقد أن التأثير سيكون من
هذه القوى الشعبية ومراكز التنوير والوعي
والشارع العام الذي سيضغط على الحليفين
السعودية وهمجيتها وال��غ��رب بمساندته
وتغطيته على إرهاب النظام السعودي.
{ هل سيزيد إعدام الشيخ النمر من الشرخ بين
إيران والسعودية؟
 إي��ران دول��ة مسؤولة تقول وتفعل ،والتبني حساباتها على أس��اس انفعالي ،بينما
السعودية تطيح بكل مسعى وبكل خطوة
تقوم بها إيران .وقد رأينا في الفترة الماضية
لقاء وزير خارجية إي��ران محمد جواد ظريف
مع وزير خارجية السعودية سعود الفيصل
في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية
العمومية لألمم المتحدة ،واعتقدنا من الكالم
السعودي أن السعوديين عاد لهم رشدهم ولن
يتكلموا بعد اآلن في مسألة الصراع السني –
الشيعي ،وع��ن أن الخطر األساسي ق��ادم من
إيران .إال أن السعوديين اليوم وبقرار إعدام النمر
تضيف على نقاطها السلبية نقاطا ً أخرى .وهذا
ما سيجعل من السياسة اإليرانية أكثر حزماً،
فقضية النمر لن تمر مرور الكرام بل ستكون
مفصالً تاريخياً ،وسيدفع نظام آل سعود الثمن
سواء بالمعنى الحقوقي أو السياسي أو حتى
بمعنى االرت���دادات العنيفة وغير المحسوبة
ً
وزن��ا ال
واالحتماالت الخطرة ،فهم ال يقيمون
للخالق وال المخلوق ،ويعتاشون دائما ً على
اللحظات الراهنة وال يفكرون بما سوف يأتي إال
بمقدار ما يحيطون أنفسهم به من شراء لبعض
الشخصيات والقرارات والمواقف كما فعلوا مع
سورية.

الجي�ش العراقي ي�ستعيد مناطق �شمال بابل ..ومقتل ع�شرات الإرهابيين

وا�شنطن ت�ش ّيد قاعدة جوية قرب �أربيل
شرعت ال��والي��ات المتحدة ببناء
ق��اع��دة جوية ف��ي إقليم كردستان
العراق ضمن إجراءات طويلة المدى
ف��ي ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره�����اب ،وس��ط
توقعات بمراجعة أميركية شاملة
العتمادها على تركيا ،خصوصا ً
قاعدة إنجرليك الجوية التي لم تسمح
أنقرة بوضعها في خدمة التحالف
الدولي ضد «داعش» ،في وقت حققت
القوات العراقية مكاسب نوعية بفتح
طريق بغداد  -كركوك نتيجة بدء
عملية اقتحام واسعة لقضاء بيجي
شمالي تكريت ،كما قتلت  43إرهابيا ً
في حزام جنوبي بغداد.
وأف��ادت مصادر رفيعة المستوى
في حكومة إقليم كردستان بموافقة
حكومة اإلقليم على تهيئة مطار ناحية
حرير ف��ي محافظة إري��ي��ل ،ليكون
قاعدة عسكرية للقوات األميركية في
إطار عمليات التحالف الدولي لضرب
تنظيم «داعش» في العراق.
وذكرت المصادر أن حكومة اإلقليم
ب���دأت بتفريغ ال��م��ط��ار بعد أن تم
إبالغها بالقرار األميركي ،الفتة إلى أن
«الحكومة ستقوم بتفريغ المطار في
غضون أسبوع وأن شركات تابعة
لدولة أجنبية ستقوم بعمليات نقل
معدات المطار إلى مناطق أخرى» ،في
إطار مساعي واشنطن ودول التحالف
لمحاربة «داعش» والتصدي لإلرهاب
في المنطقة .وقال مصدر أمني كردي
إن «موقع مطار حرير مالئم إلقامة
ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة ف��ي��ه وب��اإلم��ك��ان
مراقبة حركة المسلحين في العراق
وسوريا» ،مبينا ً أن الجيش األميركي
سبق له في حرب إطاحة نظام صدام
حسين في  2003أن استخدم ذلك
المطار.
كما كشف مسؤول كردي أن «وفدا ً
يضم ق��ادة م��ن وزارة البيشمركة،
وقيادة القوات األميركية زاروا المكان
في أيلول الماضي ،وقاموا عقب ذلك
بأربع زي��ارات تفقدية إلى المطار»،
مبينا ً أن «المنطقة تحتل أهمية
استراتيجية» ،معلالً ب��ذل��ك «نية
ال��والي��ات المتحدة إع��ادة استخدام
المطار كقاعدة لها».
وتتداول أوساط كردية أن الواليات
المتحدة تتجه إلى تقليص اعتمادها
على تركيا إلى الحد األدنى ،خصوصا ً
ف��ي ظ��ل التباينات الكبيرة بسبب
موقف تركيا المشبوه والمحابي
لتنظيم «داعش» اإلرهابي ومحاولة
استخدامه ضد األكراد.

مقتل « 60داعشياً»

ميدانياً ،أعلن المستشار اإلعالمي
ل���وزارة ال��دف��اع العراقية أم��س عن
ب��س��ط س��ي��ط��رة ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي
الكاملة على ناحية ج��رف الصخر
ومنطقة الرويعية شمالي بابل.
وقال المستشار اإلعالمي لوزارة
ال���دف���اع ال��ع��راق��ي��ة ال��ف��ري��ق محمد
العسكري إن «اللواء الـ  31من الفرقة
الثامنة التابعة لقيادة عمليات بابل
بمساندة أفواج من الحشد الشعبي
أكملت استعادة السيطرة على ناحية

قوات عراقية خالل مواجهة اإلرهابيين

مع إذاعة أوروبا  1الفرنسية« :نفذنا
عملية ك��ب��ي��رة ف��ي ال��ع��راق الليلة
الماضية حيث دم��رن��ا مبان كانت
تستخدمها جماعة «داع��ش» لصنع
األل��غ��ام والقنابل واألسلحة بهدف
مهاجمة القوات العراقية».
وقال دو فيليي إن مقاتالت «رافال»
أسقطت  70قنبلة على  12مبنى
ودمرت األهداف تماماً.
وكانت فرنسا أول دولة أوروبية
من التحالف ال��ذي تقوده الواليات
المتحدة ضد «داع��ش» تشن غارات
ج��وي��ة على مسلحي التنظيم في
ال��ع��راق ،وذل��ك منذ أيلول الماضي
قبل أن تكثف هجماتها الجوية هذا
الشهر.

دخول بيجي

ج��رف الصخر ومنطقة الرويعية
شمالي بابل» .وأض��اف العسكري
أن «ال��ج��ي��ش سيطر ع��ل��ى ال��ط��رق
الرئيسة والمؤسسات الحكومية بعد
اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش،
أس��ف��رت ع��ن مقتل  60منهم خالل
عملية عسكرية».
وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد
ب��أن ع��ش��رات العناصر م��ن تنظيم
«داعش» سقطوا بين قتيل وجريح،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��دم��ي��ر  28عربة
مسلحة للتنظيم ،باشتباكات عنيفة
مع القوات األمنية في مركز ناحية
جرف الصخر شمالي بابل.

طيران التحالف

وف��ي السياق نفسه ،أك��د مصدر
أمني أم��س أن  40مسلحا ً ينتمون

لتنظيم «داع��ش» قتلوا وأصيب 50
آخرون في قصف لطائرات التحالف
ال��دول��ي استهدف م��واق��ع للتنظيم
جنوب محافظة كركوك.
وص��رح المصدر أن القصف بدأ
ليالً واستمر حتى فجر الجمعة بشكل
كثيف مستهدفا ً  70موقعا ً للتنظيم
في حدود قضاء الحويجة والنواحي
التابعة له في مناطق المعهد التقني
والسايلو والمطحنة ف��ي نواحي
الزاب والرياض والعباسي والرشاد
والملتقى.
من جهته ،قال قائد أركان الجيش
الفرنسي بيير دو فيليي إن مقاتالت
فرنسية دمرت  12مبنى في محافظة
كركوك شمال العراق كانت تحوي
ترسانة أسلحة لمقاتلي التنظيم.
وأضاف بيير دو فيليي في حديث

وكانت ق��وات األم��ن العراقية من
الجيش والشرطة وأف���واج الحشد
الشعبي نجحت في اقتحام قضاء
بيجي وتكبيد مسلحي «داع���ش»
خسائر جسيمة في األرواح والمعدات
خالل الحملة العسكرية التي نجم
عنها أيضا ً تأمين الطرق الرئيسة
الرابطة بين بغداد وكركوك وسامراء
وتكريت.
وق���ال م��ص��در أم��ن��ي إن ال��ق��وات
المسلحة م��ن ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة
والحشد الشعبي تمكنت من تأمين
طريق بغداد  -كركوك بشكل كامل
إل���ى ج��ان��ب ن��ص��ب ال���وح���دات على
جانبي الطريق إض��اف��ة إل��ى نصب
السيطرات.
وأك��د أن المركبات المدنية بدأت
تسير بشكل طبيعي في هذا الطريق،
مضيفا ً أن القوات تمكنت أيضا ً من
تأمين طريق سامراء  -تكريت ،مشددا ً
على أن هذه االنتصارات تحققت من
دون تقديم الدعم من قوات التحالف
الدولي.
وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي م��س��ؤول في
عمليات ص�لاح ال��دي��ن ب��أن القوات
األمنية والحشد الشعبي بدأت عملية
اقتحام قضاء بيجي ،مشيرا ً إلى أن
القوات عززت تواجدها في قرية البو
طعمة انطالقا ً للقضاء.

