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مواجهات عنيفة بين الفل�سطينيين وقوات االحتالل في ال�ضفة

أطفال فلسطين يطلقون الخطوات األولى لالنتفاضة الثالثة
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين أمس
في مواجهات اندلعت مع القوات «اإلسرائيلية»
جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة «وفا» أن المواجهات اندلعت
ع��ق��ب ان��ط�لاق م��س��ي��رة م��ن مسجد «وص��اي��ا
الرسول» تضامنا ً مع المسجد األقصى ،حيث
أصيب عدد من المتظاهرين باالختناق جراء
كثافة إطالق قنابل الغاز صوبهم.
وأضافت الوكالة أن حدة المواجهات اشتدت
عندما ح��اول ع��دد من المتظاهرين الوصول
إلى حاجز «أبو الريش» الرابط بين المنطقة
الجنوبية للمدينة ،والحرم اإلبراهيمي ،حيث
هاجمتهم القوات بالرصاص المعدني المغلف
بالمطاط ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأصيب عدد من المواطنين في بلدة تقوع
شرق بيت لحم باالختناق ج��راء إلقاء جنود
«إسرائيليين» قنابل الغاز المسيل للدموع
خ�لال مواجهات اندلعت بين الجانبين في
البلدة.
وأف��اد مدير بلدية تقوع تيسير أب��و مفرح
أن المواجهات اندلعت ف��ي محيط البلدية
عند المدخل الغربي بين الشبان والقوات
«اإلسرائيلية» ،التي أطلقت الرصاص المعدني
وقنابل الغاز والصوت.
وكانت قوات االحتالل أطلقت في بلدة رأس
العامود القريبة من الحرم القدسي ،الرصاص
الحي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة شاب
فلسطيني بجروح خطيرة ،فيما أصيب شبان
فلسطينيون بحاالت اختناق نتيجة إطالق
قوات االحتالل الغازات المسيلة للدموع.

المعار�ضة تطالب بو�ضع حدّ لال�ستفراد بال�سلطة

الأمن البحريني يقمع م�سيرة لمقاطعة االنتخابات

خالل المواجهات ...الحجارة مقابل الرصاصة

وشهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة
إثر محاولة اقتحامها.
وانتقلت المواجهات من جبل المكبر في في
القدس المحتلة إلى باقي مدن الضفة الغربية
حيث اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة بيت
لحم حين تصدى الشبان لمحاوالت اقتحام
المدينة.
وكانت حركة حماس دعت جماهير الشعب

الفلسطيني وكل فصائله وقواه الحية للنفير
ال��ي��وم ف��ي جمعة غضب ج��دي��دة ض��د ق��وات
االحتالل ومستوطنيه في كل المدن والقرى.
وح���ددت ال��ح��رك��ة ف��ي ب��ي��ان وق��ت انتهاء
صالة الجمعة موعدا ً لالنطالق في المسيرات
والفعاليات نصرة للمسجد األقصى المبارك
وإسنادا ً النتفاضة القدس المتواصلة.
وف��ي ال��م��س��ي��رات األس��ب��وع��ي��ة المناهضة

قناة «�إ�سرائيلية»:
خليجيون ي�صطافون �سراً في «تل �أبيب»
كشفت قناة «إسرائيلية» أن السعوديين يفضلون «تل أبيب» على لندن ويصطافون فيها سرا ً منذ
عام .2009
وأفاد موقع «القطيف اإلخبارية» أمس أنه وفقا ً لإلحصاءات التي نشرتها القناة ،أن عدد زوار كيان
االحتالل سرا ً منذ عام  2009إلى اآلن يفوق  250ألف سائح عربي ومسلم .وأشار إلى أنه وصل من
السعودية خالل السنوات الست الماضية  38سائحاً ،ومن اإلمارات  168سائحاً ،وسلطنة عمان
 73وكذلك من قطر  73سائحاً ،ومن ماليزيا  24ألفاً ،ومن األردن  81ألفاً ،وإندونيسيا نحو  124ألف
سائح ،ومن الكويت  200سائح ومن المغرب  6440سائحاً.
وقال التقرير إن بعضهم وصل لدوافع دينية ،فيما وصل آخرون بدوافع لترتيب أعمال تجارية
وآخرون من أجل التسوق ،على حد زعم القناة .وأشار إلى أن عدد السياح اآلتين من  10دول إسالمية
جميعها ال تقيم عالقات مع كيان االحتالل باستثناء األردن ومصر ،وأن أعداد السياح من تلك الدول
يتضاعف.
وزعمت القناة أن الكويت ستفتح المجال أمام مواطنيها لزيارة األراض��ي المحتلة في برامج
سياحية ،حيث سيستقل السياح طائراتهم من الكويت إلى عمان في األردن ومن هناك بوساطة
حافلة ركاب إلى القدس ألداء الصالة في الحرم القدسي الشريف ومن ثم التسوق في رام الله.

الـ «�شين بيت» يزعم �إحباط خطة
الغتيال �أفيغدور ليبرمان

لالستيطان والجدار الفاصل ،أفاد شهود عيان،
أن ثالثة شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص
ال��ح��ي خ�لال تفريق الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
مسيرة في بلدة النبي صالح ،غرب رام الله،
نقلوا على إثرها للعالج في مجمع رام الله
الطبي الحكومي.
وق��ال بيان ص��ادر عن «اللجان الشعبية
ل��م��ق��اوم��ة ال���ج���دار واالس���ت���ي���ط���ان» ،تلقت
وك��ال��ة األن��اض��ول نسخة منه ،إن «الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» اس��ت��خ��دم ال��رص��اص الحي
والمطاطي ،وقنابل الغاز لتفريق المسيرات
األسبوعية في بلعين ونعلين والنبي صالح
غ��رب رام ال��ل��ه ،وك��ف��ر ق���دوم غ��رب نابلس،
والمعصرة غرب بيت لحم».
وأشار البيان إلى أن عشرات المشاركين في
هذه المسيرات ،أصيبوا بحاالت اختناق ،جراء
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع ،عولجوا
ميدانياً.
و»ال��ل��ج��ان الشعبية ل��م��ق��اوم��ة ال��ج��دار
واالستيطان» هي تج ّمع محلي للناشطين
الفلسطينيين ،يعمل على تنظيم حمالت
م��ن��اه��ض��ة ل�لاس��ت��ي��ط��ان ،وال���ج���دار ال��ع��ازل
«اإلسرائيلي» ،من خالل المسيرات والنشاطات
السلمية.
ّ
وينظم الفلسطينيون مسيرات أسبوعية
م��ن��اه��ض��ة ل�لاس��ت��ي��ط��ان ،وج�����دار ال��ف��ص��ل
«اإلسرائيلي» ،بعد صالة الجمعة ،وغالبا ً ما
يف ّرقها الجيش العدو ،مستخدما ً الرصاص
المطاطي وقنابل ال��غ��از وال��م��ي��اه العادمة،
بحسب القائمين على اللجان.

حكومة العدو ترف�ض دعوات �أوروبية
لوقف هدم بيوت الفل�سطينيين

أعلن جهاز األمن الداخلي الصهيوني (شين بيت) أنه اع ُتقلت عناصر في حركة المقاومة
اإلسالمية «حماس» يشتبه بأنها خططت الغتيال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وزعم الجهاز أن المشتبه فيهم «كانوا يجمعون معلومات عن موكب الوزير» والطرق التي
يسلكها من وإلى منزله في مستوطنة نوكديم في الضفة الغربية المحتلة ،وكانوا يسعون إلى
الحصول على قاذفة صواريخ الستهداف سيارته.
وتدعي الشين بيت في بيان أن المشتبه فيهم الثالثة إبراهيم الزير وزي��اد الزير وعدنان
تسابيح ،يتحدرون جميعا ً من قرية حرملة القريبة من نوكديم في الضفة الغربية اعتقلوا خالل
عملية ألجهزة األمن «اإلسرائيلية» والجيش والشرطة ،ولم يُدلى بأية معلومات عن تاريخ
اعتقالهم.
وأضاف المصدر نفسه أن إبراهيم الزير بدأ خالل الهجوم األخير على قطاع غزة «بإعداد خطة
لمهاجمة قوة المواكبة لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بحيث يوجه هذا االعتداء رسالة إلى
«إسرائيل» لتنهي النزاع في غزة».
وتابع البيان أن محكمة عسكرية في الضفة الغربية وجهت «في األيام األخيرة» إلى المشتبه
فيهم تهمة التآمر الرتكاب جريمة قتل وتهريب أسلحة.

رفضت حكومة العدو دعوات أوروبية لوقف هدم بيوت الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات في
القدس.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية العدو إيمانويل نحشون إن الوزارة استمعت إلى وجهات نظر
سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نحشون قوله إن السفراء أكدوا هدم السلطات «اإلسرائيلية» أحد
المنازل الفلسطينية في القدس هذا األسبوع واعتزامها هدم  4منازل أخرى ،ما يؤدي إلى تأجيج
التوتر بين الفلسطينيين و»اإلسرائيليين».
وأضاف المتحدث أنه تم إبالغ السفراء األوروبيين بأن هذا اإلجراء يتفق مع القانون «اإلسرائيلي»
وأن السلطات «اإلسرائيلية» ماضية في تطبيق قرارات الهدم.
وكانت السلطات «اإلسرائيلية» هدمت ليل األربعاء الماضي منزل الفلسطيني عبد الرحمن
الشلودي في حي سلوان بالقدس الشرقية الذي نفذ عملية دهس خلفت قتيلين «إسرائيليين» الشهر
الماضي.
يذكر أن «إسرائيل» استخدمت سياسة «هدم المنازل» على نحو كبير خالل االنتفاضة الفلسطينية
في الفترة بين عامي  2000و.2005

القوات العراقية تتقدم غرب الرمادي ومقتل  70من «داع�ش» غرب كركوك

البرزاني مستقبالً رئيس الحكومة التركية
البيشمركة إلى مدينة عين العرب
للتصدي لتنظيم «داع��ش» إذا ما
تطلب الوضع الميداني ذلك.
على الصعيد الميداني ،أعلن
مصدر في محافظة األنبار العراقية
تمكن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة مدعومة
بالعشائر من تحرير قرية الجنامية
( 90كم غرب الرمادي) من سيطرة
«الدولة اإلسالمية» ،مؤكدا ً مقتل
 50عنصرا ً من التنظيم.
وق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ناحية
ال��ب��غ��دادي م���ال ال��ل��ه العبيدي
ل��ـ»ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،إن تقدم
ال��ق��وات األم��ن��ي��ة ه��ذا ج��اء خالل
العمليات العسكرية المستمرة
لتحرير قضاء هيت ،مشيرا ً إلى
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى أس��ل��ح��ة متوسطة
وث��ق��ي��ل��ة ف���ي خ���ن���ادق وم��خ��اب��ئ

«داعش» في القرية.
وعلى الصعيد ذاته ،أعلن قائد
شرطة األنبار اللواء الركن كاظم
الفهداوي عن ان��دالع اشتباكات
عنيفة بين القوات األمنية وعناصر
«داعش» في مدينة الرمادي ،بعد
هجوم نفذه مسلحو التنظيم على
المدينة من  4محاور.
يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش
العراقي ب��دء عملية لالنقضاض
على مواقع لـ»داعش» قرب هيت
باألنبار.
وق��ال��ت م��ص��ادر أمنية عراقية
إن «مسلحي تنظيم داعش شنوا،
اليوم ،هجوما ً عنيفا من  4محاور
على مدينة ال���رم���ادي» ،مشيرا ً
إل��ى أن «ال��ق��وات األمنية متمثلة
بالجيش والشرطة وق��وات الرد

السريع وجهاز مكافحة اإلره��اب
وب��إس��ن��اد م���ن أب���ن���اء ال��ع��ش��ائ��ر
والطيران الحربي تحاول التصدي
للهجوم».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك أع��ل��ن مقتل
ستة م��ن مسلحي «داع���ش» بعد
محاصرتهم داخ��ل مسجد شرق
ال���رم���ادي ،وط��ال��ب ب��ت��ع��زي��زات
عسكرية وط��ي��ران الجيش لدعم
أبناء القبيلة بمواجهة التنظيم.
وق����ال ال��ف��ه��داوي ف��ي ح��دي��ث
لـ»السومرية» إن «أب��ن��اء قبيلة
البوفهد تمكنوا أمس من محاصرة
ستة م��ن مسلحي تنظيم داع��ش
داخ��ل مسجد المضيق في منطقة
المضيق ،شرق الرمادي» ،موضحا ً
أنهم «تمكنوا من قتل المسلحين
الستة».

المعارضة البحرينية ...ال لالنتخابات

التون�سيون في الخارج يدلون ب�أ�صواتهم
في انتخابات الرئا�سة
توجه التونسيون بالخارج أمس
إلى مراكز االقتراع النتخاب رئيس
ج��دي��د ،بينما اختتمت الحمالت
االنتخابية في الداخل استعدادا ً ليوم
الصمت االنتخابي اليوم.
وك����ان م��ك��ت��ب م��دي��ن��ة ك��ان��ب��ي��را
األسترالية أول مكاتب التصويت
بالخارج الذي فتح أبوابه للناخبين
التونسيين .وتجرى عملية االقتراع
في الخارج لمدة  3أيام هي  21و22
و 23تشرين الثاني ال��ج��اري على
أن تنطلق االنتخابات في الداخل
التونسي غدا ً األحد وتجرى لمدة يوم
واحد.

ورس��م��ي �ا ً يتنافس  27مرشحا ً
وذل��ك على رغم إع�لان خمسة منهم
انسحابهم.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين
المسجلين بالخارج ،حوالى 360
ألف ناخب ،موزعين على  45دولة
أوروبية وعربية ،وفي األميركيتين.
في حين أعلن المكلف باإلعالم
بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
األسعد بن أحمد أن عمليات االقتراع
لن تجرى في كل من ليبيا والعراق
وسورية لدواع أمنية.
وي��ت��وزع الناخبون ف��ي الخارج
ع��ل��ى س��ت دوائ����ر ان��ت��خ��اب��ي��ة هي

«فرنسا  »1و»فرنسا  »2و إيطاليا
وألمانيا والعالم العربي كله ،إضافة
إل��ى دائ��رة األميركيتين وأستراليا
وباقي ال��دول األوروبية ،وسيدلون
بأصواتهم في  386مكتب اقتراع.
وم��ن المنتظر أن تعلن النتائج
ال��رس��م��ي��ة األول���ي���ة ل�لان��ت��خ��اب��ات
الرئاسية في ظرف  48ساعة ،ليكون
 21كانون األول يوم إعالن النتائج
النهائية ،بعد البت ف��ي الطعون.
أما الدورة الثانية ،فلن تتجاوز يوم
 28كانون األول ،والنتيجة النهائية
لالنتخابات ستكون على أقصى
تقدير في  25كانون الثاني .2015

خبير تون�سي :نتائج االنتخابات �ستخلق فو�ضى

�أوغلو من �أربيل� :أمن العراق حيوي بالن�سبة �إلى تركيا
أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ت��رك��ي
أحمد داود أوغ��ل��و م��ن أرب��ي��ل ،أن
أمن العراق مهم وحيوي بالنسبة
إلى تركيا ،مضيفا ً أن أمن «إقليم
ك���ردس���ت���ان» ي��أت��ي ع��ل��ى رأس
أولويات تركيا.
وأض����اف داود أوغ��ل��و ،خ�لال
م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك مع
رئيس «إقليم كردستان» العراق
مسعود برزاني في أربيل أمس،
أن بالده ستقدم كل الدعم الالزم
م���ن أج���ل ض��م��ان أم���ن وس�لام��ة
اإلق��ل��ي��م« ،ألن ذل��ك يشكل أهمية
تاريخية وإنسانية واستراتيجية»
بالنسبة لها .وأشار إلى أنه بحث
مع برزاني التطورات في المنطقة
وليس في ال��ع��راق فقط «ألن كل
المسائل ترتبط ببعضها بعضاً»،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى أن س��م��اح تركيا
بعبور البيشمركة إلى عين العرب
السورية هو انعكاس لعالقة الثقة
التي نشأت بين الطرفين.
وك��ان رئيس ال����وزراء التركي
وص��ل إل��ى ال��ع��راق الخميس في
زيارة رسمية استهلها في بغداد،
حيث التقى هناك نظيره العراقي
حيدر العبادي.
وجوابا ً على سؤال عما إذا كان
قد لمس خالل لقاءاته في العراق
ت��ط��ورا ً ف��ي ال��ع�لاق��ات بين تركيا
وبغداد وأربيل ،قال داود أوغلو:
«أستطيع القول إن المناخ الجديد
ال��ذي لمسته ف��ي ب��غ��داد وأرب��ي��ل
ب��اع��ث ع��ل��ى األم����ل ،وال��م��ه��م هو
تحويل هذا المناخ إلى عمل».
من جهة أخرى ،أكد برزاني أن
الحكومة العراقية الجديدة مدعوة
لخلق أج���واء إيجابية وعالقات
قوية مع تركيا ،مضيفا ً أنه «ناقش
مع رئيس ال��وزراء التركي كيفية
الحرب على اإلرهاب» .وأعرب عن
استعداده إلرسال مزيد من مقاتلي

قمعت قوات األمن ظهر أمس مسيرة
ح��اش��دة خرجت معلنة مقاطعتها
االنتخابات النيابية والبرلمانية
المزمع عقدها اليوم السبت.
وبحسب موقع الوفاق ،على رغم
منع األم��ن البحريني المتظاهرين
من الخروج ،إال أن حشودا ً واسعة
م��ن المواطنين ف��ي منطقة ال���دراز
غ���رب ال��ع��اص��م��ة ال��م��ن��ام��ة ،تحدت
األمن وخرجت في تظاهرات حاشدة
ج��دا ً عقب ص�لاة الجمعة أم��س ضد
االنتخابات الصورية التي تجرى في
البحرين اليوم السبت.
ورفع المتظاهرون يافطات تؤكد
مقاطعة االنتخابات بشكل كامل،
وأنها انتخابات النظام وال عالقة
للشعب ب��ه��ا .وردد المتظاهرون
هتافات تؤكد المقاطعة الشاملة
لكل ممارسات االستئثار بالحكم
والسلطة.
وش��ارك��ت ف��ي التظاهرة جموع
كبيرة من المواطنين والشخصيات
والنشطاء وآباء شهداء.
وواجهت ق��وات النظام المسيرة
السلمية ال��ت��ي خ��رج��ت للتعبير
ع��ن رأي المواطنين ف��ي مقاطعة
االن��ت��خ��اب��ات ،واج��ه��ت��ه��ا بالعنف
والبطش واستخدام القوة ،وفتحت

أسلحتها على المتظاهرين.
ف��ي األث��ن��اء ،طالب األم��ي��ن العام
ل��ج��م��ع��ي��ة ال���وف���اق ف���ي ال��ب��ح��ري��ن
الشيخ علي سلمان الجمعة بوضع
ح�� ّد لالستفراد بالسلطة م��ن قبل
أس���رة آل خليفة ال��ح��اك��م��ة ،وذل��ك
عشية االنتخابات التي تقاطعها
المعارضة.
وبحسب موقع صوت «المنامة»،
فقد ق��ال سلمان إن «استراتيجية
المعارضة تقوم على التواصل مع
كل األط���راف من أج��ل التوصل إلى
حل توافقي يخرج البالد من حالة
االستفراد بالسلطة هذه» .وأضاف:
«نحن ننفتح بأفاقنا على السلطة
وبقية ق��وى المجتمع التي ال نتفق
معها ب��ال��رأي م��ن أج��ل إي��ج��اد هذا
التوافق».
وت��اب��ع س��ل��م��ان« :ان المقاطعة
تعبر ع��ن موقف الشعب المطالب
ب��اص�لاح��ات ديمقراطية ،وبوضع
حد للتفرد بالسلطة من قبل االسرة
الحاكمة» ،متوقعا ان تكون نسبة
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االق���ت���راع ن��ح��و 30
بالمئة.
واعتبر سلمان إن مجلس النواب
الجديد «سيمثل الحكم وال يمثل
اإلرادة الشعبية» ،مؤكدا ً أنه ال يمكن

أن تستمر األم��ور في البحرين عن
طريق إدارة أسرة واحدة أو عن طريق
تغييب فصائل اجتماعية كاملة عن
المشهد السياسي».
من جهتها ،شددت سميرة رجب،
وزيرة اإلعالم البحرينية والمتحدثة
باسم الحكومة أمس أن حكومة بالدها
منفتحة على الحوار مع المعارضة،
إال أنها لن تقبل بالفوضى.
ون��ددت رجب في مقابلة أجرتها
معها وكالة الصحافة الفرنسية بما
قالت إن��ه «وق���ود خ��ارج��ي» لألزمة
المتواصلة منذ عام  ،2011مشيرة
إلى رغبة بالدها في إقامة عالقات
جيدة مع جارتها إيران.
وأوضحت وزيرة اإلعالم البحرينية
أن المنامة ل��ن تغلق ب��اب الحوار
م��ع المعارضة حتى التوصل إلى
توافقات ،مضيفة« :كانت هناك جهود
متواصلة من دون انقطاع للوصول
إلى توافقات سياسية ،وعملت كل
األطراف على أن يكون الوفاق جزءا ً
من هذه العملية السياسية» ،إال أنها
شددت على أنه «ال يمكن إبقاء البلد
وتعطيل ك��ل المشروع اإلصالحي
وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل
الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف
سياسي واحد».

وطالب الفهداوي بـ «تعزيزات
عسكرية وطيران الجيش لتعزيز
أب��ن��اء القبيلة ال��ذي��ن يواجهون
م��س��ل��ح��ي «داع�����ش» ف���ي بعض
األم����اك����ن ال���ت���ي ي��خ��ت��ب��ئ فيها
المسلحون».
وكانت قبيلة البو فهد بمحافظة
األنبار أعلنت أمس حالة استنفار
ع���ام ب��ع��د ه��ج��وم ش��ن��ه تنظيم
«داعش» على قاطع القبيلة شرق
ال���رم���ادي ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن أبناء
القبيلة قتلوا العديد من عناصر
التنظيم ،فيما أوضح أن المسلحين
الذين هاجموا المنطقة هم نازحون
من مناطق أخرى باألنبار.
وشهدت محافظة األنبار أول من
أمس مقتل مدير شرطة الحبانية
العقيد نجيب الفهداوي باشتباك
م���ع م��س��ل��ح��ي «داع������ش» ش��رق
الرمادي.
وك���ان ق��ائ��د ش��رط��ة محافظة
األنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي
أعلن صد هجوم لتنظيم «داعش»
على مدينة الرمادي من محورين،
مبينا ً أن ال��ق��وات األمنية كبدت
التنظيم خسائر كبيرة ب��األرواح
والمعدات.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د م��ص��در أن
 70مسلحا ً من تنظيم «داع��ش»،
قتلوا أول من أمس ،بقصف جوي
للتحالف الدولي بقيادة واشنطن،
غرب محافظة كركوك.
ونقلت «شبكة اإلعالم العراقي»
عن المصدر أن طيران التحالف
قصف م��ق��ار التنظيم ف��ي قضاء
ال��ح��وي��ج��ة ون��اح��ي��ت��ي ال��ري��اض
والعباسية غرب كركوك.
وكان طيران التحالف الدولي،
وج��ه ف��ي وق��ت س��اب��ق ،ضربات
ل��م��واق��ع التنظيم ف��ي الحويجة
وتمكن من قتل عدد من المسلحين
بينهم قياديون.

أكد الخبير االستراتيجي التونسي في الشؤون األمنية
والعسكرية ،رئيس قسم االستشراف ومكافحة اإلرهاب في
المركز التونسي لسياسات األمن الشامل مازن الشريف ،أن
نتائج االنتخابات الرئاسية في بالده يمكن أن تؤدي إلى
احتقان كبير وفوضى ،في ظل التحالف بين روابط حماية
الثورة والتكفيريين ممن يدعمون الرئيس الحالي المرشح
المنصف المرزوقي.
وق��ال الشريف« :إن الوضع في منطقة شمال أفريقيا
والمغرب العربي ح��رج ج��دا ً مع ارت��ف��اع ض��راوة نشاط
الجماعات اإلرهابية» ،مشيرا ً إلى مخاطر ما س ّماه اإلرهاب
االنتقامي وهو القيام بعمليات غادرة خاطفة .وأضاف« :لكن
إذا تأزم الوضع في ليبيا أكثر ،يمكن المرور لإلرهاب األسود
ال��ذي يستهدف المدنيين ويستخدم التفخيخ وغيره من

محمد ال�ساد�س وبايدن
يبحثان مواجهة التطرف
بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس مع
نائب الرئيس األميركي جو بايدن ،سبل مواجهة
التطرف وخصوصا ً في منطقة الساحل وفي الشرق
األوسط.
وذكر البيت األبيض ،في بيان ،أن محمد السادس
وبايدن اللذين التقيا في فاس بحثا حول «أهمية
ال��ج��وان��ب غير العسكرية» ف��ي مكافحة حركات
«التطرف العنيفة» .واعتبرا أن وق��ف استقطاب
الجهاديين يتطلب «بديالً مقنعاً» من خالل العمل
االجتماعي وتوفير «فرص اقتصادية».
فيما أف���اد ب��ي��ان ص���ادر ع��ن القصر الملكي أن
«المحادثات تناولت التطورات األخ��ي��رة لقضية
ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة ،وق��ض��اي��ا إقليمية ودول��ي��ة
وخصوصا ً الوضع في منطقتي الساحل والشرق
األوسط ،والصراع العربي «اإلسرائيلي»».
وال يشارك المغرب في العمليات العسكرية التي
ينفذها التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
ضد تنظيم «داع���ش» ،لكنه يكافح ه��ذه الظاهرة
وأعلن تفكيك العديد من الخاليا اإلرهابية خالل
األشهر الماضية.
وال تخفي الرباط قلقها لمشاركة أكثر من ألفي
مغربي ،بمن فيهم أصحاب الجنسية المزدوجة ،في
القتال في سورية والعراق.

األساليب ويجب التصدي لكل هذا بحزم ومنع حدوثه».
وتابع الخبير التونسي قائالً« :لقد حذرنا من وجود
أخطار كبيرة في تونس ،وتم تكذيبنا في البداية ،ثم ثبت
صدقنا .تلك األخطار ال تزال قائمة بل وتتربص بشكل أكبر
وأخطر ،ألن المرحلة المقبلة كما قلت هي مرحلة انتقام،
وستكون الضربات خاطفة غ��ادرة تسعى خلف كل ثغرة
ونقطة سهو أو ضعف».
لكنه استدرك قائالً« :لكنني أرى من جانب آخر تطورا ً
كبيرا ً في عمل المؤسستين األمنية والعسكرية ،ونضجا ً
استراتيجيا ً ربما يُدعم بالرئاسة والحكومة المقبلة التي
قد تصلح ما أفسد من قبل الرئاسة والحكومات بعد الثورة،
ولكن يبقى الخوف من اندالع فوضى كبير عقب ظهور نتائج
االنتخابات الرئاسية».

ترا�شق بين جوبا والخرطوم
ينذر بعودة الحرب
تمض سوى أيام على الزيارة التي قام بها رئيس
لم
ِ
جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت للخرطوم
والتقى خاللها الرئيس السوداني عمر البشير ،إال وعادت
االتهامات التي تظلل سماء العالقات بين الدولتين
للظهور من جديد ،على رغم أن هذا التراشق كان على
أجندة محادثات الرئيسين.
أحدث حلقات تلك االتهامات ،كان اتهام حكومة جنوب
ال��س��ودان ط��ائ��رات الجيش السوداني بقصف مناطق
جنوبية في والية أعالي النيل ،األمر الذي نفته الخرطوم
بشدة.
ويرجح مراقبون أن تقود هذه االتهامات الدولتين إلى
دائرة النزاع المسلح مجدداً ،ال سيما أن شرارة الحرب ال
تزال موجودة بينهما.
وفي ظل هذه االتهامات المتبادلة بين البلدين ،لم
يستبعد الخبير العسكري اللواء معاش د .محمد األمين
خليفة أن تتطور هذه االتهامات إلى ن��زاع مسلح بين
الدولتين ،ما لم يتم ت��دارك األم��ر بتحكيم لغة الحوار
لمعالجة القضايا العالقة بين الدولتين.
وأشار خليفة إلى أن زيارة سلفاكير للخرطوم تصدرت
أجندتها معالجة الترتيبات األمنية ووض��ع الحدود
الصفرية وإقامة المنطقة العازلة على الحدود المشتركة،
لكنه أوض��ح أن «مخرجات ال��زي��ارة ل��م تكن مرضية
للطرفين ،لذلك ظهرت هذه االتهامات».

