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قوات البي�شمركة تت�صدى لهجوم «داع�ش» قرب �أربيل

اجتاهات

ا�ستمرار المعارك في البغدادي والجي�ش العراقي ير�سل التعزيزات
وصل  1400جندي أميركي إلى
قاعدة «عين األسد» ضمن التعزيزات
العسكرية حول القاعدة لحمايتها من
أي هجوم محتمل لمسلحي «داعش»،
ه��ذا الدعم العسكري يأتي في ظل
استمرار وجود مسلحي التنظيم في
ناحية البغدادي القريبة من القاعدة
واستمرار المعارك في المدينة.
وتتصاعد وت��ي��رة ال��م��ع��ارك في
ناحية البغدادي وحولها أو تخف
لكنها ال تتوقف أبداً.
الجيش ال��ع��راق��ي ال ي��زال يحكم
سيطرته على قاعدة «عين األس��د»
ووسط المدينة ،تعزيزات عسكرية
أرسلت لألمن العراقي الموجود في
القاعدة الجوية ،فمقاتلو «داع��ش»
يضعون التقدم باتجاهها في مرمى
أهدافهم.
وب��ي��ن ال��ك � ّر وال��ف�� ّر ي��ج��د تنظيم
«داع���ش» الوقت الرت��ك��اب المجازر
بحق المدنيين داخل المدينة .األنباء
تحدثت عن إحراق التنظيم لعشرات
األه��ال��ي وخ��ط��ف ع��ش��رات آخ��ري��ن
واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
فيما ي��ف��رض «داع����ش» ح��ص��ارا ً
خانقا ً على مدنيين في حي سكني
غرب البغدادي ويقطع عنهم الماء
والمواد الغذائية ،التخوف هنا من
ارتكاب التنظيم مجزرة بحقهم على
غرار ما فعله في مناطق أخرى.
كما ب��دأ عناصر «داع���ش» حملة
واسعة في المناطق التي يسيطرون

عليها ف��ي المدينة تشمل تفجير
الدوائر الحكومية ومراكز الشرطة
ومنازل المنتسبين للجيش والقوات
الحكومية ،إضافة إلى محطة تزويد
ناحية البغدادي بالماء القريبة من
نهر الفرات.
على ضوء التطورات التي تشهدها
المدينة قرر مجلس محافظة األنبار
دع��م ناحية ال��ب��غ��دادي ف��وري �ا ً عبر
إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة
إضافة إلى مساعدات إنسانية ومواد
غذائية لألهالي المحاصرين.
م��ن جهة أخ���رى ،ت��ص��دت ق��وات
البيشمركة الكردية بدعم من طيران
التحالف الدولي لهجوم شنه تنظيم
«داعش» جنوب غربي أربيل عاصمة
إقليم كردستان العراق.
وأفاد مسؤولون أكراد أمس ،بأن
الهجوم وقع عند محور مخمور الكوير
على مسافة نحو  40كلم جنوب غربي
أربيل ،وتواصلت االشتباكات ألكثر
من أربع ساعات .وأضافوا أن نحو
« 300عنصر» من التنظيم اإلرهابي،
الذي يسيطر على مساحات واسعة
من العراق ،شاركوا في هذا الهجوم.
وأك����د م���س���ؤول م��ح��ور مخمور
سيروان بارزاني «إحباط الهجوم
الذي بدأ عند الثامنة مساء (17,00
ت����غ) ،واس��ت��م��ر ع��ل��ى م���دى أرب���ع
س��اع��ات» ،مشيرا ً إل��ى أن التنظيم
المتطرف «لم يتمكن من تحقيق أي
تقدم في الهجوم».

} مرفان شيخموس

وصول  1400جندي أميركي إلى «عين األسد»

ال�سي�سي يتفقد الأو�ضاع الأمنية
على الحدود الم�صرية ـ الليبية
أك���د م��ص��در ع��س��ك��ري م��ص��ري
رفيع المستوى أن الرئيس عبد
الفتاح السيسي زار ،أم��س ،مقر
المنطقة الغربية العسكرية (تابعة
للجيش) ،بمحافظة مطروح (شمال
غربي) الحدودية مع ليبيا ،مضيفا ً
أن الزيارة تهدف «لمتابعة األوضاع
األمنية على الحدود بين البلدين».
ونقلت وس��ائ��ل إع�لام مصرية،
عن مصادر لم تسمها ،إن السيسي
«سيلتقي ب��ع��ض ع��م��د ومشايخ
وعواقل القبائل المتمركزة بالمنطقة
الغربية؛ لالطمئنان على تدريبات
ال���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة إض��اف��ة إل��ى
األوضاع األمنية على الحدود».
وأضافت تلك المصادر أن هناك
تعاونا ً بين عناصر حرس الحدود
م��ع ال���ق���وات ال��ج��وي��ة ال��م��ص��ري��ة
والمنطقة الغربية العسكرية ،من
أج���ل ت��أم��ي��ن ال��ش��ري��ط ال��ح��دودي
ال��م�لاص��ق لليبيا ،لمنع عمليات
ت��ه��ري��ب األس��ل��ح��ة وال��م��خ��درات

والهجرة غير الشرعية.
ي��أت��ي ه���ذا ب��ع��د  48س��اع��ة من
قيام الجيش المصري بغارات على
أهداف لتنظيم «داعش» في مدينة
درنة شرق ليبيا ،وسط تساؤالت
ح��ول م��ا إذا كانت مصر ستوجه
ضربات جديدة ضد التنظيم خالل
األيام المقبلة.
ورفعت السلطات المصرية حالة
االستعداد على حدودها الغربية
عبر منفذ ال��س��ل��وم ال��ب��ري ،وذل��ك
الستقبال المصريين العائدين من
ليبيا.
وفي سياق متصل ،واصل الجيش
المصري عملياته العسكرية في
سيناء شمال شرقي مصر وتمكن
من القضاء على خمسة إرهابيين
وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير
وإح����راق  30ب���ؤرة إره��اب��ي��ة و8
دراجات وسيارات تابعة لهم شرق
العريش في سيناء.
ونقلت مصادر إعالمية مصرية

عن مصادر أمنية قولها «إن قوات
أم��ن شمال سيناء أحبطت أيضا ً
 6م��ح��اوالت إره��اب��ي��ة الستهداف
القوات المصرية في شمال سيناء
من بينها محاولة تدمير نقطة أمنية
بمدخل مدينة رفح وتفجير رتل من
اآلليات أثناء تحركاتها على طريق
العريش رفح».
من جهة أخ��رى ،أعلنت مصادر
أمنية أن عناصر إرهابية أطلقت
ال��ن��ار م��ن أسلحة متوسطة تجاه
نقطة ال��م��اس��ورة األمنية بمدخل
م��دي��ن��ة رف����ح وت���ص���دت ال��ق��وات
ال��م��ص��ري��ة للمهاجمين وأوق��ع��ت
إصابات في صفوفهم والذوا بالفرار
مشيرة إل��ى أن الهجوم أدى إلى
إصابة عدد من الجنود.
وك���ان ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري دم��ر
خالل األيام الماضية عشرات البؤر
اإلرهابية وألقى القبض على 40
عنصرا ً من المشتبه بهم في مناطق
الشيخ زويد ورفح والعريش.

تقرير �إخباري
هل �ستواجه م�صر النفوذ التركي القطري في �أفريقيا؟
ناديا شحادة
من المعروف أن بعد ثورة  30حزيران 2013
استطاعت مصر أن تضرب المشروع اإلمبريالي
الذي كان مخططا ً له منذ فترة على أيدي الجماعة
اإلرهابية ،وبعد صمود مصر بقيادتها للمشروع
دف��ع تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ال��ذي هو صناعة
اس�ت�ع�م��اري��ة ب��ام�ت�ي��از وال ت �خ��دم أي م �ش��روع ال
إسالمي وال عربي إنما تخدم مشروعا ً استعماريا ً
ج��دي��دا ً ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ل �ج � ّر م�ص��ر لحروب
وت��دخ�لات مباشرة في ص��راع��ات المنطقة ،وما
قام به هذا التنظيم اإلرهابي من إعدام  21قبطيا ً
مصريا ً الذي ال تكفي الكلمات للتعبير عن فظاعته
ووص ��ف ب�ش��اع�ت��ه ،ج�ع��ل م��ن ال�ج�ي��ش المصري
يتخذ ق� ��رارا ً ب�ش��ن ه�ج�م��ات ع�ل��ى م��واق��ع وجود
التنظيم في ليبيا ،على رغم إدراك القاهرة حجم
األخطار من دخ��ول ح��رب مفتوحة مع جماعات
إره��اب �ي��ة وف ��ي ظ��ل ت��وت��ر واض���ح ب �ي��ن القاهرة
وواش�ن�ط��ن ،وي��رى المتابع للشأن المصري أن
ما حصل في ليبيا بقتل  21مصريا ً من األقباط
هو محاولة للضغط على مصر من قبل أميركا
للمشاركة في ح��رب برية ضد «داع��ش» وه��و ما
يتم رفضه من قبل السلطات المصرية وه��و ما
تمثّل في اتهام السيسي المبطن لألميركيين في
خطابه في  15شباط  2015بقوله إنه آن األوان
للتعامل مع التنظيمات اإلرهابية من دون انتقاء
أو ازدواجية.
وي��رى ال�م��راق�ب��ون أن م��ا يحصل ف��ي سورية
وليبيا هو تهديد ألمن القومي المصري ،وسقوط
سورية لو حصل كان سيتبعه سقوط مصر ،وأن
ال�م��ؤام��رة التي كلفت بها المخابرات األميركية
حكام الخليج على األراضي الليبية بالتعاون مع
جماعة اإلخ ��وان والتنظيمات اإلره��اب�ي��ة الهدف
األول منها هو الجيش المصري...
ك ��ان ��ت س ��وري ��ة ع �ص �ي��ة ب �ج �ي �ش �ه��ا وشعبها
وقيادتها وبفعل م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة ،إض��اف��ة إلى
ثورة  30حزيران  2013في مصر التي كانت لها
إيجابيتها على الصمود السوري وإزاء الصمود
ال �س��وري وث���ورة ال�ش�ع��ب ال �م �ص��ري ع�ل��ى حكم
اإلخوان أُفشل المخطط.
ف��ي ظ��ل ازدي���اد ال�ت��وت��ر ف��ي ال�ع�لاق��ة التركية ـ
المصرية بعد اإلح��اط��ة بالرئيس السابق محمد
مرسي وتصاعد الخالفات واالتهامات المتبادلة

من �أين المال لبيت المال؟
تمويل «داع�ش» و«الن�صرة»

بين البلدين وسط محاوالت تركيا تعزيز دورها
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط وت�ط�ل��ع م�ص��ر الستعادة
دورها المفقود عربيا ً وإقليميا ً من خالل سعيها
إل��ى توسيع عالقاتها الخارجية وتشكيل جبهة
لمواجهة ال��دوري��ن التركي والقطري ،وازدادت
االت �ه��ام��ات على خلفية إدان ��ات أن �ق��رة المتكررة
ألحكام اإلع��دام التي يصدرها القضاء المصري
بحق اإلخوان المسلمين التي تعتبر تركيا الراعي
األول لهم في العالم ،فتركيا ال تريد ان يبرز قائد
يعيد مجد عبد ال�ن��اص��ر يشكل ث�ق�لاً ج��دي��دا ً في
المنطقة العربية ويرسم في أولياته إعادة صياغة
العالقات العربية وتمتينها...
وي ��رى ال�م��راق�ب��ون ان ال�م�خ��اب��رات األميركية
والتركية والقطرية هي من صنعت ومولت تنظيم
«داع��ش» ،هي من حرضت على ما ق��ام به أخيرا ً
من إع��دام لألقباط ،ولكن ج��اءت نتائج قيام هذا
النظيم ب��إع��دام  21مصريا ً مخيبة آلمالهم ألن
الجيش المصري لن ينجر إلى حرب برية داخل
األراضي الليبية ،وبالتالي قامت القوات الجوية
المصرية بتوجيه ضربة نوعية انتقائية دمرت
مخازن أسلحة «داعش» ومراكز تدريبها وبعض
المدافع المضادة للطائرات وقتلت أكثر من 50
عنصرا ً منهم.
وفي ظل هذه األجواء التي تمر بها مصر يبقى
السؤال هل حان الوقت للقيادة المصرية أن تنظر
بعين الفحص والتدقيق كخطوة ضرورية على
طريق مواجهة اإلرهاب ومن موله من حكام قطر
وت��رك�ي��ا؟ ف�ه��ل تستخدم م�ص��ر ح��رب المصالح
االقتصادية وتعمل على تنظيف أفريقيا الشمالية
من النفوذ التركي القطري وإغ�لاق سفارتهمما
في مصر وتدعو إل��ى عقد قمة للجامعة العربية
وتطالب بقطع العالقات مع تركيا وطرد الممول
ال��رئ �ي��س ل�ت�ن�ظ�ي��م «داع� � ��ش» ق �ط��ر م ��ن الجامعة
العربية؟
كما حاول األمين العام للجامعة العربية نبيل
العربي في تاريخ  13تموز  2012ال��ذي طالب
بإصدار قرار ملزم من مجلس األمن الدولي تحت
الفصل السابع ال��ذي يتيح استخدام القوة ضد
سورية ما يعني دعوة صريحة للغرب لالعتداء
عسكريا ً على س��وري��ة لتأخذ الجامعة العربية
استكمال ما عجزت أميركا والغرب على تحقيقه
في سورية في محاولة لضرب الركيزة األساسية
في محور المقاومة والممانعة في المنطقة.

حفتر� :سنوا�صل الحرب على الإرهاب
حتى ا�ستئ�صاله نهائي ًا
قصفت مقاتالت سالح الج ّو الليبي الليلة الماضية
قاعدة الجفرة الجوية الواقعة في مدينة الجفرة جنوب
ليبيا وال��ت��ي تسيطر عليها ميليشيات «فجر ليبيا»
اإلرهابية.
ونقلت مصادر محلية ليبية عن سكان من المنطقة
قولهم «إن طائرات تابعة لسالح الج ّو الليبي ش ّنت غارة
أسفرت عن تدمير طائرة عمودية تابعة للميليشيات
كانت رابضة على أرضية المطار».
من جهة أخرى ،أحرقت مجموعة إرهابية مسلحة مقرا ً
عسكريا ً تابعا ً لقوات الدفاع الجوي في مدينة «سرت»
شمال ليبيا .وقال سكان من المنطقة« :إن أعمدة دخان
شوهدت تتصاعد من مبانٍ داخل المقر لساعات» مؤكدين
أن المقر خا ٍل من أي تواجد لعسكريين منذ أشهر.
وتعهد اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة التي
يخوضها منذ أشهر لتطهير ليبيا من اإلرهابيين بمواصلة
الحرب على اإلرهاب حتى استئصاله نهائيا ً من البالد.
وق��ال حفتر في لقاء مع قناة «وط��ن الكرمة» مساء
أول من أمس« :إن ليبيا تم ّر بظروف صعبة جدا ً تتمثل

في قلّة اإلمكانيات» ،وذكر أن «ال��دول الغربية تتحدث
عن اإلره��اب وال تلتفت إل��ى ال��دع��وات التي نطلقها من
أجل دعمنا» .وأض��اف« :نحن نستجيب لرغبة الشارع
الليبي» ،مبينا ً أن مؤسسات الدولة الليبية تدهورت
خالل السنوات األربع الماضية.
واستغرب حفتر قيام المجتمع الدولي بمحاربة تنظيم
«داع��ش» في سورية وال��ع��راق ،وإهمال محاربته في
ليبيا على رغم وجوده ونشاطه المك ّثف خالل الفترات
األخيرة.
وفي سياق متصل ،قال عبد الله الثني رئيس الحكومة
الليبية« :إن الضربات الجوية التي وجهتها القوات
الجوية المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم «داعش» على
األراضي الليبية على مدى اليومين الماضيين ت ّمت بعلم
الحكومة وبتنسيق كامل معها».
وأكد الثني في حديث صحافي أن ما يس ّوق وما يقال
عن انتهاك حرمة السيادة الليبية غير صحيح ،مشيرا ً
إلى أن القصف الجوي جرى بالتنسيق التام وبتواصل
مع القيادة السياسية والقيادة العسكرية.

مجموعة عقبة بن نافع م�س�ؤولة عن مقتل  4عنا�صر �أمنية في «الق�صرين»

تون�س ترف�ض التدخل الع�سكري في ليبيا
ش��دد رئيس الحكومة التونسية
الحبيب الصيد على أن بالده ضد أي
تدخل عسكري في ليبيا ،الفتا ً إلى أن
الحل فيها يجب أن يكون سياسياً.
وأضاف الصيد في كلمة مقتضبة
بثتها اإلذاع��ة الرسمية عقب جلسة
لمجلس ال���وزراء انعقدت برئاسة
ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ال��ب��اج��ي قائد
ال��س��ب��س��ي أن «ت��ون��س ت��ق��ف على
المسافة نفسها م��ن ك��ل األط���راف
الليبية».
وب��ي��ن أن���ه ت��م ات��خ��اذ ع���دد من
االحتياطات ال�لازم��ة ف��ي المجلس
الوزاري لتفادي دخول أعضاء تنظيم
الدولة اإلسالمية «داعش» إلى تونس،
مشيرا ً إلى أن المخابرات التونسية
تقوم بدورها على المستويين األمني
والعسكري.
وك��ان��ت ال��خ��ارج��ي��ة التونسية
ذكرت أول من أمس أن تونس تتفهم
طلب مصر من مجلس األمن للتدخل
ال��ع��س��ك��ري ف��ي ليبيا ب��ع��د إع���دام
التنظيم  21مصريا ً ذب��ح�اً ،مؤكدة
أنها ستتعامل مع أي قرار أممي بهذا
الخصوص.
على الصعيد األمني ،قالت وزارة
الداخلية أم��س إن ارب��ع��ة عناصر
من الحرس الوطني التونسي قتلوا
ف��ي ه��ج��وم يشتبه ب��أن متشددين
إسالميين نفذوه في القصرين قرب
الحدود مع الجزائر .والحقا ً أعلنت
وزارة الداخلية التونسية أن مجموعة

العروي يعلن مسؤولية «عقبة بن نافع»

«عقبة بن نافع» هي المسؤولة عن
الهجوم في منطقة بولعابة بمحافظة
القصرين ،غرب البالد.
وقال محمد علي العروي الناطق
ب��اس��م وزارة الداخلية ف��ي مؤتمر
صحافي عقده أم��س إن «مجموعة
عقبة ب��ن ن��اف��ع ه��ي م��ن تقف وراء
الهجوم اإلرهابي الذي راح ضحيته
أرب��ع��ة م��ن ق���وات األم���ن التونسي
ف��ي منطقة بولعابة م��ن محافظة
القصرين ،غرب البالد».
وكانت مجموعة عقبة بن نافع
تتبع تنظيم القاعدة ،وأعلنت والءها
لتنظيم «داعش» أخيراً.
وأوض��ح العروي أن المهاجمين
أطلقوا النار بشكل مكثف على رجال
األم���ن ،مشيرا ً إل��ى أن المهاجمين
استولوا على أسلحة رجال األمن بعد
قتلهم.
ون��ف��ى ال��ن��اط��ق ب��اس��م الداخلية
التونسية ت��ع��رض أي م��ن رج��ال
األمن لالختطاف ،موضحا ً أن عملية
التمشيط والمتابعة ما زالت مستمرة
للوصول إلى الجناة.

حكم بسجن مهاجمي
السفارة األميركية

أص���درت محكمة تونسية ،في
س��اع��ة متأخرة م��ن م��س��اء أول من
أمس ،حكما ً بسجن  20متهما ً تونسيا ً
لمدد تتراوح بين عامين إلى ثالثة،

في قضية اتهامهم باقتحام السفارة
األميركية في البالد عام .2012
وقال أنور أوالد علي ،المحامي عن
عدد من المتهمين« ،أصدرت محكمة
االستئناف في تونس حكما ً في قضية
السفارة األميركية بسجن  5متهمين
لمدة عامين ،ومتهم واحد بالسجن
لمدة عامين ونصف ،و 14متهما ً بـ
 3أعوام» .وأوضح المحامي أن هذا
الحكم غير نهائي ،وقابل للنقض أمام
درجات التقاضي األعلى.
وحضر المحاكمة 6 ،متهمين ،في
حين غاب عنها  14متهما ً آخ��رون،
بحسب المصدر ذاته.
يذكر أن كل المتهمين كانوا مطلقي
السراح ،وتم تأجيل النظر في القضية
لمرات عدة في وقت سابق.
وسبق أن أصدرت محكمة تونسية
في أيار  2013حكما ً بالسجن على
 20متهما ً لمدة سنتين م��ع وقف
التنفيذ لتورطهم في مهاجمة السفارة
األميركية ،بتهم عديدة منها «خرق
قانون حالة الطوارئ» ،و»التظاهرات
ال��ع��دوان��ي��ة» و’’العصيان» ،وهو
الحكم الذي استأنفه المتهمون.
وع��ق��ب الحكم ال��ص��ادر ف��ي أي��ار
 ،2013أصدرت السفارة األميركية
في تونس بيانا ً انتقدت فيه الحكومة
التونسية ،واعتبرت فيه أن «الحكم
الصادر بحق المتهمين يبين فشل
الحكومة التونسية في إثبات تصديها
للجهات التي تنتهج العنف».

مجلس األم��ن ال��دول��ي وف��ي ق��رار له ص��در باإلجماع في جلسته
الخميس الماضي تبنى مشروع القرار الروسي حول تجفيف منابع
اإلرهاب ويجرم القرار شراء النفط من تنظيم «داعش» ومن جماعة
«جبهة النصرة» وغيرهما من الجماعات اإلرهابية والتي لها عالقة
بتنظيم القاعدة وتقديمهم للعدالة كمتواطئين مع اإلرهاب.
تنظيم «داع��ش» وبالنسبة لوضعه االقتصادي فهو يعتمد على
العديد من المصادر االقتصادية في تمويله حيث يتم الحصول على
إيراداته من بيعه النفط في السوق السوداء وللسماسرة وقد م ّول
التنظيم نفسه باالعتماد على المصادر الداخلية التي سيطر عليها
ومن أهمها :
1ـ يسيطر مقاتلو التنظيم على مساحات واسعة في الريف الشرقي
لمحافظة دي��ر ال��زور ،والممتد على مسافة  130كم حتى الحدود
العراقية ،فضالً عن سيطرته على معظم آبار النفط في هذه المنطقة،
حيثُ تقدر قيمة اإليرادات اليومية لتنظيم «داعش» من موارد النفط
والغاز وحدها بأكثر من ثالثة ماليين دوالر في أماكن سيطرتهم في
سورية والعراق.
2ـ الضرائب واألتاوات على المدنيين في األماكن التي يسيطرون
عليها مثل مدينتي الموصل والرقة.
3ـ األموال التي سيطروا عليها من بنك الموصل في العراق سابقا ً
حيثُ ق��درت أص��ول وأم��وال التنظيم النقدية نحو  2مليار دوالر ال
سيما بعد سيطرتهم على مدينة الموصل العراقية وسرق مليارات
الدوالرات من البنوك والبنك المركزي.
وك��ذل��ك يوصي ال�ق��رار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات
والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين ،وتتوجه
هذه التوصية خاصة إلى تركيا باعتبارها نقطة عبور رئيسية.
ما هو موقف تركيا الواضح بشأن الدولة اإلسالمية؟ بدأت هذه
المسألة تثير الجدل .وتم انتقاد الحكومة التركية في ما يخص ثالث
نقاط :هي لم تقم بما يكفي إلغ�لاق حدودها أم��ام تدفق المقاتلين
األج��ان��ب ال��ذي��ن ينضمون إل��ى ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة .وك��ذل��ك ل��م تأخذ
اإلجراءات الالزمة لكبح جماح الجماعات المتطرفة في الداخل التي
تجند مقاتلين لمصلحة التنظيم .واألهم أن الدولة اإلسالمية تربح
األموال عن طريق بيع النفط عبر األراضي التركية.
لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األميركي قامت أخيرا ً
بمناقشة مسألة التجارة ه��ذه ،التي ت��م تسليط ال�ض��وء عليها في
صحيفة «نيويورك تايمز» ،وبلومبرج بيزنيس ويك أما السؤال الذي
يطرح نفسه في هذا الشأن ما هو حجم هذه التجارة غير المشروعة؟
بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» ،تقدر عائدات النفط بمليون دوالر
إلى مليونين دوالر يوميا ً فهذا يعني أنه يتم نقل  400,000برميل
يوميا ً بشك ٍل غير شرعي من العراق أو سورية إلى تركيا.
ويذكر مشروع ق��رار األممي أيضا ً ال��ذي أشرفت عليه الواليات
المتحدة وروس �ي��ا أن ال��دول األع �ض��اء ملزمة باالمتناع ع��ن إبرام
الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة م��ع التنظيم وعلى
تجميد ك��ل أص��ول��ه وي �ن��درج ه��ذا ال �ق��رار التقني ال��ذي يشمل أيضا ً
مجموعات متطرفة أخرى مثل «جبهة النصرة» ،ضمن إطار الفصل
السابع من شرعة األمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات على
الدول التي تمتنع عن التطبيق.
مجلة «فورين بوليسي» األميركية نقلت عن جين لويس بروغير
المدير السابق لمركز أميركي  -أوروب��ي مشترك لمكافحة تمويل
العمليات اإلرهابية ،قوله إن قطر تقوم بتمويل علني لـ»جبهة النصرة»
بهدف زعزعة استقرار المنطقة.
وتضيف المجلة األميركية إن مؤسسات قطرية تساعد اإلرهاب
وتعمل في غسل األم��وال وتوفر ف��رص العمل والوثائق الرسمية
لشخصيات رئ�ي�س��ة ذات ص�ل��ة ،م��ؤك��دة أن ق�ط��ر ض�خ��ت عشرات
الماليين من الدوالرات من خالل شبكات تمويل غامضة إلى مقاتلي
المعارضة السورية المتشددين والسلفيين المتطرفين ،ويقول تقرير
«فورين بوليسي» إن «حسام» كان يدير فرقة عسكرية معارضة في
سورية .وفي عامي  2012و 2013وصلت قوة الفرقة إلى ما تعداده
 13ألف شخص ،تعمل تحت سيطرته بالقرب من مدينة دير الزور
في شرق سورية ويؤكد «حسام» أن «أمواله أتت ولو بشكل جزئي
من قطر ،حيث ُمنح حرية التصرف بها من قبل وزير الخارجية خالد
بن محمد العطية.
وكذلك اليخفى األم��ر للمتابع للشأن تلك الجماعات ال��دور الذي
لعبه وال ي��زال يلعبه األمير السعودي بندر بن سلطان في تسليح
فصائل المعارضة السورية وبالذات «جبهة النصرة» ،وفي السياق
نفسه ،نشرت «لوري بلوتكين بوغارت» ـ معهد واشنطن تقريرا ً حول
دعم السعودية ماليا ً لـ»جبهة النصرة» ،على رغم أن السعودية نفت
ذل��ك .لكنها أضافت هناك أسئلة حول الدعم السعودي للجبهة وال
تتعلق بالضرورة بدعم رسمي ولكن بالمتبرعين األف��راد وموقف
الحكومة منهم ،واأله�م�ي��ة النسبية للدعم ال�س�ع��ودي م�ق��ارن��ة مع
قدرات الجبهة المالية .وقال مدير االستخبارات البريطانية السابق
ريتشارد ديرالف إن «األمر لم يحدث بعفوية» وكذلك االنقالبات التي
حدثت بين «جبهة النصرة» والسعودية حيث كشفت وثائق نشرتها
«جبهة النصرة» تفضح أسرار ارتباط السعودية مع قوى المعارضة
ال �س��وري��ة اإلره��اب �ي��ة المسلحة ف�ق��د أب��رق��ت «ج�ب�ه��ة ث ��وار سوریة»
رسالتین إلى السعودیة والعمل اإلغاثي في أميركا ،األولى تضمنّت
الشكر والثناء لدعم النظام السعودي .أما رسالة العمل اإلغاثي في
یرتق
أمیركا فقد حملت طابع اللوم والعتب ألن الدعم المقدم لها لم
ِ
إل��ى مستوى دع��م تشكیالت مسلحة فهل سيوقن المثلث الداعم
لإلرهاب دوليا ً فشل سياستهم في دعم تلك الجماعات في سورية؟

ا�ستطالع «�إ�سرائيلي»:
«داع�ش» و«القاعدة»
الأقل خطورة بالن�سبة �إلينا
استطالع للرأي لمعهد أبحاث األمن القومي للعدو يظهر أن  10في المئة
فقط من «اإلسرائيليين» ي��رون في «داع��ش» و«القاعدة» تهديدا ً رئيسيا ً
لـ«إسرائيل» في مقابل  32في المئة أجابوا بأن «حزب الله» و«حماس»
يشكالن الخطر األكبر .وتأتي هذه النتائج في وقت تشير الوقائع إلى أن
«إسرائيل» هي األكثر استفادة مما تقوم به الجماعات التكفيرية وفي مقدمهم
«داعش» في سورية والمنطقة بشكل عام.
وجاءت نتيجة االستطالع ردا ً على سؤال عن التهديد الخارجي الرئيس
الذي تواجهه «إسرائيل» على الشكل التالي 32 :في المئة قالوا إن حزب الله
وحماس يمثالن التهديد الرئيسي 21 .في المئة أجابوا إيران والنووي19 ،
في المئة أشاروا إلى الصراع «اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني 18 ،في المئة رأوا
أن التهديد الرئيسي يكمن في العزلة السياسية ومحاوالت نزع الشرعية
عن «إسرائيل» ،فيما أجاب فقط  10في المئة أن الخطر يتأتى من «داعش»
والقاعدة.
يذكر أن وزي��ر أم��ن العدو موشيه يعالون ق��ال سابقا ً «إن «داع��ش» ال
يشكل خطرا ً على «إسرائيل» ،كما إن العشرات وربما المئات من جرحى
الجماعات اإلرهابية في الجوالن السوري المحتل تلقوا وال يزالون العالج في
مستشفيات العدو حيث زارهم مسؤولون في الحكومة وفي مقدمهم رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو ،علما ً أن الجماعة اإلرهابية الموجودة في المنطقة
الحدودية السورية مع الجوالن المحتل هي «جبهة النصرة» أي فرع القاعدة
في سورية.

