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ال حل في الأفق بال ت�شريع قانوني

مدارات

ما بين مخالب «داع�ش» و�أنياب «�إ�سرائيل»
 ...مخرز الهالل الخ�صيب
} رئبال مرهج
«ل��ن تقوم دول��ة «إسرائيل الكبرى» إال بتفتيت ال��دول العربية
القائمة إلى دويالت صغيرة « ،بذلك يحدد يانون عوديد المفهوم
الرئيس لخطته الشائنة التي ما هي إال استمرار للنوايا البريطانية
 والحقا ً األميركية  -االستعمارية في الشرق األوسط.الخطة التي تقوم على مبدأين وهما أن تصبح دولة «إسرائيل»
القوة اإلقليمية الكبرى في المنطقة ،بينما تتحول الدول العربية
إل��ى دوي�ل�ات صغيرة على أس��اس طائفي وع��رق��ي تتقاتل فيما
بينها .فيما تزرع «إسرائيل» وكالء لها ضمن هذه الدويالت حتى
تقوم الدولة «اإلسرائيلية» الكبرى من الفرات إلى النيل .ودائما ً
بحسب خطة يانون.
وفي سبيل تحقيق ذلك ،كان من الالزم تنفيذ الجزء األول من
مخطط الشرق األوسط الكبير وهو نشر الفوضى الخالقة ،من
خالل زعزعة االستقرار في الدول العربية إلضعافها من جهة،
وتفكيكها من جهة أخرى.
«دول ال���ط���وق» س���وري���ة وال����ع����راق وم���ص���ر ت��ح��ت المنظار
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،إ ًذا ً فمع تدمير ال��ج��ي��وش ال��ث�لاث��ة ت��ب��دأ المرحلة
الثانية وهي افتعال التقاتل المذهبي والتهجير الطائفي للطائفة
المسيحية ،تنفيذا ً إللغاء الوجود المسيحي في الشرق بالكامل
ليصبح بال مسيحيين وب�لا شهود على والدة السيد المسيح.
حيث يعد هذا اإلجراء مكسبا ً لألميركيين و«اإلسرائيليين» ألنهم
يشكلون خطرا ً على مصالحهم ،باعتبارهم حصنا ً منيعا ً ضد
تقسيم المنطقة إلى كيانات طائفية أو مذهبية بخاصة مع انتمائهم
للعالم العربي ودفاعهم عن القضية الفلسطينية ،ويقول حينها
الصهاينة كما أن الفاتيكان مرجعية المسيحيين ومكة مرجعية
المسلمين ،فنحن بحاجة إلى مرجعية وهي أورشليم القدس.
وقد تالقت تلك األه��داف مع ال��دور الذي تقوم به القاعدة من
خ�لال القيام بأعمال انتقامية ض��د المسيحيين ،تجبرهم على
الهجرة ،ويأتي ذلك المخطط استكماالً لما قامت به «إسرائيل»
من تهجير متواصل لمسيحيي فلسطين من أجل تفريغ القضية
الفلسطينية من بعدها المسيحي ،لتنفيذ مشروع يهودية الدولة
«اإلسرائيلية».
وهكذا ،لم يكن غريبا ً ما تناقلته وسائل اإلعالم عن خبر قيام
مستوطنين «إسرائيليين» بإضرام النار في إحدى الغرف التابعة
لكنيسة «دور متسيون» بالقدس الغربية ،خاطين على جدرانها
ش��ع��ارات مسيئة للمسيح ،ج��اء الحدث بعد ي��وم واح��د من قيام
مستوطنين أيضا ً بإحراق مسجد إسالمي إل��ى الغرب من بيت
لحم جنوب الضفة الغربية .
وليس مصادفة أن يقوم تنظيم «داعش» المخلب «اإلسرائيلي»
التركي الممول ق��ط��ري��ا ً قبل يومين  -وم��ت��س��اوق��ا ً  -م��ع الفعل
«اإلسرائيلي» باختطاف  40عائلة اآلشورية بعد اقتحام التنظيم
اإلرهابي لعشرات القرى اآلشورية في محافظة الحسكة وأسر
المئات من أبنائها وإحراق الكنائس والبيوت.
لتتضح أكثر وأكثر النوايا واأله���داف المشتركة بين تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي والكيان «اإلسرائيلي» ،فالمؤسس والراعي
واحد .
فبريطانيا التي س��ان��دت «ت��ي��ودور هرتزل «مؤسس الحركة
الصهيونية هي نفسها التي دعمت وأنشأت استخباراتها جماعة
«داعش « ،حيث أكدت وثائق سرية صادرة عن وكالة األمن القومي
األميركي سربها الموظف السابق في الوكالة إدوارد سنودن أن
جماعة «داع��ش» اإلرهابية هي صنيعة االستخبارات البريطانية
و«اإلسرائيلية» واألميركية .
ووفقا ً للوثائق التي أوردها الدبلوماسي الروسي الخبير في
شؤون الشرق األوسط فيتسالف ماتزوف ،فإن إيجاد «داعش»
ه��و ج��زء م��ن االستراتيجية الغربية و«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» المسماة
«بعش الدبابير» بهدف استقطاب المتطرفين من كل أنحاء العالم
و توجيههم إلى سورية .الصحافة «اإلسرائيلية» نفسها لم تنكر
أيضا ً العالقة واضحة بين الكيان الصهيوني وتنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي ي��وم أك��دت أن ح��وال��ى  700عنصر م��ن «داع���ش» ممن
أصيبوا في سورية تعالجوا في تل أبيب ،وه��ذا يدل على حجم
الدعم المقدم لهم ،ال بل أيضا ً اعترفت بتمويل «إسرائيل» وغيرها
م��ن دول خليجية ل���ـ«داع���ش» ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ،باألسلحة
والمعدات واألموال .
ول��ك��ن ال��ع��ارف��ون ي��ت��س��ائ��ل��ون :أل��ي��س رف���ض المسيحيين في
سورية التخلي عن أراضيهم تالقي وتشابك مع موقف الطوائف
والمذاهب اإلسالمية المعتدلة في بالد سوريانا الشامية؟ والتي
اخ��ت��ارت الصمود م��ع الجيش ال��س��وري ودع��م��ه ف��ي ح��رب��ه ضد
اإلرهابيين التكفيريين  -أم��ن��اء «إس��رائ��ي��ل»  -لتبقى الحوامل
العمالنية للهالل الخصيب تقاوم ،حتى ينتفض من جديد ،لتصل
أطرافه حتى إيران ،فترفع قبضته منتصراً ،مبتلعا ً نجمة «ماجين
داويد» ووليدتها مملكة محمد بن عبد الوهاب.

ا�ستهداف الق�صر الرئا�سي في مقدي�شو
قتل ح��ارس أم��ن أم��س ،إث��ر سقوط قذائف ه��اون داخ��ل القصر الرئاسي
الصومالي في العاصمة مقديشو ،بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.
ونقلت مصادر عن أحد المسؤولين األمنيين ،قوله :أطلق ما يقارب  4قذائف
هاون أصابت موقف السيارات ،ما أدى إلى مقتل حارس .ولم تتبن أي جهة
مسؤولية الهجوم حتى اآلن ،لكن أغلب الهجمات في الصومال تتبناها عادة
حركة الشباب المجاهدين اإلسالمية.
يذكر أن الصومال شهدت األسبوع الماضي سلسلة من التفجيرات استهدفت
فندقا بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو خلفت مقتل  25قتيالً،
وإصابة وزيرين ونائب برلماني وأعلنت حركة الشباب المجاهدين اإلسالمية
مسؤوليتها عنها.
ويتزامن الهجوم األخير ،مع إعالن الرئيس األميركي باراك أوباما ،تعيينه
ألول سفيرة للواليات المتحدة لدى الصومال منذ عام .1991
وتشن حركة الشباب اإلسالمية المتشددة ع��ادة هجمات باستخدام
المتفجرات في مقديشو في محاولة لإلطاحة بالحكومة التي تتلقى دعما ً من
المجتمع الدولي.
والجمعة الماضي ،قتل انتحاريان  20شخصا ً على األقل في هجوم على
فندق بالقرب من قصر الرئاسة.

«هيومن رايت�س»� :أكراد يعيقون عودة العرب �إلى مناطقهم

نفط كرد�ستان ُيع ّمق الخالف بين �أربيل وبغداد القوات العراقية ت�ستعيد
«البو بكر» و«البو عواد» من «داع�ش»

ال يبدو الخالف النفطي ــ المالي،
بين بغداد وأربيل بالصعوبة التي
يصورها بعض السياسيين ،فهي
ب��األس��اس من مخلفات الحكومة
السابقة ،برئاسة نوري المالكي،
كغيرها من المخلفات التي تعقدت
بسبب تراكمها ،وتراكم األزم��ات
وازدح��ام��ه��ا ،م��ا يجعل الحلول
الفورية صعبة التحقيق.
إال أن المراقبين السياسيين،
يخشون تكرار مسلسل المبررات
ال���ذي اتبعته ح��ك��وم��ات م��ا بعد
ال��غ��زو األم��ي��رك��ي ع���ام ،2003
بإلصاق كل اخطائها واخفاقاتها،
بالنظام السابق ،حتى بعد مضي
 12سنة على رحيله.
ويعتبر ملف النفط واستغالل
الثروات الطبيعية واحدا ً من أبرز
الخالفات التي تحاول الحكومة
المركزية وحكومة إقليم كردستان
حلها ،لوضع حد لألزمة القديمة
ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن ،وآل��ي��ة تنفيذ
االتفاق الذي تم التوصل اليه بين
الطرفين ،ال سيما ان األزمة المالية
الموروثة والجديدة ،تفرض ثقلها
في التنفيذ.
الحكومة المركزية تريد ايرادات
لخزينة مفلسة ،لكي تسدد حصة
االقليم المالية ،وحكومة االقليم
تريد ام���واال ً لتسديد مستحقات
الشركات النفطية ،وترميم البنى
التحتية ،ودف���ع ال��روات��ب ،لكي
تتمكن من اإليفاء بكمية الصادرات
النفطية ...من يبدأ؟ وكيف؟ ،وما
مدى الثقة المتبادلة.
رئيس حكومة اقليم كردستان
نيجيرفان ب��ارزان��ي يتهم أطرافا ً

سياسية عراقية لم يسمها بعدم
الرغبة ف��ي تطور العالقات بين
بغداد وأربيل ،ويبدي استعداده
لمعالجة مشتركة إلنهاء المشاكل،
ويؤكد في الوقت ذاته ،أن الحكومة
المركزية ليست لديها االموال لدفع
استحقاقات االقليم ،لكي يتمكن
من تفعيل انتاج وتصدير النفط
بالكميات المطلوبة ،لدعم موازنة
الدولة ،فيما يشدد رئيس الحكومة
العراقية حيدر العبادي على أن
حكومة إقليم كردستان لم تسلم
كميات النفط ال��خ��ام م��ن حقول
كردستان ،حسب االتفاق النفطي
بين الطرفين كي تتمكن بغداد من
دفع األموال لحكومة كردستان.
في ه��ذا ال��ص��دد ،شكلت بغداد
وأربيل لجانا ً مشتركة بعد زيارات
متبادلة ع��دة ق��ام بها مسؤولون
من الطرفين ،لمتابعة أبرز نقاط
ال��خ�لاف وال���وص���ول إل���ى حلول
يؤكد الجميع على أهمية أن تكون
دستورية.
وبحسب المراقب السياسي زيد
الزبيدي ،إن االتهامات المتبادلة
بين الطرفين ليست جوهرية ،وفي
الغالب يتم الحديث عن أط��راف،
تحاول عرقلة االتفاقات ،وبخاصة
ان الجانب ال��ك��ردي له ثقل كبير
داخل الحكومة المركزية ،من خالل
وزي��ر المالية هوشيار زي��ب��اري،
وك��ذل��ك وزي���ر ال��ن��ف��ط ع���ادل عبد
المهدي ،ال��ذي يعد من المقربين
للقيادات الكردية ،وك��ان له في
السابق فصيل مقاتل في كردستان
ال����ى ج��ان��ب ال��ب��ي��ش��م��رك��ة ،ل��ذا
يتمحور الحديث عن منح الصفة

الدستورية ألي اتفاقات ،تكون
ركيزة مستقبلية ،لما بعد مرحلة
ال��ع��ب��ادي ،او لمن ي��ح��اول وضع
تفسيرات واولويات ،حسب رؤيته
الخاصة ،أو ألغراض خاصة.
وترى وزارة الثروات الطبيعية
في حكومة اإلقليم ،إن حل المشاكل
العالقة بين الجانبين لن يتم من
دون إق��رار قانون النفط والغاز،
مشيرة إلى أن الدستور العراقي
ضمن ح��ق اإلق��ل��ي��م ف��ي استثمار
ثرواته الطبيعية ،وأن وجود 40
شركة أجنبية في اإلقليم قانوني.
ويقر االتفاق االخير قانونية عمل
هذه الشركات من خالل الطلب من
االقليم تسليم الحكومة  300ألف
برميل نفط يومياً ،وهذا مستحيل
من دون وجود الشركات االجنبية،
التي لها هي االخرى مستحقاتها.
وي��ق��ول المستشار ف��ي وزارة
ال��ث��روات الطبيعية علي حسين
بلو ،إن عدم تشريع قانون النفط
والغاز ،يعرقل جهود حل الخالفات
بين ال��ط��رف��ي��ن ،م��ش��ددا ً على أن
الخالف بشأن تصدير النفط ودفع
نفقات الشركات األجنبية العاملة
في اإلقليم لم يحل بعد ،مستبعدا ً
التوصل إلى حل نهائي من دون
ت��ش��ري��ع ق��ان��ون ال��ن��ف��ط وال��غ��از،
واع���ت���راف ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة
بمبدأ تقاسم السلطات والثروة
مع اإلقليم والمحافظات األخرى،
وتخليها عن إدارة ملف النفط في
شكل مركزي وبموجب القوانين
السابقة ،على حد تعبيره.

هادي ي�ش ّكل خلية في عدن لل�سيطرة
على مراكز ع�سكرية و�إدارية
بين استكمال ال��ح��وار الوطني
وتعليقه ،انقسمت األحزاب اليمنية،
وبين صنعاء وعدن انقسمت وجهات
ال���دول ال��راع��ي��ة ل��ه .ل��م تطل كثيرا ً
التكهّنات بشأن السعي لتحويل عدن
مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي
الجديد ،إلى وجهة سياسية لداعميه.
ان��س��ح��ب «ال���ح���زب االش��ت��راك��ي
اليمني» من الحوار ،وعلّق «التج ّمع
اليمني لإلصالح» رسميا ً مشاركته
فيه ،لينضما إلى الحزب الناصري
ال��ذي انسحب مبكراً ،كما سبق وأن
فعل «الرشاد السلفي».
وعلى رغم الج ّو الضاغط يستمر
الحديث دوليا ً وداخليا ً عن ضرورة
بقاء الحوار قائما ً مع بعض التعديالت
بضمانات جديدة ،ما يوحي بتحضير
نسخة أو طبعة جديدة ومعدّلة من
المبادرة الخليجية.
ويريد مجلس األمن الدولي تسريع
المفاوضات ،ولم يُحدّد مكان الحوار
ولكنه سرعان ما أرسل مبعوثه جمال
بن عمر إلى عدن ،في تناغم مع حركة
خليجية باتجاه نفس المدينة.

وأصبح سفيرا السعودية وقطر
لدى اليمن في عدن سابقين بذلك بقية
السفراء الخليجيين الذين سيزاولون
العمل الدبلوماسي من تلك المدينة
الجنوبية أي��ض��ا ً بعد إع���داد المقار
الخاصة بهم قريباً.
ه��ي إذا ً رس��ال��ة دع���م واض��ح��ة
ومباشرة يقولها« :مجلس التعاون
الخليجي» للرئيس ه��ادي ،ويرسل
وف��دا ً خليجيا ً برئاسة األمين العام
لمجلس ال��ت��ع��اون الخليجي عبد
اللطيف بن راشد الزياني إلى عدن،
في محاولة لخلق ترتيب جديد ألوراق
البيت اليمني سياسيا ً وعسكريا ً
وأمنياً.
وبعد م��ح��اوالت كسب الشرعية
السياسية يحاول هادي أمنيا ً فرض
سيطرته على األرض ف��ي المدينة
بإصدار ق��ررات جمهورية واالعتماد
على مسلحين ينتمون بمعظمهم إلى
محافظة أبين التي ينتمي إليها هو.
إذا فإن إع��ادة ترتيب األوراق هنا
تعني خلطها من جديد .فالجدل حول
الشرعية يؤسس لشرعيتين تتخذ

كل واحدة منهما مركزا ً وعاصمة ،ما
يدفع األمور نحو مواجهة حتمية قد ال
يحتملها اليمن وتحديدا ً الجنوب منه
سواء ديمغرافيا ً أو تاريخياً.
وف��ي سياق متصل ،أك��دت وكالة
«يقين» لألنباء أن الرئيس اليمني
المستقيل عبدربه منصور ه��ادي
شكل خلية في عدن لوضع اليد على
مراكز عسكرية وإدارية حيث سيطرت
أم���س ع��ل��ى م��ق��ر ق��ي��ادة ق���وات خفر
السواحل.
ونقلت «اليقين» عن مصادر في
محافظة عدن اليمنية أن قوات هادي
قامت بتسريح منتسبي المعسكر من
أبناء المحافظات الشمالية.
كما أشارت الوكالة إلى أن هادي
وجه بتجهيز منزل سالم البيض الذي
سبق للشيخ حميد األحمر االستيالء
عليه لسنوات طويلة ،وتأتي هذه
الخطوة بعد ي��وم واح��د من وصول
ال��ل��واء علي محسن األح��م��ر برفقة
عناصر من االستخبارات السعودية
للقاء الرئيس المستقيل عبدربه
منصور هادي

تقرير �إخباري
تجاذبات �أميركية ـ «�إ�سرائيلية»
حول نووي �إيران
} ناديا شحادة
تحولت ال��ع�لاق��ة بين ال��والي��ات المتحدة
األميركية ورئ��ي��س الحكومة «اإلسرائيلية»
بنيامين نتنياهو إلى مادة خصبة للتجاذبات
السياسية وص��وال ً إل��ى حالة من التخبط في
م��ا يتعلق بتوصيف ال��ع�لاق��ات األم��ي��رك��ي��ة ـ
«اإلسرائيلية» على خلفية االت��ف��اق النووي
الذي تتم بلورته في جنيف والخطاب المرتقب
لنتياهو أمام الكونغرس األميركي.
السجال األميركي ـ «اإلسرائيلي» بدأ عندما
فجر نتنياهو غضبه علنا ً في  24تشرين الثاني
 2013ووصف االتفاق بالخطأ التاريخي ردا ً
على توصيفه من قبل أميركا وال��دول الكبرى
باالتفاق التاريخي ،وحاول نتيناهو العبث في
ساحة البيت األبيض عبر تحريض أعضاء من
الكونغرس على فرض مزيد من العقوبات على
إيران.
ويرى المراقبون أن غرور وعجرفة السياسيين
«اإلسرائيليين» لم تتوقف عند هذا الحد ،فقد
أعلن وزير خارجية العدو أفيغدو ليبرمان في
 02كانون األول  2013بتصريح ن��ادر وغير
مسبوق ووصف بالساذج دعا فيه «إسرائيل»
إلى ض��رروة البحث عن حلفاء آخرين بدال ً من
أميركا.
«إسرائيل» المتخوفة من توقيع هذا االتفاق
الذي تعتبره كارثة بالنسبة لها حاولت أن تتبع
سياسة الضغط على أميركا لفرض مزيد من
العقوبات على إيران وبعد فشلها بدأت تحاول
رسم استراتيجية جديدة.
ويؤكد المراقبون أن نجاح الدبلوماسية
الدولية في التوصل إلى اتفاق حول النووي
يعد انتكاسة كبيرة لنتنياهو ويبدو أن خياراته
العسكرية في ما يتعلق بمواجهة إيران ،باتت
المرجح أن تهدد
محدودة إلى حد بعيد ومن
ّ

بعزلة «إسرائيلية».
نتنياهو ال��ذي أصبح على خ�لاف كبير مع
الواليات المتحدة حول اتفاق ال يلبي مطالبه
بتجريد إيران من قدرتها على التخصيب النووي
استمر في مواجهة حليفه وقال في  19شباط
 2015إن حكومته على علم بتفاصيل االتفاق
الموجود قيد التبلور بين إيران والدول الكبرى
الست معتبرا ً أنه اتفاق سيئ وخطير بالنسبة
إلى «إسرائيل» وأنه بموافقة الدول الكبرى إيران
ستحصل على ترخيص لتطوير إنتاج قنابل
نووية ومن واجبي أن أفعل كل شي لمنع هذا
االتفاق .تصريحات نتنياهو هذه أثارت غضب
الدبلوماسية األميركية التي تسعى لتحقيق
مصالحها بالمنطقة وال��ت��ي تتبلور بتحقيق
االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،وال��ت��ي ردت على
نتنياهو وانتقدت تصريحاته المعارضة لالتفاق
المتبلور بين الدول الكبرى الست وإيران ،وكان
وزير الخارجية األميركي جون كيري قد وجه
ان��ت��ق��ادا ً إل��ى نتنياهو على خلفية معارضته
االتفاق المتعلق بالمشروع النووي اإليراني.
وي��رى المراقبون أن االتفاق ح��ول المسألة
النووية بين إيران والواليات المتحدة وشركائها
بات كما يبدو مجرد مسألة وقت ،وعلى ما يبدو
أن الجانبين كليهما يصران على تحقيق ذلك
ولن يسمحا ألحد من الداخل أو الخارج بتوقيفه
وللتفاصيل الصغيرة بأن تشوش عليه.
إيران التي تعتبر الوصول إلى اتفاق نهائي
حول برنامجها النووي نصرا ً لدبلوماسيتها
وتتعامل مع الدول الكبرى بالن ّد قامت باألمس
بمناورة عسكرية في مضيق هرمز التي كشفت
عن ص��واري��خ إيرانية جديدة قريبة وبعيدة
المدى يرى المتابع للشأن اإليراني أنها دليل
على تطور قدرة إيران العسكرية وإرسال رسالة
للغرب ب��أن قبولنا بالتفاوض معكم ال يعني
ضعف قدرتنا العسكرية.

ب���دأت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة عملية
تحرير محافظة ص�لاح ال��دي��ن من
سيطرة تنظيم «داع���ش» ،في وقت
سيطرت ق��وات البيشمركة الكردية
على طريق استراتيجي ث��انٍ قرب
الحدود مع سورية.
وأف���ادت م��ص��ادر عسكرية ،بأن
القوات العراقية كانت قد ُوضعت
في حالة تأهب قصوى استعدادا ً
لشنّ عملية واسعة النطاق لتحرير
محافظة ص�لاح الدين من سيطرة
تنظيم «داعش».
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع العراقية
أعلنت أم��س ف��ي ب��ي��ان أن الجيش
م��دع��وم م��ن الحشد الشعبي تم ّكن
من استعادة منطقتي البو بكر والبو
عواد بين محافظتي ديالى وصالح
الدين بعد معارك عنيفة مع مسلحي
«داع��ش» ،كما أعلن مقتل العشرات
مسلحي التنظيم ،وق��ام عناصر
من
ّ
من «داعش» بتفجير الجامع الخضر
األث���ري ف��ي الموصل بعد تفخيخه
بعبوات ناسفة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية
أن الجيش مدعوما ً بالحشد الشعبي
استرجع المنطقتين بعد معارك
عنيفة مع مسلحي التنظيم.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن «العملية
تع ّد نقطة انطالق للقوات لتطهير
جميع مناطق ص�لاح ال��دي��ن ومن
محاور مختلفة من سيطرة التنظيم
اإلرهابي» .وفي المحمودية جنوب
ب��غ��داد استشهد مدنيان ،وأصيب
آخرون في انفجار سيارة ّ
مفخخة.
وأع��ل��ن الجيش ال��ع��راق��ي مقتل
وإص���اب���ة ال��ع��ش��رات م��ن مسلحي
«داع��ش» في اشتباكات مع القوات
األمنية شمال سامراء.
وق��ام مسلحو «داع���ش» بتفجير
ج��ام��ع ال��خ��ض��ر األث����ري ال��م��ع��روف
بـ»الجامع األحمر» في الموصل بعد
تفخيخه بعبوات ناسفة.
على صعيد آخ��ر ،أف��ادت منظمة
«هيومن رايتس ووت��ش» أم��س ،في
تقرير أن قوات البيشمركة الكردية
منعت بعض العرب الذين نزحوا

ج��راء أعمال العنف من العودة إلى
مناطق في العراق متنازع عليها بين
إقليم كردستان والحكومة المركزية
في بغداد.
وح ّذرت المنظمة ومق ّرها نيويورك
حكومة اإلقليم م��ن ف��رض «عقاب
ج��م��اع��ي ع��ل��ى م��ج��م��وع��ات عربية
بكاملها» بسبب أعمال عنف ارتكبها
جهاديون من «تنظيم الدولة» الذي
يسيطر على مساحات واسعة في
شمال العراق.
وقالت الخبيرة في «هيومن رايتس
ووتش» ليتا تايلر إن «عدم السماح
للسكان العرب بالعودة إلى منازلهم
هو على ما يبدو أكثر من إجراء أمني
معقول».
وبحسب التقرير ،ف��إن ال��ق��وات
ال��ك��ردي��ة تمنع منذ أش��ه��ر السكان
ال��ع��رب ال��ذي��ن ن��زح��وا إث��ر الهجوم
الذي ش ّنه تنظيم الدولة اإلسالمية
في حزيران الماضي ،من العودة إلى
منازلهم في مناطق متنازع عليها.

�شكري يرى �أن الحديث عن عملية برية في ليبيا �سابق لأوانه

قمة م�صرية ـ �أردنية في القاهرة
لبحث مكافحة الإرهاب
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي مع العاهل األردني عبد الله
الثاني الذي وصل إلى القاهرة أمس،
عددا ً من القضايا على رأسها مكافحة
اإلرهاب واألزمة السورية واألوضاع
في العراق واليمن وليبيا.
وبحسب بيان صدر عن الرئاسة
المصرية أم��س« :تعقد هذه القمة
لبحث قضايا تخص المنطقة إضافة
إلى سبل تطوير العالقات األردنية
المصرية».
وتأتي زيارة العاهل األردني إلى
القاهرة بعد يوم واحد على زيارته
إلى الرياض حيث التقى مع الملك
السعودي سلمان بن عبد العزيز.
أعلن وزي��ر الخارجية المصري
سامح شكري أن الحديث عن عملية
عسكرية برية مصرية في ليبيا أمر
سابق ألوانه.
وق��ال شكري للصحافيين خالل
زي��ارت��ه لموسكو إن مصر تقوم
بحماية أمن مواطنيها والدفاع عنهم
داخل وخ��ارج البالد ،لكن الحديث
عن عملية برية أمر سابق ألوانه.
يذكر أن تنظيم «أم��س» ك��ان قد
نشر على مواقع اإلنترنت التابعة له
تسجيل فيديو يعرض عملية إعدام
 21رهينة من األقباط المصريين
اختطفوا في ليبيا في وقت سابق،
وأعلن الرئيس المصري في خطاب
ت��ل��ف��زي��ون��ي أن ال��ق��اه��رة تحتفظ
بحق ال��رد .وتلته ضربات جوية
شنها الجيش المصري على مواقع
المقاتلين في مدينة درنة الليبية.
أم��ن��ي��اً ،قتل شخص واح���د في
انفجار قنبلة خارج مطعم بيتزا في
منطقة إمبابة في محافظة الجيزة،
بعد تعرض مكاتب شركات هواتف
خ��ل��وي��ة ل��ث�لاث ت��ف��ج��ي��رات أخ��رى
بالعاصمة ،بحسب م��ا ص��رح به

مسؤول صحي.
وأدى االنفجار إل��ى بتر رجلي
أحد الضحايا ،الذي توفي فيما بعد
ف��ي المستشفى ،بحسب م��ا ذك��ره
المتحدث باسم وزارة الصحة.
وق��ال مصدر أمني إن أق��وى تلك
االنفجارات نجم عن عبوة ناسفة
أم��ام مقر شركة «ف��وداف��ون» بحي
المهندسين وأس��ف��ر ع��ن إص��اب��ة
شخص بجروح وأحدث تلفيات في
فرع الشركة.
وك��ان��ت م��ص��ادر أم��ن��ي��ة ذك��رت
األرب���ع���اء أن ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري
قتل العشرات ممن يشتبه بأنهم
إس�لام��ي��ون م��ت��ش��ددون ف��ي عملية
في شمال سيناء ،في حين أفادت

وسائل إعالم رسمية بخطف مسؤول
حكومي في المنطقة.
وقالت المصادر األمنية في سيناء
إن طائرات األباتشي قتلت  18من
المشتبه بهم بعد أن دم��رت أربع
ع��رب��ات شحن صغيرة ف��ي شمال
سيناء .وأضافت المصادر أن 20
قتلوا عندما قصف الجيش مبنى
ومدرسة ومركز شباب كان يتجمع
بداخلها المشتبه بهم قرب مدينة
الشيخ زويد في شمال سيناء .وقالت
المصادر إن  28آخرين أصيبوا.
وقال مصدر أمني آخر في القاهرة
إن الجيش نفذ عملية ف��ي شمال
سيناء أصابات «عشرات» القتلى.

الأردن يعلن مقتل  5م�سلحين من �سورية
أعلن الجيش األردن���ي مقتل 5
مسلحين من سورية ،خ�لال نحو
أربع ساعات ،بعد دخولهم األراضي
األردنية بطريقة غير مشروعة.
وق����ال ال��ج��ي��ش األردن������ي ،في
بيان ص��در ف��ي ال��س��اع��ات األول��ى
م��ن ص��ب��اح أم���س« :ح���اول ثالثة
أش��خ��اص التسلّل إل��ى األراض���ي
األردن���ي���ة ق��ادم��ي��ن م��ن األراض���ي
السورية بطريقة غير مشروعة».
ويأتي إع�لان مقتل المسلحين
الثالثة بعد نحو أربع ساعات من
إع�لان الجيش في وقت سابق من

مساء األربعاء مقتل مسلحين اثنين
م��ن األراض���ي ال��س��وري��ة ،ليصبح
إجمالي عدد القتلى من المتسللين
خ�لال نحو أرب��ع س��اع��ات خمسة
أشخاص.
ووفق البيان الذي نشره الموقع
ال��رس��م��ي للجيش األردن����ي ،ق��ال
مصدر عسكري« :إن الجيش لن
يتهاون مع كل من يحاول اإلخالل
وستطلق النار على أي
بأمن الوطن ُ
شخص أو جماعة تحاول اختراق
الحدود بطريقه غير مشروعة ومن
أي اتجاه كان».

وأعلن الجيش األردن���ي ،مساء
الثالثاء الماضي ،عبر موقعه على
اإلن��ت��رن��ت ،مقتل متسللين اثنين
كانا يركبان سيارة حاولت اجتياز
الحدود األردنية ـ السورية بسرعة
عالية.
وت���أت���ي ه���ذه ال���ت���ط��� ّورات في
ظ�� ّل ت��ح��ذي��رات أطلقتها السفارة
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ع��م��ان ل��رع��اي��اه��ا
التوجه إلى «الموالت»
أمس بعدم
ّ
(المحال التجارية الكبيرة) ،وذلك
ف��ي ب��ي��ان ن��ش��رت��ه ع��ب��ر موقعها
الرسمي.

