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عملية تحرير تكريت �ستقلب موازين القوى

تقرير �إخباري
الجهاديون في �أوكرانيا و�سورية
} ناديا شحادة ورئبال مرهج
ب��دا اع��ت��ق��ال ثمانية مواطنين إس��ب��ان ع��ائ��دي��ن من
أوكرانيا خبرا ً الفتا ً لالنتباه ،بقدر ما كشف ازدواجية
المعايير التي تمارسها الدول الغربية في تعاملها مع
األح���داث العالمية على رغ��م م��ا تدّعيه م��ن اهتمامها
بتحقيق االستقرار والعدالة في مقارباتها للنزاعات
الدولية .ففي بيانٍ صرحت وزارة الداخلية اإلسبانية
بأنها قامت باعتقال ثمانية مواطنين إس��ب��ان عادوا
أخيرا ً من القتال إلى جانب المناهضين لحكومة كييف
المتحالفة م��ع ال��غ��رب ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ،ف��ي أول
عملية اعتقال من نوعها ألجانب شاركوا في المعارك
هناك .وب ّررت الداخلية اإلسبانية عملية االعتقال بأن
المواطنين العائدين ربما قد شاركوا في ارتكاب جرائم
ع ّرضت السالم واالستقالل في إسبانيا للخطر.
إل��ى هنا يبدو التصريح منطقياً ...فمنطقة شرق
أوك��ران��ي��ا ،ش�� ّك��ل��ت ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة منطقة نزاع
مشتعلة بين ق��وات الجيش األوكراني وق��وات الدفاع
الشعبي األوك��ران��ي��ة ،ف��ي إش����ار ٍة إل��ى ق���وات الدفاع
الشعبي المدعومة من روس��ي��ا ،التي تقاتل من أجل
اس��ت��ق�لال مقاطعتي ل��وغ��ان��س��ك ودون��ي��ت��س��ك .ولكن
عندما نرى الجانب اآلخ��ر من التعامل األوروب��ي مع
المسلحين الجهاديين الذين قدموا إلى سورية لمقاتلة
حكومة دمشق الشرعية والذين بلغ عددهم بحسب ما
صرح نيك راسموسن مدير المركز القومي لمكافحة
اإلره���اب ف��ي  15شباط  2015ف��ي شهادته المعدّة
لجلسة استماع للجنة األمن الداخلي في مجلس النواب
األميركي 20 ،ألف مقاتل أجنبي من أكثر من  90دولة
ذهبوا إلى سورية ،فإننا نرى وبوضوح ال ش ّك فيه
مدى النفاق وازدواجية المعايير في تعامل تلك الدول
مع مقاتلين من الجنسيات األوروب��ي��ة .ففي سورية

لم تتوقف الحكومات األوروبية عن الدعوة إلى دعم
المسلحين وإرسالهم إلى سورية إلسقاط الحكومة
الشرعية ،إضافة إلى دعمهم باألسلحة والمال ،وقد
أعلنت وزارة الدفاع األميركية في  17كانون الثاني
 2015عزمها إرس��ال  400جندي لتدريب مقاتلي
المعارضة السورية وتقديم الدعم لهم ويأتي ذلك في
إطار برنامج دعم تقدمه الواليات المتحدة األميركية
لما يسمى المعارضة المعتدلة.
وتفيد الدراسة التي أجراها المركز العالمي لدراسة
التط ّرف في جامعة لندن بأن هناك  55في المئة من
المجاهدين األجانب أعضاء في داعش ،و 14في المئة
ينتمون إلى جبهة النصرة .أ ّما عن طريقة الذهاب ،فإن
هؤالء يذهبون إلى سورية أو العراق ،عبر حجز تذكرة
ذهاب بال عودة إلى تركيا ،ثم التنقل داخليّا ً عبر الحدود
التركية ـ ال��س��وري��ة .كما أع��ل��ن م��دي��ر ج��ه��از مكافحة
اإلره��اب في االتحاد األوروب��ي ،جيل دو كيرشوف،
في بداية العام الماضي أثناء لقائه مع وزراء الداخلية
األوروبيين أن الشبان األوروبيين الساعين إلى القتال
في سورية ال تاريخ إجراميا ً لهم وهم مجهولون لدى
الشرطة كما أنهم يستغلّون ثغرات في نظام «شنغن»
األوروبي للحدود المشتركة.
وي��رى المراقبون أن سياسة ازدواج��ي��ة المعايير
التي تتبعها أوروبا في سياستها بالتعامل مع مل ّفات
المنطقة منذ أكثر من  100سنة والتي ما زالت تتبعها
اآلن في تعاملها مع الجهاديين في أوكرانيا وسورية،
سينعكس سلبا ً على القارة العجوز التي تشكل فيها
فرنسا أكبر مصدر للمتط ّوعين الغربيين لما يسمى
بالجهاد اإلسالمي لالشتراك في صراعات مسلحة
ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق وال��ق��ت��ال إل���ى ج��ان��ب جماعات
ومنظمات إرهابية وقد رأينا ذلك خالل حادثة «شارلي
إيبدو» .

منظمة �إرهابية
الق�ضاء الم�صري ي�صنف حركة المقاومة الإ�سالمية
ّ

حما�س :الحكم عار كبير
نظمت حركة حماس مسيرات ليلية في غ ّزة احتجاجا ً
ّ
على قرار القضاء المصري بإدراجها على الئحة اإلرهاب.
وطالب المتظاهرون مصر بالتراجع عن قرارها وقرار
اعتبار كتائب القسام حركة إرهابية أيضاً ،داعين الحكومة
المصرية إلى وقف هذه السياسة المض ّرة بالمصلحة
القومية ،وطالبوها بتجريم االحتالل «اإلسرائيلي» وليس
نعت حماس والمقاومة باإلرهاب.
كما ح� ّ
�ث المتظاهرون الشعب المصري على دعم
المقاومة ورفض هكذا مواقف.
وكانت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية «حماس»
استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية باعتبارها
منظمة إرهابية واعتبرته «عارا ً كبيراً».
وذكرت الحركة في حسابها الرسمي على تويتر قائل ًة
إن «قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية
عار كبير يل ّوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير
أزمات مصر الداخلية».
وكانت محكمة األم��ور المستعجلة في القاهرة قضت
باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية عقب نحو شهر من
قرار محكمة مصرية أخرى بحظر كتائب «عز الدين القسام»

الجناح العسكري للحركة ،وإدراجها جماعة إرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيّات حكمها« :ثبت يقينا ً أن
الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتياالت
وقتل أبرياء من المدنيين وأف��راد من القوات المسلّحة
والشرطة».
وأوضحت المحكمة أن هذا يتض ّمن «تو ّرط حماس في
انفجارات العريش التي أودت بحياة  25جندياً ،وتم رصد
مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون
فيها التهاني بعد هذا الحادث ،فضالً عن أن الصواريخ
المستخدمة في تلك العملية ال توجد إال في قطاع غزة».
واعتبرت أن «هدف حماس الوحيد أصبح هو النيل من
أمن مصر واستقرارها دعما ً منها لمخططات تنظيم اإلخوان
اإلرهابي».
وأقام محاميان في وقت سابق دعويين ،طالبا فيهما
إدراج حماس في قائمة المنظمات اإلرهابية لـ«تو ّرطها
بعمليات إرهابية داخل مصر عبر األنفاق».
وكانت محكمة األمور المستعجلة قضت الشهر الماضي
باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
جماعة إرهابية.

العدو يعترف 300 :جندي «�إ�سرائيلي»
معاق جراء حرب غ ّزة
كشفت مصادر إعالمية «إسرائيلية» أن  300من جنود
االحتالل الذين شاركوا في العدوان «اإلسرائيلي» األخير
على قطاع غ��زة قبل  5أشهر أصيبوا بإصابات بالغة
واعتبرتهم وزارة الحرب «اإلسرائيلية» معاقي حرب.
وذكرت القناة «اإلسرائيلية» الثانية أمس أنه بعد 5
أشهر من العدوان على القطاع «الجرف الصامد» اعترفت
وزارة األم��ن «اإلسرائيلية» بـ  300جندي من جرحى
الحرب كمعاقي عمليات حربية وأن وزارة األمن تدرس
 130دعوى أخرى.
وقال موقع القناة «اإلسرائيلية» الثانية إن وزارة األمن
«اإلسرائيلية» تعالج  503دعاوى قدّمها جنود أصيبوا خالل
الحرب لالعتراف بهم كمعاقي عمليات حربية ،واعترفت
وزارة األمن حتى اآلن بـ 300جندي والعدد قابل لالرتفاع.

وبحسب المعطيات صنف  9جنود بدرجة إعاقة 100
في المئة و 150جنديا ً اعترف بهم كمعاقين بنسبة 20
في المئة و 62آخرين بنسبة إعاقة  10إلى  19في المئة
و 55بنسبة إعاقة  0إلى  9في المئة ،كما اعترف بعدد من
الجنود لم يحدده التقرير كمصابين بصدمة الحرب.
وبحسب التقرير ،ق��دّم ل���وزارة األم��ن  503دع��اوى
لالعترف بهم كمعاقي عمليات حربية وما زالت تدرس
 131طلبا ً كما يتو ّقع ورود طلبات جديدة.
يذكر أن ال��ع��دوان اإلسرائيلي ال��ذي استمر  50يوما ً
أسفر عن استشهاد أكثر من  2100فلسطيني معظمهم
من المدنيين ،إلى جانب مقتل  73معظمهم من الجنود
«اإلسرائيليين» ووصل عدد المصابين الفلسطينيين إلى
نحو  10آالف مصاب غالبيتهم أصيبوا بإعاقة دائمة.

العبادي في �سامراء للإ�شراف على العمليات ّ
�ضد «داع�ش»
وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
أمس إلى مدينة سامراء لإلشراف على العمليات
العسكرية ض ّد تنظيم «داع��ش» في محافظة
صالح الدين.
وذكرت قناة «العراقية» الرسمية أن العبادي
اجتمع بالقادة األمنيين فور وصوله إلى سامراء
ّ
لالطالع على تط ّورات الوضع ،في الوقت الذي
تستعد فيه القوات الحكومية وبمسادنة قوات
الحشد الشعبي القتحام مدينة تكريت.
وأع��ل��ن المتحدث ب��اس��م الحشد الشعبي
النائب أحمد األسدي األحد ،انطالق العمليات
العسكرية لتحرير محافظة صالح الدين من
سيطرة «داعش».
وقال األسدي في مؤتمر صحافي «سيت ّم خالل
اليومين المقبلين تحرير المحافظة» ،مشيرا ً إلى
أن «االستعدادات العسكرية كبيرة».
وكان الجيش العراقي بدأ عملية عسكرية
ّ
الخط الواصل
واسعة الستعادة تكريت وتأمين
بينها وبين مدينة سامراء وبغداد جنوباً.
عملي ٌة من شأنها أن تقلب موازين القوى27 ،
ألف مقاتل يشاركون في عملية تحرير تكريت،
مزيج من الحشد الشعبي والقوات األمنية
هم
ٌ
وأبناء العشائر في صالح الدين.
العملية التي تمتد على مساحة نحو تسعة
آالف كيلومتر مربع انطلقت من ثالثة محاور.
األول عبر شمال سامراء بقيادة الحشد الشعبي،

وال��ث��ان��ي عبر ق��ض��اء العوجة بقيادة ق��وات
مكافحة اإلره��اب ،والثالث عبر قاعدة سبايكر
جنوب تكريت بقيادة قوات مشتركة من الجيش
وال��ق��وات األمنية .وف��ي ح��ال نجاح العملية
سيجري تطهير نحو  90في المئة من صالح
الدين من مسلحي داعش ،وبالتالي سينحصر
حضور التنظيم في نينوى واألنبار.
وح���اول مسلحو داع���ش اس��ت��ه��داف األم��ن
العراقي والحشد الشعبي في مناطق سور
شناس والجسر الرصاصي بسيارات ّ
مفخخة
يقودها انتحاريون وذلك لمنع تقدمهما .لكن
التنظيم خسر سور شناس بعد الهجمة المضادة
عليه ،كما تقدمت القوات األمنية في قضاء الدور
وناحية العلم واقتحمت أجزاء من تكريت.
ولتكريت أهمية استراتيجية نظرا ً إلى موقعها
الجغرافي في قلب محافظة صالح الدين ،األمر
الذي يجعل منها صلة وصل مع نينوى شماال ً
(حيث الموصل) ومع األنبار غربا ً ومحافظة
كركوك شرقاً.
الخط الممتد من بغداد مرورا ً
ّ
كما أنها ستؤ ّمن
بسامراء وتكريت وصوال ً إلى مدينة بيجي التي
تحوي أكبر مصفاة نفط عراقية.
وإن استطاع الجيش العراقي بسط سيطرته
ّ
الخط الممتد على ضفاف نهر دجلة
على هذا
فسيكون قد ثبت السيطرة على شبكة الطرق
االستراتيجية في محافظة صالح الدين.

ال�سعودية وم�صر ت�ؤكدان عمق العالقات بينهما
اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زي��ارت��ه ،إل��ى السعودية
التي استمرت لساعات ،عقد خاللها جلسة مباحثات مع الملك سلمان بن
عبدالعزيز.
و شدّدت الرياض ومصر ،على عمق العالقات االستراتيجية بينهما ،والحرص
على تعزيزها في مختلف المجاالت.
وذك��رت وكالة األنباء السعودية الرسمية «واس» أن «الملك سلمان بن
عبدالعزيز عقد في قصره في الرياض ،جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي» .وأضافت «واس» أن «الجانبين المصري
والسعودي استعرضا خالل الجلسة أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة
البلدين والشعبين ،وتأكيد عمق العالقات االستراتيجية بين المملكة ومصر،
والحرص على تعزيزها في مختلف المجاالت».
وأوضحت أن «الملك سلمان ناقش مع السيسي مستجدّات األوض��اع في
المنطقة والعالم».
وكان السيسي قال عشية زيارته للمملكة العربية السعودية إن الوقت
موحدة هدفها الدفاع عن النفس.
مناسب لبدء حوار حول تكوين ق ّوة عربية ّ
وتتزامن زي��ارة السيسي للرياض مع زي��ارة للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان .ومن المتوقع أن يزور األمير القطري الرياض في اليوم نفسه .وأضاف
السيسي أن القوة العربية يمكن أن تتك ّون في البداية من مصر والسعودية
واإلمارات والكويت واألردن.

هبوط �أول طائرة �إيرانية في مطار �صنعاء بعد االتفاق مع الحوثيين

بن عمر :ال بديل من الحوار بين اليمنيين
وصل وفد حكومي يمني يض ّم
ع��ددا ً من مساعدي ال��وزراء أمس
إلى العاصمة اإليرانية طهران في
زيارة تستغرق  4أيام .
وم��ن ال��م��ق��رر أن يبحث الوفد
اليمني مع المسؤولين اإليرانيين
القضايا الثنائية وال��ت��ط � ّورات
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،ف��ض�لاً ع��ن األوض���اع
الراهنة في اليمن ،والتوقيع على
مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.
يذكر أن الزيارة إلى إيران تزامنت
مع وصول الطائرة اإليرانية األولى
إلى العاصمة صنعاء صباح أمس،
وهي تحمل على متنها شحنة من
المساعدات اإلنسانية.
ونقلت وكالة «فارس» اإليرانية
لألنباء ،عن مساعد رئيس جمعية
الهالل األحمر اإليراني في الشؤون
ال��دول��ي��ة ش��ه��اب ال��دي��ن محمدي
عراقي ،إعالنه عن إرس��ال شحنة
من المساعدات اإلنسانية بوزن
 14ط� ّن�ا ً على متن ط��ائ��رة شحن
إل��ى اليمن ،تتضمن م��واد إغاثية
وم��ع��دّات طبية وأدوي����ة وم��واد
صحية وأغطية مهداة إلى الشعب
اليمني.
وفي وقت سابق ،ذكرت وكالة
األنباء اليمنية الرسمية «سبأ»،
أن «السلطات في صنعاء وقعت
السبت اتفاقا ً مع إيران في مجال
النقل الجوي» .وأوضحت الوكالة
أن االتفاق الذي وقعته في طهران
سلطة ال��ط��ي��ران ف��ي ك�لا البلدين

يتيح لكل جانب تسيير  14رحلة
جوية أسبوعياً.
من جانبها أوضحت مصادر أن
مواقع الخطوط الجوية الوطنية
اإليرانية واليمنية أشارت إلى أنه
ال توجد رح�لات جوية في الوقت
الراهن بين البلدين.
ونصت مذكرة التفاهم ،بحسب
ّ
الوكالة« ،على تسيير  14رحلة
أسبوعيا ً في كل اتجاه لكل شركة،
على أن تدخل المذكرة حيّز التنفيذ
من تاريخ التوقيع عليها».
وكان وزير الخارجية األميركي
جون كيري زعم الثالثاء الماضي،
أمام أعضاء الكونغرس األميركي،
أن الدعم اإلي��ران��ي للحوثيين في
اليمن «ساهم» في سيطرتهم على
هذا البلد ،مؤكدا ً أنه يعتقد «أن ذلك
ساهم في انهيار الحكومة من دون
شك».
إال أن طهران رفضت هذا االدعاء
وق��ال��ت المتحدّثة ب��اس��م وزارة
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم،
إن وزير الخارجية األميركي جون
كيري «يلقي باللوم على إي��ران،
فيما تتناقض تصريحاته بشك ٍل
كامل مع تصريحات أخرى سابقة
لمسؤولين أميركيين».
أمنياً ،أكد مصدر في اليمن بتمر ّكز
المئات م��ن المسلحين القبليين
ف��ي مديرية يافع جنوبي البالد
استعدادا ً لما قالوا إنه ت ّوغل محتمل
ق ّد ينفذه «أنصار الله» أو الجيش أو

حتى عناصر من «القاعدة» باتجاه
محافظات الجنوب.
المسلحون القبليون حفروا
المزيد من المتاريس ،فيما تو ّلى
مهندسون في الجيش الجنوبي
ال��س��اب��ق إص�ل�اح أسلحة وعتاد
ح��رب��ي ثقيل م��ك � ّون م��ن دب��اب��ات
وم��داف��عَ تركتها كتيبة عسكرية
من الجيش اليمني عقب معركة

خسرتها لمصلحة الحَ راك نهاي َة
عام .2011
سياسياً ،التقى مساعد األمين
العام لألمم المتحدة ومستشاره
الخاص لليمن جمال بن عمر قادة
ح��زب التج ّمع اليمني لإلصالح
وال���ح���زب االش���ت���راك���ي اليمني
وال��ت��ن��ظ��ي��م ال���وح���دوي الشعبي
الناصري.

وأكد بن عمر أنّ مه ّمته تدخل في
إط��ار تنفيذ ق��رارات مجلس األمن
التي أ ّكدت أال ّ بديل للحوار .وقال
إن��ه لن يكون مفيدا ً ال��ره��ان على
خيار غير المفاوضات التي تجمع
َ
أط��راف األزم��ة كافة وتفضي إلى
ح ّل توافقي.
في المقابل ،أك� ّد ق��ادة األح��زاب
تشب َثهم بالحوار وبنهج التوافق.

قرار �أميركي وبريطاني بتحجيم الجمع ّيات ال�سيا�سية

ال�سلطات البحرينية تخلي �سبيل النا�شط نبيل رجب
ليبيا :الثني يتهم تركيا بت�سليح مجموعة مناف�سة
أعلن رئيس ال��وزراء الليبي عبد الله الثني أمس وقف
تعامل حكومته مع تركيا ،متهما ً إياها بتسليح مجموعة
منافسة في طرابلس» ليتقاتل أبناء الشعب الواحد».
وفي تصعيد للهجته ضد أنقرة ،اعتبر رئيس ال��وزراء
الليبي عبد الله الثني أثناء مقابلة تلفزيونية مع إحدى
القنوات المصرية« ،أن تركيا ال تتعامل بصدقية مع ليبيا
ألنها تعمل ضد الشعب الليبي وتصدر أسلحة لمجموعة
منافسة».
وأكد الثني خالل المقابلة ،استبعاد الشركات التركية
من الصفقات المستقبلية على األراضي التي تسيطر عليها
حكومته.
من جهة أخرى ،نفى المتحدث باسم الخارجية التركية،
تانجو بلغيتش ،اتهمات رئيس الوزراء الليبي.

وقال بلغيتش« :بدال من ترديد المزاعم الكاذبة نفسها،
والعارية عن الصحة ،ننصحهم بدعم مساعي األمم المتحدة
من أجل الحوار السياسي ».وأضاف« :سياسة أنقرة بشأن
ليبيا واضحة للغاية ،فنحن نرفض أي تدخل خارجي في
ليبيا وندعم الحوار السياسي برعاية األمم المتحدة».
وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني صرح بوجود
دول غربية تدعم «المجموعات اإلرهابية ،وتحاول أن تجد
لها مخرجا ً آمناً ،وتضعها على الخريطة السياسية للدولة
الليبية».
وتتصارع إدارت��ان على السلطة في ليبيا إحداهما في
العاصمة طرابلس واألخرى يترأسها الثني في طبرق شرق
البالد منذ أن سيطرت مجموعة «فجر ليبيا» على طرابلس
في تموز وأعادت تكليف نواب البرلمان السابق.

أخلت السلطات البحرينية سبيل الناشط
وجهت إليه سيالً
الحقوقي نبيل رجب بعدما ّ
من التهم المرتبطة بكراهية النظام الحاكم.
وقال رجب إن السلطات حق ّقت معه بشأن
تحريضه علماء ال��دي��ن على ال��خ��روج في
مسيرات واتهامه وزارة الداخلية بالتعذيب
ودع��وت��ه إل���ى ف��ت��ح دوار ال��ل��ؤل��ؤة مركز
االحتجاجات واتهامه السلطات بتجويع
طائفة من الناس وتجهيلهم.

ولفت الناشط إلى أن التهم كا ّفة استندت
إل���ى خ��ط��اب ل��ه ف��ي ذك���رى مقتل م��واط��ن
برصاص الجيش البحريني عام  2011أثناء
حصار «دوار اللؤلؤة».
من جهة أخرى ،قال تيار الوفاء اإلسالمي
بأن «أنّ هناك ق��رارا ً سياس ّيا ً لدى اإلدارتين
األميركيّة والبريطانيّة ،بالعمل على تحجيم،
أو إنهاء عمل الجمعيّات المعا ِرضة السياسيّة
أو إع���ادة تشكيلها» ،وذل��ك «بما يتناسب

ّ
وخطتهم السياسيّة للبلد».
وق��ال التيار ف��ي موقفه األسبوعي أول
من أم��س ،بأن هذه الحملة ب��دأت من خالل
سلسلة من اإلجراءات ،ومنها رفع الدعاوى
على بعض الجمعيات ،واستهداف بعض
قادتها ،وقمع بعض التج ّمعات السياسية
ال��م� ّ
�رخ��ص��ة ،إض��اف�� ًة إل���ى «رف���ع دع���اوى
قضائيّة ض ّد بعض القياديين في الجمعيّات
السياسيّة».

وق��ال التيار إن «إق��دام السلطة على هذه
الخطوات جاء مدروسا ً بالتد ُّرج ،وبعد دراسة
دالالت ُجمل ٍة من األم��ور التي يعتقد النظام
أ ّنها و ّفرت له هذا الهامش الكبير للتصعيد
ض ّد الجمعيّات السياسيّة» ،ومنها «انحسار
القدرة التنظيميّة لبعض األطراف المعا ِرضة
ال ُمستهدَفة» ،وتغيير القوى الغربية لعالقتها
مع الجمعيات المعارضة ،وخصوصا ً بعد
االنتخابات األخيرة.

يتح�صنون في الجبال
تون�س� 100 :إرهابي
ّ
أ ّكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية
محمد علي ال��ع��روي أم��س وج��ود نحو 100
إرهابي يختبئون في الجبال غرب البالد.
وف��ق �ا ً ل��ل��ت��ق��اري��راالس��ت��خ��ب��اري��ة ،ف���إن ع��دد
المتحصنين في جبال القصرين
اإلرهابيين
ّ
وجندوبة وال��ك��اف ،ي��ت��راوح حاليا ً بين 80
و 100عنصر (تونسيين وأجانب) ،كما أشارت

المصادر نفسها إلى أن من بين هذه المجموعة
«عناصر قيادية وأمراء مطلوبين لألمن التونسي
والجزائري».
وعلّق العروي على ع��ودة اإلرهابيين إلى
تونس قائالً« :العائدون هم الخطرالحقيقي الذي
يهدّد تونس والبلدان اإلقليمية» ،واصفا ً إيّاهم
بالقنابل الموقوتة ،وأوضح العروي أن هناك

نحو  1200تونسي يقاتلون في بؤر التوتر في
الخارج ،خصوصا ً في سورية ،مشيرا ً إلى مقتل
حوالى  700وعودة أكثر من  500إلى تونس.
ولفت العروي إلى تو ّرط زعيم تنظيم أنصار
الشريعة «أب��وع��ي��اض» وال��ق��ي��ادي اآلخ��ر في
التنظيم أحمد الرويسي في التخطيط لضرب
تونس انطالقا ً من ليبيا معتبرا ً أنهما مصدر

خطر على البالد.
يذكر أن الجيش التونسي كان قد ع� ّزز من
انتشاره على الحدود الشرقية مع ليبيا كما
دف��ع بأسلحة م��ض��ادة للطائرات وط��ائ��رات
حربية في ظ ّل انتشار الفوضى في ليبيا وتزايد
نفوذ الجماعات المسلحة المنتسبة لتنظيم
«داعش».

