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مقتل الع�شرات من «داع�ش» قرب الفلوجة بينهم  7انتحاريين

العبادي :تحرير تكريت �أ�صبح في متناول اليد

نيبال هنيدي
في وقت بدأ مجلس األمن بتداول الملف اليمني على خالف اآلمال
السعودية بتحديد الرياض مكانا ً للحوار اليمني ،تزداد حدة تحركات
السعودية إلذكاء نار الفتنة والخالفات بين األطراف الموالية لها في
اليمن لتحويل هذا البلد إلى ساحة حرب مفتوحة ،في محاولة لحرف
األنظار عن المشهد السياسي.
فتفجر ال��وض��ع األم��ن��ي المتوتر أس��اس��ا ً ف��ي ع��دن وال���ذي اتخذها
الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة موقتة له منذ وصوله إليها
في شباط الماضي ،مع وص��ول ق��وات عسكرية موالية له من أبين،
للمشاركة في إنهاء ما يصفه بتمرد قائد القوات الخاصة الرافض قرار
إقالته ،وازدادت حدة هذا التوتر بعد توقف حركة المالحة الجوية في
مطار عدن صباح أمس ،بعد اشتباكات عنيفة في محيطه بين مسحلين
من اللجان الشعبية الموالية للرئيس ه��ادي ،وق��وات األمن المركزي
الخاصة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح ،والتي رفضت
إقالة العميد عبد الحافظ السقاف من قبل هادي ،وخرج السقاف من
أي��ام قليلة ع��ن صمته ليوضح أس��ب��اب رفضه ق��رار إقالته األسباب
التي عزاها إلى أن القرار جاء ببديل من خارج قوات األمن والخوف
من انهيار األمن في عدن وسيطرة تنظيم «القاعدة» الذي قال إنه بات
ينتشر في المدينة ،إضافة إلى عدم مراعاة الظرف الحساس الذي
تمر به البلد ككل وعدن على وجه الخصوص ،وأنه محاولة لتفجير
األوضاع على أسس مناطقية وجهوية.
كل ذلك بعد أيام من إجراء حركة أنصار الله مناورات مشتركة بين
اللجان الشعبية التابعة لها وقوات من الجيش في صعدة على الحدود
مع السعودية .في ظل تحركات مشبوهة لعناصر القاعدة في أكثر من
محافظة جنوبية ،حيث تتجه أصابع االتهام بتفجير الوضع عسكريا ً
نحو الرئيس هادي ودول خليجية وعلى رأسها السعودية ،على إثر
إج���راءات فتح ب��اب التجنيد في أرب��ع محافظات جنوبية إضافة إلى
إعادة الضباط الجنوبيين المسرحين قسرا ً إلى الخدمة بعد التزام دول
خليجية دفع رواتبهم.
هذه اإلجراءات التي سعى هادي من خاللها إلى إعادة ترتيب وضع
المؤسسة العسكرية في الجنوب وإع��ادة موازين القوى مع الشمال
كما يقول حمزة الحوثي عضو المجلس السياسي ألنصار الله.
فهل يسمح الحوثون وق��وى ال��ح��راك اليمني للسعودية بالعودة
إلى الساحة اليمنية بقوة اميركية أم سيكون لواشنطن توجه آخر،
وخصوصا ً بعد المعلومات التي أوردتها صحيفة «واشنطن بوست»
األميركية عن أن وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) تواجه أزمة في
اليمن بعد فقدان معدات عسكرية تقدر قيمتها بنصف مليار دوالر
كانت متوجهة لدعم الجيش اليمني لمواجهة فرع تنظيم القاعدة فيه.
التحركات الخليجية إلضرام النار بين األطراف الليبية ،ربما يصطدم
بما يجري في مجلس األمن والذي تحركه واشنطن بما يخص الحوار
اليمني من جهة تسمية مكان للحوار غير الرياض وتولي المبعوث
األممي جمال بن عمر توجيه الدعوات وتسمية األط��راف ،على وقع
ما كشف عنه زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي عن اتصاالت مع
السعودية لفتح حوار ندي بين البلدين يبدأ بوقف السعودية تدخلها
في الشأن اليمني مع االتفاق على عدم نقل حوار القوى السياسية إلى
خارج اليمن ،وفي ظل خالفات حول مستقبل هادي.

�صنعاء« :القاعدة» يعلن م�س�ؤوليته
عن اغتيال الخيواني
أع��ل��ن تنظيم أن��ص��ار الشريعة
(المسمى المحلي لتنظيم القاعدة
في اليمن) ،مسؤوليته عن اغتيال
الصحافي عبد الكريم الخيواني ،أول
من أمس.
وقال التنظيم في أحد الحسابات
الناقلة ألخباره على موقع «تويتر»
إن اثنين من عناصر التنظيم كانا
يستقالن دراج��ة نارية أطلقا النار
على الخيواني أث��ن��اء وج���وده في
شارع الرقاص فأردياه قتيالً.
وكان مصدر أمني بأمانة العاصمة
اليمنية قال إن الناشط الحقوقي عبد
الكريم محمد الخيواني سفير النوايا
الحسنة للمجلس ال��دول��ي لحقوق
اإلنسان في اليمن ،قتل في جريمة
غادرة وجبانة.
وب��ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات المصدر
لوكالة «سبأ» فإن مسلحين مجهولين
كانا يستقالن دراج��ة نارية باشرا
بإطالق ال��رص��اص على الخيواني
أثناء وجوده بجوار منزله قرب قسم
 22مايو الكائن ب��ش��ارع الرقاص
واخترقت إحدى الرصاصات رقبته
ونتج منها مقتله.
وفي السياق ،قالت مصادر أمنية
يمنية ،أم���س ،إن��ه ج��رى اإلف���راج
ع��ن ال��ف��رن��س��ي��ة إي��زاب��ي��ل ب��راي��م،
ومترجمتها اليمنية شيرين مكاوي،
بعد نحو شهر من اختطافهما على
ي��د مسلحين مجهولين ،بحسب

مصادر أمنية يمنية.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر األمنية أنه
«تم إطالق الفرنسية إيزابيل برايم
ومترجمتها اليمنية شيرين مكاوي
المختطفتين منذ نحو الشهر» ،من
دون أن توضح المصادر كيفية إطالق
سراحهما أو هوية الخاطفين.
م��ن جهة أخ���رى ،قالت مكاوي
في تدوينة على صفحتها بموقع
«فايسبوك» للتواصل االجتماعي
إنه تم إطالق سراحها وأن «روحها
الجريحة عادت لها بعد أن سلبت
منها» .وأضافت مكاوي« :الحمد
لله ال��ذي رد ل��ي جسدي بعد كل
أنواع الذل واإلهانة والضرب» ،من
دون ذكر مزيد من التفاصيل حول
الضرب الذي تعرضت له أو هوية
خاطفيها.
ولم توضح مكاوي في تدوينتها
مصير الفرنسية إيزابيل برايم.
وت��ع��م��ل إي��زاب��ي��ل ومترجمتها
ف��ي ص��ن��دوق ال��رع��اي��ة االجتماعية
(حكومي) ضمن مشروع اليتيمات
وه��و أح��د ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي تقدم
الخدمات اإلنسانية في اليمن.
واختطف مسلحون مجهولون
الفرنسية «إيزابيل برايم» ومترجمتها
شيرين م��ك��اوي ،م��ن أح��د ش��وارع
العاصمة اليمنية صنعاء ،قبل نحو
شهر واقتادوها إلى جهة مجهولة.

م�صر :العادلي «براءة»
من «الك�سب غير الم�شروع»
قضت محكمة جنايات الجيزة،
ب��ب��راءة وزي���ر الداخلية المصري
السابق حبيب العادلي في قضية
الكسب غير المشروع ،كما قضت
بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله
وأموال زوجته وبناته ونجله.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة
المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكما ً
أم���س ،ب��ب��راءة ال��ع��ادل��ي م��ن تهمة
الكسب غير المشروع واستغالل
النفوذ وال��ت��رب��ح بما قيمته 181
مليون جنيه.
واستأنفت المحكمة مطلع شباط
الماضي ،نظر القضية بعد تأجيلها
ل��ح��ي��ن ورود ال��ت��ق��ري��ر ال��خ��اص
باللجنة المشكلة من خبراء وزارة
العدل لفحص وقائع الدعوى ،مع
التصريح للدفاع باإلطالع عليه فور
وروده.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع
ال��ع��ادل��ي إل��ى المحاكمة بعد أن
كشفت التحقيقات «قيامه بتكوين
ثروة طائلة على نحو ال يتناسب مع

مصادر دخله ،مستغالً في ذلك نفوذ
عمله وصفته ال��وزاري��ة ،على نحو
يمثل كسبا ً غير مشروع».
وتعد هذه هي القضية األخيرة
التي يحاكم فيها حبيب العادلي
ح��ي��ث ح��ص��ل ع��ل��ى ال����ب����راءة في
قضيتي اللوحات المعدنية وقتل
المتظاهرين إب���ان ث���ورة ك��ان��ون
الثاني  ،2011بينما أيدت محكمة
النقض الحكم الصادر ضد العادلي
بالسجن المشدد  3س��ن��وات ،في
القضية المعروفة إعالميا ً بـ «سخرة
المجندين» ،ورفضت الطعن المقدم
منه.
وف���ي ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ب���ريء
العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء
السابق في قضية فساد أخرى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة
أص��درت األربعاء الماضي أحكاما ً
باإلعدام على  22من أنصار الرئيس
المصري السابق محمد مرسي دينوا
باالعتداء على مركز شرطة كرداسة
(جنوب القاهرة).

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر
العبادي ،أن تحرير مدينة تكريت أصبح في متناول اليد،
الفتا ً إلى أن العمليات األمنية والعسكرية في محافظة
صالح الدين تسير وفق الجدول المعد لها.
وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه ،خالل لقائه
بعدد من القادة األمنيين ،إن «تحرير تكريت أصبح في
متناول اليد ونحن حريصون على بعض األمور المتمثلة
بانتشار القوات وحماية المدنيين والمقاتلين في أرض
المعركة إضافة إلى الجانب اإلنساني» .وأشار إلى أن
«العمليات األمنية والعسكرية في محافظة صالح الدين
تسير وفق الجدول المعد لها».
وبيّن العبادي« :أن وجود قواتنا العسكرية وقتالنا هو
من أجل حماية المواطن الذي يعد هدفا ً أساسيا ً وجوهريا ً
بالنسبة لنا» مشيرا ً إلى أن «العمليات العسكرية تجرى

على جبهات عدة في صالح الدين واألنبار والموصل،
ونسعى إلى طي الصفحات األخيرة لوجود «داع��ش»
على أرض العراق».
وأشار إلى وجود بعض «المرجفين الذين يحاولون
بث سمومهم من خالل دعايات صفراء وسوداء وهؤالء
يجب عدم االستماع لهم ألنهم ال يريدون الخير للعراق»
مبينا ً أن «البشرى لتحرير ص�لاح الدين ستزف وأن
عملية تحرير صالح الدين أكدت اللحمة الوطنية بين
أبناء شعبنا وقواته األمنية» .وأوضح أن «هناك صراعا ً
إقليميا ً يجرى في المنطقة وأن العراق لن يكون جزءا ً منه
ألننا ضد سياسة المحاور وننحاز إلى شعبنا ووطننا».
وتابع أن «البعض ير ّوج لوجود ضغوطات من دول
إقليمية أو دولية ،وكذلك ضغوط سياسية داخلية تمارس
علينا ،ولكننا نقول لهم إن هذا األمر غير موجود ولسنا من

نتائج االنتخابات «الإ�سرائيلية»:
«الليكود» يفوز بـ  30مقعد ًا
نشرت لجنة انتخابات «الكنيست» التي حصلت في
كيان العدو النتائج الرسمية لها ،وبلغت نسبة التصويت
فيها  72.3في المئة.
وبحسب المعطيات الرسمية فقد ص ّوت في االنتخابات
المذكورة التي شهدت منافسة حامية  4,253,336من
ألغي منها .43,869
أصحاب الحق في االقتراع،
ّ
وبلغت نسبة الحسم  3.25وهي  136808أصوات،
ويكون بذلك ع��دد أص��وات األح���زاب التي عبرت نسبة
الحسم بلغ  ،4,017,890أما المعيار للمقعد فهو 33482
صوتاً.
أما على صعيد األح��زاب ،فقد جاء ترتيبها وبحسب
النتائج الرسمية وفق اآلت��ي :حزب الليكود  30مقعداً،
«المعسكر الصهيوني»  ،24القائمة (العربية) المشتركة
 13مقعداً« ،هناك مستقبل»  11مقعداً« ،كوالنو» 10
مقاعد« ،البيت اليهودي»  8مقاعد« ،ش��اس»  7مقاعد،
«يهدوت هتوراه»  7مقاعد« ،إسرائيل بيتنا»  6مقاعد،
«ميرتس»  5مقاعد.

وقال الوزير سيلفان شالوم من الليكود إنه من الطبيعي
أن يتولى في الحكومة الجديدة أرف��ع حقيبة وزاري��ة
ستخصص لحزبه.
وأشار شالوم إلى أنه عميد الوزراء في الحكومة الحالية
وقد شغل مناصب وزارية في خمس حكومات.
وعلى صعيد آخر ،قال الوزير شالوم في سياق مقابلة
إذاعية إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في
يوم االنتخابات بشأن تدفق العديد من المواطنين العرب
إلى صناديق االقتراع ربما كان يمكن صوغها بشكل أفضل،
ولكنه كان هناك في الماضي قد حذر أيضا ً من إقدام أنصار
اليمين على اإلدالء بأصواتهم بأعداد كبيرة.
وم��ن ناحية أخ��رى ،أك��د شالوم ض��رورة العمل على
تحسين العالقات مع الواليات المتحدة ،معتبرا ً مع ذلك أن
خطاب نتنياهو أمام الكونغرس كان صحيحا ً وضرورياً.
وقال إن نتنياهو لم يكن من حدد موعد إجراء االنتخابات
لـ «لكنيست» وال موعد التوصل إلى اتفاق اإلطار مع إيران،
بحسب قوله.

البحرين 39 :حالة اعتقال
و 48مداهمة خالل �أ�سبوع
أك��دت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق اإلنسان أ ّنها
و ّثقت  39حالة اعتقال خالل األسبوع الثاني من شهر
آذار الجاري ،بينهم طف ٌل واحد ،وامرأ ٌة واحدة ،فيما ت ّم
اإلفراج عن بعضهم فيما بعد ،مشير ًة إلى أ ّنها رصدت
 48حالة مداهمة على المنازل في العديد من المناطق
البحرينيّة.
وأفاد موقع «منامة بوست» بأن الجمعية أوضحت
في بيانها ،أنّ البالد شهدت  91مسيرة سلمية شهدتها
مختلف مناطق وقرى البحرين ،فيما تع ّرضت أكثر
الجماعي بلغ عدد م ّراتها أكثر من
من  12قرية للقمع
ّ
 24م ّرة ،وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع
والسالح االنشطاريّ «الشوزن» ،ما أسفر عن إصابة

النوع الذي يستجيب للضغوط ولكني أستجيب لضغط
المواطن والمقاتل وأبناء شعبنا».
وج��دد العبادي دعوته للقيادات األمنية بضرورة
«الحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم ألن هدفنا هو دعم
المواطن والحفاظ عليه في جميع المناطق» ،مبينا ً أننا
نعمل كذلك على إعادة الخدمات للمناطق المحررة من
ماء وكهرباء وخدمات صحية».
على الصعيد الميداي ،أعلنت مصادر أمنية أمس أن
القوات العراقية تمكنت من القضاء على العشرات من
مسلحي تنظيم «الدولة اإلسالمية» قرب مدينتي الفلوجة
وتكريت.
وص��رح قيادي في ق��وات الصحوة لـ«شبكة اإلعالم
العراقي» أن ال��ق��وات األمنية التابعة للفرقة األول��ى
والمتقدمة من جهة الكرمة تمكنت في عملية أمنية في

أطراف منطقة الخالدية شرق الفلوجة من قتل نحو 40
إرهابياً .وأض��اف المصدر أن القوات األمنية المتقدمة
من طريق سامراء تتهيأ للقاء الفرقة األول��ى المتقدمة
من منطقة الكرمة ،تمهيدا ً لتحرير الفلوجة من سيطرة
التنظيم.
من جهة أخرى ،أفاد مصدر أمني في محافظة صالح
الدين ،أمس بأن القوات األمنية تمكنت من صد هجوم
للتنظيم غرب مدينة تكريت ،مشيرا ً إلى مقتل العشرات
من التنظيم بينهم  7انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.
وقال المصدر لـ «السومرية نيوز» إن «القوات األمنية
وبمساندة الحشد الشعبي تمكنت ،اليوم (أم��س) ،من
إحباط هجوم كبير لعناصر تنظيم «داعش» على القوات
األمنية قرب منطقة الجزيرة المرتبطة بمحافظة األنبار
وغرب مدينة تكريت».

ال�سلطات تعثر على �سائحين �إ�سبانيين خب�أهما عامل في المتحف

تون�س :الك�شف عن هوية �إرهابيي «مذبحة باردو»
كشف رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد هوية
منفذي الهجوم على متحف باردو ،الذي أسفر عن مقتل
 22شخصا ً بينهم  17سائحا ً إضافة إلى إصابة آخرين.
وأعلن الصيد أن حاتم الخشناوي وياسين العبيدي،
وهما تونسيان نفذا الهجوم في وسط العاصمة.
وكانت تقارير إعالمية تونسية ،أكدت في وقت سابق
أن االرهابيين اللذين نفذا عملية متحف ب��اردو ،هما
مهدي اليحياوي وجابر الخشناوي ،األول من مواليد
 1980والثاني من مواليد  .1994وأنهما من معتمدية
سبيطلة من محافظة القصرين ،وينتميان لما يعرف
بكتيبة «عقبة ابن نافع» اإلرهابية ،المتمركزة بجبل
الشعانبي.
وقد نقل موقع «تونيزي تيلغراف» أن منفذي عملية
متحف ب���اردو قدما م��ن ليبيا قبل شهرين وخضعا
لتدريبات في معسكر بدرنة.
وف��ي سياق متصل بالعملية اإلرهابية ،أ ّك��د دليل
سياحي شاهد العملية أنّ اإلرهابيين دخال المتحف
بالسالح وبالزي المدنيُ ،مضيفا ً أنّ مدخل المتحف غير
مؤمن وال توجد فيه رقابة ما ساهم في تسهيل الهجوم.
وأشار الدليل السياحي إلى أنّ اإلرهابيين لم يكونا
ملتحيين ولم يقوال «الله أكبر» عند الشروع في إطالق
النار.
وأف��ادت مصادر من الحماية المدنية أنه عثر على
سائحين إسبانيين سالمين صباح أمس بعد أن كانا
مختبئين في متحف باردو طوال الليل.

وأوضح أحد ممثلي الحماية المدنية لوكالة «فرانس
ب��رس» أم��ام المتحف أن ع��ام�لاً ف��ي المتحف يدعى
لسعد بوعلي «خبأ السائحين اإلسبانيين في أحد
المكاتب» ،موضحا ً أن األشخاص الثالثة نقلوا إلى أحد
المستشفيات إلخضاعهم لفحوص روتينية.
وك��ان اإلره��اب ض��رب أول من أم��س قلب العاصمة
التونسية بمذبحة مروعة ،أسفرت عن مقتل  22شخصاً،
من بينهم  20سائحا ً أجنبياً ،وأصيب  50آخرون ،في
عملية مسلحة نفذها إرهابيان ،واستهدفت متحف باردو
الوطني ،الذي يقع على بعد أمتار من مجلس النواب ،ما
دفع البعض إلى االعتقاد بداية أن الهجوم كان داخل
المجلس ،قبل أن تتضح تفاصيل الحادث اإلرهابي،
الذي دانته اإلمارات بشدة ،ودول عدة.
وبحسب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد فإن
القتلى ينتمون إلى جنسيات بولونية وإيطالية وألمانية
وإسبانية ،موضحا ً أنه قضي على اإلرهابي ْين خالل
اشتباكات معهما.
واعتبر مراقبون أن الهجوم يعبر عن فشل أمني كبير
للسلطات التونسية .وأعلن الرئيس التونسي الباجي
قايد السبسي أن تونس ستعمل ما بوسعها لمنع حدوث
هجمات جديدة .وأكد بعد أن زار جرحى الهجوم بأحد
مستشفيات العاصمة تونس ،أن السلطات ستتخذ
جميع اإلجراءات لمنع تكرار مثل هذه األمور.
وعبر السبسي عن امتنانه وشكره للدول وقياداتها
التي عبرت عن التعاطف مع تونس.

متظاه َرين سلميين من قرية كرباباد ،وعد ٍد من حاالت
ّ
ونظمت  3مناطق وقفات تضامنيّة مع
االختناق.
المعتقلين للمطالبة باإلفراج عنهم.
وتط ّرق التقرير إلى تع ُّرض السجناء في «عنبر
 »3،4،6بمركز اإلص�لاح والتأهيل «ج � ّو» للتعذيب
واالنتهاكات والتنكيل ،باستخدام السالح االنشطاريّ
والغازات السا ّمة واالعتداء البدني ،بعد احتجاجات
واسعة أقدم عليها المعتقلون عقب االعتداء على عائلة
أحد المحكومين أثناء الزيارة ،ما نتج من عد ٍد كبي ٍر من
اإلصابات ،فضالً عن إلغاء زيارات المعتقلين ،ومنع
األهالي من االتصال وتسليم المالبس والمبالغ الماليّة
للمحكومين.

برلماني ليبيا
�أزمة نفط جديدة بين
ْ

 12قتي ًال بهجوم «داع�شي» في �سرت

أفادت مصادر من الكتيبة  ،166التابعة لميليشيا «فجر
ليبيا» ،بأن  12من أف��راد الكتيبة قتلوا وأصيب أربعة
آخرون في هجوم شنه مسلحو تنظيم «داعش» في منطقة
النوفلية ( 127كيلومترا ً شرق مدينة س��رت) ،في وقت
اندلعت أزمة نفط جديدة بين برلماني طرابلس ونظيره
المعترف به دوليا ً في طبرق.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن
«الهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة استيقاف تابعة
للكتيبة على حدود بلدة النوفلية» .وأضافت أن «هناك
اشتباكات مسلحة جرت في منطقة النوفلية بين قوات
فجر ليبيا وعناصر داعش».
على صعيد آخ��ر ،ق��ال عضو ف��ي البرلمان ال��م��وازي
في طرابلس إن الحكومة األخرى في شرق ليبيا ستجد

صعوبة في بيع النفط ألن موظفي المبيعات والعقود
وقواعد البيانات لدى مقر المؤسسة الوطنية للنفط في
طرابلس .وكانت الحكومة المعترف بها دوليا ً برئاسة
عبدالله الثني طلبت من جميع المشترين التعامل مع
شركة نفط وطنية جديدة مقرها في شرق البالد ،ووقف
التعامل مع المؤسسة الوطنية في طرابلس.
وردا ً على ذلك ،قال عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الموازي
عبدالله الكبير إن جميع موظفي المبيعات والعقود وقواعد
البيانات يعملون من طرابلس .وأب��دى شكوكه من أن
تتمكن حكومة الثني من بيع النفط من الشرق ألنه ال تتوافر
لها ملفات العقود واإلمكانات الموجودة أصالً في طرابلس.
لكنه حذر من أن تصريحات الثني قد تؤثر سلبا ً في سمعة
ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط.

تقرير �إخباري
من متحف المو�صل �إلى متحف باردو
ناديا شحادة
اإلره��اب يضرب متحف ب��اردو في وض��ح النهار
ليتحول إل��ى فضاء للجريمة وليلقي به في دوام��ة
العنف لتسقط أوطان في إطار كابوسي إقليمي من
متحف الموصل إلى متحف باردو الذي يمثل سيادة
بحد ذاته في تونس العاصمة ،هذا اإلرهاب الذي حطم
تماثيل العهد اآلشوري في العراق وقتل رواد المتحف
في باردو.
ف��أدى إل��ى حالة من الغضب اجتاحت الشارع
التونسي بسبب العملية اإلرهابية التي شهدها
المتحف المحاذي لمجلس نواب الشعب في  18آذار
 2015وأسفرت عن مقتل  23شخصا ً والعديد من
الجرحى من تونسيين وأجانب ،وهو ما القي تنديدا ً
شديدا ً من الشعب التونسي حيث رفع متظاهرون
تجمعوا أمام المسرح البلدي بقلب العاصمة أعالما ً
تونسية وهتفوا بشعارات معادية لإلرهاب.
ويرى المراقبون أن هذه العملية اإلرهابية التي
استهدفت متحف ب��اردو هدفها األول ضرب وتدمير
السياحة واالقتصاد التونسي في مرحلة نجحت فيها
البالد في عملية االنتقال السياسي ،هذه الحادثة لم تكن
األولى التي تستهدف السياحة في تونس وهي تعدينا
بالذاكرة إلى أعمال اإلرهاب التي استهدفت السياحة
عام  1987في سلسلة تفجيرات استهدفت  3فنادق
بمدينتي سوسة والمنتستر راح ضحيتها  13سائحاً،
وبعد غياب اإلرهاب  15سنة يعود لتونس مرة أخرى

في حادثة تفجير كنيسة الغريبة في جزيرة جربا
السياحية التي حدثت في  11نيسان  2002من قبل
مجموعة منتمية لتنظيم القاعدة ،وأسفرت عن مقتل 6
سياح ألمان و 1فرنسي و 6مواطنين تونسيين ،وفي
عام  2013فجر شاب نفسه قرب فندق سياحي في
مدينة سوسة الساحلية وأحبطت الشرطة التونسية
محاولة أخ��رى بمدينة المنستير استهدفت ضريح
الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة دون وقوع
إصابات في الحالتين.
ع��ودة العمليات اإلرهابية مجددا ً إلى العاصمة
التونسية في  18آذار  2015بعد سلسلة من العمليات
االستباقية ال��ت��ي ق��ام بها رج���ال األم���ن التونسي
واكتشاف العديد من مخازن لألسلحة ،حيث تشهد
تونس منذ عام  2012حجز كميات كبيرة من األسلحة
بدايتها كانت في القصرين وآخرها الكشف عن مخزن
لألسلحة في منطقة وادي الربايع عمادة الشهابنية
من معتمدية بن قردان والية مدنين التي تبعد حوالى
 5كلم من مكان المخزن األول الذي عثر عليه في 5
آذار  ،2015ويرى المراقبون أن حجز هذه الكميات
الكبيرة من االسلحة وتفكيك شبكات التي تعمل على
تسفير الشباب للقتال في سورية والعراق وليبيا ربما
يكون دليالً ومؤشرا ً خطيرا ً عن تحول تونس إلى أرض
تحتضن اإلرهاب وبات يهدد األمن وسالمة المدنيين
ويأتي ذلك مع تنامي العمليات اإلرهابية في البالد.

