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القوات العراقية تدخل مركز تكريت وتوا�صل معركتها في الأنبار

اجتاهات
�أحالم «الدمقرطة» القديمة الجديدة
} فاديا مطر
القضية تتجاوز بأبعادها مسألة ال��خ�لاف على قضية ،وسحب
السفراء ،بل هي إعالن حرب «سرية « بكل ماتحمل الكلمة من معنى،
لكن بلغة الهمس «الناعمة» ،بعد إعالن رئيس االستخبارات السعودية
سابقا ً بندر بن سلطان وص��ف قطر بإنها عبارة عن « 300شخص
وق��ن��اة وه��ذا ال يشكل دول���ة» ،ليأتي ذل��ك ف��ي وق��ت ق��ررت السعودية
ضمنيا ً تأديب قطر وحليفها الرئيسي»اإلخوان المسلمون» ،عبر الدعم
الذي قدمته لتمويل االنقالب العسكري في مصر والذي غلفته بغطاء
شعبي في  30حزيران من العام  ،2013ليكون تسديد ضربة قوية
تأديبية لقطر وحليفها «االستراتيجي» أي «اإلخوان» ،عبر دخول الحكم
الجديد في مصر خالفات جدية مع قطر وأخوانها المسلمون ،على
خلفية وقوف قطر مع الرئيس المخلوع محمد مرسي خليفة اإلخوان
المسلمين عموماً ،ليأخذ الخالف السعودي ـ القطري أبعادا ً جديدة في
مصر بعد إسقاط حكم األخونة فيها ،وع��ودة قطر للبحث عن إعادة
تموضع سياسي جديد يعيد لها تغيرا ً بالمواقف يأخذ في اعتباره
مصالحها ،وبداخل قشرته رد الصاع لمن كانت له اليد الطولى في هذا
الموقف ،لتأتي الفرصة الذهبية عن طريق تعطيل قطر طلبا ً مصريا ً
في األمم المتحدة عبر تأثيرها في الموقف األميركي الضاغط ليبدو
الوضوح في تغيير الموقف لمصلحة قطر ،لتقوم األخيرة باستدعاء
سفيرها من مصر بحجة التشاور على خلفية الضربة الجوية المصرية
التي استهدفت تنظيم «داعش» في ليبيا بعد ذبحه  21قبطيا ً مصرياً،
موقف قطري حظي بدعم مجلس التعاون الخليجي المدافع عن قطر،
وتعبيرا ً لموقف فيه شيء من االزدراء اتجاه مصر ،لكن تغير ما حصل
لم يكن معلوما ً أجله وال مبتغاه بعد إعالن سعود الفيصل أن ال مشكلة
مع تنظيم اإلخوان المسلمين بهدف إضعاف موقع إيران إقليميا ً وإمكان
استخدام هذا التح ّول في المواقف بالضغط على مصر إلجراء مصالحة
مع اإلخوان ،الخيار الذي لم تقبله مصر ال من جهة تصالح مع قطر وال
من جهة التصالح مع تركيا وهما الدولتان اللتان تعدان من أكبر داعمي
اإلخوان على مستوى المنطقة.
أض��واء وإش���ارات كانت قد ألمحت إل��ى ه��ذا الرفض المصري بعد
اجتماعات السيسي مع الملك السعودي ،والتي أفضت بعدها إلى
تحسن في العالقات السعودية ـ القطرية التي لم تطل حتى انعكست
نسبيا ً على تخفيف الضغط عن اإلخوان الذي كان الملك السعودي يتخذ
منهم موقفا ً متشددا ً متبعا ً بذلك نهج القاهرة ،لكن المكفر اإلخواني لم
يغب كثيرا ً عن الساحة ليقدم أوراق اعتماده كسفير أول لحساب آل
سعود في اليمن ،ويبلغ عن والءه في مواقف ربما تفضي إلى رضى
سعودي عن طريق وضع اإلخ��وان تحت تصرفهم في اليمن إلثبات
القدرة على الفاعلية ،هذا التغير الدراماتيكي كان يحمل في باطنه إهانة
بالغة اإلصابة للقيمة المصرية في ليبيا ،إهانة اقتصت من قيمة أم الدنيا
عندما أعلن حالً سياسيا ً يتم التوجه نحوه في ليبيا يضع بين ثنايا جلده
أكبر الدول العربية إقليميا ً وإسالميا ً وسكانيا ً تحت اإلذالل األميركي،
وهما الدولتان المحملتان ب��األح�لام الكبيرة الصغيرة ،فمملكة «آل
سعود» لم تتخ ّل عن حلمها القديم الجديد في جعل قطر إحدى ملحقات
السيطرة السعودية كما فعل سابقا ً الرئيس العراقي السابق ،صدام
حسين ،مع الكويت ،خصوصا ً أن قطر تعلم أن تحالفا ً قد تم من قبل
العائلة المالكة في قطر مع بريطانيا منذ عام  1916لمواجهة األطماع
والطموحات السعودية على مقدرات الغاز القطرية من جهة ،ولتكون
عبرة خليجية لمن يعتبر ،وه��ي الدولة الصغيرة الحجم التي قدمت
قاعدة العيديد العسكرية إل��ى س�لاح الجو اإلميركي منذ ع��ام 2003
مجاناً ،على اعتباره بوليصة تأمين ض��روري��ة لمواجهة السعودية
وهي التي بدأت بناءها وتوسيعها منذ عام  1996وبعدها إنشاء قناة
«الجزيرة» التي وقعت رهينة بين العالقات القطرية السعودية من جهة،
وبين تناقضات السياسة الخارجية من جهة أخرى.
قطر التي تحاول توسيع دائرة نفوذها التي ال تنسجم مع حجمها عبر
التهديدات المتكررة لدول إقليمية وازنة ،وذلك عبر تمرير التهديدات
وصوالً لالندفاع نحو اليمن في «عاصفة حزم العربية» التي تقودها
السعودية كرأس حربة الختبار القوة المستمدة من داعميها األميركيين
ِ
تخف
و«اإلسرائيليين» الذين رسموا روزنامة العمل السعودية ،لم
«إسرائيل» فيها اهتمامها في مراقبة الوضع اليمني عن كثب ،بغية
إيجاد فرصة في اليمن لتعطيل ملفات إيران اإلقليمية والدولية ،وجرها
لتفاوض يقضم من حقوقها ومكتسباتها بيد سعودية وانضمام عربي
أعمى يبحث في جدوله عن طاعة وخنوع ،ليبرز الموقف األميركي الذي
أبدى دعمه لعاصفة «الحزم» السعودية عبر تقديم الدعم االستخباراتي
في رسالة مفادها تدخل أميركي في اليمن من خلف الجدار ،واحتالل
غير مباشر للدولة اليمنية التي لم تخرج يوما ً من األحالم السعودية
تحت ذريعة استعادة الشرعية المنهوبة ومحاولة تكريس الدمقرطة
القسرية لليمن تحت المظلة الدولية.

المراحل النهائية لالتفاق النووي
تنجز على �إيقاع حرب �سعودية خائبة
} بشرى الفروي
في وقت تجرى المفاوضات حول الملف النووي اإليراني مع مجموعة
( )1+5في قاعات هادئة وبعيدا ً من الضجيج اإلعالمي ،ال تزال ُتسمع
أصوات هدير الطائرات السعودية على اليمن تحاول يائسة أن تغير في
المعادالت وتفرض وضعا ً جديداً ،لكن تقدم الحوثيين ومن يساندهم من
المكونات الوطنية نحو عدن وصمودهم تجاه هذا العدوان يشكل رسالة
قوية للسعودية أن الوقت قد فات على أية محاولة لفرض هيمنتها أو
لمحاوالتها تعطيل المفاوضات النووية اإليرانية كما فعلت من قبل
حليفتها «إسرائيل» في القنيطرة باستهداف المقاومين .إيران وقتها لم
تتردد وقالتها صراحة أنّ »« :إسرائيل» تجاوزت كل الخطوط الحمر وأن
الرد سيكون مزلزالً».
أميركا تعلم أن «إسرائيل» فشلت في كبح جماح البرنامج النووي
اإليراني وتعلم علم اليقين أن «إسرائيل» ال تستطيع خوض هذه الحرب
وأنها تج ّر نفسها إلى عملية انتحارية .فأوكلت أميركا هذه المهمة
للسعودية التي زجت أوراقها وعالقاتها التي بنتها على مدى عقود
بقوة (البترودوالر) ودخلت بشكل هستيري حربا ً ليس لها عنوان سوى
الهيمنة وإشعال النيران المذهبية ،متوهمة أنها تستطيع إعادة منصور
هادي ليحكم اليمن على ظهر دبابة وليتبين الحقا ً أنها حتى الساعة لم
تستطع بحربها أن تشكل قوة إسناد لحلفائها حتى في استعادة صنعاء
وعدن التي تخرج من يدهم في ظل الحرب.
إن من الخطأ تصور أن باإلمكان أن تنجح السعودية عبر الضربات
الجوية التي تستهدف الجيش اليمني ،وعبر تنشيط المجموعات
اإلرهابية أمثال «داعش» والقاعدة ،في إبقاء هذا البلد ضعيفا ً تسوده
الفوضى.
االتفاق النووي سيوقع لكن هذه المرة من دون اعتراض سعودي
الذي بات يحتاج إلى تسوية األوضاع مع إيران أكثر من أي وقت مضى
إلخراجه من ورطة اليمن ،فالحساب األميركي والتصريحات األخيرة
لمسؤوليها تقول صراحة إن ال نهاية للحرب في اليمن إال بالتفاوض
مع إيران .ولكنها كعادتها تريد التفاوض على إيقاع الحرب وتريد أن
يصل حلفاؤها لقناعة أن ال جدوى وال بديل سوى الحوار مع إيران .وأن
االتفاق النووي أمر ال مفر منه.
السعودية بذلت ما بوسعها في مغامرتها العسكرية عديمة الفائدة
وكما هي حال «إسرائيل» اليوم والتي تحولت بفشلها بإيقاف النفوذ
اإليراني في المنطقة وتصاعد أهميتها العالمية من مخلب ورأس حربة
إلى عبء استراتيجي وأصبحت بحاجة ماسة إلى من يحميها ،فهذا
الدرس القاسي لم تستطع السعودية أن تستوعبه فهي تتشارك مع
«إسرائيل» في خوفها من النفوذ اإليراني وما ستتغير به المعادالت بعد
إكمال االتفاق النووي .فهل ستالقي السعودية المصير نفسه بعد فشلها
المؤكد في اليمن؟ وهل ستنفع سياستها في الهروب إلى األمام؟

الحكيم :هناك من يتدخل لي�سرق االنت�صار
تمكنت ال��ق��وات األمنية العراقية بمساندة الحشد
الشعبي من السيطرة على المجمع الحكومي ومجلس
المحافظة والمراكز األمنية في مركز مدينة تكريت.
وقال مصدر إن القوات العراقية فرضت سيطرتها كذلك
على مجمع القصور الرئاسية في تكريت ،التي كانت تعود
للرئيس الراحل صدام حسين ،والبالغ عددها  13قصراً.
كما سيطرت قوات الشرطة االتحادية والحشد الشعبي
على جسر العلم تكريت.
وحول حصيلة الخسائر في صفوف تنظيم «داعش»
ذك��ر أن أكثر من  40عنصرا ً من داع��ش من جنسيات
مختلفة قتلوا في تكريت ،وأن القوات األمنية فككت أكثر
من  300عبوة ناسفة.
وأعلن رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي على
صفحته في «فايسبوك»« :قواتنا األمنية وصلت إلى
مركز مدينة تكريت وحررت الجانبين الجنوبي والغربي،
وتتحرك للسيطرة على كامل المدينة».
وأضاف العبادي أن «تجربة تكريت الناجحة ستتكرر
في بقية المناطق لما حققته من نتائج ميدانية وعلى
الصعيد اإلنساني وحماية المدنيين إلى أقصى حد ،إلى
جانب قلة الخسائر في قواتنا األمنية» ،متابعاً« :قواتنا
تتحرك للسيطرة على مدينة تكريت بكاملها».
وب��دأت القوات العراقية ووح��دات الحشد الشعبي
الهجوم لتحرير تكريت في الثاني من آذار ،لكنها أوقفت
الهجوم بسبب الخسائر البشرية وال��ت��وت��رات داخ��ل
الحكومة والخالف مع المسؤولين األميركيين حول دور
غارات التحالف.
ويعتبر الهجوم الذي تقوم به القوات العراقية بمساندة
الحشد الشعبي لتحرير تكريت ،األكبر ضد تنظيم الدولة

منذ سيطرته على مساحات واسعة من البالد في حزيران
.2014
وتتمتع تكريت بأهمية رمزية واستراتيجية كونها
مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين ،ومركز ثقل
ح��زب البعث المنحل ال��ذي يعتقد أن بعض قادته في
المدينة تعاونوا مع «داعش».
كما تقع تكريت على الطريق بين بغداد والموصل،
كبرى مدن محافظة نينوى في شمال البالد الواقعة تحت
سيطرة تنظيم «داعش» بالكامل.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أول من أمس مقتل
وإصابة « 99إرهابياً» وتفكيك  26عبوة ناسفة في مناطق
متفرقة من محافظة األنبار.
ووفقا ً لـ«السومرية نيوز» قالت ال��وزارة في بيان إن
«ق��وة تابعة لقيادة عمليات األنبار تمكنت من قتل 11
إرهابيا ً وج��رح  21آخرين وتدمير مستودع للعجالت
ومعمل للتفخيخ في مناطق متفرقة في الرمادي ،وفي
سياق متصل تمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات دجلة من
قتل  25إرهابيا ً وحرق عجلتين نوع بيك أب في منطقة
الفتحة».
وأضاف البيان أن «قوة تابعة لقيادة عمليات صالح
الدين وضمن فعالية مشتركة في مناطق (البو جواري،
مقبرة العوجة القديمة ،الهياكل ،منطقة الـ )600تمكنت
من قتل  19إرهابيا ً وج��رح  12آخرين وقتل انتحاري
وتدمير ثالث عجالت تحمل أحادية».
وتابع البيان أنه «ضمن عمليات اللواء الشهيد نجم
السوداني واصلت قيادة عمليات بغداد فعاليتها لليوم
الـ 25على التوالي في تطهير مناطق شرق ومركز ناحية
الكرمة حيث تمكنت خالل الـ 24ساعة الماضية من قتل

القوات العراقية في تكريت
تسعة إرهابيين وجرح اثنين آخرين كما تم تدمير عجلة
تحمل رشاشة أحادية وعجلة تحمل إرهابيين وقتل من
فيها وتفكيك  26عبوة ناسفة».
وفي السياق ،قال السيد عمار الحكيم رئيس المجلس
اإلسالمي األعلى العراقي ،أن «هناك دوال ً كثيرة وقوى
شعبية متنوعة تدعم وتساعد في مكافحة اإلرهاب في
بلدنا ،وهناك حساسيات بين ه��ذه ال��ق��وى» .وأض��اف

الحكيم «ال��والي��ات المتحدة األميركية حينما ج��اءت
إلى العراق كان لديها الكثير من المعايير في عملياتها
العسكرية».
وأش��ار الحكيم إلى أن القوى الشعبية تشعر حينما
يطلب في اللحظة األخيرة من القوى الدولية التدخل
وتوجيه ضربة جوية ،تشعر وكأنما هناك من يتدخل
ليسرق وهج االنتصار في اللحظة األخيرة.

ال�سعودية تمنع طائرة �إمدادات طبية من الهبوط في �صنعاء

�إيران تدين الق�صف الجوي لمخيم النازحين اليمنيين
تواصل ال��ع��دوان السعودي على اليمن أم��س ولليوم
السادس حيث أعلن مصدر صحي يمني استشهاد ثمانية
مدنيين وجرح ثمانية وعشرين بغارة سعودية على مديرية
يريم بمحافظة إب.
كما استهدف العدوان الجوي السعودي مناطق سكنية
في صنعاء منها منطقة بني حوات الواقعة شمال العاصمة
حيث أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى .هذا
وخلف العدوان دمارا ً لمنازل في المنطقة وأدى إلى نزوح
عدد كبير من أبنائها.
وارتكب الطيران الحربي السعودي أول من أمس مجزرة
ضد النازحين اليمنيين باستهدافه مخيما ً لهم في منطقة
المزرق بمديرية حرض الحدودية في حجة ،سقط خالله
مئات الشهداء والجرحى.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية ،إن  45شهيدا ً سقطوا في
العدوان بينما أصيب أكثر من  250من النازحين معظمهم من
النساء واألطفال بجروح.
واستهدف مخيم النازحين بأربع غارات جوية ،على رغم
وقوعه في منطقة بعيدة من أي منشآت عسكرية ويضم
نازحين من حروب سابقة ونازحين جددا ً هربوا من القصف
السعودي.
وردا ً على العدوان السعودي ،شكلت منظمات حقوقية
وأح��زاب سياسية ومنظمات مجتمعية وعسكرية تحالفا ً
أسمته التحالف الوطني لمقاومة العدوان السعودي على
اليمن.
وتعهد المشاركون في التحالف بالرد على العدوان
والتصدي له بالوسائل كافة وعلى األصعدة كلها .كما نددوا
باستهدافه للمناطق السكنية والبنى التحتية واالقتصادية
وغيرها.
إلى ذلك ،دانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم القصف الجوي لمخيم النازحين اليمنيين
بالقرب من حجة ،واعتبرت هذه الممارسات انتهاكا ً لسيادة
االراضي اليمنية ،داعية إلى وقف العمليات العسكرية من
قبل القوات األجنبية.
وإذ دان��ت أفخم قصف مخيم النازحين اليمنيين قرب
حجة ،والذي أدى إلى مصرع وإصابة العشرات ،أعربت عن
مواساتها لذوي الضحايا.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية هذه األعمال
انتهاكا ً لسيادة أراض��ي اليمن ،وطلبت وقف أي عمليات
عسكرية للقوات األجنبية في اليمن ،داعية المحافل الدولية
واللجنة الدولية للصليب األحمر للعمل بمسؤوليتها األخالقية

لم يتعرض أسطولنا من قبل السفن المصرية

قوات يمنية في صنعاء

واإلنسانية في تقديم الدعم العاجل لمنكوبي الحرب.
وف��ي السياق اإلي��ران��ي ،نفى قائد القوات البحریة في
الجیش اإلی��ران��ي األدم��ی��رال حبیب الله سیاري األخبار
المنتشرة من قبل بعض وسائل اإلعالم حول تعرض أسطول
حربي مصري لسفن حربیة إیرانیة في خلیج عدن؛ ووصفها
بالكاذبة.
وجاءت تصریحات األدمیرال سیاري أمس ردا ً على الخبر
الذي بثته وسائل إعالم في المنطقة حول قیام أسطول حربي
مصري بالتعرض لسفن حربیة إیرانیة من خلیج عدن.
وأك��د سیاري ،أن القوات البحریة لجیش الجمهوریة
اإلسالمیة في إیران تقوم بجوالت استطالع وأداء مهماتها
بقوة وبرعایة القوانین الدولیة في المنطقة ،للحفاظ على أمن
خطوط المالحة البحریة ومكافحة القرصنة البحریة .كما ال
ترى أي مبرر لتوجیه تحذیر للقطع البحریة في المنطقة.
وقال قائد سالح البحر للجیش اإلیراني ،لذا فإن األخبار
المنتشرة من قبل بعض وسائل اإلعالم االستكباریة ال أساس
لها من الصحة.
من جهة أخ��رى ،قالت متحدثة باسم اللجنة الدولية
للصليب األحمر الدولية أمس ،إن أعضاء في التحالف بقيادة
السعودية الذي يشن عدوانا ً على اليمن يمنعون وصول
طائرة تابعة للصليب األحمر تنقل إمدادات طبية عاجلة إلى
صنعاء.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر« :بإزالة العقبات
سريعا ً أمام نقل اإلم��دادات الطبية الحيوية لليمن الالزمة

لعالج المصابين بعد أسبوع من االشتباكات والضربات
الجوية».
وقالت المتحدثة سيتارا جابين في جنيف« :لم نحصل

�سفير قطر يعود �إلى القاهرة
تح�سن في العالقات
في بادرة ّ
أع��ل��ن��ت وك��ال��ة «أن���ب���اء ال��ش��رق
األوس����ط» المصرية الرسمية أن
السفير القطري لدى مصر سيف بن
مقدم البوعينين استأنف عمله في
س��ف��ارة ب�لاده بالقاهرة ف��ي أح��دث
ب��ادرة على تحسن عالقات البلدين
بعد نحو شهر ونصف من استدعاء
السفير إلى الدوحة للتشاور.
وك��ان البوعينين راف��ق أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل
ثاني إل��ى مؤتمر القمة العربي في
منتجع ش��رم الشيخ المصري في

مطلع األسبوع.
وقالت الوكالة« :استأنف سفير
دول��ة قطر بالقاهرة مندوبها الدائم
لدى جامعة ال��دول العربية السفير
سيف بن مقدم البوعينين مهمات
عمله بسفارة بالده بالقاهرة رسميا ً
اليوم (أمس)».
وك��ان��ت ق��ط��ر اس��ت��دع��ت السفير
للتشاور بعد خالفات بين البلدين
بشأن ضربة جوية وجهتها مصر
لمواقع مسلحين في ليبيا ردا ً على
إع�لان مقاتلين م��ن تنظيم الدولة

انطالق «ال�صم�صام  »5ال�سعودي ـ الباك�ستاني
بالقرب من الحدود اليمنية
بدأت القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة في الجيش الباكستاني فعاليات التمرين
المشترك «الصمصام  »5والذي سيركز على فنون القتال في البيئة الجبلية ،في وقت أعلنت إسالم آباد استعدادها
إرسال قوات إلى األراضي السعودية لالنضمام إلى «عاصفة الحزم».
ويجري تمرين «الصمصام  »5في مركز الملك سلمان للحرب الجبلية في ميدان شمرخ شمال منطقة الباحة،
وذلك بحضور قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء ركن فارس بن عبدالله العمري وعدد من ضباط الجانبين
السعودي والباكستاني.
وأوضح قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء ركن فارس بن عبدالله العمري أن تمرين «الصمصام  »5يأتي
ضمن مجموعة من التمارين المشتركة مع عدد من الدول ،بهدف رفع كفاءة القوات العسكرية السعودية سوا ًء
في الحروب الجبلية أو في الحروب غير النظامية.
وأكد العمري أن «الصمصام  » 5مبرمج ضمن مجموعة من الخطط االستراتيجية للتدريب تجاه تطوير كفاءة
القوات السعودية ،موضحا ً أنه ليس له أي عالقة بأي عمليات عسكرية حالية بل هو مكمل لرفع مستوى األداء
والفعالية للقوات العسكرية.

«عقبة بن نافع» تتوعد تون�س
وتجهز  462انتحاري ًا
اإلس�لام��ي��ة ذب���ح  21ق��ب��ط��ي �ا ً من
المصريين العاملين ف��ي جارتها
الغربية.
وبدأ الخالف عندما عبرت قطر عن
تحفظها على الهجوم خالل اجتماع
لجامعة الدول العربية أيد حق مصر
في الرد على ذبح المصريين.
وقبل بدء القمة العربية استقبل
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح
السيسي أمير قطر بالعناق والقبالت
في مطار شرم الشيخ فيما بدا إشارة
إلى تحسن في عالقات البلدين.

رو�سيا تجدَّ د الوقوف مع ليبيا في مواجهة الإرهاب

الثني� :سنطلب تدخ ًال عربي ًا

أك��د رئيس ال���وزراء الليبي عبدالله الثني أن بالده
ستتقدم إلى جامعة الدول العربية بطلب التدخل عربيا ً
لدعم الشرعية في مواجهة اإلره��اب رافضا ً االتهامات
الموجهة لحكومته بعرقلة الحوار الوطني ،م َّتهما ً البعثة
ّ
األممية التي يقودها المبعوث األممي لدى ليبيا برناردينو
ليون بغض النظر عن استهداف اإلرهابيين مواقع مدنية
في ليبيا.
وقال الثني في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء
الشرق األوسط إن قرارات القمة العربية التي عقدت بشرم
الشيخ تصب في مصلحة الشعب الليبي .ولفت إلى وقوف
دول عربية إلى جانب القضية الليبية منذ البداية ،وقال
إن رئيس أرك��ان الجيش الليبي ،سيشارك في اجتماع
رؤساء األركان العرب لتشكيل القوة العربية المشتركة،
«باإلمكانات المتاحة لدينا سنكون داعمين لهذه القوة».
الموجهة
على صعيد آخ��ر ،رف��ض الثني االتهامات
ّ

على إذن من أعضاء التحالف حتى اآلن» ورفضت تحديد
السلطات المسؤولة عن منع الطائرة التي ما زالت موجودة
في جيبوتي.

لحكومته بعرقلة الحوار الوطني ،م َّتهما ً البعثة األممية
بغض النظر عن استهداف المتشدِّدين مواقع مدنية في
ليبيا .وق��ال إنَّ المبعوث األممي لدى ليبيا برناردينو
ليون ،يغض النظر عن استهداف قوات «فجر ليبيا» مواقع
مدنية ،بينما يشجب تح ُّركا ً للجيش الليبي عند استهدافه
مواقع المتط ِّرفين ،متهما ً إياه بالنظر إلى المشهد الليبي
«بعين واحدة».
من ناحية أخرى ،جدَّدت روسيا نيتها الوقوف مع ليبيا
في مواجهة اإلرهاب الذي تعانيه ،وأعلنت دعمها مؤسسات
الدولة المتم ِّثلة في الحكومة الموقتة ومؤسسات الجيش
واألمن.
وأشار السفير الروسي لدى ليبيا ،إيفان مولوتكوف،
خالل لقاء جمعه بالثني في تونس الليلة قبل الماضية
إلى أهمية دور روسيا في مستقبل ليبيا المتم ِّثل في تدريب
وتطوير والمساهمة في بناء المؤسسة العسكرية الليبية.

أعلن ما يمى بـ«كتيبة عقبة بن
نافع» المتحصنة بجبال الشعانبي
بمحافظة القصرين أن  462من
عناصرها يستعدون لتنفيذ عمليات
انتحارية في تونس.
ونشرت الجماعة بيانا ً جديدا ً ردا ً
على مقتل «أمير الكتيبة» لقمان أبو
صخر و 8آخرين في مواجهات مع
القوات األمنية التونسية في محافظة
قفصة ،وسط غرب البالد ،أعلنت فيه
استعداد  462عنصرا ً للقيام بهجمات
جديدة ضد أفراد ومواقع جديدة في
تونس.
وهددت الكتيبة باغتيال الرئيس
التونسي الباجي القائد السبسي،
ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ،إلى
جانب استهداف وزير الداخلية ناجم

نقل أحد المصابين من هجوم «باردو»

الغرسلي ،والمتحدث باسم الداخلية
محمد علي العروي.
وأك���دت الكتيبة ف��ي بيانها أن
«عملية ب����اردو» ال��ت��ي أوق��ع��ت 23
شخصاً ،بينهم  20أجنبياً ،كان
ه��دف��ه��ا ج���س ال��ن��ب��ض ،م��ت��وع��دة
بهجمات أكثر دموية.
وك����ان وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ،ناجم
الغرسلي ،كشف في مؤتمر صحافي،
أن اإلرهابيين التسعة الذين قتلوا
في محافظة قفصة كانوا يعتزمون
التوجه إلى الحدود الليبية للحصول
على سيارات مفخخة لتنفيذ عمليات
تفجير بتونس بمساعدة عنصر
إرهابي ليبي.
وكانت كتيبة عقبة بن نافع ظهرت
بعد ثورة  14كانون الثاني ،وخططت

إلقامة» أول إمارة إسالمية» بشمال
أفريقيا ،ويرجع أصل تسمية الكتيبة
إلى اسم القائد عقبة بن نافع ،أبرز
القادة اإلسالميين الذين فتحوا بالد
المغرب ،بما فيها تونس .وفي شهر
أيلول  2014أعلنت الكتيبة مبايعة
تنظيم»داعش» ودعته إل��ى تجاوز
ح��دود س��وري��ة وال��ع��راق ،وتحطيم
«الطغاة» في كل مكان.
وتعتبر كتيبة عقبة بن نافع قوات
األم��ن والجيش بأنهم «طواغيت»
وتحرض على قتلهم واستهدافهم،
وقد زرعت ألغاما ً في جبل الشعانبي
حيث يتحصنون لمنع تقدم قوات
الجيش واألمن ،وأدت هذه االنفجارات
إلى مقتل وإصابة عدد كبير من القوات
التونسية.

