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القمة الـ 3للدول ( ...تتمة �ص)9

مهين وحوارين ( ...تتمة �ص)9

من جهة أخرى ،أكد الرئيس بوتين أن إيران حليف موثوق على
الصعيدين اإلقليمي والدولي لروسيا ،وقال« :لقد قطعنا عهدا ً بأن ال
نطعن حلفاءنا من الخلف ولن نقوم بأي إجراء يض ّر بهم من خلف
الكواليس ،وإن كان هناك خالف فإننا نسويه من خالل الحوار».
ووصف الرئيس الروسي مواقف البلدين في ما يخص الموضوع
السوري بأنها متقاربة ،مشيرا ً الى أهمية التعاون في هذا المجال
وقال« :نحن أيضا ً نعتقد بأن ح ّل األزمة السورية يتم عبر الخيار
السياسي ،والرضوخ لرأي الشعب وتلبية مطالب جميع الطوائف
ّ
يحق ألي أحد بأن يفرض
والكيانات السياسية في هذا البلد ،وال
رأي��ه على شعب هذا البلد ،وأن يقرر مصير الحكومة أو رئيس
الجمهورية بدال ً منه».
وشدد بوتين بالقول« :كما أشرتم سماحتكم ،فإن األميركيين
يريدون تحقيق ما لم يحققوه في ساحة الحرب عبر طاولة الحوار،
ولكننا نراقب هذه المسألة بدقة» ،مؤكدا ً استمرار الهجمات الروسية
ضد الجماعات اإلرهابية في سورية.
كذلك شدد على ضرورة التعاون والتنسيق الفكري بين طهران
وموسكو لتسوية األزم��ة السورية سياسياًَ ،وق��ال« :إن الذين
يتشدقون بالديمقراطية على الصعيد الدولي ال يمكنهم معارضة
االنتخابات في سورية».
وفي السياق ،قال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم
الرئيس الروسي تعليقا ً على المحادثات «رك��ز النقاش بدرجة
كبيرة على األزم��ات في المنطقة ،وتناول الحديث األوض��اع في
مفصل لآلراء ،وشدد الطرفان على
سورية خاصة .وجرى تبادل
ّ
تطابق مواقف موسكو وطهران باعتبار أن إمالء خيارات التسوية
السياسية من الخارج أمر مرفوض ،وال يوجد بديل من تطبيق
أساليب التسوية السياسية من قبل الشعب السوري نفسه».
وأكد الكرملين أن التنسيق بشأن األزمة السورية سيكون محور
المحادثات بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين والعاهل األردني
الملك عبدالله الثاني (اليوم) الثالثاء المقبل ،حيث من المقر أن
تجرى المحادثات في المقر الرئاسي بمنتجع سوتشي جنوب
روسيا.
وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحافيين
«يأتي اللقاء بين الزعيمين الروسي واألردن��ي في وقت مناسب
ويكتسب أهمية كبيرة نظرا ً إلى التطورات في األزمة السورية .ومن
البديهي أن يكون هذا الموضوع محور المحادثات المقبلة».
وأضاف« :تشكل سورية المسألة األولى والرئيسية .وفي هذا
علي أن أشير إلى تشكيل آلية للتنسيق بين عسكريي
السياق
ّ
البلدين بهذا الشأن في تشرين األول» ،موضحا ً أن موسكو تقترح
على عمان تنسيق التعاون العسكري الثنائي بين البلدين مع

مركز المعلومات التنسيقي في بغداد والذي أقامته روسيا والعراق
وإيران وسورية للتنسيق في محاربة «داعش».
وذكر أن األردن يتولى في الوقت الراهن مهمة تنسيق الجهود
لوضع قائمة م��وح��دة للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة التي ت��ح��ارب في
سورية ،ولذلك فإن عمان تتلقى معلومات بهذا الشأن من هيئات
االستخبارات ووزارات الدفاع من مختلف الدول.
الى ذلك ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف
أن مشروع القرار الروسي الذي قدمته روسيا إلى مجلس األمن
حول محاربة اإلرهاب ال يحتوي على أي كلمة تتحدث عن مستقبل
الرئيس بشار األسد ،مؤكدا ً أن هذه المسألة ال تدخل بين أهداف
المشروع.
وتأتي تصريحات غاتيلوف ردا ً على ما أدلى به ممثل بريطانيا
الدائم لدى األمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي يترأس المجلس
بأنه «من أجل مواصلة العمل بمشروع القرار الروسي سيكون من
الضروري التغلب على الخالفات بشأن دور الرئيس األسد».
يأتي ذلك في وقت بحث وزير الخارجية األميركي جون كيري مع
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي سبل
توحيد أطياف المعارضة السورية في مؤتمر تستضيفه الرياض
منتصف الشهر المقبل.
وأجرى كيري أمس محادثات مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين
كبار بمن فيهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبحث هذه
المسألة تمهيدا ً إلطالق مفاوضات تسوية شاملة تم االتفاق عليها
في مؤتمر فيينا أخيراً.
وفي ما يخص مؤتمر الرياض ،فقد أعلن عبد الله المعلمي مندوب
السعودية في األمم المتحدة أن «السعودية حريصة على لم شمل
المعارضة السورية ومساعدتها في التقدم بكلمة واحدة وموقف
موحد» ،مضيفا ً أن المؤتمر سيشمل «كل أطياف المعارضة» بما في
ذلك شخصيات من الداخل السوري.
ميدانياً ،تمكنت وح��دات الجيش ال��س��وري وق��وات��ه الرديفة،
مدعومة من الطيران الحربي الروسي ،من استعادة السيطرة على
قريتي مهين وحوارين في ريف حمص الجنوبي الشرقي ،بعد
احتاللها من قبل عناصر»داعش».
وقال مصدر ميداني من حمص« :إن قوات الجيش استهدفت
المجموعات المسلحة من «داعش» ،لمنع تحركها وتقدمها للسيطرة
على طريق حمص دمشق الدولي… وأن عناصر الجيش قامت
بنصب كمائن لهم لضرب تحركاتهم بكافة المحاور» ،مؤكدا ً متابعة
الجيش السوري مالحقة عناصر التنظيم الذين انسحبوا إلى حدود
قرية القريتين بعد تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد واآلليات
الحربية التابعة لهم.

هل يطيح ( ...تتمة �ص)9
في اليمن ،بما في ذلك حركة أنصار الله ،والمؤتمر الوطني ،الذي يتزعمه
الرئيس السابق علي عبد الله صالح .وبحاح ال يمكنه االنقالب على هادي في
الوقت الحالي فقط ،حتى يتمكن من إرسال تطمينات للرياض بأنه سيكون
مؤثرا ً في الجنوب اليمني وأن تكون له قاعدة شعبية تؤيده ،خصوصا ً عند
الحراك الجنوبي ،وهو أمر مستبعَد إن لم نقل مستحيل ،ألن بحاح لن ينسى
ذلك المشهد خالل عودته األولى إلى عدن حيث خرج اآلالف ضده وضد عودته
ووصفته قيادات الحراك مع حكومته بالمحتلين .فلن يكون أمامه إال أن يؤكد
للرياض أن بإمكانه إسكات األصوات التي وقفت ضده بسبل شتى.
في ظل هذا االنقسام ،يتبادر إلى األذهان سؤال واحد ،هو :مَن سيحاور مَن في
جنيف ،هل حركة القوى اليمنية وعلى رأسها حركة أنصار الله وحزب المؤتمر
الوطني ستحاور هادي أم بحاح؟ هل بات األمر بحاجة إلى جنيف آخر لتوحيد
صفوف معسكر هادي ورفاقه؟ ويرى متابعون للشأن اليمني أن ما يجري
في البالد مثل الذي يجري في سورية ،وأن على السعودية واإلم��ارات ترميم
حلفائهما وإرسالهم إلى جنيف ،كما تفعل الرياض اآلن بتجميع المعارضة
السورية لكي ترسلهم للحوار ،وفي كلتا الحالتين ستفشل.

ال�سعودية هي الفيل ( ...تتمة �ص)9
لم يعد الوقت يُسعف السعودية وأدواتها على األرض بعدما ّ
توضحت األمور
سياسيا ً وعسكرياً ،فالجيش السوري في حالة اندفاع سريعة مع حلفائه برا ً
بتنحي
وجوا ً وهجمات باريس اإلرهابية أرخت بظاللها على أي مطلب سعودي
ّ
الرئيس األسد ،كما أن زيادة التمويل والدفع بالمقاتلين األجانب كفيالن بأن
يؤخرا تقدم الجيش ،ولكنه ليس كفيالً بإقناع أوروب��ا الغارقة في الخوف
بضرورة رحيل األسد أوالً.
فاعلية الروس الجوية والحديث عن سيناريوات ميدانية تقلب بشكل كبير
الموازين العسكرية في سورية ،باإلضافة إلى رعب اإلرهاب الذي انتشر في
أوروبا ،كما النار في الهشيم ،كلها عوامل ال يمكن للسعودية الوقوف وحيدة
أمامها بتع ّنت سياسي خارج السرب الدولي الذي أيقن متأخرا ً أن الحرب
على اإلرهاب شيء والرئاسة السورية شيء آخر تماماً ،فتح ّرك ضد اإلرهاب
من البوابة السورية مجبرا ً بشكل غير مباشر على مشاركة األسد حربه ضد
اإلرهاب العالمي.
ّ
بغض النظر عن اعتبار أن هذه المعارضة وإن شكلت أو ح�دّدت سترفع
أولوية الحل السياسي على أساس رحيل األسد ،إال أن هذا يعني بداية تح ّول
في الموقف السعودي في االستعداد الجدي للحلول.
التغاضي عن خطر اإلرهاب في سبيل هزيمة األسد استراتيجية سعودية لن
تلقى بعد اآلن آذانا ً صاغية عند الحلفاء الفرنسيين والغربيين مع احتمال يكبر
بأن تخطو فرنسا خطوة تحمي أمنها الداخلي متخلية عن مصالحها التجارية
أمام أمن مواطنيها فتخسر السعودية الحليف األوروبي األهم.

وتأتي السيطرة المهمة على قريتي مهين و حوارين بالتوازي
مع تقدم لوحدات الجيش في ريف الالذقية الشمالي ،حيث بسط
الجيش سيطرته أمس على تلة الملوحة و تلة السامور ،إضافة إلى
تالل الرشوان والغنمة وزينوتة ،في المحور الشمالي الشرقي لريف
المدينة ،بعد انهيارات واسعة في صفوف المسلحين ،حيث يقترب
الجيش السوري من فرض سيطرته على كتف الغدر االستراتيجي،
وتالل السرمانية و كباني.
كما تقدمت وحدات الجيش على المحور الشمالي الغربي
لريف الالذقية ،انطالقا ً من كسب وسيطر على المروج وجبل
بيت أحمد وجبل القريمة وج��ورة المي وبيت معروف وبيت
نجيب بشارة.
وفي سياق متصل ،كشفت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها في
سورية دمرت خالل  5أيام أكثر من ألف شاحنة لنقل النفط تابعة
لـ«داعش» باإلضافة إلى ورش لتكرير النفط في أراض خاضعة
لسيطرة التنظيم.
وأوضح اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع
الروسية أن طائرات االستطالع الروسية كشفت في ريف الرقة
قافلتين لشاحنات نقل النفط ،كانتا متجهتين إلى ورش تكرير
تابعة لـ«داعش» .وأسفرت غارة شنتها طائراتها «سو »-34عن
تدمير قرابة  80شاحنة.
وفي ريف الرقة الجنوبي الغربي دم��رت الطائرات الروسية
مستودعا ً كبيرا ً للنفط ،وفي ريف الرقة الجنوبي استهدفت القاذفات
ورشة لتكرير النفط تابعة لإلرهابيين ،في حين دمرت الطائرات
مستودعا ً للنفط بالكامل في البادية على بعد قرابة  50كيلومترا ً
شمال دير الزور.
كذلك نقلت وزارة الدفاع الروسية عن مركز التنسيق العملياتي
في بغداد تأكيده تكبد عصابات اإلرهابيين في أرياف دير الزور
والرقة وحلب خسائر فادحة جراء الغارات الروسية.
وأوضح كوناشينكوف أن الغارات في ريف حلب أسفرت عن
تعطيل نظام إدارة عصابات اإلرهابيين بالكامل ،ما دفع بأفرادها
إلى مغادرة مواقعهم واالنسحاب إلى داخل األراض��ي الخاضعة
لسيطرة التنظيمات اإلرهابية.
وكشف كوناشينكوف أن العصابات اإلرهابية تكبدت خسائر
أيضا ً في محيط بلدة سراقب بريف إدلب وقلعة المضيق بريف
حماة بسبب الغارات الروسية.
كما أعلنت وزارة ال��دف��اع أن طائراتها نفذت خ�لال اليومين
الماضيين  141طلعة قتالية وأغارت على  472موقعا ً لإلرهابيين
في أرياف حلب ودمشق وإدلب والالذقية وحماة وحمص والرقة
ودير الزور.

بين الدول األعضاء في المنتدى والمصدرة للغاز ،معربا ً
عن أمله في التوصل إلى تنمية مستدامة وثابتة في
فنزويال بحلول عام .2030
ون �دّد الرئيس البوليفي ايفو موراليس باألعمال
اإلرهابية التي شهدها العالم مؤخراً ،معلنا ً تضامن
ب�ل�اده الكامل م��ع ه��ذه ال���دول ف��ي مواجهة ظاهرة
اإلرهاب.
واعتبر الرئيس النيجيري محمد البهاري في كلمة أن
المنتدى يهدف إلى تثبيت االستقرار في السوق العالمية
ولدينا عوامل عدة تدفعنا إلى التقدم ،مضيفاً« :أننا
نستطيع التعاون في ما بيننا بشكل مثمر للوصول إلى
األهداف ويجب البحث عن فرص جذب االستثمارات».
أما رئيس غينيا االستوائية تيودور أوبيانغ فأشار
إل��ى «أننا لم نستطع االستفادة من ثرواتنا بسبب
السياسات الخاطئة لبعض الدول الكبرى».
وأشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى أن الحكومة
العراقية تعمل على إقامة استثمارات مشتركة لتطوير
إنتاج الغاز في العراق ،الفتا ً إلى أنه لدينا مشروعان
مع إيران في مجال الغاز عبر محافظة نينوى وقد أنجز
وهناك مشروع في البصرة قيد اإلنجاز».
وقال معصوم إن بالده تسعى إلى استقطاب الدول
المستوردة والمنتجة للغاز الطبيعي ،معتبرا ً أن تطوير
مبادرات التعاون يعزز خطواتنا في هذا االتجاه ويغذي
اقتصاد دولنا.
وبحسب وسائل إعالم إيرانية ،فإن البيان الختامي
للقمة سيركز على تعزيز التعاون بين األعضاء للتأثير
في سوق الغاز العالمية ،وإطالق مشاريع جديدة .كما
سيتضمن توصيات سترفع إلى قمة المناخ العالمية في
باريس األسبوع المقبل.
ويبلغ إنتاج الدول األعضاء في المنتدى  42في المئة
من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في العالم ،وتمتلك هذه
الدول  67في المئة من احتياطيات العالم من الغاز
البالغة  187تريليون متر مكعب .وتصل نسبة مساهمة
الدول األعضاء في تجارة العالم من الغاز  85في المئة،
وتمتلك  40في المئة من خطوط اإلمداد في العام.
وتستأثر روسيا بالمركز األول من حيث احتياطيات
الغاز ،حيث تمتلك  49تريليون متر مكعب ،تليها إيران
بـ 34تريليون متر مكعب ثم ،قطر بـ 25تريليون متر
مكعب.

وأك��د الرئيس اإليراني حسن روحاني في كلمته
االفتتاحية للقمة ،أن بالده سترفع سقف إنتاجها من
النفط بعد االتفاق النووي مع الدول السداسية ما يتيح
لها زيادة صادراتها ،داعيا ً كل الدول إلى االستثمار في
إيران والحكومة ستقدم كل التسهيالت للمستثمرين
في مجالي الطاقة والغاز.
وأش��ار روحاني إلى أن السياسيات التي فرضت
علينا منعتنا من االستفادة من كل امكاناتنا المتاحة،
معتبرا ً أنه من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة
لتحديد السوق المشتركة للغاز الطبيعي.
ولفت الرئيس اإلي��ران��ي إل��ى وج��ود توجه نحو
استهالك الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي أحد مصادر
هذه الطاقة وهو عامل للتعاون بيد الدول ،قائالً« :يجب
أن يكون هناك تعاون دولي للحفاظ على البيئة وأمامنا
تحديا التنمية المستدامة وتأمين مصادر الطاقة».
وأعلن روحاني انضمام جمهورية أذربيجان بصفة
عضو مراقب إلى منتدى الدول المصدرة للغاز.
من جهة أخ��رى ،رأى الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين في كلمة خالل القمة ،أن المنتدى الحالي سيكون
مهما ً وسيكون عملنا مؤثرا ً جدا ً ألن الغاز من العوامل
األساسية لتطوير الطاقة النظيفة.
وتوقع الرئیس الروسي ارتفاع الطلب العالمي على
الغاز الطبيعي الى أكثر من  30في المئة بحلول عام
 2040مؤكدا ً أن بالده قد استثمرت كثیرا ً في قطاع
الغاز.
وصرح بوتين« :إننا نساهم بشكل كبیر في األمن
االقتصادي العالمي» ،مؤكدا ً أن الغاز هو من أنواع
الطاقة المرغوبة والنظیفة والصدیقة للبیئة.
وقال الرئيس الروسي أنه یجب تطویر حقول الغاز
الجدیدة وتوفیر البنی التحتیة لتصدیر الغاز ،مشیرا ً
الی أن الطلب سیزداد علی الطاقة في المستقبل وهذا
الموضوع یتطلب منا أن نتحرك أكثر في هذا المجال.
وص��رح« :أن��ه یجب أن نقلل من مجازفة االستثمار
لتأمین عرض الغاز الطبیعي».
وتابع بوتين« :إننا افتتحنا بورصة خاصة بالغاز
في سن بطرسبورغ ونسعی ال��ی تصدیر الغاز الی
الشرق وكذلك الی أوروبا».
وب��دوره ،ن ّوه الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو
إلى أننا نشهد يوما ً بعد يوم تنسيقا ً في المواقف وتطورا ً

القوات العراقية �ستح�سم معركة الأنبار قريب ًا

«داع�ش» يتبنى قطع ر�أ�س راعي الأغنام

لماذا ظهر ليفي في �سنجار مع البرزاني؟

تون�س :مخطط الغتيال المرزوقي

بغداد ـ مصطفى حكمت العراقي
يتزايد يوما ً بعد ي��وم التمدّد الكردي على
األراضي المجاورة إلقليم كردستان ،فبعد أن تم
تحرير محافظة ديالى قبل أكثر من عام نشاهد
ان قوات البيشمركة منعت اآلالف من العوائل
العربية والتركمانية من العودة الى مناطقها
أراض كردستانية .وهذا
المحررة بحجة أنها
ٍ
ما تم رفضه من قيادات الحشد الشعبي التي
وصفت هذه األعمال باالحتالل الكردي.
استمرت هذه الممارسات في باقي األراضي
ذات ال���وج���ود ال���ك���ردي وأدت إل���ى حصول
اشتباكات مسلحة بين الحشد الشعبي وقوات
البيشمركة ،كما حصل في قضاء الطوز ،وهو
احد اقضية محافظة صالح الدين ذات األغلبية
التركمانية ،حيث شهد ال��ق��ض��اء ف��ي االي��ام
الماضية أع��م��ال تخريب واس��ع��ة وم��ح��اوالت
اغتيال لبعض قادة الحشد الشعبي مما أدى
الى تدخل المرجعية الدينية ومطالبتها أهل
الحكمة والعقل لحل االم��ور بطريقة سلمية
قانونية ،ولكن الحدث األخير الذي أثار حفيظة
الشعب ال��ع��راق��ي ه��و تحرير ق��ض��اء سنجار
بطريقة توحي بأن القضاء تم تسليمه لقوات
البيشمركة من دون قتال حتى أصبح البعض
يشك في أن داعش لم يكن موجودا ً في المنطقة
أصالً ،ألن التجربة أثبتت أن التنظيم اإلرهابي
ال يترك المناطق التي استحوذ عليها إال بقتال
مرير وضحايا كثيرة يقدمها التنظيم قبل أن
يخرج وإن خرج يترك المنطقة مليئة باأللغام
والعبوات .وهذا ما لم يحدث في تحرير سنجار
وما حصل عمليا ً في جميع المعارك السابقة مع
التنظيم اإلرهابي.
هذه التكهنات ازدادت بشكل كبير بعد أن
أظهرت ص��ور ملتقطة من سنجار لمجموعة

م��ن ق��وات البيشمركة م��ع المرشح الرئاسي
«اإلسرائيلي» السابق برنارد ليفي ،ما وصفه
ائتالف دولة القانون بأنه أمر ليس بالغريب،
حيث ل��م يعد خافيا ً ارت��ب��اط رئ��ي��س اإلقليم
مسعود البرزاني باألجندة «اإلسرائيلية» في
المنطقة .وهو ما لم يتم نفيه من قبل حكومة
اإلقليم مما يؤكد وجود ليفي في سنجار.
اسباب هذه الزيارة ،حسب بعض المراقبين،
هي لزيادة الدعم المقدم للبيشمركة والمساهمة
في إبقاء مسعود برزاني في السلطة اكبر وقت
ممكن.
من االمور البديهية في عالم السياسة هو أن
تعامل ال��دول والمك ّونات مع بعضها البعض
يتم على أساس المصالح المشتركة؛ فهل من
المنطقي أن تقوم ال��والي��ات المتحدة واغلب
دول االتحاد األوروبي بتزويد قوات البيشمركة
بالسالح والذخائر ومستلزمات المعركة كافة
بالمجان م��ن دون أن يكون هنالك مصالح
تقتضي ه��ذا ال��دع��م؟ م��ع العلم أن الحكومة
العراقية لديها صفقات سالح مع أغلب هذه
الدول واألموال مدفوعة مسبقا ً ولم يتم تزويد
العراق بالسالح ،بالرغم من أننا نعيش حالة
حرب مفتوحة مع التنظيم اإلرهابي.
الجانب األميركي كان وال يزال المدافع األكبر
عن حقوق إقليم كردستان في العراق حتى أن
نائب الرئيس األميركي بايدن دعا في اكثر من
م��رة ال��ى اقامة األقاليم الثالثة ودم��ج اإلقليم
السني مع إقليم كردستان ،خصوصا ً أن اغلب
المناطق المجاورة إلقليم كردستان هي ذات
أغلبية سنية؛ اما وزير الدفاع األميركي فأكد
بشكل واضح في جلسة الكونغرس األخيرة أن
قوات البيشمركة هي الحليف األفضل واألقوى
للواليات المتحدة في العراق ويجب ان نستمر
بدعمها والمناطق التي ال توجد فيها قوات عراقية

يجب أن تخضع لسيطرة البيشمركة .لهذه
األسباب استغنى اإلقليم عن فكرة االستقالل
وإقامة الدولة الكردية ،خصوصا ان الوضع
اإلقليمي والدولي ال يسمح بقيامها في المستقبل
القريب حيث تم إسناد تنفيذ الدور األميركي في
العراق للقيادة الكردية ،خصوصا ً بعد ان سقط
الحليف الشيعي بقيام تجربة الحشد الشعبي
المدعوم إيرانيا ً والمؤيد بشكل واضح لمحور
الممانعة في المنطقة ،وكذلك ضعف القيادة
السنية وانقسامها بين المحاور المختلفة .وهو
ما جعل نائب الرئيس العراقي السابق اسامة
النجيفي يقول إن الموصل ستتحرر من دون
قتال ،كما حصل في سنجار ،مما يؤكد وجود
اتفاقات سرية لجعل البيشمركة هي المسيطر
األكبر على شمال العراق وكذلك جعلها القوة
األكثر واألقوى تسليحا ً على األرض.
إن الحل األم��ث��ل لوقف ه��ذه المخططات،
بحسب مراقبين وقيادات سياسية عسكرية من
الجيش العراقي والحشد الشعبي هو التعجيل
بحسم معركة األنبار واإلمساك ب��األرض من
العشائر المؤيدة للحكومة العراقية وعودة
األهالي الى مناطقهم ليتسنى للقوات األمنية
�وج��ه لمعركة تحرير
والحشد الشعبي ال��ت� ّ
الموصل قبل أن ينجح التخطيط األميركي
بالتعاون مع إقليم كردستان بتسليم الموصل
للكرد من دون عناء.
المخطط األميركي لن يمر بسهولة ،حتى وإن
تطلب سقوط دماء كما حصل في قضاء الطوز.
وه��ذا م��ا اك��ده امين ع��ام عصائب أه��ل الحق
الشيخ قيس الخزعلي وامين عام منظمة بدر
هادي العامري ،حيث أكدا أن الحشد الشعبي
سيتواجد ف��ي أي م��ك��ان ال يخضع لسيطرة
الدولة ولن يمنعه في ذلك أي قوة سواء كانت
البيشمركة أو داعش أو غيرهما.

ألقت األجهزة األمنية التونسية القبض على عناصر إرهابيين في
سيدي بوزيد والقيروان وسوسة واعتقلت العشرات في العاصمة ومناطق
مختلفة .نجاح أمني لألجهزة المختصة لكنه يعكس في الوقت نفسه مدى
انتشار الخاليا اإلرهابية في البالد.
وفي السياق ،أكد أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد
الدايمي أمس ،أن السلطات التونسية أبلغت الرئيس السابق المنصف
المرزوقي بوجود مخطط الغتياله.
من جهته صرح عدنان منصر ،عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر
من أجل الجمهورية إلذاعة محلية ،أن رئيس الجمهورية التونسي السابق
منصف المرزوقي تلقى منذ قليل إشعارا ً رسميا ً من السلطات األمنية
بسوسة تبلغه من خالله بوجود مخطط ارهابي الستهدافه بعملية نوعية
في الفترة المقبلة.
وأشار منصر إلى أن مكتب المرزوقي سيعقد ندوة صحافية على الساعة
الرابعة من بعد زوال اليوم لتقديم المعطيات والموقف من هذا الموضوع،
بالمقر المركزي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
كما كتب عدنان منصر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» أن رئيس الجمهورية السابق تلقى منذ قليل
إشعارا ً رسميا ً من السلطات األمنية بسوسة بوجود معلومات مؤكدة عن
مخطط إرهابي الغتياله.
من جهة أخرى ،أقدم تنظيم «داعش» اإلرهابي على قطع رأس فتى
( 16سنة) يرعى األغنام بذريعة تخابره مع الجيش التونسي ضد
عناصره.
وتبنى التنظيم في شريط فيديو نشره على موقع التواصل االجتماعي
«يوتيوب» أول من أمس عملية ذبح راعي األغنام الفتى مبروك السلطاني.
وجاء على لسان التظيم في الفيديو أنه «تم تنفيذ حكم الله في الراعي
ليكون عبرة لمن يعتبر ،وهذا مصير كل من يقف في صف طواغيت تونس
ضد جنود الخالفة».
كما ورد في الفيديو تصريحات للراعي أثناء التحقيق معه من قبل
الجماعة اإلرهابية قال فيها إنه «يتعامل مع الجنود وينقل لهم معلومات
حول اإلرهابيين الموجودين في جبال المغيلة وسط غرب تونس مقابل
أموال».
وتم في آخر الشريط بث صورة للراعي مقطوع الرأس كما نبه اإلرهابيون
إلى أن «هذا مصير كل من يتعاون مع الجيش».
وكانت مجموعة إرهابية قد أقدمت على قطع رأس مبروك السلطاني
قبل نحو أسبوع وقامت بإرساله إلى أهله في محافظة سيدي بوزيد وسط
غرب تونس.
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