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«الدولة اإلسالمية» موجود في مصر
كموجه ألخطر الجماعات؟

يتجزأ من البنية األمنية ألوروبا.
وأضافت ميركل أن العقوبات الجديدة
ل�لات�ح��اد األوروب ��ي ال�ت��ي ك��ان م��ن املقرر
إع�ل��ان � �ه� ��ا ،أم � � ��س ،ب �س �ب��ب م� ��ا وص �ف �ت��ه
بوجود قوات روسية بشكل غير مشروع
في شرق أوكرانيا ،يمكن تعليقها إذا ما
ج��رى التوصل إل��ى ات�ف��اق إلط�ل�اق النار
وتوقف التصعيد في األزمة األوكرانية.
وفي هذه األثناء ،تتواصل االستعدادات
من أجل بدء مناورات «رابيد ترايدنت»

ال �ع �س �ك��ري��ة ،ال �ت��ي م ��ن امل �ق ��رر أن ت�ج��ري
ف��ي م��رك��ز أم��ن وح�م��اي��ة ال �س�لام ال��دول��ي
في مدينة يافوريتش في أوكرانيا ،في
الفترة بني  15و  26أيلول الحالي والتي
يشارك فيها أكثر من  1300عسكري من
 15دول��ة .وتحمل هذه املناورات أهمية،
إلرس � ��ال ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة االم �ي��رك �ي��ة
للمرة األولى ،جنودًا ،إلى أوكرانيا ،منذ
بدء األزمة بني األخيرة وروسيا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ي �ب��دو أن ال �ت �ق��اري��ر ع��ن االرت� �ب ��اط بني
ت �ن �ظ �ي��م «ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ،ال ��ذي
ي �ق��ات��ل إلع � ��ادة رس� ��م خ��ري �ط��ة ال �ش��رق
األوس � � ��ط ،وأخ� �ط ��ر ج �م��اع��ة م �ت �ش��ددة
ف��ي م�ص��ر ت�ت��أك��د ص�ح�ت�ه��ا ي��وم��ًا بعد
ي��وم ،إذ نشرت وكالة «روي�ت��رز» أمس
ت�ق��ري�رًا ج��دي �دًا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال يشير
إلى أن «الدولة اإلسالمية» ُيسهم في
تدريب جماعة «أنصار بيت املقدس»،
األم � � ��ر ال � � ��ذي ي ��زي ��د ت �ع �ق �ي��د ال �ج �ه��ود
املبذولة إلعادة االستقرار ألكبر الدول
العربية سكانًا.
وإذا ت��أك��د أن ال�ت�ن�ظ�ي��م  -وه��و أن�ج��ح
ج�م��اع��ة ج�ه��ادي��ة ف��ي املنطقة ح��ال�ي��ًا -
ّ
يمد نفوذه إلى مصر ،فإن ذلك سيدق
أج � � ��راس ال �خ �ط ��ر ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة ال �ت��ي
تواجه السلطات فيها بالفعل تحديًا
أم�ن�ي��ًا م��ن ج�م��اع��ات م�ت�ش��ددة تكونت
في الداخل.
ونقلت «روي �ت��رز» ع��ن «ق��ائ��د كبير في
ج �م��اع��ة أن �ص ��ار ب �ي��ت امل� �ق ��دس» ،ال�ت��ي
تنشط ف��ي شبه ج��زي��رة سيناء والتي
قتلت م�ئ��ات م��ن ق ��وات األم ��ن املصرية
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي ،ق��ول��ه إن تنظيم
«ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ق� ��دم ل�ل�ج�م��اع��ة
توجيهات ب�ش��أن كيفية العمل بشكل
أكثر فاعلية .وقال «القائد»« :يعلموننا
كيف نقوم بالعمليات .نحن نتواصل
ع� �ب ��ر اإلن� � �ت � ��رن � ��ت» .وأض� � � � ��اف« :ه� � ��م ال
ي �ع �ط��ون �ن��ا أس �ل �ح��ة أو م �ق��ات �ل�ي�ن ،ل�ك��ن
ي�ع�ل�م��ون�ن��ا ك�ي��ف ن�ش�ك��ل خ�لاي��ا س��ري��ة
تضم كل منها خمسة أعضاء .شخص
واح� � ��د ف �ق ��ط (م � ��ن ك� ��ل خ �ل �ي ��ة) ي�ت�ص��ل
بالخاليا األخرى».
والجماعات املتشددة والدولة املصرية
ع� ��دوان ق��دي �م��ان .وب �ع��ض أخ �ط��ر ق��ادة
تنظيم «القاعدة» ،ومن بينهم قائدها
ال �ح��ال��ي أي �م��ن ال �ظ��واه��ري ،م�ص��ري��ون.
وثار القلق في مصر بعد نجاح «الدولة
اإلس�لام�ي��ة» ف��ي االستيالء على أج��زاء
ك �ب �ي��رة م��ن س��وري��ا وال� �ع ��راق .وت�ق��ات��ل
ال �س �ل �ط��ات امل �ص��ري��ة ج �م��اع��ة «أن �ص��ار

ب� �ي ��ت امل � � �ق� � ��دس» وأي� � �ض � ��ًا م �ت �ش��ددي��ن
اس �ت �غ �ل��وا ال �ف��وض��ى ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا خ�لال
مرحلة م��ا بعد العقيد معمر القذافي
للتمركز على حدود البلدين.
وق � � � ��ال امل � � �ص � � ��در ،ال � � � ��ذي ت � �ح � ��دث إل� ��ى
«روي �ت��رز» ،إن هجمات الجيش مثلت
ض �غ �ط��ًا ع �ل��ى ج �م��اع��ة «أن � �ص� ��ار ب�ي��ت
املقدس» وسببت فرار أعضاء التنظيم
إل � ��ى م �ن ��اط ��ق أخ� � ��رى ف� ��ي م� �ص ��ر ،ل�ك��ن
التنظيم ال يزال يشكل خطرًا أمنيًا.
ويقول املسؤولون األمنيون املصريون
إن ق� ��ادة «ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة» وق ��ادة
«أنصار بيت املقدس» أقاموا اتصاالت

قدم «الدولة»
لجماعة «أنصار بيت
المقدس» توجيهات
بشأن كيفية العمل
بشكل أكثر فاعلية

ف��ي م��ا بينهم .وف��ي ال��وق��ت نفسه أق��ام
امل�ت�ش��ددون ال��ذي��ن ي�ت�خ��ذون م��ن ليبيا
قاعدة لهم اتصاالت مع «أنصار بيت
امل �ق��دس» ،األم��ر ال��ذي أدى إل��ى تكوين
شبكة معقدة.
وبعد سلسلة عمليات أمنية شهدتها
م �ن �ط �ق��ة ش � �م� ��ال س� �ي� �ن ��اء ف � ��ي ال �ف �ت ��رة
األخ�ي��رة ،التي سجل خاللها عمليات
ق�ط��ع رؤوس ل�ل�م��رة األول ��ى ف��ي مصر،
وص ��ف «ق��ائ��د أن �ص��ار ب �ي��ت امل �ق��دس»،
الذي تحدث إلى «رويترز» ،عملية قطع
ال � ��رؤوس ب��أن �ه��ا رس��ال��ة واض �ح��ة ألي
شخص يتعاون مع «أعداء» الجماعة.
ب ��دوره ،ق��ال م�س��ؤول أم�ن��ي« :م��ؤك��د أن

ه �ن��اك ع�ل�اق��ات ب�ي�ن األن �ص��ار وال��دول��ة
اإلسالمية ،لكن ليس هناك أعضاء في
الدولة اإلسالمية في مصر» .وأضاف:
«م ��ؤك ��د أن ه� �ن ��اك ت �ن �س �ي �ق��ًا ب�ي�ن ق ��ادة
األنصار واملتشددين في ليبيا والدولة
اإلسالمية».
وأش � � ��ار امل � �س� ��ؤول إل � ��ى أن ال �س �ل �ط��ات
امل �ص��ري��ة س�ل�م��ت م �س��ؤول��ي امل �ط ��ارات
املصرية قوائم بأسماء املصريني الذين
ذه �ب��وا إل ��ى ال� �خ ��ارج ل �ل �ج �ه��اد .وت��اب��ع
ً
ّ
قائال« :بعض األشخاص يعودون لشن
ه�ج�م��ات ،ل��ذل��ك ن�ل�ق��ي ال�ق�ب��ض عليهم.
ن �ف��س ال� �ش ��يء ي �ح��دث ل �غ �ي��ره��م ال��ذي��ن
ي� �ع ��ودون ل ��زي ��ارة أس ��ره ��م» .وأض� ��اف:
«هناك نوع ثالث يعود للتجنيد .فقط
نراقبهم إل��ى أن يكون ال��وق��ت مناسبًا
للتحرك».
م� ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ال� �ق ��ائ ��د األن � �ص� ��اري:
«نواجه صعوبة في العمل في سيناء.
العمل أسهل في أماكن أخرى» ،مضيفًا
أن املقاتلني يستفيدون م��ن النصائح
ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا «ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة».
وأوضح« :يعلموننا كيف نهاجم قوات
األمن وعنصر املفاجأة».
وت��اب��ع« :ق��ال��وا لنا ازرع ��وا القنابل ثم
ان� �ت� �ظ ��روا  12س ��اع ��ة ق �ب��ل ت �ف �ج �ي��ره��ا،
ل�ي�ك��ون ه �ن��اك وق ��ت ك��اف أم ��ام م��ن ق��ام
بزراعتها للفرار من املدينة التي زرع
قنبلته فيها».
وق��ال إن التفجيرات التي ال تكون من
ع �م��ل «أن � �ص� ��ار ب �ي��ت امل � �ق� ��دس» ت�ش�ي��ر
إل��ى ظ�ه��ور ج�م��اع��ات م�ت�ش��ددة جديدة
ف ��ي م �ص ��ر .وأض� � ��اف أن ه �ن ��اك ت��دف�ق��ًا
للمتشددين في االتجاهني عبر حدود
ل�ي�ب�ي��ا .وت ��اب ��ع أي �ض ��ًا« :ه �ن ��اك آخ ��رون
يعملون في مصر .ال نعرف عنهم أي
شيء .لنا أفراد ذهبوا إلى ليبيا .فقدنا
االتصال معهم».
وأض ��اف« :ف��ي ك��ل م��رة يقتلون واح �دًا
م�ن��ا ي�ن�ض��م إل�ي�ن��ا اث �ن��ان أو ث�لاث��ة .في
العادة هم أقارب أعضاء قتلوا».
(األخبار ،رويترز)

داود أوغلو :االستفتاء على الدستور سيكون عيد القرن
ما قل
ودل
أكدت الواليات املتحدة ،أمس،
أن زعيم حركة «الشباب
اإلسالمية» الصومالية ،أحمد
«غودان» ،قتل في غارة
عبدي ّ
جوية شنها الجيش األميركي،
االثنني .وذكر البيت األبيض ،في
بيان ،أن مقتل غودان «خسارة
كبيرة من الناحية الرمزية
والعمالنية ألكبر الكيانات
املرتبطة بتنظيم القاعدة».
وأضاف البيان أنه «مع أن هذا
األمر يعتبر تقدمًا حاسمًا في
مكافحة تنظيم الشباب ،فإن
الواليات املتحدة ستواصل
استخدام كل ما لديها من وسائل
مالية ودبلوماسية واستخبارية
وعسكرية ملواجهة التهديد الذي
يمثله الشباب واملجموعات
اإلرهابية األخرى للواليات
املتحدة والشعب األميركي».
(أ ف ب)

رأى رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال �ت��رك��ي أح �م��د
داود أوغلو ،أن إجراء االستفتاء على
ال��دس �ت��ور ،س�ي�ش�ك��ل م �ه��رج��ان ال �ق��رن
وعيده.
وق ��ال ،ف��ي مقابلة ت�لُ�ف��زي��ون�ي��ة ،مساء
ال �خ �م �ي��س ،إن ��ه «ل ��و أج � ��ري اس�ت�ف�ت��اء
على الدستور التركي ،فهذا لن يكون
ان �ت �خ��اب��ًا ،وإن� �م ��ا س �ي �ك��ون م�ه��رج��ان��ًا
ش�ع�ب�ي��ًا ،ب��ل س�ي�ك��ون م�ه��رج��ان ال�ق��رن
وعيده».
وأكد داود أوغلو أن الحكومة التركية
يمكنها كتابة دس�ت��ور ج��دي��د للبالد
بعد إجراء هذا االستفتاء ،الذي أشار
إلى إمكانية إجرائه بعد عام .2015
وق ��ال رئ�ي��س ال � ��وزراء ال �ت��رك��ي« :نحن
ال ننظر إل��ى م�س��أل��ة االس�ت�ف�ت��اء على
ال��دس �ت��ور ع�ل��ى أن�ه��ا م�س��أل��ة ت��وت��ر أو
مسألة خالفية ،بل على العكس أراها
على أنها أمر من شأنه إدخال البهجة
والسرور ،كمهرجان أو عيد من شأنه
أن يكون ضامنًا للفترات املقبلة».
وأشار إلى أن الحكومة التركية الـ،61
ال �ت��ي ك ��ان ي��رأس �ه��ا ال��رئ �ي��س ال�ت��رك��ي
رج � � ��ب ط� �ي ��ب أردوغ � � � � � � ��ان ،ك� ��ان� ��ت م��ن
املمكن أن تستمر حتى م��وع��د إج��راء
االنتخابات النيابية التي ستشهدها
ال� �ب�ل�اد ف ��ي ح� ��زي� ��ران امل �ق �ب ��ل ،م�ش�ي�رًا
إل��ى أن ت��رؤس��ه للحكومة ال� �ـ ،62يأتي
ً
استكماال أله��داف الحكومة السابقة،
وسيرًا على نهجها.
ون �ف��ى أح �م��د داود أوغ� �ل ��و أن ي�ك��ون
ب��رن��ام��ج حكومته مل��دة  8أش�ه��ر فقط،
حتى إجراء االنتخابات املقبلة ،مؤكدًا
أن � ��ه ُوض� � َ�ع� ��ت س �ل �س �ل��ة م ��ن األه� � ��داف

السياسية التي سيتم تحقيقها بني
عامي  2015و.2019
وأش� ��ار إل ��ى أه�م�ي��ة ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي
أج ��راه ��ا ح� ��زب «ال� �ع ��دال ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة»
داخليًا
الحاكم ،في السياسة التركية ّ
وخارجيًا ،لتتحول السياسة بشقيها
إلى سياسة أكثر فاعلية.
وقال« :لقد نجح الحزب في تغيير في
السياسة الداخلية ،وأحدث تغييرات
ك �ب �ي��رة ،أي إن م��ن ي��رغ �ب��ون ف��ي فهم
ال�س�ي��اس��ة ال�ت��رك�ي��ة ،ك��ان��وا يطالعون
أشياء قديمة ،واآلن يطالعون أشياء
أخرى».
وأوضح أن الحزب الحاكم جعل تركيا
ً
عنصرًا فاعال في السياسة الخارجية،
ً
وجعل م��ن امل��واط��ن التركي ف��اع�لا في
السياسة الداخلية.
وأض� ��اف« :ف �ك��ان همنا ع�ل��ى م ��دار 12
ً
عامًا أن نجعل املواطن التركي فاعال
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،مهما كانت
هويته العرقية أو املذهبية».
وأش � � ��ار أح� �م ��د داود أوغ� �ل ��و إل � ��ى أن
«األس� � � � � ��س ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة ل� � ��و ل��م
ت �ك ��ن ق ��ائ �م ��ة ع �ل ��ى أس � ��س ث ��اب �ت ��ة ف��ي
ال �ب�ل�اد ،ل�ت�ح��ول��ت ت��رك�ي��ا إل ��ى ف��وض��ى
واضطرابات كما يحدث في مصر ،بل
أسوأ».
م��ن جهة أخ��رى ،ف��از كمال كليتشدار
أوغلو مجددًا برئاسة «حزب الشعب
ال� � �ج� � �م� � �ه � ��وري» ال � �ت � ��رك � ��ي امل� � �ع � ��ارض
بحصوله على  740صوتًا ،في املؤتمر
ال �ع��ام ال �ط ��ارئ ل �ل �ح��زب ،ف�ي�م��ا حصل
منافسه محرم إينجه على  415صوتًا.
(األناضول)

