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الجزائر.. إحباط محاولة انتحار جماعي 

توقيف مغربي في إسبانيا لالشتباه به في تمويل "داعش"

دمشق: عشرات القتلى والجرحى بهجوم القصر العدلي

اأحب��ط عنا�رش ال�رشطة اجلزائرية حماولة انتحار جماع��ي لعدد من ال�شبان، هددوا 
بحرق اأنف�شهم فوق �شطح مقر والية "البويرة" �شمايل البالد.

وت��داول ن�شط��اء مواقع التوا�شل االجتماعي٬ جمموعة م��ن ال�شور التي التقطت يف 
ع��ن املكان لهوؤالء ال�شبان، وه��م يحملون قوارير بنزين واأ�شلح��ة بي�شاء، يف حتٍد 

وا�شح لل�شلطات بتنفيذ تهديداتهم يف حال عدم تلبية مطالبهم.
ومت اعتق��ال ال�شبان، و�شط احتجاجات االأهايل، وتبن اأن اأعمارهم ترتاوح بن 25 
و35 عام��ا، وقد اأحلوا على تلبي��ة مطالبهم االجتماعية، واحل�ش��ول على موعد مع 
ال��وايل ملناق�شة ملفاته��م. واقتحمت ال�رشطة موق��ع االحتجاج، بع��د اأن بداأ اأحدهم 
بج��رح ج�شده بال�شكن. واألق��ت القب�ض على 6 من املحتجن، بينما قفز ال�شابع من 
اأعل��ى البناي��ة، ومت نقله اإىل م�شت�شف��ى بو�شياف مبدينة البوي��رة، وجرى اقتيادهم 

اإىل مركز ال�رشطة بتهمة "خلق البلبلة وحماولة االنتحار وامل�ض بالنظام العام".

اأعلن��ت ال�شلط��ات االإ�شباني��ة، الي��وم االأربعاء 15 مار���ض/اآذار، ع��ن توقيف مواطن 
مغربي م�شتبه فيه باالت�شال بتنظيم "داع�ض" االإرهابي.

واأو�شح��ت وزارة الداخلي��ة االإ�شبانية يف بيان اأن اأف��راد ال�رشطة اأوقفوا مغربيا )43 
عام��ا( خ��الل عملية اأمنية جرت يف بل��دة اأربو�شي�ض �شمال �رشق الب��الد، م�شيفة اأن 
امل�شتب��ه ب��ه قام باإر�ش��ال اأموال اإىل م�شلح��ن يف مناطق الن��زاع يف كل من �شوريا 
والعراق. ومن اجلدير بالذكر اأن ال�شلطات االإ�شبانية رفعت م�شتوى التهديد االإرهابي 
يف الب��الد يف وقت �شابق اإىل النطاق الرابع )م��ن اأ�شل خم�شة( واأن االأجهزة االأمنية 

ت�شن ب�شكل دوري عمليات مداهمة ترمي اإىل توقيف املتطرفن.
وبح�شب وزارة الداخلية االإ�شبانية فاإن اأكرث من 190 �شخ�شا مت اعتقالهم يف البالد 

منذ عام 2015 لال�شتباه بارتباطهم باالإرهابين.

ق��ال ال�شلط��ات ال�شورية، يوم االأربع��اء، اإن 25 �شخ�شا قتلوا فيم��ا اأ�شيب الع�رشات، 
جراء هجوم انتحاري ا�شتهدف مبنى الق�رش العديل يف العا�شمة دم�شق.

وقال��ت م�ش��ادر حملي��ة اإن انتحاريا متكن م��ن الدخول اإىل بهو الق���رش العديل، يف 
منطق��ة احلميدي��ة وفج��ر نف�ش��ه، واأو�شح��ت اأن احل�شيل��ة اأولي��ة وما ت��زال مر�شحة 
لالرتف��اع. وذكرت فران�ض بر�ض، اأن الق��وات االمنية فر�شت طوقا اأمنيا حول الق�رش 
الع��ديل، وقطع��ت كاف��ة الطرقات املوؤدي��ة اإليها يف وق��ت �شارعت �شي��ارات االطفاء 
واالإ�شع��اف اإىل امل��كان.وكان تفجري يف دم�شق قد اأوقع 74 قتيال من الزوار ال�شيعة، 

يف 11 مار�ض اجلاري، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
وكان معظ��م القتلى يف الهج��وم عراقين، وهم يف طريقهم لزيارة مقربة قرب احلي 

القدمي من العا�شمة ال�شورية.ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن التفجري. 

 

مقتل 17 إرهابيًا من تنظيم "داعش" في أفغانستان
اأفادت وكالة خاما بر�ض االأفغانية لالأنباء بقتل 17 م�شلحا لتنظيم "داع�ض" االإرهابي 
يف ���رشق اأفغان�شت��ان. وبح�شب خاما بر�ض فاإن وحدات م��ن اجلي�ض االأفغاين وجهت 
�شل�شلة من ال�رشبات اإىل مواقع امل�شلحن يف اإقليم ننكرهار، ما اأدى اإىل ت�شفية 17 
منهم، وتدمري خمابئ اأ�شلحة ومتفجرات. ومن اجلدير بالذكر اأن اأفغان�شتان ت�شهد يف 
االآونة االأخرية تدهورا لالأو�شاع االأمنية، حيث قام الراديكاليون بتعزيز قدراتهم يف 
اأقالي��م لوغار، وننكرهار، وهلمند يف �رشق اأفغان�شتان وجنوبها، ويف اأقاليم قندوز، 

وبارفان، وجوزجان، يف �شمال البالد.

حظ��رت ال�شلط��ات البلجيكي��ة عل��ى 12 اإمام��ا تركي��ا دخول 
اأرا�ش��ي البالد حينما كانوا متوجه��ن اإليها الإلقاء اخلطب يف 

امل�شاجد.
رف���ض وزير اللجوء والهجرة البلجيك��ي ثيو فرانكن، االأربعاء 
15 مار���ض/اآذار، تقدمي تاأ�شريات دخ��ول طويلة االأجل ل�12 
اإمام��ا م��ن تركي��ا، كانوا ين��وون اإلقاء خط��ب يف م�شاجد غري 

مرخ�شة من ال�شلطات.
اأن  البلجيكي��ة   ”Dernière Heure“ �شحيف��ة  ونقل��ت 
ه��وؤالء االأئمة الع�رشة قدموا �شكاوى على قرار فرانكن هذا اإىل 
املجل�ض البلجيكي لت�شوية املنازعات مع املواطنن االأجانب، 

ال��ذي رف�ض اإىل حد االآن اأربعا من ال�شكاوى املطروحة. واأعلن 
املجل���ض اأن اتخ��اذه ه��ذا الق��رار ال ينتهك حق حري��ة االأديان 
الأن االأئمة االأت��راك يتواجدون خارج بلجيكا وال ت�رشي عليهم 
قوانينه��ا. حذر وزير اخلارجية االإيط��ايل اجنيلينو األفانو، من 
اأن اخل��الف اجلّدي يف العالقات مع تركيا "لن يكون مل�شلحة 
اأح��د"، يف ت�رشي��ح ياأتي عل��ى خلفية االأزم��ة املت�شاعدة بن 
حكومت��ي تركي��ا وهولندا، م�شددا عل��ى اأن العالقات مع تركيا 
جي��دة حاليا والتعاون و�ش��ل لدرجة متقدمة ولكن ال يجب اأن 

يدفع ذلك لعدم توجيه انتقادات.
األفان��و كان يتح��دث خ��الل موؤمت��ر �شحف��ي عقده م��ع نظريه 
ال�رشب��ي، اإيفي��كا دا�شيت���ض، يف العا�شم��ة ال�رشبي��ة بلغراد. 
و�ش��دد الوزي��ر االإيطايل على وج��وب "خف�ض ح��دة التوتر يف 

االأزم��ة الت��ي ت�شهده��ا العالق��ات الرتكي��ة الهولندي��ة" داعيا 
الطرفن اإىل �شبط النف�ض.

وع��رّب الوزير االإيطايل يف الوقت نف�شه ع��ن "تفهمه" للقرارات 
التي "اتخذتها دول معينة، اأولها هولندا" على حد قوله، و�شدد 
عل��ى اأن العالقات الطيبة بن روم��ا واأنقرة "ال يجب اأن تكون 
دافعا لغ�ض الطرف عن ت�شاوؤالت معينة ال ت�شمح تقاليد البالد 

وتاريخها بغ�ض الطرف عنها" وفق تعبريه.
يذك��ر اأن االأزمة بن تركي��ا وهولندا ت�شاعدت موؤخرا بعد منع 
هولن��دا وزير اخلارجية ووزيرة االأ���رشة وال�شوؤون االجتماعية 
الرتكي��ن م��ن امل�شارك��ة مع اأف��راد م��ن اجلالي��ة الرتكية يف 
فعالي��ات موؤي��دة للتعدي��الت الد�شتورية املقرتح��ة يف تركيا، 

وذلك بحجج على �شلة بالقلق االأمني.

متك��ن الطب ال�رشعي يف ماليزي��ا من تاأكيد هوية كيم 
جونغ نام، االأخ غ��ري ال�شقيق للزعيم الكوري ال�شمايل، 
ب�ش��ورة نهائي��ة، مبقارن��ة عني��ات احلم���ض النووي 
للقتي��ل مع عينات اأخ��ذت من جنله. وق��ال اأحمد زاهد 
حمي��دي، نائب رئي�ض الوزراء املالي��زي، االأربعاء 15 
مار���ض/اآذار: "نوؤكد جم��ددا اأن القتيل ه��و كيم جونغ 
ن��ام. وتعتم��د ا�شتنتاجاتن��ا عل��ى حتلي��ل عين��ات من 
احلم���ض النووي لنجله". و�شبق لل�شلطات املاليزية اأن 

رف�ش��ت الك�شف عن االأ�شاليب التي ا�شتخدمتها لتحديد 
هوي��ة املواط��ن الك��وري ال�شم��ايل، ال��ذي راح �شحية 
هج��وم غام�ض تعر���ض ل��ه يف 13 فرباير/�شباط يف 
مطار كواالملبور. وذكرت و�شائل اإعالم، اآنذاك، اأن كيم 
ه��ان �شول، جن��ل املغدور، ج��اء اإىل ماليزيا خ�شي�شا 
لتق��دمي عينات من احلم�ض النووي، لكن مل تكن هناك 
حتى االآن تاأكيدات ر�شمية. وكانت تقارير �شحفية قد 
ذك��رت اأن ال�شلطات املاليزي��ة متكنت من حتديد هوية 
املتويف كيم جونغ ن��ام، بف�شل ب�شماته التي قدمتها 
 " The Strait Times " ال�ش��ن. ونقل��ت �شحيف��ة

ع��ن م�شادر قوله��ا اإن ب�شمات كيم جون��غ نام كانت 
بح��وزة �شلطات منطقة ماكاو ذات الو�شع اخلا�ض يف 
ال�ش��ن. وكان كيم يقي��م يف ماكاو مع اأ�رشته. وكانت 
ال�شلط��ات املاليزية قد اأعلن��ت اأن كيم جونغ نام تويف 
يف 13 فرباير/�شب��اط اجل��اري يف م�شت�شف��ى بع��د اأن 
اأطلق��ت فتاتان م��ن اإندوني�شي��ا وفيتنام م��ادة �شامة 
على وجه��ه يف مطار كواالملبور، عندما كان متوجها 
اإىل م��اكاو. ور�ش��د االأم��ن املاليزي عل��ى ب�رشته اآثار 
م��ادة VX املدرج��ة على قائمة االأ�شلح��ة الكيميائية 

املحظورة دوليا.

غ��ادر العاه��ل ال�شعودي املل��ك �شلمان بن عب��د العزيز اآل 
�شع��ود، اليابان متوجهًا اإىل ال�ش��ن، االأربعاء، بعد زيارة 
ا�شتم��رت اأيامًا اأ�شفرت عن توقيع كال البلدين 13 اتفاقية 

يف خمتلف املجاالت.
اأبرز االتفاقيات الت��ي مت توقيعها كانت يف جمال النفط، 
حيث اأبرمت �رشكة النفط ال�شعودية احلكومية )اأرامكو( مع 
موؤ�ش�ش��ة نيب��ون اليابانية للنفط والطاق��ة، اتفاقية ب�شاأن 
اإج��راء درا�شات ال�شتك�شاف اإمكانيات التعاون امل�شتقبلي 
ذي املنفعة املتبادلة يف جمال النفط والبرتوكيماويات.

كما عقدت "اأرامكو" اتفاقية اأخرى مع �رشكة "يوكوجاوا" 
للهند�ش��ة الكهربائي��ة واالإلكرتونية؛ للتع��اون يف حتقيق 
روؤية ال�شعودية لعام 2030 من خالل "�شعودة" الت�شنيع 

والبحث والتطوير.
ووّقعت مدينة امللك عب��د العزيز للعلوم والتقنية، اتفاقية 
مع منظم��ة اكت�شاف الف�شاء اليابانية؛ للتعاون يف علوم 
الف�شاء والتكنولوجيا. كما مت توقيع اتفاقية بن ال�رشكة 
ال�شعودي��ة للكهرب��اء، و�رشكة طوكيو للطاق��ة الكهربائية 
ب�ش��اأن اإن�شاء مركز للبحوث والتطوي��ر يف ال�شعودية. كما 
عت املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة بال�شعودية،  وقَّ
و�رشك��ة "�شا�شاك��ورا" اليابانية اتفاقية ب�ش��اأن التقنيات 

ثالثية الهجن.

بلجيكا تمنع 12 إمامًا تركيًا من دخول أراضيها

العاهل السعودي تحليل الحمض النووي يؤكد هوية المغدور كيم جونغ نام
يختتم زيارته لليابان 
بـ13 اتفاقية تعاون

ماليزيا - متابعة

طوكيو - متابعة

بروكسل -وكاالت

إعالن ختام "أستانا-3" بعد رفض المعارضة السورية المشاركة فيها
اأعل��ن عاقل ب��ك كمال الدين��وف نائب وزي��ر خارجية 
كازاخ�شتان عن انتهاء اجلولة الثالثة من املفاو�شات 

ال�شورية يف اأ�شتانا.
وق��ال م�ش��در مطل��ع يف وزارة خارجي��ة كازاخ�شتان 
 15 االأربع��اء  "اإنرتفاك�ض-كازاخ�شت��ان"  لوكال��ة 
مار���ض/اآذار، اإن "اأ�شتانا3-" تنتهي االأربعاء الأن وفد 
املعار�ش��ة ال�شوري��ة مل ياأِت اإىل العا�شم��ة الكازاخية، 

موؤكدا عدم اإجراء اأي مفاو�شات يوم اخلمي�ض.
واأو�شح امل�شدر: "كان متوقعا �شابقا اأن حممد علو�ض 
�شي�شل )اإىل اأ�شتانا(، اإال اأنه رف�ض، واأن وفد املعار�شة 

قرر عدم التوجه )اإىل اأ�شتانا(".
م��ن جه��ة اأخ��رى اأعل��ن املفو���ض اخلا���ض للرئي���ض 
الرو�ش��ي حول �شوري��ا األك�شندر الفرينتي��ف اأنه ال تزال 
هن��اك فر�شة لو�شول وفد م��ن املعار�شة ال�شورية اإىل 
اأ�شتان��ا �شباح اخلمي�ض، م�ش��ريا اإىل اأن الدول ال�شامنة 
)رو�شيا وتركيا واإيران( ق��ررت اإبقاء ق�شم من وفودها 
يف العا�شمة الكازاخ�شتانية الإجراء م�شاورات حمتملة 

مع وفد املعار�شة اخلمي�ض.
واأك��د الفرينتييف: "نعتقد اأنه م��ن ال�رشوري موا�شلة 
املفاو�ش��ات ب��ن ال��دول ال�شامن��ة ووف��د املعار�شة 

ال�شورية امل�شلحة يف اأ�شتانا".
وكان��ت اخلارجي��ة الكازاخ�شتانية ق��د ك�شفت يف وقت 
�شابق ع��ن اأن وفدا ميثل املعار�ش��ة ال�شورية امل�شلحة 
�شي�شل اأ�شتان��ا م�شاء االأربعاء، لاللتحاق باملحادثات 
اجلاري��ة ح��ول �شوريا، بع��د مقاطعة جل�ش��ة افتتاحها 
يوم الثالث��اء. واأو�شح مدي��ر دائرة اآ�شي��ا واإفريقيا يف 
اخلارجي��ة الكازاخ�شتاني��ة، اآيدار بي��ك توماتوف، عن 
اأن وفدا ميثل املعار�ش��ة ال�شورية امل�شلحة يف ال�شمال 
واجلن��وب �شي�ش��ل اأ�شتان��ا، م�شاء االأربع��اء، لاللتحاق 

باملحادثات اجلارية حول �شوريا.
وق��ال تومات��وف، يف لق��اء م��ع وكال��ة "�شبوتني��ك" 
الرو�شي��ة، يوم االأربعاء 15 مار�ض/اأذار: "اليوم م�شاء، 
ي�ش��ل اإىل اأ�شتان��ا 7 ممثل��ن ع��ن اجلبهت��ن اجلنوبية 
املج��ال  يف  املحادث��ات  يف  للم�شارك��ة  وال�شمالي��ة 

الع�شكري ح�رشا".

استانا - متابعة

وق��ال الكاتبان: »عندما ينتهي ال�رشاع، اإما عن طريق 
الق��وة اأو الت�شوي��ة ع��ن طري��ق التفاو�ض، م��ن املرجح 
اأن يتف��رق ه��وؤالء املقاتلون يف اجتاه��ات عديدة عرب 
احل��دود الوطني��ة. مقاتلو داع�ض ق��ادرون بال �شك على 
ا�شتخدام االأنفاق مبهارة وال�شبكات  حتت االأر�ض لنقل 
العم��ال ومواد البناء، كم��ا اأنهم اأتقنوا ن���رش ال�شيارات 
املفخخ��ة والعب��وات النا�شف��ة للحيلول��ة بينه��م وبن 

خ�شومهم«.
املقاتلون املت�شددون

املقاتل��ون  ��ا  وخ�شو�شً املت�ش��ددون«،  »املقاتل��ون 
االأجانب، �شمن الدائرة املقربة من زعيم التنظيم »اأبي 
بك��ر البغ��دادي« وكب��ار قادته، م��ن املرج��ح اأن يبقوا 
يف الع��راق و�شوري��ا، لالن�شم��ام اإىل املقاومة ال�رشية 

للتنظيم.
يف جمي��ع االحتم��االت، �شيتحول التنظي��م اإىل منظمة 
اإرهابي��ة �رشي��ة تنتهج ح��رب الع�شاب��ات. باالإ�شافة 
اإىل تنفي��ذ مداهمات متفرق��ة، الكمائن، ورمبا هجمات 
مذهل��ة با�شتخ��دام تكتي��كات االنتح��ار، ف��اإن ه��وؤالء 
املقاتل��ن �شيم��رون بف��رتات متتالي��ة م��ن الراحة، ثم 
اإعادة الت�شليح وا�شرتداد عافيتهم من جديد، بح�شب ما 

ذكره الكاتبان.
اأورد الكاتبان اأنه خالل هذه الفرتة، قد يغري امل�شلحون 
والءاته��م بن القليل من التنظيم��ات على االأر�ض، مبا 
يف ذل��ك داع���ض، جبه��ة فت��ح ال�ش��ام، واأح��رار ال�ش��ام، 
و�شي�شع��ون بن�ش��اط لل�شيط��رة عل��ى املناط��ق الت��ي ال 
تخ�ش��ع حلكم و�شيطرة، اإما قوات احلكومة ال�شورية، اأو 

العراقية وحلفائهم.
اخلبري يف �شئ��ون االإرهاب »برو�ض هوفمان« رجح اأنه 

اإذا ا�شتم��رت حظ��وظ داع���ض يف االنحدار، فق��د تف�شل 
جمموع��ة م��ن املقاتلن التق��ارب مع تنظي��م القاعدة؛ 

باعتباره اخليار الوحيد ملوا�شلة ن�شالهم.
وبح�ش��ب الكاتب��ن، ت�شري مقابالت م��ع بع�ض مقاتلي 
داع�ض الغربين اإىل اأن اخلالفات العقائدية بن تنظيم 
القاع��دة وداع���ض كبرية جًدا بحيث ال ميك��ن احتواوؤها 

ب�رشعة، ولكن هذا قد يتغري مع مرور الوقت.
املجموع��ة الثاني��ة م��ن املقاتل��ن ه��م »ال��وكالء« اأو 
املرتزق��ة املحتمل��ن، الذي��ن منع��وا م��ن الع��ودة اإىل 

بلدانهم االأ�شلية.
توق��ع الكاتبان اأن ي�شكل ه��وؤالء املقاتلون ف�شياًل من 
اجلهادي��ن عدمي��ي اجلن�شي��ة، الذين �ش��وف ي�شافرون 
اإىل اخل��ارج بحًثا عن م���رشح اجلهاد الق��ادم – اليمن 

وليبيا وغ��رب اإفريقيا، واأفغان�شتان -حلماية وتو�شيع 
حدود م��ا ي�شمى باخلالفة. واأو�شح الكاتبان اأن هوؤالء 
املقاتلن هم ذرية املجاهدين االأ�شلين، اأو اجلهادين 
الذي��ن �شكلوا ذات يوم �شفوف تنظيم القاعدة وحاربوا 
يف اأفغان�شتان �شد ال�شوفييت، ويف ال�شي�شان والبلقان. 
التنظيمات التابعة لداع�ض واجلهادين ال�شنة املحلين 
يف ه��ذه االأماك��ن من املحتم��ل اأن يرحب��وا بان�شمام 

الرفاق الذين يتمتعون بقدرات قتالية عالية.
املقاتلون العائدين

ث��م هن��اك جمموع��ة ثالث��ة م��ن املقاتل��ن االأجان��ب: 
»العائ��دون«. ي�ش��كل ه��وؤالء املقاتل��ون م�ش��در القل��ق 

االأكرب للعاملن يف دوائر مكافحة االإرهاب.
وفًقا للكاتبن، قد يح��اول هوؤالء املقاتلن العودة اإىل 

بلدانه��م االأ�شلي��ة، مثل تون���ض اأو ال�شعودية، اأو يذهبوا 
اأبع��د من ذل��ك اإىل اأوروب��ا، واآ�شيا، واأمري��كا ال�شمالية. 
�شيكون ل��دى الدول التي حتظى مبراقب��ة قوية للحدود 
فر�ش��ة الت�ش��دي لتاأثري هوؤالء املقاتل��ن، ولكن لي�شت 
كل االأجه��زة االأمني��ة الغربي��ة عل��ى ذات امل�شتوى من 
الكف��اءة. ذك��ر الكاتبان اأن��ه �شيكون ل��دى البع�ض من 
ال��دول حتًما وقًت��ا اأكرث �رشام��ة الحت��واء التهديد من 
غريهم. يزيد م��ن تعقيد امل�شاألة عدم القدرة بن الدول 
القومي��ة، وخا�شة تلك التي تن��درج حتت راية االحتاد 
االأوروب��ي، للتواف��ق حت��ى عل��ى تعري��ف »املقاتل��ن 

االأجانب«.
قال الكاتب��ان: اإن املقاتلن العائدي��ن لي�شوا جمموعة 
متجان�ش��ة كم��ا قد يب��دو. �ش��وف يكون هن��اك البع�ض 
مم��ن ي�شع��رون بخيب��ة االأمل، اأولئ��ك الذي��ن ذهبوا اإىل 
�شوري��ا بحًثا عن املدينة الفا�شلة، واملغامرة، وفر�شة 
للتعب��ري ع��ن هويته��م الديني��ة وب��داًل من ذل��ك وجدوا 
�شيًئ��ا خمتلًف��ا االآن. وفًق��ا ملقاب��الت واأبح��اث اأخرى، 
ف��اإن ال�شوري��ن املحلين-الذين ق��ال املقاتلون اإنهم 
توجه��وا اإىل �شوريا النقاذه��م – ال يحرتمونهم. كافح 
ه��وؤالء املقاتل��ون ليدافعوا ع��ن اأنف�شه��م، عندما تعلق 
االأم��ر باحل�ش��ول على االأ�شي��اء االأ�شا�شي��ة، مثل الغذاء 
والتموي��ل، ولك��ن عن��د عودته��م اإىل الغ��رب، ميكن اأن 
يت��م ا�شتخدامه��م الإر�ش��اد ال�شباب االآخ��ر اإىل التطرف. 
ق��د يتطلب له��وؤالء املقاتل��ن الرعاية النف�شي��ة، ولي�ض 

ال�شجن، وفًقا ملا اأورده الكاتبان.
املقاتلون التنفيذيون

العائدي��ن، ه��م  النهائي��ة م��ن املقاتل��ن  املجموع��ة 
املقاتل��ون »التنفيذي��ون«: املقاتلون العائ��دون الذين 
يحاول��ون اإحي��اء ال�شب��كات النائم��ة، وجتني��د اأع�شاء 
جدد، اأو �شن هجمات على غرار هجمات الذئب الوحيد.

توقع الكاتبان اأن يكون هوؤالء املقاتلن يف و�شع جيد 
ملحاولة �شن الهجمات حت��ت قيادة و�شيطرة، ما تبقى 
من داع�ض يف ال�رشق االأو�شط. تكون هذه الهجمات اأكرث 
فت��ًكا م��ن غريها. الهجم��ات التي �شهدته��ا باري�ض يف 
نوفم��رب )ت�رشين الثاين( 2015، التي نفذها املقاتلون 
االأجان��ب الذي��ن تدرب��وا يف �شوري��ا ومت اإر�شاله��م اإىل 

فرن�شا، علها تكون اأو�شح مثال على ذلك.
ذك��ر الكاتب��ان اأن العائدي��ن »التنفيذي��ن« �شيكونون 
م�ش��در قلق اأك��رب؛ اإذا مت ن�رش املئات من هذه العنا�رش 
بالفع��ل يف اأوروب��ا، مع مئ��ات اآخري��ن يختبئون على 

اأعتاب اأوروبا يف تركيا.
مواجه��ة  ف��اإن  للغ��رب،  »بالن�شب��ة  الكاتب��ان:  وق��ال 
م��ن  تتطل��ب جمموع��ة  املختلف��ة  املجموع��ات  ه��ذه 
اال�شرتاتيجيات. املقاتل��ن املت�شددين الذين ال يزالون 
يف العراق و�شوريا يجب اأن يقتلوا اأو اأن يتم اأ�رشهم من 
قب��ل قوات االأم��ن العراقية وبقية ق��وات التحالف التي 

تواجه داع�ض«.
مواجه��ة الع�شابات املتنقلة من امل�شلحن تتطلب بذل 
جه��ود متوا�شل��ة لتدري��ب وجتهي��ز الق��وات الع�شكرية 
واالأمني��ة، وتعزي��ز �شي��ادة القان��ون، وتعزي��ز احلك��م 
الر�شيد وجمموعة من االأهداف االأخرى متو�شطة االأجل 
وطويل��ة االأجل. واختت��م الكاتبان بقولهم��ا: اإنه بينما 
ين�شغل االحتاد االأوروبي مع تداعيات خروج بريطانيا 
من االحت��اد االأوروبي )بريك�شت( والتدخل الرو�شي يف 
االنتخابات الوطنية، �شيتدف��ق اجلهاديون املت�شددون 
م��رة اأخ��رى اإىل اأوروب��ا، والبع���ض منه��م ع��ازم على 
تنفي��ذ هجمات. وعلى الرغم م��ن اأن االإرهابين �شوف 
يتدفق��ون عل��ى ليبي��ا واليمن، ف��اإن التح��دي احلقيقي 
�شيك��ون يف منع املزيد من الهجم��ات يف جميع اأنحاء 

العامل، مبا يف ذلك يف املدن االأوروبية الكربى.

واشنطن - متابعة

ن�شرت جملة »ذي اأتالنتك« 
االأمريكية مقاال للكاتبني 

»كولن كالرك«، اأ�شتاذ العلوم 
ال�شيا�شية يف موؤ�ش�شة راند 

وزميل م�شارك يف املركز 
الدويل ملكافحة االإرهاب 

و»اأمارناث اأمار�شينجام«، 
وهو زميل باحث يف معهد 

احلوار اال�شرتاتيجي 
االأمريكي، ر�شد عدة 

احتماالت ملاآالت مقاتلي 
التنظيم بعد �شقوط دولتهم 

املزعومة.

أين سيذهب مقاتلو »داعش« عندما تسقط »الخالفة«؟


