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مقتل �أكثر من � 300إرهابي بتلعفر وبوادر الهزيمة تلوح بالأفق ووا�شنطن تندد بجرائم التنظيم

جديد �إرهاب «داع�ش» :حرق كنائ�س المو�صل و�إعدام  1700طالب بمدر�سة ع�سكرية

مدارات

ما يحدث في العراق
ي�ستوجب التر ّوي والقراءة الدقيقة
} محمد شريف الجيوسي

استمرار حرق الكنائس من سورية إلى العراق
م��س��اران م��ت�لازم��ان تمضي فيهما األزم��ة
العراقية .األول تصعيد عسكري وعمليات
مشتركة للجيش العراقي مدعوما ً بمئات آالف
المتطوعين واللجان العشائرية والبيشمركة
في المناطق التي تشهد وج��ودا ً «داعشياً»،
تمكن من خاللها من التقدّم في قضاء «تلعفر»
شمال غربي الموصل وإطالق عمليات مماثلة
في قضاء راوة ومناطق أخرى لتطهيرها من
مسلحي «داعش» .وترافقت هذه العمليات مع
مواقف سياسية عراقية أكدت دعمها للجيش
العراقي أهمها لديوان الوقف السني ورئيس
مؤتمر صحو ِة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة،
ورئيس جماعة علماء ال��ع��راق الشيخ خالد
المال.
وعلى الجانب اآلخر ،مسار سياسي بعضه
ارتبط بجارة العراق األوس��ع نفوذا ً وتأثيرا ً
فيها ،أي طهران التي كانت تستقبل رئيس
حكومة إقليم ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق نيجرفان
البارزاني على رأس وفد لبحث جهود إعادة
االستقرار إلى البالد .وواشنطن التي أعلنت
االنفتاح على أي تعاون محتمل مع إيران حول
العراق خالل مفاوضات فيينا ،فيما دعا مجلس
ال���وزراء السعودي ل��ـ»إلس��راع» ف��ي تشكيل
م��ا وصفها بحكومة «ال��وف��اق ال��وط��ن��ي» في
العراق ،محمالً حكومة نوري المالكي مسؤولية
التطورات األخيرة.

سياسة حرق الكنائس

أك��دت بعثة االتحاد األوروب���ي في العراق
أم��س أن تنظيم «داع���ش» أق��دم على إح��راق
كنائس عدة في الموصل وقام بترويع األهالي،
فيما قام باغتصاب خمس فتيات في الساحل
األيسر من المدينة.
ونقلت قناة العراقية الرسمية خبرا ً عاجالً
وفقا لـ»السومرية نيوز» ،بأن «بعثة االتحاد
األوروبي في العراق أكدت قيام تنظيم داعش
اإلرهابي بإحراق كنائس بالكامل ،إلى جانب
ترويع المدنيين اآلمنين» .وأضافت :أن «نزوح
األهالي يتواصل في نينوى هربا ً من عصابات
داع��ش اإلرهابية» ،مؤكدة« :قيام إرهابيين
تابعين لداعش باغتصاب خمس فتيات في
الساحل األيسر من الموصل».

مقتل  300داعشي

ميدانياً ،أف��ادت مصادر أمنية عراقية عن
إحراز الجيش العراقي تقدما ً واسعا ً في مناطق
تلعفر شمال غربي الموصل ،إذ قتل أكثر من
 300عنصر من تنظيم «داعش» ليجبر بذلك
عناصر التنظيم المتشدد على التقهقر من
المناطق كان يوجد فيها داخل القضاء .وقال
المصدر إن «عناصر التنظيم بدؤوا باالنسحاب
من القضاء بعد تكبدهم لخسائر فادحة».

توثيق جرائم داعش
وكانت وسائل إع�لام عديدة ومنها قناتي
«الجزيرة» القطرية و»العربية» السعودية،
قد ادّع��ت سيطرة المجموعات المسلحة على
قضاء تلعفر ،إال أن القيادي في المجلس األعلى
وعضو مجلس ال��ن��واب عن محافظة نينوى
الشيخ محمد تقي المولى نفى تلك المزاعم،
محذرا ً من االنسياق وراء تلك الشائعات الكاذبة
التي تروج لها جهات سياسية وإعالمية تسعى
إلى إثارة الفوضى والخراب في العراق ،وزرع
الفتنة بين مكوناته.
وقال مصدر لـ»السومرية نيوز» إن «القوات
األمنية أح��رزت أم��س ،تقدما ً كبيرا ً في قضاء
تلعفر ،حيث تمكنت م��ن قتل أكثر م��ن 300
عنصر من تنظيم داعش في القضاء» .وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن
«عناصر تنظيم داعش بدأت باالنسحاب من
القضاء بعد تكبدهم لخسائر فادحة».
وكان قائد القوات األمنية في قضاء تلعفر
اللواء أبو الوليد أكد في وقت سابق ،أنه مستمر
بمقاتلة عناصر «داع���ش» ،مشيرا ً إل��ى إنه
سيحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من عناصر
«داعش» خالل ساعات قليلة.
وفي السياق ،أكد الناطق باسم القائد العام
للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أن المبادرة
هي بيد القوات العراقية معلنا ً إلقاء القبض
على  9إرهابيين يرتدون مالبس نسائية في
قاطع سامراء.
وأشار عطا في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى
أن القيادات العسكرية في األنبار وصالح الدين
ونينوى تتمتع بروح معنوية عالية ومصرون
على هزيمة داعش ،معلنا ً إلقاء القبض على 9
إرهابيين يرتدون مالبس نسائية في قاطع
سامراء.
وانتقد بعض القنوات الفضائية التي تروج
للعمليات اإلرهابية وتنقل أنباء كاذبة مشدّدا ً
ب��ال��ق��ول :سنتخذ ك��ل اإلج����راءات القانونية
للحيلولة دون التعامل مع القنوات الفضائية
التي تروج لإلرهاب.
كما لفت المتحدث باسم عمليات بغداد إلى
ظهور إرهابيين وخارجين عن القانون على
شاشات التلفزيون في منطقة كردستان إلثارة
الفتنة وقال :ندعو السلطات إلى تسليم الذين
يطالب بهم القضاء العراقي كأحمد دباش
وحاتم سليمان اللذين يحرضان على اإلرهاب.
وختم عطا بالقول إن طيران الجيش يقوم
بعمليات استطالعية لتحديد أماكن وجود
المسلحين تمهيدا ً لقصفهم والقضاء عليهم.
وعززت قوات البشمركة انتشارها في أكثر
من نقطة ،السيما عند منفذ ربيعة مع سورية،
وفي المناطق الحدودية المتنازع عليها شمال
نينوى على حدود إقليم كردستان وخصوصا ً
في سنجار وزم��ار وبرطيلة وبعشيقة وسهل
نينوى.

كذلك تسيطر البشمركة على طوزخرماتو
وقضاء خانقين شرق بعقوبة وقضاء الحويجة
في كركوك حيث يتعاون الجيش العراقي مع
ق��وات البشمركة على األرض من خالل غرف
عسكرية مشتركة في المحافظة .وأكد رئيس
مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن تنظيم
«داع���ش» موجود في األن��ب��ار وص�لاح الدين
وليس «الثوار».
ونقل موقع «السومرية نيوز»عن أبو ريشة
اعتباره أن من ينفي وجود تنظيم «داعش» فهو
مع هذا التنظيم اإلرهابي ،فيما طالب أهالي
الفلوجة بالعودة إلى مدينتهم.
يأتي ذلك في وقت أعلنت قائمقامية قضاء
راوة (غ��رب األنبار) ،عن بدء القوات األمنية
وبمساندة العشائر بعملية أمنية واسعة
لمطاردة عناصر «داعش» بمناطق القضاء.

«داعش» يعدم  1700جندي

يمضي تنظيم ما يُسمى بالدولة اإلسالمية
ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام «داع����ش» ف��ي أعماله
اإلرهابية واإلجرامية بحق الشعب العراقي،
مستعمالً كل وسائل اإلج��رام والقتل لترهيب
اآلمنين ،واالع��ت��داء عليهم .وجديد اإلره��اب
«الداعشي» عملية إعدام جماعية رهيبة نف ّذها
التنظيم بحق  1700من طالب مدرسة عسكرية
في تكريت بمحافظة صالح الدين العراقية.
بعدما كان قد اختطفهم سابقاً.
وق��د نشر تنظيم «داع��ش» ص��ورا ً للعملية
على مواقع تكفيرية تابعة له ،وعلّق عليها
بالقول« :إن ه��ذه ال��ص��ور خمدت ال��رواف��ض
ع��ن المطالبة بحقوقهم واس��ت��ع�لائ��ه��م في
الجزيرة العربية وستكون لسنوات وأصبحوا
مندهشين ومصدومين ...والله إن البركة تعود
لله عز وجل ولدولة الخالفة وليس من األنظمة
الخليجية» على حد تعبيره.
وأظهرت الصور العشرات من المسلحين
وه��م يطلقون ال��رص��اص باتجاه المئات من
الشبان العراقيين العزل من أي سالح والذين
ظهروا بمالبس مدنية ،وبعضهم من وضع يديه
خلف رأسه ،فيما ظهر بعضهم مضرجا ً بدمه.
وقال التنظيم في أحد التعليقات إنه «نفذ
اإلعدام بـ 1700من طالب كلية القوة الجوية
في قاعدة «سبايكر» شمال تكريت بعد أيام
على تسليم أنفسهم ،وأف���رج ع��ن  800من
«مرتدّي الس ّنة» الذين يعملون في «القاعدة»،
بنا ًء على أوامر من أميرها أبو بكر البغدادي»
بحسب تعبيره.
ودانت الواليات المتحدة األميركية أول من
أمس «المجزرة المروعة» التي ارتكبها تنظيم
«داع���ش» ف��ي مدينة تكريت بشمال العراق
وأعدم خاللها بحسب قوله  1700عراقي من
طلبة كلية القوة الجوية ،داعية العراقيين إلى
الوحدة لمواجهة هذا التنظيم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
األميركية جنيفر ساكي في بيان إن «تبني
الدولة اإلسالمية في العراق والشام «داعش»
مجزرة ارتكبتها كما تقول بحق  1700عراقي
من طلبة كلية القوة الجوية في تكريت هو أمر
م��روع وتجسيد حقيقي لمدى تعطش هؤالء
اإلرهابيين للدماء».
وأكد البيان أن اإلدارة األميركية «تدين هذه
التكتيكات بأشد عبارات اإلدانة وتقف متضامنة
مع الشعب العراقي ضد أعمال العنف المروعة
والعبثية هذه».
وكشفت منظمة تعنى برصد جرائم اإلبادة
الجماعية ،عن قيام مجاميع مسلحة بارتكاب
جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية إثر
اقتحامها لمدينتي الموصل وتكريت خالل األيام
القليلة الماضية ،فيما دعت مكتب المستشار
الخاص لألمم المتحدة المعني بمنع جريمة
اإلب��ادة الجماعية إلى البدء بإجراء تحقيقات
حول تلك الجرائم وطبيعتها.
وقالت منظمة «الحملة الشعبية الوطنية
إلدراج تفجيرات ال��ع��راق على الئحة جرائم
اإلبادة الجماعية (حشد) إن «مدينة الموصل
مركز محافظة نينوى ،ومدينة تكريت مركز
محافظة صالح الدين (شمال العراق) تعرضتا
القتحام من قبل مجاميع إرهابية عدة األسبوع
ال��م��اض��ي ،أدت إل���ى ف���رض ت��ل��ك المجاميع
سيطرتها على المدينتين بعد انسحاب القوات
األمنية منها».

مواقف

م��ن جهة أخ���رى ،ن��ددت منظمة الشعوب
والبرلمانات العربية ،بعمليات القتل والنهب
والتخريب التي يقوم بها ما يسمى تنظيم
«داعش» اإلرهابي في المدن العراقية ،وطالبت
باعتباره منظمة إرهابية.
ودع��ت المنظمة وفقا ً لـ»السومرية نيوز»
المجتمع ال��دول��ي إل��ى «تحمل مسؤولياته
والوقوف بكل قوة مع دولة العراق ضد هذه
الحركة اإلرهابية التي تقتل وتخرب باسم
الدين والدين منها براء».
وطالبت كل دول العالم بـ»اعتبار داعش
منظمة إرهابية ،خصوصا ً بعد ما شاهد العالم
كله عمليات القتل واإلرهاب التي قامت بها ضد
المدنيين العزل».
ويشهد العراق تدهورا ً أمنيا ً دفع برئيس
الحكومة ن��وري المالكي ف��ي ( 10حزيران
 ،)2014إلى إعالن حالة التأهب القصوى في
البالد ،وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم
«داعش» على محافظة نينوى ،وتقدمهم نحو
محافظة صالح الدين وسيطرتهم على بعض
مناطقها ،في حين تستمر العمليات العسكرية
في األنبار لمواجهة التنظيم اإلرهابي.

رئي�س ال�سلطة يندد بـ«خطفهم» ويدين اعتقاالت االحتالل في ال�ضفة

نتنياهو يطلب م�ساعدة عبا�س لإعادة الم�ستوطنين المخطوفين
أجرى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو
اتصاال ً برئيس السلطة الفلسطينيّة المنتهية
واليته محمود عباس هو األول منذ سنة.
وس��ائ��ل إع�ل�ام ال��ع��دو أش����ارت إل���ى أنّ
نتنياهو طلب من عباس المساعدة في إعادة
المستوطنين الثالثة المخطوفين .وأضاف
نتنياهو« :إنّ ما يجري يوضح انعكاسات
الشراكة السيئة م��ع حماس وف��ق م��ا قال
نتنياهو».
وكانت القوات «اإلسرائيلية» قد اعتقلت
الفلسطيني عزيز
رئيس المجلس التشريعي
ّ
دويك في إطار حملة االعتقاالت التي تنفذها
ضد مئات الفلسطينيين الذين بلغ عددهم
 150شخصا ً ح ّتى اآلن.
حملة االعتقاالت هذه تأتي على خلفية
اختفاء ثالثة مستوطنين ،كما اقتحمت قوات
أخ��رى جنين ونابلس وبيت ج��اال وأغلقت
قلقيلية وسط حملة االعتقاالت.
من جهة أخ��رى ،ن��دد عباس بـ»خطف»

المستوطنون المخطوفون
الشبان «اإلسرائيليين» الثالثة المفقودين
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ون���دد أي��ض��ا ً ب��ال��رد
العسكري خالل الحملة التي شنها جيش
االحتالل للعثور عليهم.

وجاءت تعليقات عباس في بيان مقتضب
أصدره مكتب الرئيس الفلسطيني .وطالبت
حركة حماس أم��س السلطة الفلسطينية
ب��وق��ف التنسيق األم��ن��ي م��ع «إس��رائ��ي��ل»،

تفاقم ال��ت��وت��ر وبشكل غير مسبوق بين
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسلفه
علي عبدالله صالح ،إذ شرع هادي في معركة
حملة بسط دولة النظام والقانون على كل أرجاء
البلد ،ومنها إضعاف كل األطراف التقليدية التي
تشكل خطرا ً على بنيوية البلد.
حيث إنه بعد أن أوقف قناة «اليمن اليوم»
التابعة للرئيس السابق عبد الله صالح،
اقتحم الحرس الرئاسي المسجد ال��ذي أطلق
عليه صالح اسمه باالشتباه بوجود أسلحة
في المسجد ،وهو ما يمثل تصاعدا ً في التوتر
بين هادي وسلفه الذي أوضح أن القناة تمول
من موارد مؤسسة شبام اإلعالمية بعد أن أوقف
الرئيس موازنتها ألكثر من عامين ،فيما شهدت

ع��دن اليمنية عملية إرهابية بمقتل ثمانية
عاملين ف��ي مستشفى عسكري باستهداف
حافلتهم بالرصاص.
وتحاصر ق��وات الحرس الرئاسي اليمني
جامع الصالح القريب م��ن دار الرئاسة في
جنوب صنعاء ،إذ ذك��رت م��ص��ادر م��ن حزب
المؤتمر الشعبي العام والذي بات منقسما ً بين
مؤيدي الرئيسين الحالي والسابق المنتمين
إليه ،أن قوات الحرس الجمهوري نشرت وحدات
ومدرعات حول المسجد وفي األحياء المجاورة.

أسلحة

وذكر المصدر أن «السبب هو االشتباه بوجود
أسلحة في المسجد ،ووجود نفق مفترض بين

قتلى في عدن

على صعيد آخ��ر ،قتل ثمانية عاملين في
مستشفى عسكري وأصيب  9آخرون في هجوم

جندي �أميركي م�سجون� :ض ّللونا ب�ش�أن العراق
ح��ذر جندي أميركي مسجون بعد إدان��ت��ه بتسريب
وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس السبت األميركيين من
أنهم تعرضوا للكذب بشأن العراق من جديد .وحكم على
شيلسي مانينغ بالسجن  35عاما ً في آب  ،2013بعدما
أدين بالتجسس لتسريبه  700ألف وثيقة دبلوماسية
وعسكرية سرية .وهو يمضي عقوبته في سجن فورت
ليفنورث في كنساس (وسط).
وكتب الجندي ال��ذي ك��ان يعرف باسم ب��رادل��ي في
افتتاحية في صحيفة «نيويورك تايمز»« :أدرك أن أعمالي
تخالف القانون لكن المخاوف التي دفعتني إلى ذلك لم
تحل» ،وأضاف «مع مواجهة العراق حربا ً أهلية وتفكير
أميركا بالتدخل ،يؤكد هذا العمل غير المكتمل أهمية مسألة
كيف تحكم الجيش األميركي بالتغطية اإلعالمية لتورطه
هناك وفي أفغانستان» .وتابع أنه فيما كان العسكريون
األميركيون متفائلين باالنتخابات البرلمانية في العراق
في  ،2010مؤكدين أنها ساعدت في جلب االستقرار

والديمقراطية «كنا ،نحن المتمركزين هناك ،نرى واقعا ً
أكثر تعقيداً».
وأضاف مانينغ« :التقارير العسكرية والدبلوماسية
التي كانت تمر عبر مكتبي كانت تتحدث بالتفصيل عن
قمع وحشي للمنشقين السياسيين من قبل وزارة الداخلية
والشرطة االتحادية ،باسم رئيس الوزراء نوري المالكي»،
مؤكدا ً أن «المعتقلين كانوا يتعرضون للتعذيب في أغلب
األحيان ويقتلون» .وتابع الجندي السابق الذي كان محلالً
لدى االستخبارات األميركية أنه «صدم بتواطؤ الجيش
في الفساد في تلك االنتخابات» ،مشيرا ً إلى أن «كل هذه
التفاصيل المقلقة مرت من دون أن تلتقطها وسائل اإلعالم
األميركية».
وانتقد مانينغ إل��ح��اق صحافيين بالجيش ،وق��ال
إن «الحدود الحالية لحرية الصحافة والتكتم المفرط
للحكومة جعال من المستحيل على األميركيين متابعة ما
يجري في الحروب التي نمولها بدقة».

اتهم قطر بمحاولة اغتياله وال�سودان بدعم الم�سلحين
معتبرة استمراره بمثابة جريمة وطنية
يعاقب عليها القانون ،ووصفت اعتقال أكثر
من  200من قياداتها في الضفة الغربية،
وعلى رأسهم عزيز دوي��ك رئيس المجلس
التشريعي ،بالجريمة المركبة.
وقالت كتلة التغيير واإلصالح المحسوبة
على حماس ف��ي المجلس التشريعي في
بيان صحافي« :اختطاف رئيس المجلس
التشريعي عزيز دويك جريمة مركبة يتحمل
االح��ت�لال الصهيوني المسؤولية الكاملة
والتبعات الخطرة المترتبة على ذلك».
وت��اب��ع ب��ي��ان الكتلة« :ن��دع��و إل��ى وقف
التنسيق األمني الذي يعد خنجرا ً مسموما ً
ف��ي خ��اص��رة شعبنا ومقاومته الباسلة،
ويتعارض مع التوافق الوطني والقانون
الذي اتفق عليه في اتفاق القاهرة ونص على
أن التنسيق األمني جريمة وطنية يعاقب
عليها القانون».

مقتل  8من كادر الم�ست�شفى الع�سكري في عدن
توتر بين هادي و�صالح �إثر حملة تطهيرية
الجامع ودار الرئاسة» .وبحسب المصدر ،فإن
ذلك يأتي «ضمن تداعيات المخطط االنقالبي
ال���ذي أف��ش��ل ي��وم األرب��ع��اء ال��م��اض��ي » ،في
إشارة إلى االحتجاجات التي شهدتها صنعاء
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،وش���ارك فيها مسلحون
ملثمون ،احتجاجا ً على أزمة خانقة للمحروقات
والكهرباء.
ورد الرئيس هادي على االحتجاجات بتعديل
وزاري ،كذلك أغلقت قناة وصحيفة تابعتين
للرئيس السابق في اليوم ذاته.

ق ��راءة م��ا ي�ح��دث اآلن ف��ي ال �ع��راق ب��دق��ة ونزاهة
وبعد نظر ليست أمرا ً يسيراً ،فلدى وسائل اإلعالم
وبخاصة الغربية والتابعة لها ما يكفي من القدرة
على التضليل وت��زوي��ر الحقائق وتأليب النفوس
ومسح األدمغة وزرع الفتن ،وهو ما شاهدناه على
فضائيات التلفزة وسمعناه على األثير وقرأناه على
صفحات ال�ج��رائ��د وشبكات ال�م��واق��ع اإللكترونية
وم��واق��ع التواصل االجتماعي ،وجميعها أسهمت
بشكل كبير فيما هي األمة عليه من حال سيئة.
لقد أوصلت وسائل اإلعالم غالبا ً رسائل مضللة
عما يجري في سورية كمثال ،ليس منذ بدء األزمة
ف��ي  17آذار  2011فحسب وإن�م��ا أي�ض�ا ً قبل ذلك
ب��وق��ت ،وت�ل�ق��ف ك�ث�ي��رون ه��ذا التضليل والتزوير
وال�ت��أل�ي��ب وق�ل��ب الحقائق وم�س��ح األدم �غ��ة وزرع
الفتن ،على أنها حقائق ،واستجابوا لما كان عليهم
أال يستجيبوا ل��ه ،وإن كانت هناك أخطاء وثغرات
ونواقص وفساد هنا أو هناك.
لكن م��ا يحدث ف��ي ال�ع��راق فيما يبدو يخالف ما
ح��دث ف��ي س��وري��ة اع �ت �ب��ارا ً م��ن آذار  ،2011لكنه
مشابه (أق��ول فيما يبدو وال أج��زم على ذل��ك) من
حيث التضليل اإلع�لام��ي وم��ا م��اث�ل��ه ،حيث تقول
وس��ائ��ل إع�ل�ام وك �ت��اب (ال ن�ق��در على ال �ج��زم بدقة
تقاريرها وما تطرح) من أن وجود داعش في شمال
العراق محدود جدا ً وغير مبادر أو قيادي ،وأن زمام
المبادرة تعود إلى قوى سياسية قومية ويسارية
وشعبية أخ��رى ليست على اتفاق ال مع السعودية
وال مع تركيا أو الفكر الوهابي التكفيري وداعش
والقاعدة وإضرابهم.
وال ب��د م��ن أن ه ��دف ال �م �ع �ل��وم��ات ال �ق��ائ �ل��ة بأن
السعودية وداعش وإضرابها واالنفصاليين األكراد
وراء ما يحدث في العراق ،فإن الهدف من ترويجها،
ج ّر إيران وسورية ،إلى مواجهة القوى الصاعدة،
ب�ع��د أن ف�ش��ل ال �غ��رب ف��ي إس �ق��اط ال��دول��ة الوطنية
السورية فشالً ذريعاً ،وفشل في العبور إلى إسقاط
الجمهورية اإليرانية اإلسالمية من الداخل أو عبر
ملفها النووي أو عبر شن الكيان الصهيوني حربا ً
مباشرة عليها أو سوى ذلك ربما من خيارات.
بل إن المبالغة في الحديث عن محاولة إسقاط
الحكومة ال�م��رك��زي��ة ف��ي ب �غ��داد ،ال يخفي فحسب
إخفاقا ً إعالميا ً كبيرا ً إن أحسنا الظن ،بل يعني أيضا ً
محاولة استعجال لتوسيع قاعدة الصراع لجر قدم

إيران إلى الحرب ،وإعطاء الحرب طابعا ً مذهبيا ً أشد
رسوخا ً وإشغال العراق عن منع تسلل الجماعات
اإلرهابية من وإلى سورية ،وبالتالي تشديد الحرب
الدولية على سورية.
يرجح أن تنزلق واشنطن إل��ى الحرب ،لكنها
ال ّ
س�ت�ح��ارب ب��ال��واس�ط��ة ل�ي��س ح�ف��اظ�ا ً ع�ل��ى جنودها
فحسب ،ولكن لكي يبدو الصراع (محليا ً نظيفاً)،
يقتتل فيه أبناء الدين الواحد والقومية الواحدة والبلد
الواحد والمنطقة الواحدة ،وستكون هي (ساعي خير
تحاول إحالل السالم) فيما هي وكيانها الصهيوني
يقطفان الثمار.
ال يبدو أن ح��راك شمال العراق قد بدأ ليتوقف،
وال يبدو أن األطراف اإلقليمية راغبة في أن تحصد
ال�ف��راغ بنتيجته ،وال يبدو أيضا ً أن استغراقه في
الوقت سينعكس لبنا ً وعسالً على المنطقة ،فيما
للغرب مصلحة كبرى في استمراره ،حتى استكمال
ح �ص��اد ال �خ��ري��ف األم��ي��رك��ي ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ،بعد
االنتكاسات المتعددة التي لقيها بأمل حصاد نتائج
إيجابية تعوض الخسائر.
وعليه فليس من مصلحة قوى المقاومة وحلفائها
في المنطقة ،االن�ج��رار إل��ى دائ��رة الصراع الراهنة
ف��ي ال�ع��راق (إال ف��ي ح��ال دخلت أميركا وحلفاؤها
بشكل مباشر فيه) بل إن مصلحتها الدفع باتجاه
التهدئة وفتح أب��واب الحوار بين األط��راف ووضع
ح��د للمحاصصات الطائفية وال�ت��وج��ه ب�ق��وه نحو
إقامة الدولة المدنية بكامل استحقاقاتها ،وهي الحل
األمثل لبلد كالعراق يشتمل على العديد من المكونات
االثنية والدينية والطائفية والمذهبية ،واألطماع
الخارجية فيه أكثر من أن تحصى ،ما يستدعي أال
يتغول فيه أحد على اآلخرين.
ثمة أخطاء وخطايا ارتكبت من قبل الجميع ،وإن
تكن بنسب وأق ��دار متباينة ،لكن ال �ع��راق أع��ز من
الجميع ،وتقسيمه كارثة ال ينبغي أن تمر ،ووحدته
أرض �ا ً وشعبا ً وهوية ه��دف ال ينبغي التفريط به،
ودرء الخطر الصهيوني يتخذ أولوية ،كما خروج
سورية معافاة تماماً ،ول��ن يتحقق ه��ذا أو ذاك في
ظل عراق ممزق مقتتل مجزأ في الواقع يعيش واقعا ً
طائفيا ً مذهبيا ً إثنياً.
بكلمات ،إن اتخاذ مواقف متسرعة مما يجري في
العراق بمثابة صب للزيت على النار ،وتنبغي قراءة
ما يحدث بروية وبصيرة استراتيجية ،غير خاضعة
لنقل إعالمي ال نقدر اآلن على الجزم بصحته وال
بعدمه.

استهدف حافلة عسكرية بمحافظة عدن ،جنوب
اليمن.
وق��ال مصدر أمني مسؤول بالمحافظة في
بيان صحافي إن «مسلحين مجهولين كانوا
على متن سيارة اعترضوا طريق حافلة عسكرية
تابعة لمستشفى باصهيب العسكري في منطقة
الشيخ عثمان شمال المحافظة ،وأطلقوا عليها
النار من أسلحة رش��اش��ة ،ما أدى إل��ى مقتل
 8أشخاص بينهم ام��رأت��ان وإص��اب��ة تسعة
آخرين بجروح» .وأضاف المصدر أن «الحافلة
العسكرية كانت تقل جنودا ً من قيادة المنطقة
العسكرية الرابعة وممرضين في طريقهم إلى
المستشفى».

حفتر« :الإخوان» �آفة هدفها تخريب الدول وم�صر ك�شفتهم
أكد اللواء المتقاعد الليبي خليفة
حفتر ،ق��ائ��د عملية «ال��ك��رام��ة» أن
جماعة اإلخوان «آفة» وهدفها تخريب
ال��دول ومصر هي من كشفهم .فيما
جدد اتهامه لدولة قطر «بالوقوف
وراء محاولة اغتياله الفاشلة» ،بينما
كشف أن السودان يقدم مساعدات
للعناصر اإلره��اب��ي��ة داخ���ل ليبيا.
في وقت قتل خمسة أشخاص على
األقل وأصيب تسعة آخرون بجروح
في معارك بين قواته ومجموعات
إسالمية مسلحة في بنغازي شرق
ليبيا.
وأوض���ح حفتر ف��ي تصريحات
صحافية أذي��ع��ت أم���س أن «قطر
وقياديين من المؤتمر الوطني الليبي،
كانوا وراء محاولة اغتياله ،وأن أداة
التنفيذ كانت مجموعة من أنصار
الشريعة وال��ق��اع��دة» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«العملية كانت فاشلة تماماً ،ولم
أمكث بالمستشفى أكثر من ساعة
واح���دة» .مشيرا ً إل��ى أن ال��رد على
محاولة االغتيال كان قاسياً ،وتمثل
في قصف مدفعي وغارات جوية في
اليوم ذاته.
وأضاف قائد عملية «الكرامة» إن
«قطر كانت تبحث عن أتباع ،ولكنهم
لم يجدوا ضالتهم عندي ،هي ال تريد
وج��ود جيش أو شرطة ف��ي ليبيا،
ووج��دت ضالتها في عناصر تعمل
ب��اس��م ال��دي��ن ،وعملت على إزاح��ة
عناصر ج��ي��دة م��ن داخ���ل المؤتمر
الوطني الليبي» .كذلك كشف أن
السودان يقدم مساعدات للعناصر
اإلرهابية داخ��ل ليبيا ،موضحا ً أن
معظم ال��دول المجاورة تتعاون مع
الجيش الوطني الليبي في ضبط
الحدود.

جندي ليبي يدقق بالهويات

بنغازي بيت القصيد

وعن اإلرهاب في بالده ،قال حفتر
إن «هناك فوضى في ليبيا ،ورئيس
ال���وزراء المعين م��ن قبل المجلس
ال��وط��ن��ي الليبي ،أح��م��د معيتيق،
ال يستطيع مكافحة اإلره���اب ،ألن
المؤتمر نفسه يدعم اإلرهاب» ،كاشفا ً
أن قيادات من المؤتمر الوطني الليبي
ساعدت في دخول عناصر إرهابية
إلى البالد بجوازات سفر مزورة.
وأوضح قائد عملية «الكرامة» أن
مدينة بنغازي هي «بيت القصيد في
المعركة ،والبد من التركيز فيها بهدف
إلحاق الهزيمة بمجموعات أنصار
الشريعة المسلحة والجماعات
المرتبطة بها» .وق��ال إن «الشعب
ال��ل��ي��ب��ي يمنحنا ال��ت��ف��وي��ض ،ول��م
يحدث أي تدخل دولي في العمليات
العسكرية حتى اآلن».
وشدد على أن «ال حوار مع القتلة
من عناصر جماعة أنصار الشريعة
وتنظيم ال��ق��اع��دة ،ذاك���را ً أن بعض

الشباب ُغ ّرر بهم» .وقال« :نحن اآلن
أقوى بعشرات المرات منذ أن بدأنا،
وإذا لم تخرج العناصر األجنبية من
البالد ،سندفنها بالداخل».

هجوم بري

إل��ى ذل��ك ،شنت ق��وات حفتر منذ
صباح أول من أمس الباكر هجوما ً
بريا ً على منطقة سيدي فرج معقل
ال��م��ج��م��وع��ات اإلس�لام��ي��ة وبينها
«أنصار الشريعة» المتطرفة أدى إلى
مقتل أشخاص ،وسمع دوي إطالق
من أسلحة ثقيلة في هذه الضاحية
الغربية لبنغازي ف��ي حين كانت
أسر تفر من مناطق القتال ،بحسب
شهود.
م��ن جهته ق��ال الناطق الرسمي
باسم قوات اللواء حفتر إن اشتباكات
عنيفة دارت بمناطق الهواري وسيدي
فرج ولقوارشة وبنينا (شرق ليبيا)
بين ال��ق��وات الخاصة (الصاعقة)
ومتطرفين.

