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� 665شهيداً و�أكثر من  4000جريح واالحتالل يرتكب مجزرة جديدة في الخزاعة

ف�صائل المقاومة تت�صدى لمحاولة االحتالل التوغل في قطاع غزة
قلق في �أو�ساط عائالت جنود العدو وه�ستيريا من احتمال الف�شل في غزة

واصل جيش العدو اليهودي اعتداءاته على قطاع غزة
المحاصر ،وارتفعت حصيلة شهداء العدوان المتواصل
على القطاع في يومه السابع عشر الى  665شهيدا ً وأكثر
من  4160جريحا ً بينهم نحو  1300طفل ،فيما بلغت
حصيلة يوم أمس  34شهيدا وأكثر من  160جريحاً.
وفي السياق ،أعلن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
عضو لجنة الحقوقيين في جنيف أن أكثر من  80في
المئة من الشهداء الفلسطينيين في الغارات والقصف
«االسرائيلي» المستمر على قطاع غزة هم من المدنيين.
مشيرا ً في بيان يوم أمس إلى أن  541مدنيا ً أي ما
نسبته  5،81في المئة قتلوا في العدوان «االسرائيلي» من
بينهم  161طفالً و 91امرأة ،وأضاف أن عدد الجرحى بلغ
 3457مصابا ً غالبيتهم من المدنيين وبينهم  991طفالً
و 703من النساء.
ال��ى ذل��ك ،عمدت ق��وات االحتالل ال��ى ارتكاب مجرزة
جديدة في بلدة خزاعة في خان يونس ،وأغلقت مداخل
البلدة الثالث ومنعت سيارات اإلسعاف من الوصول
إلى المنطقة ،حيث أفاد شهود عيان أن أكثر من ثالثين
عائلة حوصرت داخل البلدة وسط قصف مدفعي عنيف،
كما تحدثوا عن وجود جثث لشهداء فضالً عن عشرات
الجرحى ،وقال هؤالء :إن «االحتالل ينتقم من سكان خزاعة
لرفضهم ترك منازلهم خالل محاولته التوغل في المنطقة.
ووص��ف الدكتور يوسف العقاد ،مدير المستشفى
األوروب���ي القريب من خزاعة الوضع في البلدة بأنه
«مجزرة حقيقية» ،مضيفا ً في تصريحات صحافية أن
«بعض الناجين من البلدة قالوا إن عشرات المنازل هدّمت
على رؤوس ساكنيها.
جاء ذلك في وقت واصلت «إسرائيل» عدوانها اإلرهابي
ووس��ع��ت هجومها ال��ب��ري ج��ن��وب القطاع
على غ���زة،
ّ
المحاصر ،وقصفت البنك الوطني اإلس�لام��ي ومبنى
البريد في مدينة رفح ومخيم المغازي وسط القطاع ،فيما
استهدفت مدفعية جيش االحتالل مسجد عمر عبد بن عبد
العزيز في بيت حانون جنوب القطاع ،ومئذنة مسجد أبو
سليم في مدينة دير البلح ،وترددت أنباء عن قصف مدفعي
مكثف على مسجد اإليمان في بلدة المغراقة ومسجد بالل
غرب غزة.

وعلى وقع العدوان المستمر على القطاع ور ّد المقاومة
الصلب الذي فاجأت الكثيرين ،ارتفعت أصوات التململ
لدى اليهود في األراض��ي المحتلة ،في ظل تحذيرات من
تزايُدها وخروجها عن السيطرة وعدم تحقيق الجيش
«اإلسرائيلي» إنجازات تذكر حتى اآلن.
فالمعركة البرية في قطاع غزة لن تكون نزهة ،هذا ما
اعتقده السواد األعظم من «اإلسرائيليين» .أما أن تتحول
إلى كابوس فهذا ما لم يكن في الحسبان ،وال سيما لدى
الجنود وأهاليهم.
وف��ي ه��ذا السياق ،أش��ارت وال��دة أح��د جنود جيش
العدو الى أن ابنها اتصل بها وهو يصيح «أمي» مضيفة
«ك��ان صوته يرتعد لقد ك��ان في حالة هلع ،ببساطة
انفجر بالبكاء وقال لي إنهم يطلقون النار علينا ،إنهم
يستهدفوننا».
ويروي والد جندي آخر« :قال لي أبي إنها الجحيم وقالها
لي بنبرة ،لست أدري ،قال لقد فجرونا ،لقد فجروا وجوهنا،
أطلقوا علينا النار والصواريخ المضادة للدروع».
فيما قالت والدة ثالث تصف كيف يعيشون على وقع
الحرب في غزة «نحن نبقى مستيقظين طوال الوقت ،وفي
حال غفونا قليالً ،نقفز إذا رنّ الهاتف ،نحن نعيش في
رعب ،إنه الرعب الذي يخترقنا جميعنا».
وما زاد الطين بلة اعتماد الرأي العام «اإلسرائيلي» فقط
على المعلومات التي يقدمها الناطق باسم جيش العدو،
ما دفع الكثيرين الى طرح عالمات استفهام عن صحة تلك
المعلومات.
فحسب أح��د مقدمي ال��ب��رام��ج ف��ي القناة العاشرة
«اإلسرائيلية» فإن «ال ُمشاهد هنا ال يحصل على صورة
حقيقية عما يجري ،هناك األن��ف��اق التي يقولون إنهم
اكتشفوها ،كيف يمكن التحقق من ذلك» مضيفا ً «ليس
هناك أي سبب في العالم يمنع وجود طواقم تلفزيونية
لتغطية هذا األمر ،لقد غطينا كل الحروب حتى حرب يوم
الغفران التي كانت صعبة جداً».
ثمة مصدر آخر للخوف والتشكيك هو الفشل في تحقيق
أهداف العدوان على غزة ،والخشية من انعكاس ذلك على
جبهات أخرى ،حيث يقول مراسل الشؤون العسكرية في
القناة العاشرة ألون بن ديفيد «إن أهمية المعركة تحت

األرض التي تجري في القطاع هي أنها أوس��ع من غزة
بكثير» معربا ً عن اعتقاده «أن المحيط كله يراقب هذه
المعركة ويدرسها وإذا انتهت من دون حسم واضح لـ
«إسرائيل» فهذا يعني أننا سنصطدم باألنفاق ليس في
غزة فقط ،بل في لبنان وسورية وفي النقب أيضاً».
ه��ذا التصعيد من قبل المقاومة التي ب��دأت تخوض
عمليات برية دقيقة وتلحق خسائر فادحة باالحتالل،
إضافة الى المراوحة وغياب اإلنجازات لدى جيش العدو
زادا من حالة القلق وسط «اإلسرائيليين» في ظل تحذير
خبراء ومراقبين من خروجها عن السيطرة قبل انتهاء
المعارك.
ميدانياً ،تواصلت االشتباكات العنيفة بين المقاومين
وق���وات االح��ت�لال ال��ت��ي ح��اول��ت ال��ت��وغ��ل ف��ي المناطق
الحدودية.
وأعلنت كتائب القسام أنها فجرت عبوات عدة في قوة
خاصة ،واشتبكت معها من مسافة قريبة في المنطقة
الصناعية شرق جباليا ،مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في
صفوف جنود االحتالل .كما شهدت منطقة شرق خان
يونس اشتباكات مماثلة.
في حين اعترف جيش االحتالل بمقتل جنديين له فجر
يوم أمس ،أحدهما ضابط برتبة مالزم وهو قائد سرية في
سالح المدرعات ليرتفع بذلك عدد الجنود الذين اعترف
االحتالل بمقتلهم إلى  32جنديا ً وضابطا ً منذ بدء العدوان
على غزة.
وكانت سرايا القدس قد أعلنت أنها استهدفت قوة
«إسرائيلية» توغلت في بيت الهيا وخزاعة بعشرات
قذائف الهاون.
بدورها ،أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أصابوا طائرة
حربية إسرائيلية من طراز «أف  »16بصاروخ أرض جو
في سماء منطقة دير البلح ،حيث تعد هذه العملية األولى
في استهداف مقاتالت لالحتالل خالل عدوانه على القطاع،
علما ً ان المقاومة الفلسطينية نجحت خالل هذا العدوان
في إسقاط العديد من طائرات االستطالع «اإلسرائيلية»
التي كانت تحلق في سماء القطاع.
القسام صورا ً لعمليات عسكرية استهدفت
كذلك نشرت ّ
جنديا ً «إسرائيلياً» بالقنص ،وعملية تدمير دبابة بقذيفة

«آر بي جي» ،فيما واصلت الوحدات الصاروخية التابعة
لمختلف فصائل المقاومة ّ
دك االراضي المحتلة برشقات
صاروخية مختلفة.
وقصفت كتائب القسام مدينة تل الربيع «تل أبيب»
المحتلة بصاروخ فجر 5وأربعة صواريخ  ،M75فيما
استهدفت الوحدات الصاروخية للفصائل ،مناطق بئر
السبع وضواحيها ومستعمرات أسدود وكريات مالخي
وعسقالن وكل مستوطنات غالف غزة وجان يفنا برشقات
صاروخية كثيفة من صواريخ غراد و كاتيوشا و قسام.
وقد استهدفت سرايا القدس مج ّمع اشكول بـ 4صواريخ
 c8kو مستعمرات افي شالوم وحوليت بـ 7صواريخ 107
واآلليات بالمطار بـ 4قذائف هاون وتج ّمع لآلليات قرب
إيرز بـ 3قذائف هاون عيار .120
وق��د أسفر القصف الصاروخي للمقاومة عن تعليق
شركات الطيران األجنبية رحالتها الى مطارات االراضي
المحتلة ،فبعد ق��رار كل من الواليات المتحدة وأوروب��ا
تعليق رحالتهما بسبب ما سمياه «الوضع األمني» أعلنت
موسكو يوم أمس إيقاف رحالتها الجوية إلى تل الربيع.
وكانت أعلنت سلطة الطيران الفدرالية األميركية عن
تعليق جميع الرحالت الجوية لشركات الطيران األميركية
من وإل��ى فلسطين المحتلة ،لمدة  24ساعة على األقل
بسبب الوضع األمني الراهن ،وال سيما بعد سقوط قذيفة
صاروخية على منزل في بلدة «يهود» المجاورة لمطار
«بن غوريون» الدولي.
وكانت شركة دلتا األميركية أعلنت عن وقف جميع
رحالتها حتى إشعار آخر ،مشيرة إلى أن إحدى طائراتها
التي كانت تتجه م��ن نيويورك إل��ى ت��ل الربيع ع��ادت
أدراجها ،كذلك حذت شركة «يو -اس» وشركة «يونايتد»
األميركيتين عن تعليق رحالتهما إلى األراضي المحتلة.
وأعلنت ش��رك��ات الطيران الفرنسية «اي��ر فرانس»
واأللمانية «لوفتهانزا» والهولندية «كي ال ام» عن تعليق
رحالتها بسبب الوضع األمني الراهن ،فيما نقلت إذاعة
العدو عن وزير المواصالت «اإلسرائيلي» دعوته الشركات
األميركية إلى التراجع عن هذا القرار« ،كونه يشكل مكافأة
لإلرهاب» ،بحسب قوله ،مؤكدا ً أن مطار «بن غوريون» آمن
ويمكن اإلقالع منه والهبوط فيه بأمان».

بعد �أن رحبت دم�شق بتعيينه هل يخرج �إلى العلن ..؟

ع�سراوي :على الأمم المتحدة منح دي مي�ستورا تفوي�ض ًا باتخاذ حلول للم�شاكل
نا�صر :الحرب على غزة خلطت الأوراق والموفد الدولي مفتاح �إعادة ترتيبها

دمشق – سعد الله الخليل
سلمت البعثة السورية في مجلس األمن رسالة ترحيب بتعيين الدبلوماسي
السويدي ستيفان دي ميستورا موفدا ً لألمم المتحدة لحل األزمة في سورية
خلفا ً للجزائري األخضر اإلبراهيمي.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن «الرسالة السورية تم تسليمها منذ بضعة
أيام لألمين العام قبل توجهه للمنطقة تضمنت تأكيد سورية أن ال حل لألزمة
السورية إال من خالل الحوار بين السوريين وبقيادة سورية» ،متمنية على
المبعوث األممي الجديد االلتزام بالموضوعية والنزاهة وقواعد القانون الدولي
ومبادئ األمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في
شؤونها الداخلية واحترام قرار الشعب السوري.
وأشارت المصادر إلى أن «واشنطن تج ّمد في الوقت الحالي أي نشاط أممي
الستئناف مفاوضات جنيف» فيما «تتهم دمشق بتعطيلها في الجولة السابقة
في حين أن موسكو ودمشق متفقتان على أن حوار جنيف يجب أن يكون مبنيا ً
على أسس واضحة ،وأهمها أنه حوار بين السوريين أنفسهم ونتائجه ما يقرره
المتحاورون وليس ما تأمله أو تخطط له واشنطن وحلفاؤها ،إضافة الى كونه
حوارا ً ترعاه األمم المتحدة ،وبحسب المصادر فإن الرسالة طالبت أن يكون
الحوار متوافقا ً مع شرائع ومبادئ األمم المتحدة ،ومنها احترام قرارات الشعوب
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

غياب عن الساحة

الى ذلك ،يفسر غياب ميستورا عن المشهد كما غابت التصريحات األممية عن
أي دور أو زيارة له في القريب ،باستثناء ما أعلنه نائب وزير الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف عن إمكان إجراء اتصاالت في وقت قريب مع دي ميستورا،

بهدف إمكان اللقاء معه بعد ان أعلن األمين العام لألمم المتحدة عن جولة قريبة
لستيفان دي ميستورا المبعوث الجديد لألمم المتحدة إلى سورية يزور خاللها
دمشق ،فهل ُفرضت الحرب على غزة نفسها كأولوية وبات الملف السوري
ثانوياً ،وما المطلوب من دي ميستورا في المرحلة المقبلة؟.
ويرى عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق السورية القيادي أحمد
عسراوي أن «المطلوب منح دي ميستورا تفويضا ً باتخاذ حلول للمشاكل
العالقة في األزم��ة السورية» .وأض��اف في حديث لصحيفة البناء« :لم تكن
لدينا على األخضر اإلبراهيمي كشخص وسلوك ومواقف أي مأخذ ،بل على
التفويض والصالحية التي لم يمتلكها اإلبراهيمي تسمح له بإحداث خرق في
المشهد السوري نحو الحل ،واالنتقال بسورية المستقبل نحو نظام سياسي
ديمقراطي».
ورأى عسراوي :أن «نجاح مه ّمة دي ميستورا يتطلب توافقا ً داخليا ً وعربيا ً
وإقليمياً ،وعما إذا كان هذا الرجل قادرا ً على الحصول على صالحيات سيحقق
بوادر حل سياسي داخل سورية ،إذا كان النظام موافقا ً على حل سياسي لألزمة
السورية ،وعن دور الجامعة العربية قال عسراوي »:ال يمكن أن تلعب الجامعة
اي دور ما لم تستعد مصر دورها القيادي لالمة العربية ،فالجامعة لن تقدم أكثر
مما قدمته خالل الفترة الماضية في ظل السيطرة السعودية عليها»

هل تعود حماس بمبادرة من دي ميستورا؟

ترى الدكتورة سناء ناصر أمين عام حزب سورية الجديدة :أن «الحرب على
غزة خلطت األوراق في المنطقة بدءا ً من األزمة ما بين رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،إلى انقسام دول
الخليج حول غزة ،بين من يلتزم الصمت ومن يدعم القوى المتطرفة ،فجزء
من دول الخليج تدعم الحرب على غزة ،ويبدو التزام السعودية الصمت بعد

أن داهم خطر داعش المملكة فحرك الديوان الملكي اللواءين  15-18وسحب
حرس الحدود من الحدود مع العراق».
وتابعت ناصر« :عودة المندوب السامي (خليفة االبراهيمي) إليجاد مخارج
جديدة للسعودية ،ال سيما وأن عباس من طلب الهدنة من اليهود ،فيما تسعى
قطر لتخفيف األزمة عن العدو بحيديثها بلسان حماس».
وتابعت« :علينا أن ننظر لما يجري في الساحة خالل الفترة المقبلة لتبيض
صفحة حماس في الساحة العربية وتجهيزها لدور ما في المرحلة الالحقة
وربما عودتها إلى سورية ،مع وضع خطوط حمراء على بعض األسماء القيادية
بعد أن بدا الشقاق العمودي واألفقي في صفوف حماس حول سورية بين من
قاتل الدولة السورية ومن شارك الفصائل الفلسطينية بالدفاع عنها».
ورأت ناصر في رفع العلم السوري في غزة أنه «رسالة سياسية نحو
سورية» .وقالت :ما «حصل في فلسطين من خلط لألوراق فقد تكون الورقة
السورية الدولية التي تعمل عليها األمم المتحدة مع المبعوث الدولي عبر
تفاهمات تتماشى مع استدارة دول أوروبية عدة تقوم على دعم الجيش
السوري في حربه على اإلره��اب ،حيث يحدد المبعوث الخطوات العمالنية
لهكذا تفاهمات ،السيما بعد أداء الرئيس األسد القسم الدستوري ،وهو ما شكل
قمة التحدي للغرب» .واعتبرت ناصر :أن « سعي الغرب للمصالحة مع سورية
رغبة في وقف امتداد الدواعش إلى بلدانه من بوابة القضاء على اإلرهاب ،وهو
أول بند من بنود مقررات جنيف» .ورأت أن «الفرق بين اإلبراهيمي وخلفه يتمثل
باألجندات وظ��روف العمل الموضوعية والرسائل التي يحالنها ،والقواعد
الجديدة التي أرساها الجيش العربي السوري ،والتي انعكست ه��دوءا ً في
غالبية المحافظات السورية ،وهو ما ال يصب في صالح التيارات المسلحة،
وبالتالي التفاهمات لن تكون إال بما ترضاه الحكومة السورية ،فالمنتصر من
يضع شروطه على الطاولة».

خطة �أمنية لحماية طرابل�س في العيد

دعوة دولية �إلى وقف فوري لالقتتال في ليبيا
مسعى لمواجهة الميليشيات المسلحة ،شنت
في
ً
طائرات ليبية حربية ،غارات على مواقع عدة لـ«أنصار
الشريعة» في بنغازي ،التي تشهد مواجهات أسفرت
عن مقتل  16شخصاً ،في وقت أعدت السلطات الليبية
خطة أمنية جديدة في طرابلس لحماية المرافق
العامة ف��ي العاصمة واألس����واق ،خ�لال فترة عيد
الفطر المبارك ،بينما دعت دول كبرى إلى وقف فوري
لالقتتال في ليبيا.
وقالت مصادر أمنية :إن «مقاتالت س�لاح الجو
الليبي قصفت م��واق��ع ع��دة ألن��ص��ار الشريعة» في
بنغازي ،والسيما في منطقة قنفودة شرق المدينة،
وبالتوازي ،استمرت المواجهات بين ق��وات اللواء
المتقاعد خليفة حفتر ومسلحي «أنصار الشريعة»،
حيث قتل شخص في منطقة الليثي.
ووصف شهود تلك المواجهات ،التي تأتي في أعقاب
إعالن نتائج االنتخابات البرلمانية ،بـ«األعنف» التي
تشهدها بنغازي منذ اإلطاحة بنظام معمر القذافي في

 .2011وقالت مصادر طبية :ان «مستشفى المرج
( 100كلم شرق بنغازي) استقبل ثمانية قتلى و50
جريحاً ،فيما استقبل مركز بنغازي الطبي ثمانية
قتلى و 10جرحى ومستشفى بلدة األبيار ( 70كلم
جنوب شرق)  21جريحاً.
واوض��ح��ت المصادر الطبية التي لم تشأ كشف
هويتها أن «معظم القتلى والجرحى من العسكريين»،
الفتة ال��ى «أن ثالثة مدنيين بينهم مصري قضوا
بسقوط صاروخ على منزلهم».

وقف إطالق النار

في األثناء ،دعت كل من ألمانيا وإيطاليا والمملكة
المتحدة وال��والي��ات المتحدة األميركية ،األط��راف
المتنازعة كافة في ليبيا إلى وقف ف��وري لالقتتال
واستئناف الحوار السياسي في البالد.
وذك��ر بيان صحافي مشترك لسفارات البلدان
األرب��ع��ة ف��ي ط��راب��ل��س ،أن «ليبيا تشهد ت��وت��رات

ش��دي��دة ،بينما تسعى ج��اه��دة إل��ى ترسيخ أسس
دولة ديمقراطية حديثة ،في مواجهة التحديات التي
تعصف بأمنها ،والعنف المستمر ،والصراع الحالي
على مطار طرابلس الدولي يزيد من االنقسام وانعدام
الثقة بين الليبيين ،ويقوِّض الجهود الرامية إلى
إرساء األمن والتماسك المؤسسي».
وتابع البيان« :إننا نحث على وقف فوري لالقتتال
واستئناف الحوار السياسي من ناحية ،ومن ناحية
ثانية وف��ي ض��وء ه��ذه التحديات ،نرحب باإلعالن
الهام عن النتائج النهائية لالنتخابات البرلمانية
األخ��ي��رة ف��ي ليبيا ،ونثني على شجاعة الشعب
الليبي والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية العليا
لالنتخابات لضمان نجاحها».
إلى ذل��ك ،أكد مدير أمن طرابلس محمد سويسي
أن المديرية أع��دت خطة أمنية لحماية المرافق
العامة بالعاصمـة واألسـواق خـالل فتـرة عيد الفطر
المبارك.

تون�س تغلق باب الت�سجيل االنتخابي
وعدد الناخبين تجاوز  8ماليين
اختتمت تونس مرحلة التسجيل االنتخابي التي
استمرت لمدة شهر ،وبلغ عدد المسجلين الجدد في
القوائم االنتخابية  495ألف ناخب ،وبذلك يكون
العدد اإلجمالي للمرسمين في السجل االنتخابي 4
ماليين و 867ألفا و 600ناخب ،وفق أرق��ام كشفت
عنها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات .في حين
أن عدد المؤهلين لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات
المقبلة يتجاوز  8ماليين و 500ألف تونسي.
واعتبرت هيئة االنتخابات في بالغ لها أن عدد
المسجلين في القوائم االنتخابية يُعد«مرضيا ً بالنظر
إل��ى التحديات ،وح��ال��ة ال��ع��زوف التي ك��ان عليها
المواطنون قبل انطالق عملية التسجيل » مضيفة أن«
الفئة العمرية  40-18سنة تمثل نسبة  67في المئة
من المسجلين الجدد».
من جهة أخرى ،سجلت هيئة االنتخابات ،أكثر من
 3.5ماليين عملية تثبت باستعمال منظومة الهاتف
الجوال من بين المسجلين سنة  ، 2011أما في ما
يخص التقسيم حسب الجنس ،فتمثل النساء 49
في المئـة من الناخبيـن ،بينما يمثل الرجال  51في
المئة.

�أكثر من � 1717صاروخ ًا تطلقها
الق�سام منذ بداية العدوان على غزة

نشر الموقع اإلعالمي لكتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»
أعداد وأنواع الصواريخ التي أطلقتها الحركة منذ انطالق العدوان «اإلسرائيلي»
على قطاع غزة المحاصر في السابع من الشهر الجاري.
و بحسب الموقع االلكتروني لـ«القسام» فقد أطلقت الحركة ما يقارب 1524
صاروخا ً من أنواع «قسام  -غراد  -كاتيوشا» ،فيما أطلقت  14صاروخا ً من
نوع « ،»J80و 122صاروخا ً من نوع « ،»M75و  47صاروخ «سجيل ،»55
و  8صواريخ « ،»R150و صاروخين «فجر .»5

المالكي يعر�ض الم�ساعدة الع�سكرية على ع�شائر
الأنبار وكركوك و�صالح الدين والمو�صل
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ال����وزراء
العراقي نوري المالكي جمعا ً
م��ن ش��ي��وخ عشائر األن��ب��ار
وك���رك���وك وص��ل�اح ال��دي��ن
والموصل ،وذلك للبحث في
كيفية طرد مسلحي «داعش»
من مدنهم .وج��اء في بيان
أص���دره المكتب االع�لام��ي
للمالكي ورد لـ«شفق نيوز»
أن��ه «ج��رى البحث في دور
العشائر في الدفاع عن أمن
هذه المحافظات والتصدي
للجماعات اإلرهابية».
وقالالمالكي:إن«العشائر
كانت وما تزال هي األساس
ف���ي ح��ف��ظ أم���ن ال��م��ن��اط��ق
والدفاع عنها ضد األخطار التي تهددها ،خصوصا ً من قبل اإلرهابيين».
وأض��اف :أن «الحكومة توفر كل ما يحتاجه أبناء العشائر للدفاع عن
مناطقهم ،وقد اندفع العراقيون من مختلف المناطق والعشائر من األنبار
وصالح الدين والبصرة وبغداد وباقي المحافظات للتطوع في صفوف القوات
المسلحة وأخذ دورهم في الدفاع عن الوطن».
وطالب شيوخ العشائر ب��ـ«دور أكبر في عمليات التصدي لإلرهابيين
وإسنادهم بما يحتاجونه من التسليح والتدريب وغيرها» .وأ ضاف البيان :أنه
«تم االتفاق على تشكيل لجان وقيادات خاصة بذلك» من دون أن يسرد المزيد
من التفاصيل.

داع�ش «تذيب » جثث قتالها و «تحرقهم »
لإخفاء هوياتهم وجن�سياتهم !
أكد مصدر عسكري عراقي ان مجموعات «داعش» أصبحت تعتمد تكتيكا ً
«إلخفاء» هويات قتالها من خالل استعمال ما وصفه بـ«محلول كيماوي
يذيب الجثث» ،وأحيانا يضطرون لـ«حرق جثث قتالهم» ،فيما أفادت مصادر
صحافية مرافقة للقوات في محافظتي ديالى وصالح الدين بتقدم الجيش
وتحريره العديد من المناطق بعد توجيه «ضربات موجعة» لتنظيم داعش
وقيادييه ،ونوهوا بالجهد االستخباري للجيش .مشيرين الى تنفيذ القوات
األمنية عمليات «نوعية» ضد داعش وأعوانه.
ففي محافظة صالح الدين ،ذكرت المصادر الصحافية ان مدينة سامراء
تشهد وجودا ً عسكريا ً كثيفاً ،خصوصا بالقرب من اإلمامين العسكريين ،حيث
ينتشر ما ال يقل عن  20أف جندي ،إال ان المدينة تتعرض لقصف يومي بقذائف
الهاون.

 ...وتزج الن�ساء في كمائن؟!
كشفت مصادر محلية في ناحية العظيم قيام تنظيم داعش بنشر عناصر
نسوية داخل حواجز للتفتيش على الطرق الزراعية التي تقع بين محافظتي
ديالى وصالح الدين ضمن المناطق الزراعية ،وفيما أكدت المصادر ارتكاب هذه
النسوة عمليات سلب ونهب للنازحات ،نوهت مصادر استخبارية الى عزم هذا
التنظيم إعادة تشكيل الخاليا النسوية ،بعد ان تم القضاء عليها في العام .2009
وأوضحت المصادر ،أن«تنظيم داعش نشر للمرة األولى عناصر نسوية في 6
مفارز تفتيش تقع على الطرق التي تسلكها النازحات من قرى الشمال الى ناحية
العظيم باتجاه محافظة صالح الدين لتفتيش النسوة ضمن األسر النازحة».
وأضافت المصادر أن «لجوء هذا التنظيم الى زج النساء في مفارز التفتيش
يهدف في األساس الى تعقب العناصر األمنية والصحوات التي تقوم بإخفاء
هوياتهم وأسلحتهم الشخصية لدى النساء ،إضافة الى األم��وال والحلى
الذهبية» ،مشيرة الى «تعرض  13امرأة لعمليات سرقة بعد تفتيشهن من قبل
العناصر النسوية لتنظيم داعش».
إلى ذلك ،أكد مصدر مطلع في ديالى ،أن «غالبية النسوة الالتي يعملن في
مفارز التفتيش هنّ قريبات من عناصر التنظيم ،أو من الالتي جرى تجنيدهن
مقابل مبالغ مالية ،غالبيتهن منقبات لكنهن يضعن شارة على رؤوسهن للداللة
على ارتباطهن بالتنظيم».
وأشار المصدر الى «أن بعض النسوة جرى تجنيدهن للعمل في صفوف
التنظيم في محاولة منه الى تشكيل خاليا نسوية ،لتقديم الدعم اللوجستي
للتنظيم بأشكال متعددة من بينها نقل الرسائل السرية او المتفجرات الى
المناطق اآلمنة التي تسيطر عليها قوات الجيش العراقي».

