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المقاومة الفل�سطينية تتم�سك ب�شروطها وتنفي االتفاق على تمديد التهدئة

اتفاق غير م�سبوق بين بغداد و�أربيل للق�ضاء على «الدولة الإ�سالمية»

يق�سم ال�سلطتين ال�سيا�سية والع�سكرية
�سيناريو الرعب «الإ�سرائيلي» ّ

خريطة القوات العراقية والبي�شمركة
ال�ضرب في مناطق عدة في �آن واحد

يجلس على أطالل منزله
أث���ار ت��س��ري��ب ف��ح��وى جلسات
«الكابينيت» حول سيناريو الرعب
ال��ذي ينتظر «إسرائيل» اذا احتلت
قطاع غزة عاصفة في كيان العدو
وس��ط تزايد تبادل االتهامات بين
المستويين السياسي والعسكري
ح��ول مسؤولية ال��ق��رارات المتخذة
(البناء نشرت مقتطفات منه أمس).
لم تكد المعارك في غ��زة تنتهي
حتى بدأ يلوح في األفق صراع بين
المستويين السياسي والعسكري،
صراع دفع رئيس هيئة أركان العدو
العامة بني غانتس إلى التطرق إلى
العالقة بين السلطتين السياسية
والعسكرية ،في ما يجب أن تكون
القواعد التي تحكم هذه العالقة من
المسلمات الواضحة والجلية.
وق���ال غ��ان��ت��س« :إن���ه ي��ج��ب أن
نتذكر دوما ً أننا خاضعون للمستوى
ال��س��ي��اس��ي ،المستوى السياسي
ي���واج���ه ال��م��س��ت��وى ال��ع��س��ك��ري،
ونحن نطبق ال��ق��رارات عبر ترجمة
التوجيهات إلى قرارات عسكرية».
ج��ل��س��ة ال��ت��خ��وي��ف ال��م��ل��ي��ئ��ة
بسيناريوهات الرعب كما وصفها
وزراء شاركوا في الجلسة تض ّمنت
عرضا ً للجيش «االسرائيلي» حول
أث��م��ان اح��ت�لال ال��ق��ط��اع سياسيا ً
وبشريا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً وأهمها:
 - 1سيخلف آالف ال��ش��ه��داء
الفلسطينيين جلهم من المدنيين
 - 2ع��م��ل��ي��ة إف������راغ ال��ق��ط��اع
م��ن ال��س�لاح وع��ن��اص��ر ال��م��ق��اوم��ة
سيستغرق  5سنوات
 - 4م��ئ��ات القتلى ف��ي صفوف
الجيش «االسرائيلي خ�لال عملية
السيطرة وبعدها

المقاومة تستعد إذا فشلت المفاوضات

قادة العدو ...المقاومة فاجأتهم
 - 5جنود مخطوفون أو جثث
جنود في أيدي حماس
ف��ي نهاية ال��ع��رض ال���ذي قدمه
الجيش س��أل رئيس وزراء العدو
بنيامين نتنياهو ال��وزراء من يؤيد
عملية كهذه؟ جميعهم الذوا بالصمت
ولم يبادر أحد منهم إلى اإلجابة.
سيناريو الرعب ه��ذا دف��ع ع��ددا ً
من الوزراء إلى القول« :لدينا شعور
بأننا نجر الجيش ج��را ً للعمل في
غزة ،وأن الجو السائد وسط ضباط
الجيش أنهم ي��ري��دون ال��ع��ودة إلى
منازلهم بسالم».
على صعيد آخر ،أكد نائب رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس

موسى أب��و م��رزوق أن��ه ليس هناك
حتى اآلن أي اتفاق على تمديد الهدنة
التي بدأت الثالثاء وتستمر حتى غد
الجمعة.
وق��ال أب��و م���رزوق ال��م��وج��ود في
ال��ق��اه��رة ضمن ال��وف��د الفلسطيني
المشارك في مباحثات غير مباشرة
مع «إس��رائ��ي��ل» في تغريدة ،ليس
ه��ن��اك أي ات���ف���اق ع��ل��ى ال��ت��م��دي��د
للتهدئة.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د إع�ل�ان م��س��ؤول
«إس��رائ��ي��ل��ي» اس��ت��ع��داد حكومته
لتمديد الهدنة بال ش��روط وبشكل
مفتوح ،في وقت تستمر في القاهرة
المباحثات لتثبيت التهدئة.

وفي مقابلة مع الزميلة الميادين
ق��ال الناطق ب��اس��م ح��رك��ة الجهاد
االسالمي داوود شهاب« :إن المقاومة
الفلسطينية لن تتنازل عن أي مطلب
م��ن مطالبها ف��ي المفاوضات غير
المباشرة».
في السياق ،قال قائد ميداني في
القسام« :إن كتائب القسام مستعدة
لمواصلة التصدي لالحتالل بعد
انتهاء التهدئة» .وأكد «أن المقاومة
ل��ن تقبل باتفاق ال يحقق ش��روط
المقاومة» .وأض���اف« :أن ش��روط
القسام هي رف��ع الحصار عن غزة
وبناء الميناء والمطار».
في سياق متصل ،أكد الملك األردني

عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أهمية الجهود المبذولة لوقف إطالق
النار في غزة وضرورة أن يمهد ذلك
الستئناف ال��م��ف��اوض��ات وف��ق حل
الدولتين.
َ
الملك األردن��ي من عواقب
وح��ذر
اس��ت��م��رار السياسات واإلج����راءات
«اإلسرائيلية» األحادية في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،والسيما في
مدينة القدس.
من جهته قال الرئيس األميركي
باراك اوباما« :إن قطاع غزة ال يمكن
أن يبقى على المدى البعيد معزوال ً
عن العالم».
وأض�����اف أوب���ام���ا« :إن س��ك��ان
القطاع بحاجة ألن يشعروا بوجود
أم��ل بالمستقبل .ف��ي ال��وق��ت ذات��ه،
قال« :إنه ال يحمل أي تعاطف تجاه
حماس ولكن لديه تعاطفا ً مع السكان
العاديين الذين يعانون في غزة».
إل��ى ذل���ك ،ح� ّم��ل رئ��ي��س ال���وزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة
«ح��م��اس المسؤولية ع��ن معاناة
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
خالل العدوان .معتبرا ً أن «ما وصفه
العملية العسكرية ك��ان��ت مبررة
ومناسبة ،وأن جيشه كان منضبطا ً
وم��ه��ن��ي �اً ،ه���و م��ت��أه��ب ألي خ��رق
للهدنة».
وأشاد نتنياهو بتصريحات وزي ِر
الخارجية األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
المطالبة بضرورة نزع السالح من
قطاع غزة ،وق��ال« :إن هناك فرصة
مع إعادة تموضع بعض القوى في
الشرق األوس��ط للتوصل إلى سالم
دائم».

منطق الم�صالحات يطغى على �صوت الر�صا�ص بح�ضور مفتي الجمهورية ...و 600م�سلح من درعا �إلى كنف الوطن

ح�سون :الجهاد الحق على �أر�ض فل�سطين والجوالن ال�سوري المحتل
دمشق – سعد الله الخليل
بحضور مفتي الجمهورية السورية الدكتور أحمد بدر
الدين حسون شهدت مدينة إزرع في محافظة درعا تسوية
أوضاع  600مسلح ومطلوب سلموا انفسهم مع أسلحتهم
يمس أمن الوطن والمواطن
وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل
ّ
وهو ما يفتح أبوابا ً جدية للمصالحات في درعا كما يشير
المطلعون على الواقع.

المفتي ضامن موثوق

ويؤكد الشيخ محمد عزت المطرود عضو لجنة المصالحة
الوطنية ف��ي محافظة درع��ا أن «زي���ارة سماحة المفتي
إل��ى درع��ا شكل حضور شخصية اعتبارية بحجم مفتي
الجمهورية ضامن موثوق لدى حاملي السالح بجدية الدولة
بتسوية األوضاع» .وأضاف « الزيارة هي الثالثة األولى منذ
بداية األح��داث للصنمين والثانية شهدت تسوية أوضاع
 514في مدينة الصنمين وباألمس في إزرع لتسوية أوضاع
 600مسلح ومطلوب للدولة السورية» .وتابع المطرود في
حديثه لصحيفة البناء « أهمية الخطوة كون غالبية من
سويت أوضاعهم من الريف الشرقي للمحافظة من مناطق
إزرع والصنمين وغباغب وهو ما يكشف مقدار ما تعرض
له األهالي والشباب من ضغوطات وتغرير من المسلحين،
على رغم وجود من أساء ودمر الممتلكات الخاصة في ظل
األح��داث لغايات ال تقف عند الضغوطات ،إنما عن إصرار
وتنظيم» .وأضاف « لم تقف عجلة التسويات عند هذا الحد
حيث يتواصل معي  5مسلحين و 4عناصر شرطة للعودة
وتسري حالة لدى األهالي ترغب بعودة أبنائها الى كنف
الدولة تضعهم بعهدة أشخاص موثوقين كضامن لعودتهم
والدولة تعهدت بتسوية األوضاع وتعمل على إزالة جدار
الخوف من الراغبين في التسوية ،حيث تحل مشاكلهم لدى

كل الجهات دفعة واحدة».
ولفت المطرود لما يلعبه المال من دور بتغرير الشباب
في درعا والحاجة لتأمين فرص عمل للشباب التي تعود
عن حمل السالح لكون جلهم بال عمل وتابع بالقول «تأمين
عمل لهؤالء الشباب وغيرهم من حاملي السالح الراغبين
بالعودة يحل  50-40في المئة من مشاكل درعا األمنية «
وكشف المطرود عن تدفق األموال السعودية والقطرية لمن
وصفهم تجار الدم داخل المحافظة والمرتبطين بتنظيمات
وهابية إخوانية وزعت في المساجد على المصلين للقيام
بأعمال تخريبية ،وطالب بقطع الطريق أم��ام استغاللهم
حاجة الشباب للمال والعمل.
وأكد المطرود أن «دخول العناصر الغريبة والتنظيمات
الجهادية ميادين القتال وإدراك المسلحين السوريين أنهم
ليسوا سوى أدوات بيد األجانب شكل حافزا ً إللقاء السالح لما
يمتلكه السوري من رفض أن يتحكم به سعودي أو شيشاني
أو تونسي» ول��ف��ت ال��ى تواصله م��ع مقاتلين يوصفون
بالخطرين لتسوية أوضاعهم.

حسون :الجهاد الحقيقي

ودع��ا سماحة المفتي العام للجمهورية الشباب إلى
المحافظة على الوطن ونبذ العنف وتجسيد مبادئ الديانات
السماوية الداعية إل��ى الخير ،مطالبا الذين ع��ادوا إلى
صوابهم من أبناء الوطن بأن يكونوا «رسل خير إلى آخرين
ما يزالون يحملون السالح في وجه وطنهم ليلقوا السالح
ويتحولوا من يد تقاتل ضد الوطن إلى يد تقاتل مع الوطن
لوضع حد لإلرهاب الذي فتك بالدم والمال والبنى التحتية،
وأحال بعضا ً من أرض الوطن خرابا ً وشرد وهجر أهلها ونهب
خيراتها باسم الحرية الزائفة»؟.
وبيّن سماحة المفتي «أن الجهاد الحق يجب أن يكون على
أرض فلسطين المحتلة وفي الجوالن السوري المحتل».

وناشد أبناء الوطن العودة إلى رشدهم وأال يكونوا وقودا ً
لحرب خططت لها دوائر الصهيونية العالمية ونفذها أذنابها
في المنطقة بهدف تدمير سورية ،وإضعاف جيشها وقتل
أبنائها مبينا ً أن «المتآمرين على سورية أرادوا حرق سورية
ابتداء من محافظة درع��ا فكانت درع��ا النور الذين يضيء
دروب اآلخرين».

المسامحة دليل قوة الدولة السورية

ويؤكد عضو مجلس الشعب السوري وليد الزعبي أن
محافظة درعا وسهل حوران والممتد من عجلون إلى الكسوة
لم يكن يوما ً ما خاصرة رخوة في الجسد السوري بل رافعة
حقيقية لسورية ،ولفت الزعبي الى صحيفة البناء أن مشهد
األمس ليس بغريب عن مدينة درعا فكل أبنائها يدينون بالوالء
للجمهورية العربية السورية»  .وتابع « تسوية األوضاع
تمت على رغ��م محاوالت عرقلة جبهة العهرة (النصرة)
والجيش الكر (الحر) عرقلتها ومحاولة أخذ المدنيين رهائن
بشرية « واعتبر الزعبي أن «التسوية تسارعت خطواتها
بعد إصدار الرئيس بشار األسد مرسوم العفو الشامل والذي
صدر دليل قوة الدولة السورية والجيش السوري».ولفت
الزعبي الى «ال��دور الذي لعبه أعضاء المجلس والمجتمع
المحلي في منح الراغبين ممن غرر بهم العودة الى كنف
ال��دول��ة ،بعد ما مارسته المجموعات المسلحة من هتك
لألعراض وسرقة .وأك��د الزعبي« :أن منطق المصالحات
أق��وى من ص��وت ال��رص��اص» .ولفت الزعبي ال��ى تواصل
مجموعة من المسلحين في بصرى الشام يناشدون الدولة
مدهم بالسالح ويطلبون مواجهة جبهة النصرة .وأضاف:
« ستشهد األيام المقبلة مصالحات في نوى وجاسم وأنخل
بعد أن ضاق األهالي ذرعا ً بسلوك جبهة النصرة ويسعون
لسورية تقدمية ،ال كما يحاول أن تفرضه تلك المجموعات
من مظاهر متخلفة.

�إجراءات في المخيمات الأردنية لمنع المنظمات الإرهابية
تجنيد �أطفال الجئين للقتال في �صفوفها
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
ق��ل��ل��ت اإلج�������راءات ال��رس��م��ي��ة
الم ّتبعة في مخيمات الالجئين
ال��س��وري��ي��ن م��ن أع����داد األط��ف��ال
السوريين الراغبين بالعودة الى
وطنهم ،حيث تشترط أن «يمثل
الطفل ال��راغ��ب ف��ي ال��ع��ودة إلى
س��وري��ة وح���ده م��ع وال��دي��ه أم��ام
رئيس المخيم (مسؤول من وزارة
الداخلية األردنية) لشرح أسباب
المغادرة والحصول على الموافقة
على العودة.
وكانت شبكة «الهالل نيوز» قد
أوردت نقالً عن تقرير»هيومان
راي��ت��س ووت����ش» ،ص��در أخ��ي��راً،
بعنوان «ق��د نعيش وق��د نموت»
ووف��ق��ا ل��ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر ،ف���إن ه��ذا

االجراء ،بحسب منظمات إنسانية
ومسؤولين عن اإلشراف على عودة
السوريين م��ن ال��زع��ت��ري« ،قلل
كثيرا ً من عدد األطفال العائدين
وحدهم إلى سورية ،بمن فيهم من
عادوا الى القتال».
وب � ّي��ن التقرير أن «جماعات
مسلحة معارضة قامت في بعض
الحاالت بتجنيد وإلحاق أطفال
بصفوفها من مخيمات الالجئين
وم��ن تجمعات سكانية بالدول
ال���م���ج���اورة ،وك��ذل��ك م��ن داخ��ل
سورية نفسها».
وك������ان ت���ق���ري���ر ص������ادر ع��ن
منظمة األم��م المتحدة للطفولة
(اليونيسيف) بعنوان «الحياة
المحطمة» ف��ي ح��زي��ران ال��ع��ام
الماضي ،ق��ال :إن «هناك أطفاال ً

يقيمون اآلن في الزعتري كانوا
م��ت��ورط��ي��ن م���ع ال��م��ج��م��وع��ات
المسلحة التي تقاتل في سورية».
مشيرا ً ال��ى أن «ب��ع��ض االط��ف��ال
الذكور يعودون الى سورية بعد
استخدام مخيم الزعتري كمأوى
مؤقت لتلقي العالج الطبي».
ون��ق��ل��ت (ال��ي��ون��ي��س��ي��ف) ،عن
الج��ئ��ي��ن وم��ق��دم��ي خ��دم��ات ب��أن
م��ج��م��وع��ات م��س��ل��ح��ة آت��ي��ة من
سورية تجند أطفاال ً من المخيم».
وب��ح��س��ب «ه��ي��وم��ان راي��ت��س
ووت������ش» ،ف����إن ع����دد األط���ف���ال
السوريين الذين شاركوا في النزاع
المسلح ال��س��وري غير معروف،
لكن حتى أيار الماضي كان مركز
توثيق االنتهاكات «جماعة رصد
ومراقبة سورية» ،وثق مقتل 194

طفالً «غير مدنيين» من الذكور،
منذ أيلول .2011
ووف��ق��ا لتقرير للمنظمة فإنه
«منذ بدأ النزاع المسلح السوري
في أواخر ،2011وقعت انتهاكات
جسيمة كثيرة للقانون الدولي،
«ت��ت��ح��م��ل ال����ق����وات ال��م��س��ل��ح��ة
ال��س��وري��ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة ب��األس��اس
المسؤولية عنها» ،لكن الجماعات
المسلحة التي تقاتل الحكومة
ارتكبت بدورها انتهاكات جسيمة
كثيرة« ،ومنها تجنيد واستخدام
األطفال تحت سن  18في القتال،
واالض��ط�لاع ب���أدوار دع��م مباشر
للقتال».
ووثقت المنظمة هذه الممارسة
للمرة األول��ى في تشرين الثاني
 ،2012حيث وجدت أن فتية تبلغ

أع��م��ار أص��غ��ره��م نحو  14سنة
ساعدوا في أدوار داعمة لما يسمى
بـ «الجيش الحر» ،وهو مصطلح
يشيـر ال��ى ج��م��اع��ـ��ات مسلحـة
تقاتل ق��ـ��وات ال��دول��ـ��ة الوطنيـة
السوريـة.
وأشارت الى ان عدد الجماعات
المسلحة في سورية ازداد منذ ذلك
التوقيت ،وأصبح منها جماعات
إس�لام��ي��ة متطرفة م��ث��ل «جبهة
ال��ن��ص��رة ،و(داع������ش)» ،وال��ت��ي
لجأت بشكل ممنهج إل��ى تجنيد
األط��ف��ال ،بحسب سكان محليين
وجنود أطفال سابقين.
ويوثق التقرير ما تعرض له
 25طفالً يخدمون حاليا أو سابقا ً
في صفوف الجماعات المسلحة
المعارضة.

وح���دت «ال��دول��ة االس�لام��ي��ة» ما
ّ
ل��م يستطع ال��ع��راق��ي��ون توحيده
على م��دى  11عاماً ،ال سيما لجهة
العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل،
إذ كشفت مصادر قيادية عراقية،
أن «غرفة عمليات مشتركة أنجزت
ف��ي ب��غ��داد وأرب��ي��ل ب��م��ش��ارك��ة من
القوات األميركية والعراقية وقوات
البشمركة بهدف الهجوم على الدولة
اإلسالمية واستخدام أسلوبها عينه،
أي الضرب في مناطق ع��دة في آن
واح���د بغية اشغالها ف��ي مناطق
مختلفة ،وخصوصا ً أن تمدد الدولة
االسالمية بدأ يرتد سلبا ً عليها بدل أن
يشكل عامالً ايجابيا ً لها».
وشرحت هذه المصادر أن «المهام
قسمت بين قوات البشمركة
العسكرية ّ
والقوات العراقية .فالقوات العراقية
تنطلق في عمليات عسكرية واسعة
من جنوب بغداد في اتجاه اللطيفية
وجرف الصخر وتتجمع القوات هناك
للقيام بضربة قاصمة وحاسمة
لوجود الدولة االسالمية التي تشكل
اللطيفية وجرف الصخر والميامين
خزانا ً بشريا ً لها منذ أعوام».
وأشارت المصادر الى أن «بغداد
ستنطلق بعد انجاز هذه العملية في
اتجاه المحمودية ،ف��ال��دورة م��رورا ً
بالمطار ال��دول��ي وص���وال ً ال��ى أبو
غريب فالفلوجة والكرمة لتوجيه
ضربة قاضية الى الدولة االسالمية،
بمساندة الطيران العراقي والطائرات
األميركية من دون طيار ،خصوصا ً
بعدما زودت الواليات المتحدة بغداد
في االيام القليلة الماضية ما مجموعه
 2000صاروخ من نوع (هيل فاير)
من أصل  5000صاروخ» .باالضافة
إلى الدعم القوي الذي تلقاه الجيش
ال��ع��راق��ي م��ن روس��ي��ا ال��ت��ي زودت��ه

ب��ط��ائ��رات س��وخ��وي وم��روح��ي��ات
هجومية.
وأكدت المصادر عينها أن «القوات
العراقية اتجهت أيضا ً ال��ى تكريت
حيث سيطرت على نحو كامل على
منطقة الحوجة (جنوب تكريت)،
وأصبحت ق��وات مكافحة اإلره��اب
العراقية أم���ام ال��ب��واب��ة الرئيسية
لتكريت استعدادا ً للهجوم على قوات
الدولة االسالمية المتحصنة داخل
المدينة».
وت��ح��دث��ت ال��م��ص��ادر ال��ق��ي��ادي��ة
العراقية عن أن «الجديد في األمر هو
االتفاق مع قوات البشمركة» ،فرئيس
«إقليم كردستان» مسعود بارزاني
ق��ال صراحة« :إن ق��وات البشمركة
انطلقت من الدفاع الى الهجوم وأنها
قررت القضاء على الدولة االسالمية
وجنودها».
وع��ل��م��ت ال��م��ص��ادر أن «ق���وات
البشمركة دخ��ل��ت منطقة سنجار
ال��ت��ي احتلتها ال��دول��ة االس�لام��ي��ة
م��ن��ذ ي��وم��ي��ن م��ش��ردة أك��ث��ر م��ن 50

أل���ف ي���زدي (ي��زي��دي��ن) ،أصبحوا
هائمين في البالد بعدما قتل منهم
ع��دد كبير ج��دا ً وأصبحوا من دون
م��أوى بسبب خروجهم على عجل
من سنجار» .الفتة ال��ى أن «ق��وات
البشمركة وصلت ال��ى سنجار مع
تعليمات مشددة بأنه إما أن يقضوا
على ق��وات البشمركة ،وإم��ا تقضي
على ج��ن��ود ال��دول��ة االس�لام��ي��ة في
المنطقة» .واتجهت كذلك قوة أخرى
من البشمركة ال��ى الموصل ،حيث
اشتبكت مع جنود الدولة االسالمية
في حي القاهرة بتغطية من الطيران
العراقي الذي وضع السوخوي 25
وطائرات الهليكوبتر بتصرف قوات
البشمركة عبر اتفاق تام ال سابق له
يقوم على تعاون بين بغداد واألكراد
هو األول منذ تأسيس العراق وان
ألميركا اليد الطولى في هذا التنسيق
العسكري الهادف الى القضاء على
الدولة اإلسالمية وهي المعركة التي
ل��ن ت��ك��ون قصيرة ول��ك��ن مرحلتها
الحاسمة قد بدأت.

مئة �ألف نازح وحرق للكنائ�س والمخطوطات

«داع�ش» يجتاح مناطق الكلدان في المو�صل
أعلن بطريرك بابل للكلدان في
ال��ع��راق والعالم لويس ساكو أن
«مئة ألف مسيحي فروا بمالبسهم
باتجاه م��دن «إقليم كردستان»،
بعد هجوم مسلحي «داعش» الذين
احتلوا الكنائس وأنزلوا الصلبان
وحرقوا  1500مخطوطة.
وق����ال س��اك��و وه���و اب����رز رج��ل
دي��ن مسيحي ف��ي ال��ع��راق لوكالة
الصحافة الفرنسية إن «نحو مئة
أل���ف مسيحي ن��زح��وا بمالبسهم
وبعضهم سيرا ً على األقدام للوصول
إلى مدن أربيل ودهوك والسليمانية
الكردية» ،محذرا ً من أنهم يواجهون
خطر ال��م��وت ف��ي ح��ال ع��دم تأمين
الطعام والمأوى لهم.
وك������ان رج�����ل دي�����ن م��س��ي��ح��ي
عراقي أعلن أن مسلحي «داع��ش»
اإلره��اب��ي��ي��ن س��ي��ط��روا أم���س على
مناطق المسيحين ف��ي محافظة
الموصل شمال ال��ع��راق ،وأجبروا
عشرات اآلالف منهم على الفرار.
وقال يوسف توما رئيس أساقفة
كركوك والسليمانية« :إنها كارثة،
ال��وض��ع م��أس��وي ،ون��ح��ن نناشد
مجلس االم���ن ال��ت��دخ��ل ال��ف��وري».

م��ض��ي��ف�ا ً ان «ع��ش��رات اآلالف من
السكان المذعورين ه��رب��وا ،وفي
اللحظة التي نتحدث بها عن الوضع
ال يمكن أن يوصف».
وأض��اف :أن «م��دن تكليف وقره
قوش وبرطلة وكرمليس خلت بشكل
نهائي م��ن سكانها المسيحيين،
وأن ال��ن��ازح��ي��ن يسلكون ال��ط��رق
ويستقلون مركبات للوصول الى

نقطة التفتيش في أربيل للدخول
إليها».
وأك���د أن «ه���ذه ال��م��دن ه��ي اآلن
بيد المسلحين وخلت من سكانها
األصليين ويتوجه ع��دد منهم الى
اربيل سيرا على االق��دام» .وأضاف
«لدينا اآلن أربعة قتلى هم سيدة
وط��ف�لان وح���ارس أمني قتلوا في
قصف بمدافع الهاون».

توا�صل هروب «الإرهابيين»
ُ
�إلى �سورية وتركيا
شهدت الموصل ه��روب�ا ً جماعيا ً للمسلحين العرب
واألج��ان��ب في صفوف تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي باتجاه
الحدود السورية والتركية .وبرر المسلحون انسحابهم
بوجود حاجة ملحة لوجودهم شرق سورية ،في وقت
قتل الطيران الحربي العشرات منهم في الغارات الجوية
التي نفذتها الطائرات طيلة األيام الماضية ،فضالً عن مقتل
وخطف العديد منهم على أيدي جماعات مسلحة.
وبين الفارين حسب ما نقل موقع (عراق القانون) ،كان
مسؤول ومنسق صلوات الجمعة المدعو ابو عمر العنزي،
ومسؤول ما يسمى بـ«الهيئات الشرعية» المدعو متعب
األخضر .وفي أحدث الغارات الجوية ،نفذ سالح الجو
العراقي ،هجوما ً محكماً ،استهدف ما يعرف بـ«المحكمة
الشرعية» للتنظيم اإلرهابي في الموصل ،ما أسفر عن
مقتل شخصية كبيرة جدا ً في «داعش».
بعد أيام قليلة من تأمين محيط ناحية العظيم شمال

محافظة ديالى ،نفذت القوات األمنية هجوما ً واسعا ً على
أوك��ار اإلرهابيين في مرتفعات العظيم وقتلت العديد
منهم.
كما شنت الطائرات غارات جوية استهدفت أوكارهم
وآلياتهم ،وتم قتل العشرات وإعطاب أكثر من  50آلية
تابعة لهم ،أثناء تجمعات لهم في أطراف الناحية.
وتمكنت الطائرات بحسب بيان ،من تحديد المواقع
التي يتحصن فيها اإلرهابيون المسلحون ،والطرق التي
يسلكونها ،تمهيدا ً الستهدافهم وقطع الطرق عليهم خالل
األيام القليلة المقبلة.
الى ذلك ،قتلت القوات األمنية  43إرهابيا ً مسلحا ً بينهم
 3من أبرز قيادات تنظيم داعش اثنين منهم سعوديان.
وتمكنت القوات األمنية من الحصول على معلومات تفيد
بتجمعهم في جامع السفار ،للتخطيط من أجل الهجوم
على مصفى بيجي.

اليمن :مقتل  7جنود
في ا�شتباكات مع «القاعدة»
أع��ل��ن م��ص��در أم��ن��ي يمني مقتل
خمسة ج��ن��ود يمنيين ف��ي كمين
استهدف مركبة للجيش برصاص
مسلحين ُيعتقد أ ّنهم ينتمون الى
ال��ق��اع��دة ومقتل اثنين آخ��ري��ن في
اش��ت��ب��اك ج��ن��وب غ��رب ال��ب�لاد أدى
إل��ى مقتل  18من أعضاء التنظيم
المتط ّرف.
وق���ال ال��م��ص��در :إنّ «م��س�لّ��ح��ي��ن
يعتقد أ ّنهم من القاعدة اعترضوا
م��رك��ب��ة للجيش ف��ي ب��ل��دة حبان
في محافظة شبوة وأطلقوا عليها
النيران ،ما أسفر عن مقتل جنديين

وإصابة آخر» .وأضاف أنّ «مسلحي
القاعدة تم ّكنوا من الفرار إلى جهة
غير معروفة».
وف��ي محيط مدينة س��ي��ؤون في
محافظة حضرموت قتل جنديان
وجرح اثنان آخران في اشتباك مع
مقاتلين من القاعدة ،كما قال مصدر
عسكري.
وق��ال ه��ذا ال��م��ص��در« :إنّ رج��اال ً
م��ن ال��ق��اع��دة ح���اول���وا م��ن��ع ت��ق�دّم
رت���ل ل��ل��ج��ي��ش م��م��ا س��ب��ب ان���دالع
االشتباكات».
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية في

رسالة نصية للصحافيين أنّ « 9من
أعضاء القاعدة قتلوا في االشتباك»،
مشيرة إل��ى وج���ود س��ع��ودي بين
الذين ت ّم أسرهم ،من دون أن توضح
عددهم.
وق����ال م��ص��در أم��ن��ي ف��ي وادي
حضرموت لوكالة األنباء األلمانية:
«إنّ ع���دد ال��ق��ت��ل��ى م��ن العناصر
المسلحة وصل إلى قرابة عشرين».
مشيرا ً إلى أنّ «التسعة الذين أعلن
عنهم م��ن قبل السلطات اليمنية
سقطوا في مواجهات في كمين واحد
فقط».

