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هنية ي�ؤكد �أن تالحم �شعبنا وراء ثبات المقاومة وانت�صارها

�إيران تهنئ :العدو يركع �أمام مطالب الفل�سطينيين الم�شروعة
في أجواء اإلنجاز الذي صنعته التضحيات الجسام على أرض القطاع ،أكد
رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أن االنتصار الذي حصل في
غزة إنما هو تراكم عمل جاد وطويل من أجل فلسطين واألقصى ،مشددا ً على أن
صمود وتالحم الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وأراضي  48والشتات
كانا سببين في ثبات المقاومة.
وفي كلمته في المهرجان الذي أقامته حركة حماس في غزة عصر أمس
احتفاال بانتصار المقاومة أمام العدوان ،صرح هنية أن كلمة المقاومة باتت هي
العليا ،الفتا ً إلى أن المقاومة بدأت الحرب بضرب حيفا وأنهتها بضرب حيفا.
وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني الذي لم يحتفل بعيد الفطر يحتفل
اليوم بعيد النصر ،مضيفاً :كل عام وغزة ترسم الطريق نحو القدس وتعبد
الطريق لعودة الالجئين .وشدد على أن القادة الشهداء هم رموز انتصار معركة
العصف المأكول ،مؤكدا ً أن العطار وأبوشمالة وبرهوم هم رموز معركة العصف
المأكول.
ولفت رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إلى أن االنتصار في معركة العصف
المأكول كان أضعاف االنتصار في معركة السجيل ،موضحا ً أن «هذا االنتصار
هو تراكم عمل جاد لسنين طويلة من أجل معركة فلسطين واألقصى».
وأشار إلى أن الحرب على غزة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحرب مع العدو،
مبينا ً أن :غزة وخالل السنوات الثمان الماضية تعرضت لحروب ثالثة وكانت
حاضنة للمقاومة على رغم الحصار والحروب.
وأضاف قائالً :نحن نفتخر في غزة بأننا احتضنا المقاومة وفصائلها أثناء
حكمنا ولم يشغلنا الحكم عن ذلك وأعطيناها كل الدعم.
وشدد على أن أهل غزة على رغم القصف كانوا على العهد مع المقاومة ،مؤكدا ً
أن صمود شعبنا وتالحم الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وأراضي 48
والشتات كانا سببين في ثبات المقاومة.
من جهة أخرى ،أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن الصمود
الشعبي األسطوري أثمر إلى جانب بسالة المقاومة هذا النصر المؤزر ،معتبرا ً

أن الطريق باتت اآلن ممهدة نحو تحرير القدس الجريحة.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم «لجان المقاومة في فلسطين» أبو مجاهد:
«إن هذا اإلنجاز العظيم هو بفعل العطاء الال محدود الذي بذله شعب غزة الصابر
والمرابط والشامخ .لقد استطعنا أن نطلق آالف الصواريخ من بين الركام
باتجاه المحتل الصهيوني ومستوطنيه ،واستطعنا بذلك أن نصنع نصرا ً كبيرا ً
لشعبنا الكريم ،فلقد أجهزنا على عبارة «إن «إسرائيل» دولة ال تقهر».
أما األمين العام لـ»المبادرة الوطنية» د .مصطفى البرغوثي فقال« :إن
«إسرائيل» حاولت إعادة احتالل غزة ،وبفضل بسالة المقاومة فشلت ،وحاولت
كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفشلت ،وحاولت تدمير المصالحة الفلسطينية
وفشلت ،وحاولت فك عزلتها الدولية وفشلت أيضاً».
وأكد «البرغوثي» أن وقف العدوان اآلن ال يعني إنهاء الصراع ،مشددا ً على أن
نضال الشعب الفلسطيني سيستمر بكل األشكال حتى يزول االحتالل ،وتتحقق
أهدافه بالحرية واالستقالل.

إيران تهنئ

على صعيد ردود الفعل ،هنأت الخارجية اإليرانية في بيان أمس ،الشعب
الفلسطيني المقاوم وقادته على انتصارهم أمام المعتدين بتركيع الكيان
الصهيوني أمام مطالبهم المشروعة.
وقالت الخارجية اإليرانية إن انتصار غزة ناتج من التضحيات التي قدمها
آالف من الشهداء والجرحى لرفع علم المقاومة في ظل الممارسات غير اإلنسانية
للصهاينة .وأضافت أن هذا االنتصار أظهر بأن الطريق الوحيدة لتحقيق حقوق
الشعب الفلسطيني هي التمسك بالمقاومة والصمود أمام السياسات التوسعية
لالحتالل.
وأكدت الخارجية اإليرانية أن الجمهورية اإلسالمية في إيران ستواصل
دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني وتعتبر هذا االنتصار يمهد الطريق أمام
تحرير جميع األراضي المحتلة.

بعد ف�شل العدو في غزة� ...صراع �سيا�سي ينتظر حكومة نتنياهو
م��ع انتهاء العملية العسكرية
ضد غزة بدأت الحرب الداخلية في
كيان العدو ،وسط موجة انتقادات
الذع��ة ضد رئيس ال��وزراء بنيامين
نتنياهو.
ف��ق��د م��ث��ل إع��ل�ان وق����ف إط�ل�اق
ال���ن���ار خ��ي��ب��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ع��دي��د من
«اإلسرائيليين» في ظل الحديث عن
إنجاز سياسي وعسكري لفصائل
ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية .واعتبر
محللون «إسرائيليون» أن المقاومة
حققت إنجازا ً بصمودها أمام الجيش
«اإلسرائيلي».
وت��ح��دث رون���ي دان��ي��ي��ل مراسل
ال���ش���ؤون ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ال��ق��ن��اة
الثانية معلقا ً «على ه��ذا الوضع
ال��ذي ال يحتمل»« :يقولون عندنا
إن حماس خرجت من هذه الجولة
من دون أي انجاز لكن لدى حماس
إنجاز كبير ،»...مشيرا ً إلى أن «هذه
المنظمة ص��م��دت خ�ل�ال خمسين
يوما ً من القتال أمام الجيش األقوى
واألكثر تطورا ً في الشرق األوسط من

دون أن تخضع» .وأضاف« :حماس
فرضت علينا خ�لال خمسين يوما ً
أسلوب حياتنا» ،مبديا ً قلقه «مما
تعلموه من هذه الحادثة في إيران،
في حزب الله ولدى منظمات أخرى»،
على حد تعبيره.
قادة المستوطنين الذين اضطروا
إلى مغادرة المستوطنات على أمل
أن يعودوا إليها بعد القضاء على
فصائل المقاومة ،واح��ت�لال قطاع

فل�سطين المحتلة تنتف�ض ابتهاج ًا بانت�صار غزة

غزة ،دخلوا بقوة على خط السجال
الساخن معلنين رفضهم ال��واق��ع
الجديد.
م��ن بين ه��ؤالء رئ��ي��س المجلس
االقليمي إشكول ال��ذي طلب من كل
المستوطنين أال يعودوا ،وأشار إلى
أنه «ال يهمني ما تقوله الحكومة أو
ما تقوله حماس ،لن يعود أحد إلى
هنا إل��ى أن أتيقن ب��أن هناك وقفا ً
حقيقيا ً إلطالق النار» .وأضاف« :إذا

لم يحصل ذلك فإني أدعو المجلس
ال��وزاري المصغر للمجيء إلى هنا
واتخاذ قراراته من هنا مع أوالدهم
وعائالتهم».
موافقة نتنياهو على وقف النار
من دون عقد جلسة للمجلس الوزاري
المصغر ط��رح ع�لام��ات استفهام
قوية حول تراجع مكانته السياسة
والشعبية .وفي هذا الجانب تحدث
ع��م��ي��ت س��ي��غ��ل م���راس���ل ال��ش��ؤون
السياسية في القناة الثانية عن وضع
نتنياهو المأسوي ،ورأى أن��ه «لم
يجرؤ على دع��وة المجلس ال��وزاري
المصغر ليعرض عليه القرار األهم
في هذه العملية على التصويت».
ك�����ل م������ح������اوالت ال���ح���ك���وم���ة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ه��و إظ��ه��ار وق��ف
إطالق النار كإنجاز سياسي لها لم
تفلح ،وكل الحديث عن عدم إجراء
مفاوضات تحت النار تبخر .فشل
الميدان ليس أس��وأ م��ا ق��د تختبره
الحكومة «اإلسرائيلية» التي ينتظرها
صراع سياسي للبقاء.

انتفضت عموم المدن والمحافظات الفلسطينية
المحتلة برجالها ونسائها وأطفالها ابتهاجا ً
باالنتصار بعد  51ي��وم��ا ً م��ن معركة «العصف
المأكول» والتي شكلت عالمة فارقة في تاريخ
الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني.
ففي الضفة الغربية خرج آالف الفلسطينيين إلى
الشوارع ابتهاجا ً بانتصار المقاومة في غزة ،ورفع
الفلسطينيون في رام الله «وسط الضفة» أعالم
فصائل المقاومة وأطلقوا األلعاب النارية ،ابتهاجا ً
بنصر المقاومة ،مؤكدين أن صمود شعب غزة أذهل
العالم.
وفي نابلس ،شمال الضفة الغربية خرج المئات
بمسيرات راجلة وآخرون بسياراتهم رافعين األعالم
الفلسطينية ،وخرج المئات في مدينة الخليل وبيت
لحم وجنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.
إلى ذلك عمت مظاهر االبتهاج مدينة نابلس عقب
إعالن التوصل إلى اتفاق تهدئة ،احتفاء باالنتصار
الذي حققته المقاومة الفلسطينية بعد  51يوما ً من
معركة العصف المأكول.

وعلت الطلقات واأللعاب النارية بكثافة في سماء
المدينة ،فيما ُسمعت أص��وات التكبير وهتافات
التأييد للمقاومة وكتائب الشهيد عز الدين القسام
في أكثر من منطقة ،وأطلقت النساء الزغاريد،
وأطلق سائقو السيارات أب��واق سياراتهم بشكل
عفوي.
وانطلقت عقب صالة العشاء مسيرة مركبات
بدعوة من حركة حماس من أمام مسجد قرية بيت
وزن غرب المدينة ،شارك فيها عشرات المركبات،
وجابت شوارع المدينة رافعة الرايات الخضراء
مطلقة العنان ألب��واق��ه��ا ،وس��ط هتافات الدعم
للمقاومة.
ونظمت جماعات من الشبان حلقات احتفال بهذه
المناسبة في العديد من أحياء المدينة ،مرددين
هتافات التمجيد للمقاومة وكتائب القسام.
وق��ام العديد م��ن أص��ح��اب المحال التجارية
بتوزيع الحلوى على زبائنهم وعلى المارة ،ولم
تكن الحال في محافظات جنين وطولكرم وطوباس
والقدس أبعد من ذلك ،إذ شهدت مسيرات حاشدة

راجلة ومحمولة هتفت للمقاومة وأشادت بالنصر
الواضح الذي أربك االحتالل.
هذه األف��راح واكبت أف��راح غزة التي انتفضت
شوارعها على رغم الجراح األليمة ،فيما شهدت
أنحاء القطاع إطالق نار في الجو ابتهاجا ً بتحقيق
هذا االنتصار.
وعجت شوارع غزة بالمواطنين بعد معاناتهم
ّ
مع الحرب الشرسة التي طاولت كل ش��يء في
القطاع.
وم��ع دخ��ول التهدئة حيز التنفيذ ب��دأ اآلالف
من الفلسطينيين بالخروج بمسيرات جماهيرية
حاشدة بشكل عفوي وسط إطالق نار كثيف .كما
وزع المواطنون الحلوى وهنأوا بعضهم بعضاً.
وت��ع��رض قطاع غ��زة ومنذ السابع م��ن تموز
الماضي لحرب عدوانية عسكرية صهيونية كبيرة،
وذلك بشن آالف الغارات الجوية والبرية والبحرية
عليه ،حيث استشهد جراء ذلك  2146فلسطينيا ً
وأصيب اآلالف ،وتم تدمير مئات المنازل ،وارتكاب
مجازر مروعة.

«�شهداء الأق�صى» ّ
تحذر من مناورات االحتالل
ح����ذرت ك��ت��ائ��ب ش��ه��داء األق��ص��ى وال��ع��ودة
ف��ي فلسطين م��ن م��ن��اورات وأالع��ي��ب االح��ت�لال
واستخباراته ،ال��ذي لم يحقق أي��ة مكاسب على
المستوى العسكري الميداني أو السياسي فالعدو
ال عهد له وال أمان ،لذا يجب أخذ الحيطة والحذر.
فوقف إطالق النار يعتبره العدو استراحة لجيشه
ولملمة صفوفه وإع��ادة تغذية بنك المعلومات
ح��ول أجنحة المقاومة وتحركاتهم ،والشيطان

«اإلسرائيلي» يكمن عبر اللعب بالوقت والتمديدات
وفق سياسة تجزئة التسويات عبر اللعب بالجمل
والكلمات ،وه��ي في مجملها مفخخة وواه��م من
يعتقد أننا سنترك ظهورنا لالحتالل وأجهزته
المجرمة وسنستهدف م��ن يستهدفنا وهنالك
تكلفة عالية وتأديب لمن ال يريد أن يفهم من أبناء
صهيون.
واع��ت��ب��رت «ش���ه���داء األق���ص���ى» أن الضفة

الفلسطينية م��ازال��ت رهينة وأس��ي��رة وال هدنة
بالضفة في مواجهة جنود االحتالل وميليشياته
المسلحة ،ومعركة القدس هي المعركة الخطيرة
التي ال يجوز الصمت عنها وأيضا ً هناك معركة
المعابر التي تقطع أوص���ال الشمال والوسط
والجنوب وال يمكن القبول بكبح المقاومة في مدينة
الخليل التي يوجد بها المستوطنين تحت أساطير
وخرافات وشعارات توراتية غريبة عن تاريخنا.

المالكي ينتقد ت�صريحات بايدن حول الأقاليم ...وغارات للجي�ش لفك ح�صار �آمرلي

حملة اعتقاالت
في الأردن ت�ستهدف
الم�ؤيدين لـ«داع�ش»
و«الن�صرة»

مع�صوم :العراق بمفرده لن يهزم «الدولة الإ�سالمية»
حذر الرئيس العراقي فؤاد معصوم
من أن بالده ال تملك القدرة العسكرية
ال��ك��اف��ي��ة ل��ه��زي��م��ة تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية».
وت��وق��ع أن يزيد ال��دع��م الخارجي
للعراق في مواجهة التنظيم بعد تشكيل
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة
حيدر العبادي .كما كشف ألول مرة عن
تنسيق عسكري بريطاني عراقي في
مواجهة التنظيم داخل العراق.
وفي أول مقابلة منذ اختياره رئيسا ً
يوم  24من الشهر الماضي ،قال معصوم
لـ»بي بي سي» إن التنظيم يملك أسلحة
أكثر تطورا ً من أسلحة الجيش العراقي.
وأرجع معصوم أحد أسباب تنامي
قوة التنظيم إلى ضعف قدرات الجيش
العراقي .وقال« :بالتأكيد نحن بحاجة
إلى مزيد من الدعم .بقدراتنا الذاتية من
الصعب تحقيق انتصار ساحق على
داعش ألنها منظمة إرهابية جديدة ولها
تكتيكات جديدة ربما غير مسبوقة».
ودعا معصوم إلى إع��ادة النظر في
تركيبة الجيش العراقي وتشكيالته
واألجهزة األمنية العراقية .وقال« :قبل
كل ش��يء ،الب��د أن يكون هناك عقيدة

مقتل  1000طفل
عسكرية للجيش وهذه العقيدة إلى اآلن
لم تتحقق ،وال بد من إع��ادة النظر في
هذه العقيدة».
وعبر معصوم عن اعتقاده بفاعلية
الضربات الجوية األميركية الحالية

لمواقع تنظيم الدولة اإلسالمية ،غير
أنه اعتبرها غير كافية .وأضاف« :نحن
بحاجة ألكثر من الضربات الجوية ،ألن
لدى داعش أسلحة متطورة ال تقارن مثالً
باألسلحة الموجودة لدى البيشمركة

وال باألسلحة التي بقيت لدى الجيش
العراقي».

المالكي :للرد على بايدن

انتقد رئيس الوزراء العراقي المنتهية

تقرير �إخباري
�إجماع على دعم م�ؤتمر باري�س ب�ش�أن العراق
جاءت فكرة عقد مؤتمر دولي عن العراق ،واألوضاع األمنية والسياسية
فيه ،من خ�لال فرنسا ،بعد أن الحظت التعاطف اإلقليمي وال��دول��ي مع
العراق ،ال سيما من قطبي المنطقة الرئيسيين ،المملكة العربية السعودية
وإيران.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أعلن األسبوع الماضي ،انه
سيقترح عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل حول األمن في العراق ،لبحث
سبل التصدي لتهديد تنظيم داعش ،واصفا ً الوضع الدولي الحالي بأنه
األخطر منذ .2001
وقال هوالند إنه سيقترح في أيلول المقبل مبادرة بشأن العراق وسبل
التعامل مع التنظيم المتطرف والخطر الذي يشكله على العراق وسورية
ولبنان ،والتوصل إلى «استراتيجية عالمية لمحاربة هذه الجماعة المنظمة
التي تملك ق��درة تمويلية كبيرة وأسلحة متطورة ج��دا ً واستولت على
مساحات واسعة في العراق وس��وري��ة» ،محذرا ً من أن العالم اليوم «ال
يواجه حركة إرهابية مثل القاعدة ولكن شبه دولة إرهابية».
وأكدت أجهزة اإلعالم العراقية أن الفرقاء السياسيين ،أجمعوا على دعم
المؤتمر الذي دعت له فرنسا لمواجهة أخطار تنظيم داعش في العراق،

مؤكدين أنه جاء بالتزامن مع شعور مجلس األمن الدولي بوجود خطر
محدق على المنطقة ،فيما لفت مراقبون إلى أن أزمة النازحين ستتصدر
جدول أعمال المؤتمر.
وق���ال ع��ن النائب ف��ي التحالف الوطني ع��م��ار ألشبلي إن «الحكومة
العراقية تدعم إقامة مؤتمرات دولية لمحاربة التنظيمات اإلرهابية» ،الفتا ً
إلى أن «الواليات المتحدة وبلدان االتحاد األوربي بدأوا يشعرون بخطورة
الوضع في المنطقة» .وأوضح أن «العالم ينظر إلى العراق كموقع جغرافي
ي ّعد نقطة التقاء واستثمار للعديد من الدول ومن بينها األوروبية».
ويتفق النائب عن التحالف الكردستاني بختيار جبار ،مع ألشبلي في
أن «عقد المؤتمرات الدولية التي تعنى بالشأن العراقي ومكافحة اإلرهاب
أمر في غاية األهمية ويأتي بالتزامن مع األخطار التي تتعرض لها البلدان
األوروبية من تنظيم داعش».
وشدد أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل على
«ضرورة عزل الدول المساندة لإلرهاب في العراق بصدور قرار دولي
بمحاسبة ال��دول الداعمة والمساندة له ،وهذه تعد من أهم الفقرات التي
سيتناولها المؤتمر».

واليته نوري المالكي ،تصريحات نائب
الرئيس األميركي جو بايدن حول تشكيل
أقاليم في العراق على أسس طائفية.
وطالب المالكي في كلمته األسبوعية
أمس ،بايدن باحترام الدستور العراقي
وعدم طرح قضايا تضر البالد.
وقال المالكي إن «الشعور بالطائفية
ب��دأ يتقلص وإن الذين مارسوها هم
من جاءوا بوباء اإلرهاب إلى العراق».
وأض�����اف« :ت��ق��ف��ز علينا م���رة أخ��رى
تصريحات للسيد بايدن يدعو فيها إلى
إقامة أقاليم على خلفيات طائفية».
وتمنى المالكي من «الشعب العراقي
أن ي��رد على مثل ه��ذه ال��دع��وات التي
تصدر من دول مختلفة ومن سياسيين
وأن يكون رد الفعل هو المزيد من التوحد
والقرار الصارم برفض عملية التقسيم
تحت أي ادعاء ،ألنها ستجر البالد نحو
مزيد من الفوضى والدمار واالقتتال».
وكان بايدن قال إن العراق بحاجة
إل��ى نظام «ف��درال��ي ف��ع��ال» لمعالجة
االنقسامات التي تعصف به ،مشيرا ً إلى
أن بالده مستعدة لتوفير الدعم من أجل
إنجاح هذا النموذج ،علما ً أن بايدن من
مؤيدي تقسيم العراق إلى ثالث مناطق
تتمتع بحكم ذات���ي ل�لأك��راد والسنة
والشيعة.

القضاء على العشرات من
اإلرهابيين

على صعيد العمليات العسكرية ضد
عصابات «الدولة اإلسالمية» أكد مصدر
أمني في محافظة صالح الدين أمس ،أن
العشرات من عناصر تنظيم «داعش»
اإلرهابي قتلوا بقصف جوي استهدف
تجمعاتهم وسط تكريت.
وقال المصدر لـ»السومرية نيوز»:
«إن طيران الجيش نفذ عددا ً من الغارات
استهدفت تجمعات مسلحي داعش في
مبنى سايلو تكريت والحي الصناعي
ومبنى صحة ص�لاح ال��دي��ن القديم،
ومبنى نجدة صالح الدين ،وسط مدينة
تكريت» ،مبينا ً أن «القصف أسفر عن

مقتل وإصابة العشرات من مسلحي
التنظيم».
وك��ان طيران الجيش قد استهدف
ص��ب��اح أم���س ،صهريجين تابعين
لتنظيم «داعش» بقصف جوي أسفر عن
تدميرهما ،فيما ضبطت القوات األمنية
صهريجا ً ثالثا ً مفخخا ً ش��رق مدينة
تكريت.
وما تزال أغلب مناطق محافظة صالح
الدين تشهد عمليات عسكرية ،وذلك عقب
سيطرة مسلحين على محافظة نينوى
بالكامل منذ ( 10حزيران  ،)2014ولم
تكن محافظة األن��ب��ار بمعزل عن تلك
األح��داث إذ تشهد أيضا ً عمليات لقتال
مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.
شن الجيش العراقي غ��ارات جوية
عدة على مواقع مقاتلين تابعين لتنظيم
«الدولة اإلسالمية» الذين يحاصرون
بلدة آمرلي شمال البالد.
وقال متحدث باسم الجيش العراقي
إن ال��م��روح��ي��ات ال��ع��راق��ي��ة تعرضت
لطلقات من مدافع مضادة للطائرات في
طريقها إلى آمرلي حيث قصفت  9مواقع
حولها بينما تعرضت مروحية أخرى
كانت تنقل اإلمدادات الغذائية واألسلحة
لسكان البلدة لقذائف هاون بمجرد أن
هبطت على األرض.
ويواجه نحو  12ألفا ً من سكان آمرلي
مخاوف من وقوع مذبحة بحقهم إذا ما
تمكن مقاتلو «ال��دول��ة اإلسالمية» من
دخولها.
وقالت المتحدثة باسم بعثة األمم
المتحدة ف��ي ال��ع��راق إل��ي��ان نبعة إن
«الوضع ال يزال كما هو ،والبلدة ال تزال
تحت الحصار ،والسكان عالقون فيها».
وأض��اف��ت أن��ه «ل��ي��س ه��ن��اك أي خطة
تقضي بإخالئهم .باستثناء مساعدات
إنسانية تصلهم» ،مشيرة إل��ى أن
«المشكلة الرئيسية التي يواجهونها هي
نقص المياه».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د الضابط أن
الوضع اإلنساني «كارثي وخطير جدا ً
فهناك أطفال أصيبوا بأمراض جلدية

وهناك نقص في حليب األطفال والغذاء،
في حين أصيب آخرون بأمراض باطنية
نتيجة استخدام المياه المالحة من بئر
واحد».
وصمدت البلدة ،الواقعة على مسافة
 160كلم شمال بغداد ،أمام محاوالت
تنظيم «داعش» الحتاللها منذ شهرين،
على رغم قطع المياه والطعام وتطويقها
من جميع المنافذ.
وأف�����ادت م���ص���ادر ف���ي العاصمة
األميركية واشنطن أن الرئيس باراك
أوباما يتجه إلى التصريح بشن هجمات
جوية ضد مقاتلي «الدولة اإلسالمية»
ق��رب امرلي وتدشين عمليات إسقاط
ل�لإم��دادات الغذائية وذل��ك بحسب ما
نشرت جريدة «نيويورك تايمز» ،وتعهد
أوباما معاقبة مقاتلي تنظيم «داعش»
قتلة الصحافي األميركي جيمس فولي.
وقال إن استئصال سرطان مثل داعش
لن يكون سهالً ولن يكون سريعاً.

مقتل ألف طفل في نينوى
وصالح الدين

من جهة أخرى قالت مفوضية حقوق
اإلنسان باألمم المتحدة أمس ،إن 1000
طفل قتلوا فيما نزح أكثر من  400ألف
آخرين في محافظتي نينوى وصالح
الدين بسبب جرائم «داعش».
وفي مؤتمر صحافي عُ قد في مبنى
البرلمان العراقي ،أوضح عضو مجلس
المفوضين في مفوضية حقوق اإلنسان
فاضل ال��غ��راوي أن «أط��ف��ال العراق
يعانون كارثة إنسانية حقيقية بسبب
القصف الوحشي واالغ��ت��ي��االت التي
قامت بها عصابات داعش في محافظتي
ن��ي��ن��وى وص��ل�اح ال���دي���ن» .وأض���اف
أنهم»سلكوا ط��رق��ا ً وع��رة وغير آمنة
وناموا في العراء ومات منهم الكثير أثناء
الوالدة في المخيمات ،وفصل كثيرون
عن عوائلهم بسبب النزوح ،كما خطفت
داعش كثيرين أيضا ً للمتاجرة بهم».
وق��ال إن «عصابات داع��ش جندت
الكثير من األطفال في الموصل دون
سن  15سنة لتنفيذ عملياتها اإلرهابية
والستخدامهم كدروع بشرية واالعتداء
عليهم».
وط��ال��ب ع��ض��و ال��م��ف��وض��ي��ة األم��م
المتحدة ومنظمة اليونيسيف بـ»تقديم
م��س��اع��دات ع��اج��ل��ة ألط��ف��ال ال��ع��راق
وخ��ص��وص��ا ً ال��م��اء وال��غ��ذاء وحليب
األط��ف��ال وال����دواء» .ون��اش��د المجتمع
الدولي والقوات العراقية لمد «جسر
ج��وي إنساني إلي��ص��ال المساعدات
األساسية لألطفال المحاصرين» في
سنجار وآمرلي.

اتخذت السلطات األردنية إجراءات
احترازية بحق أعضاء «التيار السلفي
الجهادي» وبخاصة المناصرين منهم
لتنظيمي «داع��ش» و»جبهة النصرة»
بعد أن تمكن األول من السيطرة على
مناطق من سورية وال��ع��راق ووصل
إلى مناطق قريبة من الحدود األردنية-
العراقية.
وذكرت صحيفة «الشرق األوسط»
اللندنية أمس أن «السلطات األمنية
األردن��ي��ة شنت حمالت اعتقاالت منذ
األس��ب��وع ال��م��اض��ي واش��ت��دت خ�لال
اليومين الماضيين ،وطاولت العشرات
من أعضاء التيار في مختلف المدن
والبلدات األردن��ي��ة التي يوجد فيها
التيار بصورة الفتة».
وأك�����دت م���ص���ادر أم��ن��ي��ة أردن��ي��ة
للصحيفة أن «ه��ذه االعتقاالت تأتي
ضمن جهود الدولة األردنية المستمرة
في متابعة المواطنين الذين ينتمون
إل��ى التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،وإل��ق��اء
القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء
بموجب قانون منع اإلرهاب» .وأضافت
المصادر أن «هذه اإلجراءات احترازية
من أجل عدم االنزالق مع هذه التنظيمات
التي تحمل الفكر التكفيري ،بخاصة أن
هناك عددا ً ال بأس به ممن ينتمون إلى
التيارات التي تحمل هذه األفكار».
وعلى رغم تضارب أعداد المعتقلين
الذين استجوبتهم الدوائر األمنية فإن
المحامي موسى العبدالالت وكيل
الدفاع عن التيار السلفي في األردن
قال إن «االعتقاالت شملت أكثر من 46
شخصا ً من عناصر التيار السلفي خالل
اليومين الماضيين ،وذل��ك إلعالنهم
تأييد «داعش».
وأضاف العبدالالت للصحيفة« :أن
الحملة انطلقت من مدينة الرصيفة (15
كلمشمالشرقيالعاصمةعمان)عندما
خرجت مسيرة مؤيدة لتنظيم «داعش»
م��ن ح��ي جعفر ال��ط��ي��ار وبالتحديد
من أم��ام منزل أب��و محمد المقدسي،
القائد الروحي للتيار السلفي ،الذي
هاجم التنظيم أخيراً .والحقت قوات
األم��ن بعض المشاركين في المسيرة
واعتقلت سبعة منهم» .وقال« :الحملة
امتدت إلى مدينة إربد شمال األردن ،ثم
إلى مدن السلط والزرقاء ومعان وأخيرا ً
مخيم البقعة» ،مشيرا ً إلى أن «غالبية
المعتقلين هم من المؤيدين لتنظيم
«داعش».
وأوض��ح العبدالالت أن «االنقسام
بين جبهة النصرة وتنظيم داعش في
سورية أثر سلبيا ً في التيار السلفي
في األردن ،لكن كثيرا ً من القيادات
والشخصيات اتجهت لمصلحة تنظيم
«داعش»».

