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الغارات الأميركية ( ...تتمة �ص)1

عدرا العمالية التي دشنت فيها الجبهة اإلسالمية
معاركها ال��ك��ب��رى ب��م��ج��زرة وح��ش��ي��ة ،حيث جرى
إحراق األطفال والنساء في أفران الصهر الصناعي
وهم أحياء ،عادت بعملية نوعية خاطفة إلى حضن
دولتها وجيشها ،مفتتحة مرحلة التقرب من دوما
المعقل األه��م للمسلحين في ري��ف دمشق ،والذي
يعني دخول عدرا أنه صار بين فكي كماشة كما حي
جوبر وحي حرستا.
لبنان الذي يمأل الفراغ بالفراغ ،شهد قمة روحية
أبدت أسفها لما يجري ،بينما الطرقات مقطوعة خالل
النهار في منطقة ضهر البيدر تفصل محافظاته عن
بعضها ،بصورة تؤكد توريط أهالي العسكريين
بتنفيذ خطة إرباك أمنية ،يضعها الخاطفون وينفذها
األهالي تحت التهديد بذبح أوالده��م ،بينما النواب
يستعدون لجلسة تشريعية لم يعرف بعد ،ما إذا
كانت المساعي ستنجح بتذليل العقبات أمام التوافق
على عقدها عبر الوصول لتسوية في شأن سلسلة
الرتب والرواتب ،التي صارت كما يبدو بندا ً وحيدا ً
للجلسة ما لم تنفتح آفاق التفاهمات على سواها.
وكانت بلدة عرسال ومحيطها قد شهدا توترا ً محدودا ً
أمس بعد احتجاج نازحين سوريين على عمليات دهم
نفذها الجيش في مخيماتهم بحثا ً عن مشبوهين .وتظاهر
ع��دد من ه��ؤالء أم��ام مبنى بلدية عرسال رافعين علم
«داعش» ومطالبين بدولة إسالمية ،مع توجيه تهديدات
للجيش بـ«الطوفان» .فيما حاول بعض األشخاص إشعال
النار في عدد من المخيمات ما دفع الجيش إلى إطالق النار
عليهم ما أدى إلى وقوع ثالثة جرحى.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان انه بنتيجة العمليات
األمنية التي نفذتها قوى الجيش في محيط بلدة عرسال،
تم توقيف  22شخصا ً لالشتباه بانتمائهم إلى منظمات
إرهابية شاركت في القتال ضد الجيش و 36شخصا ً
لدخولهم األراض��ي اللبنانية بطريقة غير شرعية وعدم
حيازتهم على أوراق ثبوتية .وق��د بوشر التحقيق مع
الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وسارعت «هيئة علماء المسلمين» إلى استنكار االعتداء
على الجيش ،إال أنها أرفقت االستنكار باتهام الجيش

بارتكاب «انتهاكات بحق النازحين األبرياء» .ووسط هذه
األجواء المشحونة ،أكد عضو الهيئة الشيخ حسام الغالي
لـ«البناء» أن اليوم الجمعة «سيكون تحت شعار»ال لذبح
عرسال» وأن صالة الجمعة ستعقبها كلمات من داخل
المساجد تؤكد رف��ض م��ا تتعرض ل��ه ع��رس��ال» .واتهم
الغالي الجيش اللبناني «الذي يستفز من خالل تعاطيه مع
النازحين المسلحين في الجرود ،ومن داعش والنصرة الذين
أقدموا على خطف الجنود العسكريين ،بذبح عرسال».
وإذ أعلن رفضه «م��م��ارس��ات الجيش ف��ي البلدة»،
لفت الغالي إلى أن «الجيش أخطأ ويخطئ في عرسال،
ومن يريد أن يفسر كالمه بأنه تحريض ضد المؤسسة
العسكرية فليفهم ما يريد» ،فإنسانيته ،تجاه النازحين،
كما ق��ال ،لن يتخلى عنها ،مبررا ً رف��ع علم داع��ش أمام
البلدية هو رد لما تعرضوا له.
كذلك هددت «جبهة النصرة» ،عبر «تويتر» الشعب
اللبناني في حال استمرت ثقته بالجيش.
في غضون ذلك ،واصل أهالي العسكريين المخطوفين
قطع الطرق في عدد من المناطق فيما أبقوا طريق ضهر
البيدر مقفلة أمس لليوم الثاني على التوالي قبل إعادة
فتحها مساء بعد تدخل النائب وليد جنبالط لدى األهالي
عبر وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي تواصل مع األهالي
لكن ه��ؤالء رفضوا في البداية التجاوب مع مسعى أبو
فاعور إن لم يكن لدى جنبالط ضمانة جدية لإلفراج عن
أبنائهم .وعلمت «البناء» أن أبو فاعور سيجتمع مجددا ً
اليوم مع األهالي.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن إيعازا ً وصل ألهالي
المخطوفين بوجوب التحرك وإقفال الطرقات حماية
ألبنائهم ،مشيرة إلى أن أي عملية ذبح جديدة من قبل
المسلحين ستكون لها عواقب وخيمة.
وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن التواصل
بين هيئة العلماء المسلمين وأهالي العسكريين يتم عبر
وسطاء ،وأن خلية تم إنشاؤها بعيدا ً من اإلعالم هي التي
تحدد توقيت تحريك األهالي ضمن برنامج معد بعناية
ودق��ة .وش��ددت المصادر على أن االعتصامات في ضهر
البيدر ليست إال لتفجير الوضع.

اتصاالت «السلسلة» إيجابية ولكن...

أما في الشأن السياسي الداخلي ،فقد تراجعت نسبة
التفاؤل بعقد جلسة تشريعية في غضون األيام القليلة
المقبلة بسبب عدم استكمال االتفاق النهائي على سلسلة

«العالمة التجارية» لبوكو حرام
تموت �إلى الأبد
قطع الجيش النيجيري الشك باليقين وأعلن أن زعيم بوكو حرام أبو بكر
شيكاو قد مات فعالً عام  ،2003وذل��ك بعد مقتل «منتحل شخصيته» في
المعارك األخيرة شمال شرقي البالد.
وق��ال المتحدث باسم الجيش النيجيري كريس أول��وك��والد للصحافيين
في العاصمة أبوجا إن مقاتالً إسالميا ً ذي لحية كثة ويدعى محمد بشير لقي
مصرعه خالل المعارك التي دارت في بلدة كوندوغا ،في والية بورنو.
وأضاف أن البشير هو الذي قدم نفسه تحت عدة أسماء مستعارة وظهر في
أشرطة الفيديو التي يبثها التنظيم على أنه زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو
الذي قتل من قبل».
وسبق أن أعلنت مصادر أمنية عن مقتل شيكاو مرتين منذ عام  ،2009لكن
هذه هي المرة األولى التي يعلن فيها الجيش النيجيري ذلك ،من دون أن يحدد
المكان والزمان أو الظروف التي قتل فيها.
وفي وقت سابق من هذا العام قالت المتحدثة باسم الشرطة السرية في
البالد ،مارلين أوغار إن «شيكاو األصلي ميت» وأن الشخص الذي كان يظهر في
العديد من أشرطة الفيديو هو مجرد منتحل لشخصيته.
إلى ذلك وقال أولوكوالد« :إن الهوية الحقيقية لزعيم بوكو حرام لم تكن
واضحة ،مؤكدا ً أن اسم «شيكاو» أصبح «العالمة التجارية لإلرهابيين» .وأن
زعيم بوكو حرام الحقيقي قد مات فعالً عام  2003ومنذ ذلك الحين تم استخدام
اسمه من قبل اثنين آخرين على األقل.

الرتب والرواتب بانتظار جواب رئيس كتلة المستقبل
النائب فؤاد السنيورة ،مع العلم أن عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب جورج ع��دوان المكلف من فريق «14
آذار» بهذا الملف كان أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه
بري أنه المخول بهذا الملف من قبل الفريق المذكور،
وتوصل إلى مالمح اتفاق مع وزير المال علي حسن خليل
في هذا الصدد .ولكن في وقت الحق بدا أن فريق « 14آذار»
ينتظر قرار تيار المستقبل المشغول باجتماعات خارجية
مع رئيسه سعد الحريري الذي لم يعط الضوء األخضر
لحلفائه في هذا الشأن .وبحسب المعلومات المتوافرة
ف��إن ب��ري لن يدعو هيئة المجلس إل��ى االنعقاد ما لم
توضع اللمسات األخيرة حول السلسلة وأن اجتماعه مع
السنيورة غير مرتبط بموضوع السلسلة كما أكد بري أمام
زواره أمس ،بل يتعلق باالستحقاق الرئاسي.
وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن النقاش حول
السلسلة يسير بوتيرة ايجابية ،إال أن المشاورات ال تزال
تنتظر الحسم النهائي في الموضوع .وأشار النائب ياسين
جابر لـ«البناء» إلى أن إمكانية إقرار السلسلة قبل عيد
األضحى ال ت��زال قائمة ،مؤكدا ً أن «االتصاالت مستمرة
ونحن بانتظار اللمسات األخيرة» .ورأى أن الجميع متفق
على تشريع الضرورة وعدم تعطيل البلد.
وأك��د عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح
لـ«البناء» أن اللقاء بين بري والسنيورة سيعقد نهاية
األسبوع وأن الجلسة التشريعية ستلتئم يوم األربعاء
المقبل .وجزم بأن اتفاقا ً تم التوصل إليه في موضوع
السلسلة لجهة زي��ادة  1في المئة على ضريبة القيمة
المضافة  TVAوتقسيط «السلسلة» على مدى سنتين
م��ن دون تخفيضها ،وإع��ط��اء األس��ات��ذة والموظفين 6
درجات .وأكد أن اإلصالحات تدرس في صيغتها النهائية،
وأن التوازن بين اإلي��رادات ونفقات السلسلة لم يتحقق
بشكل كامل ،إنما ال يزال هناك عجز معيّن بإمكان خزينة
الدولة أن تتحمل أعباءه ،مشيرا ً إلى أن التشاور مع الحزب
التقدمي االشتراكي مستمر للوصول إلى قواسم مشتركة.
وفي السياق ،يجدد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل في
مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في بيت الكتائب المركزي
في الصيفي ،التأكيد بحسب ما علمت «البناء» من مصادر
كتائبية ،الموقف الرافض للتشريع قبل االنتخابات الرئاسية.

قمة دار الفتوى تستعجل انتخاب رئيس

إلى ذل��ك ،رك��زت القمة اإلسالمية  -المسيحية ،التي

عقدت في دار الفتوى بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،البطريرك الماروني بشارة الراعي ،نائب
رئيس مجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن وممثلين عن جميع الطوائف ،على االستحقاقات
الدستورية وقضية العسكريين المخطوفين والنازحين
السوريين واألحداث العسكرية في المنطقة.
واعتبر المجتمعون في بيان ص��در في نهاية القمة
«أن التأخير في انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في
العالم العربي يعطل دور لبنان في أداء رسالته الوطنية
والعربية» ،مشددة على وجوب انتخاب رئيس للبنان
سريعاً .كما دع��وا الحكومة إلى العمل بسرعة إلطالق
الجنود اللبنانيين المختطفين .ودعوا إلى «االبتعاد بلبنان
عن سياسات المحاور اإلقليمية والدولية التي تعرضه
الستباحة أرضه ،مطالبا ً بتعزيز الجيش والقوى األمنية
ودعمها ألداء دورها للمحافظة على استقرار لبنان».
وش��دد المجتمعون على «ال��ح��وار الوطني أساسا
لمعالجة االختالف وإدارة التعددية» ،مؤكدين أن ال قضية
مقدسة على حساب كرامة اإلنسان وحقوقه وال حرب
مقدسة باسم الدين ،والسالم هو الهدف األنبل واألسمى».
وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل وفد إسالمي – مسيحي
مشترك لعرض مشكلة انتهاك حقوق المسيحيين العرب
أمام المرجعيات الدينية والسياسية العربية.
وتوجه الرئيس سعد الحريري «بتحية تقدير لكل
القيادات الروحية اإلسالمية والمسيحية ،التي اجتمعت
على كلمة س��واء ،في هذه المرحلة الحساسة من حياة
بلدنا وحياة المنطقة» ،منوها ً بشكل خاص «بالدعوة
ال��ت��ي أطلقها المجتمعون إل��ى انتخاب رئ��ي��س جديد
للجمهورية».

سالم يلتقي الفروف

على صعيد آخ��ر ،واص��ل رئيس الحكومة تمام سالم
وال��وف��د المرافق له لقاءاته في نيويورك على هامش
الجمعية العمومية لألمم المتحدة .والتقى وزير الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف ،في مبنى األم��م المتحدة في
نيويورك ،في حضور وزي��ر الخارجية جبران باسيل،
وسفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد ومندوب لبنان
الدائم في األم��م المتحدة السفير ن��واف س�لام ،وأعضاء
الوفدين اللبناني والروسي ،وبحث الجانبان التطورات
في لبنان والمنطقة.

هل ّ
�ستوقع وا�شنطن اتفاق ًا �أمني ًا مع كابول؟
ك��ش��ف��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة إن��ه��ا تعتزم
التوقيع خالل األي��ام المقبلة على اتفاق أمني
مع أفغانستان يتعلق بوجود كتيبة عسكرية
أميركية بعد ع��ام  ،2014وسيتم ذل��ك بعد
تنصيب الرئيس األفغاني الجديد أشرف غني
المقرر يوم  29أيلول الجاري.
ويحدد مشروع االتفاق الشروط التي يمكن أن
تبقى بمقتضاها قوات أميركية في أفغانستان
بعد العام الحالي.
ومشروع االتفاق يقترح أن يكون بقاء القوات
األميركية لعشر سنوات ،وسيحدد حجم الوجود
العسكري األميركي في أفغانستان وشكله فور
انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال األطلسي

(ناتو) بحلول نهاية العام المقبل.
وس��ي��ؤدي غني اليمين القانونية رئيسا ً
ألفغانستان بعد أن وافق على تقاسم السلطة
مع منافسه عبد الله عبد الله بوساطة أميركية
إلنهاء نزاع طويل دار حول من الفائز باالنتخابات
الرئاسية التي أجريت في حزيران الماضي.
وأوض���ح دبلوماسي ف��ي وزارة الخارجية
األميركية أول من أمس على هامش الجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،أن الكل
يعتبر أن المفاوضات في شأن االتفاق األمني
بين أميركا وأفغانستان مسألة منتهية.
وك��ان ه��ذا االت��ف��اق موضع ت��ج��اذب��ات بين
الطرفين األميركي واألفغاني منذ ما ال يقل عن

ع��ام ،وك��ان يتم التأجيل دوم �ا ً على التوقيع
عليه ب��األح��رف األول����ى ،خ��ص��وص �ا ً بسبب
رفض الرئيس المنتهية واليته حامد كرزاي
ذلك ،مطالبا ً بأن يتم البت فيه بعد انتخابات
الرئاسة األفغانية.
وك��ان غني قد تعهد بالتوقيع على االتفاق
الذي يسمح ببقاء نحو  12500جندي أجنبي
بينهم  9800أميركي بعد انسحاب قوات الناتو
من أفغانستان نهاية العام الحالي.
وبحسب الدبلوماسي األميركي فإن تنصيب
الرئيس غني سيتم نهاية الشهر ال��ج��اري،
مرجحا ً أن يتم التوقيع على االتفاق خالل األيام
التي تلي تشكيل حكومة أفغانية جديدة.

م�أزق وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
 الموجود في سورية ليس نية ال��دول��ة بتخيير الغير بينهاوبين داع��ش والنصرة ،بل الموجود فعالً إم��ا خندق ال��دول��ة أو
خندق داعش والنصرة ،ويعرف األميركيون أن إضعاف داعش
والنصرة سيعني ربحا ً صافيا ً للدولة وجيشها ،وأن إضعاف
الدولة والجيش كما في السابق ،أدي��ا إلى تحقيق أرب��اح صافية
ل��داع��ش وال��ن��ص��رة ،والتجربة عمرها ث�لاث س��ن��وات ،ي��وم كان
للمعارضة كتائب وألوية ،ولم تكن ال النصرة وال داعش ،ووضع
األميركيون وحلفاؤهم كل ثقلهم إلضعاف الدولة وجيشها ،فمن
ربح؟ المعارضة المعتدلة أم داعش والنصرة؟
 لو راهن األميركيون على الضربات الجوية لضرب داعشوال��ن��ص��رة ،وت��م��ري��ر ب��ض��ع��ة آالف م��م��ن ج��ن��دوه��م ودرب��وه��م
ومولوهم تحت عنوان معارضتهم «المعتدلة» ،فسوف يجدون
أن ه���ذه ال���وح���دات ستسقط أم���ام ال��ج��ي��ش ال���س���وري ،أو أنها
ستنضم لداعش والنصرة ،أو مسمى جديد كخراسان أو شيء
يولد من غيب المولدين ،لذلك عندما ق��ررت أميركا الضربات
المؤذية لداعش والنصرة وب��دأت بالتنفيذ ،كانت أولى النتائج
بعيدا ً عن الرقة ودير الزور ،بدخول الجيش السوري إلى عدرا،
واالقتراب من تطهير ريف دمشق من كل مفردات المجموعات
المسلحة.
 م��أزق أميركا أنها تعرف ذل��ك ،وال تريد االع��ت��راف ،أو أنهاتعرف ضمنا ً أن نتيجة حربها على داعش تقريب ساعة النصر
للدولة السورية ،وتريد المشاركة بهذا النصر ،أو أنها تعرف ما
تعرف ،وال تريد خسارة حلفائها العرب ،الذين يعمي أبصارهم
وبصائرهم حقد أس���ود ،فتتركهم يصدمون رأس��ه��م بالجدار
ويكتشفون النتيجة ويتفاجأون.

� 28أيلول ( ...تتمة �ص)1
في أوائل ثمانينات القرن الماضي أيضا ً ( 28أيلول  )1982وبعد حصار
وح��رب امتدت  88يوما ً ونيّف ،وبعد احتالل صهيوني للعاصمة العربية
األول��ى بعد القدس ،اندحر العدو من بيروت مهزوما ً ومصدوماً ،وجنوده
ينادون بمكبرات الصوت «يا أهالي بيروت :ال تطلقوا النار علينا فنحن راحلون
عن مدينتكم» ولتبدأ يومها مقاومة وطنية وقومية وإسالمية تؤسس لعصر
االنتصارات ،بل تتحول إلى مصدر قلق رئيسي لعدو بات مدركا ً أن «المقاومة
وجدت لتبقى ...وستبقى» كما قال يوما ً جمال عبد الناصر ،وإنها وإن حوصرت
في قطر ستخرج أكثر قوة في قطر آخر ،وإن سقطت فيها راية سترتفع رايات
أخ��رى ،وإن ساندت فيها ق��وات استعمارية حليفها الصهيوني ،فإن رقعة
المقاومة ستتسع لتواجه قوى أخرى أكثر قوة وعدّة وعتاداً.
وفي السنة األولى من القرن الحالي ( 28أيلول  )2000وعلى خلفية انتصار
مؤزر للمقاومة في لبنان بدحر االحتالل من أرض الجنوب ،قبل ثالثة أشهر
في  25أيار  2000فقط ،اندلعت في قلب القدس وأقصاها المبارك ،انتفاضة
فلسطينية ثانية هزت كيان العدو من داخله ،وأجبرته على االندحار من غزة
أوال ً حيث عاد وواجه فشالً في حروب عدوانية ثالث ،تماما ً كما واجه الهزيمة
في عدوانه على لبنان في صيف  ،2006وتبيّن أن عدونا قد دخل فعالً عصر
هزائمه ،وأن المقاومة كسالح وخيار وثقافة قد بدأت عهد انتصاراتها (والتي
يحاولون محاصرتها واإلجهاز عليها بشتى الوسائل واألساليب) ،وفي تلك
االنتفاضة ،وفي أيامها األولى ،استشهد الطفل محمد الد ّرة على يد المجرمين
الصهاينة وهو يحتمي بجدار كتب عليه شعار خالد لجمال عبد الناصر «ما أخذ
بالقوة ال يسترد بغير القوة».
في هذه المناسبات جميعاً ،تداخل األلم باألمل ،وفلسطين بالوحدة ،وتراث
جمال عبد الناصر بفعل المقاومة ،وبرزت في حياة األمة حقائق ال يمكن ألحد
تجاهلها أو نسيانها أو القفز فوقها أو إطفاء نورها ،وهي أننا أمة واحدة ،وأننا
أصحاب قضية واحدة ،وأننا أهل مقاومة واحدة مهما تعدّدت األسماء والرايات
والعناوين.
ف��ي ه��ذه المناسبات التي تستحق ك��ل واح���دة منها وقفة تأمل عميق
الستخالص الدروس والعبر السليمة منها ،والستحضار معانيها ودالالتها في
حاضرنا ونحو مستقبلنا ،تستوقفني عبرة واحدة ينبغي أن نستوعب جميعا ً
معانيها ودالالتها.
لقد رحل جمال عبد الناصر في  28أيلول  ،1970بعد أن أنهكته وهو ابن
الثانية والخمسين من عمره ،قمة عربية استثنائية دعا إليها لوقف حرب
دموية تفجرت في األردن بين المقاومة الفلسطينية والنظام األردني ،وكان في
ذهنه وقف تلك الحرب واحتماالت تطورها إلى احتراب أهلي ،وحماية المقاومة
الفلسطينية ،على رغم انزالق بعض فصائلها قبل أيام من الحرب في إطالق
حملة عنيفة ،لم تخل من الشتائم البذيئة ،ضد جمال عبد الناصر على خلفية
موافقته على مبادرة روجرز (وزير الخارجية األميركي آنذاك) القاضية بوقف
إطالق النار بين الكيان الصهيوني الذي أنهكته حرب االستنزاف التي بدأتها
مصر بقيادة جمال عبد الناصر ،وبين مصر التي كانت تحتاج إلى هدنة قصيرة
تسمح لها ببناء ما عُ رف يومها «بحائط الصواريخ» المضادة للطائرات من أجل
تنفيذ عملية عبور قناة السويس وتحرير سيناء.
لقد رحل جمال عبد الناصر وهو يسعى إلى تجاوز حمالت وإساءات تع ّرض
لها ،هو ومصر ،من أجل حماية من أخطأ بحقه وقسى عليه ،ورحل عبد الناصر،
وهو يحمل في قلبه غصة بطل أساء البعض فهم مناورة أقدم عليها من أجل
التحضير لحرب( ،كانت ستغيّر وجه المنطقة ،لو حصلت في زمن عبد الناصر)
من أجل تصفية حساب «عقائدي» قديم أو لوراثة زعامة كبرى بناها عبد الناصر
بمواقف شجاعة ،والتزام قومي صادق ،وبعالقة استثنائية مع الناس...
علم القيادة ،كما علمنا جمال عبد الناصر ،هو أحيانا ً خطوة إلى الوراء من
أجل خطوتين إلى األمام ،وفن القيادة هو أن ال يحمل القلب الكبير حقدا ً بسبب
صغائر ال تخلو منها العالقات بين البشر...
فهل ندرك أن حياتنا تقوم على جدلية األلم واألمل ،فال يطغى ألمنا مهما كان
كبيرا ً على فسحة األمل مهما بدت صغيرة ،وال تنسينا اندفاعاتنا بقوة األمل
معاناتنا الممزوجة باأللم ،بل ال تطغى جراحاتنا ،مهما كانت موجعة ،على
عقولنا وأحالمنا ولو كانت بعيدة المنال.
يوم واحد بمناسبات عدة ،ولكن بمعانٍ كثيرة.

معن ّ
بشور

العبادي يك�شف عن خطة
لهجمات «داع�ش» ووا�شنطن ت�شكك
ق���ال رئ��ي��س ال������وزراء ال��ع��راق��ي
حيدر العبادي أمس في حديث مع
صحافيين في نيويورك إن بغداد
تلقت معلومات بأن متشددي تنظيم
«داع���ش» يخططون لهجمات على
ش��ب��ك��ات ال��ق��ط��ارات ف��ي ال��والي��ات
المتحدة وفرنسا.
ووصف العبادي تلك المعلومات
بأنها ذات مصداقية ،م��ؤك��دا ً أنه
ت��م ال��ت��وص��ل إل��ي��ه��ا ب��ع��د القبض
على عناصر من تنظيم الدولة في
العراق.
وق��ال العبادي« :اليوم بينما أنا
هنا أتلقى تقارير دقيقة من بغداد
حيث اعتقل بضعة عناصر ،وتوجد
شبكات تخطط م��ن داخ��ل العراق
لتنفيذ هجمات».
وأضاف« :إنهم يخططون لهجمات
ف��ي ش��ب��ك��ات ال��م��ت��رو ف��ي ب��اري��س
وال��والي��ات المتحدة» ،وتابع« :من
التفاصيل التي تلقيتها نعم تبدو ذات
مصداقية».
وتعقيبا ً على ذل��ك قالت مصادر
أميركية إن واشنطن ليس لديها دليل
يدعم ما قاله العبادي عن مخطط
الستهداف شبكات قطارات أنفاق في
الواليات المتحدة.

وقال المسؤول األميركي الذي طلب
عدم الكشف عن هويته إن الواليات
المتحدة وص��ل��ت إليها معلومات
كثيرة ف��ي ال��م��اض��ي ع��ن جماعات
تحاول استهداف نظام النقل فيها ،إال
أنه ليست هناك معلومات جديدة عن
محاولة من هذا النوع يقوم بها تنظيم
«داعش».
وق����ال م��ص��در آخ����ر ف���ي س��ي��اق

المعلومات التي أدل��ى بها رئيس
ال�����وزراء ال��ع��راق��ي إن المشرعين
األميركيين بالكونغرس لم يتلقوا أي
معلومات عن خطط لتنظيم الدولة
بمهاجمة ط��رق األن��ف��اق ف��ي المدن
األميركية.
لكن شرطة نيويورك قالت إنها
تتحقق من األمر عبر مكتب التحقيقات
الفيديرالي.

وا�شنطن تدرج ( ...تتمة �ص)1
وتشير مصادر أميركية إلى أن
«داع���ش» ينتج أق��ل من  100ألف
برميل من النفط الخام يومياً .وقد
تصل قيمة ذلك إلى  9.6مليون دوالر
في أس��واق الطاقة العالمية .لكن
التقديرات المتعلقة بحجم ايرادات
الجماعة أقل من ذلك بكثير.
وأكد المسؤول األميركي أنه من
السابق ألوان��ه القول إن التحالف
ينتصر على «داعش» وأشار الى أن
التنظيم ما زال يمكنه الوصول الى
متطوعين واسلحة وتمويل حتى
بعد عمليات القصف ف��ي سورية
والعراق.
وقال كيربي للصحافيين «سؤالكم
هو ...كيف تعرفون انكم تنتصرون؟
وما اقوله لكم هو اننا سنستغرق
بعض الوقت لنكون قادرين على
ان نقول ذلك» .وأضاف« :حتى بعد
الضربات التي تعرضوا لها ...ما زال
لديهم تمويل عند اطراف اصابعهم.
ما زال لديهم كثير من المتطوعين.
م��ا زال لديهم كثير م��ن االسلحة
والمركبات والقدرة على التحرك».
وأك��د كيربي أن موجة القصف
األول��ى كانت أميركية حصرا ً ألن
اإلستهداف كان من خالل صواريخ
كروز ،مشيرا ً الى أن الموجة الثانية
حصلت بمشاركة طائرات إماراتية
والثالثة شاركت فيها طائرات من
دول عربية أخرى.
ال��ى ذل���ك ،تبنى مجلس األم��ن
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الذى يدعو الى وقف تدفق المقاتلين
األجانب عبر الحدود إلى دول العالم
وبخاصة إلى سورية والعراق.
ودان القرار التطرف العنيف الذى
قد يهيئ المناخ لإلرهاب والعنف
الطائفي وارتكاب األعمال اإلرهابية
م��ن ق��ب��ل المقاتلين اإلره��اب��ي��ي��ن
األج��ان��ب ،ودع��ا إل��ى ن��زع أسلحة
جميع المقاتلين اإلرهابيين األجانب
ووق��ف جميع األعمال اإلرهابية أو
المشاركة في الصراع المسلح.
وب��ع��د ي��وم م��ن التصويت على
ال���ق���رار األم���م���ي وض��ع��ت وزارة
الخارجية األميركية الئحة تضم
أس��م��اء أش��خ��اص ومجموعتين
مقاتلتين في سورية ،على قائمة
اإلرهاب ،وحظرت واشنطن التعامل
معها وفرضت قيودا ً عليها.
ال��م��ج��م��وع��ت��ان ه��م��ا «ج��ي��ش
ال��م��ه��اج��ري��ن واألن����ص����ار» ،ال��ت��ي
تأسست ف��ي ش��ب��اط ع��ام ،2013
وحركة «شام اإلسالم» التي أسست
في آب من العام نفسه ،حيث تضم
المجموعتان االرهابيتان مقاتلين
م��ن جنسيات فرنسية والبانية
وبوسنية وسعودية وصومالية
وشيشانية.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن ب�لاده تدعو جميع ال���دول إلى
تنفيذ قرارات مجلس األمن المطالبة

بمنع التحريض على اإلرهاب.
وفي جلسة لمجلس األمن الدولي
عقدت يوم أمس لبحث التهديدات
اإلرهابية للسالم واألمن في العالم
قال الفروف إن التنظيمات اإلرهابية
تعرض للخطر «مستقبل ال��دول،
األمر الذي يتبين من أمثلة العراق
وس���وري���ة ول��ي��ب��ي��ا» ،إل���ى جانب
المخاطر المحدقة بلبنان واليمن
ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكد الوزير الروسي دعوة بالده
إلى تعزيز التعاون الدولي الرامي
إلى وقف اإلره��اب بجميع أشكاله،
والتخلي عن المعايير المزدوجة
وتقسيم اإلرهابيين إلى «طيبين»
و «أش����رار» ،وتنفيذ دول العالم
لقرارات مجلس األمن المطالبة بحظر
التحريض على األعمال اإلرهابية،
وإغ�لاق قنوات تجارة النفط غير
الشرعية ،وف��رض العقوبات ضد
حركة طالبان وتنظيم القاعدة،
وحظر تدفق األسلحة من ليبيا.
وف��ي تعليق على تبني مجلس
األم��ن ال��ق��رار  2168أش��ار الف��روف
إلى أن مهمات كهذه تتطلب اعتماد
م��دخ��ل ش��ام��ل ي��ش��م��ل ال��ج��وان��ب
المالية واإلداري�����ة واالجتماعية
واإلي��دي��ول��وج��ي��ة ل��ه��ذه المشكلة،
إضافة إلى ض��رورة ضمان سيادة
جميع الدول.
من جانبه ،اعتبر الرئيس اإليراني
حسن روحاني أن تنظيم «داعش»

وح��ش��ي وه��م��ج��ي ل��ل��غ��اي��ة لكنه
تساءل في الوقت نفسه عن دوافع
حملة الغارات الجوية التي تقودها
الواليات المتحدة على سورية.
وق���ال روح��ان��ي «س���واء ك��ان��وا
ي��خ��ض��ع��ون ل��ض��غ��وط م��ن ال���رأي
العام المحلي أو ي��ري��دون القيام
ب��اس��ت��ع��راض ي��وظ��ف��ون��ه ل��دى
جمهورهم أو لديهم هدف حقيقي
وملموس في المنطقة ،ليس األمر
واض��ح��ا ً ت��م��ام�ا ً بالنسبة إلينا»
م��ؤك��دا ً «أن��ه ال يمكن القضاء على
أي مجموعة إرهابية وتدميرها من
خالل غارات جوية وحدها».
واتهم الرئيس اإليراني دوال ً في
المنطقة لم يذكر أسماءها بالوقوف
وراء بروز تنظيم «داعش» من خالل
دعمها المجموعات المسلحة التي
تحارب الحكومة السورية ،قائالً:
«ك��ل ه��ذه ال���دول شجعت ودعمت
ه����ؤالء االره��اب��ي��ي��ن ف��ي ش��ك��ل أو
آخ��ر ،اإلره��اب سيء دائما ً من دون
استثناء .ال يمكن أن نقول إنه جيد
اآلن ثم نقوم بإدانته في وقت آخر.
إنه دائما ً سيء وشرير».
وأكد روحاني ضرورة التنسيق
مع الحكومة السورية في ما يتعلق
بتوجيه ض��رب��ات ج��وي��ة لمواقع
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي س��وري��ة ،م��ش��ددا ً
على أن القصف الجوي الذي تقوم
به أميركا وحلفاؤها على مواقع
اإلره��اب��ي��ي��ن خ���ارج إط���ار القواعد

ال��دول��ي��ة وم��ن دون التنسيق مع
الحكومة ال��س��وري��ة ه��و أم��ر م��دان
ومناقض للقانون.
ميدانياً ،استمر تقدم الجيش
السوري على مختلف محاور القتال
وسيطرت وح��دات��ه بالكامل أمس
على بلدة عدرا العمالية في الغوطة
الشرقية لدمشق بعد شنه هجوما ً
مباغتا ً من ثالثة محاور ،واحكامه
الطوق على المدينة في ظل هروب
مجموعات كبيرة من المسلحين.
في حين استمرت االشتباكات
العنيفة بين الجيش والمسلحين
في عدرا البلد ،وسط قصف مدفعي
وج����وي م��رك��ز اس��ت��ه��دف ارت���ال
المسلحين الفارين باتجاه مدينة
دوما وباقي بلدات الغوطة.
كما أحرز الجيش السوري تقدما ً
في حي جوبر المالصق للعاصمة
ودمر العديد من األنفاق التي كان
يستخدمها ال��م��س��ل��ح��ون ،ف��ي ما
استهدفت وحدات اخرى من الجيش
مسلحين في وادي عين ترما وعربين
وزملكا والدخانية.
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