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تتمات

على جبهة بريتال بعد المعركة
الفاصلة في ج��روده��ا المرتفعة
قبالة بلدة الطفيل ،والمطلة على
ع��س��ال ال����ورد ال��س��وري��ة ،حيث
ت��ل��ة وم��وق��ع ع��ي��ن ال��ش��م��س وفق
التسمية ال��روم��ان��ي��ة القديمة أو
ع��ي��ن ال��س��اع��ة ك��م��ا ي��س�� ّم��ى لدى
األه����ال����ي ،وال�����ذي ي��ت��م��رك��ز فيه
عناصر لحزب الله لتأمين حركة
المقاتلين ف��ي منطقة القلمون
وت���أم���ي���ن خ���ط���وط ال����ن����ار ال��ت��ي
تقطع ت�لال الزبداني عن جرود
عرسال ،كانت الصدمة المحكمة
ال��ت��ي أف��ش��ل��ت ال��ه��ج��وم الشامل
ال����ذي أع��� ّدت���ه «ج��ب��ه��ة النصرة»
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خريطة الهجوم على بريتال لقطع طريق ( ...تتمة �ص)1
بعناية ،واستخدمت فيه قرابة
األل���ف م��ق��ات��ل ،وأن���واع���ا ً متعددة
من األسلحة الثقيلة والمتوسطة،
وتقدّمت خالله من محاور عسال
الورد ومعربون وجرود عرسال،
وك���ان ل��ه��ذه ال��ق��وة المتجهة عبر
ج��رود بريتال إذا نجح هجومها
أن ت��ق��ط��ع ط��ري��ق زح��ل��ة ـ بعلبك
وت����دخ����ل ال���ب���ق���اع األوس�������ط في
ال��ح��رب ،التي تسبّبت بالخراب
لعرسال ،وص��والً إلى محاصرة
بعلبك بين جرود عرسال شماالً
وطريق رياق بعلبك جنوباً.
ت��ف��اص��ي��ل ك��ث��ي��رة ع���ن كيفية
إف��ش��ال ال��ه��ج��وم ،لكن األك��ي��د أنّ

متحسبين
مقاتلي حزب الله كانوا
ّ
وم���س���ت���ع��� ّدي���ن ل��ت��ل��ك ال���ص���دم���ة،
وق��د أع����دّوا لها ج��ي��دا ً خصوصا ً
خطة االنسحاب والتفخيخ التي
حصدت عشرات المقاتلين بين
صفوف المهاجمين ،لتالحقهم
وهم ينسحبون قذائف المدفعية
والصواريخ ،والطيران السوري
الذي غطى سماء المعركة بطلعات
مكثفة ومتواصلة.

وكانت مجموعات مسلحة كبيرة
من «جبهة النصرة» هجوما ً واسعا ً
م��ن ع��دة م��ح��اور على ج���رود بلدة
بريتال في السلسلة الشرقية ،بغية
السيطرة على مواقع لـ«حزب الله»
وال سيما تلة «عين الساعة» ،إال أنّ
الحزب ص ّد الهجوم مكبّدا ً اإلرهابيين

عشرات القتلى والجرحى ،فيما سقط
للحزب  8شهداء هم حمزة عاقصة
من بلدة شعث ،ماهر زعيتر من بلدة
إيعات ،محمد رباح من بلدة اللبوة،
محمد القلموني من بلدة اللبوة ،أحمد
صالح من بلدة بريتال ،فؤاد مرتضى،
نزار طراف ،عمار عساف من بعلبك.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إل��ى أنّ الهجوم ك��ان متوقعاً ،وأنّ
نية المسلّحين الذين كانت تتراوح
أعدادهم بين  800و 1200عنصر،
التقدم باتجاه بريتال كخطوة أولى،
وصوال ً إلى قطع طريق رياق – بعلبك،
والتمدّد باتجاه يونين ،ومحاصرة
بعلبك من الشمال والجنوب ،تمهيدا ً
للوصول إلى زحلة.
ولفتت المصادر إلى أنّ ما حصل
مع المسلّحين كان عكس ذلك ،لجهة
ما أع ّد لهم أرضا ً وجواً ،األمر الذي أدّى
إلى وقف الهجوم عند أول اشتباك وقد
كبّدهم عشرات القتلى بعد أن وقعوا
في األفخاخ التي نصبها مقاتلو حزب
الله لهم.
وأك��دت المصادر أنّ المعركة مع
ح��زب الله أجهضت عملية دخ��ول
اإلرهابيّين إلى البقاع وامتالك منفذ
آم��ن م��ن ع��رس��ال إل��ى ال��زب��دان��ي في
س��وري��ة ،وأبقتهم محاصرين في
الجرود.
وأك��دت مصادر أمنية لـ«البناء»
أنّ مخطط «النصرة» كان يقوم على
محور عرسال – طرابلس ،وصوال ً إلى
البقاع األوسط – كسروان ،حاصبيا
– راش��ي��ا ،إقليم ال��خ��روب وصيدا.
وأشارت المصادر إلى أنّ قطع طريق
ضهر البيدر لمنع التعزيزات الدفاعية
عن البقاع.

طرابلسية لـ«البناء» أنّ من يم ّول
المولوي اليوم تاجر في طرابلس
يدعى (طـ  -خـ) يملك شركة عقارات،
وهو يتبنى فكر «داعش».
وفي الموازاة ،أكد النائب السابق
مصطفى علوش لـ«البناء» أنّ إمكان
ح���دوث خ���رق أم��ن��ي ف��ي طرابلس
وارد كك ّل المناطق اللبنانية ،الفتا ً
ف��ي ال��وق��ت عينه إل���ى أنّ ال��وض��ع
في طرابلس أفضل من الوضع في
البقاع.
وأش��ار إل��ى أنّ مربّعا ً أمنيا ً يقع
ب��م��ح��اذاة ال��ج��ام��ع ال���ذي ي��ق��ع في
وسط التبانة يسيطر عليه منصور
والمولوي اللذان يتزعمان مجموعة
م��ن المسلحين .وح����اول علوش
التبرير لهؤالء ما يقومون به ،بذريعة
«أنهم يشعرون باالضطهاد ،وأنهم
ب��ات��وا يملكون ال��س�لاح للدفاع عن
أنفسهم ف��ي وج��ه ح��زب ال��ل��ه ،على
اعتبار أنه يحق للجميع حمل السالح
طالما أنّ هناك سالحا ً في يد حزب
الله!»
وترى مصادر أمنية أنه إذا لم يرفع
الغطاء السياسي ع��ن المجموعة
اإلرهابية التي كان أشار إليها قائد
ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي لتفادي
مناص
سقوط دماء في طرابلس فال
ّ
م��ن وض���ع ح��� ّد ل��م��ا ت��ق��وم ب��ه ه��ذه
المجموعة اإلرهابية .وأش��ارت إلى
أنّ ه��ذه المجموعة باتت معروفة
ويرأسها شادي المولوي .وأوضحت
أنّ الغطاء السياسي لهذه المجموعة
يؤ ّمنه لها أح��د المشايخ وبعض
السياسيين في المدينة.

تمدّد اإلرهابيين في
طرابلس

وف��ي تطور أمني آخ��ر لكن على
ال��ج��ب��ه��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة وف���ي خ��ض� ّم
انشغال الجيش بمالحقة الجماعات
المسلحة اإلره��اب��ي��ة ،ت��ع� ّرض أحد
مراكزه في منطقة السدانة – شبعا
أول من أم��س ،إلط�لاق ن��ار من أحد
مراكز العدو «اإلسرائيلي» في الجهة
المقابلة ،م��ا أدّى إل��ى إص��اب��ة أحد
العسكريين ب��ج��روح غير خطرة.
وعلى األثر استنفرت وحدات الجيش
المنتشرة ف��ي المنطقة وات��خ��ذت
اإلج��راءات الدفاعية المناسبة ،فيما
تجري متابعة االعتداء بالتنسيق مع
قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان
لجالء مالبساته.
وفيما غاب المسؤولون عن متابعة

وإل���ى ط��راب��ل��س ،ح��ي��ث ش���دّدت
مصادر متابعة لـ«البناء» على «أنّ
وض���ع ال��م��دي��ن��ة أخ��ط��ر م��ن وض��ع
عرسال ويختلف عنه ،لعدم وجود
القوى الفعلية التي تواجه هؤالء
المسلحين الذين يتمدّدون بقوة».
وج��زم��ت «ب���أنّ ب��اب التبانة باتت
مربّعا ً أمنيا ً ال أحد يستطيع الدخول
إليه من جيش وقوى أمنية ،خصوصا ً
أنّ تيار المستقبل لم يعد يملك الشارع
الطرابلسي ،فاألموال التي تأتي إلى
شادي مولوي وأسامة منصور هي
من تنظيم «داع��ش» .وأكدت مصادر

وذك����رت م��ص��ادر أنّ مشاهد
التقطت من داخل الحدود التركية
تظهر علما ً أسود مرفوعا ً فوق أحد
المباني في الجانب الشرقي من
كوباني ،وقالت إنه يعود لجماعة
«داعش».
وت���ح���دث ال��م��رص��د ال��س��وري
ال��م��ع��ارض ع���ن م��ق��ت��ل عشرين
ع��ن��ص��را ً م��ن «داع����ش» ف��ي كمين
ش����رق ع��ي��ن ال���ع���رب .وأوض����ح
المرصد أنّ المسلحين دخلوا أحد
شوارع المدينة ووقعوا في كمين
للمقاتلين األكراد .وأكدت المصادر
الميدانية أن قوات الحماية تمكنت
م��ن ق��ت��ل أب���و أوي���س األن��ص��اري
السعودي الجنسية وهو من قام
بذبح الفتاة الكردية قبل يومين
في منطقة عين عرب.
من جهة أخرى ،استشهد ثالثون
مقاتالً من ق��وات حماية الشعب
على األقل جراء انفجار شاحنتين
مفخختين يقودهما انتحاريان عند
المدخل الغربي لمدينة الحسكة
شمال شرقي سورية .وقال المرصد
السوري المعارض إن االنفجارين
وقعا عند المدخل الغربي للمدينة
التي تسكنها غالبية ك��ردي��ة ،ما
أدى إلى سقوط قتلى من عناصر
وحدات حماية الشعب.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك���دت مصادر
عسكرية ف��ي ال��ج��ي��ش ال��س��وري

سيطرة الجيش على القسم األكبر
م��ن مدينة الدخانية ويقومون
بتمشيطها وتنظيفها من المسلحين
وتركاتهم ،مشيرا ً إلى مقتل عدد
ك��ب��ي��ر م��ن المسلحين األج��ان��ب
خالل عمليات الجيش في حرستا
والحويقة.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر« :األب���رز في
التطورات الميدانية هي سيطرة
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ع��ل��ى القسم

األكبر في مدينة الدخانية بريف
ال��ع��اص��م��ة دم��ش��ق ،واآلن تقوم
وحدات الهندسة بتفكيك العبوات
الناسفة التي زرعتها الجماعات
المسلحة في الطرقات واألبنية
السكنية إلع��اق��ة ت��ق��دم الجيش
السوري».
وأضافت« :كما ضبط الجيش
كميات كبيرة من األسلحة كانت
تستخدمها الجماعات المسلحة

عين العرب على تركيا( ...تتمة �ص)1
رئيس ح��زب الشعب الجمهوري التركي كمال
كاليتشدار أدرك باكرا ً أغ��راض غريمه أردوغ��ان.
ف��رف��ض تأييد «م��ذك��رة ال��ح��رب» ب��ش��أن تفويض
الجيش التركي دخول أراضي دولٍ أجنبية .قال إنّ
هذا التفويض يُراد من ورائه النظام السوري ،وأن ال
منطق في إدخال جنودنا إلى أراضي دول في الشرق
األوسط التي نعرف سلفا ً أنها مستنقع.
«داعش» لم يعبأ بإجازة البرلمان التركي دخول
جيش أردوغان إلى سورية ،ربما ألنه متأكد من أنه
لن يتدخل ضدّه .لو كان يخشى فعالً من تدخل تركيا
ضدّه لما هاجم «عين العرب» .حتى لو ّ
تدخل الجيش
التركي فإنّ ذلك سيكون بالتنسيق معه .لماذا؟ ألنّ
لتركيا كما ل��ـِ«داع��ش» ع��دوا ً مشتركا ً هو «وح��دات
حماية الشعب الكردي» ،حليفة النظام السوري في
مقاومة المعارضة المسلحة بمعتدليها ومتطرفيها،
أو ربما من أجل تبرير إقامة المنطقة العازلة التي
يريدها.
ثمة تواطؤ إذاً ،بين أنقرة و«داع��ش» ،تواطؤهما
يشمل ،على ما يبدو ،الواليات المتحدة أيضاً .ذلك
أنّ غاراتها الجوية على قوات «داعش» المد ّرعة التي
تهاجم «عين العرب» غير مؤثرة البتة .ناطق باسم
أكراد المدينة المدافعين عنها وصفها بأنها «غارات
استعراضية» .من الواضح أنّ واشنطن ليست ض ّد
أنقرة في تعاطيها السلبي ،وأحيانا ً الوحشي ،مع
المس بأكراد كردستان
أك��راد تركيا .هي فقط ض ّد
ّ
العراق إذ لها استثمارات ومصالح كبرى .ألم َ
تبق
ساكنة طوال ثالث سنوات من الحرب في سورية
وعليها ،حتى بعد سقوط الموصل في أيدي مقاتلي
توجه هؤالء نحو
«داع��ش» ،ولم تتحرك إلاّ بعد أن
ّ
أربيل ،عاصمة كردستان العراق؟
استهداف سورية يبدأ بمحاولة اقتطاع منطقة
عازلة في شمالها الشرقي بغية ض��رب أكرادها
ومنعهم من إقامة حكم ذاتي في محافظة الحسكة

مخاف َة أن تنتقل عدواه إلى منطقة ديار بكر التركية
ال��م��ج��اورة .خ��ط��وة ك��ه��ذه خطيرة وغ��ي��ر مأمونة
العواقب:
 سورية ستعتبرها عدوانا ًومسا ً بسيادتها وقد
ّ
تر ّد بعنف.
 إيران ستعتبرها عدوانا ً أيضا ً وقد تر ّد في العراقأو على الحدود الشرقية لتركيا.
 روسيا سترفضها بالتأكيد وقد تبادر إى إعالنتزويد سورية بأسلحة متط ّورة للدفاع الجوي من
ط��راز  300-Sق��ادرة على إسقاط أكثر الطائرات
األميركية تطورا ً التي تملكها تركيا و«إسرائيل».
الى ذلك ،سيُضطر أكراد العراق ،إزاء انفجار األزمة
الكردية مجددا ً داخل تركيا ،إلى دعم أخوتهم األكراد
في تركيا وسورية .موقفهم المنتظر هذا يق ّربهم من
عرب العراق ما يؤدّي إلى ابتعاد حكومة بغداد من
الواليات المتحدة والتق ّرب من روسيا.
أكثر من ذلك ،إنّ تدخل أردوغان «اإلخواني» في
سورية سيستف ّز مصر السيسي المعادية لـ«اإلخوان
المسلمين» ،وقد تج ّر معها السعودية ودوال ً أخرى
في الخليج إلى مواقف سلبية من تركيا.
باختصار ،ال��والي��ات المتحدة ستكون محرجة
بالتأكيد إذا ما ركب أردوغان رأسه وقام بتحركات
مؤذية لسورية مباشر ًة وإلي��ران وروسيا م��داور ًة.
لذلك ستحسب واشنطن خطواتها بدقة متناهية ألنّ
تؤجج حربا ً باردة
من شأن أي «دعسة ناقصة» أن ّ
قابلة للتسخين مع روسيا وإيران ،وقد تؤدّي الحقا ً
إلى خروج مصر من مدار واشنطن ناهيك عن خروج
العراق أيضاً.
ربما لتفادي هذه المضاعفات كشف نائب الرئيس
األميركي جو بايدن أخيرا ًمسؤولية تركيا والسعودية
واإلمارات عن تمويل وتسليح تنظيمات اإلرهاب في
محاولتها اليائسة إلزاحة الرئيس بشار األسد.

د .عصام نعمان

كونها تخفف م��ن س��ق��وط ق��ذاف
الهاون باتجاه العاصمة دمشق،
وتفتح الطريق باتجاه وادي عين
ترما الذي يقوم الجيش باستهداف
تجمعات المسلحين فيها.
وتابعت المصادر« :كذلك األمر
تكثيف الضغط باتجاه مناطق
الغوطة الشرقية وت��ح��دي��دا ً في
جوبر وعين ترما وزملكا وعربين
ال��ت��ي ت��ت��واج��د فيها الجماعات
ال��م��س��ل��ح��ة» .وأش�����ارت إل���ى أن
الجيش السوري «وسع بالتزامن
مع ذلك من استهدافه لتجمعات
المسلحين ف��ي زم��ل��ك��ا وعربين
وعين ترما ،وأدى إلى مقتل عدد
م��ن المسلحين غير السوريين
وتدمير عدد من المواقع التابعة
للجماعات المسلحة».
وأضافت المصادر« :في حرستا
أي��ض �ا ً دارت اش��ت��ب��اك��ات عنيفة
بين الجيش والمسلحين ،ما أدى
إلى مقتل عدد من المسلحين غير
السوريين» .وتابعت« :ف��ي دير
الزور وبالتزامن مع استهداف قوات
التحالف الدولي لمسلحي داعش،
استهدف الجيش تجمعاتهم في
الحويقة ،ودارت اشتباكات عنيفة
بين الجيش وتنظيم داعش ،حيث
أكدت مصادر عسكرية مقتل عدد
م��ن المسلحين غير السوريين
المنتمين للتنظيم».

«التايمز» :تركيا بادلت رهائنها لدى
«داع�ش» بـ � 180إرهابي ًا محتجزين لديها
أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية أن
تركيا بادلت الرهائن األتراك الذين كانوا
محتجزين لدى تنظيم «داعش» اإلرهابي
في الموصل شمال العراق مقابل اإلفراج
عن نحو  180إرهابيا ً كانوا محتجزين
لديها في إطار صفقة تبادل.
وقالت الصحيفة« :إنها حصلت على
قائمة بالمفرج عنهم من بينهم ثالثة
فرنسيين وبريطانيان وسويديان واثنان
م��ن مقدونيا وسويسري وبلجيكي»،
مشيرة إلى أنه تم تأكيد صحة القائمة من
مصادرها لدى تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وك��ش��ف��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع���ن اس��م��ي
البريطانيين وهما شهباز سلمان 18
سنة وهشام فوكارد  26سنة من دون
أن تذكر كيف وقع البريطانيان في قبضة
السلطات التركية.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم
مجموعة مشاركة ف��ي صفقة التبادل
قوله« :إن عملية التبادل شملت أقارب
أبو بكر العراقي العضو البارز في تنظيم
داعش والذي قتل في سورية في كانون
األول الماضي».
وكان تنظيم «داعش» احتجز عشرات
من موظفي القنصلية التركية وعائالتهم
عندما اج��ت��اح مدينة الموصل شمال
العراق منذ أكثر من ثالثة أشهر .وعقب
اإلفراج عنهم أدلى الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ���ان ورئيس حكومته أحمد

ريفي يصف اإلرهابيين
بـ«الثوار»!

إلى ذلك ،ق ّرر أهالي العسكريين
المخطوفين إعطاء الحكومة مهلة
 24ساعة لوضعهم في أجواء ما آلت
إليه المفاوضات وأعلنوا عدم إقفال

مقتل � 25إرهابي ًا ( ...تتمة �ص)1

وتوتر جنوبا ً

حرب �شوارع في عين العرب ( ...تتمة �ص)1
في الهجوم على القوات السورية،
باإلضافة إل��ى كشفه العديد من
األن��ف��اق ال��ت��ي ك��ان��ت تستخدمها
الجماعات المسلحة للتنقل من
وإلى منطقة عين ترما ،التي تستمر
فيها االش��ت��ب��اك��ات بين الجيش
والجماعات المسلحة».
ونقل عن الجيش السوري بأن
أهمية حي الدخانية من الناحية
االستراتيجية والعسكرية هي

هذه األحداث األمنية الخطيرة بفعل
عطلة عيد األض��ح��ى ال��ت��ي تنتهي
اليوم ،يعقد مجلس ال��وزراء جلسة
عادية ي��وم الخميس المقبل وعلى
جدول أعمالها  50بنداً ،كما سيبحث
ف��ي ملف شركتي الخليوي بعدما
لم يتسنّ له مناقشته في الجلسة
السابقة .كما ينتظر بعد العطلة أن
يستأنف الحراك السياسي بزخم،
وال سيما مع اقتراب موعد االستحقاق
المجلسي وخصوصا ً لجهة حسم
مصير التمديد قبل شهر من موعد
إج��راء االنتخابات النيابية المقررة
منتصف الشهر المقبل.
ويلتقي الرئيس سعد الحريري
ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند ،للبحث في التطورات
على الساحتين اإلقليمية والمحلية،
بحسب ما أعلن قصر االليزيه .وأكدت
مصادر «المستقبل» لـ«البناء» أن
البحث سيتناول مواجهة التطرف،
والحفاظ على لبنان في ظل الوضع
القائم ،باإلضافة إلى ض��رورة دعم
الجيش وتسليحه وانتخابات رئاسة
الجمهورية .ورجحت المصادر أن
يحمل الحريري رسالة من القيادة
السعودية إل��ى ه��والن��د ح��ول هبة
الثالثة مليارات دوالر السعودية.
وكان الحراك في العاصمة الفرنسية

بدأ مع زي��ارة الرئيس أمين الجميّل
ولقائه الحريري.
كما تلقى األخير أيضا ً اتصاال ً مطوال ً
من رئيس ح��زب ال��ق��وات اللبنانية
سمير جعجع هنأه خالله باألضحى،
ون��اق��ش��ا م��ج��م��ل م��ل��ف��ات ال��ب��ح��ث
السياسي وتابعا ما تم االتفاق عليه
في بيروت وسائر الشؤون بما فيها
لقاءات فرنسا والوضع األمني في
لبنان عموما ً وع��رس��ال خصوصاً،
وحركة التحالف الدولي.
وك���ان جعجع رب��ط بين هجوم
المسلحين ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ووج���ود
«ح��زب الله» في سورية ،مح ّرضا ً
الحكومة على إص���دار ق���رار يلزم
ال��ح��زب ب��االن��س��ح��اب ،واالس��ت��ن��اد
إل��ى أم��ري��ن «ف��ي سبيل ال��دف��اع عن
السيادة الوطنية :القرار رقم 1701
وربط لبنان بغرفة عمليات التحالف
الدولي لتأمين مستلزمات الدفاع عن
الحدود».

ال��ط��رق��ات ال��ي��وم باستثناء أماكن
االعتصام.
وفي موازاة ذلك ،ادعى أمير تنظيم
«داع����ش» ف��ي القلمون ف��ي حديث
إلى وكالة األناضول «أن الحكومة
اللبنانية تراوغ في مفاوضات إطالق
العسكريين األسرى لدينا» ،الفتا ً إلى
«أن مطالبهم ليست تعجيزية».
كان الفتا ً ومستغربا ً وصف وزير
ال��ع��دل أش��رف ريفي خ�لال زيارته
أه��ال��ي العسكريين المخطوفين
المعتصمين في القلمون ،الخاطفين
ب��ـ«ال��ث��وار» علما ً بأنهم من «جبهة
النصرة» و «تنظيم داعش» ،معتبرا ً
خطف العسكريين نقطة سوداء في
مسيرتهم «ال��ث��وري��ة» .وتوجه إلى
الخاطفين بالقول« :يجب أن تعيدوا
النظر في هذه القضية وأن تبذلوا كل
الجهود إلطالق سراح العسكريين،
وإننا نرغب في بناء عالقات أخوية،
عالقات جوار واحترام لإلنسان».
إال أن ري��ف��ي أس��ق��ط م��ن سجل
اإلرهابيين األس��ود اعتداءاتهم على
المدنيين والقوى األمنية ومنها قوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ت��ي ك��ان مديرها
العام ،بالسيارات المفخخة واألحزمة
الناسفة وفتح أكثر من جبهة عسكرية
مع الجيش الذي قدم خاللها عشرات
الشهداء والجرحى.

داود أوغلو بتصريحات متناقضة وتثير
الشكوك لدى الرأي العام في شأن إطالق
س��راح الرهائن األت��راك حيث استخدم
أردوغ���ان ف��ي بيان خطي كلمة عملية
ناجحة تم التخطيط لها مسبقا ً غير أن
داود أوغلو لم يستخدم كلمة عملية في
تصريح أدل��ى به ح��ول ه��ذه المسألة،
لكنه أك��د أن السلطات التركية كانت
على ات��ص��ال م��ع ال��ره��ائ��ن م��ن دون أن
يعطي توضيحات حول ظ��روف إطالق
سراحهم ،وسط شكوك وغموض يلف
الظروف وطبيعة اإلج��راءات التي أدت
إلى اإلفراج عنهم.
يذكر أن صحيفة «ط��رف» التركية
ك��ش��ف��ت أن ح��ك��وم��ة ح���زب ال��ع��دال��ة
والتنمية أفرجت عن  180إرهابيا ً من
تنظيم «داع���ش» مقابل إط�لاق س��راح
الرهائن األت��راك ،مشيرة إلى أن جهاز
االستخبارات التركي ل��م ي��ش��ارك في
أي عملية لتحرير الرهائن األتراك ،وإن
جزءا ً من اإلرهابيين الذين تم تسليمهم
لتنظيم «داع��ش» كانوا موقوفين في
السجون التركية ،بينهم متزعمون
رفيعو المستوى في التنظيم الذي أحضر
الرهائن األتراك إلى المنطقة الحدودية
بعد االتفاق الذي عقد بينه وبين حكومة
حزب العدالة والتنمية .وتم تبليغ جهاز
االستخبارات ليتسلمهم ويطلق سراح
إرهابيي داعش.

وطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي» ،الفتا ً إلى
أن «الحرب مع التنظيم ما زالت مستمرة ،ولن تنتهي إال
بانتصار العراقيين على هذه التنظيمات اإلرهابية».
وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي ،مساء أول من أمس،
دور رعاية األيتام والمسنين في بغداد.
يذكر أن العبادي أك��د ،الجمعة الماضي ،أن نتائج
المعركة مع تنظيم «داع��ش» تسير بكل ثقة لمصلحة
الشعب العراقي ،مشيرا ً إلى أن «بشائر النصر» بدأت
تلوح في األفق.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي ،بإعادة النازحين إلى
مناطقهم التي نزحوا منها في أقرب وقت ،فيما أشار إلى أن
خطة «داعش» باتت واضحة للجميع من خالل زرع بذور
الفتنة بين أطياف الشعب العراقي.
وتابع« :إننا نريد أن نحافظ على تماسك هذا التنوع
بين الطوائف واألدي���ان ،وال نقبل باضطهاد أي أقلية
في العراق» .وأكد أن «العراق ال يمكن تحريره من دون
تضحيات ويجب أن نقف بوجه هذه الهجمة اإلرهابية
بكل صالبة».
في غضون ذلك ،استشهد  22مدنيا ً عراقيا ً بينهم نساء
وأطفال وأصيب  43آخرون بقصف الطائرات األميركية
لسوق شعبية وسط هيت قرب مقر لـ«داعش».
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش العراقي
مدعومة بعناصر الحشد الشعبي ضد مسلحي «داعش»
في منطقة حي القادسية شمال تكريت وفق ما أفاد به
مصدر لـ«الميادين» .كما أحبط الجيش بدعم من أبناء
العشائر هجوما ً لعناصر «داعش» في ناحية البغدادي
التابعة لقضاء حديثة غرب األنبار.
وبحسب المصدر ف��إن الجيش األميركي استخدم
مروحيات األباتشي ضد أهداف تابعة لتنظيم «داعش»
في الفلوجة وهيت بمحافظة األنبار .ونفذت المقاتالت
الهولندية والبلجيكية واألسترالية ليل األحد االثنين أولى
مهماتها القتالية ضد «داعش» في العراق.
وأعلن مصدر طبي عراقي وشهود عيان مقتل 25
إرهابيا ً في ثالث ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر
عليها تنظيم «داعش» في محافظة نينوى شمال العراق.
وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل انه «تسلم جثث
 25من عناصر تنظيم داعش قتلوا خالل غ��ارات جوية

اليوم االثنين».
وأفاد شهود عيان أن «الغارات استهدفت مقرات للتنظيم
في ناحية زمار ومنطقتي بادوش واسكي موصل».
وشنت قوات البشمركة الكردية هجوما ً على ناحية زمار
التي انسحبت منها مطلع آب أثر هجوم عناصر «داعش»،
لكن لم تحقق تقدما ً يذكر .لكنها شنت هجوما ً مماثالً على
ناحية ربعية الواقعة قرب الحدود السورية بغطاء جوي
للتحالف الدولي ،تمكنت خالله السيطرة على هذه البلدة
االستراتيجية.
وجرت العملية بالتعاون مع قبيلة شمر العربية التي
تقطن في هذه الناحية في أول تعاون عربي كردي في هذه
المناطق لتحريرها من عناصر «داعش».
ويشن طيران التحالف الدولية غ��ارات على معاقل
تنظيم «داع��ش» في شكل يومي خصوصا ً في مناطق
شمال العراق.
في سياق آخ��ر ،قال ينس شتولتنبرغ األمين العام
الجديد لحلف شمال األطلسي االثنين إن الحلف سيقف
إل��ى جانب تركيا العضو بالحلف إذا ما تعرضت ألي
هجوم نتيجة القتال الدائر في سورية المجاورة.
واعتبر شتولتنبرغ في مؤتمر صحافي أمس أثناء
زيارته لبولندا أن «المسؤولية الرئيسية التي تقع على
عاتق الحلف هي حماية كافة ال��دول الحليفة ،وتركيا
عضو بالحلف ومسؤوليتنا الرئيسية هي حماية سالمة
حدودها ،وهذا هو السبب وراء قيامنا بنشر صواريخ
«باتريوت» في تركيا لتحسين وتعزيز الدفاع الجوي لها،
وعليها أن تعرف أن الحلف سيكون موجودا ً إذا وصلت
أي تداعيات (للحرب السورية) أو وقعت أي هجمات على
تركيا نتيجة للعنف الذي نراه في سورية».
وأوض��ح إن الحلف قلق للغاية بسبب رص��ده لعدد
كبير من االنتهاكات لوقف إطالق النار في شرق أوكرانيا
بين القوات الحكومية واالنفصاليين الموالين لروسيا.
وأضاف« :سأوصي الحكومة في أوكرانيا أن تفعل الكثير
من أجل احترام وقف إطالق النار واإلسهام في التوصل
لحل سياسي».
وقال شتولتنبرغ في وقت سابق لصحيفة بولندية إنه
يريد عالقات بناءة مع روسيا حتى في الوقت الذي يزيد
تواجده في دوله األعضاء بشرق أوروبا.

ظريف :ال للتدخل( ...تتمة �ص)1
جاء ذلك في كلمة له خالل افتتاح أعمال اجتماع جمع
في طهران مسؤولين في الخارجية اإليرانية ومسؤولين
في مجلس العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي.
وأكد ظريف أن إيجاد الحل بالنسبة لألوضاع في
سورية والعراق يحتاج إلى استراتيجية شاملة وليس
فقط إلى تحرك عسكري ،محذرا ً من أن أخطر ما في األمر
هو أن بعض الدول تريد االستفادة من قضية داعش
لتحقيق مصالح قصيرة األمد.
وفي ما يخص سورية ،شدد ظريف على أن إضعاف
الحكومة السورية يعني تقوية داعش ،معتبرا ً أن هذا
تناقض آخر يعانيه االئتالف ،مشيرا ً إلى أن حل األزمة
السورية يكون بااللتفاف حول إرادة الشعب السوري
واحترام آرائه.
وح��ول ال��ع��راق أش��ار ظريف إل��ى أن��ه ل��وال الدعم
اللوجستي اإليراني وتقديم االستشارات العسكرية
للقوات العراقية لمواجهة «داع��ش» لكانت بغداد قد
سقطت منذ البداية .
وح��ذر من دخ��ول دول المنطقة أو قوى دولية إلى
العراق عسكريا ً ألن ذلك سيكون ذريعة بيد «داعش»
وسيلتحق المزيد من العناصر بهذا التنظيم ،وبالتالي
ستكون لذلك تبعات جدية على المنطقة والعالم.
ودعا إلى أخذ قضية التطورات في المنطقة بجدية
ودراس��ة من أين ب��دأت أزم��ة العراق وكيف توسعت،
متسائالً عن ال��دول التي دعمت «داع��ش» وعن سبب
التحاق مواطنين أوروبيين بهذا التنظيم ،معتبرا ً أن
عدم االلتفاف إلى هذه األمور لن يقود إلى حل دائم لهذه
المشكلة.
وح��ول الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ش��دد ظريف على
أن التوصل إلى اتفاق هو الطريق الوحيد إلنهاء هذه
األزمة المصطنعة كما سماها ،داعيا ً دول ( )1+5إلى

إدراك الواقع وأن إي��ران اليوم ليست كما كانت قبل
عشر س��ن��وات ،فهي اليوم تمكنت من ال��وص��ول إلى
التكنولوجيا النووية وليس من الممكن حد طاقات
العلماء اإليرانيين.
ظريف شدد أيضا ً على أن المحادثات النووية منحت
أوروبا دورا ً جديا ً وبارزا ً يمكن أن تلعبه لتحقيق توازن
بين الطرفين ،موضحا ً أن لعب أوروب��ا لهذا الدور لن
يخدم إي��ران فقط وإنما سيضاعف من مكانة ودور
أوروبا عالمياً.
ولفت ظريف إلى أن األطراف األخرى أدركت ضرورة
الحل الفوري للقضية النووية ،مشيرا ً إل��ى أن لدى
البعض مصالح في استمرار األزمة النووية المصطنعة،
وأن بعض الالعبين اإلقليميين يحاولون التشويش على
االتفاق لتحقيق مصالحهم قصيرة األمد في المنطقة.
يذكر أن االجتماع عقد تحت عنوان الدبلوماسية
العامة لتمهيد األرضية لمزيد من التفاهم المتبادل بين
إيران والدول الغربية.
ويضم المجلس األوروبي للعالقات الخارجية ،كبار
المسؤولين السابقين والحاليين من  28بلدا ً عضوا ً
في االتحاد األوروبي ،ويعتبر أهم غرفة فكرية ألوروبا
ويتميز بدور هام في وضع سياسات الدول األوروبية.
وك���ان مجلس ال��ع�لاق��ات الخارجية ف��ي االت��ح��اد
األوروب��ي بوصفه مركز أبحاث لالتحاد األوروب��ي ،قد
نصح الحكومات األوروبية قبل فترة وفي تقرير له حول
إيران ،باستثمار الفرصة التي توافرت بعد اتفاق جنيف
وأن تبادر الدول األوروبية إلى إلغاء الحظر الفروض
على إيران وأن ال تنتظر األميركيين.
وأكد التقرير أن فرصة حقيقية توافرت لحل األزمة
النووية اإليرانية ال سيما أن األوروبيين يحرصون على
حل موضوع إيران النووي.

