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الرئا�سة الفل�سطينية :قرار «�إ�سرائيل» �إعالن حرب و«الجهاد» و«حما�س» باركتا عملية المقاومة

ً
ً
انتقاميا لـ «داع�ش»
هدفا
موقف ع�شيرة «البونمر» العراقية جعل منها

العدو يغتال الأ�سير حجازي ويغلق الأق�صى بعد محاولة اغتيال الحاخام غليك

بدء عملية الجي�ش العراقي في الأنبار...
والعثور على مقبرة جماعية في الرمادي

شرطة العدو في األقصى
اغ��ت��ال��ت ق����وات ال���ع���دو األس��ي��ر
الفلسطيني المحرر معتز ابراهيم
خليل ح��ج��ازي ببلدة س��ل��وان في
ال��ق��دس المحتلة بتهمة محاولة
اغ��ت��ي��ال المستوطن ي��ه��ودا غليك،
واحتجزت جثمانه واعتقلت أف��رادا ً
من أسرته وأغلقت المسجد األقصى
بذريعة محاولة اغتيال غليك.
ونفذت االغتيال قوة خاصة بحق
األسير المحرر معتز حجازي بعد
محاصرة ح��ي ال��ث��ورة ف��ي القدس
المحتلة ،وقامت باحتجاز جثمانه
ومنعت طواقم اإلسعاف من الوصول
إليه.
وزعمت مصادر العدو األمنية« :أن
معتز حجازي هو من ق��ام بإطالق
ال��ن��ار باتجاه ال��ح��اخ��ام المتطرف
«ي��ه��ودا غليك» ال��م��ع��روف بكرهه
للفلسطينيين وال��ع��رب وال��ذي قام
باقتحام المسجد األقصى مرات عدة
برفقة الجماعات اليهودية المتطرفة،
والذي يسعى إلى هدم األقصى وبناء
الهيكل المزعوم.

الشهيد حجازي مع والديه
وكانت حركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطين أكدت أن عملية اغتيال
ال��ح��اخ��ام «ي��ه��ودا غليك» بالقدس
المحتلة تعيدنا بالذاكرة إلى تطور
آليات ووس��ائ��ل المقاومة لتناسب
شكل وحجم العدوان الصهيوني على
شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وق���ال المتحدث ب��اس��م الحركة
داوود شهاب في تصريح صحافي:
«إن الصهيوني المتطرف غليك نال ما
يستحق وهو أحد أخطر المحرضين
والمشاركين في قتل أطفال شعبنا
واالع���ت���داء ال��ي��وم��ي ع��ل��ى ال��ق��دس
والمسجد األقصى».
ورحبت حركة «حماس» بعملية
ال��ق��دس البطولية التي استهدفت
غليك .وق��ال الناطق باسمها فوزي
ب��ره��ون« :إن العملية ت��أت��ي ك��رد
فعل طبيعي ونتيجة لالنتهاكات
واالقتحامات الصهيونية المتواصلة
لألقصى والمقدسات الفلسطينية
واالع��ت��داء على المصلين وتهجير
المقدسيين».

وك��ان��ت ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية
ح����ذرت م��ن أن��ه��ا ل��ن ت��س��ك��ت على
استمرار االع��ت��داءات على المسجد
األق��ص��ى متوعدة بتفجير المنطقة
بأسرها ،إال ان��ه لم تعلن أي��ة جهة
مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العملية.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع اغتيال الشهيد
الحجازي ،أغلقت سلطات االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» المسجد األق��ص��ى
المبارك إلشعار آخر ومنعت إقامة
الصالة ورفع اآلذان ،ومنعت دخول
العاملين والحراس ونشرت أع��دادا ً
كبيرة لقواتها وشددت من حصارها
على األب����واب الرئيسية للمسجد
األق��ص��ى ،فيما اندلعت مواجهات
عمت األح��ي��اء المقدسية احتجاجا ً
على إجراءات العدو المفروضة على
المسجد األقصى والمدينة المقدسة
واغتيال الشهيد حجازي.
وأفاد مصدر في القدس المحتلة،
بأن إغالق المدينة المقدسة واألحياء
المقدسية واعتبارها مناطق عسكرية
مغلقة ل��م��واج��ه��ة ح��ال��ة الغضب

الرباط :ال خطر على المغرب في المدى القريب
أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمس أنه
ليست هناك على المدى القريب تهديدات إرهابية
مباشرة للمغرب.
وق��ال محمد حصاد ف��ي ن��دوة صحافية مشتركة
مع وزي��ر الخارجية المغربي صالح الدين م��زوار إن
المغرب ينتهج «سياسة استباقية في مواجهة أي
خطر إرهابي محتمل» .وأوضح أن السلطات المغربية
«تواصل تعقبها للعناصر اإلرهابية النشطة داخل
التراب الوطني ،معلنة بين الحين واآلخر تفكيك خاليا
إرهابية».
ون���وه وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة المغربي ف��ي ه��ذا السياق

إلى التعاون المثمر بين السلطات األمنية المغربية
ونظيراتها ببعض دول الجوار كإسبانيا ،إذ نجح البلدان
خالل الفترة األخيرة في تفكيك وتوقيف عدد من العناصر
والخاليا اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح أن السلطات المغربية ستنشر خالل األيام
القليلة المقبلة وحدات عسكرية أطلق عليها اسم «حذر»
بأمر من العاهل المغربي محمد السادس ،في ست مدن
مغربية كبرى ،وهي طنجة (أقصى الشمال) وأغادير
(جنوباً) والرباط (شماالً) وال��دار البيضاء (شماالً)
وف��اس (ش��م��االً) وف��ي المناطق الحيوية كالمطارات
ومحطات القطار.

ً
مقعدا مقابل  69للنه�ضة
«نداء تون�س» يفوز بـ85

خالل االعالن عن النتائج
أظهرت النتائج الرسمية لالنتخابات التشريعية في
تونس فوز حزب حركة «نداء تونس» برئاسة الباجي قايد
السبسي بالمركز األول ،بعد تقدمه على منافسه الرئيسي
حزب حركة النهضة بفارق  16مقعداً.
وقالت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فجر أمس إن
نداء تونس حصل على  85مقعدا ً مقابل  69للنهضة ،وذلك
من أصل  217مقعدا ً في البرلمان الجديد.
ً
وحصل االتحاد الوطني الحر على  16مقعدا ،تليه
الجبهة الشعبية ( ،)15ثم «آفاق تونس» ( ،)8والمؤتمر
من أجل الجمهورية ( ،)4بينما حصل كل من حزب المبادرة
والتيار الديمقراطي وحركة الشعب على ثالثة مقاعد.
وقالت الهيئة إنها اتخذت إج��راءات عقابية ضد قائمة
ن��داء تونس في محافظة القصرين وحرمتها من مقعد
إضافي بعد ثبوت قيامها بتجاوزات وصفتها الهيئة
بالجسيمة.
يذكر أن باب الطعون في نتائج االنتخابات التشريعية
يفتح لثالثة أيام بعد إعالن النتائج ،ليتم البت فيها في

أجل أقصاه شهر ،تصبح بعده النتائج رسمية نهائية وغير
قابلة للطعن.
وكانت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس
قالت ف��ي وق��ت سباق إن نسبة التصويت العامة في
االنتخابات  -التي تعد الثانية منذ الثورة بعد انتخابات
 23تشرين األول  - 2011قاربت  62في المئة.
وفي ظل هذه النتائج التي تكاد تتطابق مع تقديرات
جاءت عقب االنتهاء من االقتراع ،يقول مراقبون إن هناك
ثالثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة ،أولها تحالف
نداء تونس مع أحزاب أخرى قريبة منه مثل حزب «آفاق»
الليبرالي ،واالتحاد الوطني الحر بقيادة رجل األعمال سليم
الرياحي ،بل حتى مع الجبهة الشعبية (أقصى اليسار).
ويتمثل السيناريو الثاني في حكومة وحدة وطنية،
بينما يتمثل الثالث في أن تلتقي حركة النهضة مع جل
األح��زاب الفائزة بمقاعد ما عدا نداء تونس وآف��اق .وقال
رئيس نداء تونس إن حزبه سيحكم مع األقرب لهم ،في
إشارة إلى استبعاد النهضة.

فال�ش

ال�سب�سي ابن الما�ضي ورجل الم�ستقبل
نجح القائد الباجي قايد السبسي بفضل حنكته
الفطرية في حسن تسيير تونس ما بعد الثورة ،حيث
أصبح يمثل رجل تونس الماضي وتونس الحاضر
والمستقبل.
في  2012أسس حزب «ن��داء تونس» الذي فرض
نفسه سريعا ً على الساحة السياسية بصفته أكبر
خصم علماني لحركة النهضة ،الحزب الذي يضم في
صفوفه معارضين سابقين لبن علي ووزراء في أول
حكومة بعد الثورة وأعضاء قدامى في النظام القديم.
مع ذلك ،وعلى رغم تخوفات البعض ،إال أن العديد
من الناخبين صوتوا لمصلحة الحزب للوقوف بوجه
حركة النهضة وأالعيبها وفشلها في التعامل مع عنف

المجموعات المتطرفة التي ظهرت بعد الثورة.
وراه��ن بعض من اإلسالميين على خسارة نداء
تونس في االنتخابات من باب أن حزبه فتي وال يحمل
الخبرة الالزمة لقيادة البالد ،لكن السبسي الذي سخر
منه الجميع حينما أنشأ حزبه وهو في الثمانين من
عمره ،استغل حنكته السياسية في قلب الموازين
وإقناع الجميع بمشروعه العلماني القادر على إزالة كل
األلغام التي تركتها النهضة وتحالفها من دون تفكيكها،
وسعى اإلعالم من جهته إلى تضخيم صورته فأظهره
بمظهر البطل ال��خ��ارق منقذ البالد والعباد وتلميذ
المدرسة البورقيبية ليكون بذلك السبسي «أشهر أعالم
الثورة».

واالن��ت��ف��اض��ة الحاصلة بالمدينة
المقدسة.
وك��ان المتحدث باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أب��و ردي��ن��ة أكد
أم���س ،أن ق���رار «إس��رائ��ي��ل» إغ�لاق
المسجد األق��ص��ى أم���ام المسلمين
في البلدة القديمة في القدس غداة
هجوم استهدف ناشطا ً يمينياً ،يأتي
«بمثابة إعالن حرب» على الشعب
الفلسطيني.
وق��ال أب��و ردينة« :استمرار هذه
االعتداءات والتصعيد «اإلسرائيلي»
الخطير بمثابة إع�ل�ان ح��رب على
الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى
األمتين العربية واإلسالمية».
وق��د أج��رت األردن صباح أمس
ات���ص���االت ع��اج��ل��ة م���ع ال��ح��ك��وم��ة
«اإلسرائيلية» ،م � ّرر خاللها رسالة
احتجاج غاضبة ،محذرا ً من خطوة
إغ��ل�اق األق��ص��ى أم����ام المسلمين
واعتبرها خ��رق �ا ً الت��ف��اق��ات «وادي
ع����رب����ة» ،وح�����ذر م���ن أي تغيير
«إسرائيلي» في الوضع القائم في

الحرم القدسي ،ما قد يشعل فتيل
حرب دينية في المنطقة.
وأوضحت «إسرائيل» في المقابل
أن إغ�ل�اق األق��ص��ى خ��ط��وة موقتة
واح��ت��رازي��ة لمنع انفجار األوض��اع
ميدانيا ً بفعل التوتر بين اليهود
وال���ع���رب ،وأن��ه��ا ال ت��ن��وي إدخ���ال
أي تغيير على الوضع السائد في
المكان.
وك��ان��ت الشرطة «اإلسرائيلية»
قد أغلقت الحرم القدسي الشريف
أمام جميع المصلين والزائرين حتى
إشعار آخر ،في خطوة نادرة للغاية
لمنع اح��ت��ك��اك��ات ب��ي��ن المسلمين
ّ
ح���ث نشطاء
وال���ي���ه���ود ،ب��ع��د أن
«إس��رائ��ي��ل��ي��ون» م��ن أقصى اليمين
أنصارهم على التوجه بأعداد كبيرة
أمس ،إلى الموقع في أعقاب إطالق
الرصاص على رجل يهودي.
ال��ق��رار «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ج��اء بعد
إطالق النار على يميني متطرف من
قبل فلسطيني قتلته الحقا ً الشرطة
«اإلسرائيلية».

ب���دأت ق���وات ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي
عمليات عسكرية في قضائي هيت
وحديثة في محافظة األنبار بغرب
ال��ع��راق ف��ي محاولة لفك الحصار
المفروض على المحتجزين من قبل
الجماعات المسلحة هناك.
وذكر مصدر في بغداد أن القوات
العراقية تقدمت أيضا ً باتجاه مدينة
بيجي ف��ي شمال ال��ع��راق وقصفت
بالدبابات وسط المدينة التي يسيطر
عليها المسلحون .وأضاف أن قيادة
عمليات بغداد أعلنت تقدم القوات
ب��ات��ج��اه مدينة الفلوجة الواقعة
إلى الغرب من العاصمة بغداد من
أجل محاصرتها تدريجيا ً وتطويق
الجماعات المسلحة فيها.
وأفاد مسؤولون أمنيون بالعثور
ع��ل��ى م��ق��ب��رة ج��م��اع��ي��ة ف��ي مدينة
ال��رم��ادي بمحافضة األن��ب��ار ،تضم
جثث  150من أفراد عشيرة عراقية
تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية.
وق��ال مسؤول في مركز عمليات
ال��ش��رط��ة وم��س��ؤول أم���ن آخ���ر ،إن
مسلحي «داع���ش» اق��ت��ادوا الرجال
من قراهم إلى المدينة وقتلوهم مساء
األربعاء ثم دفنوهم.
وف��ي واق��ع��ة أخ���رى ،ق��ال شهود
ع��ي��ان إن��ه��م ع��ث��روا على جثث 70
شخصا ً م��ن أف���راد عشيرة البونمر
بالقرب من مدينة هيت في المحافظة
ذاتها .ولم يتسن االتصال على الفور
بالمسؤولين األمنيين هناك للحصول
على تعليق.

وق��ال أحد شهود العيان إنه عثر
ع��ل��ى ال��ج��ث��ث ف��ي ال��ص��ب��اح الباكر
وأبلغهم ع��دد م��ن مقاتلي ال��دول��ة
اإلسالمية أن هؤالء األشخاص هم من
مجالس الصحوة الذين قاتلوا الدولة
اإلسالمية وأن هذا هو ج��زاء كل من
يقاتل الدولة اإلسالمية.
وقال شيوخ من عشيرة البونمر إن
ضحايا المجموعتين هم بين أكثر من
 300رجل تتراوح أعمارهم بين 18
و 55سنة اعتقلهم مسلحو الدولة
اإلسالمية هذا األسبوع.
ولم يتردد أبناء عشيرة «البونمر»
في مواجهة تنظيم «داع��ش» يوماً،
فمنذ أن بدأ أعضاء التنظيم باحتالل
المناطق العراقية حمل رجال العشيرة
السالح لمحاربتهم ،وهي واحدة من
العشائر العراقية المنضوية تحت
ما يعرف بالـ« صحوات» التي تساند
الجيش العراقي ف��ي معاركه ضد
اإلرهاب.
موقف عشيرة «البونمر» السنية
في العراق جعل منها هدفا ً انتقاميا ً
لمسلحي «داعش» الذي الحق أفراد
العشيرة م��ن هيت إل��ى زوي��ا غرب
الرمادي.
وعشيرة «البونمر» واح���دة من
العشائر العراقية المنضوية تحت ما
يعرف بالـ« صحوات» ،التي تساند
الجيش العراقي ف��ي معاركه ضد
اإلرهاب ،وهي وقفت معه سابقا ً ضد
«القاعدة» ،وتدعمه اليوم ضد تنظيم
داعش.

ان��ت��ش��ار ال��ع��ش��ائ��ر ف���ي غ��رب
العراق ،ال سيما المناطق التي دخلها
«داعش» يضعها في مواجهة مسلحة
مع مسلحي التنظيم الطامعين في
السيطرة على مناطق أوسع ،واالنتقام
من جميع من يقف في طريقهم.
وك��ان الجيش العراقي يواصل
تحقيق االنجازات الميدانية ملحقا ً
خسائر فادحة بالمسلحين ،إذ حقق
ت��ق��دم�ا ً ك��ب��ي��را ً بتحريره ق��رى عدة
محيطة لقضاء بيجي شمال تكريت،
وتمكنت القوات األمنية العراقية من
تفكيك ع��ش��رات العبوات الناسفة
وتأمين عشرات الكيلومترات عبر
م��ح��اص��رة المجموعات المسلحة
التابعة لـ« داعش» في أكثر من محور
في محافظة صالح الدين.
وك��ان قائد شرطة ص�لاح الدين
ال��ل��واء ال��رك��ن حمد ال��ن��ام��س أعلن
تحرير قرية المزرعة الواقعة جنوب
قضاء بيجي شمال المحافظة ،مشيرا ً
إلى أن األيام المقبلة ستشهد تحرير
قضاء بيجي بالكامل .فيما أعلن
محافظ ص�لاح الدين رائ��د ابراهيم
أن القوات األمنية أحكمت سيطرتها
على قرية المزرعة غرب بيجي وأنها
تواصل تقدمها.
في موازاة ذلكُ ،قتل  25من عناصر
«داع����ش» ف��ي ضربتين جويتين
للطيران الحربي العراقي في قضاء
الضلوعية وناحية يثرب جنوب
صالح الدين.

دعا دول الجوار �إلى �ضرورة التن�سيق

الثني يحذر من انت�شار «داع�ش» في ليبيا
حذر رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني من مغبة انتشار مسلحي جماعة
«داع��ش» اإلرهابية في مناطق عدة في بالده وعموم المنطقة بعد أن تكاثر
وجودهم في بنغازي ودرنة.
ودعا الثني ،في مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية ،دول الجوار إلى
ضرورة التنسيق المحكم بينها للقضاء على هذه المجموعات التي ستشكل
خطرا ً كبيرا ً مع استمرار وجودها وزيادة أعداد عناصرها.
وفي جانب آخر من حديثه ،أعرب الثني عن أمله في أن يؤدي السودان دورا ً
كبيرا ً في إعادة األمن واالستقرار في بالده ،نافيا ً في الوقت ذاته التقارير التي
تشير إلى تورط الحكومة السودانية في دعم مليشيات في ليبيا.
وكان مسؤولون في الحكومة الليبية وجهوا اتهامات للسلطات السودانية
بدعم بعض المليشيات في ليبيا بالعتاد والسالح ،لكن الخرطوم نفت تلك
االتهامات وقالت إنها تقف على الحياد بين األطراف الليبية.
وأعلن الثني في الخرطوم التي يزورها حالياً ،استعداد بالده لمساعدة
السودان اقتصاديا ً خصوصا ً في مجال النفط.
وكشف رئيس الوزراء الليبي عن عقد مؤتمر لدول الجوار الليبي في العاصمة
السودانية الخرطوم لمناقشة التنسيق األمني بين هذه الدول من أجل عودة
االستقرار في ليبيا.
واتهم الثني جهات لم يسمها بالسعي إلى «تمزيق ليبيا وتقسيمها إلى
دوي�لات» ،مؤكدا ً في الوقت ذاته أن األوضاع في شرق ليبيا مستقرة بعد أن
سيطرت وحدات من الجيش والشرطة على معظم المناطق.
ويوجد في ليبيا برلمانان وحكومتان يتنافسان على الشرعية منذ سيطرة
الجماعات المسلحة على طرابلس ،ما دفع حكومة الثني إلى االنتقال إلى شرق
البالد.
وأبدى الثني استعداد حكومته للتفاوض مع المليشيات المسلحة من أجل
إعادة االستقرار شريطة أن تقبل تلك المليشيات ترك سالحها والخروج من
العاصمة والمدن األخرى واالعتراف بمجلس النواب الشرعي والحكومة.

� 3500سنة � ً
أحكاما �ضد معار�ضين
بحرينيين خالل � 3أ�شهر
كشف مسؤول دائ��رة الحريات وحقوق اإلن��س��ان بجمعية ال��وف��اق الوطني
البحرينية هادي الموسوي عن تسجيل  328حالة اعتقال خالل  3أشهر (تموز وآب
وأيلول) بينها  5حاالت لنساء و 30حالة ألطفال ،في حين أن عدد مداهمات المنازل
المسجلة بلغت  608حاالت.
وأوضح أن الدائرة رصدت  104حاالت تعذيب وإساءة معاملة ،إلى جانب 1644
احتجاجا ً شهدتها مناطق البحرين تع ُّرض منها  722احتجاجا ً للقمع ما نتج منه
 88جريجا ً بسبب السالح الناري (الشوزن) وجريحين بسبب مقذف ناري فضالً
عن  36جريحا ً جراء التعذيب وإساءة المعاملة وجريحَ ين آخ َرين ألسباب أخرى.
وأصدرت دور القضاء أحكاما ً بالسجن تصل إلى ما يقرب  3500سنة في حق
 320متهما ً في قضايا على خلفية سياسية إلى جانب إسقاط الجنسية عن 18
مواطنا ً في قضيتين منفصلتين .وتم رصد  8انتهاكات تتعلق بالتضييق على
الحريات الدينية.
وكشف الموسوي خالل مؤتمر صحافي عقده بمقر جمعية الوفاق أمس وسلط
فيه الضوء على االنتهاكات التي ارتكبت في البحرين خالل ثالثة أشهر ،وعلى قائمة
طويلة من االنتهاكات ،التي فشلت السلطة في إيقافها.

«التعاون الخليجي» ت�ؤ�س�س
لقيادة ع�سكرية موحدة
أعلن األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن المجلس
سيؤسس شرطة وقيادة عسكرية موحدة ،تجسيدا ً لمبادرة جديدة في مجال
التنسيق األمني بين أعضائه.
وشدد الزياني في كلمة في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر مكافحة القرصنة
البحرية ال��ذي بدأ أعماله في دبي أمس على أن مواجهة تحديات مكافحة
القرصنة البحرية وغيرها من التحديات تتطلب آلية محددة يمكن من خاللها
تحقيق تعاون شامل بنهج موحد.
وأوضح المسؤول الخليجي أن الشرطة الخليجية سيكون مقرها في اإلمارات
العربية المتحدة ،وسيكون من أهدافها تبادل المعلومات الخليجية داخليا ً
وخارجيا ً حول األنشطة اإلجرامية الدولية المنظمة ،الفتا ً إلى أنه تقرر أيضا ً
إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة.
وعبّر الزياني عن أمله في أن تصبح الشرطة الخليجية ،بعد إنشائها نقطة
اتصال مفيدة لتبادل المعلومات مع مراكز تبادل المعلومات اإلقليمية والدولية،
وأن يساعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة في تنسيق األنشطة العملياتية
بين مجلس التعاون والدول الحليفة والصديقة.

قوات عراقية في إحدى مهامها القتالية

قوات شعبية داعمة لمواجهة «داعش»

تقرير �إخباري
هل ي�ستطيع «الجي�ش الحر»
حفظ ماء وجه �أردوغان؟
ش��ه��دت معركة عين ال��ع��رب تسوية غير معلنة
لحفظ م���اء وج���ه ت��رك��ي��ا ،إذ دخ���ل  50م��ق��ات�لاً مما
يسمى بـ»الجيش الحر» إلى المدينة بأسلحة خفيفة،
على أن يكونوا تحت إمرة «وحدات حماية الشعب»،
فيما من المنتظر دخ��ول أكثر من مئة من مقاتلي
البيشمركة مدججين بأسلحة متوسطة وثقيلة.
وج��اءت التسوية في وقت تتواصل المواجهات
داخ��ل المدينة وعلى أطرافها بين «وح��دات حماية
الشعب» ومقاتلي «داعش» .وبحسب مسؤول تركي
محلي في منطقة حدودية ،فإن نحو  150مقاتالً من
«الجيش الحر» عبروا الحدود ليالً إلى مركز مرشد
بينار الحدودي .وقال« :المرصد السوري لحقوق
اإلنسان» من جهته إن عدد المقاتلين هو .50
ويعتبر دخ���ول «ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» مطلبا ً رئيسا ً
ل��ت��رك��ي��ا ع��ل��ى رغ���م غ���راب���ة ال���دخ���ول ،إذ إن معظم
المناطق ال��ت��ي ك��ان��ت تحت سيطرة ع��ص��اب��ات هذا
ال��ج��ي��ش ف��ي ري���ف ح��ل��ب ي��ق��ع اآلن ت��ح��ت سيطرة
داعش ،فيما يتوجه هو إلى القتال في منطقة أخرى
بناء على طلب تركي ،وهو األمر الذي يطرح أسئلة
عديدة ،خصوصا ً أن هذه العناصر كانت قد غدرت
ب��ـ»وح��دات حماية الشعب» في معارك رأس العين
التابعة لمحافظة الحسكة عندما حاولت «النصرة»
سابقا ً و»داعش» الحقا ً السيطرة على هذه المدينة،
إال أن مقاومة األهالي ثم «وح��دات حماية الشعب»
منعت تلك العصابات اإلره��اب��ي��ة م��ن ال��دخ��ول إلى
المدينة والسيطرة عليها.
وق��ال الناطق باسم ح��زب االت��ح��اد الديمقراطي
ال��ك��ردي ن���واف خليل إن «مقاتلين مسلحين من

«الجيش الحر» دخلوا مدينة كوباني عبر الحدود
التركية» ،مشيرا ً إلى أن دخولهم «جرى بالتنسيق
مع وح��دات حماية الشعب» .وأوض��ح أن «وحدات
حماية الشعب» هي التي تملك القرار في الشؤون
العسكرية على األرض.
ورفض خليل إعطاء تفاصيل عن األسلحة وعدد
مقاتلي «الجيش ال��ح��ر» ال��ذي��ن دخ��ل��وا كوباني ،إال
أن ن��اش��ط��ا ً ك��ردي��ا ً داخ���ل ال��م��دي��ن��ة رف���ض الكشف
عن اسمه ،أك��د ب��دوره أن عددهم نحو  ،50وأنهم
مزودون بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.
ويعتبر دخ���ول مقاتلي «ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» مطلبا ً
أصرت عليه تركيا ،كما لم تمانع دخول البيشمركة.
وينظر م��راق��ب��ون أك���راد إل��ى ه��ذا ال��ت��ط��ور على أنه
بمنزلة «تسوية» تحفظ ماء وجه تركيا التي فشلت
في فرض أجندتها على معركة عين العرب بسبب
صمود المقاتلين األك��راد ،إذ كانت تأمل أنقرة أن
يكون دخول «الجيش الحر» لتحرير المدينة بعد أن
يقضي داعش على المقاتلين األكراد.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال ال��رئ��ي��س ال��م��ن��اوب لحزب
االت���ح���اد ال��دي��م��ق��راط��ي ال���ك���ردي ال���س���وري صالح
مسلم إن من المقرر أن يصل نحو  150مقاتالً من
البيشمركة إلى كوباني .وأض��اف« :من المفترض
أن ُيحضروا في األساس أسلحة مضادة للعربات
المدرعة والدبابات ...بالطبع عالوة على ذلك لديهم
بعض األسلحة األخرى للدفاع عن أنفسهم أيضاً.
ل��ك��ن معظمها س��ت��ك��ون مدفعية وأس��ل��ح��ة مضادة
للدروع والدبابات».

