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عربيات

ً
مقاتال من «البي�شمركة» منذ بدء هجوم التنظيم قبل �ستة �أ�شهر
مقتل 727

مدارات

الجي�ش العراقي يق�ضي على الع�شرات من «داع�ش» في الرمادي وتكريت و�سامراء
أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس
مقتل  38عنصرا ً من تنظيم «داعش»
وتدمير وكر تابع للتنظيم في قصف
جوي شمال قضاء سامراء.
وكان مصدر قد أفاد في وقت سابق
بأن العشرات من مسلحي داعش قتلوا
وأص��ي��ب آخ���رون ف��ي اشتباكات مع
الجيش العراقي في الرمادي وجنوب
مدينة تكريت .وأض��اف أن أكثر من
 25مواطنا ً وقعوا بين قتيل وجريح
نتيجة سقوط صواريخ الهاون على
مدينة سامراء.
وذكر أيضا ً أن مدنيا ً قتل وأصيب
 5آخرون في انفجار عبوة ناسفة في
منطقة المدائن جنوب شرقي العاصمة
بغداد.
وق���ال م��ص��در أم��ن��ي ف��ي محافظة
صالح الدين إن تنظيم «داعش» أطلق
عشرات قذائف الهاون على منطقة
مكيشيفة شمال قضاء س��ام��راء ،ما
أدى إلى إصابة  7مدنيين بجروح،
عقب انفجار صهريج مفخخ يقوده
ان��ت��ح��اري مستهدفا ً نقطة تفتيش
تابعة للقوات األمنية في المنطقة
ذاتها ،ما أدى إلى مقتل  10أشخاص
وإصابة  8آخرين.
وأف���اد مصدر أمني ف��ي محافظة
األن��ب��ار ب��أن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة قتلت
العشرات من عناصر تنظيم «داعش»
شرق مدينة الفلوجة ،الفتا ً إلى تفكيك
 18عبوة ناسفة شمال المدينة.
وق��ال المصدر إن «ق��وة من فرقة
التدخل السريع األول��ى وبمساندة
ق��وات الحشد الشعبي نفذت ،اليوم
(أم���س) ،عملية هجوم على مواقع
وجود تنظيم داعش في منطقة الكرمة
شرق الفلوجة».
وتشهد محافظة األن��ب��ار وضعا ً
أم��ن��ي �ا ً م��ح��ت��دم�ا ً م��ن��ذ  10ح��زي��ران
 ،2014وذلك بعد سيطرة مسلحين
م��ن تنظيم «داع���ش» على محافظة
نينوى بالكامل ،وتقدمهم نحو صالح
الدين وديالى وسيطرتهم على بعض

مكافحة الإرهاب تكون بوقف تدخالت الناتو
} محمد شريف الجيوسي

القوات العراقية تحرر المدن من «داعش»
مناطق المحافظتين ،في حين تستمر
العمليات العسكرية ف��ي األن��ب��ار
لمواجهة التنظيم.
وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت
أول من أم��س ،مقتل  15عنصرا ً من
تنظيم «داعش» خالل عملية استهدفت
تجمعا ً لهم شمال شرقي بعقوبة.
وق���ال ال��ف��ري��ق ال��رك��ن عبد األمير
ال��زي��دي قائد عمليات دجلة إن قوة
أمنية مشتركة مدعومة بالقوة الجوية
نفذت عملية مباغتة في عمق منطقة
شمال قضاء المقدادية ،على بعد 35
كم شمال شرقي بعقوبة ،استهدفت

تجمعا ً لمسلحي تنظيم «داع��ش» ما
أسفرعن مقتل  15عنصرا ً من بينهم
قيادات ميدانية.
وأكد الزيدي أن العملية نفذت وفق
معلومات استخبارية ح��ددت بدقة
مواقع انتشار مسلحي التنظيم ،ما
مكن القوة األمنية المشتركة من إيقاع
خسائر بشرية فادحة في صفوفهم.
وأض��اف قائد عمليات دجلة أن��ه تم
تدمير بعض المركبات التي تحمل
أسلحة ومتفجرات.
من جهة أخ��رى ،قتل  727عنصرا ً
من البيشمركة خالل المواجهات ضد

يتماهون مع «الم�شروع الأميركي»

«�أن�صار اهلل» دعوا مجل�س التعاون لعدم التدخل في ال�ش�أن اليمني
أكد مسؤول العالقات الخارجية في المكتب السياسي
لحركة أنصا ِر الله اليمنية حسين العزي ،رفض أية قرارات
وبيانات من شأنها التدخل في الشأنِ الداخلي اليمني.
وفي إشارة إلى بيان دول مجلس التعاون في الخليج،
قال العزي« :إن سياسة االنبطاح لن تعود» .وأضاف أن
«التدخالت الخارجية شكلت وال تزال مصدر إساءة أضرت
بسمعة اليمنيين وفاقمت خالفاتهم وعرضت ث��روات
ومصالح بالدهم للنهب والضياع ،وأن كل هذه التدخالت
ما زالت مستمرة بفعل سياسة االنبطاح التي تتبناها مع
األسف وزارة خارجية اليمن».
وكانت جماعة الحوثيين المسلحة شنت هجوما ً الذعا ً
على دول الخليج التي دعت إلى انسحاب ميليشيات
الحوثي من المدن التي تسيطر عليها.
َ
بعض
وق��ال��ت الجماعة« :إن اع��ت��ب��ا َر قمة ال��دوح��ة
َ
مناطق محتلة من قبل أنصار الله ومطالبتهم
المحافظات
ٌ
توصيف يندرج في خانة التدخل
باالنسحاب منها،
َ
واإلمعان في ذلك بالتحريض
المباشر في شؤون الغير،
اإلعالمي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بالدنا

ٌ
انتهاك للمواثيق الدولية المنظمة للعالقات بين دول
الجوار».
وكان قادة دول الخليج في اختتام قمة الدوحة التي
عقدت أول من أمس ،طالبوا جماعة الحوثي باالنسحاب
الفوري من جميع المناطق التي احتلتها ،وإعادة جميع
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة،
وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات.
واعتبر المجلس السياسي للحوثيين بيان القمة
الخليجية في ما يتعلق باليمن «تدخالً واضحا ً في شؤون
البلد وتماهيا ً مع المشروع األميركي الساعي للهيمنة على
القرار السياسي في بالدنا ومساند ًة لمراكز الفساد».
وأب��دى الحوثيين أملهم في تراجع دول الخليج عن
مواقفها تجاه اليمن بعيدا ً من ما أسموه بـ»الرغبة
األميركية».
من جهة أخ��رى ،اتفقت قبائل محافظة مأرب وحركة
أنصار الله على العمل إلنهاء وج��ود مسلحي تنظيم
القاعدة في المحافظة التي تمثل خزانا ً للثروة النفطية في
اليمن.

مقتل  7ن�ساء في «هجمات انتقامية» في ال�صومال
أفاد مسؤول صومالي بأن جنديا ً قتل  5نساء مرتبطات
بمتشددين انتقاما ً لمقتل زوجته على يد حركة الشباب.
وق��ال إنه يشتبه في أن النساء ساعدن قاتلي زوجته،
الجندية أيضاً.
وأوضح المسؤول أن مسلحين تابعين لحركة الشباب
قتلوا أول من أمس زوجته وجندية أخرى في بلدة تيغلو
جنوب غربي البالد.
وتسعى حركة الشباب في حربها على الحكومة إلى
إقامة دولة إسالمية في الصومال .ويقول مصدر ،إن حركة
الشباب ظلت تسيطر على بلدة تيغلو ستة أعوام قبل أن
تستعيدها القوات الحكومية هذا العام.
وأث���ار مقتل النساء السبع غضب منظمات حقوق

اإلنسان في الصومال ،التي أشارت إلى أنه من النادر أن
يقتل هذا العدد من النساء.
وقال المسؤول الحكومي ،محمد عبد الله حسن ،في
تيغلو إن مسلحي الشباب قتلوا الجنديتين في اعتداء
خاطف ليلة الثالثاء.
واعتقلت القوات الحكومية بعدها النساء بتهمة التعاون
مع المسلحين ،فأطلق الجندي عليهن النار ،في الحجز.
وتعدم الصومال حكومة مركزية فعالة منذ سقوط نظام
سياد بري عام .1991
وينشر االتحاد األفريقي  22ألف جندي من قواته في
الصومال لمساعدة الحكومة في قتال حركة الشباب،
المرتبط بتنظيم القاعدة.

«داعش» منذ أن شن التنظيم اإلرهابي
هجومه الواسع في التاسع من حزيران
ال��م��اض��ي ،بحسب م��ا أعلنت وزارة
البيشمركة (ال��دف��اع) في كردستان
العراق الشمالي في بيان أمس.
وجاء في البيان« :قتل في الهجوم
الهمجي الواسع من تنظيم إرهابي
باسم داعش  727وجرح  3564وفقد
 34آخرون ،بينهم عناصر بيشمركة
واألس����اي����ش (األم������ن) وال��ش��رط��ة
والمتطوعون» .وأض��اف أن «ق��وات
البيشمركة تمكنت من إبعاد تنظيم
داعش اإلرهابي من العديد من مناطق

كردستان واالنتقال من مرحلة الدفاع
إلى الهجوم».
وس��ي��ط��ر تنظيم «داع����ش» على
مناطق واسعة من العراق في هجوم
كاسح ب��دأ في التاسع من حزيران
بالسيطرة على مدينة الموصل ثاني
المدن العراقية.
وتصدت قوات البشمركة الكردية
للتنظيم اإلرهابي في مواجهات شملت
مناطق واسعة في شمال العراق إلى
جانب القوات األمنية وقوات الحشد
العشبي واستعيد العديد من المناطق
من سيطرتهم.

مفاو�ضات ال�سودانيين تواجه عراقيل
وصلت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال
حول منطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان إلى طريق مسدودة وعلقت اآللية
األفريقية رفيعة المستوى راعية المفاوضات التي تستضيفها أديس أبابا إلى
كانون الثاني المقبل ،بعد أن فشلت في التوفيق بين رؤى الطرفين حول أجندة
التفاوض مع رفع قطاع الشمال سقف مطالبه وتمسك بإلغاء الشريعة اإلسالمية
في المنطقتين إلى جانب تفكيك الجيش والشرطة وجهاز األمن ،باإلضافة إلى طرح
الحكم الذاتي للمنطقتين.
وأبدى رئيس وفد الحكومة في المفاوضات إبراهيم غندور ،استعداده لتلبية
دع��وة الوساطة الستئناف التفاوض متى وجهت له ،واتهم الحركة الشعبية
بمحاولة إطالة أمد الحرب في جنوب النيل األزرق وجنوب كردفان .وقال في مؤتمر
صحافي بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بعد تعليق التفاوض ،إن «الطرف اآلخر
أسير تحالفات عسكرية وسياسية ال يستطيع االنفكاك عنها» ،وأضاف« :الحركة
تريد االستمرار في الحرب بأجندة يراد تحقيقها بمسمى المنطقتين».
وكشف غندور أن قطاع الشمال تمسك بضرورة إلغاء الشريعة اإلسالمية في
المنطقتين ،وتفكيك األجهزة األمنية والشرطية والجيش ،بجانب طرح الحكم الذاتي
للمنطقتين ،وأكد رفض الحكومة كل هذه المطالب باعتبار أنها خارج إطار التفاوض
والتفويض ،وال تعني قضية المنطقتين في شيء ،مشيرا ً إلى أن هذه التوجهات
تؤكد عدم رغبة الحركة الشعبية في السالم.

أعلنت الواليات المتحدة بلسان رئيسها أوباما،
أن ت��دخ�لات�ه��ا وال �ح �ل��ف ال ��ذي ت �ق��وده ف��ي سورية
وال �ع��راق ب��ذري�ع��ة مكافحة اإلره� ��اب ،ليست آخر
أحزانها أو طموحاتها ،وإنما هي بصدد مالحقته في
أماكن أخرى في ليبيا والصومال وسيناء والغابون
وكينيا .ولكن ما الذي يعنيه هذا بعد افتضاح الهدف
من تدخالتها الجوية في العراق وسورية ،وفشلها
ف��ي إل�ح��اق هزيمة بكل م��ن الدولتين لمصلحة ما
تطلق عليه المعارضة المعتدلة؟! بل على عكس ذلك
حققت الدولتان وبالتزامن تقدما ً مهما ً على األرض
على غير جبهة ،وألحقتا هزائم كبيرة بتلك الجماعات
اإلرهابية بغض النظر عن مسمياتها والمواصفات
التي تحاول واشنطن إطالقها.
(ه ��ذا يفسر أي �ض �ا ً ه��دف االع �ت��داءي��ن الجويين
اللذين نفذتهما «إسرائيل» ضد سورية في السابع
م��ن ال�ش�ه��ر ال��ج��اري ،ح�ي��ث اق�ت�ض��ى ت��دخ��ل حلف
الناتو مباشرة عبر «إسرائيل» هذه المرة للحيلولة
دون إلحاق الهزيمة كاملة بها أو تأخيرها بانتظار
م �س �ت �ج��دات م �ع �ي �ن��ة ،إل� ��ى ج��ان��ب أه�� ��داف أخ ��رى
كضرورات االستهالك الداخلي وصراعات الحكم
في تل أبيب)
لقد حاولت واشنطن وحلفاؤها فتح غير جبهة
لتفتيت المحور المقاوم لألطماع اإلمبريالية كجبهة
أوك��ران �ي��ا ،فكانت النتيجة اس�ت�ع��ادة روس �ي��ا شبه
جزيرة القرم االستراتيجية بالمعاني الجغرافية
والعسكرية واالق�ت�ص��ادي��ة ،ووض��ع أوك��ران�ي��ا في
مهب نزيف مستمر من االن�ف�ص��االت ،األم��ر الذي
شكل عبئا ً ثقيالً على أوروبا أكثر منه فوائد ماثلة،
كما تولدت على نحو جدي ،أفكار انفصالية كانت
ن��ائ�م��ة ف �ع��ادت ل�لاس�ت�ي�ق��اظ ف��ي ك��ل م��ن بريطانيا
وف��رن�س��ا وإس�ب��ان�ي��ا والسبحة س�ت�ت��وال��ى ،ف��ي ظل
أزم���ات اق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة متالحقة وأفكار
استعمارية غبية تتجه نحو الخارج ،فيما هم أعجز
ما يكونوا عن حل مشكالتهم الداخلية المباشرة.
لقد بات جليا ً على رغم كل المصاعب أن محور
واشنطن مقبل على فشل ذريع في سورية والعراق
على رغم كل ما يبذل لحرف النتيجة عن مؤشراتها

األكيدة ،ليضاف إلى فشلها في مناطق عديدة من
العالم فشل جديد ،فضالً عن الكراهية المتجددة
التي بات األميركيون يحظون بها على امتداد الكرة
األرض�ي��ة ،في وق��ت تتجدد تناقضاتها العنصرية
ليس فقط على خلفية قتل أميركيين م��ن أصول
أفريقية وإنما أيضا ً على صعيد مليشيات عنصرية
مسلحة ف��ي األري� ��اف ،ال تستطيع ق��وى األم��ن أو
ال�ج�ي��ش األم �ي��رك��ي دخ��ول �ه��ا ،ف �ض�لاً ع�م��ا يعتري
واشنطن من أزمات اقتصادية ليست خافية.
وجربت أميركا استخدام سالح النفط على نح ٍو
م�ع�ك��وس ض��د روس �ي��ا وإي� ��ران وف �ن��زوي�لا ،لكنها
لم تلحظ أيضا ً أن دوالً تقف في المحور المقاوم
لمخططاتها كالصين ستستفيد من هذا التخفيض،
كما لم تالحظ ،أيضا ً أنها وحلفاؤها سيتضررون
م��ن ه��ذا التخفيض ،وأن ف��ي ي��د روس �ي��ا والصين
أسلحة استراتيجية اقتصادية أخ��رى لم تستخدم
بعد ،ول��ن يكون ألميركا وحلفائها بيئات حاضنة
على مستوى العالم ،لتكشف أغراضها العدوانية
الحربية الطامعة بثروات الشعوب واألم��م والدول
والساعية للهيمنة المطلقة على العالم ،فيما هي
عاجزة عن مداواة قروحها.
إن سعي واشنطن وحلفائها إل��ى توسيع دائرة
ال �ع��دوان��ات ،وت��وري��ط دول صغيرة وك�ب�ي��رة فيه،
بذريعة مكافحة اإلره��اب ال تنطلي على أح��د ،فهي
المصنّع األول والوحيد لإلرهاب العالمي ،سواء
منه إرهاب الجماعات الخارجة عن القوانين وعلى
ما تزعم أنها تمثله ،أو إرهاب الدول الذي تعبر عنه
«إسرائيل» بشكل جلي.
إن م �ك��اف �ح��ة اإلره� � � ��اب ،إن ص ��دق ��ت األق � ��وال
والنيات واألفعال ،ليس أمرا ً مستحيالً ،وأول ذلك
تجفيف منابع دعمه ب��دءا ً باإلعالم الكاذب مرورا ً
بوقف التدريب وإغ�لاق ق��واع��ده وووق��ف التزويد
باإلرهابيين والسالح والمال والبيئات الحاضنة
والدعم السياسي ،وت��رك ال��دول والشعوب تعالج
ب�ط��رائ�ق�ه��ا ال �خ��اص��ة ،ج��راح��ات�ه��ا ال�م�ف�ت��وح��ة بفعل
فاعلين أميركيين وأوروبيين غربيين وصهاينة،
فدون ذلك كذب براح ،ومحاوالت هروب إلى األمام
من فشل ماثل في سورية والعراق ،إلى انتكاسات
جديدة.

�إ�ضراب  70معتق ًال فل�سطيني ًا
عن الطعام في �سجون العدو

ت�أجيل محاكمة مر�سي
في ق�ضية �أحداث االتحادية
أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس النظر في قضية أح��داث االتحادية إلى
الـ 16من كانون األول والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات
اإلخوان.
وتعود أحداث اشتباكات االتحادية بين أعضاء جماعة اإلخوان والمتظاهرين،
والتي أسفرت عن وفاة  10أشخاص وإصابة العشرات إلى  5كانون األول عام
.2013
وكانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات اإلخوان
من بينهم أحمد عبد العاطي ،مدير مكتبه وأيمن هدهود ،مستشاره األمني على قتل
المتظاهرين لفض التظاهر السلمي لهم ،وقد استخدمت األسلحة النارية والبيضاء
يوم الواقعة.
وأثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي اإلخواني محمد البلتاجي هو المسؤول
عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط االتحادية حاملين األسلحة إلرهاب
وتخويف المتظاهرين والتحريض على القتل.

شرطة االحتالل تعتقل مقاوما ً فلسطينيا ً
دخل  70معتقالً فلسطينيا ً في
سجون العدو أمس إضرابا ً مفتوحا ً
عن الطعام احتجاجا ً على ظروف
اعتقالهم.
وق��ال ن��ادي األسير الفلسطيني
في بيان إن الهدف من اإلض��راب
«المطالبة بإنهاء عزل األسير نهار
السعدي ومجموعة م��ن األس��رى
المعزولين ،إضافة إلى النظر في
بعض ملفات األس��رى المرضى».

وأوض��ح البيان أن نهار السعدي
المعتقل منذ عام  2003معزول منذ
أيار عام  2013ومحروم من زيارة
عائلته له منذ عامين ومحكوم عليه
بالسجن المؤبد أرب��ع م��رات و20
عاماً.
وقال قدورة فارس رئيس نادي
األسير في البيان «إن هذه الخطوة
تأتي نتيجة تعنت إدارة السجون
وعدم التزامها التعهدات التي كانت

أعلنتها أم��ام األس���رى» .وأض��اف:
«تجلى ذلك بشكل صارخ في حالة
األسير السعدي الذي وعدت بإنهاء
ع��زل��ه ف��ي منتصف شهر تشرين
ال��ث��ان��ي إال أن��ه��ا ع���ادت وج���ددت
عزله».
وتشير اإلحصاءات الفلسطينية
إل��ى أن «إس��رائ��ي��ل» تحتجز في
سجونها  6200معتقل بينهم أطفال
ونساء وكبار سن.

بطل من بالدي

�أ�سد المحاور العميد الركن محمد ديب ...حيث تكون البطولة يكون
إعداد نضال نصر
في الحرب على سورية وضعت المجموعات
اإلرهابية المسلحة نصب أعينها محاولة فصل
ال��ب�لاد ع��ن بعضها وب��ع��د أح���داث حلب وفصل
العاصمة االقتصادية لسورية ع��ن السياسية
دمشق عبر السيطرة على شريان الحياة األهم
الذي يربط دمشق بحلب عن طريق سيطرتها على
االوتستراد الدولي وكان ال بد من اتخاذ قرار سريع
بإيجاد طريق بديل يربط شمال البالد بجنوبها
بقرار حاسم لفتح طريق دمشق – حمص – سلمية
– اثريا – خناصر – حلب ...والذي يربط شمال
سورية بجنوبها ويقسم جبهة المسلحين إلى
شرقية مركزها الرقة وغربية مركزها إدلب وريفها.
كلفت القيادة العسكرية العميد الركن محمد
دي��ب قائد ال��ل��واء ال��راب��ع والثالثين ف��ي الفرقة
التاسعة «لتنفيذ المهمة وضمان صعوبة قطع
الطريق مرة أخرى من المسلحين وتأمين من يرتاد
المحور األهم في سورية».
لم تكن عملية تأمين محور اثريا األول��ى التي
كلف بها دي��ب ،فمنذ بداية األح��داث نفذ مهمات
ف��ي منطقة ري��ف دمشق (الكسوة وم��ا حولها)
وواجه العصابات المسلحة في محافظة دير الزور
فترة عشرة أشهر سمي بعدها قائد للواء الرابع
والثالثين في الفرقة التاسعة في درع��ا .وتابع
عمله في ه��ذا اللواء ال��ذي ك��ان يتخذ من منطقة

اللجات معقالً له ،وتعرض لهجوم عنيف من قبل
المجموعات اإلرهابية المسلحة أدى إلى خسارته
وجهز وأعيد من حالة الدفاع
شهداء وعتاد وأبنية ُ
إلى حالة الهجوم ،حتى بات يقاتل خارج أسوار
اللواء بستة كيلو مترات تقريباً.
وشكل اللواء الرابع والثالثون عامل رعب كبير
للعناصر اإلرهابية المسلحة في اللجات ومحيطها
بعد خمسة أشهر من العمل إذ وصل اللواء إلى
وضع مريح بعد تنظيف محيطه من المسلحين
ب��ال��ك��ام��ل ،ف��ي ه���ذه األث��ن��اء ق��ام��ت العصابات
اإلرهابية المسلحة بقطع الشريان الوحيد الذي
يربط العاصمة السياسية دمشق بالعاصمة
االقتصادية حلب.
ب��ت��اري��خ  2013/8/26كلف العميد ديب
بتشكيل قوة لفتح المحور من الصبورة إلى اثريا
إلى خناصر وبالتالي حلب ،وفي  9/7من العام
ذاته تحركت القوات باتجاه خناصر لفتح الطريق
ونجحت العملية وأبلى اللواء بالء رائع.
عقب فتح الطريق ،انتشرت القوات على طرفي
الطريق متخذة من قمم الجبال المحيطة بالمحور
مقار دائمة لها ،وكانت توجيهات القيادة بضرورة
الحفاظ على الطريق مفتوحة كون الصعوبة ال
تكمن في فتحها ،بل في السيطرة عليها وحمايتها
ألنها تقسم المجموعات المسلحة إلى قسمين،
ما يعيق عملية التواصل بينهم .ه��ذا ما جعل
المحور عرضة بشكل متواصل للهجوم وكان

الهجوم األشرس واألكبر قد تعرض له المحور في
 2013/10/21وبعد خسارة المسلحين خسارة
كبيرة أعادوا الكرة في  2013/11/23وتكبدوا
خسائر بالعتاد واألرواح.
ربما م��ن المغامرة م��ا ق��ام ب��ه العميد دي��ب،
عندما ح��اول بقوة صغيرة التوجه إل��ى مزرعة
العجراوي لمالقاة العناصر التي خرجت من مطار
الطبقة العسكري إلنقاذ ما يمكن إنقاذه منهم ،بعد
إصرارهم على الخروج من المزرعة «مع العلم
أن رأي العميد محمد كان يقول بضرورة بقائهم
في المطار أو المزرعة والدفاع عن أنفسهم إلى
حين وص��ول ق��وات مساندة ،ألن نتائج دفاعهم
عن أنفسهم أقل بكثير من نتائج خروجهم منها»،
ومع ذلك أصروا على الخروج ففي الساعة الثانية
عشرة ليالً كانت القوات الموجودة في اثريا تطلق
القنابل المضيئة بمعدل شهب واح��د كل خمس
دقائق ،واستمر االتصال بين العميد محمد والعميد
هيثم في المزرعة حتى الساعة الثانية والنصف
ف��ج��راً .بعدها انقطع االت��ص��ال بشكل كلي فقرر
التوجه باتجاه مزرعة العجراوي عند الرابعة
فجرا ً بدل الخامسة على رأس قوة مؤلفة من ثالث
دبابات وعربة بي أم بي (وبضع سيارات مزودة
برشاشات ثقيلة) باتجاه الشرق ،بمشاركة قوات
الدفاع الوطني قطاع الرقة بقيادة أحمد منصور
ولعل صغر حجم الحملة منحها ق��وة عمالقة
من حيث درج��ة المخاطرة – ففي الكيلو الثالث

والعشرين شرق اثريا ظهرت على يمينها سيارتان
جرى التعامل معهما فالذتا بالفرار ،وفي الكيلو
الخامس والثالثين اندفعت باتجاهها سيارتان
مزودتان برشاشين ثقيلين ،واشتبكت السيارة
األولى مع العقيد ياسر قائد دبابة  T72فدمر البيك
آب األول والذ الثاني بالفرار .الساعة السادسة
والثلث تماما ً حلق الطيران المروحي فوق القوة
لمساعدتها في إي��ج��اد ،الجنود ولكنه لم يعثر
عليهم .استمرت قوات المحور بالبحث عن ناجين
على م��دار ثالثة أي��ام وكانت تلك القوات تغامر
بالتوغل شرقا ً حتى مسافة تزيد عن الستين كيلو
متر في المساحة الواقعة بين اثريا ومطار الطبقة
ومجمل ما استطاعت تلك القوات العثور عليه من
جنود بين شهيد وجريح و معافى حوالى 210
جنود وتطابقت روايات اغلب الجنود الواصلين
على انهم تعرضوا لهجوم كبير من قبل «داعش»
بعد خروجهم من مزرعة العجراوي فانقسموا
لقسمين ،قسم اتجه شماال ً وقسم اتجه جنوبا ً وال
يزال مصير أغلبهم مجهول حتى اآلن.
ويبقى الجيش العربي السوري مصنع األبطال
وعرين األس��ود يرابطون حيث تكون الشهامة
والرجولة وحيث يقتضي الواجب الوطني المقدس
ذلك ،والعميد الركن محمد ديب واحد من هؤالء
األسود .
ما ورد في المادة من معلومات وتحركات رواها
العميد الركن محمد ديب لـ«توب نيوز»

�سيرة ذاتية
العميد محمد ديب مواليد  1أيار عام  1960قرية السنديانة الشرقية ريف حمص الغربي،
أنهى االبتدائية بمدارس الزعفرانة واإلعدادية في الخنساء والثانوية في شين.
انتسب إلى الكلية الحربية عام  1980والتحق باللواء  91التابع للفرقة األولى في راشيا لبنان
وتدرج بالمناصب حتى تسلم قيادة اللواء.
بقي مع قوات لوائه على تماس مباشر مع العدو الصهيوني حتى عام .1985
نفذ مشاريع فصائل وسرايا وكتائب الدبابات ومشاريع القيادة واألركان.

