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سوريا التي تصارع منذ نحو خمس سنوات في
مواجهة إرهاب يزحف إليها من كل مكان

اإلرهاب في ديارنا
عملية تحرير الرهائن
توقع وحدها نحو
مئة قتيل في
صفوفهم (أ ف ب)

املدارس والجامعات اليوم.
ال ــرئ ـي ــس ه ــوالن ــد ،الـ ــذي زار قــاعــة
«بـ ــاتـ ــاكـ ــان» ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة ت ـحــريــر
ال ـ ـ ــره ـ ـ ــائ ـ ـ ــن ،ك ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــرج إل ـ ــى
ال ـع ـل ــن ب ـب ـي ــان م ـت ـل ـفــز أكـ ــد ف ـي ــه أن
«هجمات إرهابية على نطاق غير
مسبوق تـجــري حاليًا فــي املنطقة

الباريسية .هناك عشرات القتلى...
إن ــه أم ــر م ــرع ــب» ،مـضـيـفــا أن ــه قــرر
ل ـهــذه الـغــايــة ف ــرض ح ــال ال ـطــوارئ
وغلق الحدود واستدعاء تعزيزات
عسكرية.
كـ ــذلـ ــك ق ـ ـ ــرر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي،
ال ــذي قــرر إل ـغــاء مـشــاركـتــه فــي قمة
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـش ــري ــن املـ ـ ـق ـ ــررة فــي
ت ــركـ ـي ــا غ ـ ـ ـدًا األح ـ ـ ـ ــد« ،تـ ـح ــري ــك كــل
ّ
القوات املمكنة في سبيل شل حركة
االره ــاب ـي ــن وإرس ـ ــاء االمـ ــن ف ــي كل
األحياء التي قد تكون معنية».
وأشــار هوالند إلــى أن «االرهابيني
ي ــري ــدون إرع ــاب ـن ــا وت ـخــوي ـف ـنــا ،إال
أننا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا
ونستطيع أن نقف بوجه االرهاب»،
الفتًا الى «أننا نعلم هوية املجرمني
ومـ ـ ــن أيـ ـ ــن أت ـ ـ ــوا وسـ ـيـ ـت ــم مــاح ـقــة
وتقديم االرهابيني للعدالة ،وعلى
الجميع تحمل مسؤولياته ووقوفه
الى جانب فرنسا».
اعتداء ات كانت كافية لدق ناقوس
الخطر في العالم الغربي .مخاوف
واس ـع ــة م ــن ان ـت ـقــال الـهـجـمــات إلــى
عواصم أخــرىّ ،
عبر عنها الرئيس
األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا الــذي أدلــى
ببيان خاص في هذه املناسبة ،أكد
فيه أن «اإلرهــاب بات يتهدد الدول
األوروبية والعالم».
قـ ــال إن االعـ ـ ـت ـ ــداء ات «ل ـي ـســت فـقــط
ض ــد بـ ــاريـ ــس» ،ب ــل إنـ ـه ــا «اعـ ـت ــداء
ض ــد االن ـس ــان ـي ــة ج ـم ـع ــاء وق ـي ـم ـنــا
الـ ـع ــاملـ ـي ــة» .وأض ـ ـ ــاف أن ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة س ـت ـس ــاع ــد ف ــرنـ ـس ــا عـلــى
«س ــوق االرهــاب ـيــن أم ــام الـقـضــاء»،
مؤكدًا في الوقت نفسه أن من املبكر
التكهن بشأن هوية من يقف خلف
هذه االعتداء ات غير املسبوقة.
كذلك فعل رئيس الوزراء البريطاني
ديـ ـفـ ـي ــد كـ ــام ـ ـيـ ــرون ال ـ ـ ــذي ع ـ ّـب ــر عــن
«صدمة» ،معربًا عن استعداد بالده
لتقديم أي مساعدة الزمــة .بدورها،
ق ــال ــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـغـيــا
ميركل «أنا مصدومة بشدة لألخبار
واملـشــاهــد الـتــي تأتينا مــن بــاريــس.
في هذه االوقات نفكر بضحايا هذه
االعـتــداءات االرهابية على ما يبدو
وبــأقــارب ـهــم وب ـكــل س ـكــان بــاريــس».
وم ـث ـل ـه ــا فـ ـع ــل ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بــوتــن والــرئـيــس التركي
رجب طيب أردوغان.
وتقول السلطات الرسمية الفرنسية
إن ن ـ ـحـ ــو  500م ـ ـقـ ــاتـ ــل ف ــرنـ ـس ــي
ان ـض ـمــوا ال ــى تـنـظـيــم «داعـ ــش» في
الـعــراق وســوريــا .وتضيف أن 250
منهم عادوا إلى فرنسا ،فيما أعرب
نحو  750فرنسيًا عــن رغبتهم في
التوجه إلى هذين البلدين.
(األخبار ،أ ف ب،
رويترز ،األناضول)
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البرزاني يعلن ضم سنجار:
حررناها بدماء «البشمركة»
في خطوة تصعيدية
ّ
ستسعر حدة
ال شك
الخالفات بين أربيل وبغداد،
أعلن مسعود البرزاني ضم
سنجار إلى إقليم كردستان
بحجة أن تحريرها جرى
«بدماء البشمركة»...
وبمشاركة ميدانية من
القوات األميركية
أعـ ـل ــن أمـ ـ ــس رئـ ـي ــس إقـ ـلـ ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان
ال ـ ـعـ ــراق ،م ـس ـعــود الـ ـب ــرزان ــي« ،ت ـحــريــر»
س ـن ـج ــار (شـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق) م ــن سـيـطــرة
تنظيم «داعش» عبر عملية نفذتها قوات
«البشمركة» الكردية ،بدعم من التحالف
ال ــدول ــي ،أسـهـمــت بـقـطــع خ ـطــوط الــدعــم
للتنظيم مع سوريا.
وق ــال ال ـبــرزانــي خ ــال مــؤتـمــر صحافي
عـ ـق ــد فـ ـ ــي س ـ ـن ـ ـجـ ــار« ،فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـي ــوم
ال ـتــاري ـخــي سـجـلــت قـ ــوات «الـبـشـمــركــة»
ملحمة تاريخية وان ــا هنا لــاعــان عن
ت ـح ــري ــر سـ ـنـ ـج ــار» ،الـ ـت ــي وقـ ـع ــت تـحــت
سيطرة الجهاديني في آب  .2014وبدأت
القوات الكردية العراقية ،بمشاركة قوات
مــن األقـلـيــة األيــزيــديــة ،الخميس عملية
تحرير سـنـجــار ،وتمكنت مــن استعادة
عدد من القرى املحيطة باملدينة.
وقال بارزاني خالل املؤتمر ان «سنجار
ت ـحــررت بــدمــاء «الـبـشـمــركــة» واصبحت
جزءا من كردستان» ،وتابع «سنعمل مع
الحكومة العراقية لجعلها محافظة».
وم ـعــروف أن بـغــداد تـعــارض عـلــى نحو
مـسـتـمــر مـطــالــب اقـلـيــم كــردس ـتــان بضم
م ـنــاطــق م ـت ـن ــازع ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــو املــوقــف
الذي يرجح ان تتخذه الحكومة املركزية
بخصوص سنجار.
وبــاشــر مـئــات مــن مقاتلي «البشمركة»
صباح أمس اقتحام سنجار من جانبها
الشمالي سيرا على االقدام وهم يحملون
اسلحة خفيفة ومتوسطة ،وحمل بعض
هـ ــؤالء أعـ ــام اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ،واط ـلــق
بعضهم عيارات نارية في الهواء وسط

هتافات «يعيش «البشمركة»» ،و«تعيش
ك ــردس ـت ــان» .وج ــه الـتـحــالــف ال ــدول ــي 36
ضربة جوية ضد الجهاديني في سنجار
خالل يومي االربعاء والخميس ،اضافة
ال ــى  15ضــربــة اخ ــرى اسـتـهــدفــت مــواقــع
لهم في منطقة الحول في ســوريــا .وفي
اعتراف نــادر ،اعلن البنتاغون الخميس
عـلــى لـســان املـتـحــدث بــاسـمــه بيتر كــوك
ان م ـس ـت ـش ــاري ــن ع ـس ـك ــري ــن ام ـيــرك ـيــن
«مــوجــودون على جبل سنجار ملساعدة
«الـ ـبـ ـشـ ـم ــرك ــة» «ع ـ ـلـ ــى تـ ـح ــدي ــد اه ـ ــداف
للغارات الجوية».
وق ــال املـتـحــدث بــاســم الـتـحــالــف الــدولــي
الـكــولــونـيــل ستيف وارن «ه ــذا ج ــزء من
عـمـلـيــة ع ــزل امل ــوص ــل ،امل ـع ـقــل الــرئـيـســي
للتنظيم فــي شمال الـبــاد» ،مشيرا الى
ان «مــدي ـنــة س ـن ـجــار ت ـقــع ع ـلــى الـطــريــق
الـســريــع  47وه ــو طــريــق رئـيـســي ومهم
لالمدادات» يربط املوصل بسوريا.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ن ـفــى م ـس ــؤول ال ـعــاقــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
الكردستاني ،هيمن هــورامــي ،ادع ــاءات
وجــود دور لحزب العمال الكردستاني،

السيستاني:
لـ«تغليب لغة العقل»
بين البيشمركة
و«الحشد الشعبي»

أو امتداداتها في سوريا (وحدات حماية
الشعب الـكــردي) ووح ــدات حماية املــرأة
في استعادة قضاء سنجار من «داعش».
وأش ــار هــورامــي أن رئـيــس إقـلـيــم شمال
ال ـع ــراق ،مـسـعــود ب ــارزان ــي ،أع ــد بنفسه
لعملية تحرير سنجار ،التي جرت تحت
قيادته.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أبـ ــدى امل ــرج ــع الـشـيـعــي
األع ـلــى فــي ال ـع ــراق ،عـلــي السيستاني،
أم ـ ــس« ،م ـب ــارك ـت ــه ل ــان ـت ـص ــارات ال ـتــي
حققتها ق ــوات «ال ـب ـش ـمــركــة» ،الـتــابـعــة
إلقليم شمال العراق ،في تحرير قضاء
س ـن ـج ــار ب ـم ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى» .ودعـ ــا
السيستاني ،فــي كلمة لــه خــال خطبة
ال ـج ـم ـع ــة ،ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا م ـم ـث ـلــه أح ـمــد
ال ـصــافــي ،بمسجد اإلمـ ــام الـحـســن بن
علي« ،إلــى تغليب لغة العقل فــي طوز
خ ــرم ــات ــو ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة املـ ـص ــادم ــات»
ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـعـ ــت ب ـ ــن «الـ ـبـ ـشـ ـم ــرك ــة» مــن
ج ـهــة وق ـ ــوات ال ـح ـشــد ال ـتــرك ـمــانــي كما
ي ـعــرف م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ك ـمــا دع ــا إلــى
«امل ــزي ــد م ــن الـتـنـسـيــق والـ ـتـ ـع ــاون بني
ال ـقــوات املـقــاتـلــة مــن الـجـيــش والـشــرطــة
االتحادية واملتطوعني وأبناء الشعائر
و«ال ـب ـش ـم ــرك ــة» ،ل ـل ـخ ــروج ف ــي امل ـع ــارك
املـقـبـلــة بــان ـت ـصــارات ج ــدي ــدة وتـحــريــر
مناطق أخرى».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،اع ـل ـنــت خ ـل ـيــة اإلعـ ــام
الحربي بدء هجوم على مدينة الرمادي
بمحافظة االنبار(غرب) من ثالثة محاور
ضمن خطة الجيش العراقي الستعادة
املدينة من قبضة «داعــش» .وقــال الرائد
ف ــي ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ج ـع ـفــر ح ـم ــد إن
«ال ـقــوات األمـنـيــة ب ــدأت بالتقدم بإتجاه
مركز الــرمــادي مــع قصف شديد لسالح
ال ـج ــو وطـ ـي ــران ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي على
املواقع التي يتحصن فيها املسلحون».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ـتــل  19ش ـخ ـصــا ع ـلــى االق ــل
واص ـ ـ ـيـ ـ ــب اكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  40ب ـ ـ ـجـ ـ ــروح فــي
ه ـج ــوم ــن اح ــدهـ ـم ــا انـ ـتـ ـح ــاري ب ـح ــزام
نــاســف اسـتـهــدفــا أم ــس حسينيتني في
بـغــداد ،كانت تجري فــي إحــداهــا مراسم
عـ ـ ــزاء ألح ـ ــد شـ ـه ــداء ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي،
بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
كـ ـم ــا قـ ـت ــل  3واصـ ـ ـي ـ ــب  3م ـ ــن ع ـن ــاص ــر
«البشمركة» بعدما تمكن انتحاري من
تفجير حزامه الناسف بينهم قــرب سد
املوصل ،شمالي العراق.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

روحاني في روما ...وبوتين إلى طهران
يتوجه الرئيس الروسي فالديمير بوتني إلى إيران في
 23تشرين الثاني املقبل فــي زيــارتــه الرسمية األولــى
إلى هذا البلد منذ عام  ،2007في وقت يبدأ فيه رئيس
الـجـمـهــوريــة اإليــران ـيــة حـســن روح ــان ــي ،ال ـي ــوم ،جولته
االوروبية التي يستهلها بإيطاليا ويزور بعدها فرنسا.
وق ــال مستشار بــوتــن ،ي ــوري أوش ــاك ــوف «سيتوجه
رئيسنا الى منتدى الدول املصدرة للغاز» ،الذي سينعقد
في إي ــران ،مضيفًا أن «اتـصــاالت ثنائية ستجري وال
سيما مع البلد املضيف» .وأوضح أن الرئيس الروسي
يمكن أن يعقد لقاء مع نظيره اإليراني حسن روحاني.
وخــال اجتماع إحــدى اللجان بني البلدين قبل يومني،
ح ــدد وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ــروس ــي ألـكـسـنــدر ن ــوف ــاك هــدفــا
يقضي برفع حجم التبادالت التجارية الثنائية إلى 10
مليارات دوالر سنويًا في مقابل  1،6مليار حاليًا.
ورأى الوزير أن طهران «شريك استراتيجي» ،وتحدث
عن عدد كبير من العقود في مجال الطاقة أو النقل تبلغ
قيمتها مليارات ال ــدوالرات .وتعبيرًا عــن التقارب بني
موسكو وطهران ،ستتسلم الجمهورية اإلسالمية قبل
أواخ ــر السنة القسم األكـبــر مــن منظومات الصواريخ
الــدفــاع ـيــة املـ ـض ــادة ل ـل ـطــائــرات م ــن طـ ــراز إس ـ ـ ـ 300
الروسية.
فــي هــذا الــوقــت ،رأى روحــانــي أن تمتني الـعــاقــات بني

إيـ ــران وفــرن ـســا «ي ـخ ــدم شـعـ َـبــي ال ـب ـلــديــن» ،م ــؤك ـدًا أن
بإمكان باريس أن تصبح شريكًا إقتصاديًا لطهران.
الثانية للتلفزيون
جــاء ذلــك ،في مقابلة أجرتها القناة
ً
الفرنسي مع روحــانــي عشية زيــارتــه كــا من إيطاليا
وفــرنـســا .وعـمــا إذا كــانــت هــذه الــزيــارة ستمثل بداية
جــديــدة للعالقات بــن إي ــران وفــرنـســا ،أعــرب روحــانــي
خاللها
عــن ارت ـيــاحــه لـلـفــرصــة ال ـتــي سـنـحــت ليلتقي
ً
كبار املـســؤولــن الفرنسيني والشعب الفرنسي ،آمــا
أن تكون هــذه الــزيــارة ملصلحة شعبي البلدين .وتابع
أنه باستطاعة فرنسا أن تتحول إلى شريك إقتصادي
وسياسي وثقافي إليران.
وفــي حــوار آخــر مع قناة «راي نيوز» االيطالية ،رحب
روحاني بتمتني التعاون العالقات مع روما ،مشيرًا إلى
أن ايطاليا كانت لسنوات الشريك التجاري االول إليران
بــن ال ــدول االع ـضــاء فــي االت ـحــاد االوروبـ ــي« ،وتـتــوافــر
حاليًا الفرصة الكتسابها هذا املوقع».
وأشــار رو ًحــانــي إلــى املــوقــف االيطالي «املـعـتــدل» تجاه
إيــران ،قائال إن إيطاليا تكتسي أهمية بالنسبة إليران
في إطار التطورات الجديدة للعالقات بني إيران واالتحاد
االوروب ـ ــي ،وإن تــوطـيــد الـعــاقــات بــن الـبـلــديــن «يـخــدم
مصالح البلدين وسائر الدول االوروبية».
(أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

