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ميتلك 3 طائرات حربية من طراز ميغ ..وواشنطن تنفي علمها بالطلعات اجلوية.. وسقوط صواريخ وقذائف هاون على مبانٍ ودوائر حكومية ومقرات عسكرية في »األنبار«

»داعش« يحلق في سماء سورية.. ويشتبك مع القوات العراقية في الرمادي
املص����ادر لم تؤكد م����ا اذا كان 
»داع����ش« ميتل����ك صواري����خ 
املقاتالت بش����كل  الس����تخدام 

هجومي.
ق����ال اجليش  من جانب����ه 
االميركي أمس أنه ال علم له بأي 
طلعات جوية لتنظيم  داعش 

في سورية أو غيرها.
وقال الكولونيل باتريك رايدر 
املتحدث باسم القيادة املركزية 
االميركية »نحن مستمرون في 
مراقبة نشاط الدولة االسالمية 
في سورية والعراق وسنواصل 
توجيه ضربات تستهدف معداتها 
ومنش����آتها ومقاتليها ومراكز 

تواجدها اينما كانت«.
دوليا، جدد االحتاد االوروبي 
امس التاكيد عل����ى بذل جهده 
للتصدي للتهديد الذي يشكله 
الدولة االسالمية ليس  تنظيم 
فقط عل����ى العراق وس����ورية 
واملنطقة بل ألمن دول االحتاد 
االوروبي ايضا السيما من خالل 
جتنيد املقاتلني االجانب.   وقال 
االحت����اد االوروبي في بيان ان 
تط����ورات وض����ع التنظيم في 
س����ورية والع����راق س����يكون 
م����ن القضايا الرئيس����ية التي 
سيناقشها وزراء خارجية االحتاد 
خالل اجتماعهم في لوكسمبورغ 

يوم االثنني املقبل.   
وتوقع االحتاد االوروبي ان 
يوافق الوزراء في االجتماع على 
استراتيجية للتصدي للمقاتلني 
االجانب واالرهاب في سورية 

والعراق.   
وم����ن املق����رر ان يناق����ش 
ف����ي ليبيا  االجتم����اع الوضع 
حيث سيطلع ممثل االمم املتحدة 
اخلاص في ليبي����ا برناردينو 
ال����وزراء عل����ى اجلهود  ليون 
التي بذلها وآخر املس����تجدات.   
ال����وزراء تطورات  كما يبحث 
االوضاع في فلسطني واوكرانيا 
واالستراتيجية املشتركة ملواجهة 
انتشار ڤيروس »ايبوال« اضافة 
الى اليمن والصومال والسودان 
وافغانستان وجمهورية افريقيا 
الوسطى والبوسنة والهرسك.

املواجهات ال تزال  األمني، فإن 
مستمرة حتى الساعة 10.40 تغ، 
ولم يتسن معرفة حجم اخلسائر 
في صفوف مقاتلي كال الطرفني، 
بحسب قوله.  وفرض مجلس 
الرمادي،  محافظة األنبار على 
أمس، حظر جتوال شامل على 
املركبات والدراجات واألشخاص 
ويس����تمر حتى »إشعار آخر«، 
وذلك حتسبا الستهداف عناصر 
تنظيم داعش للمدينة، بحسب 
ما ص����رح به كرحوت في وقت 

سابق لألناضول.
وفي الش����أن السوري، نقل 
املرصد عن مصادر وصفها بأنها 
»موثوق����ة« القول ان »داعش« 
اصبح ميتلك ثالث طائرات حربية 
قادرة عل����ى الطيران واملناورة 
يعتقد انها من طراز »ميغ 21« 
و»ميغ 23«، مضيفا ان ضباطا 
م����ن اجليش العراق����ي املنحل 
التنظيم يشرفون  من عناصر 
على تدريب املزيد من عناصر 
التنظيم اصحاب اخلبرات على 
قيادة هذه الطائرات.   وأوضح 
ان هذه الدروات التدريبية يتم 
اجراؤها في مط����ار »اجلراح« 
العس����كري او ما يعرف مبطار 
»كشيش« العسكري الواقع في 
ريف حلب الشرقي والذي يعد 
اهم معسكرات تنظيم »داعش« 

في سورية.   
وابلغ س����كان م����ن املناطق 
احمليطة باملطار نشطاء املرصد 
السوري في حلب انهم »شاهدوا 
طائرة على االقل حتلق على علو 
منخف����ض في اج����واء املنطقة 
بعد اقالعه����ا من مطار اجلراح 
العسكري«.   واوضح املرصد 
ان هذه ليست املرة االولى التي 
يش����اهد فيها الس����كان حتليقا 
لطائرة تقلع م����ن املطار على 
علو منخفض، مش����يرا الى ان 
املصادر ذاتها ابلغته ان تنظيم 
الدولة االسالمية استولى على 
الطائرات بعد س����يطرته  هذه 
على املطارات العسكرية التابعة 
للنظام السوري في محافظتي 
حلب والرقة.   واش����ار الى ان 

عواص����م - وكاالت: فيم����ا 
ذكر املرصد الس����وري حلقوق 
االنسان امس ان تنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( اصبح ميتلك 
ثالث طائرات مقاتلة من طراز 
)ميغ( روسية الصنع حتلق فوق 
سماء سورية، اندلعت اشتباكات 
عنيفة، امس بني القوات العراقية 
احلكومية و»داعش« بعد هجوم 
واسع شنه التنظيم على مدينة 
الرمادي مركز محافظة األنبار 
غربي العراق، في الوقت الذي 
سقطت فيه صواريخ وقذائف 
هاون على مبان ودوائر حكومية 
ومقرات عسكرية وسط املدينة. 
وق����ال مصدر أمن����ي عامل في 
قيادة عملي����ات األنبار )إحدى 
العراقي(،  تش����كيالت اجليش 
طلب عدم الكش����ف عن اسمه، 
إن »مواجهات واشتباكات عنيفة 
وقعت صباح امس بني القوات 
احلكومية يدعمها مسلحون من 
العشائر املوالية لها مع عناصر 
تنظيم داعش اإلرهابي بعد شن 
األخير هجوما واسعا على مدينة 
الرمادي«. وأضاف املصدر، أن 
عناصر داعش هاجموا الرمادي، 
من مح���ور منطقتي التأميم 
وال� »خمس����ة كيلومتر« غربي 
إلى أن عناصر  املدينة، مشيرا 
تنظيم داعش استهدفوا مقرات 
قيادة عمليات األنبار، واللواء 
الثامن للجيش، ومبنى مكافحة 
اإلرهاب، وقصر العدالة، ومحكمة 
قضاء الرمادي بصواريخ موجهة 
وقذائف هاون تسببت بإحلاق 

أضرار مادية فيها.
من جهته، قال رئيس مجلس 
محافظة األنبار، صباح كرحوت، 
إن »الق����وات األمني����ة مدعومة 
بالعشائر بدأت عملية عسكرية 
واسعة النطاق على معاقل متركز 
عناصر تنظيم داعش اإلرهابي في 
منطقتي التأميم، وخمسة كيلو«. 
وأض����اف كرحوت، أن »القوات 
األمنية والعش����ائر، يتقدمون 
لتحرير تلك املنطقتني«، متوقعا 
أن يت����م اإلعالن عن حتريرهما 
في وقت الحق. وبحسب املصدر 

تونس ـ األناضول: إذا كان تنظيم »الدولة« اإلرهابي املعروف 
اعالميا باسم »داعش«، يجسد واقعا ملموسا في مناطق نفوذه في 
العراق وسورية، فإن امكانية امتداده إلى القارة االفريقية ال ينبغي 
أن يؤخذ على أنه تهديد وشيك، بل كخطر مستبعد، وفقا لشهادات 

متفرقة خلبراء أدلوا بها لـ»األناضول«.
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تسببت نسائم »الربيع 

العربي« عموما، واحلرب التي اعقبتها في ليبيا بشكل خاص، في 
ظهور مجموعات إرهابية من جديد، صنعت من الساحل االفريقي 

معقال منيعا لإلرهاب الدولي.. خطوة مكنت تنظيم »القاعدة في بالد 
املغرب اإلسالمي«، والذي تنبع جذوره من اجلزائر، غير أن متركزه 

يشمل بعض أجزاء الساحل االفريقي التابعة لكل من موريتانيا 
ومالي والنيجر.. واألمر سيان بالنسبة جلماعة »التوحيد واجلهاد 
في غرب افريقيا« )ميجاو( املتمركزة في الشمال املالي، و»بوكو 

حرام« في نيجيريا، وحركة »أنصار الدين«، أبرز املجموعات 
املسلحة شمالي مالي.

هذه املجموعات املسلحة التي تتوحد أحيانا، عبر إقامة حتالفات 
تدعمها أهداف مشتركة أو قرابة أو جوار إيديولوجي معني، 

وتنشط بشكل منفصل في أغلب األحيان، تعكس وجها متطرفا 
في منطقة الغرب األفريقي يقترب فكريا من »داعش«، ويتخذ من 

القارة االفريقية عموما »هدفا سهل املنال، بسبب ضعف احلوكمة«، 
بحسب مدير مركز التحليل السياسي واالقتصادي مبالي »إيتيان 

سيسوكو«، والذي خلص إلى وجود »تهديد متثله داعش في منطقة 
الساحل )االفريقي( واملغرب )العربي(«، و»خصوصا على مستوى 

الشكليات«. وأوضح اخلبير االفريقي أن »املجموعات املسلحة 
قادرة اليوم على ارتكاب أهول الفظاعات االنسانية«، الفتا إلى أنها 

كانت »في السابق تبحث عن التوسع أي ضم مساحات إلى نفوذها، 
لكنها ـ في الوقت الراهن ـ تستوحي على املستوى الشكلي 

أساليب عملها اجلديدة من داعش«، مشيرا إلى أن هذه املجموعات 
تبدو وكأنها سقطت حتت »سحر« أو »إغراء« طرق عمل داعش 

وأساليبها في العراق وسورية، في إشارة إلى عمليات ذبح رهائن 
غربيني مؤخرا في منطقة الساحل.

في 30 يونيو املاضي، أعلن املتحدث باسم »الدولة اإلسالمية« 
أبو محمد العدناني، في شريط ڤيديو تداولته املواقع اإللكترونية 

املقربة من التنظيم اجلهادي، قيام »اخلالفة اإلسالمية« في »العراق 
والشام«.

بضعة أيام إثر ذلك، أعلنت مجموعة »بوكو حرام« التي أعلنت 
متردها منذ العام 2009، بشمالي نيجيريا، في شريط ڤيديو نشر 
في يوليو املاضي، دعمها لـ »داعش«. »بوكو حرام« هذه املجموعة 

املسلحة التي أودت عملياتها الدموية بحياة حوالي 10 آالف 
شخص، في غضون 5 سنوات، وفقا لبيانات األمم املتحدة ومنظمة 

العفو الدولية.
وفي 24 أغسطس املاضي، أعلن زعيم »بوكو حرام« »أبو بكر 

شيكاو« قيام »اخلالفة اإلسالمية« شمال شرقي نيجيريا، وفقا 
لشريط ڤيديو حصل عليه موقع املعلومات املستقل »مراسلو 

الصحراء«.
ورغم أن زعيم تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي« عبداملالك 

دردوكال املكنى أبو مصعب عبدالودود رفض، إلى حد اآلن، مبايعة 
»داعش«، ألسباب تتعلق بحرب الزعامات والقيادة، إال أن العديد 

من كوادر التنظيم قرروا االنضمام إلى صفوف تنظيم »الدولة« في 
الشرق األوسط.

حتوالت باجلملة أصابت أسس تنظيم القاعدة بنوع من الهشاشة، 
وذلك عقب خسارته لبعض نفوذه في القارة االفريقية، مقابل 
صعود »داعش«. بيد أن تأثيرات هذا الصعود كانت »سطحية« 

على املجموعات املسلحة في غرب افريقيا، بحسب الباحث مبركز 
الشرق األوسط وشمال افريقيا مبونتريال الكندية »أديب بن 

شريف«. »بن شريف« قال، في قراءة لهذا اجلانب »حذاري من 
اإلفراط في منح داعش خصاال هيكلية ال تتوافر عليها«، إذ »من 
اخلطأ تصور داعش في شكل مؤسسة أو شركة متتلك فروعا 

إقليمية بعالقات وأدوار محددة بوضوح«.
ولفت اخلبير إلى أنه ينبغي تناول »الوالءات بني املجموعات 

)املسلحة( على غرار أنصار الشريعة وميجاو، إضافة إلى تنظيم 
جند اخلالفة، بشكل متصل ومتسلسل«.

و»جند املوت« هو تنظيم ينشط فيما يعرف بـ »مثلث املوت« 
باجلزائر، رؤوسه الثالثة تتشكل من محافظات »تيزو وزو« 

و»بومرداس« والبويرة»، املعقل الرئيسي لتنظيم «القاعدة في 
بالد املغرب اإلسالمي»، ويتزعمه «غوري عبداملالك املدعو خالد 

أبوسليمان.
وتابع قائال »متاما مثلما هو الشأن بالنسبة لظهور املجموعات 

املرتبطة بالقاعدة، فإن بعض الوالءات ال تتجاوز نطاق خطابات 

الدعم، ما يعني أنها رمزية فحسب، أي أنها جزء من استراتيجية 
االتصاالت املعتمدة«، إال أن ذلك ال مينع وجود »بعض املجموعات 
التي تتبنى أساليب وطرق عمل داعش«، فمقتل »إيرفيه غورديل« 
متسلق اجلبال الفرنسي الذي خطف وقتل في سبتمبر املاضي، 
على أيدي تنظيم »جند اهلل« يوحي بنفس عمليات قطع الرؤوس 
التي تقوم بها »داعش«. ومع ذلك، يبقى من غير املؤكد أن يتبنى 

التنظيم في املستقبل هذا األسلوب ويكرر فعلته.
أما بالنسبة لــ »سيسوكو«، فإن اإلشكال احلقيقي يبقى، بغض 
النظر عن أسلوب العمل، متعلقا بـ »غياب التنسيق واملوارد أو 
الوسائل الالزمة للتصدي لتلك املجموعات املسلحة«، والتي من 
املمكن أن تبسط نفوذها، في املستقبل القريب، على مساحات 
متزايدة من املنطقة والقارة االفريقية عموما، وهو ما يعني أن 

هناك تهديدا من بعيد لداعش وان كان اخلطر مستبعدا في الوقت 
احلالي.

وكمثال على تلك اإلشكالية، أشار اخلبير إلى »ما تتكبده القوات 
األممية )املنيسما( املنتشرة شمالي مالي، من خسائر في أرواح 

جنودها، جراء ظروف العمل والنقص احلاصل على املستوى 
العددي لقواتها، إضافة إلى سوء حالة معداتها املستخدمة، دون أن 

يثير ذلك رد فعل من أي شخص«.
وختم حديثه قائال »طريق التوصل حلل للمسألة األمنية الشائكة 
في منطقة غرب إفريقيا متر وجوبا عبر احلوكمة الرشيدة.. تلك 

أفضل وسيلة ملواجهة خطر داعش احملتمل في افريقيا جنوب 
الصحراء«.

»داعش« في أفريقيا؟.. تهديد غير وشيك وخطر مستبعد
حتليل إخباري

»داعش« يسعى 
ملوطئ قدم في موريتانيا

..ويخطط إلقامة إمارة له 
باجلنوب التونسي

نواكش���وط � األناضول: قال مصدر أمني 
موريتاني، ام���س االول، إن تنظيم »داعش« 
اإلرهابي يس���عى ملوطئ قدم في البالد. وقال 
املصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه ألنه غير 
مخول باحلديث لوسائل اإلعالم، إن »عناصر 
بالتنظيم حاولوا مؤخرا اس���تدراج 4 شبان 
موريتانيني من مدينة أزويرات الشمالية، عبر 
محادثات عن طريق االنترنت«. وأضاف: »اجلهات 
األمنية )لم يحددها( جتري التحقيق حاليا مع 
ثالثة من املعنيني )دون توضيح مصير الرابع(، 
وتأكد لديها حرص التنظيم على إيجاد موطئ 

قدم له في موريتانيا«.

تونس � كونا: كشفت تقارير أمنية تونسية 
امس عن وجود حتركات سريعة جلماعات إرهابية 
على احلدود التونسية � الليبية استعدادا لتسللها 
داخل األراضي التونسية واإلعالن عن إقامة إمارة 

لتنظيم الدولة االسالمية جنوب البالد. 
وأوضح املتحدث الرس���مي لوزارة الداخلية 
محمد علي العروي في بيان صحافي أن اجلماعات 
املتشددة واملنتشرة في ليبيا اضطرت حتت تأثير 
القصف اجلوي لطائرات اجليش الليبي إلى الفرار 
واالقتراب من احلدود التونسية والسعي إلى خلق 

بؤرة توتر أخرى لتحقيق هدفها املزعوم.

العبادي يجدد رفض أي تدخل 
بري عسكري للقوات األجنبية

السيستاني يحذّر من حملة إلسقاط املدن »إعالمياً«

بريطانيا تعتقل 218 شخصًا 
بتهم اإلرهاب منذ مطلع العام احلالي 

أمير اإليزيديني يستنجد: 3000 رهينة لدى داعش

بغ����داد � أ.ش.أ: جدد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي رف����ض حكومته أي تدخل بري 
عسكري للقوات األجنبية في العراق. وقال العبادي 
� في بيان للمكتب اإلعالمي له عقب لقائه بوفد من 
محافظة األنبار، نقلته وكالة أنباء اإلعالم العراقي 
)واع( � إن »احلكومة العراقية ترفض قدوم أي 
قوات برية إلى البالد«، مش����يرا إلى أن مساعدة 
التحالف الدولي تكون عبر الضربات اجلوية التي 
توجهها مبوافق����ة احلكومة. وأوضح أنه جرى 
خالل اللقاء مع وفد األنبار مناقش����ة األوضاع 
األمنية التي تش����هدها احملافظة وجهود القوات 

األمنية لتحرير بعض مناطقها من عصابات داعش 
اإلرهابية، باإلضافة إلى وضع احملافظة اخلدمي.  
إلى ذلك، أعلن جاهد دمير كران، رئيس جمعية 
التضامن مع أسر السجناء واملعتقلني عن دخول 
5 آالف س����جني من أعضاء منظمة حزب العمال 
الكردس����تاني االنفصالية عن الطعام احتجاجا 
على هجمات تنظيم داعش على مدينة كوباني 
)عني العرب( السورية وسياسة حكومة العدالة 
والتنمية إلصرارها على عدم فتح ممر للمساعدات 
اإلنسانية للشعب الكردي في كوباني، بحسب 

صحيفة »جمهوريت« التركية امس. 

بغداد � األناضول: حّذر املرجع الش���يعي 
األعلى بالعراق علي السيستاني، امس العراقيني 
من احلملة التي تشنها بعض وسائل اإلعالم 
لإليحاء بس���قوط بعض مدن العراق ومنها 
العاصمة بغداد، مشيرا إلى ضرورة اعتماد 
العراقيني على أنفسهم في حترير أراضيهم 
من »داعش«. وقال السيس���تاني، في خطبة 
اجلمع���ة التي ألقاها نياب���ة عنه ممثله عبد 
املهدي الكربالئي في مرقد احلس���ني بن علي 
في كربالء وس���ط العراق، إن بعض وسائل 
اإلعالم لم يسمها، أطلقت حملة حاولت اإليحاء 
باحتمالية سقوط بعض مدن العراق ومنها 

بغداد، داعيا املواطنني ألن يكونوا »على حذر 
ووعي من األهداف احلقيقية من هذه احلملة 
اإلعالمية«. وأضاف الكربالئي أن هدف هذه 
احلملة هو »إدخال اخلوف والرعب في نفوس 
العراقيني«. وأش���ار ممثل املرجع األعلى إلى 
ضرورة اعتماد العراقيني على أنفس���هم في 
حترير مناطقهم من »داعش«، داعيا اجلهات 
األمنية إلى تنظيم عملية التطوع في صفوف 
القوات املس���لحة واس���تبعاد ما وصفها ب� 
»العناصر غير املنضبطة«. ودعا إلى استثمار 
ما وصفها ب� »املواقف الطيبة لدول صديقة 

وشقيقة«، دون أن يسمي أيا منها.

لندن � كونا: كشفت السلطات االمنية البريطانية 
امس انها قامت منذ مطلع العام احلالي باعتقال 218 
شخصا بتهم تتعلق باالرهاب ومحاولة االنضمام 
للقتال مع اجلماعات املتطرفة في العراق وسورية.  
وذكر املنس���ق العام لوح���دات مكافحة االرهاب 
ومساعد القائد العام لشرطة لندن )ميتروبولينت( 
مارك رولي في تصريحات صحافية ان اجهزة االمن 
قامت منذ بداية السنة احلالية بإحباط العشرات 

من العمليات واملخططات االرهابية، االمر الذي 
أسفر عن توقيف عدد كبير من املشتبه فيهم.

وأكد رولي ان اجهزة االمن س���جلت ارتفاعا 
قياس���يا في عدد القضايا والتحقيقات املتعلقة 
باالرهاب، مضيفا ان الشرطة تلقت بالغات غير 
مسبوقة العدد من طرف اسر بريطانية خشيت 
من سفر ابنائها الى العراق وسورية للقتال في 

صفوف اجلماعات املسلحة. 

العربية.نت: وّجه حتسني سعيد علي بك 
أمير اإليزيدي���ني في العراق والعالم نداء إلى 
املجتمع الدولي واحلكومة العراقية للمساعدة 
في استرجاع أكثر من 3000 شخص معظمهم 
من النس���اء واألطفال، قام التنظيم املتطرف 
»داعش« بخطفهم، ويقوم ببيعهم في أسواق 

الرقيق.
وذكر حتسني ذلك في مقابلته مع اإلعالمي 
حس���ن معوض ببرنامج »نقطة نظام« على 
شاش���ة »العربية«، وقد التقى به معوض في 

هانوڤر بأملانيا حيث يقيم للعالج.
وكشف األمير حتسني عن وجود نحو 6000 
مقاتل من طائفة اإليزيديني يشاركون في القتال 

ضد التنظيم املتط���رف، ولكنهم يعانون من 
ضعف اإلمكانات وعدم توافر العتاد العسكري 

الالزم.
ولذلك يطالب بدعم مقاتليه ومدهم بالعتاد 
العسكري كجزء من القوة القادرة على التحرك 
على األرض ومواجهة مقاتلي التنظيم املتطرف 
في املعارك البرية مبناطق اإليزيديني في شيخان 

وسنجار.
ويرى أمير اإليزيديني أن حال دوليا يجب 
اتخاذه حلمايتهم، إما بإرجاعهم ملناطقهم أو 
العيش ضمن محمية دولية مع املس���يحيني 
والشبك، وميكن أن تكون هذه املنطقة احملمية 

في محافظة نينوى.


