
08 الثــــورةسربغ ودولغ

تقرير/ مجدي عقبه
منذ ليل السبت األحد واململكة تعيش يف 

حالة من الغموض.
ــاالت بالجملة ألمراء ورجال أعمال  اعتق
ووزراء بتهم فساد، بعد دقائق من أمر ملكي 
ــة  ــة الفساد برئاس ــة ملكافح ــكيل لجن بتش

محمد بن سلمان.
ــكلت صدمة مدّوية  اإلجراءات امللكية ش
ــة وخارجها،  ــم وداخل اململك ــأ الحك يف أرج
األمر الذي دفع العديد من الصحف الغربية 
ــات التطهري الذي يعمد  ــث يف ما ورائي للبح
ــىل الفساد  ــلمان بزعم الحرب ع ــه بن س الي
ــة منافسيه واإلطاحة بآخر  من أجل تصفي
ــك السابق عبدالله بن  ما تبقى من إرث املل

عبد العزيز.
ــرب إيقاف  ــة الغربية، خ وصفت الصحاف
ــة  ــريا وأربع ــاد 11 أم ــة الفس ــة مكافح لجن
ــوزراء السابقني،  ــني وعرشات ال وزراء حالي
ــه مثيل“،  ــق ل ــم يسب ــذي ل ــري ال بــ“التطه
ــت عن  ــة، نقل ــد“ الفرنسي ــة ”لومون صحيف
ــة العامة يف  ــر“ للسياس ــد بيك ــو ”معه عض
ــان أولريكسن، قوله  جامعة رايس، كريستي
ــدى هذه االعتقاالت  ــه ”يبدو أن نطاق وم أن
ــة  اململك ــخ  تاري يف  ــل  مثي ــه  ل ــق  يسب ــم  ل
ــال األمري الوليد  ــث“، ويعترب أن اعتق الحدي
ــب موجة من  ــأنه أن يسب ــالل، من ش بن ط

الصدمات عىل املستوى الداخيل وكذلك يف 
ــوى الدويل، وهو ما قد  عالم املال عىل املست
ظهر يف تراجع أسهم رشكة اململكة القابضة 

فور نبأ االعتقال 9.9 %.
ــد  ــز“ فق ــورك تايم ــة ”نيوي ــا صحيف أم
ــعة  الواس ــاالت  االعتق ــة  حمل ــت  وصف
ــلطة ويل العهد  بالخطوة األخرية لتعزيز س
محمد بن سلمان، االبن املفضل واملستشار 
ــلمان صحيفة (20 دقيقة)،  األول للملك س
ــري الذي  ــراءات بالتطه ــذه اإلج ــت ه وصف
ــيمكن ويل العهد  ــه مثيل وانه س لم يسبق ل
ــىل السلطة،  ــز قبضته ع ــن تعزي ــاب م الش
ــه لجذب الرأي العام  خاصة يف ظل مساعي

العاملي ضمن إصالحاته.
ــعلت موقع ”توتري“  اإلجراءات امللكية أش
ــلمان، برسقة  بتغريدت اتهمت محمد بن س
ــال األعمال الذين  أموال أوالد عمومته ورج

تحفظ عىل أموالهم.
ــرسق عيال  ــلمان ي ــم ”بن س ــت وس وتح
ــن  ع ــعوديون  س ــردون  مغ ــرب  أع ــه“،  عم
ــلمان، يمثل  اعتقادهم بأن ما يقوم به بن س

فسادا ورسقة.
ــبب  ــهري ”مجتهد“، أرجع س ــرد الش املغ
ــتيالء  ــلمان“ يريد االس الحملة كون ”بن س
ــا  ويحيله ــوال  األم ــن  م ــة  كمي ــرب  أك ــىل  ع

لحساباته.
ــه ”بسبب أن  ــكول“، اعترب ان املغرد ”كش

ــيتمكن قرة عينه  ــارب الفساد.. س امللك يح
ــب أول ترليونري يف  (حوحو) من تحقيق لق

التاريخ“.
ــا يحصل،  ــعودي م ــاب س ــف حس ووص
ــيايس يف  ــطو بغطاء س ــه أكرب عملية س بأن

التاريخ.
مغرد آخر علق عىل ما يجري بالقول، إن 
ــة باختصار: ال أحد يحق له أن يفسد  القص

ويرسق غري بن سلمان.
ــف للملك  ــردون كي ــاءل مغ ــني تس يف ح
ــن أنفق عرشات  ــاد، وهو م ــارب الفس أن يح

املاليني خالل إجازته يف املغرب.
ــة  منظم ــس  ورئي ــودي  السع ــارض  املع
”القسط“ لحقوق اإلنسان، يحيى عسريين 
ــت  ــة إذا كان ــات السعودي ــرب ان السلط اعت
ــاد، عليها أن ترشك  ــادة يف مكافحة الفس ج

املجتمع يف محاربته عرب برملان منتخب.
ــيد،  ــة املعارضة مضاوي الرش ــا الكاتب أم
ــة حسابات  ــل هو تصفي ــدت أن ما حص أك
ــلمان،  ــد ينافسون محمد بن س ــع أمراء ق م
ــهل طريقة  للتخلص من  ــرية إىل أن أس مش

األمراء املنافسني سجنهم يف قضايا فساد.
ــار إىل  ــعد الفقيه، أش ــدوره املعارض س ب
ــن حالة صدام  ــال تعرب ع ــرارات االعتق أن ق
داخل العائلة املالكة، مؤكدا أن إعفاء األمري 
متعب بن عبد الله أخطر من بقية الحملة.

بزعم الحرب على الفساد ..بن سلمان يصفي منافسيه ويطيح 
بآخر ما تبقى من إرث امللك السابق عبداهللا بن عبد العزيز
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حزب اهللا يدعو السعودية إىل عدم التدخل 
يف الشؤون الداخلية للبنان

بريوت/
ــه، السعودية إىل  ــة اللبنانية التابعة لحزب الل ــت الكتلة الربملاني دع
ــتقالة رئيس  ــد، عقب اس ــة للبل ــؤون الداخلي ــل يف الش ــدم التدخ ع

الوزراء سعد الحريري يف عطلة نهاية األسبوع أعلنها من اململكة.
ــة تؤيد نهج  ــزب: إن "الكتل ــه النائب عن الح ــن فضل الل ــال حس وق
الرئيس اللبناني الذي رفض اتخاذ قرار بشأن قبول االستقالة حتى 

يعود رئيس الوزراء سعد الحريري إىل وطنه".
ــي أن السلطات  ــؤول لبنان ــن مس ــرتز" نقلت ع ــة "روي ــت وكال وكان
اللبنانية ترجح أن يكون سعد الحريري محتجزا يف السعودية وأنها 
ــاض لعودته  ــة للضغط عىل الري ــدول األجنبي ــدد التوجه إىل ال بص

لبالده.
ــمه، عىل  ــف عن اس ــؤول اللبناني، الذي طلب عدم الكش ــد املس وأك
ــيتوجه ملطالبة الدول العربية واألجنبية بالضغط عىل  أن "لبنان س
ــار املسؤول إىل  السعودية لإلفراج عن رئيس الوزراء اللبناني"، وأش

أن سعد الحريري ما زال رئيسا للوزراء يف لبنان.
وأضاف، أن "احتجاز الحريري وتقييد حركته يف الرياض هو اعتداء 
ــنعمل مع الدول  ــي كرامتنا، وس ــة وكرامته ه ــىل السيادة اللبناني ع

األخرى إلعادته إىل بريوت".
ــس للوزراء يوم السبت  ــتقال من منصبه كرئي وكان الحريري قد اس
ــا دفع لبنان  ــده يف السعودية، م ــح ألقاه أثناء تواج ــايض يف ترصي امل

نحو أزمة سياسية عميقة.
ــعة النطاق يف  ــتقالة املفاجئة للحريري تكهنات واس وقد أثارت االس
لبنان بأن السياسيني املتحالفني مع السعودية قد تم زجهم يف رصاع 
ــعد الحريري إىل  ــران والسعودية األمر الذي أجرب س ــي بني إي إقليم

اإلعالن عن االستقالة، بحسب رويرتز.
ــري األنباء التي تفيد  ــت السعودية ومساعدو الحري ــن جهتها نف م

بأنه قيد اإلقامة الجربية.

بسبب روسيا..

الناتو يزيد عدد مراكزه 
القيادية بأوروبا

لندن/وكاالت
ــأن الناتو وألول مرة  ــادت صحيفة The Independent ب أف
ــيقوم بتشكيل هياكل قيادية  منذ انتهاء الحرب الباردة، س

جديدة يف أوروبا.
ــتولتنبريغ،  ــف ينس س ــام للحل ــري الع ــك السكرت ــن ذل أعل
ــاء يف الناتو اتفقوا  ــاع الدول األعض ــريا إىل أن وزراء دف مش
عىل إقامة مركزين قياديني جديدين، األول سيقوم بتنسيق 
ــاط  اآلخر عىل  ــيرتكز نش ــة القوات يف أوروبا، بينما س حرك

العمليات البحرية يف املحيط األطليس.
ــة التكّيف مع  ــيواصل عملي ــتولتنبريغ أن الناتو س وذكر س
ــرب هياكلنا  ــال: "تعت ــن. وق ــادي والعرشي ــرن الح ــع الق واق
ــىل مدى عقود  ــف، وقد تطورت ع ــاس التحال ــة أس القيادي
ــار السكرتري العام إىل أن  لتعكس ظروف األمن املتغرية. وأش

عدد املراكز القيادية للحلف يف أوروبا ازداد من 7 إىل 9.
ــكل مركزا  ــول: إن الحلف سيش ــتولتنبريغ  الق ــاف س وأض
ــوه بأن  ــة ألعضائه. ون ــدرات السيرباني ــة الق ــا لتعبئ خاص
ــتبقى تحت اإلدارة  ــدرات السيربانية يف دول الحلف س الق

الوطنية "ولكنها ستصبح جزءا ال يتجزأ من عملياتنا".

ترامب: الواليات املتحدة والصني قادرتان 
على حل قضية كوريا الشمالية

واشنطن/ وكاالت
ــب أن الواليات املتحدة والصني  ــس األمريكي دونالد ترام أعلن الرئي
ــان معا عىل حل كافة املعضالت الدولية، بما فيها قضية كوريا  قادرت

الشمالية.
ــالل لقائهما يف بكني  ــريه الصيني يش جني بينغ خ ــال ترامب لنظ وق
ــاكل تقريبا"، معربا  ــق بأننا نستطيع حل جميع املش ــس: "أنا واث أم

عن اعتقاده بإيجاد حل لقضية كوريا الشمالية.
ــة  التجاري ــات  بالعالق ــة  املرتبط ــل  املسائ ــن  م ــب  ترام ــتكى  واش
واالقتصادية بني البلدين التي ال تزال عالقة، موجها انتقاده لإلدارة 
ــنطن  ــاهمت يف تدهور العالقات بني واش ــة السابقة التي س األمريكي
ــتعود  ــس األمريكي عن ثقته بالعالقات التي س ــني. وأعرب الرئي وبك

باملنفعة املتبادلة عىل البلدين.
ــدة والصني  ــات املتح ــني الوالي ــف التجارة ب ــب أن وص ــبق لرتام وس
ــع الراهن.  ــزم تغيري الوض ــّوه بأنه يعت ــد ون ــاه واح ــق ذات اتج بطري
ــإن العجز التجاري األمريكي مع الصني قد  وحسب تقييم الخرباء ف

يصل إىل 370 مليار دوالر.
ــني بينغ: "إن  ــي جمعه مع يش ج ــالل مؤتمر صحف ــال ترامب خ وق
الوقت يمر برسعة وعلينا أن نترصف فورا. آمل يف أن بكني ستتعامل 
ــذه القضية مقارنة بأي طرف آخر.  ــكل عاجل وأكرث فعالية مع ه بش
ــاوي  ــة يف احتواء هذا الوضع املأس ــيا أيضا إىل املساهم ــو روس وأدع

املحتمل".
ــغ دعوته إىل رضورة  ــدد الرئيس الصيني يش جني بين ــن جانبه ج م
حل القضية النووية يف شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية وعن 

طريق الحوار.
ــاء مع دونالد  ــر صحفي عقب اللق ــني بينغ خالل مؤتم ــال يش ج وق
ــرة الكورية  ــبه الجزي ــة النووية يف ش ــص القضي ــب: "فيما يخ ترام
أكدنا تمسكنا التام بعملية نزع السالح النووي بغية ترسيخ النظام 

العاملي لعدم انتشاره".

الدفاع األمريكية تضع يف 
مزيانيتها تموي ملواجهة روسيا

واشنطن/ وكاالت
ــة املالية 2018م  ــاع األمريكية للسن ــة الدف ــن ميزاني تتضم
ــة، بوضع تدابري ملواجهة  ــة وزيري الدفاع والخارجي مطالب
نشاطات روسيا املهددة  ألمن الواليات املتحدة وحلفائها.

ــيوخ  ــورة نالت موافقة مجليس النواب والش والوثيقة املذك
بالكونغرس األمريكي.

ــددة لألمن  ــية امله ــال الروس ــاطات واألعم ــني النش ــن ب وم
ــزو جورجيا يف عام  ــرت الوثيقة ”غ ــي، ذك ــي األمريك القوم
ــدات للحلفاء  ــام 2014م“ و ”التهدي ــا يف ع 2008م وأوكراني
ــري الرويس بوترية عالية“  ــو“ و ”والتحديث العسك يف النات
ــية يف القطب الشمايل  و“تصاعد الفعالية العسكرية الروس
ــط   ”و“انتهاكات املعاهدات املتعلقة  والبحر األبيض املتوس
ــطة املدى والقصرية املدى  ــاء عىل الصواريخ املتوس بالقض

والسماء املفتوحة“.
وتطلب الوثيقة ”من وزير الدفاع وضع وتنفيذ اسرتاتيجية 

شاملة ملواجهة التهديدات الروسية“.
ــي برامج  ــة عىل موزع ــر الوثيق ــك، تحظ ــة إىل ذل وباإلضاف
ــيما مقدمي خدمات البث  الفيديو املتعددة القنوات، وال س
عرب الكابالت واألقمار االصطناعية، يف مرشوع امليزانية، بث 
ــو ”مملوكة أو خاضعة أو ممولة من الحكومة  أية مواد فيدي

الروسية“.
ــة كذلك،  ــة األمريكي ــرشوع امليزانية العسكري ــن م ويتضم
ــا عىل تصميم صواريخ  ــص 58 مليون دوالر إلنفاقه تخصي
متوسطة املدى جديدة أرضية التمركز. ونوهت الوثيقة بأن 

حول العالمحول العالم
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عواصم/ وكاالت
ــس  رايت ــن  "هيوم ــة  منظم ــد  تستبع ــم  ل
ــون حمالت التوقيف األخرية يف  ووتش" أن تك
السعودية، والتي طالت عرشات الشخصيات 
بتهمة الفساد، "متصلة برصاعات سياسية" 

يف اململكة.
ــد  أوقفت  ــات السعودية ق ــت السلط وكان
ــال أعمال وأمراء،  ــت املايض، وزراء ورج السب
ــن طالل، ووزير  ــم امللياردير الوليد ب من بينه
الحرس الوطني السابق األمري متعب بن عبد 

الله.
ــارة ويتسون، مديرة قسم الرشق  وقالت س
ــاز  ــاء جه ــة، إن "إنش ــدى املنظم ــط ل األوس
ــع حملة  ــن م ــاد، وبالتزام ــد الفس ــد ض جدي
ــل، يثري مخاوف  ــاالت يف منتصف اللي االعتق
ــات السعودية اعتقاالت  حيال تنفيذ السلط

جماعية دون تحديد أساس لالحتجاز".
ــالم  اإلع ــائل  وس إن  ــون،  ويتس ــت  وتابع
ــة "تضع هذه التدابري يف إطار حملة  السعودي
ــري أن  ــاد"، غ ــد الفس ــلمان ض ــن س ــد ب محم
ــري إىل أنها قد تكون  االعتقاالت الجماعية تش
ــية"، بحسب  ــات سياس ــة أكرث برصاع متصل

ويتسون.
ــات السعودية، إىل  ودعت املنظمة السلط
ــاالت وتقديم أدلة ضد  ــباب االعتق تحديد أس

ــة، والحرص عىل  ــخصيات املعني كل من الش
ضمان حقوقهم القانونية.

فيما أكدت الرياض أن التوقيفات قانونية، 
ــات  ــع تحقيق ــوا موض ــم كان ــتبه به وأن املش

معمقة وأنهم سيخضعون للمحاكمة.
ــادت برغبة السلطات  ومع أن املنظمة أش
ــددت عىل  ــا ش ــاد، إال أنه ــدي للفس يف التص
ــات  ــي التحقيق ــة ه ــة الصحيح أن "الطريق
ــة،  ــم الفعلي ــد الجرائ ــة ض ــة الدؤوب القضائي

وليس االعتقاالت الجماعية يف فندق فخم".
ــف  توقي ــكان  م ــول  ح ــات  تكهن ــرسي  وت
ــز  "ريت ــدق  فن ــداول  ت ــم  ويت ــم،  به ــتبه  املش
ــف يف هذا  ــكل مكث ــاض بش ــون" يف الري كارلت

السياق.
ــني أن ويل العهد  ــرى بعض املراقب هذا، وي
السعودي محمد بن سلمان بهذه التوقيفات 
ــأن التحديث،  يمهد الطريق أمام خططه بش
ــح رافيض  ــده ويزي ــز السلطات بي ــث يرك حي
تعميق اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية 

يف اململكة.
فيما يرى آخرون أن الحملة األخرية تأتي 
ــني لإلدارة  ــز موقف املوال ــار تعزي ــا يف إط أيض
ــيما أن  ــة الحالية يف الرياض، وال س األمريكي
ــن طالل،  ــري الوليد ب ــو األم ــني ه ــد املعتقل أح
الذي وصف دونالد ترامب بأنه "عار أمريكا".

ــأن ما يجري  ــو التكهنات بش ــا ال تخل كم
ــات، بأنه تعزيز لتيار  ــة من توقيف يف السعودي
املناهض إليران، نظرا ملا صاحبه من تطورات 

عىل املشهدين اللبناني واليمني.
ــك املركزي  ــب البن ــر، طل ــب آخ ــن جان م
ــة يف اإلمارات، من البنوك  وهيئة األوراق املالي
ــن  ــات ع ــالد، معلوم ــة يف الب ــات املالي والرشك
ــعوديا، حسبما نقلت  حسابات 19 مواطنا س

وكالة رويرتز عن مصادر مرصفية.
ووفقا للمصادر، فإن من بني هؤالء التسعة 
ــدت السلطات  ــراد الذين أك ــرش، بعض األف ع
ــزون يف إطار تحقيق  ــة أنهم محتج السعودي
ــم هو األمري  ــا الفساد، وأحده ــع يف قضاي واس
ــس إدارة رشكة  ــالل، رئيس مجل ــد بن ط الولي

اململكة القابضة وهي رشكة استثمار دولية.
وقالت املصادر املرصفية: إن طلب الهيئات 
ــلت يف وقت سابق  التنظيمية ورد يف نرشة أرس
ــبوع، وإن البنوك استجابت للطلب.  هذا األس
ــب من البنوك  ــت أن السلطات لم تطل وأضاف

تجميد الحسابات.
ــد أطلقت  ــات السعودية ق ــت السلط وكان
ــالد  الب ــاد يف  الفس ــة  ــعة ملكافح ــة واس حمل
ــال أكرث من 60  ــايض، أدت إىل اعتق السبت امل
ــون ورجال  ــم أمراء وموظف ــخصا، من بينه ش

أعمال ومسؤولون رفيعو املستوى.

 موسكو/ دمشق/ وكاالت
أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
ــع  ــق م ــل بالتنسي ــكو تعم أن موس
ــدة وغريهما  ــم املتح ــق واألم دمش
ــاط من  ــاء الدوليني بنش من الرشك
ــوار الوطني  ــد مؤتمر الح أجل عق

السوري.
ــم  باس ــة  املتحدث ــت  وقال
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
ــس، إن  ــي الخمي ــر صحف يف مؤتم
ــن  ــوات م ــرى أي خط ــكو ال ت موس
ــة السورية تهدف إىل  قبل الحكوم
ــوار السوري،  ــر الح ــال مؤتم إفش
ــن "أي  ــث ع ــف البح ــة إىل ك داعي
ــكو  موس ــف  مواق يف  ــات"  تناقض

ودمشق.
ــف  موق أن  ــا  زاخاروف ــدت  وأك
روسيا الداعم إلرشاك أكراد سوريا 
ــم  ــوري ل ــي الس ــوار الوطن يف الح

يتغري وال يزال ثابتا.
الروسية،  ــية  الدبلوماس وقالت 
ــر  املؤتم ــح  يصب أن  يف  ــل  "نأم
ــتعادة  ــق اس ــة يف طري ــة مهم نقط
ــوري وتنوعه  ــع الس ــدة املجتم وح
ــد مبادئ  ــي وتأكي ــي والقوم الدين
ــسات  ــاق الوطني وبناء املؤس الوف

السياسية".
ــر  املؤتم ــد  عق ــد  موع ــأن  وبش
املذكور قالت زاخاروفا، إن موسكو 
لم تعلن عن تحديد املوعد رسميا، 
ــداد  ــري اآلن اإلع ــه يج ــدة أن مؤك
ــل التفاصيل  ــد ك ــر وتحدي للمؤتم
ــك موعده  ــا يف ذل ــه، بم ــة ب الخاص

وشكله والجهات املشاركة فيه.
ــاق أن وزارة  ــذا السي ــر يف ه يذك
ــية أعلنت يف 31  ــة الروس الخارجي
أكتوبر عن توجيه دعوة للمشاركة 
ــوار الوطني السوري  يف مؤتمر الح
إىل ممثيل 33 منظمة، تشمل كذلك 

ــر  تقاري ــارت  وأش ــوريا.  س ــراد  أك
ــر  املؤتم أن  إىل  ــابقا  س ــة  إعالمي
ــوتيش يف 18 نوفمرب،  ــيعقد يف س س
ــرويس  ال ــة  الخارجي ــر  وزي أن  إال 

سريغي الفروف نفى ذلك.
من جهة أخرى أكدت زاخاروفا 
ــم  ــوم بدع ــة تق ــوات السوري أن الق
القوات الجوية الفضائية الروسية، 
ــىل  ع ــاء  القض ــة  عملي ــال  بإكم
األرايض  يف  ــدويل  ال ــاب  اإلره ــر  وك

السورية.
ــية  الدبلوماس ــدت  انتق ــا  كم
ــر آلية  ــد تقري ــن جدي ــية م الروس
ــأن  ــرتكة بش التحقيق الدولية املش
ــوريا،  ــي يف س ــتخدام الكيميائ اس
ــن موقف  ــتغرابها م ــة عن اس معرب
ــق الذي ال يزال  رئيس آلية التحقي
ــق مسؤولية استخدام  يحّمل دمش
غاز السارين يف بلدة خان شيخون 
أي  يف  ــر  النظ ــه  نفس ــف  يكل ــم  ول

سيناريوهات أخرى.
ــا إىل األذهان  ــادت زاخاروف وأع
ــرباء الروس أعلنوا يف مؤتمر  أن الخ
ــن  م أن  ــهر  الش ــع  مطل ــي  صحف
ــور خارج  ــاج الغاز املذك املمكن إنت

املصانع.
الروسية  الدبلوماسية  وجددت 
ــة  ــوى اإلقليمي ــكو للق ــوة موس دع
ــعب  والدولية إىل تقديم الدعم للش
ــال وليس باألقوال  السوري باألفع
ــال  وإرس ــة،  األزم ــة  تسوي يف 
ــق  ــة إىل املناط ــدات إنساني مساع
رشوط  أي  ــرح  ط دون  ــرضرة  املت

مسبقة للقيادة السورية.
ــن الجيش  ــب آخر أعل من جان
ــط  بس ــس،  أم ــوري  الس ــي  العرب
ــة  مدين ــىل  ع ــل  بالكام ــيطرته  س
ــر الزور  ــة دي ــال يف محافظ البوكم
ــىل أن ذلك يعد  ــة، مؤكدا ع السوري

ــم  ــرشوع تنظي ــوط م ــا لسق "إعالن
"داعش" اإلرهابي ورعاته.

ــانا" السورية،  ونقلت وكالة "س
ــش  للجي ــة  العام ــادة  للقي ــا  بيان
ــدات  "وح ــه:  في ــاء  ج ــوري،  الس
ــة بالتعاون مع  ــا املسلح ــن قواتن م
ــة  ــررت مدين ــة، ح ــوات الحليف الق
ــم  تنظي ــل  معاق ــر  آخ ــال،  البوكم
ــة  املنطق يف  ــي  اإلرهاب ــش)  (داع

الرشقية".
ــا بأن  ــادة يف بيانه ــدت القي وأك
ــارك  مع ــد  بع ــق  "تحق ــار:  االنتص
ــداد كبرية من  ــل فيها أع ــة قت عنيف
ــاء للتنظيم  ــني، منهم زعم اإلرهابي

اإلرهابي".
وأشارت القيادة إىل أن: "عنارص 
ــة بدأت عىل الفور بتفكيك  الهندس
ــن  م ــات  ومفخخ ــفة  ناس ــوات  عب
أحياء املدينة" مضيفه بأن وحدات 
ــن الجيش، "ال زالت تالحق فلول  م
ــش)، الهاربني عىل  ــي (داع إرهابي
ــىل ما  ــاء ع ــاه للقض ــن اتج ــرث م أك
ــؤر اإلرهابية يف  ــم يف الب ــى منه تبق
ــري مقراتهم  ــة بعد أن تم تدم البادي

وعتادهم".
واعتربت القيادة العامة للجيش 
ــة البوكمال يمثل،  ــر مدين أن تحري
ــم  ــرشوع تنظي ــوط م ــا لسق "إعالن
ــا  عموم ــة  املنطق يف  ــش)،  (داع
ــه  ــه وداعمي ــام رعات ــارا ألوه وانهي
ــم السيطرة عىل  لتقسيمها، ويحك
ــدود  الح ــن  م ــعة  واس ــات  مساح
ــرق  ــن ط ــة ويؤم ــة العراقي السوري
ــقيقني  ــالت بني البلدين الش املواص
ــاء عىل ما  ــا للقض ــكل منطلق ويش
ــة  ــات اإلرهابي ــن التنظيم ــى م تبق
امتداد  ــىل  ــف مسمياتها ع بمختل

مساحة الوطن".


