الثالثاء  21حزيران  2016العدد 2916

سوريا

13

تقرير

ــحاريين
مـحـيـطـهــا .وت ـت ــزام ــن م ـع ــارك الــريــف
الجنوبي مع تحقيق «قــوات سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» تـقـ ّـدمــا عـنــد املــدخــل
الغربي ملدينة منبج ،في ريف حلب
الشمالي الشرقي ،تحت مظلة جوية
مـ ــن غ ـ ـ ـ ــارات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» الـ ــدولـ ــي.
وأع ـل ـنــت «قـ ـس ــد» ،أمـ ــس ،سيطرتها
عـلــى قــريـتــي الــزنـقــل وال ـص ـيــادة ،في
ريف املدينة.
وفــي حــي جــوبــر الدمشقي ،شمالي
ّ
الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ،ت ـ ـمـ ــكـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش م ــن
تفجير نـفــق حـفــره مــن داخ ــل الحي
بــات ـجــاه ج ـســر زم ـل ـكــا ،م ــا أدى إلــى
مقتل عــدد مــن املـسـلـحــن .وبحسب
املصادر امليدانية ،فإن الجيش عمد
إل ــى إش ـغ ــال امل ـس ـل ـحــن ك ـ «تـكـتـيــك»
ع ـس ـك ــري ،ه ــدف ــه إجـ ـب ــار قـنــاصـيـهــم
على التجمع في مبنيني ،سرعان ما
تم استهدافهما ّ
وأدى ذلك إلى مقتل
ج ـم ـيــع ال ـق ـن ــاص ــن .وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق،
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت امل ـس ـل ـح ــن
إلح ــداث خــرق عـلــى مـحــور حرستا،
إذ صـ ّـد الجيش هجومًا فــي محيط
امل ـ ــوارد املــائ ـيــة ،ق ــرب األوتــوس ـتــراد
الدولي ،ما أدى إلى إجبار املسلحني
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع .أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي داريـ ـ ـ ـ ــا،
جـنــوب غــرب الـعــاصـمــة ،فقد ســادت
املـ ـ ــراوحـ ـ ــة االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ال ـ ــدائ ـ ــرة،
وسط معلومات عن تراجع محدود
للجيش ،ضمن بعض املباني على
مـ ـح ــور الـ ـشـ ـي ــاح ،مـ ــا يـ ـه ــدد ب ـخــرق
يـفـضــي إل ــى ف ـتــح ط ــري ــق املـسـلـحــن
إلـ ــى امل ـع ـض ـم ـيــة امل ـ ـجـ ــاورة .أمـ ــا فــي
غوطة دمشق الشرقية ،وتحديدًا في
ّ
بـلــدة الـبـحــاريــة ،فقد تمكن الجيش
مـ ــن قـ ـت ــل  12عـ ـنـ ـصـ ـرًا مـ ــن «ج ـي ــش
ّ
وقت تمكن فيه ،أيضًا،
اإلسالم» ،في
ٍ
م ــن ق ـتــل ع ــدد م ــن مـسـلـحــي «جـبـهــة
النصرة» في بلدة جسرين .إلى ذلك،
شهدت مـحــاور بـلــدات يلدا وببيال،
وم ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك ج ـنــوبــي دم ـشــق،
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة ب ــن «ال ـن ـص ــرة»
ّ
ـدد من
و«داع ــش» ،أدت إلــى وقــوع عـ ٍ
القتلى في صفوف الطرفني.

«خذوهم واحصروهم» في دير الزور:

«داعش» يستبق الميدان بالحرب النفسية
يمر خبر ّ
ّ
صد الجيش
السوري لهجوم «داعشي»
في مدينة دير الزور على نحو
يومي .لكن األيام األخيرة،
شهدت عنفًا غير مسبوق،
معلومات تشير
بالتوازي مع
ٍ
إلى ّنية الجيش فك الحصار عن
المدينة .في المقابل ،بادر
التنظيم إلى خطوة مضادة:
ّ
استباقية
حرب نفسية
نور أيوب
يـبــدو أن لهيب الـحــرب فــي ديــر الــزور
سيتصاعد .تنظيم «داع ــش» يواصل
حفلة «غزواته» على األحياء األخيرة
الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري
فــي املــديـنــة ،فيما تـجــري اسـتـعــدادات
خ ـل ــف األض ـ ـ ـ ــواء ل ـل ـج ـيــش وال ـح ـل ـف ــاء
لـفــك الـحـصــار عــن ع ـشــرات اآلالف من
امل ــدن ـي ــن ...لـكــن الـتـنـظـيــم يـ ــروج على
ّ
طــريـقـتــه أن «واليـ ــة الـخـيــر» لــن تكون
لقمة سائغة ألعدائه .قبل أيام ،أصدر
املـكـتــب اإلع ــام ــي فــي «واليـ ــة الـخـيــر»
(تسمية «داعش» ملحافظة دير الزور)،
دقيقة)
شريطًا تسجيليًا قصيرًا (16
ّ
بعنوان «خذوهم واحصروهم» .يوثق
ف ـيــه «غ ـ ـ ــزوات» املـسـلـحــن ع ـلــى نـقــاط
الجيش ومواقعه في مطار دير الزور
العسكري ،ودوار البانوراما ،وأحياء
السكن الجامعي والجورة والصناعة،
وجبل ثردة ،و«اللواء .»137
يـشـيــر ال ـشــريــط إل ــى تـغـيـيــر التنظيم
ّ
لـ«تكتيكاته» املتبعة فــي امل ـعــارك ،ما
ّ
يدل ـ مع مقاطعة املعلومات امليدانية
ـ عـلــى ص ـمــود الـجـيــش أم ــام هجمات
ك ـب ـيــرة م ـت ـك ــررة ،أص ـب ـحــت ف ــي األي ــام

األخيرة شبه يومية .فال يكاد ُّ
يمر يوم
إال وتشهد إحدى هذه النقاط مواجهة
عنيفة ينكفئ فيها مسلحو التنظيم،
ويعودون أدراجهم.
وي ــدخ ــل اإلصـ ـ ــدار ف ــي س ـي ــاق ال ـحـّـرب
ال ـن ـف ـس ـيــة  -اإلع ــامـ ـي ــة ال ـت ــي يـشــنـهــا
التنظيم ،على وحدات الجيش الباقية
ش ــرق ــي ال ـ ـبـ ــاد .ويـ ـت ــزام ــن نـ ـش ــره مــع
معلومات عن ّ
نية الجيش فك الحصار
ّ
عــن املــديـنــة ال ـتــي خــيــم عليها «شبح
ـدر م ـيــدانــي
املـ ـج ــاع ــة» ،ب ـح ـســب مـ ـص ـ ٍ
(تــرمــى املـســاعــدات الغذائية والطبية
عبر الجو).
ُ
هنا ،تستنتج أسباب النشر الحالية
ّ ً
للفيلم الدموي .أوال ،استباق املعركة
بهجوم «نفسي» على مقاتلي القوات
ّ
املتقدمة من جهة ،وعلى املحاصرين
داخــل املدينة ،من مدنيني وعسكريني
فيها مــن جـهــة ثــانـيــة .ثــانـيــا ،التأكيد
ّ
أن مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ل ــن ي ـم ــل ــوا من
«ال ـغ ــزو» قـبــل الـسـيـطــرة الـكــامـلــة على
جميع امل ــواق ــع .ثــالـثــا ،رف ــع معنويات
مسلحي «داعـ ــش» الــذيــن لــم يحققوا
تغييرًا كبيرًا في املوازين ،أمام الجيش
في دير الزور منذ عام .2014
أمــا على صعيد املضمون العسكري،
وما حمله التسجيل من دالالت ،فيجب
اإلشارة إلى النقاط اآلتية:
ً ّ
ّأوال ،أكد التنظيم أن تكتيكاته القديمة
ل ـ ــم ت ـن ـج ــح ف ـ ــي خـ ـ ــرق اس ـت ـح ـك ــام ــات
الـجـيــش ،وهــو مــا دفـعــه إلــى «اعـتـمــاد
ت ـك ـت ـي ـكــات ج ـ ــدي ـ ــدة» ،بـ ـه ــدف إط ـب ــاق
الـ ـحـ ـص ــار وت ـض ـي ـي ــق الـ ـخـ ـن ــاق عـلــى
العسكريني واملدنينيّ ،
ملمحًا إلى حفر
العديد من األنفاق ،في سياق املعركة،
وات ـ ـ ـبـ ـ ــاع سـ ـي ــاس ــة قـ ـ ّض ــم املـ ـس ــاح ــات
«املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـددة» ،وت ـ ـجـ ــنـ ــب «الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــزوات»
الضخمة ،و«املنفلشة» املساحة.
ّ
ثــانـيــا ،يــتـكــل التنظيم فــي هجوماته
على عنصرين أساسيني« :االنتحاري»
و«االنـ ـغـ ـم ــاس ــي» .ف ـ ـ ـ ّ
ـاألول ي ـق ــود آلـيــة
ّ
مفخخة (مصفحة أحيانًا) ،أما الثاني،

شريط جديد ّ
( 16دقيقة) يوثق
فيه التنظيم
«غزواته»

ف ـي ـخ ـت ــرق ق ـل ــب «الـ ـ ـع ـ ــدو» وص ـف ــوف ــه،
ليبسط سيطرته ،مهيئًا امليدان لرفاقه
ليثبتوا في النقاط الجديدة.
ثــالـثــا ،الطبيعة الـجـغــرافـيــة الصعبة

للمعركة .إذ إن العمل العسكري ،هناك،
يرتكز على املزج بني تكتيكات حروب
«ال ـص ـح ــراء» و«املـ ـ ــدن» ،حـيــث طبيعة
األرض منبسطة ،وتفتقر في معظمها
إلــى املوانع أو الـعــوارض (طبيعية أو
اصطناعية).
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا ،أظ ـ ـهـ ــر ال ـت ـن ـظ ـي ــم ع ـش ــوائ ـي ــة
ّ
الرمايات لدى عناصره .سلط الضوء
عليها كثيرًا .لم يوضح األهداف التي
رماها مسلحوه ،ولم يعرض أي ّ
تقدم
«كبير» للعمليات (على سبيل املثال،
ّ
يصور
لم يذكر ّأية مناطق جديدة ،ولم
ّ
املسلحني بها ،كعادتهم) ،بل ركز على
الــرمــايــات ،وغ ــزارة الـنـيــران ،وأص ــوات
الـتـكـبـيــر .ل ـكــن ف ــي ن ـهــايــة الـتـسـجـيــل،
ُع ـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ج ـ ـثـ ــامـ ــن ش ـ ـهـ ــداء
الجيش ال ـســوري ،قبل أن يــدفـنــوا في
مقابر جماعية.
خ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــا ،ع ـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم قـ ـت ــاه
وج ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــاه ،ف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـ ـن ـ ــه إل ـ ــى
«ال ــواقـ ـعـ ـي ــة» ب ـن ـقــل ض ـ ـ ــراوة امل ـع ــرك ــة،
واالفتخار بهم ،فهم «قتلى في سبيل
الله».
س ــادس ــا ،ت ـحــديــد ال ـه ــدف م ــن الـفـيـلــم،
بــإعــان مــوقــف التنظيم بــأن «املعركة
فــي والي ــة الخير لــم تنته ،بــل لــم تبدأ
بعد ،وإن ما رأيتموه يا نصيرية هو
ّأول الـغـيــث ب ــإذن الـ ـل ــه ،»...وه ــو دليل
ع ـلــى أن ال ـت ـن ـظ ـيــم كـ ــان «ي ـع ـل ــم» مـنــذ
تحرير مدينة تدمر ،في ريــف حمص
ال ـشــرقــي ،أن وج ـهــة الـجـيــش ستكون
مــديـنــة الـسـخـنــة ،وم ــن ثــم دي ــر ال ــزور،
ّ
وه ـ ــو مـ ــا أكـ ـ ـ ــده مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي فــي
التنظيم.
ّ
ك ــل ه ــذه امل ــؤش ــرات ت ـشــي ب ــأن طـبــول
معركة دير الزور املرتقبة بني الجيش
والحلفاء من جهة ،ومسلحي «داعش»
ـت
مــن جهة أخ ــرى ب ــدأت تـقــرع ،فــي وقـ ٍ
تزداد فيه استعدادات األخير ،لتحقيق
مـكــاســب مـيــدانـيــة كـبـيــرة قـبــل إط ــاق
ّ
الجيش ّ هجومه ،ولشن حــرب نفسية
ّ
ٌ
ضليع بها.
يدعي أنه

إحباط أكبر «مؤامرة إرهابية» في طهران
طهران ــ حسن حيدر
تـتــوالــى فـصــول الكشف عــن الخاليا
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران؛ ع ـ ـشـ ــرات
املـجـمــوعــات والـشـبـكــات مــن مختلف
التوجهات ،تحاول جاهدة الوصول
إل ــى ط ـهــران لـضــرب قـلــب إيـ ــران ،بما
ي ـم ـث ـل ــه م ـ ــن بـ ـع ــد سـ ـي ــاس ــي وأمـ ـن ــي
ومعنوي .املحاوالت السابقة فشلت،
ب ـس ـبــب ت ــزام ـن ـه ــا مـ ــع اس ـت ـح ـقــاقــات
وط ـن ـيــة كــاالن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة،
ح ــن ج ــرى الـكـشــف ع ــن املـجـمــوعــات
ال ـت ــي ح ــاول ــت ضـ ــرب ب ـعــض امل ــراك ــز
االنـتـخــابـيــة ،وبــالـتــالــي ك ــان توقيت
ً
الـعـمـلـيــة ف ــاش ــا ب ـس ـبــب االس ـت ـن ـفــار
األمني الكبير .لذا ،حاولت الجماعات
ّ
امل ـســل ـحــة اس ـت ـغــال أوق ـ ــات ال ـه ــدوء،
خـصــوصــا فــي شـهــر رم ـضــان ،مــا قد
يسمح باستغالل ثغر ّ
معينة لخرق
بعض اإلجراءات األمنية.
إال أن العمليات اإلرهابية لها تاريخ
م ــع ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،يـعــود
إلــى مــا قبل ظهور «داع ــش» ،وتعود
جذورها إلى منتصف الخمسينيات
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ح ـ ـ ــن دارت
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة وعـمـلـيــات أمنية
ضــد إي ــران مــن قبل منظمات كردية،
كانت تدعو إلى االنفصال خالل حكم
الـشــاه ،وتـ ّـم التعامل معها عسكريًا،
ب ـم ـســاعــدة أم ـي ــرك ـي ــة ،لـتـسـتـمــر هــذه

الـ ـتـ ـح ــرك ــات والـ ـن ــزع ــة االن ـف ـص ــال ـي ــة
ّ
املسلحة حتى ما بعد انتصار الثورة
اإلسالمية.
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـت ـخــذ ال ـت ـح ــرك ــات ال ـك ــردي ــة
ـزب «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ـ ـ
لـ ـح ـ ّ
امل ـ ـصـ ــنـ ــف إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى الـ ـل ــوائ ــح
األم ـيــرك ـيــة وال ـعــامل ـيــة ـ ـ ـ ش ـم ــال غــرب
إي ــران ،طابعًا عسكريًا على خلفيات
قومية وانفصالية ،فيما الجماعات
ّ
املسلحة جنوب شرق إيران ،وتحديدًا
ف ــي س ـي ـس ـتــان وب ـلــوش ـس ـتــان تتخذ
طابعًا مذهبيًا ،من خالل الدعم الكبير
ال ــذي تحظى بــه هــذه الجماعات من
دول خليجية واستخبارات أجنبية،
خصوصًا أميركية وبريطانية.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـت ـب ـق ـي ــة
الدخول إلــى إيــران ،وهــي مجموعات
غ ـي ــر إي ــرانـ ـي ــة مــرت ـب ـطــة ب ـم ــا يـسـمــى
«قاعدة الجهاد العاملي» ،والذي بات
ال ـي ــوم مـتـجـلـيــا بتنظيمي «داعـ ــش»
و«ال ـق ــاع ــدة» املـنـتـشــريــن ف ــي ســوريــا
والعراق.
ووجدت هذه الجماعات التكفيرية في
بعض الناشطني واملعارضني للنظام
ّ
اإلي ــران ــي ضــال ـت ـهــا ،ل ـل ـت ـحــرك ضمن
األراض ــي اإليــرانـيــة وداخـلـهــا ،فــزادت
مــن مـسـتــوى الــدعــايــة واالسـتـقـطــاب،
ذلـ ـ ـ ــك أن غ ــالـ ـبـ ـي ــة املـ ـنـ ـضـ ـم ــن إلـ ــى
ّ
امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة عـلــى ال ـحــدود
اإليرانية تعاني من ضعف إمكانات

وجدت الجماعات
التكفيرية في ّ بعض
المعارضين ضالتها

قادتها وعملهم اللوجستي ،ما يدفع
إلى النظر في االنضمام إلى تيارات
أع ـن ــف وأقـ ـ ــوى ت ـلـ ّـبــي حــاج ـت ـهــم إلــى
ال ـق ـت ــال .ومـ ــن ه ـنــا ك ــان ــت م ـح ــاوالت
تجنيد هؤالء الشبان ،التي لم تنجح
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق غ ــاي ـت ـه ــا ب ـف ـعــل ال ـع ـمــل
املضاد الــذي قامت به االستخبارات
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي راق ـ ـب ـ ــت ح ــوال ــى
 1500ش ـخــص تـ ـ ّـم ال ـت ــواص ــل معهم
ّ
م ــن ق ـبــل ج ـمــاعــات مـســلـحــة حــاولــت
استقطابهم ،وبالتالي جرى منعهم
من الذهاب إلى القتال.
وفي مواجهة غياب البيئة الحاضنة
فــي إي ـ ــران ،بـشـكــل ع ــام ،واقـتـصــارهــا
على املــراكــز الحدودية تحت إشــراف
أم ـ ـنـ ــي واس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري ،ع ـم ـل ــت ه ــذه
املجموعات على إنشاء خاليا نائمة
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــق اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،وعـ ـل ــى ع ــدم
التحرك إال بعد استكمال املستلزمات

الضرورية لتنفيذ عمليات متتالية
ت ـه ــدف إل ــى زع ــزع ــة ال ـث ـقــة الـشـعـبـيــة
بالقوى األمنية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،ي ــوض ــح اإلع ـ ــان
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي عـ ـ ــن اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف الـ ـخ ــاي ــا
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،امل ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع ضـ ــرب
م ـج ـم ــوع ــات إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة شـ ـم ــال غ ــرب
إي ــران ،حجم االسـتـهــداف والتنسيق
ّ
بني املجموعات املسلحة التي حاولت
إشـ ـغ ــال الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة م ــع ال ـع ــراق،
بهدف السماح بإيجاد ثغرة للدخول
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة أخـ ـ ـ ــرى .وت ـع ـت ـق ــد ه ــذه
املجموعات بسهولة تجنيد أشخاص
ف ــي ال ــداخ ــل اإليـ ــرانـ ــي ،ذل ــك أن سعة
األراض ـ ــي اإلي ــران ـي ــة وت ـع ـ ّـدد األعـ ــراق
والقوميات فيها والتداخل السكاني،
تمنع التعرف السريع على الغرباء.
ولكن تبقى مهمة التسليح والتجهيز
هي األصعب ،إذ إن تأمني املتفجرات
واملــواد األولية واألسلحة في الداخل
ً
صعب ،إن لم يكن مستحيال ،ما يدفع
إلى تأمينها عبر الحدود ومن خارج
البالد ،ونقلها عبر مسافات شاسعة
إلـ ــى الـ ــداخـ ــل ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـ ّـرضـهــا
لالنكشاف أمــام املخبرين املنتشرين
داخل الحدود وخارجها.
ً
بناء على ذلك ،أتى إعالن إيران سابقًا
عــن أن عمق  40كلم خــارج حــدودهــا،
يـمـثــل عـمـقــا اسـتــراتـيـجـيــا وعـمــانـيــا

ل ـه ــا ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أي ت ـه ــدي ــد فــي
هذا اإلطــار ستتعامل معه وكأنه في
الداخل ،وهو ما يعطي أفضلية لحرب
اس ـت ـخ ـب ــاري ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة تـ ـق ــوم بـهــا
االستخبارات اإليرانية ،وعلى رأسها
الـ ــوحـ ــدة الـ ـخ ــاص ــة املـ ـع ــروف ــة بــاســم
«الجنود املجهولون لصاحب العصر
وال ــزم ــان» ،وه ــي وح ــدة استخبارية
ال مـ ـق ـ ّـر لـ ـه ــا وت ــابـ ـع ــة لـ ــوزيـ ــر األمـ ــن
مباشرة .وهي تعتبر القوة الضاربة
اس ـت ـخ ـب ــاري ــا ف ــي الـ ــداخـ ــل والـ ـخ ــارج
اإليراني .ومن إنجازات هذه الوحدة،
إفشال عشرات املخططات اإلرهابية
ل ـضــرب إي ـ ــران ،عـبــر جـمــع مـعـلــومــات
بـ ـط ــرق خ ــاص ــة مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج .كــذلــك
ف ــإن م ــن أبـ ــرز إن ـج ــازات ـه ــا اإلقـلـيـمـيــة
عميلة اعتقال عبداملالك ريغي ،أمير
تـنـظـيــم «ج ـنــد ال ـل ــه» ،بـعــدمــا تابعته
االسـتـخـبــارات اإليــرانـيــة عــن قــرب من
باكستان إلــى أفغانستان ،والتقطت
ل ــه صـ ــورًا ف ــي ق ــاع ــدة أم ـيــرك ـيــة ،ومــن
ث ــم تـبـعـتــه إل ــى اإلمـ ـ ـ ــارات ،ح ـيــث كــان
مسافرًا الــى قرغيزستان ،ليتم إنــزال
ّ
الـ ـط ــائ ــرة امل ــدن ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت تـقــلــه
م ــن دبـ ــي إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـقــرغـيــزيــة
بيشكك ،في مطار بندر عباس ،بعدما
هـ ّـددتـهــا مقاتالت حربية وأجبرتها
على الهبوط .وجــرى حينها اعتقال
امل ــاح ــق األول إي ــران ـي ــا ف ــي عـمـلـيــات
تفجير.

