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�شمخاني يدعم الم�سار القانوني لالنتخاب والريا�ض ترحب بالحكومة الجديدة

مدارات

العبادي يرى المالكي �شريك ًا �أ�سا�سي ًا وي�شيد بجهوده في مكافحة الإرهاب

ت��وال��ت أم��س ردود الفعل المرحبة بتكليف حيدر
العبادي تشكيل حكومة عراقية جديدة ،وكانت أبرز
تلك الردود الموقف اإليراني الداعم والترحيب السعودي
بتكليف العبادي.
وكان امين المجلس االعلى لالمن القومي االيراني علي
شمخاني أعلن بأن الجمهورية االسالمية االيرانية تدعم
المسار القانوني الجاري في ما يخص انتخاب رئيس
الوزراء العراقي الجديد.
وقال شمخاني في تصريح أمس خالل الملتقى السنوي
للسفراء ورؤس���اء الممثليات الخارجية للجمهورية
االسالمية في اي��ران في الخارج المنعقد بطهران ،ان
الجمهورية االسالمية تدعم المسيرة القانونية الجارية
في ما يخص انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد.
وأضاف ممثل قائد الثورة االسالمية وأمين المجلس
االعلى لالمن القومي االيراني ،ان االطر القانونية التي
يتضمنها الدستور العراقي كميثاق وطني هي االساس
النتخاب رئيس الوزراء من قبل كتلة الغالبية في البرلمان
العراقي.
ودع���ا شمخاني جميع المجموعات والتحالفات
العراقية للوحدة ورعاية اطر الوحدة الوطنية لصون
المصالح الوطنية واألخ��ذ في االعتبار سيادة القانون
وااللتفات الى الظروف الحساسة للعراق من اجل مواجهة
التهديدات الخارجية.
وأش��اد أمين المجلس االعلى لالمن القومي االيراني
بدور المرجعية الدينية كركن ثابت للحفاظ على التالحم
والوحدة في العراق ،مؤكدا ً دعم الجمهورية االسالمية
االيرانية العراق الموحد واآلمن من اجل خدمة الشعب
والرقي بمكانته االقليمية.

السعودية ترحب

ورحب وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصل
بتسمية رئيس وزراء جديد في العراق خلفا ً لنوري
المالكي الذي تنتقد الرياض سياسته بشدة.
وبخصوص تكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة
عراقية جديدة قال االمير سعود الفيصل باالنكليزية ردا ً
على سؤال «انه خبر سار تلقيته للتو».
كما رحب األمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين
العبادي في بيان له «بقيام الدكتور محمد فؤاد معصوم
رئيس جمهورية العراق بتكليف الدكتور حيدر العبادي
بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة» .معربا ً عن امله
«في نجاح الدكتور العبادي بتشكيل حكومة وطنية
شاملة تمثل جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي».
ويذكر ان معصوم كان قد كلف مرشح التحالف الوطني
حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة للبالد.

العبادي يشيد بجهود المالكي

من جهته ،أش��اد العبادي أم��س ،ب��دور المرجعية
الدينية التي وقفت وما زالت مع العراق دفاعا عن جميع
مكوناته ،داعيا ً القوى السياسية إلى وضع رؤية وطنية
مشتركة لحل مشكالت العراق الدستورية والسياسية
واالقتصادية.
وقال العبادي في بيان إن «العراق يواجه العديد من

وحدة العراق وسالمة أبنائه» كما دعا «الدول الشقيقة
والصديقة وجميع القوى والمنظمات الدولية واإلقليمية
للوقوف مع العراق في هذا الظرف الحساس لمواجهة
داعش وقوى اإلرهاب التي ارتكبت مجازر بحق جميع
مكونات الشعب العراقي والتي تشكل تهديدا ً لجميع
دول المنطقة واألمن والسلم الدوليين».
ودعا «جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور
والعملية السياسية الديمقراطية لتوحيد جهودها
ورص صفوفها واالستجابة للتحديات الكبرى التي
يواجهها ال��ع��راق» ،مشددا ً على ض��رورة وض��ع رؤية
وطنية مشتركة لحل مشكالت ال��ع��راق الدستورية
والسياسية واالقتصادية.

المالكي يدعو العسكر
لاللتزام بواجباتهم

التحديات التي تستهدف وحدته ونسيجه االجتماعي
ومكوناته مما يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة
خطر اإلره����اب ال���ذي يعد م��ن أول��وي��ات��ن��ا باعتباره
يستهدف العراق كدولة ويستهدف شعبنا بجميع فئاته
واطيافه».
وقدم العبادي شكره للشعب العراقي وما قدمه من
تضحيات وصبره على كل الصعاب التي ألمت به ،وقال
«نعاهد عهد الوفاء لهذا الشعب المضحي باننا سنكون
عونا لهم في تجاوز هذه االزمات والعيش بأمن وسالم
ورفاهية».
كما أشاد بالتحالف الوطني العراقي ومنها مكونات

ائتالف دول��ة القانون وح��زب الدعوة االسالمية الذي
نهض بمسؤولياته الثقيلة في هذا الظرف الحساس.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المهام التي تنتظر هذا
التحالف مشيدا ً بـ«الجهود الهائلة التي بذلها رئيس
الوزراء المنتهية واليته نوري المالكي ومجلس الوزراء
على طريق مواجهة اإلرهاب وبناء الدولة» .وقال «إن
المالكي سيبقى أخا ً ورفيق درب وشريكا ً أساسيا ً في
العملية السياسية».
ودعا العبادي «القوات المسلحة واألمنية والمجاهدين
والمتطوعين والعشائر الثائرة إلى المرابطة والدفاع عن
الوطن» مشيدا ً بـ«حجم التضحيات التي قدموها من أجل

النائبة الإيزيدية فيان دخيل
تنجو من �سقوط مروحية في �سنجار
سقطت مروحية عسكرية كانت على متنها النائبة اإليزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل فوق جبل سنجار
شمال العراق أمس خالل ايصالها مساعدات الى نازحي الجبل.
ونقل موقع االتحاد الوطني الكردستاني عن المكتب اإلعالمي للنائب دخيل ،ان األخيرة كانت على متن
المروحية وأصيبت إصابة طفيفة وحالتها جيدة ،مشيرا ً إلى أن قائد المروحية قتل في الحادثة.
ونقل الموقع عن مصادر إعالمية أن  20من نازحي جبل سنجار ممن تم إجالؤهم كانوا على متن الطائرة
وأصيبوا ،كما أصيب أحد أبناء سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني.
وقالت قناة العراقية الرسمية عن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا قوله إن
«النائبة فيان أصيبت بسقوط الطائرة في قضاء سنجار واستشهد قائد الطائرة بعد ارتطامها بجبل سنجار».
وأشار إلى أن الطائرة سقطت أثناء تقديم معونات انسانية للمواطنين في جبل سنجار نتيجة خلل تقني ،وهي
من نوع «ميل مي  .»17وأضاف عطا أنه «تم إجالء النائبة فيان دخيل وعدد من الصحافيين إلى منطقة كردستان
من قبل طيران الجيش».

دعا رئيس ال��وزراء العراقي المنتهية واليته نوري
المالكي القادة والضباط في الجيش والشرطة واألجهزة
األمنية إل��ى االبتعاد عن األزم��ة السياسية وااللتزام
بواجباتهم لحماية البالد؛ فيما اعتبر أن العراقيين
والمنطقة والعالم في خندق واحد لمواجهة «اإلرهاب».
وق��ال مكتب المالكي ف��ي بيان إن رئيس ال���وزراء
ترأس اجتماعا ً ضم كبار القادة والضباط في الجيش
والشرطة واألج��ه��زة األمنية مبينا ً أن «المالكي حث
منتسبي األج��ه��زة األمنية على االب��ت��ع��اد ع��ن األزم��ة
السياسية واالل��ت��زام بواجباتهم األمنية والعسكرية
لحماية البالد».
وطالب المالكي القيادات األمنية بـ«ترك هذا الموضوع
للشعب والسياسيين والقضاء» مشيدا ً بـ«صمود القوات
األمنية العراقية بوجه اإلرهاب بالرغم مما تعانيه من
ضعف التسليح».
وأضاف أن «العراقيين والمنطقة والعالم في خندق
واحد لمواجهة اإلرهاب الذي ال يميز بين مسلم ومسيحي
وعربي وكردي وتركماني وأيزيدي ال في كردستان وال
في البصرة وال في أي مكان في العراق» مشددا ً بالقول
إن «البالد أمانة في أعناقنا جميعا ً وعلينا أن نحميها
بالوعي والحكمة والثبات».
هذا واعتبر نوري المالكي أن القضاء كفيل بمعالجة
الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقا ً للسياقات
الدستورية وحكم المحكمة االتحادية فيما شدد على
ضرورة حماية الدستور ومنع التجاوز عليه.
وأكد المالكي على ضرورة «حماية الدستور وااللتزام
به ومنع التجاوز عليه بالشكل الذي قد يضع العراق
أم��ام انتكاسة ج��دي��دة ال تقل خ��ط��ورة ع��ن انتكاسة
الموصل» مشيرا ً إل��ى أن «ح��ل األزم��ة ف��ي ال��ع��راق ال
يقتصر على الجانب األمني وإنما ترافقه حلول سياسية
واقتصادية وعمرانية واجتماعية وغيرها».
وكلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس االثنين
مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسميا ً بتشكيل
الحكومة بعد أن حظي بتأييد  127نائبا ً من التحالف
الوطني األمر الذي اعتبره رئيس ائتالف دولة القانون
نوري المالكي «خرقا ً دستوريا ً القيمة له» مشيرا ً إلى أنه
كان األجدر برئيس الجمهورية مراجعة نفسه.

انت�شال المزيد من جثامين ال�شهداء من تحت الأنقا�ض في غزة

قلق «�إ�سرائيلي» من لجنة التحقيق الأممية
كشفت صحيفة «»إسرائيل» هيوم»
أنه إذا لم تحصل تغييرات في اللحظة
األخيرة فسيناقش المجلس الوزاري
المصغر تفاصيل االت��ف��اق��ات التي
تبلورت في القاهرة أثناء المحادثات
مع الوفد الفلسطيني .وقالت «كجزء
من االتفاق ستفتح «إسرائيل» المعابر
في إي��رز وك��رم أب��و سالم وستسمح
بتوسيع محدود لمجال الصيد ومن
غير المتوقع أن يجري تجريد قطاع
غزة من السالح في الوقت الحالي فيما
ستتفق «إسرائيل» ومصر على نشاط
مشترك لمنع إع��ادة تسلح حماس
من جديد ،إلى جانب السعي إلتمام
االتفاق قبل انهيار الهدنة».
وأش��ارت الصحيفة إلى «أن القلق
يتزايد في «إس��رائ��ي��ل» من النشاط
المستقبلي للجنة التحقيق التابعة
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة» ،فتأليف اللجنة
بحسب الصحيفة والتفويض الواسع
ال��ذي منح لها «ي��ح��والن مواجهتها
إل��ى مسألة معقدة بصورة ال مثيل
ل��ه��ا» ،على ح��د تعبير مصدر رفيع
المستوى ،وهذا األمر يتطلب «معركة
قضائية وسياسية معقدة وواسعة
لمنع تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين
«إسرائيليين» في المحكمة الجنائية
الدولية في الهاي».

وعينت األمم المتحدة ،أول من أمس،
ثالثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق
في انتهاكات محتملة لحقوق االنسان
وجرائم حرب ارتكبها الطرفان اثناء
الهجوم العسكري لكيان االحتالل
«االسرائيلي» في قطاع غزة.
وس��ي��رأس ول��ي��ام ش��اب��اس وهو
بروفيسور كندي للقانون الدولي
اللجنة التي ستضم ايضا ً دودو دين
وهو خبير سنغالي مخضرم باالمم
المتحدة في مجال حقوق االنسان.
وقال بيان لألمم المتحدة إن الفريق
المستقل سيحقق في «كل االنتهاكات
للقانون االنساني الدولي والقانون
الدولي لحقوق االنسان… في اطار
العمليات العسكرية التي جرت منذ
 13حزيران .»2013
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا ً
بحلول آذار  2015الى مجلس حقوق
االنسان التابع لألمم المتحدة.

تفاصيل عمليات القسام

على صعيد آخ��ر ،كشفت كتائب
الشهيد ع��ز ال��دي��ن القسام الجناح
العسكري لحركة حماس تفاصيل
إحدى عملياتها النوعية التي نفذتها
ضد جنود االحتالل «اإلسرائيلي» في
بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال أحد منفذي الكمين المحكم
لقوة «إسرائيلية» خالل تقرير لقناة
«األقصى» الفضائية مساء االثنين
إن اثنين من عناصر الكتائب كانا
ي��ت��رص��دان ف��ي إح���دى غ��رف منزل
بهدف أسر جندي وفجرا عبو ًة ناسف ًة
في ع��د ٍد من جنود القوات الخاصة
كانوا يقفون بالقرب من العبوة.
وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا
ال��ع��دوان «االسرائيلي» على قطاع
غزة الى  1944شهيدا ً ونحو  10آالف
جريح ،وذل��ك بعدما انتشلت أمس
الطواقم الطبية الفلسطينية جثماني
شهيدين من منطقة خزاعة شرق خان
يونس.
وت��ح��دث��ت م���ص���ادر ط��ب��ي��ة عن
استشهاد مواطن من سكان مدينة
رفح كان يتلقى العالج في مستشفى
العريش المصري من جروح أصيب
بها خالل العدوانِ «االسرائيلي».
ال���ى ذل���ك اس��ت��ش��ه��دت رضيعة
تبلغ من العمر شهرا ً ونصف الشهر
متأثرة بجروح اصيبت بها في قصف
إسرائيلي سابق وسط قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية ،استشهد زكريا
موسى احد كوادر حركة فتح بعد أن
دم��رت ق��وات االحتالل «االسرائيلي»
منزله في بلدة قبالن جنوب مدينة

نابلس ،فيما اصيب  5مواطنين من
عائلة واح��دة واعتقل اثنان آخ��ران
خالل العملية.
واس��ت��م��ر االع���ت���داء اك��ث��ر م��ن 8
س��اع��ات ،استخدمت خ�لال��ه ق��وات
االحتالل عشرات القذائف والجرافات.
وقالت مصادر فلسطينية« :إن آليات
عسكرية «اسرائيلية» وج��راف��ات
وطائرات من دون طيار شاركت في
قصف وتدمير منزل زكريا موسى».

تواصل المفاوضات

في هذه األثناء ،تتواصل في القاهرة
المحادثات غير مباشرة بين الفصائل
الفلسطينية واالحتالل «االسرائيلي»

برعاية مصرية لوقف العدوان على
قطاع غزة ،حيث أكد مصدر في الوفد
الفلسطيني ،أن الجانب المصري
أبلغه بأن الوفد «االسرائيلي» وصل
ال��ى ال��ق��اه��رة ،متوقعا ً قيام الوفد
بتقطيع ك��ام��ل ال��وق��ت المخصص
للهدنة في المحادثات.
وق����ال ال��م��ص��در« :إن ال��ج��ان��ب
الفلسطيني ل��ن يسمح ألي طرف
بتمرير الوقت» ،وأوضح أن استئناف
المفاوضات «جاء على قاعدة التمسك
بمطالب الشعب الفلسطيني التي
سلبها االح��ت�لال منه من دون وجه
حق».
وفي القاهرة ايضا ً دعا االجتماع

ال��ط��ارئ للمندوبين الدائمين لدى
الجامعة العربية المجتمع الدولي الى
التحرك لوقف العدوان «االسرائيلي»
للشعب
على قطاع غزة وتوفير الدعم
ِ
الفلسطيني.
وط���ال���ب ك��ب��ي��ر ال��م��ف��اوض��ي��ن
الفلسطينيين ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات
بتعبئة عربية ودولية لفتح جسور
ب��ري��ة وج��وي��ة وبحرية عبر مصر
واألردن إليصال المعونات الدولية
الى غزة.
واستقبلت المستشفيات المصرية
عددا ً كبيرا ً من الجرحى والمصابين
جراء العدوان «االسرائيلي» المتواصل
على قطاع غزة.

�أ�شاد بتعاون الحكومة ال�سورية

برنامج الأغذية العالمي :م�ساعداتنا �شملت  3.7مليون �شخ�ص في �سورية
دمشق – سعد الله الخليل
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم
خالل لقائه ارثرين كوزين المديرة التنفيذية
لبرنامج األغذية العالمي والوفد المرافق
التزام سورية بتعهداتها وتعاونها الكامل
مع الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة
لتسهيل إيصال المساعدات إلى كل المواطنين
المتضررين من دون تمييز وذل��ك في إطار
احترام السيادة السورية بما يضمن وصول
المساعدات االنسانية إلى جميع المواطنين
السوريين المتضررين وفي مختلف المناطق.
وأشادت كوزين من جانبها بالتعاون السوري
وجهود الحكومة في التغلب على التحديات
التي يواجهها عمل البرنامج في سورية كما
استعرضت التقدم المحرز في تنفيذ خطة
البرنامج ،مجددة التأكيد على استعدادها
مع طاقم البرنامج لبذل كل الجهود في سبيل
نجاح هذه الخطة وتلبية متطلباتها.

مساهمات وجهود

وصلت مساعدات البرنامج الغذائية في
شهر تموز ،إلى حوالى  3.7مليون شخص في
سورية ،بزيادة عن العدد الذي وصلت إليه في
حزيران ( 3.4مليون) .وتلقى أكثر من 300

ألف شخص في المناطق المحاصرة والتي
يصعب الوصول إليها المساعدات الغذائية
التي يقدمها البرنامج بواسطة القوافل عبر
خطوط النزاع في تموز وبحسب البرنامج
ال تزال التحديات األمنية تعرقل قدرته على
تقديم الطعام ،وال يزال عاجزا ً عن مساعدة أكثر
من نصف مليون شخص للوصول إلى هدفه
المتمثل في مساعدة  4.25مليون نسمة .حيث
منع سوء األوضاع األمنية على الطرق وصول
الشاحنات إلى محافظة الرقة ووصل البرنامج
إلى  10آالف شخص من المدنيين المحاصرين
في المناطق الريفية في درع��ا ووص��ل الى
مناطق لم يتمكن من مساعدة غالبية السكان
في هذه المناطق منذ بداية األزمة .وتمكن مطلع
الشهر الجاري من توزيع المساعدات من خالل
فرق الهالل األحمر العربي السوري في القرى
التي تسيطر عليها المعارضة في اليادودة
وتل شهاب وال��زي��زون .وحقق البرنامج في
تموز انجازا ً بالوصول إلى  30ألف مدني في
المعضمية في ريف دمشق للمرة األولى منذ
عامين ،ونقل حصصا ً غذائية تحتوي على
الرز والعدس والزيت والمعكرونة ،والبرغل،
واألطعمة المعلبة والطحين والفاصوليا
والملح والسكر ،إذ كانت المساعدات متوقفة
على رغ��م جهود التفاوض ح��ول الوصول،

وف��ي شهر ت��م��وز ،دخلت شاحنات برنامج
األغذية العالمي محافظة دير ال��زور ،وقدمت
المساعدات الغذائية ألكثر من  76ألف شخص
في المدينة وريفها وذلك بفضل المفاوضات
المكثفة للسماح بوصول المساعدات التي قام
بها برنامج األغذية العالمي وشركاؤه .بعد أن
توقف وصول البرنامج إلى المحافظة منذ أيار
حيث قطع القتال جميع طرق الوصول .وفر
نحو  250ألفا ً من المدنيين من شرق دير الزور
إلى المحافظات المجاورة بما في ذلك الحسكة.
وينقل الجسر الجوي المستمر المكون
من  23رحلة مستأجرة من قبل البرنامج
الحصص الغذائية م��ن دم��ش��ق إل��ى مطار
القامشلي في محافظة الحسكة ،حيث ال تزال
األسر النازحة الجديدة تتوافد إلى المحافظة
لتأمين ال��غ��ذاء إل��ى  50أل��ف�ا ً م��ن النازحين
وبحسب البرنامج ف��إن النازحين األكثر
احتياجا ً يتواجدون في مناطق النزاع والتي
تسيطر عليها المعارضة في المحافظة بما
في ذلك تل حميس ،والشدادة ،ورأس العين،
والعريشة .انضم برنامج األغذية العالمي في
 24تموز لقافلة عبر الحدود تضم شاحنات
تحمل المواد الغذائية للمرة األولى عبر منفذ
باب السالم الحدودي من تركيا إلى سورية
لمساعدة المحاصرين في المناطق الريفية

في محافظة إدل��ب ومن المقرر عبور قوافل
أكثر عبر الحدود األردن��ي��ة والتركية خالل
األي���ام المقبلة كما تمكن برنامج األغذية
العالمي في شهر تموز من تقديم الحصص
الغذائية إلى ما يقرب من  14.500شخص
يعيشون في  74مخيما ً للنازحين في عتمة
والدانا ومناطق أخرى من ريف إدلب ويقدم
برنامج األغذية العالمي القسائم الغذائية
لـ  730من النساء الحوامل والمرضعات في
حمص والالذقية عبر قسائم البرنامج لشراء
المواد الغذائية الطازجة من بيض ومنتجات
أل��ب��ان وف��واك��ه وخ��ض��ار وتحسين الوضع
الغذائي لهم وألطفالهن .وأعلن البرنامج
عن توفير  35مليون دوالر كل أسبوع لتلبية
االحتياجات الغذائية لألسر المتضررة في
سورية والالجئين المقيمين حاليا ً في البلدان
المجاورة.

برامج وخطط عمل

يقوم برنامج األغذية العالمي ،بوصفه
وكالة األمم المتحدة المعنية بمكافحة الجوع،
باالستجابة المستمرة ل��ح��االت ال��ط��وارئ
بتوفير ال��غ��ذاء للجوعى والمستضعفين
على نحو السرعة ويعمل البرنامج على
مساعدة الجوعى في تأمين الغذاء الكافي

لهم في المستقبل .عبر مشاريع تستخدم
الغذاء كوسيلة لبناء األصول ،ونشر المعرفة
وتعزيز ق���درات المجتمعات لتكون أق��وى
وأكثر ديناميكية حيث يقدم البرنامج وجبات
غذائية ألكثر من  20مليون طفل في المدارس
كل عام .وتشجع هذه الوجبات أسر األطفال
على إبقاء أوالدهم في المدارس ،بما يساعدهم
على بناء مستقبل أفضل كما يقدم البرنامج من
خالل برامج الغذاء مقابل األصول مساعدات
غذائية للجوعى مقابل عملهم في مشاريع
من شأنها وضع األسس لغد أفضل .فعندما
يتالشى القلق لدى الناس بشأن كيفية توفير
وجبتهم المقبلة سوف يتاح للمزارعين الوقت
الكافي والقدرة الالزمة لبناء شبكات للري
تساعد في زيادة اإلنتاج .كما تتيح مشاريع
الغذاء في مقابل التدريب للفقراء الفرصة
لتكريس بعض الوقت لتعلم مهارات مثل
تربية النحل ،أو الحياكة ،أو اإللمام بالقراءة
والكتابة ،مما يساعدهم على الحفاظ على
وضعهم االقتصادي في المستقبل وقد طور
البرنامج خبراته في مجموعة من المجاالت
منها تحليل األمن الغذائي ،والتغذية ،وشراء
األغذية ،والدعم اللوجستي لضمان إيجاد
أفضل الحلول لمشكالت الجوعى في مختلف
أنحاء العالم.

وا�شنطن تغ ّير قواعد اللعبة
في العراق
} هدى رزق
تفيد وزارة الخزانة االميركية بأنها والسعودية تسيران على الموجة
نفسه حيال تمويل االره��اب «رسمياً» ،ال سيما في ما يتعلق بتنظيم
دول��ة العراق والشام «داع��ش» .لكن المسارب غير الرسمية للتمويل
غير مراقبة وأهمها سماح الحكومة السعودية لالفراد بتقديم التبرعات
«للتنظيم».
واعتبرت الرياض ،على الصعيد الرسمي ،ان هذه الجماعة منظمة
ارهابية تشكل تهديدا ً مباشرا ً لالمن ضد المملكة ،حيث وضعتها في
آذار الماضي على الئحة االرهاب ،الى جانب «النصرة» المدعومة من
تركيا و«االخ���وان المسلمين» والحوثيين ،واعتبارها اع��داءه��ا فكريا ً
وسياسياً.
ويرسم وضعها االرهابيين مع الحركات السياسية في سلة واحدة
وتصنيفها جميعا ًباالرهاب ،عالمات استفهام حول جدية هذا التصنيف
ومعنا.
وي��ع��ود تمويل «داع����ش» ال��ى ال��ت��ب��رع��ات الخليجية ض��د الحكومة
«الشيعية» في العراق ،كذلك ضد الرئيس االسد في سورية .وهدفت
من خالله الى تعزيز المواقع السنّية في سورية عبر تسريب االموال
والرجال.
وت��دع��ي السعودية ان «داع���ش» يهدد اراضيها ال��ي��وم ،وت��ق��ول إن
بعض السعوديين المنضوين تحت سلطة «التنظيم» يخططون الغتيال
شخصيات أمنية ودينية سعودية ،وان هناك مؤامرة محلية لضرب
مراكز حكومية لذلك قامت بطلب مساعدة من الحكومة المصرية لحماية
حدودها مع اليمن حيث تعتبر التهديد االرهابي األشد ضراوة؟
تتناقض السعودية .فهي تمول االره��اب وت��درب وتدعم «داعش»
وتدعي الخوف منها مما يعود بنا الى التساؤل من هم هؤالء التسعة
والخمسون الذين اعتقلتهم؟ ما هي انتماءاتهم؟ «اخوان مسلمون» ام
حزب الله السعودي؟ ام هي مؤامرة فعلية؟.
هل تكتفي وزارة الخزانة االميركية بتقرير من القطاع الحكومي
السعودي لمراقبة تمويل االرهاب لتجفيف موارده كما تدعي؟ هي تعلم
ان هناك حمالت تمويل ترسل من دول الخليج الى الكويت ومنها الى
سورية .هي ليست المرة االولى التي تستعمل فيها السعودية مقاتلين
من خارج اراضيها ،فهي مولت «القاعدة» في افغانستان ومولت الحرب
في الشيشان ونشرت الفكر التكفيري داخل بعض البلدان اآلسيوية
حيث تقدم المساعدات وتبني المساجد من أج��ل االنتشار سياسيا ً
ومذهبيا ًبعلم االميركيين.
يعود خ��وف الرياض من ارت��داد ه��ذا التنظيم ضدها بعد سماحها
لمواطنيها بدعم االره���اب ال��ى االرت��ب��اط المتزايد لسعوديين بهذه
الجماعات وال شك بأنهم واطرافا ً مانحة من دول الخليج ارسلوا مئات
ماليين ال��دوالرات الى سورية في السنوات االخيرة وقد يزيد نجاح
«داعش» الدعم الخاص لمختلف الحركات «السنية».
وانطالقا ً من الدعم اللوجستي والمالي ،يملك «داعش» اليوم مصادر
دخل مستقلة بعد احتالله مواقع مهمة في العراق وسورية .لقد تجاوز
التنظيم البدايات حيث أمن له الخليج المساعدات فهو انطلق من تهريب
النفط واالسلحة واالثار اليوم ويقوم بعمليات السطو وفرض الخوات
على المؤسسات .واستقر بعدما وضع يده على البنك المركزي في
الموصل في حزيران الماضي .واستولى على معظم اآلبار في سورية
وعلى اكبر مصفاة للنفط في الموصل واسقط المدن المحيطة بمواقع
البترول .
يصل ه��ذا النهب المنظم ال��ى تركيا التي تشتري النفط السوري
بأسعار متدنية وتقوم مافيات النفط الرسمية بتكريره وبيعه في
السوق بالسعر الرسمي .وسيطرت القوات الكردية على مدينة كركوك
ونفطها وشجعت تركيا أربيل على توريد النفط الخام رغم معارضة
الحكومة السابقة.
وتعيد القوى المعادية لمحور المقاومة تموضعها منذ حزيران
الماضي وفاجأت اي��ران  -ف��ورا بعد تمديد محادثاتها النووية التي
لم تتقدم مع الغرب  -بالهجوم على الموصل ووضعتها تحت االمر
الواقع .ومطالبة المالكي الفائز في االنتخابات باالستقالة هي رسالة
الى انتخابات سورية أيضاً .صحيح انه تم احتجاز القنصل التركي
وثمانية واربعين شخصاً ،لكن الحكومة التركية صمتت واشتكت الى
االميركيين .ويعتقد االتراك ان هجوم «داعش» يثبت استقالل الدولة
الكردية ويعلن بداية تقسيم العراق .
وسعى االميركيون ال��ى تغيير ق��واع��د اللعبة م��ن خ�لال وض��ع يد
«داعش» على االرض والثروة في سورية والعراق.
و يضم «داع��ش» الجناح العسكري الجديد لـ«القاعدة» في صفوفه
مجموعة مساجين سابقين في السعودية وسورية والعراق وغوانتانامو
واآلت��ي��ن م��ن ال��غ��رب عبر ال��ح��دود التركية .وت��م تدريبهم ف��ي االردن
وتجهيزهم بأحدث األسلحة وتمويلهم من حلفاء الواليات المتحدة .لكن
هذا «التنظيم» ال يملك القرار الفعلي وهو األداة التي غيرت قواعد اللعبة
التي بدأت في عراق  2003لكنه لن يكون صانع قرارها السياسي.

النائب طارق �سامي خوري:

«�إخوان» الأردن لم يطالبوا بطرد ال�سفير
ال�صهيوني ويمدحون ال�سلطان العثماني
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أعرب النائب األردني طارق سامي خوري في رسالة مفتوحة وجهها لـ«إخوان»
األردن بأنه كان يتصور أن موقف جبهة العمل اﻹسالمي أو تفسيرها االمور سيتغير
بعد العدوان اﻷخير على غزة ،ولكن بعد قراءة بيان اجتماعهم اﻷخير عرفتُ أني
كنتُ مخطئاً ،أو ربما توقعتُ ما أتمناه منهم.
وبعد أن أورد ما يتفق به معهم ،قال إنه يستغرب انهم ال يوجهون االنتقادات
لتركيا ،التي لم تطرد السفير الصهيوني ولم تقطع عالقاتها وال اتفاقاتها العسكرية
واﻷمنية مع الصهاينة؟
مذكرا ً بأن في تركيا سفارة للصهاينة وعالقة الدولة العثمانية وسلطانها مع
الصهاينة بأعلى مستوى للعالقة بين الدول ،بل بينهما أهم االتفاقات العسكرية
واﻷمنية.
ولم يتوقف األمر على ذلك ،بل كالت جبهة العمل اﻹسالمي المديح لها وذكرتنا
بمديح السالطين بأيام غابرة.
وأعرب خوري عن تمنياته بأن تقارن جبهة العمل اإلسالمي بين موقف تركيا من
الكيان الصهيوني ومواقف أغلب دول أميركا الالتينية التي طردت السفير وقطعت
العالقات معه وأعلنتها دولة ارهابية ،طالبت بتحويلها لمحاكم مجرمي الحرب.
ورأى خوري أن قيام جبهة العمل اإلسالمي بانتقاد اﻷردن ومدح تركيا ،كالم
حق يراد به باطل .وقال أن انتقاد اﻷردن وموقفه ﻻ يجعل من موقف قطر جيداً،
فقطر على عالقة مع الكيان يعرفها القاصي والداني وزي��ارات حكام الصهاينة
الدوحة بالصوت والصورة.
وبالنسبة الى «الجزيرة» القطرية التي لم يبق مسؤول صهيوني اﻻ وزار
مكاتبها ومن لم يزرها واقعا ً زارها خلف الشاشة ويستقبل عندهم كضيف كريم
كما يسمونهم عند استقبالهم.
ورجال الدين في قطر الذين لهم دوام ثابت في «الجزيرة» أصدروا مئات الفتاوى
لتحرير ليبيا وتونس ومصر والعراق وسورية ودعوا للجهاد في سورية ولتقديم
المال لما يسمى بـ«ثوار الربيع» لم نسمع منهم فتاوى للجهاد في فلسطين بل
اكتفوا بالدعاء لها وتجاهلوا اﻷقصى ومسرى النبي ومعراجه ،فهناك الجهاد
الحقيقي.
وشدد النائب األردن��ي طارق خوري على أن فلسطين لن يحررها السلطان
العثماني ولن يحررها مال قطر ...وان فلسطين يحررها اتحادنا معاً ،وأن نؤمن
أننا كلنا مسلمون لرب العالمين ،منا من أسلم لله باﻹنجيل ومنا من أسلم لله
بالقرآن وﻻ عدو لنا في ديننا وأرضنا وحقنا إﻻ اليهود ،وعندما نؤمن بهذا تعود
القدس ﻷهلها وستعود ﻷن في أمتنا الكثير من الشرفاء.

