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االحتالل ي�ست�أنف عدوانه على غزة وحما�س تحمله م�س�ؤولية خرق الهدنة
المفاو�ضات تتعثر و«�إ�سرائيل» ت�سحب وفدها من القاهرة

الوفد الفلسطيني المفاوض

تفجيرات خلفتها طائرات العدو
انتهت جلسة المفاوضات الصعبة في القاهرة بين الوفدين
الفلسطيني و«اإلسرائيلي» ولم يحصل أي تقدم ،وتبذل جهود
جبارة إلنقاذها .وأكد مراسل الميادين مغادرة الوفد «اإلسرائيلي»
القاهرة وسط صمت «إسرائيلي» رسمي منذ صباح أمس ،بينما
تحاول مصر إنقاذ الموقف.
فيما أفاد مصدر مطلع عن اجتماع قريب للوفد الفلسطيني
لمناقشة تطورات الوضع الراهن بعد التعنت «اإلسرائيلي».
وكانت وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» قالت إن رئيس حكومة العدو
بينامين نتنياهو أمر جيش االحتالل بمعاودة قصف قطاع غزة،
والرد على إطالق صواريخ على منطقة بئر السبع ،كذلك نقل موقع
«يديعوت أحرونوت» العبري عن مصادر سياسية «إسرائيلية»
«أن رئيس الحكومة ووزير األمن أمرا الجيش «اإلسرائيلي» بالعودة
ومهاجمة أهداف «إرهابية» في قطاع غزة ،ردا ً على ما أسموه «خرق
وقف إطالق النار من جانب حماس»» ،فيما نفت حماس على لسان
المتحدث باسمها قيامها بإطالق أية صواريخ.
وكانت وسائل إعالم «إسرائيلية» تحدثت عن إطالق ثالثة
صواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة بئر السبع ،سقطت في
منطقة مفتوحة ،في حين قصفت طائرات االحتالل أرضا ً زراعية
شمال شرقي رفح جنوب القطاع .وتحدثت الوسائل عن طلب
نتنياهو من الوفد «اإلسرائيلي» المفاوض في القاهرة العودة إلى
تل أبيب.
واستؤنفت في القاهرة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين
الفلسطيني و«اإلسرائيلي» ،بعد أن توصل الطرفان االثنين
الماضي إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطالق النار في قطاع غزة
لمدة  24ساعة إضافية .وأجمعت المواقف التي صدرت عن الوفد
الفلسطيني في القاهرة على أن المفاوضات تواجه صعوبات
بسبب تعنت ومماطلة االحتالل.
وأعلن بيان رسمي مصري االتفاق على تمديد الهدنة لمدة 24
ساعة إضافية الستكمال المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين

الفلسطيني و«اإلسرائيلي» في القاهرة ،وهو ما أكدته وسائل
إعالم العدو نقالً عن مصدر سياسي.

الفروف :لهدنة طويلة األمد

وفي السياق ،اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن مفاوضات القاهرة بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» يجب أن
تؤدي إلى هدن ٍة مستقر ٍة وطويلة األمد.
وخالل لقائه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في
موسكو اعتبر الفروف أن هدف الوصول إلى هذه الهدنة «يجب
أن يصبح فرصة جيدة لبدء تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني
«اإلسرائيلي»» ،مضيفا ً أن روسيا ستساعد في ذلك ،كما أكد أن
الوضع في قطاع غزة يثير قلقا ً كبيرا ً في موسكو.
من جهة أخرى ،أكد عريقات أنه جرى التباحث في وضع جدو ٍل
زمني إلنهاء االحتالل ،وأن هناك ني ًة للتوجه إلى الجمعية العامة
لألمم المتحدة في هذا الموضوع .وأشار إلى اتخاذ اإلج��راءات
الالزمة كافة من قبل السلطة الفلسطينية من أجل التهدئة في غزة
وفك الحصار عن القطاع.

غارات لطيران االحتالل

وشن الطيران الحربي «اإلسرائيلي» عصر أمس سلسلة من
الغارات الجوية استهدفت أراضي زراعية في مناطق مختلفة
من قطاع غزة لم تسفر حتى اللحظة عن إصابات في صفوف
الفلسطينيين وذلك بعد أن أمر نتنياهو جيشه بالرد على إطالق
صواريخ من قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد مزاعم «إسرائيلية» بإطالق ثالثة صواريخ
من القطاع على منطقة بئيس السبع جنوب االراض��ي المحتلة
.وأوضحت مصادر في الجيش أن الصواريخ سقطت في أرض
مفتوحة في منقطة بئر السبع مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

عائلة إيزيدية قبل انتقالها إلى سورية

االحتالل يتحمل مسؤولية خرقه للتهدئة

وق��ال��ت ح��رك��ة المقاومة اإلس�لام��ي��ة ح��م��اس إن ال��غ��ارات
«اإلسرائيلية» على قطاع غزة تهدف إلى إجهاض مفاوضات
التهدئة في القاهرة .واعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم
حركة حماس في تصريح لمراسل «األن��اض��ول» مساء أمس
أن «االحتالل «اإلسرائيلي» يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل
تداعيات خرقه للتهدئة» .ونفى وجود أي معلومات لدى حركته
عن «مزاعم إطالق صواريخ من قطاع غزة تجاه «إسرائيل».
وقال الناطق باسم حركة حماس إن االحتالل ينتهج سياسة
المماطلة ،وأضاف :أن موافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد
إطالق النار أربعا ً وعشرين ساعة جاءت استجابة للطلب
وقف
ِ
المصري وإن المقاومة جاهزة لكل االحتماالت.

وزير صهيوني :حماس
جعلتنا أضحوكة العالم!

اعتبر ما يسمى بوزير الداخلية في الكيان «اإلسرائيلي»
جدعون ساعر أن نتائج العملية العسكرية األخيرة على قطاع
غزة والخسائر التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية بالجيش
«اإلسرائيلي» في هذه العملية ،أ ّثرت في صورة تل أبيب أمام
العالم بأسره.
وقال ساعر في تصريحات صحافية نشرتها وسائل إعالم
العدو أول من أم��س االثنين« :إن حركة حماس جعلت من
«إسرائيل» أضحوكة أم��ام العالم ،فمن ظن أننا فزنا بهذه
الجولة واهم» .وأضاف« :إنها مهزلة حقاً ،كيف لدولة عظمى
كـ«إسرائيل» أن تعجز عن القضاء على منظمة إرهابية في بقعة
صغيرة؟!»،على حد زعمه ،مضيفاً« :على الدولة أال تغامر بعد
اليوم ،فقد سقطت هيبتنا وقوة ردعنا».

من نفذ الغارات على داع�ش في الرقة الطائرات الأميركية �أم ياك  130الرو�سية؟

نعي�سة :المعيار المحدد لل�ضربة م�صالح الواليات المتحدة
عز الدين� :أي �ضربة تتطلب غرفة عمليات �سورية تحدد الأهداف
مق�صود :طبيعة المنطقة ال�شرقية ت�سمح با�ستخدام ياك  130بفعالية
دمشق – سعد الله الخليل
بين إشاعة ال��غ��ارات األميركية على الرقة
ونفيها الثابت الوحيد هو الغارات التي أكدتها كل
المصادر وربما نوعية الطائرات التي استخدمت
بحسب ال��م��راق��ب��ي��ن ألول م���رة ط��رح��ت تلك
التساؤالت ،فيما أكدت مصادر أخرى استخدام
الجيش السوري طائرات ي��اك  130الروسية
الصنع ،وعلى رغم نفي مصدر عسكري ما تناقلته
وسائل اإلعالم حول قيام طائرات أميركية بتنفيذ
ض��رب��ات على أه���داف ف��ي مدينة ال��رق��ة إال أن
المصادر لم ِ
تنف ولم تؤكد وقوع الغارات.

اختالف رواية المعارضة

أعلنناشطونمعارضونأنالطائراتالحربية
التي شنت عشرات الغارات الجوية على معاقل
تنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة الرقة وريفها
شمال سورية ليست تابعة للجيش السوري إنما
أميركية ،وتأتي تلك التصريحات بعد دعوات
متكررة أطلقتها قيادات في المعارضة السورية
للواليات المتحدة األميركية لشن ضربات جوية
مماثلة كالتي بدأت بشنها منذ  10أيام على مواقع
لتنظيم الدولة اإلسالمية شمال العراق .وبشأن
تضارب التصريحات قالت تنسيقيات إعالمية
معارضة كتنسيقية «شباب الرقة» و«الرقة
مباشر» إن طيران النظام شن صباح وظهر
األحد 23 ،غارة جوية على مدينة الرقة (شماالً)
ومدينة الطبقة في ريفها الغربي .وتأتي الغارات
الجوية التي وصفت بـ«األعنف» على الرقة منذ
أشهر ،بعد عشرة أيام من سيطرة تنظيم «الدولة
اإلسالمية» على اللواء  93وبعد أسبوعين من
سيطرته على مقر الفرقة  17بالمحافظة.

ياك ......130؟؟!!

أجمع المراقبون الذين واكبوا ال��غ��ارات أن

الطائرات ليست كتلك التي يستخدمها الجيش
السوري في العادة ،ولون بعضها مائل للسواد
وصوت هديرها أخفض من هدير طائرات الجيش
التي تشن الغارات عادة على الرقة ،وأصابت
أهدافها بدقة أكبر بكثير من الطائرات القديمة وهو
ما دفع الكثيرين للظن بأنها أميركية.
في المقابل فإن هناك من يذهب بالتحليل إلى
استخدام الجيش العربي السوري طائرات ياك
 130والتي سبق أن وضعت روسيا جدوال ً زمنيا ً
لتسليم سورية  36طائرة على أن تصل الدفعة
األول��ى ،عبارة عن  9طائرات قبل نهاية العام
الحالي ،وهي طائرة هجومية خفيفة تستخدم
ألغراض التدريب فهل وصلت تلك الطائرات إلى
سورية؟ وهل استخدمها الجيش في الرقة؟
يؤكد المحلل العسكري والباحث االستراتيجي
علي مقصود أن من نفذ الغارات على الرقة ومواقع
داعش هو سالح الجو السوري ،وال يمكن أن يكون
هناك أي فرضية لتدخل أميركي ضد داعش داخل
األراضي السوري.
واعتبر مقصود أن االلتباس الذي رافق الغارات
تزامن مع حملة إعالمية على قنوات معروفة
بالعداء لسورية تروج للغارات وتسوق لمشروع
تدخل عسكري في سورية تكون الخطوات في
العراق مقدمة له ،بما يسمح للحالة العراقية
أن تنعكس في سورية عبر تدخل أميركي في
السياسات بدءا ً من الحكومية إلى األمنية وهذا ما
تسعى إلية أطراف سياسية.
وال يستبعد مقصود أن تكون طائرات ياك
 130قد نفذت الغارات فهي موجودة في سورية
وقامت بأكثر من مهمة ،وسبق أن أعلنت تركيا
استفزاز طائرة سورية إلحدى طائرات ف 16
التركية .وتابع مقصود« :فرضية استخدام تلك
الطائرات قائمة وتخدم رسالة سورية التي لم
تطالب المجتمع الدولي بالتعاون سوى بتجفيف
منابع اإلرهابيين اآلتين عبر الحدود» وأضاف:

من �أكثر الهجمات همجية وق�سوة ّ
أيد عربية
ي�شنها العدو علينا ب� ٍ

الباحث حتر :الأردن ي�ستبدل
خريطة فل�سطين بـ«�إ�سرائيل»
عمان  -محمد شريف الجيوسي

أكد الناشط السياسي عضو اللجنة التنفيذية لتجمع (إعالميون ومثقفون ألجل سورية
ـ اسناد) وجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ،األديب والباحث المناضل م .علي حتر
أن تغيير خريطة فلسطين في مناهج األوالد الصغار وفي مناهج التربية والتعليم في ع ّمان.
واستبدال اسم فلسطين بكلمة «إسرائيل» هو هجمة من أكثر الهجمات همجية وقسوة التي
يش ّنها العدو علينا بأي ٍد عربية.
وأكد حتر أن نتائج هذه الهجمة ال تقاس بعدد الشهداء والجرحى والمباني المدمرة .إنها
بال حدود ،وإنها التطبيق العملي النهائي للعدوان ولسايكس بيكو وكامبل بانرمان وشطب
التاريخ ،وهي األشد تحديا ً لنا مذ كنا .إنه اختراق وعي جيل المستقبل لحرف المستقبل
وحرق المستقبل وتثبيت إرادة التخلي عن حياتنا لمصلحة تكريس حياة المغتصب.
ودعا م .علي حتر شعبيا ً إلى عدم نشر الخريطة المزورة ،خريطة العدوان ،وإنما صورتنا
الحقيقية.

بغداد:مطالب الجماعات العراقية
على طاولة العبادي

«ل��دى الجيش السوري من األسلحة ما يكفي
للقضاء على تلك التنظيمات في حال إيقاف الدعم
بالتمويل والتسليح» ورأى مقصود أن «اختيار
هذا التوقيت الستخدام الطائرات حقق فرض
عنصر المفاجأة بإخفاء أوراق القوى للمرحلة
األخيرة من المعركة التي تطلبت تدخالً أميركيا ً
إلع���ادة ال��ت��وازن��ات في ظل إجماع دول��ي على
ضرورة محاربة داعش بما يقطع الطريق أمام أي
انتقاص من سيادة الدولة السورية».
واعتبر مقصود أن طبيعة المنطقة الشرقية
كمنطقة مفتوحة يمكن استثمارها وتسمح
باستخدام طائرات بفعالية ياك  130وقدرة أكبر
لما تؤمنه من عمق جغرافي استراتيجي والتي
تختلف عن جغرافية المنطقة الوسطى أو ريف
دمشق ،واستبعد مقصود ما يشاع عن استخدام
مطار الطبقة لشن الغارات على مقار داعش في
الرقة ،وقال« :لدى الجيش أماكن آمنة وسرية
تؤمن لتلك الطائرات االنطالقة اآلمنة».
وصممت طائرة «ياك »130-لتدريب الطيارين
وتعليمهم قيادة الطائرات المقاتلة الحديثة .كما
يمكن استخدامها كطائرة مقاتلة خفيفة أيضا ً
ومزودة بتقنية تحديد األهداف بالخودة ورادار
مستقبل للتحذير وأجهزة تشويش نشيطة،
وتمتلك نظام اتصاالت داخلي وخارجي متطور
ورادار قوي يستطيع اكتشاف األهداف الجوية
بمساحة  5أمتار مربعة من مسافة  85و 50كم
من الخلف واألطباق على الهدف من مسافة 65
كم ولديه القدرة على اكتشاف  8أهداف جوية
ومتابعة  4بوقت واح��د .وتتبع هدفين على
األرض في الوقت نفسه.

ميزان القوى ال يخدم
الواليات المتحدة

يميل عادل نعيسة القيادي في جبهة التغيير
والتحرير لالعتقاد ب��أن ال��والي��ات المتحدة
تستخدم داع��ش كما استخدم األفغان العرب
لتحقيق مكاسب تخدم مصالحهم ،ففي العراق
خدم داع��ش واشنطن بثالث مهمات رئيسية،
أولها أن تظهر كمتحكم بمسار األح���داث على
األرض وأن تسجل على «إقليم كردستان» أنها
الالعب الفاعل وثالث المهمان أحدثت التغيير
الحكومي بإبعاد المالكي من الواجهة السياسية
لمصلحة العبادي بعيدا ً من أي معايير سياسية
أو برلمانية.
وأضاف نعيسة في حديثة لصحيفة «البناء»
قد تضرب الواليات المتحدة داعش في سورية
أو خارجها ،فاستهداف داعش ال يمكن أن يقف
عند ال��ح��دود الشمالية لسورية ب��ل ق��د يصل
إلى إدلب ولكن يبقى المعيار المحدد للضربة
مصالح ال��والي��ات المتحدة وف��ق ق��ول البيت
األبيض «الضربة هي جزء من سياستنا العامة
وفق مصالحنا ومصالح قواتنا» ويتابع نعيسة
األه��داف تعود للواليات المتحدة وتجاذبات
البيت األبيض.
ويرى نعيسة أن الحديث عن ضربات محاولة
رد اعتبار لألميركي ليوحي بأن واشنطن التي
غزت العالم قبل تغيير ميزان القوى الدولية التي
لم يعد كما كان سابقا ً لم يعد لمصلحتها على رغم

تفجير الشرق األوسط ،وبالتالي يدرك األميركي
أن��ه ل��م يحقق م��ا ك��ان يتمناه وخ��دع دوال ً في
المنطقة وقوى ومعارضات كانت تمني النفس
بضربة لسورية بل طالبت بذلك.
ويتابع نعيسة« :عند التراجع عن ضرب
سورية شهر تشرين األول شهدنا النحيب والندب
والنواح ومنهم من كان حزينا ً في السعودية»
وق��ال« :من لطم الخدود للمعارضة السورية
أدرك أنها مقبلة على التشظي نتيجة المواقف
األميركية ،وه��ذا ما يشهده االئتالف من خالل
التصريحات واالنتخابات األخيرة كرست هذا
االنقسام على رغم أن ما تقدم ال يلغي أن أميركا قد
تفعل ما تريد وتوجه ضربة على رغم أن التوازن
الدولي على الساحة السورية بدأ يظهر فضاء
سياسيا ً جديدا ً في المدى المنظور» .واختتم
نعيسة بالقول« :المطلوب من المجتمع الدولي
أن يبعد هؤالء الغرباء عن التاريخ والحضارة
عن سورية ،والقوى السورية كفيلة بالتفاهم مع
أي قوى مسلحة سورية».

في وقت يعمل رئيس ال��وزراء العراقي المكلف حيدر
العبادي على إعداد مسودة برنامجه الحكومي لمناقشتها
مع الكتل السياسية ومشاورات تشكيل الحكومة ،أعد
األك��راد والعرب السنة أوراقهم التفاوضية ،وضمنوها
البنود التي يرغبون في تقديمها للعبادي ،ال��ذي اتفق
سياسيون على أن مهمته لن تكون سهلة ،في حين أكد
معصوم أن أمام العراق وحكومته المقبلة مهمات عديدة
يتوجب العمل الحثيث من اأجل إنجازها.
وقال وزير الخارجية العراقي المنتهية واليته هوشيار
زيباري إن مسؤولين أكرادا ً سيشاركون في المفاوضات
الخاصة بتشكيل حكومة عراقية جديدة في إشارة إلى
تحسن العالقات مع اإلدارة المركزية .وأضاف أن
احتمال
ّ
قرارا ً نهائيا ً بخصوص ما إذا كان األكراد سينهون تعليقهم
للمشاركة في الحكومة سيُتخذ في وقت الحق.

ورقة التحالف الكردستاني

في األثناء قال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات
كرم أول من أمس إن ورقة األكراد التفاوضية تتضمن 19
بنداً .وأوضح أن من أبرز البنود في ورقة األكراد التفاوضية
رواتب قوات البيشمركة ،وملف تصدير النفط من اإلقليم،
وحصة إقليم كردستان من الموازنة االتحادية.
ويطالب األك���راد أيضا ً باعتراف السلطة المركزية
بسيطرة اإلقليم على المناطق المتنازع عليها التي فرضوا
سيطرتهم عليها في أعقاب انسحاب القوات العراقية من
تلك المناطق إثر هجوم مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان األكراد قد طالبوا خالل اجتماع مع العبادي لطرح
رؤيته بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة ،بالبحث الجدي
في ملف المناطق المختلف عليها المشمولة بالمادة 140
من الدستور العراقي ،وطالب األك��راد ب��أن تعترف أي
حكومة جديدة بعقود النفط الكردية ودف��ع مستحقات
شركات النفط العاملة باإلقليم.

ائتالف متحدون «سني»

في السياق عرض ائتالف متحدون لإلصالح ،المنضوي
في اتحاد القوى الوطنية «سني» بنود الورقة التفاوضية.
وقالت النائب عن االئتالف نورة البجاري في تصريح
صحافي إن «ال��ورق��ة تتضمن  17بنداً ،وه��ي كالتالي:
تحقيق ال��ت��وازن في جميع مؤسسات ال��دول��ة ،وضمان
استقاللية القضاء واستبعاده عن التأثيرات السياسية،
وإظهار حسن النية بإطالق سراح المعتقلين ،واإلسراع في
إقرار قانون العفو العام وإخراج األبرياء ،واستثناء الذين
تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».

ممتلكات وصالحيات

وكشفت البجاري أن «بنود االتفاقية تتضمن كذلك
إع��ادة ممتلكات وعقارات هيئة استثمار الوقف السني
والمواطنين ،التي ج��رى استمالكها ف��ي ظ��روف غير
طبيعية ،وتفعيل التعديل الثاني لقانون  21بخصوص
توسيع صالحيات المحافظين ومجالس المحافظات،
وال��ب��دء بمشاريع النقل االستراتيجية ف��ي محافظات
األنبار والموصل وصالح الدين وديالى ،وفي مقدمة هذه
المشاريع السكك الحديدية وإنشاء المطارات».

عمليات عسكرية

وتابعت ال��ب��ج��اري بالقول إن «بقية بنود الورقة
التفاوضية نصت على وضع خطة عمل إلعمار المحافظات
المهملة والمتضررة ج ّراء العمليات العسكرية وإيقافها،
والقصف بالطائرات على محافظات نينوى واألنبار
وصالح الدين وديالى وكركوك وأطراف بغداد.
وإعادة المهجرين إلى مدنهم ،وضمان حرية التعبير
التي كفلها الدستور ،وإلغاء قانون المساءلة والعدالة
النتفاء الحاجة إليه ،وحصول اتحاد القوى على منصب
النائب األول لرئيس الجمهورية ،وإظهار حسن النية
بإطالق سراح قيادات الجيش السابق في خطوة للتهدئة».
ولفتت إلى أن «هذه البنود هي خريطة الطريق للتفاوض
مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي».

مهمات عددة

في األثناء أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن أمام
العراق وحكومته المقبلة مهمات ع��ددة يتوجب العمل
الحثيث من أجل إنجازها.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن معصوم أمس قوله
خالل استقباله بقصر السالم في بغداد وفدا ً من التيار
الصدري ،ضم ممثل رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر
واألمين العام لكتلة األحرار النيابية كرار الخفاجي إن
«من بين المهمات األساسية للحكومة المقبلة ،االنفتاح
والتفاهم م��ع دول اإلقليم وال��ع��ال��م العربي م��ن أجل
الوصول إلى عالقات إيجابية وبناءة بين بلدنا وجميع
البلدان في المنطقة ،وبما يرتقي إلى مستوى التحديات
التي تواجه النظام اإلقليمي والمنطقة ،بفعل التمدد
اإلرهابي الخطير».
وأشار معصوم إلى «ضرورة السعي والعمل من أجل أن
تتشكل الحكومة قبل الموعد الدستوري المحدد لتشكيلها
وليس في اللحظات األخيرة الحرجة التي يفرضها هذا
الموعد» .وشهد اللقاء بحث الوضع السياسي واألمني
في البالد وتأثيرات المشاكل المتراكمة فيه ،إضافة إلى
التطرق لمجموعة القوانين العالقة في مجلس النواب
والسبل الكفيلة بإقرارها.

لقاءات قريبة

وكشف رئيس الجمهورية العراقية ،أن هنالك لقاءات
ستجرى بين المسؤولين العراقيين والسعوديين على
كل المستويات خالل انعقاد دورة األمم المتحدة الشهر
المقبل.
وق��ال معصوم في تصريح صحافي أول من أمس:
«إنني سأقوم باتصاالت ومبادرات وستجرى لقاءات بين
المسؤولين العراقيين والسعوديين على هامش انعقاد
دورة األمم المتحدة الشهر المقبل ،ألننا نعيش اآلن خطرا ً
مشتركا ً وهو اإلرهاب ،ويتوجب علينا التنسيق وعلى كل
المستويات للقضاء عليه» .وبيّن أن «لقاءات العراق مع
بعض دول الخليج جيدة بشكل عام ،وهذا ما أكده التأييد
الذي حصلنا عليه من خالل برقيات الدعم ،ال سيما من
المملكة العربية السعودية ،التي ستشكل أرضية جيدة
للتواصل وتقوية هذه العالقات».

القوات الم�سلحة ت�سيطر على مبنى مجل�س محافظة �صالح الدين

البي�شمركة ت�ستعيد مناطق في �شمال العراق

تنسيق سوري مطلوب

يرى الكاتب والمحلل فايز عز الدين أن القرار
 2170الصادر عن مجلس األمن بأنه ال يصب
بمصلحة العرب وال سيما دول العراق وسورية
ولبنان ،ويؤكد عز الدين لصحيفة «البناء» أنه
من منظور الصدقية األميركية أنها ترى في داعش
خطرا ً على أذناب أميركا في المنطقة ،فبمقدار ما
نهبت من أموال وما جنته من بيع النفط باتت
تمتلك موازنة يمكنها أن تشكل قرارها المستقل
عن أميركا إذا ما أرادت أن تنفرد بقرارها المستقل
عن أميركا إذا ما أوكلت إليها مهمات أخرى.
ويؤكد عز الدين أن تدخل الواليات المتحدة
في شمال العراق أتى لحماية األكراد في محاولة
لبناء عالقة للسيطرة على النفط ،مقابل تأمين أو
قطع عهود ببناء كيان مستقل لألكراد وهو أمر
صعب التنفيذ في ظل الرفض التركي السوري
اإليراني والعراقي في الدولة المركزية.
ويعتبر عز الدين أن توجيه الضربات األميركية
لداعش في العراق واختراق أجوائها يمكن أن
يغطيه االتفاق األمني بين واشنطن وبغداد ،فيما
ال يمكنها السير في الخطوة في سورية لغياب
أي تنسيق أميركي سوري يسمح لها باستخدام
األجواء السورية لضرب معاقل داعش في سورية
من دون إشارات وتوجيه من سورية بمعنى أن
تكون غرفة العمليات والمحددة لألهداف سورية
بامتياز ،وإال اعتبرت خرقا ً للسيادة السورية لن
تقبل به سورية ويفرض تقديم شكوى لمجلس
األمن ضد أميركا .وتابع عز الدين بالقول «في
روح القرار ليس هناك ما يسمح للواليات المتحدة
بتوجيه ضربات من دون التنسيق مع سورية».
وي��رى ع��ز ال��دي��ن أن واشنطن مكرهة على
التنسيق مع سورية ألن مسألة اإلره��اب باتت
تهدد أميركا وأوروب��ا ،وما حادثة السطو على
سيارة تابعة للسفارة السعودية في باريس
وس��رق��ة  250أل��ف ي���ورو س��وى مؤشر جديد
على ارت��دادات اإلرهاب في المنطقة ،واعتبر عز
الدين شعرت ال��والي��ات المتحدة ب��أن لداعش
أهدافا ً خاصة وحواضن في شكل النظام الديني
الثيوقراطي والتي باتت مهددة لمصالحها.

القوات العراقية تنتشر على أطراف الموصل
أكد مصدر أمني أمس أن القوات
األمنية تمكنت من السيطرة على
مبنى مجلس محافظة صالح الدين
واالنتشار وسط مدينة تكريت.
ونقلت قناة العراقية الرسمية
عن المصدر قوله إن «القوات األمنية
سيطرت على مبنى مجلس محافظة
ص�لاح ال��دي��ن بعد ط��رد مسلحي
تنظيم داعش منه».
وكانت القوات العراقية تقدمت
سريعا ً من جنوب المحافظة باتجاه
ت��ك��ري��ت ول��ك��ن األل���غ���ام األرض��ي��ة
والقنابل ال��م��زروع��ة على الطرق
ونيران القناصة في الغرب تبطئ
حركتها.
وت��س��ل��ح��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
والكردية بأولى الهجمات الجوية
التي تشنها الواليات المتحدة ضد
المسلحين المتشددين في العراق
منذ أن انسحبت القوات األميركية
من البالد عام .2011

م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت ق��وات
البيشمركة سيطرتها على معظم
المناطق التي انسحبت منها سابقا ً
في شمال ال��ع��راق وس��ط استمرار
تراجع مسلحي «داع��ش» ،تزامنا ً
مع إعالن القوات العراقية اعتزامها
ش��ن هجوم على مدينة الموصل
م��ن أج���ل اس��ت��ع��ادت��ه��ا ،ف��ي حين
أك��د الجيش تطهير س��د الموصل
بشكل كامل ،من قبل قوات مكافحة
اإلره����اب والبيشمركة وبإسناد
جوي مشترك.
وبينما أبلغ الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا أعضاء الكونغرس
أن الضربات الجوية في العراق
ه��ي حماية للمصالح األميركية،
طمأن رئيس ال���وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون مواطنيه بأن بالده
لن ترسل ق��وات برية للتدخل في
األزمة العراقية ،تزامنا ً مع تصريح
وزير دفاعه مايكل فالون بأن الدور

البريطاني ف��ي األزم���ة العراقية
تخطى «المهمة اإلنسانية» وإن
عملياتها ال��م��وس��ع��ة ق��د تستمر
ألشهر.
وق��ال مصدر مسؤول في قوات
البيشمركة في تصريح صحافي إن
قوات البيشمركة تمكنت بالتعاون
مع قوى األم��ن الداخلي على طول
ح��دود إقليم كردستان العراق من
استعادة المناطق التي انسحبت
منها سابقا ً والتصدي لمسلحي
«داعش» وإلحاق خسائر فادحة بهم
وذلك بفضل الدعم واإلسناد الجوي
للطائرات الحربية األميركية.
وأض��اف المصدر أن هناك خطة
وض��ع��ت حيز التنفيذ الستعادة
وحماية المناطق وطرد المسلحين،
مشيرا ً إلى استمرار تدفق المساعدات
الدولية واألسلحة والذخائر من قبل
الواليات المتحدة والدول األوروبية
إلى إقليم كردستان.

