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ال�سي�سي ينفي قيام م�صر
ب�أي عمل ع�سكري في ليبيا

نتنياهو يوا�صل تهديداته للمقاومة ...والوفد الفل�سطيني ينتظر الرد «الإ�سرائيلي» على مقترحاته

عبا�س :اتفقت مع ال�سي�سي على �إطار نهائي لحل الأزمة
ك���ل م���ن ت���اب���ع ال��م��ف��اوض��ات
غ��ي��ر ال��م��ب��اش��رة ف��ي ال��ق��اه��رة بين
الوفدين الفلسطيني ووف��د العدو
برعاية مصر ،يدرك أن هذا الكيان
االستيطاني السرطاني ال يستطيع
أن يكون إال ذاته ،وال يمكنه الخروج
م��ن عباءته وك��س��ر إيديولوجيته
القائمة على العدوان والعنصرية
واإلرهاب ،كما أن الخداع جزء أصيل
ف��ي تكوينه ،وه��و فعالً (ال��خ��داع)
منصوص عليه في نصائح مؤسسه
ثيودور هيرتزل.
وف����ي س���ي���اق إخ������راج خ��ب��ي��ث
صب كل جهده،
لعدوانه على غزة،
ّ
س��ي��اس��ي�ا ً وإع�لام��ي��ا ً وت��ف��اوض��ي �اً،
لتصوير ما تقوم به باعتباره حربا ً
م��ع ال��م��ق��اوم��ة ،متجاهلة حقائق
ومعطيات مو ّثقة دولياً ،مفادها أن
أكثر من ثلثي الشهداء والجرحى
في غزة من األطفال والنساء ،فيما
الغالبية الساحقة مدنيون.
العدو يتجاهل عن قصد أيضاً،
أن الفلسطينيين ق��ي��ادة وفصائل
�وح��دون ومتفقون خلف
وشعباً ،م� ّ
مطالب المقاومة ،وأن رئيس الوفد
الفلسطيني المفاوض ينتمي إلى
حركة فتح ،وهو ح ّمل «إسرائيل»
المسؤولية عن إفشال مفاوضات
التهدئة ،سواء من خالل مراوغاته
في المفاوضات ،أو عبر التصعيد
المنفلت من عقاله ،وال��ذي وضح
أن��ه محاولة مفضوحة ومكشوفة
الغتيال أي أمل بوقف العدوان.
س��ي��اس��ي�اً ،ق��ال رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود
ع��ب��اس أول م��ن أم���س ،إن���ه اتفق
م��ع الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي على إط���ار نهائي لحل
األزمة.
وأشار عباس في مؤتمر صحافي
في القاهرة إلى أن المبادرة المصرية
هي المبادرة الوحيدة المطروحة

المبادرة المصرية أوالً

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تكون
القوات المسلحة المصرية قد قامت بأي عمل عسكري
داخل األراضي الليبية.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن السيسي قوله خالل
لقائه أمس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية «لم نقم
بأي عمل عسكري خ��ارج حدودنا حتى اآلن» .وأضاف
السيسي أن��ه ال توجد طائرة وال أي ق��وات مصرية في
ليبيا و«لم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل
األراضي الليبية .فقواتنا داخل أراضينا».
وأوضح السيسي وفق وكالة أنباء الشرق األوسط ،أن
مصر معنية مع دول الجوار بأمن وسالمة ليبيا ،مشيرا ً إلى
أن بالده تجري مشاورات حول سبل تحقيق االستقرار في
ليبيا.
وكانت الخارجية المصرية نفت مزاعم ح��ول قيام
طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع تسيطر عليها

خيبة أمل

على الطاولة لبحث تهدئة طويلة
األجل في قطاع غزة.
وذك��ر عباس أن مصر مستعدة
لتنظيم جولة أخرى من المفاوضات
بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين»
من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار
دائم في قطاع غزة .وأضاف أن مصر
ستدعو قريبا ً الوفدين إلى بدء جولة
جديدة للمفاوضات من أجل التوصل
إلى اتفاق بين الطرفين ،ولمناقشة
مطالب الشعب الفلسطيني.
وع��ب��ر رئ��ي��س السلطة ع��ن أمله
ب��ع��ودة ال��م��ف��اوض��ات م��ع الجانب
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي ال��ق��اه��رة لوقف
ال��ح��رب ف��ي قطاع غ��زة ،م��ؤك��دا ً أن
تل أبيب رفضت االعتراف بحكومة
ال��وح��دة الفلسطينية ع��ل��ى رغ��م
اعتراف كل دول العالم ،وأن األولوية
حاليا ً هي لوقف سفك الدماء في غزة
وإعادة اإلعمار.
وفي السياق ،أكد المتحدث باسم
حركة حماس مشير المصري أن «ال
مفاوضات مفتوحة مع «إسرائيل»
على قاعدة المماطلة والتهرب من أي
اتفاق مقبل».

وفي مقابلة خاصة مع الميادين
ق��ال المصري إن «حماس منفتحة
ع��ل��ى أي ت��ح��رك إقليمي أو دول��ي
وتتعامل معه على أس��اس تحقيق
مطالب الشعب الفلسطيني».
من جهة أخرى ،قال عضو المكتب
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ماهر الطاهر في اتصال مع
الميادين أيضا ً إن «الوفد الفلسطيني
المفاوض في القاهرة ينتظر الرد
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ع��ل��ى المقترحات
المقدمة» ،مؤكداً« :عدم التراجع عن
المطالب الفلسطينية».
وع��ل��م م��ص��در أن «إس��رائ��ي��ل» لم
ت���رد ح��ت��ى اآلن ع��ل��ى دع���وة مصر
عودة وفدها إلى القاهرة الستئناف
المحادثات.
وكانت وزارة الخارجية المصرية
دعت الفلسطينيين و«اإلسرائيليين»
في بيان إل��ى «الموافقة على وقف
إطالق النار ألجل غير مسمى في قطاع
غ��زة» .وطالبت ال��وزارة باستئناف
المفاوضات غير المباشرة برعايتها
في القاهرة بهدف التوصل إلى وقف
دائم للقتال.

نتنياهو« :حماس»
ستدفع الثمن

ف��ي س��ي��اق متصل ج���دد رئيس
وزراء ك��ي��ان االح���ت�ل�ال بنيامين
نتنياهو تهديده بمواصلة العدوان
«اإلسرائيلي» على قطاع غزة ،متوعدا ً
بأن «العملية في غزة ستستمر حتى
تحقيق أهدافها وق��د يستغرق ذلك
وقتا ً إلعادة األمن إلى «اإلسرائيليين»
بحسب زعمه.
وكرر نتنياهو في تصريحات نقلتها
إذاع��ة العدو خالل اجتماع لحكومة
كيانه تهديده بالرد بقوة على مقتل
«إسرائيلي» أمس بعد سقوط صاروخ
على مستوطنة بالقرب من قطاع غزة،
مشيرا ً إلى أن المقاومة ستدفع ثمنا ً
باهظاً .وه��دد في بيان له األسبوع
ال��م��اض��ي ب��ش��ن ع����دوان ب���ري على
قطاع غزة وبتصفية ق��ادة المقاومة
الفلسطينية ،معتبرا ً أن كسر المقاومة
هدف لعدوانه.
وق���ال نتنياهو ف��ي تصريحاته
اليوم «ليس هناك ولن يكون هناك
أي حصانة ألي شخص يقوم بإطالق

النار على «اإلسرائيليين» وهذا ينطبق
على كل قطاع غزة وكل الحدود».
وتفاخر نتنياهو في بيانه األسبوع
الماضي ب��دع��م ال��والي��ات المتحدة
األميركية لكيانه في العدوان الذي
يشنه على القطاع ،وقال« :لقد أجريت
أربعة اتصاالت مع الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما خالل العملية في غزة
وأن العالقات مع الواليات المتحدة
قوية جدا ً وأكبر مما يعتقده اآلخرون
وهي منحتنا الغطاء الكامل للدفاع
عن أنفسنا وساعدتنا في الساحة
السياسية» مبينا ً أن كيانه يعمل
بالتعاون مع جهات إقليمية عديدة
في المنطقة لم يسمها بتحقيق أفق
سياسي جديد لـ «إسرائيل» وذلك وفقا ً
لما نقله عنه موقع اّ
وال «اإلسرائيلي».
يذكر أن ال��ع��دوان «اإلسرائيلي»
المتواصل على قطاع غزة منذ السابع
من تموز الماضي ،أدى حتى اآلن إلى
استشهاد  2107أشخاص غالبيتهم
من األطفال والنساء وجرح أكثر من
 10500فضال عن دمار كبير في منازل
وممتلكات الفلسطينيين والبنية
التحتية في القطاع.

اجتماع ال�سعودية عنوانه عربي �سوري وم�ضمونه �أميركي كردي

جامو�س :االجتماع يبحث الملف العراقي في �إطار اال�ستراتيجية الأميركية
الح�سن :فر�صة لتعيد الدول ح�ساباتها ولفتح �آفاق انعطاف في المواقف
دمشق – سعد الله الخليل
بعد طول انقطاع عن أي اجتماع عربي لدراسة الوضع في
سورية ،برزت الدعوة السعودية لعقد اجتماع وزاري تستضيفه
المملكة لما وصفته تستضيفه نواة الدول العربية المكونة من
مصر والسعودية واألردن وقطر واإلم��ارات على مستوى وزراء
الخارجية وذلك لبحث تطورات الوضع في سورية.
ولعل البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية يكشف ما هو
وراء االجتماع ،فبحسب البيان يأتي االجتماع في سياق تدهور
الوضع في المشرق العربي وتنامي وجود التيارات المتطرفة
وتنظيم داعش في كل من العراق وسورية ،وهو ما يفرض أكثر من
أي وقت مضى ضرورة البحث عن حل سياسي لألزمة السورية
يعيد االستقرار إلى سورية ،ويوفر الظروف المناسبة لمكافحة
اإلره��اب ال��ذي بات ظاهرة تهدد األم��ن اإلقليمي على نحو غير
مسبوق» ،إذا ً الهدف مكافحة اإلرهاب.
يفرض توقيت االجتماع تساؤالت عدة حول الدوافع الحقيقية
وراءه والتزامن مع الضربات الجوية األميركية لداعش في
المناطق المتاخمة ألربيل ،ال سيما أن داعش سيطر على سهل
نينوى وأعلن خالفته المزعومة وحدوده منذ أشهر.

سوري عراقي

يرى القيادي في جبهة التغيير والتحرير المعارضة فاتح
جاموس أن هناك العديد من الدول العربية القادرة على تقديم جهد
فعال لحل األزمة السورية ،ولكن بالتأكيد ليست الدول المجتمعة
في السعودية ،كونها ال تمتلك القدرة األخالقية والسياسية للحل،
وأي تدخل في الشأن السوري لتلك الدول جهد تخريبي نحو مزيد
من سفك الدماء والدمار.

واعتبر جاموس في حديث إلى «البناء» أن المجتمعين وإن
كان ظاهر اجتماعهم العنوان السوري ،لكنه في حقيقته يبحث
الملف العراقي في إطار االستراتيجية األميركية الجديدة حيال
العراق من بوابة ضيقة وهي داعش ،كمجموعة مسلحة تخفي
مزيدا ً من التدخل األميركي في العراق والمنطقة ،وتفتح قضايا
خالفية عميقة كالملف الكردي وتعمق الخالف السني ـ الشيعي
في المنطقة.
وفي السياق ذاته يرى الباحث االستراتيجي الدكتور تركي
الحسن أن هذا االجتماع يأتي كمفرزات الواقع العراقي بالصورة
الحالية واق��ت��راب داع��ش م��ن أرب��ي��ل وتهديد مناطق النفوذ
األميركي ،والمتمثلة بحقول النفط التي تستثمرها الشركات
األميركية ومحطات التجسس والمراقبة ف��ي أرب��ي��ل والتي
تستهدف إيران وسورية وروسيا االتحادية .وقال لـ«البناء»:
«لماذا لم تتحرك الواليات المتحدة حين شن التنظيم هجوما ً
على سهل نينوى منذ أشهر».

استراتيجية أميركية

يرى جاموس أن ال��دول المجتمعة تقف إلى جانب القوى
اإلسالمية الفاشية وبالتالي االجتماع لنقل التعليمات األميركية
حول االستراتيجية األميركية الجديدة ،وتابع« :أن��ا كمنتم
لقوى سلمية علمانية،ال أنظر الجتماعات كهذه سوى المزيد
من المواجهة في سورية ودعم لتيارات مسلحة ضمن مؤامرتها
على الشعب السوري».
واعتبر ج��ام��وس أن االجتماع سيقدم لقوى المعارضة
المرتبطة بالمشروع السعودي كاالئتالف جرعة معنوية
ومحاولة لتصويره كممثل للمعارضة السورية المسلحة
المعتدلة.

رغم ال�شراكة االقت�صادية
توتر العالقات الجزائرية مع �أوروبا و�أميركا
على رغ��م أن أح���داث العشرية
ال��س��وداء ف��ي ال��ج��زائ��ر ق��د و ّل���ت اّإل
أن ال��والي��ات المتحدة ال ت��زال تصر
على اعتبار الجزائر إح��دى ال��دول
ال��م��ه��ددة ب��األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة من
خ�لال إط�ل�اق ت��ح��ذي��رات لرعاياها
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة لتوخي الحذر
عند زيارتهم للجزائر ،وهو ما أثار
غضب الحكومة الجزائرية غير أن
ما عكر صفو السلطات الجزائرية هو
تحذير مماثل أطلقته كل من إيطاليا
وإسبانيا وفرنسا الدول التي تجمعها
شراكة اقتصادية مع الجزائر ،ما
ينذر بتدهور في العالقات على األقل
التجارية بين الجزائر وهذه الدول
في الفترة المقبلة وإع��ادة النظر في
الشراكة االقتصادية.
ويبدو كما هو واضح أن الواليات
المتحدة كانت السباقة إلى تحذير
رعاياها في الجزائر من خالل وزارة
خارجيتها التي حذرت األميركيين من
مخاطر السفر إلى الجزائر« ،بسبب
التهديدات التي وصفتها باإلرهابية
ال��م��س��ت��م��رة ،وم��خ��اط��ر ال��ت��ع��رض
لالختطاف بهذا البلد».

موقف مزدوج

فرصة لمراجعة الحسابات

من جهة أخرى ،يرى الحسن أن االجتماع يأتي بعد صدور
قرار مجلس األمن  2170وهو ما يعطي للدول المجتمعة فرصة
ألن تعيد حساباتها ويفتح آفاقا ً النعطاف في المواقف ،وإن
كان ليس بالقدر المأمول منها ،ولكن القرار له نواح إيجابية
كثيرة ،أهم ما فيه أنه سحب الدول باتجاه سورية للتعاون
في مكافحة اإلرهاب .كما أن القرار عاد ليؤكد القرارات السابقة
في مجلس األمن في مجال مكافحة اإلره��اب والتي بلغت 7
قرارات ،إضافة إلى بنود القرار  18التي تحتاج إلى دراسة.
وأضاف الحسن في حديث إلى «البناء»« :فتح القرار الطريق
أمام الدول إلعادة حساباتها خصوصا ً أن الدول المشاركة في
االجتماع تقف في محور واحد ،باستثناء مصر التي مارست
النأي بالنفس بمرحلة ما بعد مرسي .فاالجتماع فرصة للتبرؤ
من داع��ش والنصرة من كل النواحي المالية واللوجستية
والبشرية».
وأكد الحسن أنه من السابق ألوانه معرفة الخطوات العملية
لتلك الدول بمواجهة التنظيمات ،خصوصا ً أنها مهددة من قبل
التنظيمات باستثناء قطر ،وتنتظرها تداعيات كبرى بدأت
بالظهور إلى العلن في األردن والسعودية والكويت التي وإن
لم تحضر االجتماع إال أن التيار السلفي التكفيري فيها يسيطر
على قسم ال يستهان به من الشارع .وأض��اف« :ال يملك أمير
الكويت سوى صورته وابتسامته الصفراء ولم يتحرك ضد
داعمي داعش إال بعد صدور القرار األممي  2170على رغم أن
اإلرهابي شافي العجمي كان موجودا ً في الحظلة بدير الزور،
وظهر مفاخرا ً بذبح الشيخ حسين الرجا مع أسرته وأبنائه في
مجزرة الطحلة في دير الزور».

ميليشيات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.
ويعقد وزراء خارجية مصر وليبيا والجزائر وتونس
وال��س��ودان وتشاد وبمشاركة ممثل عن دول��ة النيجر
واألمين العام للجامعة العربي نبيل العربي اجتماع دول
جوار ليبيا الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة
اليوم االثنين.
ويناقش االجتماع الرابع لدول جوار ليبيا األوضاع
السياسية واألمنية في ليبيا التي تؤثر في دول الجوار
وإمكان إيجاد السبل التي تعمل على تعزيز االستقرار
فيها.
ويناقش االجتماع سلسلة تقارير بهذا الخصوص مقدمة
من اجتماعات الخبراء التي عقدت بالجزائر والقاهرة
خالل الشهر الجاري فضالً عن تقارير للمبعوثين العربي
واألفريقي حول نتائج زيارتهما واتصاالتهما مع مختلف
األطراف الليبية.

ويأتي التحذير األميركي في وقت
ي��زور مسؤولون أميركيون الجزائر
ن��ظ��را ً إل���ى دوره����ا االس��ت��رات��ي��ج��ي
والفاعل في المنطقة ،ويتضح الموقف
ال��م��زدوج للدبلوماسية األميركية
ح��ي��ث أش����ادت أخ���ي���را ً ب��ال��ج��زائ��ر،
وقالت إنها البلد الوحيد الذي ضمن
استقراره من كل النواحي على رغم

عنصران من الجيش الجزائري خالل دورية لهما
الظروف األمنية المحيطة به من كل
الجهات ،في إش��ارة منها إلى مالي
وليبيا وتونس ،إذ تعمل على إنهاء
األزمة بين اإلخوة الفرقاء في باماكو
وشمال مالي ،وتترأس لجنة أمنية
ح��ول ليبيا م��ع دول ال��ج��وار ودع��م
تونس ماديا ً ولوجستيا ً للقضاء على
اإلره��اب ال��ذي يحاول إيجاد موطئ
ق��دم ل��ه ف��ي جبل الشعانبي على
أراضي هذا البلد .وفي المقابل تحاول
تشويه صورة الجزائر في تحذيرها
لمواطنيها المتوجهين إلى الجزائر.
وي���ب���دو أن ه����ذه ال��ت��ح��ذي��رات
الغربية قد أث��ارت غضب الحكومة
الجزائرية إذ دان��ت الدبلوماسية
الجزائرية ،التحذيرات األخيرة التي
وجهتها الواليات المتحدة على وجه
الخصوص.

وأع���ل���ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة
الخارجية الجزائرية عبد العـزيز بن
علي شريف أن «التأكيد الذي يشــير
إلى أن مجموعتين إرهابيتين ما زالتا
تنشطان عبر التراب الجـزائري ،غير
مؤسس كليا ً ه��و اآلخ��ر على غ��رار
تحذير  4تموز الماضي المتعلق
بإخطار وقوع هجمات على مؤسسات
فندقية بالجزائر العاصمة».
وت��س��اءل ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة
الشؤون الخارجية عن «عادة اللجوء
إلى صيغ نمطية ما زالت تطبق على
ال��ج��زائ��ر حتى وإن ك��ان��ت الجزائر
من وجهة النظر االستراتيجية قد
تغلبت على اإلره��اب وأصبحت منذ
وقت طويل من الفاعلين األساسيين
في التعاون لمكافحة اإلره���اب في
العالم».

مترد
جوار ليبي متوتر وانتخابات في االنتظار وو�ضع اقت�صادي
ٍّ

تون�س على �صفيح ا�ستحقاقات �ساخنة
دخ��ل المشهد في تونس مرحلة الحسم االنتخابي
ّ
الترشح إلى عضوية البرلمان المقبل ،في
مع فتح باب
مسعى حثيث إلى خروج البالد من نفق مرحلة االنتقال
إلى فضاءات االستقرار السياسي ،إذ سيحيي التونسيون
ذكرى «ثورة الياسمين» الرابعة في « 14يناير» المقبل
بحال مختلفة ،أصبح لهم في ظلّها رئيس دولة وبرلمان
منتخبان يقودان خمسة أعوام مقبلة.
وفي ظل طوابير انتظارات االستحقاقات السياسية ،ال
يزال أمام تونس مجموعة أسئلة من دون إجابات بشأن
الصعد األمنية منها
طبيعة التحدّيات على مختلف
ُّ
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ال سيّما في ظل
استمرار التجاذبات.
وات��س��اع ظاهرة التهديد اإلره��اب��ي ،وت��أزم األوض��اع
في الجارة ليبيا ،وت��ردّي الواقع االقتصادي ،إذ يُجمع

جل المحلّلين على أنّ األب��واب ستبقى مفتوحة على كل
االحتماالت ،وأنّ مرحلة ما بعد االستحقاق لن تقود حتما ً
إلى االستقرار السياسي المنشود ،وإنما هي امتداد لمرحلة
االنتقال الراهنة ،وهو أم ٌر أدركه الرئيس الموقت المنصف
المرزوقي ،وعبّر عنه بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة
وطنية بعد االستحقاق االنتخابي.
دعو ٌة سبقه إليها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
من دون أن يستبعد إمكان أن تؤول مهمة التشكيل إلى
رئيس الحكومة الحالية مهدي جمعة ،فيما أوضح زعيم
حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أنّ «أي طرف
سياسي مهما كان حجمه لن يستطيع حكم البالد منفرداً»،
في إش��ارة إلى ض��رورة البحث عن توافقات تنير عبرها
النخب السياسية «النفق المظلم» ،وتضمن عدم تكرار
تجربة حكم «الترويكا».

بايدن يكرر الدعوة �إلى تق�سيم العراق �إلى ثالث مناطق تتمتع بحكم ذاتي

ظريف :ال وجود ع�سكري ًا لإيران في العراق

أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أن ال يوجد أي جندي إيراني على
األراضي العراقية ،مشيرا ً إلى دعم طهران
لوحدة األراضي العراقية.
وقال ظريف خالل مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أمس في
بغداد« :ليس هناك أي جندي إيراني على
األراض��ي العراقية والعراق ليس بحاجة
لوجودنا العسكري» .وأضاف« :نحن ندعم
من انتخبه الشعب العراقي ،نحترم القرار
ال��ذي يتخذه الشعب العراقي وسندعم
حكومة حيدر العبادي ،كما قدمنا الدعم
لحكومة ن��وري المالكي» .مشيرا ً إل��ى أن
السياسيين العراقيين هم الذين سيشكلون
حكومتهم وال أحد غيرهم وهذا قرار عراقي
أوال ً وأخيراً.
وأوض��ح ظريف« :نشعر بارتياح كبير
لسير العملية السياسية في العراق واختيار
ال��ع��ب��ادي لتشكيل الحكومة ال��ج��دي��دة»،
وتابع« :لقد أثمرت الديمقراطية في العراق
نتيجة حكمة السياسيين العراقيين وإيران
كانت وال تزال تقف إلى جانب العراق بكل
إمكاناتها».
وأردف وزير الخارجية اإليراني« :زيارتي
العراق في هذه الظروف إلبالغ دعم إيران
ق��ي��ادة وحكومة وشعبا ً لحركة الشعب
والقيادة العراقية ضد ما يجري» ،ولفت
إل��ى وق��وف طهران إل��ى جانب العراق في
مواجهة الخطر األخير الذي داهمه .وشدد
على وقوف إيران إلى جانب الشعب العراقي
شيعة وسنة وع��رب�ا ً وتركمان ومسلمين
وغير المسلمين ،والمرجعية في مواجهتهما
للحركة الخطيرة التي تشهدها البالد.
وأكد وزير الخارجية اإليراني أن جماعة

«داع��ش» اإلرهابية ضد المنطقة بأسرها
وال��س�لام ال��دول��ي واإلقليمي ،مشيرا ً إلى
ض��رورة التعاون لمكافحتها .ولفت إلى
التعاون بعيد األم��د واالستراتيجي بين
طهران وبغداد ،معربا ً عن أمله في استمرار
التواصل والتعاون وتطور العالقات بين
البلدين .وأوض����ح« :نتوقع م��ن األخ��وة
العراقيين أن يتعاطوا بشكل مناسب مع
التجار اإليرانيين في العراق وسائر النشطاء
في المجال االقتصادي».
من جهة أخ��رى ،ش��دد وزي��ر الخارجية
العراقي هوشيار زيباري على أن العالم ال
يريد العراق في مواجهة اإلرهاب ،وأشار إلى
الواقع الجديد الذي تحقق في المنطقة بعد
التدخل الدولي لوقف هجمة اإلرهاب.
وقدم زيباري الشكر والتقدير لما قامت به
إيران من جهد لمكافحة اإلرهاب في كل أنحاء
العراق .وأوضح أن «إيران دعمت العراق في
الفترات الصعبة التي مر بها ونحن مدينون
لها» ،معربا ً عن أم��ل ب�لاده في إنجاز كل
االتفاقات مع إيران في أقرب فرصة.

بايدن يدعو إلى تقسيم العراق

وف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ك��رر ن��ائ��ب الرئيس
األميركي ج��و ب��اي��دن دع��وت��ه إل��ى تقسيم
العراق ،وق��ال إن الواليات المتحدة تدعم
نظاما ً فدراليا ً في العراق كوسيلة لتجاوز
االنقسامات في العراق .ويؤيد بايدن منذ
فترة طويلة خطة تقضي بتقسيم العراق
إلى ثالث مناطق تتمتع بحكم ذاتي :للشيعة
والسنة واألكراد.
وقال نائب الرئيس األميركي جو بايدن
في مقال نشر في صحيفة «واشنطن بوست»
إن الواليات المتحدة تدعم نظاما ً فدراليا ً في

العراق ،داعيا ً إلى وحدة البالد التي تعاني
من انقسام كبير .وأكد أن اإلدارة األميركية
مستعدة «لمزيد من تعزيز» دعمها للعراق
في معركته ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية»
وأنها ستدعو شركاءها الدوليين إلى القيام
بذلك أيضاً.
ويقترح بايدن« :نظاما ً فدراليا ً فعاالً»
كوسيلة لتجاوز االنقسامات في العراق.
وه��و يؤيد بايدن منذ فترة طويلة خطة
تقضي بتقسيم العراق إل��ى ث�لاث مناطق
تتمتع بحكم ذاتي للشيعة والسنة واألكراد.
وكتب نائب الرئيس األميركي أن خطة
م��ن ه��ذا ال��ن��وع «س��ت��ؤم��ن تقاسما ً ع��ادال ً
للعائدات بين كل األقاليم وتسمح بإقامة
بنى أمنية متمركزة محليا ً مثل حرس وطني
لحماية السكان في المدن ومنع تمدد الدولة
اإلس�لام��ي��ة ،وف��ي ال��وق��ت نفسه (تضمن)
حماية وحدة وسالمة أراضي العراق».
وأضاف أن «الواليات المتحدة ستكون
م��س��ت��ع��دة ل��ت��ق��دي��م ال��ت��أه��ي��ل وغ��ي��ره من
أشكال المساعدة بموجب (اتفاق اإلط��ار
االستراتيجي) للمساعدة في نجاح هذا
األنموذج».

استعدادات لفك حصار آمرلي

وع��ل��ى صعيد العمليات العسكرية،
تستعد قوات عراقية مشتركة لفك حصار
تنظيم «ال��دول��ة االسالمية» (داع��ش) عن
ناحية آمرلي ،بعد مضي أكثر من شهرين
على صمودها المدهش.
ورش��ح��ت أن��ب��اء م��ؤك��دة أن وح���دات من
الجيش وفصائل المقاومة ومتطوعين من
الحشد الشعبي يتجهزون في سامراء وبلد
للتوجه نحو الناحية المحاصرة.

مؤتمر صحافي مشترك لظريف وزيباري
ومنذ  12حزيران الماضي ،حين سيطر
تنظيم «داع��ش» على ناحية سليمان بيك
المجاورة ،يطبق المسلحون حصارا ً خانقا ً
على آمرلي ،محاولين اقتحامها من دون
جدوى ،بسبب المقاومة العنيفة التي يبديها
األهالي والجيش العراقي والمتطوعون فيها،
ما يجعلها رمز الصمود بوجه «داعش» ،فهي
تخوض أطول وأشرس حصار عرفه العراق
ما بعد .2003
ويحتضن آمرلي وادي (ك��وردره) الذي
يقسمها إلى نصفين ،فيما تحيط بها على
مسافة ما بين  3و 5كلم 34 ،قرية مختلطة.
يبلغ عدد سكان آمرلي  50ألفا ً ومركزها 15
ألفا ً وهم من التركمان ،وفق ما يفيد به عادلي
البياتي مدير الناحية.
وتنسق قيادات الفصائل التي تقاتل إلى
جانب الجيش العراقي فيما بينها على نحو
سريع وعاجل ،لفك الحصار عن آمرلي .وأفاد
شهود بأن حشودا ً عسكرية باتت تصل إلى
مناطق قريبة من البلدة استعدادا ً لمعركة
حاسمة.

البيشمركة تواصل تقدمها

وفي السياق ،تواصل قوات البيشمركة

قوات عراقية إلى جبهة الموصل
الكردية وبدعم من القوات الجوية العراقية
التقدم في المناطق المحيطة بسد الموصل،
لتحريرها من إرهابيي تنظيم داعش .كاميرا
العالم نقلت الحدث من الموصل.
هنا ف��ي ه��ذه المناطق ال��ت��ي تعد من
المتنازع عليها قاتلت ق��وات البيشمركة
الكردية إلى جانب الجيش العراقي عناصر
داع���ش اإلره��اب��ي��ة ،ف��ي م��ع��ارك ضارية
ض��د مسلحي التنظيم اإلره��اب��ي ش��ارك
بها الدعم الجوي العراقي ،هذه المعارك
انتهت بسيطرة القوات المشتركة على سد
الموصل.
ونقلت كاميرا العالم مشاهد من سد
ال��م��وص��ل ال���ذي تسيطر عليه ق���وات من
الجيش العراقي والبيشمركة الكردية،
التي تمكنت بعد معارك شرسة مع مسلحي
داعش من بسط سيطرتها.
ومن خالل هذا التقدم األمني الكبير شجع
القوات العراقية والبيشمركة على التوغل
لتطهير القرى القريبة من سد الموصل،
وفي كل يوم تشهد هذه المناطق اشتباكات
ضد مسلحي هذا التنظيم ،أسفر آخرها عن
مقتل أكثر من عشرة مقاتلين من البيشمركة
وإصابة العشرات بجروح.

سكان آمرلي يستعدون الستقبال «داعش»
وقال س��ردار دوسكي قائد قوات الدفاع
الشعبي للبيشمركة إن ق��وات البيشمركة
سيطرت على المنطقة ،وهناك أعداد قليلة من
مسلحي داعش قريبين من القرى المتاخمة،
لكن ليس هناك أي رد فعل قوي يشكل خطرا ً
على قواتنا الموجودة هنا على سد الموصل.
وت���ق���ول ال���ق���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري��ة من

البيشمركة في هذه المناطق إنها في حالة
تأهب قصوى ،ال سيما في مناطق التماس
م��ع عناصر مسلحي داع���ش اإلره��اب��ي،
فهي مستعدة لكل االحتماالت ،وسيطرة
القوات المشتركة على هذا السد ما هي إال
إنجاز أمني كبير وله أهمية من الناحية
االستراتيجية.

