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مدارات

فك الح�صار بعد دخول اتفاق وقف �إطالق النار ح ّيز التنفيذ ...واحتفاالت تعم القطاع

هل نحن �أمام فيديرالية كردية في العراق؟
} هدى رزق
سارعت ق��وات البشمركة الكردية بعد أن سيطرت داع��ش على الموصل
إلى وضع يدها على مدينة كركوك ،أثار األمر حفيظة الحكومة العراقية .رأت
كردستان أن ما حدث ليس إال تصحيح للخطأ وتطبيق واقعي للمادة  140من
دستور  2005التي نصت على إجراء إحصاء في كركوك يعقبه استفتاء حول
رغبة سكان المدينة في البقاء ضمن الجزء العربي من العراق أو االنضمام إلى
كردستان ،وهو أمر لم يتم .ال يميل األكراد كثيرا ً إلى الوثوق في العرب السنة
منذ الهجوم على حلبجة بالغاز السام في  ،1988وهم رأوا في سيطرة داعش
إضعافا ًللسلطة المركزية العراقية.
ظهرت ب��وادر االستقالل الكردستاني بوضوح من خالل سياسة اإلقليم
النفطية التي نجحت في اجتذاب الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وتوتال
بعقود مغرية خصوصا ً االتفاق النفطي األب��رز بين شركتي إكسون موبيل
عمالق النفط األميركي وشركة الطاقة التركية ،الذي بموجبه حصلت الشركة
التركية على  20%في المئة من حصص إكسون في «إقليم كردستان» التي
تشير إلى رغبة الشركة األميركية في تأمين تصدير النفط الكردي عبر األنبوب
التركي على رغم معارضة الحكومة العراقية السابقة ،وهو االتفاق الذي توافق
عليه الواليات المتحدة بشكل غير معلن.
أث��ار تقدم داع��ش نحو أربيل عاصمة اإلقليم بلبلة ،ما اضطر البشمركة
إلى الدفاع عن اإلقليم من دون التورط العسكري خارجه .طلبت المساعدة
من الغرب الذي سارع بدوره إلى تلبية الطلب وتقديم السالح بل والمشاركة
األميركية العسكرية في الحرب ضد داعش .تبدو األمور للوهلة األولى وكأنها
مرسومة ،لقد تهاوت البشمركة قبل وصولها ال��ى سنجار .تدخلت قوات
وحدات حماية الشعب الكردية في سورية ،وهي المرة األولى التي يلتقي فيها
مقاتلون أكراد من المناطق الكردية في العراق وسورية وإي��ران وتركيا على
أرض سنجار للقتال معا ً في خندق واحد .بدت المعركة وكأنها حرب للسيطرة
على المناطق والهوية ،لقد تدفق األك��راد على جغرافية لطالما اعتبروها حقا ً
تاريخيا ً لهم قبل سايكس بيكو التي أزيلت من قبل داعش قبل األكراد.
أوقف التعاون بين أربيل وبغداد واإلدارة األميركية سيطرة التنظيم على
أغلب مناطق سهل نينوى وقضاء سنجار وزم��ار وسد الموصل وجلوالء.
اندفع الغرب لنجدة أربيل لمواجهة داعش وأتبع ذلك بدعم بريطاني وفرنسي
وألماني ،ثم قرار أوروب��ي بتسليح اإلقليم ،وقبل ذلك قرار دولي تحت رقم
 2170يقضي بمحاربة إره��اب داع��ش .كما يتعلق األمر بحماية المصالح
النفطية وامتيازات شركات النفط األميركية واستثماراتها الضخمة في اإلقليم
وبحماية الوجود العسكري األميركي المؤلف من آالف عدة من األميركيين في
أربيل.
يشكل هذا التدخل مسارا ً دبلوماسيا ً لرسم خريطة سياسية جديدة في
العراق ،ويفتح الباب مجددا ًلتعاون أميركي مع الدول اإلقليمية بشأن المستقبل
السياسي للعراق.
لقد أمن هذا التدخل الغطاء الجوي لقوات البشمركة وتسليحها بأسلحة
متطورة كما ً ونوعاً ،بعد أن منعت بغداد ذلك خالل السنوات الماضية .وقادت
هذه العوامل مجتمعة إلى توطيد المصالح المشتركة بين اإلقليم والغرب.
سمح التدخل العسكري إذا ً بإعادة ترتيب المشهد السياسي في العراق،
لحل الخالفات بين بغداد وأربيل .كذلك إلعادة تحقيق نوع من التوازن الشيعي
ـ السني .فهل وقعت داعش في فخ التوسع أم أن األمر كان مرسوماً؟ ما يذكرنا
بغض الطرف من قبل اإلدارة األميركية في تسعينات القرن الماضي عن توسع
صدام حسين في الكويت ،فكان التدخل الغربي بشكل دول التحالف الذي حمل
اسم حرب «عاصفة الصحراء» الذي غير وجه العراق.
لقد أت��اح التدخل العسكري فرصة لواشنطن لكي تفرض حلوالً تراها
مناسبة على القوى اإلقليمية .ال يستبعد كثيرون أن يكون الهدف األميركي
من التدخل السريع في األحداث هو توجيه ضربة للنفوذ اإليراني في العراق
وزيادة التعاون العسكري مع بغداد وأربيل ،والتمهيد لتغيير سياسة العراق
اتجاه سورية .حددت هذه الضربة لداعش جغرافية وجوده في العراق وجعلت
وجهة سالحه ومقاتليه شماالً نحو األراضي السورية.
كل ذلك يعني نجاحا ً لـ «إقليم كردستان» في فرض شروطه على بغداد
أو يمكن أن يكون حتى معبرا ً نحو االستقالل .مع العلم أن الواليات المتحدة
تفضل «الفدرلة» كأنموذج لتسوية المشكلة العراقية .وتميل إلى تعزيز سلطة
اإلقليم من دون أن يؤدي ذلك إلى االنفصال.
في ظل تقدم العشائر العراقية و»دولة العراق والشام» ميدانيا ً في العراق
ال تريد أميركا استقالل كردستان كون اإلقدام على هذه الخطوة يشكل حجة
للمطالبة باستقالل المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها الفصائل السنية
التي تعتبرها الواليات المتحدة معادية لها ،لكنها تستعملها في الوقت الحاضر.
هي تريد فيدرالية سنية ـ شيعية تتعارك فيما بينها بما ال يبعد سيطرتها
السياسية على العراق.
ت��ع��ارض تركيا استقالل كردستان منطلقة م��ن موقف يدعو إل��ى وحدة
العراق وهو موقف جيوسياسي على رغم ارتباطها بعالقات جيدة مع حكومة
كردستان العراق وبخاصة في المجال النفطي ،وهي بوابته النفطية الوحيدة.
تخشى أنقرة من أن ي��ؤدي استقالل كردستان إل��ى تعزيز مطالبات األقلية
الكردية في شمال شرقي تركيا باالستقالل أيضا ً حيث تسعى حكومة العدالة
والتنمية إلى إدم��اج أك��راد تركيا في إط��ار الدولة التركية تحت شعار تعزيز
السلطات المحلية.

في اليوم الـ ...51غزة تنت�صر على العدوان

غزة تحتفل بانتصارها
حققت المقاومة الفلسطينية
نصرا ً سياسيا ً جديدا ً بالتوازي مع
انتصاراتها الميدانية في العدوان
الصهيوني على قطاع غ��زة ،فبعد
 50ي��وم �ا ً م��ن ال��ع��دوان البربري
الصهيوني على القطاع الذي سقط
خالله أكثر من  2130شهيدا ً ونحو
 11100جريح ،دخل وقف إطالق
النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ وفق
الشروط والمطالب الفلسطينية.
وعلى اإلثر ،خرج آالف المواطنين
الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة بمسيرات ابتهاج عفوية
راج��ل��ة وس��ي��ارة وس��ط إط�لاق نار
مكثف بالهواء احتفاال باالنتصار.
كما ع ّمت أجواء الفرح واالحتفاالت
شوارع القطاع والضفة التي غصت
من شمالها إلى جنوبها بالغزاويين
الذين رددوا هتافات الدعم للمقاومة
والتنديد بجرائم االحتالل .وتداعى
ع��ش��رات الفلسطينيين للعودة
إل��ى منازلهم التي تضرر معظمها
ج��راء القصف الصهيوني وب��دأت
مساجد القطاع بالتكبير والتهليل
تبريكا ً بانتصار المقاومة والشعب
الفلسطينيين.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية
م��ح��م��ود ع��ب��اس خ�ل�ال اجتماعه
بقيادة السلطة الفلسطينية عن
س��ري��ان وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار عند
السابعة من مساء أمس ،مشيرا ً إلى
أن االتفاق يشمل تزويد قطاع غزة
بالمواد الطبية والغذائية والخاصة
ب��إع��ادة اإلع��م��ار .ودع��ا إل��ى سرعة
إدخال المساعدات ومواد البناء إلى
القطاع.
وأع��ل��ن المتحدث ب��اس��م حركة
حماس في غ��زة سامي أب��و زهري
ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ب��ع��د إع�لان
وق��ف إط�لاق ال��ن��ا« :إن��ن��ا انتصرنا
على العدو بصمود شعبنا وبسالة
المقاومة الفلسطينية بفصائلها
ك��اف��ة» ،وأض���اف« :حققنا معظم
مطالبنا اآلن��ي��ة ف��ي ه��ذه المعركة
وب��ت��ن��ا أك��ث��ر ي��ق��ي��ن�ا ً ب��أن��ن��ا أق��رب
إل��ى ال��ق��دس» ،وت��اب��ع« :ن��ق��ول لـ
«اإلسرائيليين» بعد دخ��ول اتفاق
التهدئة حيز التنفيذ بإمكانكم
ال��ع��ودة إل���ى م��ن��ازل��ك��م ب��ق��رار من
حماس وليس بقرار من نتنياهو»،
مؤكدا ً أن «هذا اإلنجاز يمهّد الطريق

الوفد الفلسطيني المفاوض
لتحرير القدس وجميع األراض��ي
الفلسطينية المحتلة».
وكشف المتحدث باسم حركة
ح��م��اس ع��ن أن المقاومة تمكنت
من قتل جنديين للعدو قبيل وقف
إطالق النار ،وقال« :انتصرنا حينما
دمرنا هيبة ال��ردع «اإلسرائيلية»
وأن��ج��زن��ا م��ا ع��ج��زت عنه جيوش
العرب مجتمعة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���دت مصر
التوصل إل��ى اتفاق لوقف إطالق
ال��ن��ار بين الجانبين الفلسطيني
و»اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي ق��ط��اع غ��زة،
اعتبارا ً من الساعة السابعة.
وم��ن ال��ق��اه��رة أك��د ممثلون عن
الفصائل الفلسطينية إنجاز وقف
ط��وي��ل األم���د إلط�ل�اق ال��ن��ار لمدة
شهر ف��ي غ���زة ،وأوض���ح القيادي
في حركة الجهاد اإلسالمي خالد
البطش لموقع «العهد» اإلخباري
أنها تنص على فتح معابر قطاع
غزة أمام المسافرين وإدخال مواد
ال��ب��ن��اء إلع����ادة اإلع��م��ار كمرحلة
أول���ى وت��رح��ي��ل القضايا األخ��رى
على رأسها بناء الميناء والمطار
لمفاوضات غير مباشرة بعد شهر.
وأض������اف ال��ب��ط��ش أن ال��وف��د
الفلسطيني ف��ي ال��ق��اه��رة يجري
اتصاالت مع المسؤولين المصريين
ل��ت��ح��دي��د س��اع��ة ال��ص��ف��ر إلع�ل�ان
وق��ف إط�لاق ال��ن��ار ،مشيرا ً إل��ى أن
التفاهمات ج��اءت وف��ق الشروط
والمطالب الفلسطينية.
وق��ال عضو ال��وف��د الفلسطيني
ال��م��ف��اوض ون��ائ��ب رئيس المكتب
السياسي لحركة «حماس» موسى
أبو م��رزوق إن «المفاوضات التي
تتوج صمود شعبنا ونصر مقاومتنا
انتهت بانتظار البيان المحدد لنقطة
الصفر ووقف العدوان».
وشدد حسام بدران القيادي في
حركة «حماس» على «أننا أقرب
ما نكون إلى إعالن إنهاء العدوان
على شعبنا وف��ش��ل االح��ت�لال في
تحقيق أي من أهدافه السياسية
التي وضعها عند بدء الحرب» .كما
أعلن الناطق باسم الحركة سامي
أب��و زه���ري «إن��ج��از االت��ف��اق بين
الطرفين وانتظار اإلع�لان الرسمي
من القاهرة».
وأع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب

سياسي لحركة حماس اسماعيل
هنية أي��ض��اً« :أن��ن��ا ع��ل��ى أب���واب
تفاهمات سياسية تتوج صمود
ش��ع��ب��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وأداء
المقاومة».
وراج���ت أح��ادي��ث ع��ن م��راوح��ة
في ما يتعلق بالتوصل إلى تهدئة،
حيث كانت مصر تنتظر رد حماس
و»إسرائيل» على مقترحها بعدما
حصلت على رد الجهاد اإلسالمي
والسلطة الفلسطينية.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت»
ع���ن م��ص��در ص��ه��ي��ون��ي ق��ول��ه إن
«ال��ج��ان��ب «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ينتظر
توضيحات خ��وف �ا ً م��ن أن ينهار
وق��ف إط�لاق النار كسابقيه ،وأن
الهدف هو التوصل إلى وقف للنار
طويل األمد» .ونقلت القناة الثانية
في التلفزيون «اإلسرائيلي» عن
مصدر سياسي قوله« :لم نرد بعد
على المقترح المصري لوقف إطالق
النار».

صحف «إسرائيلية»:
قواعد اللعبة تغيرت

عملية «الجرف الصلب» أنهت
ي��وم��ه��ا الخمسين و«إس��رائ��ي��ل»
منقسمة إل���ى معسكرين .هكذا
علقت صحيفة «إسرائيل هيوم»،
وأض���اف���ت« :ث��م��ة م��ن يعتقد أن
ال��ع��م��ل��ي��ة م��ث��ل��ت ن��ج��اح �ا ً م��ث��ي��را ً
وس��ت��ت��ض��ح إن��ج��ازات��ه��ا ع��ن��دم��ا
ينجلي غبار المعركة ،وآخ��رون
واثقون بأنها كانت إضاعة مدوية
للفرصة وستكلف «إس��رائ��ي��ل»
م���زي���دا ً م��ن األث���م���ان ال��ب��اه��ظ��ة».
وتابعت« :ال خالف على أن حماس
تلقت ضربة قاسية لكنها نجحت
ف��ي ج��ر «إس��رائ��ي��ل» إل��ى معركة
طويلة ،عالية التكلفة .صحيح
أن «إسرائيل» عطلت معظم خطط
حماس الهجومية واقتلعت مشروع
األن��ف��اق الهجومية لكنها وج��دت
معظم أراضيها وسكانها عرضة
للصواريخ».
ه��ذه الهجمات تسببت بحسب
الصحيفة في األيام األخيرة بتآكل
قدرة الصمود لدى سكان غالف غزة
وه��ذا ال��واق��ع ينبع من أن حماس
ت��ح��دد ق��واع��د اللعبة ،فبإرادتها

ي��ب��دأ إط�ل�اق ال��ن��ار وي��ت��وق��ف .بدا
أم��س معقوال ً االف��ت��راض أن وقف
إطالق النار سينفذ ،فإذا استؤنف
القتال ستعد عملية الجرف الصلب
ف��اش��ل��ة ،وإذا س��اد ال��ه��دوء لفترة
طويلة بالتزامن مع مساع جدية
لمنع تسليح الفصائل الفلسطينية،
ف��س��ي��ك��ون م��م��ك��ن�ا ً ال��ح��دي��ث عنها
بمفاهيم النجاح.
وت��ح��ت ع��ن��وان «وق����ف إط�لاق

ال��ن��ار ج��دي ه��ذه ال��م��رة» اعتبرت
صحيفة «هآرتس» أن الشعور في
تل أبيب بجدية االتفاق هذه المرة
وب��أن النهاية قريبة يستند إلى
االفتراض بأن التنازالت المتبادلة
ت��رض��ي «إس��رائ��ي��ل» وح��م��اس أو
بصورة أدق ،أفضل من استمرار
الهجمات والتمسك ب��أه��داف غير
قابلة للتحقق حالياً .إذا حصل ذلك،
ف��إن إج���راء حساب ب��ارد لألثمان

من بين �أبرز المتهمين فيا�ض ودحالن وعبد ربه

بذريعة تقارير «�إ�سرائيلية»...
عبا�س يك�شف عن خطة لقلب نظام الحكم!
اتخذ رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته
محمود عباس على هامش وعده بمفاجأة غير تقليدية
لحل القضية الفلسطينية إج���راءات أمنية ،استهدفت
خصوما ً سياسيين في حركة فتح وخارجها ،بذريعة
تقارير «إسرائيلية» أمنية ،تتحدث عن «انقالب محتمل»
على سلطة عباس.
وبحسب صحيفة «العرب اليوم» األردنية في تقرير
نشرته أمس ،فالمتهمون اليوم قائمة عريضة من خصوم
عباس ،لكن أبرزهم رئيس وزرائه األسبق سالم فياض،
والقيادي في حركة فتح محمد دحالن وآخرون.
الخالف مع دحالن معروف وسابق ،لكن وجود فياض
ضمن قائمة متهمة بالتخطيط لالنقالب ك��ان مفاجئا ً
لألوساط الفلسطينية السياسية ،خصوصا ً أن األخير كان
قد انتقد أداء السلطة وعدم جديتها في محاربة الفساد ،في
اجتماعات مع ممثلين لدول أوروبية ومانحة.
ونقلت تقارير فلسطينية محلية عن مصدر في القيادة
الفلسطينية القول بأن «إسرائيل» كشفت للسلطة عن
مخطط لمؤامرة جديدة على الرئيس ،بقيادة أعضاء من
اللجنة المركزية وسالم فياض من خارج حركة فتح.
وتتحدث المعلومات في جانبها «اإلسرائيلي» عن تهمة
«قلب نظام الحكم» ،والالفت أن بين المتهمين الذين لم
يكشف النقاب عنهم أعضاء في تنفيذية المنظمة ومركزية
الحركة.
ويبدو أن مصدر الخبر ال��ذي انشغلت فيه األجهزة
السياسية للسلطة مقرب من الوزير المكلف بالتنسيق
مع «إسرائيل» حسين الشيخ ،إذ قام األخير بنقلها إلى
عباس خالل األيام الماضية ،وعلى إثر تلك المعلومات

العراق� 58 :شهيداً و�أكثر من  100جريح في هجمات �إرهابية

أكد رئيس منطقة كردستان العراق
مسعود بارزاني أن إيران هي أول دولة
س��اع��دت منطقة ك��ردس��ت��ان بالسالح
والذخيرة في محاربة داعش.
وخ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ع وزي��ر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
أم��س في أربيل ،ق��ال برزاني إن إي��ران
زودت القوات الكردية العراقية بالسالح
وال��ذخ��ي��رة ،وإن األك���راد طلبوا أسلحة
وكانت إيران أول دولة زودتهم بها.
وصرح بارزاني« :ثبت لنا وألصدقائنا
مرة أخری بأن إیران هي الداعم والمساند
لنا دوم �ا ً من دون أدن��ی مقابل ،إننا لن
ننسی هذا اللطف الكبیر» .وشدد علی
ض��رورة االستمرار في مواجهة جماعة
داعش اإلرهابي مضیفاً« :من المستحیل
القبول بسیادة اإلرهاب الذي ستتحقق
هزیمته ف��ي ظ��ل جهود وتنسیق دول
المنطقة».
وع��ن الموقف في سد الموصل قال
بارزاني إن سد الموصل تحت حماية
وحراسة البشمركة وال صحة لألنباء
عن استعادة مسلحي الدولة اإلسالمية
السيطرة عليه.
فيما ج��دد ظريف استعداد طهران
لمساعدة العراق وكردستان ،مشددا ً
على دع��م ب�لاده ألي اتفاق بين أربيل
وبغداد ولرئيس ال��وزراء المكلف حيدر
العبادي.
وقال ظريف إن سياسة طهران مبنية
على تحقيق وح��دة واستقرار وثبات
وأمن العراق ،مشيرا ً إلى أن إيران تعتبر
أمن العراق أمنها أيضاً.
واستقبل الرئیس العراقي السابق
رئیس االت��ح��اد الوطني الكردستاني
العراقي جالل طالباني وزیر الخارجیة
اإلی����ران����ي م��ح��م��د ج����واد ظ��ری��ف في
السلیمانیة ،وش���ارك ظ��ری��ف وال��وف��د

هجمات إرهابية

استشهد  58شخصا ً وج��رح قرابة
 120في هجمات إرهابية استهدفت
مناطق متفرقة من العراق .فقد استشهد
صباح أمس  8أشخاص وأصيب نحو
 20آخ��رون في حصيلة أولية النفجار
سيارة مفخخة في بغداد الجديدة شرق
العاصمة العراقية.
واستشهد  15شخصا ً وأصيب 25
آخرون في انفجار سيارتين مفخختين
شمال غربي بغداد مساء أول من أمس
االثنين.
وفي وقت سابق استشهد  17شخصا ً
ف��ي ث�لاث��ة ان��ف��ج��ارات استهدفت ثالث
مناطق جنوب بغداد وشرقها ،من بينها
هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف
المصلين في مسجد اإلمام علي في بغداد

ظريف في أربيل
الجديدة.
كذلك استشهد  18شخصا ً في انفجار
أربع سيارات مفخخة ،اثنتان منها قرب
مبنى ديوان محافظة بابل واثنتان في
مدينة كربالء.
وفي التطورات الميدانية قتل وأصيب
عشرات العناصر من داع��ش بانفجار
س��ي��ارة مفخخة استهدفت أح��د مقار
التنظيم في منطقة الموصل الجديد .وهذا
االنفجار هو األول من نوعه في المدينة
منذ استيالء تنظيم داعش عليها.
فيما صدّت القوات العراقية هجوما ً
على مصفاة بيجي ف��ي ص�لاح الدين
وأش���ارت ال��م��ص��ادر األمنية إل��ى مقتل
سبعة انتحاريين أثناء الهجوم.
وف��ي جولة له تفقد رئيس ال��وزراء
العراقي المنتهية واليته نوري المالكي
القطعات العسكرية للجيش العراقي

اإلرهاب يحصد المزيد من الضحايا
وال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة بين محافظات
كربالء واألنبار وبابل.
وكان المالكي قد وصل في وقت سابق
إلى قاعدة سبايكر الجوية شمال محافظة
صالح الدين وذل��ك بعد إع�لان الجيش
العراقي تأمينه الطريق البرية باتجاه
القاعدة بعد مواجهات مع داعش.

قبيلة «زركوش» تنفي
اعتقال أبنائها

على صعيد آخ��ر ،نفى زعيم قبيلة
زرك��وش في محافظة ديالى العراقية
أمس صدور أي أوامر اعتقال بحق أي من
أبنائها على خلفية حادثة مسجد مصعب
بن عمير ،م��ؤك��دا ً سعيه لكشف هوية
الجناة بالتعاون مع السلطات الحكومية
واألمنية ،فيما اعتبر بيان المحافظ عامر

أصدر رئيس السلطة الفلسطيني أم��را ً لألجهزة األمنية
الفلسطينية بوضع جميع من وردت أسماؤهم تحت
مراقبة أمنية دائمة ،والشروع في الكشف عن حساباتهم
وملفاتهم المالية واتصاالتهم الهاتفية ووسائل اتصاالتهم
االلكترونية.
ويجرى األمن الوقائي الفلسطيني تحقيقات ضد جمعية
«فلسطين الغد للتنمية المجتمعية» التي يترأسها رئيس
الحكومة الفلسطينية السابق سالم فياض في خطوة تبدو
أنها تأتي في إطار مالحقة سياسية.
ونقلت صحيفة «ه��آرت��س» أم��س ع��ن دبلوماسيين
غربيين اطلعوا على مجرى التحقيق ضد الجمعية قولهم إن
التحقيق جاء بمبادرة مسؤولين في السلطة الفلسطينية،
وت��م بمعرفة ومصادقة عباس .وق��ال الدبلوماسيون
الغربيون إنه «ال شك في أن كل هذه الخطوة جاءت بأوامر
عليا .وأمور كهذه ال تحدث بشكل عفوي».
ومن المرجح أن تشمل قائمة الرقابة مدير االستخبارات
األسبق توفيق الطيراوي ،وعضو التنفيذية ياسر عبد ربه،
مؤكدا ً أن هذه المجموعة قد تكون في تنسيق ومتابعة
حثيثة مع مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني األسير
لدى «إسرائيل» منذ  12عاماً.
يذكر أن «إسرائيل» كانت قد أعلنت قبل بضعة أسابيع
عن اكتشاف مؤامرة أخرى تعدها حركة حماس لقلب نظام
حكم الرئيس الفلسطيني.
وقد قام رئيس جهاز الشاباك شخصيا ً بإبالغ عباس
قبل نحو أسبوعين بتفاصيل االعتقاالت والتحقيقات التي
طاولت نحو  93من أعضاء وكوادر حركة حماس ،وهو ما
نفته قيادة حركة حماس بصورة قاطعة.

الإعالم الأميركي مجدداً:
«داع�ش» يلقى تموي ً
ال من
الكويت وقطر

البارزاني م�ستقب ًال ظريف� :إيران �أول دولة دعمت كرد�ستان بال�سالح
المرافق له في مأدبة غداء أقیمت على
شرفه.
وتأتي زی��ارة ظریف للسلیمانیة في
اختتام زیارته للعراق حیث سیغادرها
عائدا ً إلى طهران .ونفى ظريف وجود
عناصر إيرانية تدعم القوات العراقية أو
البشمركة في تصديها لمسلحي تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وكان ظريف قد وصل إلى مطار أربيل،
لبحث األوضاع األمنية والسياسية في
البالد والمنطقة ،وك��ان في استقباله
رئيس منطقة كردستان نيجرفان بارزاني
إضافة إلى عدد من المسؤولين الكرد.
وي��ذك��ر أن ظريف وص��ل إل��ى بغداد
صباح األح��د ،حيث أج��رى العديد من
اللقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين،
للبحث في العالقات الثنائية وأح��دث
مستجدات األوضاع في العراق ،إضافة
إلى أهم القضايا اإلقليمية.

واإلنجازات مقارنة بالوضع الذي
ساد في السابع من تموز ،سيظهر
أن «إسرائيل» خسرت أكثر.
فهي حصلت على إعادة الوضع
إلى ما كان عليه من دون تحقيق أي
مكسب ،وتكبدت  68قتيالً ومئات
الجرحى وآالف المشردين ،فيما
نزف الفلسطينيون كثيراًوحماس
ن��ج��ح��ت ف���ي إرب�����اك ال��ح��ي��اة في
«إسرائيل» في مجاالت عدة.

المجمعي ب��ه��ذا ال��ش��أن «غ��ي��ر دقيق»
ومحاولة لـ»صب الزيت على النار في
مناطق حساسة ومتآخية».
وقال شيخ قبيلة زركوش في ديالى
عبد الصمد الزركوشي لـ«السومرية
نيوز»« :إن قبيلة زركوش تنفي بشكل
قاطع صدور أي أوامر اعتقال بحق أي
من أبنائها على خلفية حادثة مسجد
مصعب ب��ن عمير ف��ي منطقة حمرين
( 50كم شمال شرقي بعقوبة) قبل أيام
عدة والتي راح ضحيتها العشرات من
األبرياء».
وأض���اف ال��زرك��وش��ي أن «تصريح
محافظ ديالى عامر المجمعي عن تورط
ثالثة من أبناء القبيلة في حادثة مصعب
بن عمير ليس دقيقا ً لكون لجان التحقيق
لم تنته من عملها بشكل رسمي في كشف
مالبسات ما حصل» الفتا ً إلى أن «القبيلة

تسعى مع بقية القبائل في منطقة حمرين
إلى كشف هوية الجناة بالتعاون مع
السلطات الحكومية واألمنية».
يشار إل��ى أن محافظ دي��ال��ى عامر
المجمعي أعلن أم��س ،بحسب موقع
«السومرية نيوز» إلقاء القبض على
ث�لاث��ة أش��خ��اص م��ن قبيلة زرك���وش
لتورطهم في مجزرة مسجد مصعب بن
عمير.
وش��ه��دت محافظة دي��ال��ى ف��ي 22
آب مقتل وإص��اب��ة أكثر من  30مدنيا ً
بهجوم مسلح استهدف مصلين في
مسجد مصعب بن عمير بقرية الزركوش
شرق بعقوبة ،األمر الذي دفع ببعض
الكتل سياسية المنضوية في اتحاد
القوى الوطنية إلى تعليق مشاركتها
في مفاوضات تشكيل الحكومة لحين
الكشف عن مرتكبي الجريمة.

تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقالها
االفتتاحي الذي كتبته هيئة التحرير ،ما وصفته
ب��ـ«ال��رد ال��ض��روري على داع���ش» مشيرة إل��ى أن
ال��والي��ات المتحدة ال يمكنها أن تنخرط بمفردها
في المعركة ضد التنظيم في العراق وسورية ،بل
عليها تنظيم رد بنطاق أوسع وبمدى زمني أطول
وبمشاركة تحالف دولي يضم دوال ً إسالمية.
وتابعت الصحيفة إن «إم��ك��ان إلحاق الهزيمة
بداعش سيصبح أكبر في حال مشاركة دول إسالمية
أخ��رى بالمعركة ورؤي��ت��ه��ا للتهديد ال��ذي يمثله
التنظيم» ،واعتبرت أن «داعش حصل على تمويل
من متبرعين في الكويت وقطر ،كما أن السعودية
أرسلت األسلحة إلى المعارضة السورية من دون
االكتراث بما إذا كان بعضها سيصل إلى يد داعش،
إضافة إلى دور تركيا في السماح للتنظيم بتمرير
العناصر واألسلحة» ،مضيفة أن كل ذلك «يجب أن
يتوقف».
وعلق روبرت باير محلل شؤون األمن لدى شبكة
«سي أن أن» اإلخبارية والعميل السابق لوكالة
االستخبارات المركزية (سي آي آي)« :إن السعودية
تتحمل جزءا ً من المسؤولية عن ظاهرة التنظيمات
المتشددة ...والمسؤولية على عاتق الغرب كبيرة
أيضا ً ألن��ه بعد غ��زو العراق ج��رى تهميش السنة
وحل الجيش وحزب البعث وهياكل الدولة ولذلك
نرى الحرب األهلية ،وعندما تحصل أمور مثل هذه
يذهب الناس إلى الدين بطبيعتهم».
وح��ول ات��ص��االت��ه م��ع ع��دد م��ن سكان الموصل
وموقفهم من سيطرة داعش على المدينة قال باير:
«أه��ل الموصل ال يشاركون داع��ش اإليديولوجيا،
ولكنهم رحبوا بسيطرته على الموصل بعد النهب
والتعديات التي قامت بها ق��وات (رئيس ال��وزراء
المنتهية واليته ن��وري) المالكي ،هناك استقرار
وفرض للقانون في الموصل وقد تراجعت األسعار
وجرى فرض النظام».
واختتم بالقول« :موقف السكان مفاجئ بالنسبة
لي ،أما داعش فعناصره على رغم خسارتها لسد
الموصل إال أنها تقوم بتعزيز قواتها في المناطق
الخاضعة لسيطرتها ،واألمر الذي يراه الناس هنا
أن داعش موجود ليستمر».

