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مكتب نتنياهو ينفي ما نقله عبا�س عن موافقته على �إقامة الدولة الفل�سطينية

الجي�ش العراقي يتقدم باتجاه �آمرلي بعد ا�ستعادة عدد من القرى

مهرجان الن�صر :م�ستعدون للمعركة المقبلة مع العدو العبادي يدعو الكتل �إلى تقديم �أ�سماء مر�شحيها للوزارات
أق��ام��ت ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي
ف��ي فلسطين مسيرة احتفالية في
غزة ،لمناسبة االنتصار الذي حققته
المقاومة الفلسطينية على االحتالل
«اإلسرائيلي».
وخ�لال االحتفال تحدث القيادي
في الحركة محمد الهندي معتبرا ً أن
«إسرائيل» كانت عاجزة للمرة األولى
ف��ي تاريخها أم���ام ال��م��ق��اوم��ة التي
استمرت بضرب المستوطنات حتى
اللحظات األخيرة من العدوان».
ووج���ه ال��ه��ن��دي رس��ال��ة للسلطة
الفلسطينية مفادها أن «مفاوضات
التسوية مع «إسرائيل» قد دفنت إلى
غير عودة ،وأنه يجب وقف التنسيق
األم��ن��ي م��ع ال��ع��دو ،وت��ع��زي��ز اإلط��ار
القيادي إلعادة تفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية» ،مشددا ً على التمسك
برفع الحصار ع��ن قطاع غ��زة ،ألنه
مطلب غير قابل للنقاش.
ووج���ه ال��ه��ن��دي التحية لكل من
تضامن م��ع غ��زة ودع���م المقاومة،
معتبرا ً أن��ه ك��ان هناك انحياز دولي
ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» وان��ك��ف��اء ع��رب��ي ،وأن
«الحكومات المتواطئة مع «إسرائيل»
أثبتت أنها بال إنسانية».

سرايا القدس :نحن
بالمرصاد لـ«إسرائيل»

من جهة أخرى ،اعتبر الناطق باسم
سرايا القدس أبو حمزة أن «الشعب
الفلسطيني وم��ق��اوم��ت��ه استطاعا
تحقيق ما عجزت عنه دول وجيوش
ج���رارة» ،مؤكدا ً أن «المقاومة تدرك
أن المعركة األخيرة ليست النهائية،
ونحن نستعد للمعركة المقبلة».
وأض���اف أب��و ح��م��زة« :ل��ن نقول إننا
سنبدأ االستعداد للمعركة ألن صنعنا
وتجهيزنا للسالح لم يتوقف حتى
خالل العدوان .نقول لـ»اإلسرائيليين»

الهندي :مفاوضات السلطة مع العدو دفنت
إننا بالمرصاد إذا عادوا للعدوان».

وشك ٌر لمن وقف
مع المقاومة

ووج������ه أب�����و ح���م���زة ال��ت��ح��ي��ة
للفلسطينيين ف��ي ال��ق��دس المحتلة
وال��ض��ف��ة ال��ث��ائ��ري��ن ض��د االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» ،كما حيا رفاق السالح
في فصائل المقاومة كافة ،وخصوصا ً
كتائب القسام ،ووجه التحية أيضا ً لكل
الشعوب والدول والقوى الحية التي
دعمت المقاومة وعلى رأسها إي��ران
وحزب الله والسودان .وشكر الناطق
باسم السرايا قناة الميادين ووسائل
اإلعالم كافة التي وقفت مع المقاومة
ونقلت معاناة الشعب الفلسطيني
وانتصارات المقاومة.

وج��ه القائد العام
وف��ي السياقّ ،
للحرس الثوري اإليراني اللواء محمد
علي جعفري رسالة إل��ى أبناء غزة
وقيادة المقاومة في أعقاب االنتصار
على الجيش الصهيوني بعد عدوانه
األخير على القطاع ،ش �دّد فيها على
أهمية «تعزيز تنظيم الفصائل وقدراتها
الدفاعية في الضفة الغربية وزيادة
حجم ودقة صواريخ المقاومة» ،وقال
إن «الشعب اإليراني والحرس الثوري
سيواصالن دعمهما أكثر مما مضى».
وبارك اللواء جعفري في الرسالة
لألبناء غزة والمقاومة الفلسطينية
«النصر العظيم الذي سيبقى مفخرة
كبيرة وخ��ال��دة ف��ي ت��اري��خ اإلس�لام
والجهاد العادل».
على صعيد آخر ،نفى مكتب رئيس
العدو بنيامين نتنياهو ما قاله رئيس

السلطة الفلسطينية محمود عباس
من أن نتنياهو وافق على إقامة دولة
فلسطينية بحدود عام  .1967وأكد
المكتب في بيان أمس أن هذه الموافقة
غير موجودة تماماً.
وك�����ان ع���ب���اس ق���د أدل�����ى ب��ه��ذه
ال��ت��ص��ري��ح��ات ف���ي ل��ق��اء م���ع ق��ن��اة
«فلسطين» في مقر المقاطعة برام
الله ،إذ أك��د أن نتنياهو واف��ق أمامه
على إقامة دولة فلسطين على حدود
 1967وبقي أمام المفاوضين ترسيم
الحدود ألنه األمر األهم في تعريف كل
مساحة.
وش��دد عباس على ض��رورة إقامة
ال��دول��ة الفلسطينية المستقلة على
ح��دود  ،1967مضيفاً :فال يعقل أن
«إسرائيل» هي الدولة الوحيدة في
العالم غير معروفة الحدود.

�سرايا القد�س �أطلقت � 3249صاروخ ًا وقذيفة
وقدمت � 121شهيد ًا خالل العدوان على غزة
اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في بيان
أمس أنها قصفت «أهدافا ً صهيونية مختلفة خالل معركة البنيان المرصوص
بـ 3249صاروخا ً وقذيفة من بينها صواريخ براق  100وبراق  70وفجر 5
وغراد وقذائف هاون وصواريخ  107وأ 8وكورنيت ومالوتكا».
وأشارت السرايا إلى أنها «تمكنت من قصف مدن نتانيا وتل أبيب والقدس
وديمونا ومفاعل ناحال تسوراك بـ 62صاروخا ً من طراز براق  100وبراق
 70وفجر  .»5وبينت أنها «قصفت أسدود وبئر السبع وعسقالن ونتيفوت
وأوفاكيم ولخيش وغ��ان يفنه وكريات مالخي وكريات ج��ات وريشون

لتسيون وهالفيم وقاعدة تساليم وقاعدة حتسور وبني شمعون بـ665
صاروخ غراد» .وتحدث البيان عن نصب العديد من الكمائن آلليات عسكرية
صهيونية أثناء العدوان البري «اإلسرائيلي».
وأعلنت السرايا أن  121م��ن مجاهديها استشهدوا خ�لال ال��ع��دوان
الصهيوني على قطاع غزة ال��ذي استمر  51يوماً .وقالت سرايا القدس
في البيان« :قدمت خالل هذه المعركة المجيدة  121شهيدا ً من قادتها
ومجاهديها في عمليات استهداف صهيونية مختلفة على امتداد مناطق
القطاع الصامد».

مخطط الغتيال
مر�شحي الرئا�سة التون�سية

عبداهلل الثاني :الأردن قادر
على تجاوز مختلف التحديات

تحدثت تقارير إعالمية عن ورود معلومات أمنية عن مخططات الغتيال رئيس
حركة نداء تونس والمرشح األبرز لالنتخابات الرئاسية الباجي قايد السبسي،
في حين قررت الحكومة التونسية وضع ثالث مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر
تحت قيادة موحدة بين القوات األمنية والعسكرية وقوات الحرس الوطني.
وكشف الناطق الرسمي لحركة «نداء تونس» األزهر العكرمي ورود معلومات
أمنية عن «مخططات الغتيال السبسي» .وأكد نجل السبسي ،حافظ قايد ،وجود
تهديدات جدية الغتيال والده قبل االنتخابات البرلمانية المقررة في  26تشرين
األول المقبل .ونسب نجل السبسي المعلومات إلى جهات أمنية ،معتبرا ً أن
«الغاية من التخطيط لالغتيال هي محاولة استهداف وتعطيل مسار االنتقال
الديمقراطي الجاري في تونس».
من جهة أخرى ،أكد موقع إذاعة «موزاييك» أن رئاسة الحكومة «أعلمت رئيس
حزب نداء تونس بوجود معلومات أمنية مؤكدة الغتياله ،كما قررت تسخير
سيارة واقية من الرصاص لحمايته» .ووفق مصادر ،فإن المخطط الذي يتم
الحديث عنه «يتمثل في استخدام سيارة مفخخة تعترض موكب السبسي».

أكد العاهل األردني الملك عبدالله الثاني ،أن المملكة قادرة دوما ً على تجاوز
مختلف التحديات بكل عزم واقتدار وثبات ،مشددا ً على مواقف األردن الثابتة
حيال مختلف القضايا ال سيما القضية الفلسطينية ودعم المملكة لها ،مجددا ً
إعالن موقف األردن الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل لألزمة السورية
خالل لقائه وفدا ً من مساعدي أعضاء الكونغرس األميركي في ع ّمان.
وأشار العاهل األردني خالل لقائه عددا ً من الشخصيات األردنية في منزل
رئيس الوزراء األسبق أحمد اللوزي ،إلى أن المملكة نجحت في مراحل كثيرة
بتحويل التحديات إلى فرص بوعي وحكمة «مواطنينا» وبجاهزية مؤسساتها
الوطنية .ولفت إلى جملة من التحديات التي تواجه المملكة ،ال سيما التحديات
االقتصادية ،التي ستبقى وفق ما أكده ،على رأس األولويات الوطنية .وقال:
«أؤكد من جديد أن االرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن هو شغلي الشاغل
ومحور التوجيهات لجميع الحكومات والمسؤولين».
وتناول اللقاء أيضا ً االنعكاسات السلبية للتحديات اإلقليمية ،خصوصا ً
األزمة السورية وتبعات أزمة اللجوء السوري على االقتصاد األردني ،الذي لم
يرق حجم الدعم الدولي المقدم له إلى مستوى األزمات التي يواجهها واألعباء
الضخمة التي يتحملها.

مرحلة ثالثة من الت�صعيد الثوري
في اليمن لإ�سقاط الحكومة
خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة ومدن أخرى أمس،
مسيرات حاشدة ترمي إلى إسقاط الحكومة.
وأعلنت حركة أنصار الله البدء للمرحلة الثالثة من التصعيد الثوري ،داعية
إلى التجمع في طريق المطار بصنعاء مع انطالق صالة الجمعة ،ومواصلة
االحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأكد المشاركون استمرارهم في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها
تغيير الحكومة وتحسين الوضع االقتصادي ،وانطلقت تظاهرات مماثلة في
مدينة صعدة ،في المقابل دعت أطراف موالية للحكومة إلى تنظيم تظاهرات
مضادة في صنعاء.
وخرجت القوى المؤيدة للحكومة بمسيرات مضادة في شارع الستين في
العاصمة صنعاء تحت شعار (االصطفاف الوطني لحماية الثوابت الوطنية).
وق��ال مصدر ،إن العاصمة اليمنية صنعاء وع��ددا ً من المحافظات كانت
قد شهدت الخميس ،مسيرات حاشدة طالب خاللها المتظاهرون بإسقاط
الحكومة ،وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،حيث ردد المتظاهرون شعارات
تندد بسياسات حكومة باسندوة االقتصادية ،وطالبوا بإسقاطها واستبدالها
بحكومة كفاءات ،مؤكدين مواصلة حراكهم الشعبي حتى تحقق مطالبهم
المشروعة .وأضاف أنه يوما ً بعد آخر يزداد زخم االحتجاجات المطلبية في
المدن اليمنية ،حيث تكتظ ساحة االعتصام بصنعاء بآالف المحتجين ،وتشهد
باستمرار مزيدا ً من االنضمامات إليها.

الحوثيون يحاصرون صنعاء

عبد الله مترئسا ً الجلسة

 300قتيل بنزاع حول الموارد في دارفور
أعلنت األم��م المتحدة أن النزاع القبلي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا
السودانيتين أودى بحياة أكثر من  300شخص األسبوع الماضي ،في شرق
إقليم دارفور المضطرب غرب السودان.
وق��ال مكتب األم��م المتحدة للشؤون اإلنسانية في ال��س��ودان في نشرته
األسبوعية« :وفقا ً لتقارير تلقتها األمم المتحدة ،فإن أكثر من  300من رجال
القبائل ( 200من المعاليا و 123من الرزيقات) قتلوا جراء قتال حول الموارد
في المنطقة المحيطة بقرية أم راكوبه بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور من 14
إلى  17آب الجاري» إضافة إلى ذلك جرح  70من الرزيقات وعدد غير معروف
من المعاليا ،وفق المكتب.
وقال منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في السودان علي الزعتري
في مؤتمر صحافي عقده األسبوع الماضي« :على رغم أن حدّة الصراع بين
الحكومة والمجموعات المسلحة تراجعت ،إال أن الصراع بين القبائل هو المصدر
الرئيسي للعنف في دارفور ،إذ فر نحو  400ألف من منازلهم حتى منتصف هذا
العام بسبب القتال».
وتقاتل الحكومة السودانية منذ عام  2003مجموعات مسلحة تنتمي
لمجموعات أفريقية رفعت السالح «إلنهاء تهميش اقتصادي وسياسي من قبل
الحكومة المركزية».
وكردة فعل لذلك استعانت الحكومة بالقبائل العربية التي اتهمت ميليشيا
منها بارتكاب فظائع روعت العالم في سنوات القتال األولى.

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف
حيدر العبادي أمس ،الكتل السياسية
إلى اإلسراع بتقديم أسماء مرشحيها
للوزارات خالل «اليومين المقبلين»،
مؤكدا ً أنه سيبدأ ومنذ أول يوم بعد
تشكيل الحكومة بتطبيق البرنامج
الحكومي المتفق عليه ،فيما أشار
إلى التزامه مبدأ الشراكة وتوجيهات
المرجعية الدينية.
وذك���رت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» أن
العبادي قال في بيان صدر عن مكتبه
اإلعالمي« :نواصل جهودنا لتشكيل
الحكومة المقبلة وص��وغ البرنامج
الحكومي ال��ذي أوش��ك على االتفاق
عليه من خ�لال تكثيف اجتماعاتنا
بالكتل السياسية لتقديم الكابينة
الوزارية بأسرع وقت ممكن».
ودعا العبادي الكتل إلى «اإلسراع
بتقديم مرشحيها للوزارات من أجل
دراسة سيرهم الذاتية واختيار األكفأ
والنزيه منهم وم��ن يمتلك برنامجا ً
وزاريا ً لتطوير عمل وزارت��ه» ،مشيرا ً
إلى أن «الجميع يدرك حجم التحديات
التي يواجهها البلد ومن الضروري
اإلس���راع بتقديم أسماء المرشحين
خالل اليومين المقبلين».
وبين رئيس الوزراء المكلف «ملتزم
مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة
واالعتماد على الدستور وبتوجيهات
المرجعية الدينية العليا بتشكيل
حكومة ذات قبول وطني واسع» ،الفتا ً
إلى أن «اإلس��راع بتشكيل الحكومة
يعتبر أب��ل��غ رد ع��ل��ى المجاميع
اإلرهابية وتنظيم داع��ش اإلرهابي
ال���ذي يسعى إل��ى إف��ش��ال العملية
السياسية والبناء الديمقراطي للبلد
وإقحامه في صراعات بين مكوناته
وت��دم��ي��ر ح��ض��ارت��ه وإرث���ه الثقافي
والفكري».
وأك��د العبادي« :سأبدأ ،منذ أول
يوم بعد تشكيل الحكومة ،بتطبيق
البرنامج الحكومي المتفق عليه
وال��ب��دء ب��اإلص�لاح��ات السياسية
واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة م��ن أج��ل
النهوض بالبلد وتخليصه من األزمات
التي يمر بها».
وكان النائب عن ائتالف المواطن
سليم ش��وق��ي كشف أول م��ن أمس
الخميس ،عن تسلم رئيس ال��وزراء
ال��م��ك��ل��ف ح��ي��در ال��ع��ب��ادي بعض
األسماء لشغل الحقائب ال��وزاري��ة،
مؤكدا ً أن العبادي سيشكل حكومته
مطلع الشهر المقبل ،فيما أش��ار إلى
أن التحالف الوطني لم يوافق على
جميع المطالب المدرجة في الورقتين
التفاوضيتين المقدمتين م��ن قبل
ات��ح��اد ال��ق��وى العراقية والتحالف
الكردستاني.
وكان اتحاد القوى العراقية كشف،
عن اتفاق مكوناته على ترشيح رئيس
ائ��ت�لاف متحدون أس��ام��ة النجيفي
لمنصب نائب رئيس الجمهورية،
فيما أكد أن التحالف الوطني وافق
بشكل مبدئي على تطبيق ورقته
التفاوضية.
وأعلن االتحاد في  21آب ،2014
أن ورق��ت��ه ال��ت��ف��اوض��ي��ة لتشكيل
الحكومة تتضمن المطالبة بإقامة

الجهود متواصلة لتشكيل الحكومة

القوات العراقية تُستقبل بالدعم الشعبي
اإلق��ل��ي��م وإل��غ��اء ق��ان��ون المساءلة
والعدالة وإطالق سراح األبرياء ،فيما
طالب الحكومة المقبلة بالتعاون
مع السلطة التشريعية واالعتماد
على الشخصيات الكفوءة في تولي
المناصب العليا.
يذكر أن رئيس ال���وزراء المكلف
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي وص��ف ف��ي  25آب
 ،2014مفاوضات الكتل السياسية
لتشكيل الحكومة باإليجابية ،مؤكدا ً
أنه يريد تشكيل حكومة تستوعب كل
الطاقات وجميع المكونات.
وعلى صعيد العمليات العسكرية،
ت��م��ك��ن ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي يدعمه
متطوعون من تحقيق تقدما باتجاه
بلدة آمرلي التركمانية التي يحاصرها
مسلحو «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» منذ
شهرين ،وذلك بعد استعادة سيطرته
على قرى واقعة جنوبها.
وأك��د ال��ل��واء عبد األم��ي��ر الزيدي
استعادة الجيش السيطرة على عدد
من القرى أثناء تقدمه باتجاه آمرلي،

الواقعة في محافظة صالح الدين،
مشيرا ً إلى مقتل أكثر من  20مسلحا ً
من «الدولة اإلسالمية» في المعارك.
وف���ي وق���ت ي��ت��ق��دم ال��ج��ي��ش من
الجنوب ،ينتشر آالف العناصر من
المتطوعين العراقيين شمال البلدة
تمهيدا ً لكسر الحصار ،بحسب أحد
المتطوعين.
ي��ذك��ر أن ح��وال��ى  12أل���ف من
ال��ت��رك��م��ان م��ح��اص��ري��ن ف��ي آم��رل��ي
يواجهون مخاطر بسبب نقص الماء
والغذاء في ظل مخاوف من اقتحام
البلدة من قبل المسلحين المتطرفين
الذين يكنون عداء للشيعة.
وك��ان مصدر ف��ي ق��ي��ادة عمليات
األنبار قد أف��اد ،بأن  24عنصرا ً من
تنظيم «داع��ش» بينهم قيادي بارز
سقطوا بين قتيل وج��ري��ح بقصف
مدفعي وجوي في الفلوجة.
وق��ال المصدر ،بحسب م��ا نقلت
«السومرية نيوز» عنه إن «مدفعية
فرقة التدخل السريع األولى وبمساندة

طيران الجيش قامت بقصف مواقع
رئ��ي��س��ي��ة ل��ع��ن��اص��ر تنظيم داع��ش
اإلره��اب��ي في منطقة حي الجغيفي
الثانية ،م��ا أسفر ع��ن مقتل سبعة
م��ن عناصر التنظيم بينهم قيادي
بارز وإصابة  17آخرين» .وأضاف
المصدر األمني الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ،إن مدفعية الجيش قامت
بقصف منزل يؤوي عناصر جماعة
«داعش» اإلرهابية ،ما أدى إلى مقتل
جميع عناصرها الموجودة في المنزل
وتدميره بالكامل.
وي��ش��ه��د ال���ع���راق وض��ع��ا ً أمنيا ً
استثنائيا ً منذ إعالن حالة الطوارئ
ف���ي  10ح���زي���ران  ،2014حيث
تتواصل العمليات العسكرية األمنية
لطرد جماعة «داعش» اإلرهابية من
المناطق التي تنتشر فيها بمحافظتي
نينوى وصالح الدين ،بينما تستمر
العمليات العسكرية ف��ي األن��ب��ار
لمواجهتها.

الأ�سلحة المتطورة تنح�صر بـ «بي�شمركة» الديمقراطي

قيادي في االتحاد :ت�سليح �إقليم كرد�ستان ّ
يخل بالتوازن
ق���ال ق��ي��ادي ف��ي ح���زب االت��ح��اد
الوطني الكردستاني إن رئيس اإلقليم
مسعود بارزاني يحكم سيطرته على
«ك��ل ش��يء في كردستان» ،معتقدا ً
أن حصر السالح بيد قوات بارزاني،
يأتي من خشية البارزانيين من أن
تسوء عالقتهم مع اآلخرين ،ومحاولة
مسعود «االنفراد بالحكم» ،لكن قياديا ً
في حزب بارزاني أرجع تركز السالح
بيد بيشمركة الحزب الديمقراطي إلى
خوضها معارك شرسة مع اإلرهاب
في مناطق سهل نينوى وسنجار،
مضيفا ً أن «ال مانع من تركز السالح
بيد جهة معينة» ،ألن الهدف حماية
اإلقليم من اإلرهاب.
وي��ش��ي��ر ت��ق��ري��ر ك����ردي إل���ى أن
ال��م��س��اع��دات األم��ي��رك��ي��ة والتدخل
األميركي ليس من أجل الكرد جميعاً،
بل من أجل سياسة أميركية خاصة
في المنطقة ،وقد يؤدي هذا التمييز
في التعامل مع القوى الكردية داخل
«إقليم كردستان» إلى بروز خالفات
بين ال��ق��وى الكردية نفسها ،وه��ذا
ما يالحظ في إعالم حزبي بارزاني
وطالباني ،واالتهامات المتبادلة،
بسبب احتكار حزب بارزاني لجميع
المساعدات األميركية والفرنسية
والبريطانية واإليطالية واألسترالية
وحتى األلمانية ،التي ترسل إلى
«إق��ل��ي��م ك���ردس���ت���ان» ع���ن ط��ري��ق
م��ط��ار أرب��ي��ل ح��ص��راً ،ول��ي��س مطار
السليمانية.
وي��ع��زى ت��ر ّك��ز األسلحة الثقيلة
بيد ق��وات ب��ارزان��ي ،بحسب مراقب
كردي ،إلى أن المناطق التي تنتشر
فيها ق��وات االت��ح��اد الوطني «أكثر
استقراراً» من مناطق زمار وسنجار
وسهل نينوى ،التي تخوض فيها
بيشمركة الديمقراطي م��ع��ارك مع
داعش.
والح���ظ أح��م��د آرت��م��ي��ت��ي ،وج��ود
التوجه
«تفاوت وتن ّوع» ،أرجعه إلى
ّ
السياسي للحزبين ،في الدعم المقدم
لبيشمركة اإلقليم ،موضحا ً أن حزب
االتحاد أعلن دعم إيران اللوجستي
والعسكري له ،وفي مقابل ذلك تقوم

أسلحة ثقيلة أصبحت في يد مقاتلي البيشمركة
تركيا وأميركا وفرنسا بدعم بارزاني.
والحظ آرتميتي أيضا ً أن األسلحة،
التي وصلت إلى قوات حزب بارزاني،
«اكثر تطورا ً وتنوعاً» من تلك التي
حصلت عليها ق��وات االت��ح��اد ،الفتا ً
إل���ى اخ��ت�لاف��ات ح���ادة ف��ي م��ا بين
الحزبين «انعكست على المؤسسة
العسكرية».
ومع ذل��ك ،يرى أن «الحزازيات»
بين الحزبين «تتوقف عندما يتهدد
أمن اإلقليم ،ألن هذا يعد خطا ً أحمر».
ويرجع الصراع والتنافس ،السياسي
والعسكري ،بين االت��ح��اد الوطني
والديمقراطي ،بحسب مسؤولين
أك���راد ،إل��ى منتصف السبعينات،
بعد انهيار الحركة الكردية بقيادة
مصطفى بارزاني وحزبه الديمقراطي،
وانشقاق طالباني وتأسيسه حزب
االتحاد ،في األول من حزيران ،1975
عقب توقيع اتفاقية الجزائر بين
الحكومة العراقية وإيران ،التي كانت
تدعم الحركات المسلحة الكردية.
ويرى قيادي في االتحاد الوطني
أن حزب بارزاني يحاول ،من خالل
تزويد البيشمركة التابعة له بالسالح
األميركي «االنفراد بالسلطة وإحكام

سيطرته على ال��ش��ؤون العسكرية
في اإلقليم» ،بعد الخروج من األزمة
األم��ن��ي��ة ،ال��ت��ي تشهدها المناطق
المحاذية لمحافظات االقليم .معتبرا ً
اعتماد بارزاني مبدأ «الكيل بمكيالين،
ديدنهم ،منذ أمد بعيد».
وأض�����اف ال��م��ت��ح��دث أن ح��زب
ب��ارزان��ي «يسيطر على أه��م منافذ
اإلقليم التجارية ،وهو منفذ دهوك»،
وهذا يعني أن األم��وال بيده وحده،
الفتا ً إلى سيطرة بارزاني على أغلب
الوزارات في كردستان.
وف��ي مقابل ه��ذا ،ب��رر قيادي في
ال��ح��زب الديمقراطي الكردستاني
حصر ال��س�لاح الثقيل والمتطور،
الذي بعثت به فرنسا وأميركا ،بيد
قوات الحزب الديمقراطي ،بأن داعش
ينشط في المناطق ،التي تخوض
ق��وات ب��ارزان��ي معارك مع اإلره��اب
فيها.
وأكد عادل برواري ،وهو مستشار
س��اب��ق ف��ي ح��ك��وم��ة ال��م��ال��ك��ي ،أن
ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة ال��م��وج��ودة في
الموصل أو كركوك او ديالى «تقوم
بالتنسيق فيما بينها» ،مشيرا ً إلى
أن «ال ضي َر من وجود أسلحة ثقيلة

بيد بيشمركة االتحاد أو العكس ،ألن
الهدف واحد» .وقال إن إيران ،مثالً،
زودت الجانبين بالسالح ،ولم تفرق
بين حزب وآخر.
وعملت أميركا ،بحسب مقربين من
حزب طالباني ،على اإلخالل بالتوازن
العسكري ف��ي «إقليم كردستان»
لمصلحة ب��ارزان��ي ،وحرمت حزب
الطالباني والسليمانية من األسلحة
الثقيلة والغطاء الجوي.
وق��ال تقرير ورد من مصادر في
«إقليم كردستان» ،إن هذا اإلخالل
في التوازن ،يحصل على رغم وجود
م��ط��ار ف��ي السليمانية ،وب��إم��ك��ان
أميركا وفرنسا إرسال األسلحة إلى
السليمانية أيضاً ،والح��ظ التقرير
أن أم��ي��رك��ا ل��م تقتصر على تزويد
ح��زب ب��ارزان��ي باألسلحة فقط ،بل
إنها تقوم بتوفير غطاء جوي لقوات
حزب بارزاني فقط في الحرب ضد
داعش ،ولم تقدم أية مساندة جوية
لقوات ح��زب طالباني ،التي تعمل
على تحرير مناطق ديالى وكركوك
بأسلحتها الخفيفة ،معتبرا ً هذا
«انحيازا ً واضحاً» لمصلحة طرف
ضد آخر في «إقليم كردستان».

