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نقاط انطالق ال�ضربات الأميركية على «داع�ش»

بإعالن الرئيس األميركي باراك أوباما استراتيجيته
لمحاربة تنظيم «الدولة االسالمية» االرهابي ،تستعد
ال��والي��ات المتحدة الستخدام قواتها المتمركزة في
المنطقة لضرب التنظيم المسيطر على مساحات
شاسعة من سورية والعراق.
فقبل  13شهرا ً أرسلت ال��والي��ات المتحدة سفنها
الحربية المتكونة من أربع مدمرات في اتجاه سورية،
وحشدت قواتها المتمركزة في قواعدها ببلدان الخليج
العربي ،إضافة إل��ى غواصاتها التي تجوب البحر
بهدوء ،وذلك استعدادا ً لالعتداء على سورية بدعوى
استخدام األسلحة الكيماوية.
حينئذ أيد الكونغرس األميركي شن هذه العدوان ،إال
أن الدبلوماسية الروسية نجحت في منع هذا الهجوم
بعد التوصل في  14أيلول  2013إلى اتفاق يسمح
بتدمير ترسانة األسلحة الكيماوية السورية في البحر
وبإشراف األمم المتحدة.
اآلن وقد تنامت الرغبة األميركية وال سيما الدولية
والعربية في درء الخطر الذي بات يمثله تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،وقيامه بالعديد من الجرائم بحق المدنيين
وتهجيرهم من منازلهم ،أعلن أوباما استعداد بالده
لتوجيه ضربات جوية للتنظيم االرهابي وتسليح من
أسماهم «المعارضة السورية المعتدلة» وتدريبها في
السعودية لخوض المعارك البرية ضد «داعش».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية إنه بات

شبه مؤكد أن البنتاغون سيعتمد على قواته المنتشرة
في سبعة أماكن على األق��ل في دول منطقة الشرق
األوسط التي تواجه خطر تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
وبالتالي استخدام مدمرات «اليو اس اس كول» المجهزة
بصواريخ «التوماهوك» والتي ال تزال في البحر األبيض
المتوسط ،لكن استخدام هذه الصواريخ على األراضي
السورية سيثير حفيظة السلطات السورية التي حذرت
منذ أسبوعين من أي عمل عسكري على أراضيها من دون
التنسيق معها مسبقاً ،وهو ما لم يحصل فعالً حيث أعلن
أوباما في خطابه أنه لن يتحالف مع نظام الرئيس بشار
األسد الذي يعتبره «فاقدا ً للشرعية» على حد قوله.
في السياق ذاته ،يمكن للواليات المتحدة أيضا ً أن
تعتمد على مجموعة قواعدها المنتشرة في الخليج
العربي ،إذ رجحت صحيفة «واشنطن بوست» أن
تنطلق ال��غ��ارات من قاعدة العديد الجوية في قطر،
وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت ،وقاعدة الظفرة
الجوية في اإلمارات العربية المتحدة ،واالعتماد أساسا ً
على الطائرات من دون طيار التي توجه ضربات ألهداف
محددة ،إضافة إلى إمكان استخدام قاعدة انجرليك
الجوية في تركيا وحاملة الطائرات األميركية جورج
ووكر بوش القريبة من المنطقة ،ناهيك عن استخدام
القواعد األردن��ي��ة ف��ي بعض األح��ي��ان ،كما يمكن أن
تستخدم الواليات المتحدة مقاتالت أخ��رى تقلع من
قواعد عسكرية في أوروبا.

تركيا لن ت�شارك في عمليات الحلف الدولي
�ضد تنظيم «الدولة اال�سالمية»
أعلن مصدر حكومي تركي أمس
أن تركيا لن تشارك في العمليات
العسكرية في إط��ار الحلف الدولي
لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق
وسورية .وقال« :إن تركيا لن تشارك
في أي عملية عسكرية وستركز كليا ً
على العمليات اإلنسانية» بحسب
تعبيره ،لكن المسؤول أكد أن تركيا
قد تسمح للتحالف باستخدام قاعدة
انجرليك في جنوب البالد ألغراض
لوجستية.
من جهة ثانية ،أكد يوسف هالج
أوغلو نائب رئيس الكتلة البرلمانية
ل��ح��زب ال��ح��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة التركي
ال��م��ع��ارض أن نحو  5آالف تركي
انضموا إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي
مشيرا ً إل��ى أن الحكومة التركية
«ستضطر للقتال ضد هؤالء».
وق���ال ه�لاج أوغ��ل��و ف��ي تصريح
ص��ح��اف��ي «ال ن��ع��رف ك��م ه��و ع��دد
إرهابيي تنظيم «داعش» المنتشرين
في المدن التركية األمر الذي يشكل
تهديدا ً كبيرا ً على تركيا» ،محمالً
ح��ك��وم��ة ح���زب ال��ع��دال��ة والتنمية
مسؤولية ذل��ك حيث أنشأ الحزب
«جيل شباب يملك إمكانات االنضمام
إلى تنظيم داعش خالل السنوات الـ
 12الماضية».
وأش��ار هالج أوغلو إلى االنفالت

األمني على الحدود التركية وعدم
ضبطها الف��ت��ا ً إل���ى تنقل عناصر
التنظيم االرهابي بين تركيا وسورية
وانتشار بعضهم في تركيا ،موضحا ً
أن الحكومة التركية ت��ش��ارك في
لعبة خطيرة في ما يتعلق بالعملية
العسكرية المحتملة لقوات التحالف

الدولي ضد «داعش».
ودع��ا ه�لاج أوغ��ل��و إل��ى ض��رورة
أن يصدر البرلمان التركي مذكرة
ح��ول ه��ذا ال��م��وض��وع وال سيما إذا
تقرر إرس��ال ق��وات عسكرية تركية
إلى الخارج أو نشر ق��وات عسكرية
أجنبية فوق األراضي التركية.

مو�سكو :وا�شنطن لم تبدد قلقنا ب�ش�أن التزامها معاهدة تدمير ال�صواريخ

بوتين ي�أمر باختبار مفاجئ لجاهزية قوات المنطقة الع�سكرية ال�شرقية
أجرت قوات المنطقة الشرقية في
الجيش الروسي أمس اختبارا ً مفاجئا ً
للجاهزية القتالية بناء على طلب من
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
وأع��ل��ن وزي����ر ال���دف���اع ال��روس��ي
سيرغي شويغو أن الرئيس بوتين
أمر بإجراء اختبار مفاجئ لجاهزية
ق��وات المنطقة العسكرية الشرقية
في روسيا ،مشيرا ً خالل اجتماع له
مع قيادة القوات المسلحة الروسية
أمس إلى أن الرئيس بوتين أمر بأن
تكون الوحدات العسكرية كافة في
ه��ذه المنطقة ف��ي ح��ال��ة الجاهزية
القتالية «الكاملة» ،مضيفا ً أن االختبار
سيجري ابتداء من الساعة العاشرة
صباحا ً بتوقيت موسكو.
وأشار شويغو إلى االختبار سيركز
على إعادة نشر القوات على مسافات
طويلة وك��ذل��ك نشر منظومة إدارة
المعدات وتأمين المساعدات الطبية.
وأض����اف أن ب��وت��ي��ن أم���ر أي��ض �ا ً
باختبار جاهزية عدد من ال��وزارات
الفدرالية والمؤسسات واإلدارات
المحلية في الشرق األقصى الروسي
للقيام بمهماتها في ظروف الحرب.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا االختبار
المفاجئ ليس األول م��ن نوعه من
بداية العام الحالي ،إذ سبق أن أمر
الرئيس الروسي باختبار جاهزية
المنطقتين العسكريتين الوسطى

والغربية نهاية شباط الماضي.
جاء ذلك في وقت أكد نائب وزير
الدفاع الروسي امتالك موسكو قدرة
على توجيه ضربة عسكرية خاطفة
على مستوى العالم ،في حين أشار
رئ��ي��س األرك����ان ال��روس��ي السابق
بالويفسكي إلى قدرة روسيا على صد
أي هجوم أميركي خاطف.
وأع��ل��ن م��س��ؤول رفيع المستوى
في الخارجية الروسية أن الواليات
المتحدة لم تبدد قلق موسكو بشأن

التزامها معاهدة تدمير الصواريخ
متوسطة وقصيرة المدى.
وف��ي اختتام م��ش��اورات أجريت
ف��ي موسكو بين الوفدين الروسي
واألميركي أمس حول التزام الدولتين
ب��ن��ود ال��م��ع��اه��دة ،ق���ال ميخائيل
أوليانوف مدير قسم ع��دم االنتشار
ومراقبة األسلحة في وزارة الخارجية
الروسية« :ال يمكننا أن نعتبر أجوبة
ال��ج��ان��ب األم��ي��رك��ي مقنعة بما فيه
الكفاية .إن قلقنا ال يزال قائماً».

وأشار أوليانوف الذي ترأس الوفد
الروسي في المشاورات المغلقة التي
استغرقت نحو  5ساعات ،إلى أن لدى
روس��ي��ا مالحظات ع��دة بشأن مدى
التزام واشنطن بنود المعاهدة.
وأوضح الدبلوماسي أن المالحظة
األول���ى تخص اس��ت��خ��دام ال��والي��ات
المتحدة للصواريخ المستخدمة في
تدريبات «تحاكي بشكل شبه كامل
صواريخ متوسطة وقصيرة المدى»،
األمر الذي يعتبره الجانب الروسي،

بناء على ق��راءت��ه لنص المعاهدة،
ان��ت��ه��اك �ا ً ل��ع��دد م��ن م��ع��اي��ي��ره .أم��ا
المالحظة الثانية فقال أوليانوف إنها
تتعلق باستخدام الواليات المتحدة
طائرات قتالية من دون طيار «التي
يطبق عليها بالكامل تحديد الصواريخ
المجنحة البرية».
أما المالحظة الثالثة واألخيرة فقال
الدبلوماسي ال��روس��ي إنها تخص
خطط الجانب األميركي الستخدام
منصة لإلطالق العامودي برا ً وليس
بحرا ً كما في السابق ،في وقت ترى
موسكو أن منصات كهذه تخضع لبنود
معاهدة تدمير الصواريخ متوسطة
وقصيرة المدى وتعد محظورة.
وأش��ار أوليانوف إلى أن الجانب
األميركي أوضح أن المنصة المذكورة
ستستخدم فقط إلط�لاق صواريخ
اع��ت��راض��ي��ة غ��ي��ر م��ح��ظ��ورة وف��ق �ا ً
للمعاهدة ،لكنه ش��دد على أن «هذا
الموضوع يستدعي دراسة معمقة».
وق����ال ال��م��س��ؤول إن ال���والي���ات
المتحدة ،تتهم روس��ي��ا باستخدام
صاروخ مجنح بري يتجاوز مداه 500
كلم ،األمر الذي يعد انتهاكا ً للمعاهدة،
لكنه أشار إلى أن واشنطن لم تستطع
حتى اآلن تقديم أدل��ة مقنعة لدعم
هذه المزاعم .وأض��اف أوليانوف أن
روسيا لم تنتهك المعاهدة بأي شكل
من األشكال.

االتحاد الأوروبي قد يلغي العقوبات على رو�سيا �إذا طبقت خطة ال�سالم
ق���رر مجلس االت���ح���اد األوروب����ي
تفعيل العقوبات الجديدة ضد روسيا
لتصبح سارية المفعول فور نشرها
في الجريدة الرسمية لالتحاد اعتبارا ً
من (اليوم) الجمعة.
وق���ال رئ��ي��س المجلس األوروب���ي
هيرمان فان رامبوي في بيان رسمي
عقب االجتماع ال��راب��ع لسفراء دول
االت��ح��اد األوروب�����ي ،إن العقوبات
الجديدة ض��د روس��ي��ا وال��ت��ي اتفقت
عليها دول االت��ح��اد س��ت��دخ��ل حيز
التنفيذ اعتبارا ً من يوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس
األوروب�����ي أن ال��ع��ق��وب��ات ال��ج��دي��دة
وسعت الحظر المفروض سابقا ً على
توريد السلع ذات االستخدام المزدوج
والتقنيات العسكرية إل��ى روسيا،
ليشمل تسع شركات روسية أخرى
يحظر عليها اس��ت��ي��راد السلع ذات
االستخدام المزدوج من دول االتحاد
األوروبي.
وشملت العقوبات تشديد القيود
بشأن إقراض  5مصارف حكومية و3
من كبريات شركات الطاقة الروسية،
وتنص العقوبات أيضا ً على تقليص
م��دة ت���داول س��ن��دات ه��ذه المصارف
والشركات من  90إلى  30يوماً.
وأع��ل��ن االت��ح��اد األوروب�����ي وق��ف
التعاون مع موسكو في مجال تطوير

واستخراج النفط في المياه العميقة
وف���ي ال��ق��ط��ب ال��ش��م��ال��ي ،وم��ك��ام��ن
استخراج الغاز من الزيت الصخري.
وأض���اف االت��ح��اد األوروب����ي إلى
«قائمته السوداء» أسماء  24شخصية
سياسية روسية وأوكرانية ،ليرتفع
بذلك العدد إلى  119شخصية ،يمنع
منحها ت��أش��ي��رات دخ���ول إل��ى دول
االتحاد وتجمد جميع أصولها المالية
في أوروبا إن وجدت.

وتابع فان رامبوي أن سفراء االتحاد
األوروبي سيقومون بمراجعة شاملة
لتنفيذ خطة ال��س�لام بحلول نهاية
هذا الشهر «وفي ضوء المراجعة وإذا
كان الوضع على األرض يسمح بذلك.
فإن المفوضية والجهاز الدبلوماسي
في االتحاد األوروب��ي مدعوان لوضع
مقترحات بتعديل أو تجميد أو إلغاء
ع��دد من العقوبات المطبقة كلها أو
جزء منها».

وكانت  28دولة عضو في االتحاد قد
وافقت األسبوع الماضي على عقوبات
جديدة على روسيا بسبب «تورطها
العسكري» في الحرب ال��دائ��رة منذ
خمسة أشهر في شرق أوكرانيا لكنها
أمضت أياما ً عدة في مناقشة إعالنها
وتنفيذها.
في غضون ذل��ك اعتبر المتحدث
الرسمي باسم الخارجية الروسية
الكسندر لوكاشيفيتش أن سياس َة

فرض العقوبات التي ينتهجها االتحاد
األوروب��ي غير ودي��ة ،وتتعارض مع
مصالح الطرفين.
وحذر المتحدث الروسي من مخاطر
الخطط المعلنة إلج���راء تدريبات
مشتركة واسعة النطاق بين كييف
وحلف شمال األطلسي «الناتو» حتى
نهاية العام الحالي.
وف�����ي م���ؤت���م���ر ص���ح���اف���ي ق���ال
لوكاشيفيتش أم���س إن م��ث��ل ه��ذه
التحركات من شأنها أن ت��ؤدي إلى
تصعيد التوتر كما أنها «تهدد بفشل
ب���وادر التقدم ف��ي العملية السلمية
بأوكرانيا» ،معربا ً عن أمل موسكو في
تمسك كل من الرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو وق��وات الدفاع الشعبي
في جنوب شرقي البالد باتفاقية وقف
إطالق النار التي وقعت في العاصمة
ال��ب��ي�لاروس��ي��ة م��ي��ن��س��ك األس��ب��وع
الماضي.
وك���ان رئ��ي��س ال�����وزراء ال��روس��ي
دميتري مدفيدف قد توعد في وقت
س��اب��ق ب��ف��رض حظر على الطيران
األوروب��ي عبر األج��واء الروسية كرد
ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات ،وص����رح مساعد
الرئيس الروسي أندرية بيلووسف بأن
روسيا وضعت حزمة جوابية ثانية
من العقوبات ،تشمل تقييد استيراد
السيارات والصناعات النسيجية.

مين�سك تعلن ا�ستعدادها الحت�ضان لقاء جديد لمجموعة االت�صال الأوكرانية

تورت�شينوف� :سن�ضطر لإعالن الأحكام العرفية �إذا ف�شلت الت�سوية

ثلثا الفرن�سيين يريدون تنحي هوالند
أظهر استطالع للرأي أم��س أن ما يقرب من ثلثي
الناخبين الفرنسيين يريدون أن يروا رئيسهم االشتراكي
فرانسوا هوالند الذي يفتقر بشدة للتأييد الشعبي يقدم
استقالته قبل نهاية فترة رئاسته عام .2017
وأظهر االستطالع ال��ذي أج��راه معهد فرنسا للرأي
العام ومجلة «لو فيغارو» التي تصدر كملحق اسبوعي
للصحيفة التي تحمل االس��م نفسه ،أن  62في المئة
م��ن المشاركين ي��ري��دون م��ن ه��والن��د أن يتنحى قبل
ث�لاث سنوات من انتخابات الرئاسة المقبلة .وقال
ربع الناخبين االشتراكيين إنهم يريدون أن يستقيل
الرئيس.
وشهد هوالند وهو أقل الرؤساء الفرنسيين شعبية منذ
الحرب العالمية الثانية تراجع التأييد له إلى مستوى
غير مسبوق بلغ  13في المئة في أح��د استطالعات
ال��رأي ،فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى اإلحباط بشأن
صعوبات االقتصاد.
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وبينما يبقى معدل البطالة جامدا ً فوق عشرة في المئة
وال يحقق النمو تقدماً ،تسببت إجراءات خفض العجز في
الموازنة العامة في تحميل الناخبين ضرائب أعلى لكنها
فشلت في مساعدة فرنسا على الوصول إلى األهداف
األوروبية لخفض العجز في الوقت المحدد لذلك.
وأعلن وزير المالية ميشيل سابان هذا األسبوع أن
فرنسا ستخلف مجددا ً وعدها للشركاء في االتحاد
األوروبي بخفض العجز معترفا ً بأن تحقيق هذا الهدف
سينتظر إلى .2017
وع��ان��ى ه��والن��د أي��ض �ا ً م��ن ال��ح��رج على المستوى
الشخصي عندما اتهمته رفيقته السابقة فاليري تريروليه
بأنه يكره الفقراء في كتاب تناول جوانب شخصية قال
ناشره إنه واحد من أكثر الكتب مبيعا ً هذا العقد.
وفي تصريحات أدلى بها خالل القمة األوروبية التي
عقدت في ويلز األسبوع الماضي ،قال هوالند للصحافيين
إنه لن يتنحى قبل نهاية فترته بسبب استطالع للرأي.

أعلن رئيس البرلمان األوكراني
ألكسندر تورتشينوف أن كييف
ستضطر إلى إعالن األحكام العرفية
ف��ي ح��ال فشل تسوية األزم���ة في
ش��رق أوك��ران��ي��ا .وق���ال« :ف��ي حال
فشل تطهير دونباس سلميا ً ال بديل
لدينا من تحرير البالد من الغزاة عن
إع�لان األحكام العرفية وتعبئة كل
الموارد».
وأكد المسؤول األوكراني ضرورة
ت��ع��زي��ز ال��ق��وات المسلحة ل��ب�لاده
وتغيير تكتيك العملية األمنية في
ش��رق ال��ب�لاد ،ون��ف��ى إم��ك��ان إع�لان
المناطق ،التي تسيطر عليها قوات
«الدفاع الشعبي» ،مناطق محتلة،
مؤكدا ً ض��رورة «تحرير المنطقة».
وقال« :أستبعد موافقة أوكرانيا على
أن ت��ف��رض روس��ي��ا سيطرتها على
جزء من أراضي مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك» .وأع��رب عن أمله في
استخدام الهدنة الحالية من أجل
«حماية وتحرير أوكرانيا».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ب��ي�لاروس��ي��ة أن��ه��ا لم
تتلق حتى اآلن أي طلب لعقد جلسة
جديدة لمجموعة االتصال الخاصة
بتسوية ال��وض��ع ش��رق أوك��ران��ي��ا،
م��ؤك��دة استعدادها لالستمرار في
احتضان جلسات المجموعة.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية

البيالروسية دميتري ميرونتشيك
أم��س ،إن أط���راف المفاوضات هي
ال��ت��ي تتخذ ق����رارا ً بعقد اجتماع
لمجموعة االتصال ،مؤكدا ً أن مينسك
مستعدة دائما ً لتهيئة الظروف إلجراء
مفاوضات ناجحة.
يذكر أن مجموعة االتصال الثالثية
الخاصة بأوكرانيا عقدت اجتماعها
األخير في  5أيلول ،ووقعت األطراف
المعنية على ب��روت��وك��ول لتسوية
األزمة واتفقت على وقف إطالق النار

في شرق البالد.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية
أن خطة إرس���ال قافلة ثانية من
المساعدات اإلنسانية الروسية إلى
جنوب شرقي أوكرانيا لم تنفذ حتى
اآلن.
وأعرب فالديمير ستيبانوف نائب
وزير الطوارئ الروسي في اجتماع
خ��اص لدعم سكان جنوب شرقي
أوكرانيا في مجلس االتحاد الروسي
أم���س ،ع��ن أم��ل��ه ف��ي ح��ل المسائل

السياسية من أجل إيصال المساعدات
اإلنسانية التي قد جمعت.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،اق��ت��رح ي��وري
ف��وروب��ي��وف ن��ائ��ب رئيسة مجلس
االتحاد توجيه دع��وة إلى البرلمان
األوك���ران���ي بطلب ال��م��س��اع��دة على
نقل المساعدات إلى سكان المناطق
المتضررة في جنوب شرقي البالد.
وأك����د أن���دري���ه رودك���ي���ن ممثل
«جمهورية دونيتسك الشعبية» أن
هذه الجمهورية تحتاج إلى الحصول

على قافلة ثانية م��ن المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة إال أن ال��ظ��روف ليست
مهيئة لذلك.
وك���ان���ت ال��ق��اف��ل��ة األول������ى من
المساعدات الروسية ،التي ضمت
 280ش��اح��ن��ة ،نقلت ف��ي  23آب
الماضي األغذية والمالبس ومختلف
المستلزمات إل��ى سكان المناطق
األوكرانية المتضررة نتيجة القتال.
وأعلن الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو أن��ه ت��م أف���رج ع��ن 26
جنديا ً أوكرانيا ً في شرق البالد.
وكتب بوروشينكو ف��ي حسابه
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ت���وي���ت���ر»« :أف�����رج ع���ن  6أس���رى
محتجزين في غورلوفكا و 20جنديا ً
في دونيتسك».
من جهة أخرى ،أفادت قوات الدفاع
الشعبي في دونيتسك بأن القوات
األوكرانية تقوم بحشد اآلليات ونقل
العسكريين من المناطق الغربية
ألوكرانيا في كل المواقع الحساسة
ش��رق أوكرانيا على خلفية الهدنة
التي أعلنت األسبوع الماضي.
وأك��دت ق��وات دونيتسك التزامها
ب��ال��ه��دن��ة ع��ل��ى رغ����م اس��ت��م��رار
االستفزازات من قبل بعض وحدات
القوات األوكرانية.

«هيومن رايت�س»« :الجي�ش الإ�سرائيلي» ارتكب جرائم حرب في غزة
قالت المنظمة الدولية الحقوقية هيومن رايتس ووتش أمس إن كيان العدو «اإلسرائيلي»
ارتكب جرائم حرب خالل عدوانه األخير على قطاع غزة المحاصر.
وقالت المنظمة الدولية التي مقرها نيويورك إن القوات «اإلسرائيلية» اخترقت القانون
الدولي بتنفيذها هجمات على أو قرب ثالث مدارس تديرها األمم المتحدة وتحوي مدنيين
فلسطينيين.
وأضافت أنه على رغم وضوح بعض األهداف العسكرية لدى الجيش «اإلسرائيلي» إال أن

قواته عمدت إلى القصف العشوائي في مناطق تضم مدارس تابعة لألمم المتحدة.
ولم يعقب جيش العدو أو حكومته على هذه التصريحات ،بينما أعلنت سلطات االحتالل
«اإلسرائيلية» االنطالق في التحقيق في بعض الجرائم التي ارتكبت خالل عمليته في غزة
متهمة حركة «حماس» بأنها استخدمت المدنيين كدروع بشرية.
بينما تتهم األمم المتحدة كالً من «إسرائيل» والجناح العسكري لحماس بانتهاك قواعد
الحرب ،وعينت لجنة تحقيق في ذلك.

