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حكومة التوافق الفل�سطيني تجتمع للمرة الأولى في غزة

ال�صراع في المنطقة يدخل مرحلة جديدة �أكثر انك�شاف ًا وات�ساع ًا ودموية

الحمد هلل :فر�صة تاريخية لإنجاح العمل الوحدوي هل تكرر تركيا الإخوانية غباء انقالبيي �أوكرانيا؟
محمد شريف الجيوسي

أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة
ع����ق����دت ح���ك���وم���ة ال���ت���واف���ق
الفلسطيني اجتماعا ً في غ��زة هو
األول من نوعه منذ تشكيلها في
حزيران الماضي بعد سنوات من
ال��خ�لاف��ات ال��ح��ادة ب��ي��ن حركتي
«فتح» و»ح��م��اس» ،وذل��ك لبحث
إع��ادة إعمار القطاع ال��ذي دمرته
الحرب األخيرة.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد
ل��ل��ه ف��ي مستهل جلسة قصيرة
ورمزية لمجلس الوزراء عقدت في
منزل رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس غ��رب مدينة غزة:
«م��ا رأي��ن��اه ال��ي��وم مخيف ومؤلم
جداً ،الصورة اآلن أصبحت واضحة
بالنسبة لنا ،إعادة اإلعمار في أعلى
سلم أولوياتنا».
وكان الحمدالله قال بعد وصوله
غ��زة ،إن��ه متفائل بنتائج الزيارة
التي يقوم بها لقطاع غزة ،ووصفها
بأنها فرصة تاريخية.
وأضاف في تصريح له لمراسل
ال��م��ي��ادي��ن إن ت��وج��ي��ه��ات رئيس

السلطة الفلسطينية محمود عباس
«هي إنجاح خطة العمل الوحدوي
وال��ق��ي��ام بخطوات عملية وليس
مجرد استعراض إع�لام��ي ،فغزة
تحتاج إل��ى الفعل ول��ي��س القول
فقط» ،كاشفا ً عن بقاء ال��وزراء في
غ��زة حتى صباح الجمعة ،فيما
س��ي��ك��ون اج��ت��م��اع ال��ح��ك��وم��ة عند
الساعة  12ظهر اليوم في منزل
الرئيس أبو مازن في غزة.
وبحسب ما قاله رئيس الوزراء
الفلسطيني فإنه يحمل رسالة ألهل
غزة مفادها استعادة األمل وتوحيد
المؤسسات وإع��ادة اإلع��م��ار ،وأن
المشروع الوطني ال يكتمل إال بغزة،
وإن «تعلميات ال��رئ��ي��س الليلة
الماضية كانت واضحة للحكومة
أن علينا إعادة إعمار غزة وإعادتها
أفضل مما كانت عليه».
وك��ش��ف الحمد لله أن��ه يحمل
مشاريع عملية مثل توفير فرص
عمل لتشغيل العمال وإعادة البناء
والتوظيف والسفر.

وأص��������در رئ����ي����س ال��������وزراء
الفلسطيني توجيهاته للحكومة
ب��أن تتخذ خ��ط��وات حقيقية على
األرض ب��ش��أن غ���زة ،مضيفا ً أن
«التحديات الخارجية سنتخطاها
إذا صدقت النوايا».
وك��ان��ت ح��رك��ت��ا ف��ت��ح وح��م��اس
وقعتا اتفاق مصالحة وطنية في
نيسان ب��ه��دف إص�لاح العالقات
بينهما والتي تدهورت في .2007
وب���دأت الحكومة مهماتها في
ح��زي��ران ف��ي مدينة رام ال��ل��ه في
الضفة الغربية ،إال أنها لم تعقد أي
اجتماع في غزة التي شهدت عدوانا ً
صهيونيا ً مدمرا ً استمر  50يوما ً هذا
الصيف.
وتأتي هذه الخطوة قبيل اجتماع
المانحين الدوليين إلع��ادة إعمار
القطاع والذي سيعقد في القاهرة
ي���وم االح����د ،وس��ت��ط��ل��ب السلطة
الفلسطينية في مؤتمر المانحين
الذي ترأسه مصر والنروج ،مبلغ 4
مليارات دوالر إلعادة بناء غزة.

العثور على �أ�سلحة وذخائر لـ «داع�ش»
في مقار حزب �أردوغان
أكد خبير تركي أن هناك اتهاما ً شعبيا ً واسعا ً لحكومة
حزب العدالة والتنمية بالتحريض العرقي والطائفي
ضد األكراد ،من أجل تبرير الحل األمني مع االحتجاجات
الواسعة ضد التدخل التركي في سورية ،مشيرا ً إلى
العثور على أسلحة وذخائر «داع��ش» في مقار الحزب
الحاكم في محافظة فان على الحدود اإليرانية.
وقال الخبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح
أمس« :الشرخ أصبح كبيراً ،والرئيس الكردستاني عبد
الله أوجالن حذر حكومة أنقرة وأعطاها مهلة أسبوع فقط
حتى  15من الشهر الجاري ،كي تبتعد من األعمال التي
تمارسها والتحريض الذي تقوم به حكومة أنقرة في ما
يخص الملف الكردي في شمال سورية».
وأض��اف عبد الفتاح« :هناك اتهامات واسعة لدى
شرائح واسعة من األتراك وليس األكراد فقط ،بأن حكومة
أنقرة متورطة في عملية المداهمة التي تحصل على مدينة
عين العرب ومدن أخرى في الشمال السوري» .وأوضح:
«هذا كله أدى إلى أعمال حربية وعسكرية قامت بها وزارة
الداخلية التركية ،وأكد وزير الداخلية أنهم سيستمرون في
الحل األمني ويختارون حاليا ً الحل األمني ولن يتراجعوا
عن صد تظاهرات التنديد التي تخرج في شوارع العاصمة

ومدن أخرى تركية وكردية أيضاً».
وحذر عبد الفتاح من أن هذا تصرف خطير جدا ً ويؤكد
من جديد أن النظام في تركيا قد اختار الحل األمني مع
مواطنيه ،وأنه لن يتراجع ولن يتورع عن استخدام أدوات
العنف بكل أنواعها.
وأشار عبد الفتاح إلى أن النظام يحاول تبرير استخدامه
للعنف بأن هناك مجموعات «مسلحة أو إرهابية» واعتبر
أن ذلك اتهام خطر ألنه يدخل في قضايا الفصل واالستقطاب
الطائفي ،الذي يعتبر خطيرا ً على الداخل التركي في ظل
التنوع الطائفي والعرقي والمذهبي الواسع في تركيا.
وأشار الخبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح
إلى أن المتظاهرين عندما احتلوا قيادة الحزب الحاكم في
منطقة أدرميت التابعة لمدينة فان على الحدود اإليرانية
وج��دوا هناك أن��واع �ا ً من األسلحة وال��ب��زات العسكرية
والذخائر التي كلها تستخدم من قبل منظمة «داع��ش»
اإلرهابية.
واعتبر عبد الفتاح أن هذا تطور خطير وإذا ما صحت
هذه المعلومات التي تتناقلها وسائل اإلعالم التركية فإنها
خطيرة جدا ً وتشير بإصبع االتهام بشكل مباشر وواضح
لحزب العدالة الحاكم في أنقرة.

الحوار الليبي ينطلق في ت�شرين الأول بالجزائر
ذك��رت م��ص��ادر ليبية مطلعة أن وف���دا ً ج��زائ��ري�ا ً يضم
شخصيات دبلوماسية عدة وعلماء سيتوجه إلى ليبيا في
بداية األسبوع المقبل لتسليم دعوات حضور لألطراف الليبية
التي أبدت استعدادها للمشاركة في جلسات حوار الجزائر،
المقررة خالل الفترة من  15إلى  28تشرين األول الجاري.
وبينت المصادر أول من أمس أن هذه الزيارة تهدف إلى
اإلعداد للحوار الليبي  -الليبي المرتقب بالجزائر ،إذ سيلتقي
الوفد ع��ددا ً من الشخصيات السياسية الليبية إلقناعها
ب��ض��رورة حل األزم��ة بالحوار الوطني الداخلي .ونقلت
المصادر عن قيادي ليبي في تحالف القوى الوطنية قوله :إنه
جرى اقتراح الفترة بين  15و 28تشرين األول كموعد النطالق
جلسات الحوار ،مبرزا ًأن أحزابا ً وشخصيات أبدت رغبتها في

المشاركة بعد جهود قامت بها شخصية ليبية بارزة .
بمساع
يذكر أن الجزائر كانت في مقدمة الدول التي بادرت
ٍ
لحل األزم��ة السياسية واألمنية بليبيا سلمياً ،وبالحوار
الوطني الداخلي ،وتجلى ذلك خالل مبادرة دول جوار ليبيا
التي تأسست بالجزائر على هامش قمة دول عدم االنحياز
التي عقدت في نيسان الماضي .في األثناءٌ ،قتل أحد أفراد
القوات الخاصة «الصاعقة» برصاص مسلحين مجهولين
بمنطقة الصابري في بنغازي ،فيما أغلق محتجون غاضبون،
الليلة قبل الماضية ،شارعا ً رئيسا ً وسط مدينة بنغازي شرق
ليبيا بسواتر ترابية ،احتجاجا ً على الوضع األمني المتردي،
وتنديدا ً بأعمال االغتياالت والتفجيرات والتهديدات التي
يعيشها األهالي جراء انتشار فوضى السالح.

�صنداي تايمز

كي�سنجر يدعو �إلى �ضرب «داع�ش» بقوة لح�سم الموقف
أجرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية مقابلة
مع هنري كيسنجر ،مستشار األم��ن القومي األسبق
للرئيس األميركي ريتشارد نيكسون ،أكد فيها ضرورة
أن تبادر ال��والي��ات المتحدة األميركية إل��ى مهاجمة
«داعش» لحسم الموقف الراهن .وشدد على أن الهجوم
كان ينبغي أن يحدث قبل اآلن ،وأعرب عن اعتقاده بأن
إدارة أوباما قد حولت أميركا إلى مراقب من بعيد في
منطقة الشرق األوسط .معتبرا ً أنه يمكن لذلك أن يكون
أمرا ً جوهريا ً بالنسبة إلى عدد من األهداف المعروفة.
كما أن كيسنجر ال يفرق بين سورية والعراق في قتال
«داعش» ،معربا ً عن اعتقاده بوجوب شن الحرب عليه
بصورة فورية.
ويقول كيسنجر إن أميركا ال تملك قوة فرض رغباتها،
لكن من دون قيادتها ،ال يمكن إيجاد النظام الجديد.
وقال إن الرئيس األميركي ال يعلم ما الذي يجعل الرئيس
الروسي فالديمير بوتين يتراجع ،ويضيف بسخرية إنه
ال يعلم ما إذا كان أوباما سيشتهر عبر التاريخ في فهمه

السيكولوجي لآلخرين.
فأوباما ،وفقا ً لكيسنجر ،أبدى «رد فعل مبالغ فيه
كثيراً» حيال سياسة بوتين في القرم وأوكرانيا ،وحصول
تصعيدات أسبوعية تركت الغرب «على الهامش» .لكن،
مع ذلك ،ال ينبغي تعريض روسيا لإلذالل ،كما يجب فهم
تصرفات بوتين من المنظور التاريخي ،ألنها ساهمت
في إحداث التوازن.
ويشدد على أهمية أن تسعى الواليات المتحدة إلى
تحديد شكل األح��داث ،ب��دال ً من مقارعتها .ويعتبر أن
كان من الضروري محاولة إجراء محادثات معمقة مع
روسيا ،ليس للنظر في كيفية إصالح األوضاع الراهنة،
بل «لتحديد نوع العالم الذي نريد».
ويتابع متسائالً« :هل نريد ألوكرانيا أن تكون نقطة
ارتكاز استراتيجية ألحدهم؟ أو نريد أن تتمتع بحرية
تحديد م��س��اره��ا ،وتشكل ج��س��را ً يربط بين الشرق
والغرب؟ إن اتخذنا مثل هذا القرار ،فسنتمكن من العمل
عليه بجدية».

ي��دخ��ل ال���ص���راع ف���ي المنطقة
العربية مرحلة ج��دي��دة م��ن حيث
وج���ود ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي بقيادة
الواليات المتحدة األميركية على أكثر
من  40دولة ،وإسهامها بشكل متزايد
ف��ي ال��ح��رب الجديدة على سورية
والعراق والمقاومة اللبنانية وإيران
وروسيا بشكل مباشر وغير مباشر
بذريعة الحرب على اإلرهاب «داعش
ومنافسوه».
ويدخل ال��ص��راع مرحلة جديدة
أيضا ً من حيث ق��رار تركيا بدخول
الحرب وفق شروطها الصعبة على
التحالف ،وع��ل��ى ات��ح��اد  4دول ال
توافقها المخاضات السياسة التي
تضع نفسها فيها ،بل تناقضها تماما ً
(إي��ران والعراق وسورية وروسيا)
وهذه الدول ليست أمرا ً عابراً ،فهي
إن أص���رت تركيا على عنجهيتها
تستطيع أشياء كثيرة تفوق فرض
حصار اقتصادي شامل عليها.
وروسيا التي تربطها عبر التاريخ
عالقات عدائية غالبا ً بتركيا ،قد تكون
فرصتها في تصفية حسابات قديمة،
يصر األتراك على إنعاشها ،وقد تكرر
تركيا اإلخ��وان��ي��ة ،غ��ب��اء انقالبيي
أوكرانيا الذين باعوا أنفسهم للغرب
بغباء منقطع النظير إن أحسنا الظن
بهم ،فانتهوا إلى خسارة تلو أخرى.
ويدخل الصراع مرحلته الجديدة
م��ن ح��ي��ث م��ح��اول��ة ج��ر المقاومة
اللبنانية إلى صراع متعدد الجبهات
الستنزافها عبثاً ،لكن ما عرفه أولئك
أن استهدافها يزيد من حجم االنتظام
فيها والتعاطف معها وتسليحها،
واتساع دائرة البيئات الحاضنة لها،
وفي تضييق األرض على خصومها،
الذين تآمروا عليها منذ وقت مبكر،
وزادها التآمر عليها قوة وبسالة.
ويدخل الصراع مرحلة جديدة بعد
الحملة األميركية ـ الصهيونية على
القضية الفلسطينية ،عقب خطاب
رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
واليته محمود عباس في الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،ال��ذي ذكر
فيه بجرائم «إسرائيل» المتصلة ضد

البشر والحجر واإلنسانية والطفولة
والحضارة على مدى عقود.
واشتدت الحملة مع توج ٍه جاد
باتجاه استعادة اللحمة فلسطينيا ً
وح��ل القضايا المستعصية بين
مختلف األط����راف ،وال��ت��وج��ه نحو
عضوية المؤسسات الدولية.
ويحاول الغرب على صعيد إيران
وال��م��ل��ف ال��ن��ووي ،تعقيد الحلول
وتقديم ش��روط جديدة ،بعدما بدا
لوهلة أن حل مسألة الملف النووي
ب��ات��ت منتهية ف��ي أع��ق��اب تسلم
الرئيس اإليراني روحاني مسؤولياته
الدستورية رئيسا ً لبالده ،األمر الذي
استدعى حينها احتجاج «إسرائيل»
بصالفة على توقيع ات��ف��اق بهذا
الشأن مع طهران .وفي تقديرنا إن
الملف النووي اإليراني مجرد ذريعة،
لكن إيران مطلوب رأسها العتبارات
مختلفة منها ،إنها تمتد في قوتها
المعنوية حتى البحر المتوسط،
وأضيف إليها أخيرا ب��اب المندب
عبر الحوثيين ،وهي السيف والدرع
وإن يكن ليس بشكل مباشر في
مواجهة اإلرهاب اإلقليمي عبر دعمها
سورية والمقاومة اللبنانية والقضية
الفلسطينية والعراق وغيرها.
إن تمدد اإلره���اب نحو ال��ع��راق،
ل��م يكن م��ج��رد مغامرة لمجموعة
إرهابية تكفيرية وهابية إخوانية ـ
لم يخلها البعض كذلك في البداية
ودفع هؤالء ثمن ذلك غاليا ً ـ بل خطة
شيطانية غربية ،أريد منها توسيع
دائ���رة ال��ص��راع وج��ر إي���ران إليها
وتوريط تركيا ودفع أكراد المنطقة
إل��ى االق��ت��ت��ال أي��ض �ا ً فيما بينهم،
ج��راء تعارض األجندات والظروف
الموضوعية على األرض بين منطقة
كردية وأخرى ،وخلق مبررات لعودة
أميركية بريطانية غربية للمنطقة
بذريعة مجابهة اإلره���اب (وليس
بالضرورة أن تكون العودة عسكرية
بحتة م��س��ت��دام��ة) ،وألج���ل تدخل
متدرج ضد الدولة الوطنية السورية
من خالل التحالف ،لعلهم يقدرون
على تحقيق ما لم يقدروا عليه عبثا ً
على مدى  41شهراً.
وك�����ان ت��ع��ري��ض ال��ع��راق��ي��ي��ن

المسيحيين للمجازر والتهجير ،ليس
فعالً همجيا ً عارضا ً فحسب ،لم تق ّره
الشرائع وال األخ�لاق أو االنسانية
السوية ،كان هدفه أيضا ً تحقيق ما لم
يتحقق في سورية تجاه المسيحيين
السوريين بهذا الحجم من الخسة
والغدر والهمجية ،وتحريض العالم
المسيحي على المنطقة ،وجعل
العرب المسيحيين المهجرين للغرب
احتياطي برسم االستخدام الحقا ً
ضد أوطانهم ،وهو ما لم يتحقق لهم
حتى في ظل ذروة حروب الفرنجة
ضد منطقتنا العربية.
من هنا ،فإن الجماعات اإلرهابية
على اختالف مسمياتها والجهات
اإلقليمية وال��دول��ي��ة ال��داع��م��ة لها
هي ض��رورة إمبريالية استعمارية
أميركية غربية صهيونية ،هي مجرد
طابور خامس متعدد الجنسيات،
يعمل على تدمير المنطقة العربية
وشرذمة كل ما هو حضاري وإنساني
ووطني وقومي وإيماني ،وإعادتها
إلى القرون الوسطى على الطريقة
األوروب���ي���ة األش���د تخلفا ً ودم��وي��ة
وهمجية.
تلك هي أمانيهم ،لكنها على رغم
عمق ال��ج��راح وف��داح��ة التضحيات
وحجم الخسائر الهائل في األرواح

وال��ج��رح��ى وال��ب��ن��ى التحتية في
المنطقة العربية لن تمر ،ليس ألن
أمانينا ه��ي النقيض لها فحسب،
ولكن ألن الشعب في المنطقة بات
أش��د وعيا ً ما سبق لما دُب��ر ويدبر
ل��ه وألن ح��واض��ن اإلره�����اب رغ��م
اإلره��اب المتصل ما ع��ادت تقبل ان
تكون كذلك ،وألن الخبرات القتالية
والسياسية واالقتصادية تتراكم،
وال��م��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة أصبحت أشد
وأق��وى من كل فيروساتهم متعددة
األشكال واألنواع والسبل والوسائل
والمخططات.
وأيضا ً لن تتحقق ألن قيادات أعداء
المنطقة باتوا محل كراهية لشعوبها
وك��راه��ي��ة لمعظم شعوب العالم،
وألن بين (األع���داء) من التباينات
والتعارضات والتناقضات وأجواء
عدم الثقة الكثير مما يكفي ويزيد،
وه��م في أس��وأ حاالتهم من أوض��اع
اقتصادية واجتماعية وانقسامات
مؤشراتها ماثلة.
ف���ي م��ق��اب��ل ذل�����ك ،إن ح��ل��ف��اء
سورية والعراق وإي��ران والمقاومة
الفلسطينية ليسوا هباء وليست
لهم أط��م��اع ف��ي المنطقة ،وه��م في
حالة صعود اقتصادي وسياسي
وع��س��ك��ري ،وه���م ع��ن��دم��ا س��ان��دوا

وي��س��ان��دون أص��دق��اءه��م يدفعون
عن أنفسهم أذى الغرب وأطماعه
وهمجيته ودمويته.
بكلمات ،من خالل ما سبق قوله،
ف��إن ال��ص��راع ف��ي المنطقة يدخل
مرحلة جديدة وأخيرة ،أكثر انكشافا ً
ودموية واتساعا ً في مساحته وتعدد
اطرافه ،وأنواع اسلحته ومفاجئاته..
اق��ول إنه بنتيجة الجولة الجديدة
م��ن ال��ص��راع ال���ذي ش��رع��وا أب��واب��ه
سينحسر الكيان الصهيوني عن
ج��زء مهم من األرض التي احتلها
ع��ام  ...1948وسيتشظى الحزب
االنكشاري السلجوقي الحاكم في
تركيا ويخسر السلطة ،وسيتالشى
ن��ف��وذ ال��م��وس��اد وت��رك��ي��ا ف��ي ع��راق
كردستان وجماعتهما هناك وسيعود
لاللتحام بالوطن العراقي في عراق
موحد للجميع من دون اجتثاثات
وم��ح��اص��ص��ات ،وس��ي��ف��رد ال���رخ
السوري جناحيه كما كررت غير مرة
في المنطقة عزيزا ً قوياً ،وستضعف
ك��ث��ي��را ً االت���ج���اه���ات ال��م��وال��ي��ة لـ
«إسرائيل» والغرب في لبنان ويشتد
ساعد المقاومة اللبنانية وشرعيتها،
وستحدث متغيرات كثيرة أخرى،
أقول ليتهم ال يتخلون عن عنجهيتهم
وغباءاتهم.

الجبوري :الع�شائر قادرة على ح�سم المعركة في العراق

«البي�شمركة» تطرد «داع�ش» من  45قرية
طردت قوات البيشمركة الكردية
أمس تنظيم «داعش» من كامل قضاء
طوزخورماتو ف��ي محافظة صالح
ال��دي��ن بعد تحرير  45قرية وبلدة
كانت تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي
الذي أعلن النفير في مناطق حوض
حمرين ،فيما بدأ رئيس الوزراء ،حيدر
العبادي ،حملة لتطهير مؤسسات
الدولة من الصفقات المشبوهة التي
ارتبطت برجال المرحلة السابقة ،كما
تمت إحالة  130ضابطا ً إلى التحقيق
أو ال��ت��ق��اع��د ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة س��ق��وط
الموصل.
وأعلن مقرر مجلس النواب ،نيازي
معمار اوغلو ،أن ق��وات البيشمركة
وبمساندة القوات العراقية والحشد
الشعبي ،استعادت السيطرة على
وال��ق��رى وال��ن��واح��ي ك��اف��ة التابعة
لقضاء طوزخورماتو بمحافظة صالح
الدين .
وقال في تصريح صحافي إن «قوة
مشتركة م��ن البيشمركة والحشد
الشعبي أع��ادت السيطرة على 45
قرية في قضاء طوزخورماتو ،وتمت
السيطرة على تلك المناطق من تنظيم
«داعش».
وأع���ل���ن ال���ق���ي���ادي ب��ال��ت��ح��ال��ف
الكردستاني محما خليل أم��س ،عن
تحرير  70في المئة من مناطق سهل
نينوى ،فيما أكد انه تم قتل وإصابة
أك��ث��ر م��ن أل���ف عنصر م��ن جماعة
«داعش» خالل المعارك األخيرة.
وقال خليل لـ»السومرية نيوز» إن
«ق��وات البيشمركة والقوات األمنية
ومقاتلي العشائر تمكنوا خالل األيام
الماضية م��ن تطهير  70ف��ي المئة
من مناطق سهل نينوى من سيطرة
جماعة داعش اإلرهابية» ،مشيرا ً إلى
أن «البيشمركة تتجه اآلن لتحرير
تلكيف وبعشيقة وبقية المناطق».
وأض��اف خليل أن «المعارك أسفرت
حتى اآلن ع��ن مقتل وإص��اب��ة أكثر
م���ن أل���ف ع��ن��ص��ر م���ن داع����ش وأن
مستشفيات تلعفر والموصل امتألت
بجرحى وجثث داع���ش» ،الفتا ً إلى
أن «عناصر التنظيم ب���دأوا بنهب
المجمعات السكنية والقرى والهروب
باتجاه سورية».

حملة تطهير

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ك��ش��ف مصدر
مطلع في الحكومة العراقية أن رئيس
ال���وزراء ،حيدر العبادي ،ب��دأ حملة

لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات
المشبوهة ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت برجال
المرحلة السابقة أو بأبنائهم وكلفت
خزينة الدولة مليارات الدوالرات.
وأش��ار إل��ى أن «ح��ل مكتب القائد
العام للقوات المسلحة ال��ذي كان
عدد أف��راده  500ضابط ومنتسب،
رافقته إحالة كل األم��وال المرصودة
له ،وهي اكثر من نصف مليار دوالر،
إلى موازنة الدولة حيث تم إبقاء 35
عنصرا ً فقط».
وأكد المصدر أن «قرارات ستصدر
بعد عطلة عيد األضحى تتعلق بإحالة
ثالثة من الضباط الكبار برتبة فريق
إلى التقاعد ،تراوحت مواقعهم بين
وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد
العام للقوات المسلحة وإحالة 130
ضابطا ً إلى التقاعد والتحقيق على
خلفية األحداث العسكرية التي رافقت
سقوط الموصل وتكريت وأجزاء من
المناطق الغربية».
وأفاد المصدر ،بأن العبادي مصمم
على إب��ع��اد األط����راف واألش��خ��اص
الذين كانوا سببا ً في التردي األمني
والعسكري والسياسي ف��ي البلد
من المحسوبين على ائتالف دولة
��اض ف��ي سياسة
ال��ق��ان��ون ،وه��و م� ٍ
تطهير المؤسسات العراقية وتقويم
أدائها.

الجيش العراقي يتهيأ للقيام بعملية واسعة ضد «داعش»

العشائر ستحسم المعركة

وفي السياق ،دعا رئيس البرلمان
العراقي سليم الجبوري ،أمس ،إلى
استبدال الخطط األمنية التقليدية،
م��ؤك��دا ً ق���درة العشائر على حسم
المعركة مع «داعش» في وقت وجيز.
وقال الجبوري في كلمته بالملتقى
األول للتضامن مع القادة الميدانيين
وش���ي���وخ ال��ع��ش��ائ��ر ف���ي محافظة
االن��ب��ار ل��م��واج��ه��ة «داع����ش» ال��ذي
أق��ام��ه الجبوري بمنزله بالمنطقة
ال��خ��ض��راء وس���ط ب��غ��داد وح��ض��ره
مراسل وكالة االناضول ،إنه «يجب
ع��دم ض��رب المدنيين في العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة» ،فيما ط��ال��ب شيوخ
عشائر االن��ب��ار ومجلس محافظتها
بتشكيل الحرس الوطني وإعطاء دور
للعشائر وتسليحها ،وقطع تموين
وإم���دادات «داع���ش» .وأض���اف« :أن
أبناء العشائر ق���ادرون على حسم
المعركة ضد «داع���ش» خ�لال فترة
وجيزة» ،وتابع قائالً« :إن «داعش»
تتبع أسلوب العصابات في حربها

قوات البيشمركة في صالح الدين
م��ع ال��ق��وات األمنية مما ي��ؤدي إلى
تراجع دور األسلحة الثقيلة وينشط
فيها دور المقاتل والبندقية واإلرادة
وال��م��ه��ارات ال��ف��ردي��ة والشجاعة»،
داعيا ً األجهزة األمنية إلى استبدال
الخطط التقليدية.
ووص��ف ال��ج��ب��وري المعركة مع

«داع���ش» بأنها «معركة نيابة عن
األمة ألننا نواجه فكرا ً منحرفا ً يحاول
اإلطاحة بسمعة ديننا واإلساءة له»،
داعيا ً القوات األمنية إلى أن يكونوا
منضبطين ف��ي قيم المعركة التي
تستند إلى تجنب المدنيين العزل.
وأض��اف الجبوري« :نحن ننظر

إلى دور التحالف الدولي بإيجابية
شرط الحفاظ على أرواح المدنيين
ويلتزم بالتعاون مع العراق بالحفاظ
على السيادة» ،موضحا ً «أن الغطاء
الجوي ال يحسم المعركة وان حسم
المعركة يكون من طريق مسك األرض
من قبل العراقيين».

�أربيل تز ّود بغداد ب�أرقام �صادرات النفط
كشف النائب عن التحالف الكردستاني ريبوار طه ،أن حكومة
«إقليم كردستان» ستزود حكومة بغداد بأرقام صادرات النفط
إلى الخارج ،فيما لفت إلى أن روات��ب موظفي اإلقليم المتوقفة
س ُتطلق بعد ذل��ك .وق��ال طه في تصريح صحافي ،إن حكومة
بغداد طالبت حكومة «إقليم كردستان» بحضور الوزراء األكراد
إلى مجلس النواب ألداء القسم والمباشرة بأعمالهم ،مبينا ً أن

الوزراء سيؤدون القسم بعد عطلة العيد.
وأضاف طه أن بغداد طالبت أيضا ً بتزويدها بأرقام صادرات
النفط إلى خارج اإلقليم ،مشيرا ً إلى أن حكومة كردستان وافقت
على ذلك وليس لديها أي مانع .وأكد طه أن رواتب موظفي اإلقليم
ستطلق بعد أداء القسم من قبل ال��وزراء وتزويد بغداد بأرقام
صادرات النفط .وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني ريبوار

طه ،أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيوعز خالل األيام المقبلة
بصرف رواتب اإلقليم للشهر التاسع.
يذكر أن لجنة الصناعة والطاقة في برلمان «إقليم كردستان»
أكدت أن عمليات تصدير النفط من اإلقليم مستمرة ،مبينة أن
حكومة اإلقليم اقترضت مبالغ مالية من شركات النفط األجنبية
لدفع رواتب الموظفين.

