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مقتل  5م�ستوطنين و�إ�صابة  13بجروح في عملية بطولية للجبهة ال�شعبية

هوالند :العراقيون وال�سوريون هم من يجب �أن يق�ضوا على «داع�ش»

االحتالل يق ّر ...عملية القد�س منظمة جد ًا و�أجريت في منطقة �صعبة
قتل خمسة مستوطنين بينهم الحاخام البارز موشيه طبرنسكي وجرح 13
آخرين في هجوم للمقاومة استهدف كنيسا ً يهوديا ً في حي هارنوف في القدس
المحتلة ،واستشهد في الهجوم منفذو العملية ،الشهيدان غسان وعدي أبو جمل من
جبل المكبر شرق القدس.
وأقرت القناة العاشرة «اإلسرائيلية» أن العملية التي نفذت منظمة جداً ،مؤكدة
أن ساحة العملية هي من أقسى وأصعب ساحات العمليات .وقالت :منفذا العملية
تنكرا بزي ديني أو بلباس الشرطة لدى دخولهما الكنيس في القدس ،مشيرة إلى أن
التقديرات األولية تشير إلى أن منفذي عملية القدس ينتميان إلى الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين.
وأكدت أن وزير األمن يجري تقييما ً للوضع بمشاركة رؤساء المؤسسة األمنية،
مشددة على أن المستوطنين يشعرون بالخوف الشديد بعد العملية البطولية في
القدس المحتلة.
وتسود حالة استنفار كبيرة في المنطقة ،إذ وق��ع الهجوم وس��ط تحليق
للمروحيات ،في ظل حالة إرباك كبيرة تسود األوساط «اإلسرائيلية».
وقالت القناة الثانية« :إن الكنيس الذي ت ّمت مهاجمته يضم غرفا ً عدة ،وقد قام
منفذا العملية بمهاجمة كل من كان موجودا ً داخله .وحي هارنوف الذي نفذت فيه
العملية معروف جدا ً ألنه يسكنه الكثير من أعضاء حزب «شاس» اليمني.
وفيما وقعت مواجهات وإطالق لأللعاب النارية ضد جنود االحتالل في جبل
المبكر بالقدس المحتلة ،قامت قوات االحتالل «اإلسرائيلية» بمحاصرة جميع أحياء
مدينة القدس المحتلة بالحواجز ما أدى إلى اختناقات مرورية بسبب عمليات
التفتيش .وأفاد مصدر ،أن قوات االحتالل قامت باقتحام منزل منفذي العملية.
الى ذلك قالت مصادر فلسطينية« :إن منفذي عملية القدس البطولية هما من
أقرباء أحد محرري صفقة شاليط ،فيما صدحت مساجد قطاع غزة بالتكبير والتهليل
ابتهاجا ً بعملية القدس».
وقتل « 5إسرائيليين» على األقل وأصيب  13بينهم مسؤول كبير من حزب شاس
بينما  9حالتهم خطرة صباح أمس ،في عملية طعن نفذها فلسطينيان اقتحما
كنيسا ً في معهد هارنوف قرب مكان استشهاد الشاب يوسف الرموني ،فيما قال
إعالم االحتالل ،إن مطاردة معززة بمروحية لمهاجم ثالث شارك في عملية القدس.
يذكر أن الكنيس اليهودي الذي استهدف من قبل منفذي العملية يقع على أرض
في قرية دير ياسين ،التي دخلتها العصابات الصهيونية عام  ،1948ونفذت فيها
مجزرة بشعة استشهد فيها  107مواطنين فلسطينيين بين رجل وامرأة وشيخ
وطفل ،وتذكر بعض المصادر أنّ عدد من استشهدوا في تلك المجزرة وصل إلى
 250شهيدا ً  -ومثلوا بجثثهم بشكل بشع بقطع اآلذان وتقطيع األعضاء وبقر بطون
النساء وإلقاء األطفال في األفران المشتعلة.
وتأتي هذه العملية ،في ظل ازدي��اد وتيرة استهداف االحتالل ومستوطنيه
لمدينة القدس المحتلة وأهاليها ،حيث أقدم مستوطنون أول من أمس على إعدام
الشاب المقدسي يوسف الرموني بعد تعريضه للتعذيب والضرب ومن ثم شنقه،
فيما تستمر اقتحامات الجماعات «اإلسرائيلية» المتطرفة للمسجد األقصى في ظل
حراسة شرطة االحتالل.
وشهدت مدينة القدس المحتلة ،خالل األسبوعين الماضيين ،حالة من الغليان
من قبل المقدسيين إثر ارتفاع مستوى استهداف االحتالل للمقدسيين ،فيما شهدت
الضفة الغربية مواجهات عنيفة نصرة لمدينة القدس وما يتعرض له المسجد
األقصى.

الكنيس الذي جرت فيه عملية المقاومة

الشهيدان ابو جمل

االتحاد الأوروبي يعار�ض اال�ستيطان ولكنه لن يفر�ض عقوبات على «�إ�سرائيل»
أكد االتحاد األوروبي أنه «يعارض بشدة»
استمرار االستيطان «اإلسرائيلي» في األراضي
الفلسطينية ،مؤكدا ً في الوقت نفسه رفضه
فرض أية «عقوبات» على «تل أبيب».
ونفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغوروني ،أول من
أمس ،وجود وثيقة تحضيرية لالتحاد حول
فرض عقوبات على «إسرائيل» كانت صحيفة
«هآرتس االسرائيلية» تحدثت عنها.
وقالت موغوروني خالل مؤتمر صحافي:
«لقد قرأت مقال هآرتس الذي يشير كما يبدو
إلى وثيقة عمل داخلية طلبتها الدول األعضاء
قبل ف��ت��رة .كانت ه��ذه ورق��ة عمل فرضية ال
غير» .وأش��ارت إلى أن المناقشة بين وزراء
خارجية االت��ح��اد األوروب���ي اليوم «تناولت
كيفية إج��راء ح��وار إيجابي مع «إسرائيل»
والفلسطينيين الستئناف عملية السالم وليس

معاقبة أو عزل أي طرف».
وقال وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،في
بيان نشر في اختتام اجتماعهم الشهري في
بروكسيل ،إن «االتحاد يعارض بشدة مصادرة
أراض أخيرا ً بالقرب من بيت لحم ومشاريع
البناء الجديدة» و«استمرار عمليات الهدم
ب��م��ا ي��ش��م��ل م��ش��اري��ع م��م��ول��ة م��ن االت��ح��اد
األوروبي».
ودعا االتحاد «إسرائيل» إلى العودة عن هذه
القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي
وتهدد بشكل مباشر حالً يرتكز على أساس
التعايش بين دولتين.
وأك��د االتحاد أن ه��ذه المستوطنات «غير
مشروعة» وأن��ه مستمر مع ال��دول األعضاء
«بالتمسك بتطبيق ف��ع��ال لقانون االت��ح��اد
األوروبي واالتفاقات الثنائية القائمة المطبقة
على منتجات المستوطنات».

موغوروني خالل مؤتمرها الصحافي

اال�ستقرار الوجودي ال�سعودي في قب�ضة «داع�ش»
تعيش السعودية اليوم مرحلة وجودية
حرجة بعد تهديدات الخليفة الداعشي أبو
بكر البغدادي لها ،وهي تدرك قبل غيرها أن ما
صنعته جراء أموالها وسياساتها في المنطقة
ال بد من أن تقطف ثماره ،وما جرى مع األمير
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز «وزير الحرس
الوطني» حينما زار شمال السعودية منذ أيام
من أجل إب��رام صفقة عسكرية أمنية مع قادة
القبائل والعشائر هناك ،زاد من الخوف والقلق
على مصير المملكة والعائلة الحاكمة ،لم يكن
رد قادة القبائل والعشائر مجرد مناقشة ورأي
عابر أو وجهة نظر تتقبل الحوار ،بل كان رفضا ً
للحرب ضد «داعش» في حال وقعت بين المملكة
وهذا التنظيم التكفيري ،وفي أسوأ الحاالت قد
يقفون على حياد على رغم اعترافهم الصريح
أن المجتمع السعودي بغالبيته هو الحاضن
الفكري والنفسي لمشروع دولة «داعش» أينما
حل ووجد.
ال خ�لاف على أن السعودية ه��ي م��ن أكثر
الدول الخليجية والعربية والغربية التي مولت
«القاعدة» والجهات الرافضة ألي حوار مع أي
ط��رف ،وشكلت حالة تكفيرية عنوانها اليوم
دولة «داعش» ،وقدمت التسهيالت اللوجستية
مع تركيا لهذه المجموعات الال إنسانية والال
دينية والال أخالقية ،وال عجب إن كانت عناصر
هذه المجموعات تتجول علنا ً وبلباسها وبحرية
وم��ن دون أي إح���راج ف��ي أرج���اء تركيا ،وكل
السواح يلتقون بها في الباصات ،والمطارات
ومحطات ال��ق��ط��ارات وال��ف��ن��ادق كما ل��و كانت
تعرف تلك البالد من قبل ،وأيضا ً ال غرابة إن
كان االنتحاريون من أصل سعودي يشكلون
في»داعش» نسبة تتجاوز  65في المئة ،وهذا
يعني أن البيئة الحاضنة م��وج��ودة ال ريب
فيها في المجتمع السعودي ،ما اضطر اإلعالم
الغربي وتحديدا ً األميركي وبعض أصحاب
ال��ق��رار السياسي ه��ن��اك ب��اإلش��ارة إل��ى دور
السعودية في دعم وتقوية داعش ،وهذا تطلب
حملة إعالمية قصيرة من إعالم السعودي في
العالم العربي وما يدور في فلكها غربيا ً بتكذيب
ذلك ،وتبييض وجه سياسة المملكة ،وأبعاد
تورطها في الحرب اإلجرامية والتكفيرية في
سورية والعراق والمنطقة.
في جردة فكرية بسيطة حول مناهج أغلب
التيارات التكفيرية منذ انطالقها بشكل غير

قوات عراقية داخل مصفاة بيجي
أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ،رفضه أية خطة
أميركية لتحرير الموصل من تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
مشددا ً على أن القوات العراقية هي التي ستحررها.
وصرح العبيدي في حديث لـ»السومرية نيوز» على
هامش مشاركته ف��ي حفل تخرج ألل��وي��ة ف��ي الجيش
ال��ع��راق��ي ،إن «عملية تحرير ال��م��وص��ل ستكون على
أيدي القوات العراقية ،ونحن من نحرر الموصل وبقية
المحافظات العراقية» .وأشار إلى أن «التحالف الدولي
عامل مساعد لتأمين الغطاء الجوي ،ووجوده على األرض
مقتصر على مستوى االستشارات والخبراء في األمور
الفنية التي ال نمتلكها في هذا الوقت».
من جهة أخ��رى ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس
وصول قوات األمن العراقية إلى مصفاة بيجي ألول مرة
بعد أشهر من المعارك مع مسلحي «داعش» الذين كانوا
يحاصرونها.
وقال المراسل الحربي لوزارة الدفاع في خبر عاجل بثه
التلفزين الرسمي العراقي ،إن «القطعات العسكرية وصلت
إلى مصفاة بيجي شمال القضاء» .وأرفق التلفزيون النبأ
بلقطات حية للمج ّمع النفطي من الخارج.
ونقلت وكالة غربية عن العقيد صالح جابر من قوة
تأمين مصفاة بيجي (أكبر مصفاة نفطية في البالد) قوله
إن «أول قوة عراقية وهي قوة مكافحة اإلرهاب المعروفة
باسم كتيبة الموصل دخلت مصفاة بيجي ألول مرة منذ
خمسة أشهر».
وكان محافظ صالح الدين رائد الجبوري أعلن السبت
الماضي أن «القوات العراقية وصلت إلى إحدى بوابات
المصفاة» وذل��ك غ��داة استعادتها السيطرة على مدينة
بيجي ( 200كلم شمال بغداد) القريبة منها.

ويذكر أن استعادة المصفاة يمكن أن تعطي دفعة
للقوات الحكومية التي تسعى إلعادة االستقرار إلى البالد
التي تواجه أسوأ أزمة أمنية منذ اإلطاحة بصدام حسين
عام .2003
وفي هذا السياق ،أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
أن العراقيين والسوريين هم الذين يجب أن ينتصروا على
تنظيم «داعش» بدعم من التحالف الدولي.
وقال هوالند في مؤتمر صحافي في سيدني األسترالية
أمس ،إن أستراليا وفرنسا مضطرتان حاليا ً إلبداء الدرجة
القصوى من الحذر بسبب تدفق مواطنيين فرنسيين
وأستراليين على «نقاط ساخنة» للمشاركة في القتال.
وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة التعاون الوثيق وتبادل
المعلومات االستخباراتية المطلوبة م��ن أج��ل وضع
حد لنشاط المتطرفين .كما أكد ض��رورة معاقبة هؤالء
المواطنين الذين ارتكبوا جرائم في العراق وسورية ثم
ع��ادوا إل��ى الوطن ،مشيرا ً إل��ى أن أكثر من أل��ف مواطن
فرنسي انضموا إل��ى القتال في سورية وال��ع��راق عاد
معظمهم إلى فرنسا.
وفي السياق األمني ،ذكرت «شبكة اإلعالم العراقي» أن
القوات األمنية ،بمساندة قوات الحشد الشعبي ،سيطرت
على واحد من أكبر مستودعات األسلحة والذخيرة تابع
لتنظيم «داع���ش» في منطقة سد العظيم في محافظة
ديالى.
وصرح قائد شرطة ديالى جميل الشمري أن المستودع
يضم قذائف هاون ودبابات وأسلحة خفيفة ،فضالً عن
مستلزمات صنع العبوات.
وتم ّكنت القوات األمنية في عمليتها في سد العظيم من
تفكيك  10عبوات ناسفة كانت مزروعة في المنطقة.

مواجهة «داع�ش» بتمويل وتدريب �أميركي

قبائل وع�شائر ال�شمال رف�ضت حرب متعب �ضد التكفيريين

جهاد أيوب

وزير الدفاع العراقي:
نرف�ض �أية خطة �أميركية للمو�صل

منظم ف��ي منطقة نجد وس��ط شبه الجزيرة
العربية ،وبعد أن وضعت ف��ي قالب حركي
ح��زب��ي عنصري أي ف��ي منهج وف��ك��ر وح��زب
ومال «السلفية الوهابية» نسبة إلى المؤسس
محمد ب��ن ع��ب��د ال��وه��اب ()1703 1792-
وبمشاركة محمد بن سعود  -القرن الثامن عشر
للميالد -نجد أنها تتوافق مع السلفية الوهابية
في كل أفكارها وتصرفاتها وخطابها الديني
واإلعالمي ،ال بل هذه األفكار التي بنيت عليها
السعودية أوصلت بعض الطوائف اإلسالمية
لألخذ بمعتقداتها من دون مرجعية نهضوية
وفكرية واجتهادية ،ملغية بذلك كثيرا ً من علم
الحديث النبوي ورأي العلماء والمختصين وعلم
الحداثة وتطورها ،ونسفت طبيعة الجغرافية
والحقيقة التاريخية ،وجعلت الهجرة لمناصرة
أبناء الدعوة بابا ً جهاديا ً وجب تنفيذه فعليا ً
ودعمه ماليا ً من دون عوائق ،وكي تسير من
دون قلق في مشروعها أبعدت الجهاد المقدس

عدد االنتحاريين من
�أ�صل �سعودي تجاوز 65
في المئة لدى «داع�ش»
والحقيقي ضد الصهاينة واحتاللهم لفلسطين
والقبلة اإلسالمية األولى ،ومهد عيسى المسيح،
وال نستغرب إن كشفت ال��ح��رب ال��دائ��رة في
سورية توافقا ً كليا ً مع الزمر الداعشية وجبهة
النصرة وم��ن ي��دور في فلكهما و»إس��رائ��ي��ل»،
حيث تتم معالجة جرحاهم ه��ن��اك ،وزي��ارة
قادة هذه الجماعات للكيان الصهيوني وأخذ
راح��ة واستجمام من معارك ال��ش��ام ،وإج��راء
لقاءات استخباراتية وعسكرية ،والحصول
على تعليمات ميدانية ،يرافق ذلك العديد من
تسهيالت اللوجستية واإلعالمية والبشرية
والمالية ،وتسليم السالح والسيارات الرباعية
الدفع الحديثة وتوصيلها إلى أرض المعركة
في سورية من األمور العادية ال خيانة فيها...
ك��ل ه��ذا ي��ؤك��د أن م��ش��روع «داع���ش» وال���دول
المنوطة بمساعدتها هي في حالة انسجام
مع المشروع الصهيوني ،وتلتقي في ضرب
المقاومة ضد «إسرائيل» بحجة الدين وبحجة
األول��وي��ات لبناء دول��ة الخالفة ،وه��ذه الفكرة
تبرر للصهاينة إعالن دولتهم اليهودية ،وتجعل

األقليات يبحثون عن إمارة أو منطقة خاصة بهم
يكرسون وجودهم كدولة فيدرالية مستقبلية
كحال العراق.
المهم أن النهج الذي تسير عليه الحركات
التكفيرية في بالدنا هو النهج ذاته الذي تعيش
عليه السعودية ك��دول��ة غير ق���ادرة وقابلة
للتطور السياسي ،وال تبحث عن بناء دولة
تؤسس لوجود كياني إنساني وحدودي يطور
المجتمع ،ويؤمن بلغة الحوار والفكر وحق
العيش ،ال بل لم تكترث ه��ذه المنهجية إلى
استخدام أموال الثروات النفطية في زرع فكرة
وخدمة التطور العلمي ،بل أغرقت مجتمعها
المفكك إلى عناصر قابلة لإلرهاب ولرفض اآلخر
وتكفيره بتكنولوجيا خدماتية متوافرة بسرعة
وب��ق��وة م��ن دون معرفة الصنع وال���دور ،فإن
سياسة إلهاء من يسكن في حدودها تبعد عن
الحكم حركات التحرر اإلنساني وثورات الحرية
وتحجم الفكر الديني وتضيّق الخناق على من
يحاول أن يؤمن بالصوت وبالفكر العقائدي
الحزبي البعيد من الدين ،وهذا اإلغراق المالي
وال��غ��زو التكنولوجي المتعمد يتطلب حزما ً
سليطا ً في نشر ما يجدونه يقيد الدين والفكر
البشري وكل ما له عالقة بروح الحياة البسيطة
والكريمة ،وهنا ال مجال للديمقراطية أو حقوق
اإلنسان والمواطن.
ك��ل ه��ذا ل��م ي��ع��د ي��ؤم��ن للسعودية حالة
من االستقرار ال��وج��ودي بعد أن ق��رر مسؤول
«داع���ش» تغيير أول��وي��ات��ه ،وإع�لان��ه تحرير
السعودية وشن حربه عليها ،فالنظام هناك
كان يخطط للفوضى المتحركة التي تضعف
الخصم من دون أن تلغيه ،بينما «داعش» يعمل
على تكريس سياسته وإلغاء من ال يجاريه ذلك
حتى لو كان من فصيله .السعودية تعتبر أن
بالد الجوار ملعبها وحركتها وتحركها كي تبعد
شبح التغيير السياسي واالجتماعي عنها،
بينما «داع��ش» ونظرا ً للدعم الغربي وبعض
المجتمع العربي السني لها يجعلها تسير على
بركة اللعب في قلب أرض من أمن لها الغطاء
العقائدي واإلعالمي والمالي من أجل تثبيت
الدولة وسياسة الوالية بعيدا ً من مجاراة العدو،
أو مهادنته كي تمر العاصفة أو المرحلة.
السعودية تنطلق مع محيطها من خالل
خصومات شخصية ،بينما «داعش» تنطلق من
خالل استراتيجية لمشروعها في تثبيت حكمها،
من هنا األي��ام المقبلة ستكون السعودية هي
بوصل «داعش» التحررية.

حمالت الرئا�سة
التون�سية تتجه
نحو العنف
بدأت الحملة االنتخابية للرئاسيات
ف��ي تونس تدخل المنعرج الخطير،
بانحراف مسارها نحو العنف ،وسط
اتهامات متبادلة ذات نزعة حزبية
ضيقة .الحملة االنتخابية التي تميزت
بالهدوء في أيامها األول��ى سرعان ما
اح��ت��دت وحمي وطيسها بين بعض
المرشحين ف��ي ظ��ل ال��ذي��ن يعتبرون
أنفسهم األب��رز في السباق نحو قصر
ق��رط��اج ،إذ اعتبر المرشح للرئاسة
مصطفى بن جعفر أن هناك استقطابا ً
ثنائيا ً يهدد وحدة التونسيين ويفرق
بينهم وه��و استقطاب م��رف��وض على
حد قوله ،معتبرا ً أنه البديل الحقيقي
لهذا االستقطاب .وما يلفت االنتباه أن
رابطات حماية الثورة المنحلّة عادت إلى
التح ّرك ،حيث التحمت مع قواعد حركة
النهضة والجماعات السلفية في تحالف،
ال��ه��دف منه دع��م ال��م��رش��ح المنصف
المرزوقي وتشويه صورة حزب حركة
نداء تونس .وكان االعتداء على األمين
العام لالتحاد العام التونسي للشغل
حسين العباسي الخميس الماضي
إعالنا ً بحسب جل المراقبين عن سعي
بعض األطراف إلى إطالق موجة جديدة
من العنف في البالد.

تقرير �إخباري

أعلن وزير الدفاع األميركي تشاك هاغل أن وزارة
الدفاع «البنتاغون» ستكثف مه ّمتها لتدريب القوات
العراقية لمحاربة مقاتلي «داعش» مستخدمة القوات
الموجودة بالفعل في العراق لبدء المهمة إلى حين
توفير التمويل لمبادرة أوسع نطاقاً.
وأع���رب االت��ح��اد األوروب����ي ع��ن تصميمه على
التصدي للتنظيم بعد إعدام الرهينة األميركي ،في
وقت أ ّكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن
الجانب األميركي خصص أكثر من خمسة مليارات
دوالر لتمويل الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في
العراق.
وق��ال هاغل للصحافيين خ�لال زي��ارت��ه للمركز
الوطني للتدريب في فورت أروين بكاليفورنيا ،أول
من أمس ،إن قوات العمليات الخاصة تحركت إلى
محافظة األنبار العراقية خالل األيام القليلة الماضية
لبدء العمل في برامج التدريب.

وص��رح هاغل ب��أن الجنرال لويد أوس��ت��ن قائد
القوات األميركية في المنطقة أوصى بأن تبدأ القوات
األميركية التدريب مع نحو  1600فرد موجودين
بالفعل في البالد لتقديم المشورة للجيش العراقي.
وق��ال« :نتفق مع توصيات الجنرال أوستن بأخذ
بعض قوات العمليات الخاصة التي لديه في العراق
ونكلفها ببعض المهمات المبكرة مع ق��وات األمن
العراقية في محافظة األنبار بما يضمن استمرار
المهمة وتسريعها» .وتابع« :نعم نفعل كل ما يمكننا
بالموارد المتاحة لنا لتسريع هذا األمر».
من جهة أخرى ،قال األميرال جون كيربي الناطق
الصحافي باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) في وقت
الحق إن نحو  50من أفراد قوات العمليات الخاصة
موجودون في قاعدة عين األسد الجوية للعمل على
بدء مهمات التدريب .وأضاف كيربي إن نحو  12دولة
تعهدت شفهيا ً بدعم برامج التدريب.

م�س�ؤول كردي :عدد عنا�صر «داع�ش»
ي�صل �إلى � 200ألف
ت��وق��ع م��س��ؤول م��ق��رب م��ن رئيس
«إقليم كردستان» ال��ع��راق مسعود
ال��ب��رزان��ي بلوغ ع��دد مقاتلي تنظيم
الدولة اإلسالمية نحو  200ألف ،مؤكدا ً
بذلك أن العدد يفوق أضعاف ما أفادت
به تقارير استخباراتية دولية.
وك��ان��ت صحيفة «اإلن��دب��ن��دن��ت»
البريطانية نشرت تصريحات لفؤاد
حسين األحد الماضي ،رئيس طاقم
رئيس حكومة «إقليم كردستان» ،قال
فيها« :أتحدث عن مئات اآلالف ،ألنهم
استطاعوا حشد الشباب العرب في
المناطق التي سيطروا عليها».
وك���ان���ت وك���ال���ة االس��ت��خ��ب��ارات
األميركية «س��ي آي إي��ه» قدمت في
أيلول تقديرا ً لعدد جنود «داع��ش»،
قالت إنه يتراوح ما بين  20ألفا ً إلى
نحو  32أل��ف مقاتل ،فيما أعلنت

االس��ت��خ��ب��ارات ال��ت��اب��ع��ة لمجلس
الشيوخ األميركي ،أن عدد المقاتلين
ف��ي ص��ف��وف التنظيم المتشدد في
العراق وسورية يصل إلى ما بين 30
و 40ألفاً.
وأع��رب حسين عن اعتقاده بأن
االس��ت��خ��ب��ارات األميركية ووك��االت
األم��ن القومي األميركي ربما كانت
تتحدث ع��ن المقاتلين النظاميين
في «داع���ش» ،أي أكثر من  31ألف
مقاتل ،ولكن المعارك التي خاضها
التنظيم أظهرت أن «داع��ش» أصبح
قوة ضاربة .وتابع حسين« :نحن
نتحدث عن دول لها جيش وقاعدة
إيديولوجية» ،وعليه «فهو يريد من
كل شخص التدرب ،ومعرفة استخدام
البندقية ،وي��ري��د ف��ي ال��وق��ت نفسه
تدريب كل شخص على اإليديولوجيا،

أي غسيل الدماغ».
وفي سياق متصل تحدث حسين عن
مساحة المناطق التي بحوزة «داعش»
متوقعا ً أن «التنظيم يسيطر على ثلث
العراق وثلث سورية ،وبتعداد سكاني
يتراوح ما بين  12-10مليون نسمة،
يعيشون في مساحة تصل إلى 250
ألف كلم مربع ،أي ما يعادل مساحة
بريطانيا العظمى» .مضيفا ً أن ذلك
«يعطي المقاتلين القدرة على التجنيد
والتحشيد».
وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة
على قيام «داع���ش» بإنشاء جيش
كبير بسرعة ،حيث استطاع االعتماد
عليه لمهاجمة مناطق األك���راد في
شمال العراق ،وقتال الجيش العراقي
قرب بغداد ،وشن هجوم على بلدة
عين العرب -كوباني.

«حما�س» ترفع وتيرة الخالف الفل�سطيني

حملت ت�ه��دي��دات ح��رك��ة «ح �م��اس» األخ �ي��رة ،على ل�س��ان عضو مكتبها
السياسي خليل الحية المعروف بعدائه الشديد لحركة «ف�ت��ح» ورئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس ،بحجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني،
تصعيدا ً ج��دي��دا ً خطيرا ً ينطوي على إش��ارات سلبية برفع وتيرة التوتر
الداخلي ،وإس�ق��اط التفاهمات وت��راج��ع المصالحة وتعطيل عملية إعادة
اإلعمار المتعثرة نتيجة عوامل كثيرة معقدة.
وأطلق الحية اتهامات قاسية بحق حكومة التوافق وحركة «فتح» وعباس،
واتهمهم جميعا ً بتعطيل متعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها
في قطاع غزة ،قائالً إن «عباس لم يعطِ الحكومة الغطاء السياسي المطلوب،
وهي حكومة ضعيفة باألساس ،وتشارك مع األمم المتحدة و»إسرائيل» في
تأخير إعادة اإلعمار في القطاع» ،على حد تعبيره.
وهدد الحية بأنه في حال واصل عباس «إعاقة» استئناف عمل المجلس
التشريعي ،فإن لدى حركته الكثير من «البدائل» ستشرع بها ،وعلى رأسها
ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة.
واستمرار في التصعيد اللفظي ،قال عضو مكتب «حماس» إنه «في حال
رفضت الحكومة االستجابة للمراقبة والمحاسبة ،سنعلن سحب الثقة منها،

سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية ،ما يعني
أنها لن تكون قائمة».
على الصعيد ذات��ه ،ج��اءت تصريحات رئيس كتلة التغيير واإلصالح
التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي محمد فرج الغول ،الذي
اتهم حكومة التوافق الوطني بأنها غير قانونية ،ألنها لم تعرض حتى
اللحظة على المجلس التشريعي ألخذ الثقة على رغم تشكيلها منذ أكثر من
خمسة أشهر.
وقال الغول إن «الحكومة لم تقم بواجباتها وتنفيذ مهماتها ،وعملت على
تكريس االنقسام الداخلي بين قطاع غزة والضفة» ،وطالب بإعادة تشكيلها،
متهما ً الرئيس عباس بـ «تعطيل دور المجلس التشريعي».
وبدا واضحا ً أن حركة «فتح» والقيادة في الضفة الغربية ال تريدان الرد
على تصريحات «حماس» األخيرة ،والدخول في تراشق إعالمي.
وق��ال الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي« :ال نريد ال��رد على
حديث قيادات حماس» ،مشددا ً على أن ما يعطل اإلعمار هي «حماس» من
خالل اتفاقها السري مع مندوب األمم المتحدة ،وإصرارها على البقاء على
المعابر.

