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العالم

م ــن دون قـ ـت ــال ،ل ـل ـم ـن ـط ـقــة امل ـم ـتــدة
ج ـن ــوب ب ـل ــدة الـ ـص ــور ع ـلــى أطـ ــراف
ال ـخ ــاب ــور ،ولـلـمـنـطـقــة ال ــواق ـع ــة بني
بلدتي البصيرة وجــديــدة عكيدات،
بمحاذاة نهر الفرات .وتلفت بعض
املـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن أب ـ ـنـ ــاء ال ـع ـش ــائ ــر
ال ـع ــرب ـي ــة امل ـن ـخ ــرط ــن فـ ــي ص ـفــوف
«مـ ـجـ ـل ــس ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري»
التابع لـ «قسد» ،يحاولون اجتذاب
أقــاربـهــم ومـعــارفـهــم فــي ق ــرى وادي
الـ ـ ـف ـ ــرات ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى «ق ـ ـسـ ــد»،
بما يساعد على تــأمــن قــوة عربية
إضافية تتقدم نحو البوكمال ،من
دون تـحــريــك ال ـقــوات املـتـمــركــزة في

قال «التحالف»
ّإن قرار معركة
البوكمال بيد «قسد»
ورهن مواردها

محيط الحقول النفطية.
الـ ـ ــدعـ ـ ــوات ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى ج ــان ــب
«التحالف» األميركي تناغمت مع ما
أوضحه املتحدث باسم «التحالف»
ريـ ـ ــان دي ـ ـلـ ــون ،وف ـ ــق مـ ــا ن ـق ـلــت عـنــه
وكالة «رويـتــرز» .إذ قال إن األولوية
اآلن بالنسبة إلى «قسد» هي تعزيز
سيطرتها على حقل العمر النفطي،
مضيفًا أنه «ينبغي أن نرسخ أقدامنا
فــي تلك املنطقة وداخ ــل حقل العمر
وحوله ،واملنطقة املؤدية إليه ،للتأكد
من أن املنطقة آمنة ،ثم سيكون القرار
ل ــ(ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة) إن
كانوا يستطيعون تخصيص املوارد
امل ـنــاس ـبــة ل ـلــزحــف إل ــى ال ـبــوك ـمــال».
ولفت إلى أن «داعش» يعزز دفاعاته
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـقـ ــائـ ــم وال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال،
موضحًا أن قـيــادة التنظيم انتقلت
إل ــى ال ـبــوك ـمــال .ويـتـســق ذل ــك مــع ما
تنقله مصادر محلية ،عن أن «داعش»
ب ــدأ تـحـضـيــرات دفــاعـيــة فــي محيط
البوكمال من الجهة الجنوبية التي
يقترب منها الجيش الـســوري ،عبر
رف ــع س ــوات ــر تــراب ـيــة وح ـفــر خ ـنــادق،
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب إرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـدًا م ــن
التعزيزات إلــى محيط محطة «»T2
وبلدتي الـقــوريــة والـعـشــارة ،جنوب
شرق امليادين.
وبـ ــدت عــائــم ت ـلــك ال ـت ـعــزيــزات عبر
االشتباكات العنيفة التي تشهدها
أط ــراف بـلــدة محكان الـتــي استطاع
الـجـيــش دخ ــول أطــراف ـهــا الشمالية
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة امل ـ ـيـ ــاديـ ــن.
ّ
وتظهرت مفاعيل املـفــاوضــات التي
يـجــريـهــا «ال ـت ـحــالــف» م ــع «داعـ ــش»
ع ـبــر ال ـت ـبــايــن الـكـبـيــر ب ــن هـجـمــات
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
و«قـ ـ ـس ـ ــد» .ف ـب ـي ـن ـمــا ت ـش ـه ــد مـنـطـقــة
الـ ـحـ ـق ــول ال ـن ـف ـط ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـطــر
عليها «قسد» هــدوءًا الفتًا ،يضغط
«داعش» بكامل قوته العسكرية في
وج ــه الـجـيــش ،داخ ــل بـلــدة مـحـكــان،
وامـ ـت ــداده ــا ن ـح ــو ب ـل ــدت ــي ال ـق ــوري ــة
والعشارة.
ـوازاة امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك بـ ــات ـ ـجـ ــاه
ـ
وف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ال ـبــوك ـمــال ،كــثــف ال ـج ـيــش عملياته
العسكرية على محور حيي العمال
وكنامات في األحياء الشرقية ملدينة
دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد اس ـت ـك ـمــال
السيطرة على منطقة حويجة صكر
وحــي الصناعة ،وبــدء عمليات إزالــة
األلـ ـغ ــام وال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة ه ـنــاك.
وي ـصـ ّـعــد ال ـج ـيــش م ــن ضـغـطــه على
مسلحي «داعش» املحاصرين ضمن
ع ــدد م ــن األحـ ـي ــاء ،ف ــي وق ــت يستمر
فـ ـي ــه ب ـت ـج ـه ـي ــز امل ـ ـط ـ ــار ال ـع ـس ـك ــري
ً
جنوب شــرق املدينة ،ليكون مؤهال
لـهـبــوط طــائــرات الـشـحــن العسكرية
والطائرات املدنية.
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فلسطين

عملية أمنية بتوقيع «داعش» ...وإسرائيل:

سباق لخلط أوراق غزة
ٌ
و«المصالحة»
في هجوم هو األول
من نوعه بعد توقيع
«فتح» و«حماس» اتفاق
المصالحة إلنهاء االنقسام
الداخلي ،تعرض قائد قوى
األمن في غزة ،اللواء توفيق
أبو نعيم ،لمحاولة اغتيال،
فيما تشير المعطيات األولية
إلى مسؤولية «داعش» عن
االستهداف
شـهــد ق ـطــاع غ ــزة تـصـعـيـدًا أمـنـيــا جــديـدًا
أمــس ،بعدما أقــدم مجهولون على وضع
ع ـبــوة نــاس ـفــة مــوج ـهــة إل ــى س ـي ــارة قــائــد
األمن الداخلي في غزة ،اللواء توفيق أبو
نعيم .أسفر التفجير عن إصابة أبو نعيم
الذي كان خارجًا من املسجد بعد «صالة
الجمعة» ومــرافـقــه بـجــراح طفيفة .ووفــق
التحقيقات األولية التي باشرتها النيابة
العامة الفلسطينية ،فــإن «املــؤشــرات تدل
عـلــى عــاقــة (تـنـظـيــم) داع ــش بالتفجير»،
كما أفــادت مـصــادر فــي «حـمــاس» .وقالت
ّ
املـصــادر إن التقديرات أن العبوة وجهت
لقتل أبــو نعيم مــن دون إسـقــاط ضحايا
بني املصلني الخارجني من املسجد.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة في
غزة ،إن «اللواء أبو نعيم نجا من محاولة
اغتيال فاشلة ،إثــر تعرض سيارته ظهر
أم ــس لتفجير بمخيم الـنـصـيــرات وســط
ـان إلــى أن أبــو نعيم
غ ــزة» ،مشيرة فــي بـيـ ٍ
«أص ـي ــب ب ـج ــراح مـتــوسـطــةن وه ــو بخير
ويتلقى ال ـعــاج فــي املـسـتـشـفــى» .ولفتت
الـ ــوزارة إلــى أن األج ـهــزة األمـنـيــة بــاشــرت
تـحـقـيـقــاتـهــا مل ـعــرفــة م ــاب ـس ــات ال ـح ــادث
والوصول إلى الجناة.
كذلك ،باشرت النيابة العامة تحقيقاتها
ح ــول م ـحــاولــة االغ ـت ـي ــال ،وك ـل ــف الـنــائــب
ال ـع ــام ،املـسـتـشــار ض ـيــاء الــديــن املــدهــون،
رئيس نيابة املحافظة الوسطى معاينة
م ـك ــان ال ـ ـحـ ــادث ومـ ـب ــاش ــرة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات،
واإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ف ــري ــق امل ـبــاحــث واألدلـ ــة
الـجـنــائـيــة .وذكـ ــرت الـنـيــابــة ال ـعــامــة أنـهــا
«ستباشر اإلجــراءات بحزم ودون تهاون

بحق كل من يثبت أنه يحاول زعزعة أمن
واستقرار الوطن واملواطن الفلسطيني».
وخـ ــال زي ـ ــارة رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـ«حماس» ،إسماعيل هنية ،للمستشفى
حيث يرقد أبــو نعيم ،أعلن أن «االحتالل
اإلسرائيلي وعمالءه يقفون وراء محاولة
االغـ ـتـ ـي ــال» .وق ـ ــال ه ـن ـيــة« :ه ـ ــذه األي ـ ــادي
اآلثـ ـم ــة الـ ـت ــي امـ ـت ــدت س ـت ـصــل إل ـي ـه ــا يــد
العدالة الفلسطينية ...نعتقد أن االحتالل
وأع ــوان ــه هــم الــذيــن يتحملون مسؤولية
هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة الـ ـنـ ـك ــراء» ،داعـ ـي ــا رئ ـيــس
السلطة محمود عباس إلى «سرعة إتمام
امل ـص ــال ـح ــة وت ـن ـف ـي ــذ كـ ــل االس ـت ـح ـق ــاق ــات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـحـ ـص ــن ال ـج ـب ـه ــة
الداخلية».
أم ــا حــركــة «فـ ـت ــح» ،فــاسـتـنـكــرت مـحــاولــة
ً
اغتيال أبو نعيم ،معتبرة إياها «محاولة
إلفـشــال تحقيق املـصــالـحــة» .وق ــال عضو
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـلـحــركــة فــي غ ــزة أحـمــد
حـلــس ،إن حركته «تــرفــض هــذا األسـلــوب
ال ـج ـب ــان ال ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف تــوت ـيــر ال ــواق ــع
الفلسطيني ،لتعطيل خطوات املصالحة».
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــرت حـ ـ ــركـ ـ ــة «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد
اإلسالمي» محاولة االغتيال ،مشيرة إلى
أن «أي ـ ــدي امل ـخ ــاب ــرات الـصـهـيــونـيــة تقف
خلف هــذا العمل اإلرهــابــي ،وأجـهــزة أمن
الـعــدو هــي الـتــي تـحــاول العبث بالجبهة
الداخلية وتعمل على خلخلة استقرارها
وتنفيذ ما تصفه أجهزة العدو بتصفية
الـ ـحـ ـس ــاب مـ ــع امل ـ ـقـ ــاومـ ــن واملـ ـج ــاه ــدي ــن
األبطال».
كــذلــك ،قــالــت «الجبهة الديموقراطية» إن
«محاولة اغتيال أبو نعيم تأتي في إطار
خلط األوراق الداخلية وتعكير األج ــواء،
وخاصة في ظل ما تشهده املصالحة من
حالة من التقدم املعقول ،وفي ظل األجواء
الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول إس ــرائـ ـي ــل ف ـي ـه ــا ال ــدخ ــول
على خــط املصالحة والـضـغــط على الكل
الــوطـنــي» ،مشيرة إلــى أن «هــذه الجريمة
في هــذا التوقيت بــالــذات ،املستفيد منها
االحتالل وأعداء فلسطني».
وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور الفـ ـ ـ ـ ــت ،ورد ات ـ ـ ـصـ ـ ــال مــن
«امل ـخــابــرات الـعــامــة» املـصــريــة إل ــى قـيــادة
«ح ـم ــاس» لــاطـمـئـنــان إل ــى أب ــو نـعـيــم ،إذ
ذكــرت مصادر في الحركة أن «املخابرات
أعـلـنــت تـضــامـنـهــا م ــع أب ــو نـعـيــم وق ـيــادة
حماس واستنكرت هذا الحادث الجبان».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

«نقل الصالحيات» ...يؤجل
ولحلفائها اإلقليميني ،وعلى رأسهم
ال ــري ــاض ،بــوقــف امل ـس ــار الـتـصــاعــدي
ّ
ال ــذي تتخذه ب ـغــداد ،خــاصــة أن نفوذ
ال ـبــرزانــي ون ـفــوذ عــائـلـتــه ب ــات مـهــددًا
ّ
بالتعرض لضربات جدية أيضًا ،لكن
من داخــل اإلقليم هــذه املــرة ،وذلــك في
ظــل اس ـت ـمــرار «صـ ــراع ال ـع ــروش» بني
العائالت السياسية ّ القوية في اإلقليم.
وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ـ ــه ب ــالـ ـت ــوازي مــع
انطالق التحرك األميركي السعودي،
ك ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،ظ ـه ــور
البرزاني ونجله مسرور للمرة األولى
منذ بــدء املـعــارك ،وذلــك للمشاركة في
عزاء نائب من حزبهما.
ُ
وفي سياق الضغوط التي تمارس ضد
حكومة بـغــداد ،كــان الفتًا أمــس ،بــروز
ثــاثــة مــواقــف مـتـضــار ّبــة ومتناقضة
بشأن األزمة الكردية بشقها العسكري،
وذلك بعد عدة ساعات من االتصالني
الهاتفيني لوزير الخارجية األميركي
ّ
مع كل من البرزاني ،والعبادي.
املــوقــف األول هــو مــا أعـلـنــه املـتـحــدث
بــاســم عـمـلـيــات «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي»،
الـكــولــونـيــل رايـ ــان دي ـل ــون ،لتلفزيون

«رووداو» الكردي ّ
املقرب من البرزاني،
بشأن «اتـفــاق لوقف إطــاق الـنــار بني
قوات البيشمركة والقوات االتحادية»،
مضيفًا« :نريد أن يستمر ذلــك وليس
لفترة محدودة فقط» .لكن «التحالف»
عاد لينفي األمر ،مؤكدًا غياب االتفاق
بني الطرفني ،وذلــك بعد نفي مصادر

فـ ــي م ـك ـت ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ح ـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي بـ ـص ــورة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة .إال
ّ
أن الـعـبــادي عــاد ُليصدر بنفسه أمـرًا
«مفاجئًا» بوقف القتال ملدة  24ساعة
بعد  12يومًا من ّ
تقدم القوات العراقية
واستعادتها أراضي في اإلقليم ،وهو
م ــا ّ
روج ـ ــت ل ــه وس ــائ ــل إع ـ ــام ك ــردي ــة
عـلــى أن ــه «هــدنــة» أو «هــزيـمــة للقوات
االتحادية».
ّ
وذكـ ــر ب ـيــان ال ـع ـب ــادي أن الـ ـق ــرار جــاء
«لفسح املجال أمام فريق فني مشترك
بــن الـقــوات االتـحــاديــة وقــوات اإلقليم
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى األرض ل ـن ـش ــر الـ ـق ــوات
العراقية االتحادية في جميع املناطق
املتنازع عليها ،وكذلك في فيشخابور
والـ ـح ــدود ال ــدولـ ـي ــة» .أم ــا ت ـبــريــر تلك
اإلجــراءات ،فكان «منع الصدام وإراقة
ال ــدم ــاء ب ــن أبـ ـن ــاء ال ــوط ــن ال ــواح ــد»،
ف ــي ل ـه ـجــة بـ ــدت غ ــري ـب ــة ،وألول م ــرة
تستخدمها بغداد منذ بدء العمليات
العسكرية واستعادة كركوك واملناطق
املـتـنــازع عليها فــي  16تـشــريــن األول
الحالي ،كما بدا الفتًا استخدام مفردة
«قوات اإلقليم» وليس «البشمركة».

ف ــي خـضــم مـجـمــل ال ـت ـط ــورات ،ك ــان الفـتــا،
ّ
أمس ،الهجوم القوي الذي شنه األمني العام
لـ«حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي
ً
(الصورة) ،على مسعود البرزاني ،قائال« :لو
كان يمتلك الشجاعة النتحر بصفته قائدًا
عـسـكــريــا خـســر امل ـعــركــة ،ول ــو ك ــان يمتلك
الشجاعة كزعيم قومي ،الستقال ملا ّ
سببه
من ضرر لألكراد .لكنه جبان».
بــرغــم ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ال ـن ــاري ــة وم ــا قد
تحمله من رسائل للعاملني خلف الكواليس
على خط بغداد ـ اربيل ،فـ ّ
ـإن الحدث األبرز
ّ
في أربيل تمثل أمس بإعالن رئاسة برملان
اإلق ـل ـيــم تــأجـيــل الـجـلـســة ال ـتــي ك ــان مـقــررًا
انعقادها اليوم ،وذلك ملرة جديدة .ومن املعروف ّأن هدف هذه الجلسة نقل صالحيات
البرزاني إلى الحكومة والبرملان بسبب انتهاء واليته يوم األربعاء املقبل ،وال يمكن
التمديد له .علمًا ّأن من املستغرب كيف ّأن رئاسة برملان اإلقليم لم تبلغ النواب بجدول
أعمال الجلسة ،بخالف القانون.
ُ
برغم ذلك ،هناك شائعات تفيد ّ
بأن صالحيات رئيس اإلقليم (البرزاني) ستنقل إلى
الحكومة وإلــى البرملان ،فيما «هناك مفاوضات لإلبقاء بني يدي البرزاني صالحية
قيادته للقوات العسكرية».

