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العالم

العراق

تواصل وتنسيق «جيدان» مع بغداد

روسيا تدخل على «خط الموصل»

ف ــي وق ــت ت ــواص ــل ف ـيــه أنــق ــرة رفــع
سقف خطابها بغية كسب مكان لها
ضـمــن م ـعــارك الـمــوصــل ومحافظة
نينوى ،وتتضح أيضًا مؤشرات التباين ّمع
حليفتها واشنطن ،أعلنت موسكو أنه
ال يمكنها أخذ موقف المتفرج ،خوفًا
من مساعي نقل مسلحي «داعش» إلى
شرق سوريا
أعـلـنــت روس ـيــا فــي ال ـســاعــات األخ ـيــرة
دخــول ـهــا عـلــى خ ــط عـمـلـيــات املــوصــل،
تحسبًا لتداعيات املساعي الهادفة إلى
طرد مسلحي تنظيم «داعــش» من آخر
مـعــاقـلــه ف ــي ال ـش ـمــال ال ـعــراقــي بــاتـجــاه

الشرق السوري.
وح ــذرت هيئة أرك ــان الجيش الروسي
من أن هجوم الجيش العراقي املدعوم
مــن «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» عـلــى املــوصــل
يجب أال ي ــؤدي إل ــى «إخـ ــراج إرهابيي
التنظيم من العراق إلى سوريا» .وقال
الجنرال الروسي ،فاليري غيراسيموف،
ّ
إن هجوم املوصل «لم يبدأ فعليًا بعد»،
معربًا عن أمله في أن «يكون شركاؤنا
في التحالف الدولي على إدراك ملا يمكن
أن يحصل لـهــذه املـجـمــوعــات املسلحة
وهي تندحر».
وتـ ـ ـب ـ ــع ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ت ــأكـ ـي ـ ٌـد
ملـ ـت ــابـ ـع ــة امل ـ ـج ـ ــري ـ ــات املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ،إذ
أشـ ــار غ ـيــراس ـي ـمــوف إل ــى أن «األق ـم ــار
العسكرية تراقب الوضع
االصطناعية
ً
ف ــي امل ــوص ــل ،إض ــاف ــة إلـ ــى ن ـحــو عشر
ط ــائ ــرات اسـتـطــاع وط ــائ ــرات مــن دون
طيار».

إيران تشارك في اجتماع باريس اليوم
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ،أمــسّ ،أن إيــران ستشارك اليوم في االجتماع
الوزاري الذي سيعقد في باريس لبحث «املستقبل السياسي ملدينة املوصل».
وأوضح املتحدث باسم الخارجية ،رومان نادال ،أن هذا االجتماع «من أجل إرساء
االستقرار في املوصل» ،وسيضم «شركاء العراق» ،وخصوصًا أعضاء التحالف
العسكري الدولي« ،وكل الدول املجاورة» .وقال نادال إنه «بهذه الصفة ،كان االتفاق
على دعوة ايران».
وسيفتتح الرئيس الفرنسي ،فرنسوا هوالند ،االجتماع الذي سيضم عشرين دولة
ومنظمة بينها الــواليــات املتحدة وتركيا ودول الخليج واألوروب ـيــون ،كما أوضح
اإلليزيه في بيان .وسيترأس االجتماع وزيرا خارجية فرنسا ،جان مارك آيرولت،
والعراق ،إبراهيم الجعفري .وقال آيرولت ،أول من أمس« :يجب اإلعداد للمستقبل
وإرساء االستقرار في املوصل بعد املعركة العسكرية» .وأشار إلى ثالث أولويات:
«حماية السكان املدنيني في املوصل والقرى املجاورة ،وتقديم املساعدة اإلنسانية،
ووضع السلطات العراقية خطة إلرساء االستقرار في املوصل وضواحيها».
وسيعقد هــذا االجتماع قبل أيــام من اجتماع في باريس أيضًا لــوزراء دفــاع أبرز
الدول املشاركة في «التحالف الدولي» لعرض تفاصيل معركة املوصل.
(أ ف ب)

وك ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ،فــادي ـم ـيــر
بوتني ،قد تواصل مساء أول من أمس،
مــع رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،حيدر
ال ـع ـب ــادي ،وم ــع نـظـيــره ال ـتــركــي ،رجــب
طيب أردوغان ،بشأن عمليات املوصل،
م ــن دون إعـ ــان تـفــاصـيــل م ـه ـمــة .لكن
مـصــدرًا مقربًا مــن الحكومة العراقية،
قـ ــال ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» ،إنـ ــه «ي ــوج ــد خــال
الفترة الراهنة تواصل روسي ّ
جيد مع
ب ـغــداد ،وتنسيق بـشــأن ه ــرب عناصر
داعش إلى سوريا ،وقد عرضت موسكو
تقديم مختلف أنواع املساعدات» ،فيما
أشار عضو لجنة األمن النيابية ماجد
ّ
ال ـغــراوي ،لــ«األخـبــار» ،إلــى أن «روسيا
تـ ـ ـ ّ
ـزود الـ ـ ـع ـ ــراق بـ ـص ــور عـ ــن ت ـح ــرك ــات
داع ــش ،لكن مــن دون أن يكون ذلــك من
خالل تنسيق منظم».
وفيما لــم يتضح عمليًا مــدى التعاون
ّ
الــروســي ـ ـ الـعــراقــي ،فــإن موسكو باتت
تراقب عمليات املوصل عن قرب ،خاصة
فــي ظــل امل ـخــاوف الــروسـيــة والـســوريــة
مــن إمكانية نقل عناصر التنظيم من
ال ـش ـمــال ال ـغــربــي ال ـعــراقــي إل ــى الـشــرق
الـ ـس ــوري ض ـمــن خ ـطــة مـ ـع ـ ّـدة مـسـبـقــا.
وفيما أعلن قائد القوات البرية التابعة
للتحالف الــدولــي ،الـجـنــرال األمـيــركــي،
غــاري فوليسكاي ،في موجز صحافي
عـقــده فــي ب ـغ ــداد ،أن ق ـي ــادات «داع ــش»
وم ـقــات ـل ـيــه ي ـ ـغـ ــادرون مــدي ـنــة املــوصــل
«ولـ ــدي ـ ـنـ ــا م ـ ــؤش ـ ــرات ع ـل ــى أن الـ ـق ــادة
ّ
غ ـ ـ ـ ــادروا» ،ف ـ ــإن ال ـت ـح ــذي ــرات الــروس ـيــة
والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ــدتـ ـه ــا خ ــال
اليومني املاضيني ،فــي وقــت نقلت فيه
وكالة «سبوتنيك» الروسية عن «مصدر
ّ
عسكري» قوله إن «املخابرات األميركية
والسعودية اتفقتا على توفير ممر آمن
ل ـخــروج املـسـلـحــن مــن املــديـنــة قـبــل أن
تبدأ قوات التحالف عملية تحريرها».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ــواص ـ ــل أنـ ـق ــرة
م ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـك ـس ــب دور مـ ـب ــاش ــر فــي
ّ
العمليات ،ولـعــل أهــم التصريحات قد
ج ـ ــاءت ع ـلــى ل ـس ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي،
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ح ــن أك ـ ــد فــي

يوجد تواصل روسي
ّ
جيد مع بغداد
وتنسيق بشأن هرب
داعش إلى سوريا

ّ
ك ـل ـمــة أمـ ـ ــس ،أن بـ ـ ــاده «س ـت ـك ــون فــي
امل ـ ـيـ ــدان ،وع ـل ــى ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات».
ّ
ويــرى أردوغ ــان أن الوجود التركي في
الشمال العراقي حاليًا ضروري ،خاصة
ّ
أن التطورات تأتي في خضم «مشروع
إع ـ ــادة هـيـكـلــة امل ـن ـط ـقــة» ،وف ــق م ــا ق ــال.
ّ
وأض ـ ـ ــاف« :إن مــوقـفـنــا ل ـيــس تلويحًا
بــالـحــرب ،وال انتهاكًا لسيادة الـعــراق،
وال يحمل أي نية سيئة ،نحن نريد أن
نـكــون فــي امل ـكــان ال ــذي ال بــد أن نكافح
فـيــه مــن أج ــل اسـتـقــالـنــا ومستقبلنا،

تقرير

«متالزمة األنفاق» إسرائيليًا:

وتحميل
سابق
إخفاق
ّ
مسؤوليات ...وال حل مستقبليًا
نــشــرت إذاعـــة جيش العدو
اإلسرائيلي منذ يومين جزءًا
من التحقيق حول اإلخفاق
الـــذي واجــهــه الجيش في
حــربــه األخـــيـــرة عــلــى غ ــزة.
ّ
حمل التقرير ،الــذي سيرفع
إلى «مراقب الــدولــة» ،بعض
المسؤولية لـ«هيئة األركان»
والطاقم السياسي

علي حيدر
ّ
أقـ ــل م ــا ي ـشــي ب ــه إق ـ ــرار ج ـيــش ال ـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــإخ ـفــاقــاتــه ف ــي ال ـحــرب
األخـ ـي ــرة ع ـلــى ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،أنـ ــه واج ــه
ن ـ ــوع ـ ــن م ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـش ـ ــل :اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــا
وعـ ـم ــانـ ـي ــا .اإلخ ـ ـف ـ ــاق األول يـتـصــل
بـ ـقـ ـص ــوره ع ــن إدراك ح ـج ــم خ ـط ــورة
األنـفــاق ،واسـتـمــرار إطــاق الصواريخ
طـ ـ ــوال أيـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــرب ،والـ ـث ــان ــي كــونــه
ل ــم ي ــوف ــر ردًا ع ـس ـكــريــا مــائ ـمــا لـهــذه
الـتـهــديــدات .وتكشف هــذه اإلخـفــاقــات
ع ــن ال ـق ـي ــود الـ ـت ــي ت ــواج ــه إس ــرائ ـي ــل،
رغ ــم امـتــاكـهــا أع ـلــى درجـ ــات الـتـطــور
التكنولوجي والعسكري ،في مواجهة
ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن،
وبالتأكيد في لبنان.
ع ـم ـل ـي ــا ،تـ ـ ـع ـ ــددت م ـ ـصـ ــاديـ ــق ال ـف ـش ــل

اإلسرائيلي فــي الـحــرب على غــزة قبل
ن ـحــو س ـن ـتــن ،م ــن اس ـت ـم ــرار الـقـصــف
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ملـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مــن
العمق اإلسرائيلي طــوال الـحــرب ،إلى
الخسائر البشرية املؤملة التي تلقاها
ً
ال ـج ـيــش ،ف ـضــا ع ــن اس ـت ـمــرارهــا مــدة
 51يــومــا ،وهــو مــا يـتـعــارض مــع مبدأ
املـعــارك الخاطفة التي يحرص عليها
ً
ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ...وصـ ـ ــوال إلــى
«س ــاح األن ـف ــاق» ،ال ــذي ك ــان أح ــد أهــم
امل ـعــالــم الــرئـيـسـيــة ال ـتــي ات ـس ـمــت بها
املعركة ،وأظـهــرت به فصائل املقاومة
الفلسطينية ص ـمــودًا وإب ــداع ــا أربـكــا
الحسابات والـتـقــديــرات اإلسرائيلية،
بل نقل األزمة إلى الداخل اإلسرائيلي
بــن الجمهور وقـيــادتــه ،وبــن القيادة
السياسية واألم ـن ـيــة ،وداخ ــل الـقـيــادة
السياسية نفسها.
مــع ذل ــك ،ينبغي ال ـقــول ،إن محدودية
الـنـتــائــج الـسـيــاسـيــة ل ـهــذه ال ـح ــرب لم
تـ ــرتـ ــق إلـ ـ ــى حـ ـج ــم ص ـ ـمـ ــود املـ ـق ــاوم ــة
ونـجــاحــاتـهــا الـعـمــانـيــة والتكتيكية،
وأي ـض ــا م ــع ط ـمــوحــات ج ـم ـهــور غ ــزة؛
يعود ذلك إلى مجموعة عوامل ،منها
ال ـطــوق اإلقـلـيـمــي إضــافــة إل ــى الـقـيــود
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة ف ــي الـضـفــة
املـحـتـلــة ،الـتــي ك ــان يمكنها أن تشكل
ً
عـ ــامـ ــا مـ ــؤث ـ ـرًا جـ ـ ـدًا فـ ــي ردع ال ـع ــدو
وكبحه عن التمادي .ومع أن التراشق
بني الـقــادة اإلسرائيليني سبق نتائج

التحقيق فــي إذاع ــة الـجـيــش ،وقبلها
تقارير صحافية ،بل قبل أن تتشكل أي
لجنة تحقيق ،فإنه لم يعد السؤال في
إسرائيل ما إن حــدث إخفاق أو ال ،بل
مــن هــو املـســؤول عـنــه؟ ومــا هــي العبر

الــواجــب استخالصها لجهة القيادة
السياسية أو العسكرية؟
لدى التدقيق في بعض ما كشف عنه
وردود الفعل عليه ،يتضح أن الفشل
ف ــي ج ــوه ــره ي ـت ـجــاوز قـضـيــة األن ـفــاق

استعراض عسكري أقامته «الجهاد اإلسالمي» في غزة أمس
بمناسبة ذكرى انطالقتها (آي بي ايه)

