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»خطة حترك« أممية لـ»جتميد« القتال في بعض أنحاء سورية

هاغل: السياسة األميركية في سورية معرضة للفشل 
بسبب ارتباك موقف واشنطن بشأن نظام األسد

األميركي���ة في س���ورية 
»معرضة للفشل«، بسبب 
االرتباك الذي يحيط مبوقف 

واشنطن من األسد.
وترك���ز إدارة الرئيس 
باراك أوباما حاليا جهودها 
عل���ى هزمي���ة »داعش«، 
وتصف الغارات التي يشنها 
التحالف على التنظيم بأنها 
الطريق���ة الوحيدة لوقف 
خطوط إمدادات التنظيم.

وتخط���ط واش���نطن 
لتسليح وتدريب مجموعة 
من خمسة آالف مقاتل من 
السوريني املعتدلني، لكنها 
الوقت  تلتزم الصمت في 
التي  الهجمات  ذاته حيال 
يش���نها نظام األسد على 
املجموعات املسلحة املعتدلة 

في سورية.
ويصب بعض األعضاء 
في الكونغرس األميركي، إلى 
جانب محللني ومتقاعدين 
عسكريني ونش���طاء في 
املعارضة السورية سيال 
من االنتقادات لسياسات 
أوبام���ا جت���اه س���ورية، 
متهمني اإلدارة األميركية 
بأنها تدعم نظام األسد من 
خالل الضربات اجلوية التي 
تستهدف تنظيم »داعش« 
وحده دون النظام، مع عدم 
وجود أي مؤشرات على أي 
استهداف للنظام وقواته.

ووصف الباحث األميركي 
في الشؤون الدولية أنتوني 
كوردس���مان، والذي يقدم 
النصح واملشورة للپنتاغون 
بني احلني واآلخر، وصف 
السياس���ة األميركية في 
سورية بأنها متثل »فوضى 

استراتيجية«، في مؤشر 
عل���ى ضبابي���ة املوق���ف 
األميركي وعدم وضوحه.

الى ذل���ك، قدم مبعوث 
الى سورية  االمم املتحدة 
س���تيفان دي ميس���تورا 
ملجل���س االم���ن الدول���ي 
»خطة حت���رك« تقضي ب� 
»جتميد« القتال في بعض 
املناطق بالبالد، للسماح 
بنقل مساعدات والتمهيد 

ملفاوضات.
وصرح دي ميس���تورا 
للصحافي���ني بعد اجتماع 
ملجلس االمن الدولي، امس 
االول، بانه ليس���ت لديه 
خطة س���الم وامنا »خطة 
حت���رك« للتخفي���ف من 
معاناة الس���كان بعد اكثر 
من ثالث سنوات من احلرب 

في سورية.
وق���دم املبعوث االممي 
اقتراحه ملجلس االمن بعد 
زيارة الى روسيا وايران، 
وقبلهما الى دمشق الشهر 

املاضي.
ومن جهته، اكد السفير 
السوري لدى االمم املتحدة 
بشار اجلعفري ان حكومته 
مستعدة للنظر في اقتراح 
دي ميستورا لكنها تنتظر 

تفاصيل اضافية بشأنه.
وقال ديبلوماسيون ان 
الدول االعضاء في مجلس 
االم���ن منفتحة الى حد ما 
على »خطة دي ميستورا« 
التي قد تكون خطوة اولى 
على طريق حوار وطني، 
لكنه���ا تريد مزي���دا من 

التفاصيل.

املتحدة«.
ولفت إلى أن عودة هؤالء 
للقتال، هي ما دفع بالده إلى 
البلدان  طلب تعهدات من 
املضيفة لهم، بعدم متكينهم 

من مغادرتها.
وتابع »نفعل كل ما في 
طاقتنا، لضم���ان أن هذه 
التعهدات، لن تسمح لهؤالء 
املعتقل���ني، بأن يذهبوا ملا 
وراء املس���موح به، لكي 
يتم ضم���ان وجودهم في 
البل���دان املضيفة  ه���ذه 
التي تستقبلهم، لكننا في 
الوقت ذاته، نعلم أن بعض 
هؤالء قد انضموا بالفعل 

للقتال«.
وف���ي س���ياق متصل، 
وج���ه هاغل مذك���رة إلى 
البيت األبيض انتقد فيها 
االستراتيجية األميركية في 
سورية، وطالب واشنطن 
إزاء  بالكشف عن نواياها 

نظام األسد.
وقال مسؤول في وزارة 
الدفاع، أمس االول، تأكيدا 
لتقرير نش���رته صحيفة 
»نيويورك تاميز« إن مذكرة 
هاغل أرس���لت األسبوع 
املاض���ي إلى مستش���ارة 
الرئيس اوباما لألمن القومي 

سوزان رايس.
وذكر تقرير »نيويورك 
تاميز«، نقال عن مساعدي 
هاغل، أن املذكرة هي مثال 
عل���ى أن وزير الدفاع هو 
أكثر تصميما خلف األضواء 
مما يشير إليه حتفظه في 

العلن.
وقال���ت الصحيفة إن 
هاغل حذر من أن السياسة 

عواصم- أ.ف.پ : حذر 
وزير الدفاع االميركي تشاك 
هاغل من ان نظام الرئيس 
الس���وري بش���ار االسد 
الغارات  قد يس���تفيد من 
التي  اجلوي���ة االميركية 
تس���تهدف مواقع لتنظيم 
الدولة االسالمية »داعش«، 
محذرا من فشل السياسة 
األميركي���ة في س���ورية، 
الذي  بس���بب االرتب���اك 
يحيط مبوقف واش���نطن 

من األسد. 
وقال هاغل في مؤمتر 
صحافي ان الواليات املتحدة 
والتحالف الدولي يقصفان 
يوميا املتطرفني في العراق 
وسورية »دعما للحكومة 
العراقي���ة ولتأمني مجمل 

الشرق االوسط«. 
الواقع،  واضاف »ف���ي 
نعم، االس���د قد يستفيد« 
من ه���ذه احلملة اجلوية 
للتحال���ف الدولي بقيادة 
واش���نطن ض���د جهاديي 
»داع���ش« ف���ي س���ورية 
والع���راق، لكنه تدارك أن 
»الواليات املتحدة ستستمر، 
إلى  الدعوة  رغم ذلك، في 

تنحي األسد«.
وكشف هاغل عن علم 
واشنطن بانضمام عدد ممن 
كانوا معتقلني س���ابقا في 
سجن غوانتانامو، للقتال 
في العراق وسورية، قائال 
»نحن على علم بانضمام 
عدد مم���ن كانوا معتقلني 
في غوانتانامو إلى هناك، 
ونعتقد أن سياس���ة غلق 
سجن غوانتانامو، ستكون 
الواليات  ف���ي مصلح���ة 

)أ.پ( آليات عسكرية تابعة لقوات البشمركة خالل تواجدها مبعسكر قرب احلدود التركية -  السورية استعدادا لدخول »كوباني« أمس األول 

واشنطن: لدينا 
علم بانضمام 

عدد من معتقلي 
»غوانتانامو« إلى 
القتال في العراق 

وسورية

»الپنتاغون«: سنوسع مهمتنا لتشمل تدريب قبائل »األنبار«

السيستاني يدعو احلكومة العراقية لدعم العشائر ضد »داعش« 
وبغداد تعتزم تشكيل أفواج عسكرية لـ »حترير« املوصل

لوضع الخط���ط األمنية 
لطرد »داعش« من مدينة 
الموص���ل، مركز محافظة 

نينوى، شمالي البالد.
وق���ال أبراهم���ي ف���ي 
تصريح لوكالة »األناضول«: 
المحافظة قرر  إن مجلس 
بعد اجتماع���ات أعضائه 
في بغداد التي استمرت 5 
أيام لوض���ع خطط أمنية 
لتطهي���ر الموص���ل م���ن 
»داعش«، تشكيل 7 أفواج 
تتبع لوزارة الداخلية من 
العناصر األمنيين السابقين 
وتش���كيل فرقة عسكرية 
من الجيش العراقي تتبع 
لوزارة الدفاع، وأوضح أن 
وزارت���ا الدفاع والداخلية 
وعدت���ا بتقدي���م جمي���ع 
أن���واع الدعم العس���كري 
العس���كرية  للقطع���ات 
التي س���يجري  الجديدة 
تشكيلها وستتمركز على 
أطراف الموصل، وتزويدها 
بمختلف أنواع األس���لحة 
والعت���اد لضمان تحقيق 
الغاي���ة التي ش���كلت من 
أجلها في تحرير الموصل 

من عناصر »داعش«.
الى ذلك، قال الجنرال 
مارتن ديمبسي رئيس هيئة 
األركان المشتركة للقوات 
األميركي���ة: ان الوالي���ات 
المتحدة تحتاج الى توسيع 
المحدودة لتقديم  مهمتها 
المشورة والمساعدة في 

العراق لتصل إلى محافظة 
المحاصرة، حيث  األنبار 
العراقية معزولة  القوات 
وف���ي مواق���ع دفاعية في 

مواجهة »داعش«.
وأضاف ديمبسي، خالل 
مؤتمر صحافي هقده بمقر 
»الپنتاغون« مساء امس 
االول، ان���ه يتعي���ن على 
الحكومة العراقية ان تكون 
مستعدة لتسليح العشائر 
الس���نية كش���رط مسبق 
للحصول على مستشارين 
من الخارج، الفتا الى انه 
»لدينا مؤشرات إيجابية 
بأنهم مستعدون لكننا لم 
نبدأ في عم���ل ذلك حتى 
اآلن«. ولم يتضح ان كان 
المستشارون سيكونون 
أمريكيين أم يأتون من دول 
مشاركة اخرى في التحالف 
الواليات  ال���ذي تق���وده 

المتحدة.
وميدانيا، أفادت مصادر 
أمنية عراقية بأن عناصر 
تنظيم »داعش« فجروا امس 
جسرا لمرور القطارات في 
احدى المناطق شمال غربي 

مدينة بيجي.
وأبلغت المصادر وكالة 
األنباء األلمانية »ان عناصر 
الدولة اإلس���المية فجرت 
جسرا لمرور القطارات بين 
مدينة صالح الدين وبيجي 
عند منطقة الفتحة شمال 

غربي المدينة«.

والش���رطة والبيشمركة 
والحش���د الوطني تعطي 
النصر  األمل للجميع بأن 
على اإلرهابيين امر ممكن 
مع توافر مقومات النصر 
من وحدة الصف واالرادة 
الوطنية الخاصة لتحرير 
جميع المناطق من سيطرة 

االرهابيين«. 
وفي هذه األثناء، كشف 
رئيس اللجنة األمنية في 
مجل���س محافظة نينوى 
محمد إبراهيم، أن الحكومة 
االتحادي���ة وافق���ت على 
أفواج وفرقة  تش���كيل 7 
عسكرية تتبع لقواتها، في 
إطار االستعدادات الجارية 

بغ���داد � د.ب.أ: دع���ت 
الش���يعية  المرجعي���ة 
العراق بزعامة  العليا في 
علي السيستاني الحكومة 
العراقية إلى تقديم الدعم 
واألسناد للعشائر العراقية 
التي تقاتل ف���ي المناطق 
الت���ي تس���يطر عليه���ا 
عناصر تنظيم » داعش« 

في العراق.
وقال وكيل السيستاني، 
المه���دي  الش���يخ عب���د 
الكربالئي خ���الل خطبة 
ص���الة الجمعة امس أمام 
آالف م���ن المصلي���ن في 
مدينة كربالء انه »مطلوب 
م���ن الحكوم���ة العراقية 
ووزارتي الدفاع والداخلية 
تقديم الدعم واإلسناد إلى 
التي  العراقية  العش���ائر 
تقاتل اإلرهابيين وكذلك 
تحقيق المطالب المشروعة 
المقدمة من قبلهم والتي 
تثبت قدراتهم على الصمود 
وثباته���م عل���ى المواقف 
وصد هجمات اإلرهابيين 
وتوف���ر الفرصة واإلرادة 
لهم لالنضمام إلى صفوف 
المقاتلين ض���د داعش«. 
ونقل���ت وكال���ة األنب���اء 
الكربالئي  األلمانية ع���ن 
قوله »لقد قامت عصابات 
»داعش« اإلرهابية بإعدام 
أبناء  أع���داد كبيرة م���ن 
بعض العش���ائر الكريمة 
في المنطق���ة الغربية من 

الع���راق التخاذهم موقفا 
وطني���ا ش���جاعا لرفض 
اإلرهابيي���ن والدفاع عن 
مدنهم واهاليهم وهذا ليس 
بمستغرب عن سلوكيات 
وممارس���ات هذا التنظيم 
البعيد عن قيم اإلس���الم 
واإلنسانية ونحن نواسي 
أهالي الضحايا ونتعاطف 
معهم ونؤكد على إخوتنا 
وابنائنا واحبتنا من ابناء 
هذه العش���ائر أن خالص 
العراق من اإلرهاب الداعشي 
ال يتم إال بتضافر الجهود 
بين الجميع«. وتابع »من 
المؤك���د ان االنتص���ارات 
لق���وات الجيش  األخيرة 

إحباط هجوم لـ »داعش« 
على جامعة تكريت

بغداد ـ وكاالت: متكنت القوات األمنية العراقية من قتل 
عناصر من تنظيم داعش في معارك عنيفة وقعت مبحيط 

جامعة تكريت في محافظة صالح الدين. 
وأكد مصدر أمني حسبما ذكرت وكالة األخبار العراقية 

)واع(  أن »القوات األمنية متكنت من صد هجوم 
لعصابات داعش اإلرهابية على جامعة تكريت فجر امس، 

حيث بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة عند محيط 
اجلامعة أعقبها معارك عنيفة بني اجلانبني«.

وأشار إلى أن »القوات األمنية متكنت من صد الهجوم 
وقتل تسعة من الدواعش املهاجمني«.

أردوغان: اتهام تركيا بدعم »داعش« ظلم وإجحاف

عواصم � وكاالت: قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ان اتهام أنقرة بدعم تنظيم »داعش« 
ظلم وإجحاف بحقها »بعد كل ما قدمناه لالجئني 

السوريني والعراقيني«.
وأشار أردوغان، خالل مؤمتر صحافي عقده 
مع نظيره الفرنسي فرانس����وا هوالند بباريس 
امس، الى إن الس����نة في العراق يواجهون أيضا 

خطر »داعش«.
من جهته، قال الرئيس هوالند: »في سورية 
خصم����ان هما: داعش واألس����د وهناك تآلف بني 
الطرفني«. من جه����ة أخرى،  قال رئيس الوزراء 
التركي احمد داود اوغلو ان حكومته س����تحافظ 
دائما على األمل وااللتزام من اجل حتقيق »السالم 
الداخلي« وحل القضية الكردية.وأضاف اوغلو 
في خطاب متلفز امس األول »ما نحتاج إليه هو 

وحدة جميع طوائ����ف املجتمع التركي مع نفس 
احلس والضمير اجلماعي«، داعيا جميع األفراد 
والتنظيمات للمشاركة في عملية السالم الداخلي 
بحرص ومسؤولية بعيدا عن عقلية »اإلرهاب« 
والتخريب.واكد رئيس الوزراء التركي مجددا »لن 
نسمح ألحد بضرب وحدتنا وتضامننا أو يعطل 
مسيرتنا السلمية« مشيرا إلى ان تركيا ستكون 
محررة من األعباء وستنطلق إلى األمام حاملا تتم 

تسوية القضية الكردية.
على صعيد اخر، أعلن مسؤولون في شركة 
»لوكهيد مارتن«، التي تعمل على إنتاج الطائرة 
املقاتلة  )اف- 35( عالية التطور، أن تركيا ستتسلم 
أول مقاتلتني سيتم إنتاجهما عام 2018، وأن هذه 
الدفعة عبارة عن جزء من صفقة تشمل 100 مقاتلة 

من الطراز عينه.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خالل املؤمتر الصحافي باإلليزيه أمس    )أ.ف.پ(

داود أوغلو: أنقرة متفائلة بحل القضية الكردية

تعاطف واسع مع »داعش« بني شباب بريطانيا

كييڤ طالبتها بعدم االعتراف بانتخابات لوغانسك ودونيتسك

األمم املتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدًا 
يقاتلون في سورية والعراق

»سي آي أيه«: أكثر من ألف مقاتل أجنبي 
يصلون سورية شهرياً 

روسيا حتث السلطات األوكرانية واالنفصاليني 
على بدء »حوار جدي« حلل النزاع

لن����دن - أ.ف.پ: أفاد تقري����ر لالمم املتحدة 
بأن نحو 15 الف اجنبي من 80 بلدا توجهوا الى 
سورية والعراق خالل السنوات املاضية للقتال 

في صفوف تنظيمات مثل »داعش«.
ويع����زو التقري����ر ال����ذي نش����رت صحيفة 
»الغارديان« البريطاني����ة مقتطفات منه امس، 
هذا العدد املرتفع الى تراج����ع تنظيم القاعدة، 
لكن����ه يقول ان »نواة التي����ار املتطرف« التزال 

ضعيفة.
واضاف التقرير الذي اعدته جلنة مراقبة نشاط 
القاعدة في مجل����س االمن الدولي انه منذ 2010 
بات عدد اجلهاديني االجانب في سورية والعراق 
»يزيد بعدة مرات عن عدد املقاتلني االجانب الذين 
مت احصاؤهم بني 1990 و2010، وهم في ازدياد«.

واشار الى ان »هناك امثلة على مقاتلني ارهابيني 
اجانب جاءوا من فرنسا وروسيا وبريطانيا« وفي 
اإلجمال م����ن 80 بلدا بعض منها »لم يعرف في 

السابق مشكالت على صلة بالقاعدة«.
واكد التقرير االممي ان انشطة تنظيمات مثل 
»الدولة االسالمية« تتركز بشكل خاص في الدول 
التي تنش����ط فيها، حيث ان »الهجمات الكبيرة 
)ضد اهداف( عبر احلدود او اهداف دولية تبقى 
قليلة«، لكنه ركز على اخلطر الذي ميثله هؤالء 
املقاتلون لدى عودتهم الى بلدهم االصلي وهو 
تهدي����د دفع العديد من البلدان مثل بريطانيا او 
فرنسا الى اتخاذ تدابير للكشف عنهم ومنعهم 

من التوجه الى سورية والعراق.

عواصم - عاصم علي ووكاالت

 قالت وكالة االستخبارات األميركية )سي آي 
أيه( أن اكثر من 1000 مقاتل أجنبي يتدفقون شهريا 
إلى سورية لالنضمام إلى التنظيمات املتطرفة، 

بحسب تقرير نشرته الوكالة مؤخرا.
وبحسب التقرير، الذي أوردت مضمونه »قناة 
العربية« اإلخبارية، فإن هذا الرقم لم يتغير بعد 
الضربات اجلوية التي تنفذها الواليات املتحدة 
على مواقع تنظيم »داعش« أو بعد اتخاذ كثير من 
الدول الغربية إجراءات ملنع مواطنيها من السفر، 
بل ان األعداد تستمر في االزدياد بسبب الغضب 

من التدخل األميركي.
ويعني هذا أن عدد املقاتلني األجانب في سورية 
رمبا فاق ال� 16 ألفا، قتلت الضربات اجلوية منهم 

حتى اآلن نحو 500 فقط.

في س����ياق غير بعيد، أظهر استطالع جديد 
للرأي ف����ي بريطانيا نتائج غير متوقعة تتعلق 
»داعش«، حيث تبني أن واحدا من بني كل سبعة 
بريطانيني من فئة الشباب البالغني يتعاطفون 
مع هذا التنظيم.وتبني من االستطالع الذي نشرت 
نتائجه جريدة »تاميز« البريطانية أن »داعش« 
يحظى بتعاطف في أوساط الشباب البالغني ممن هم 
دون ال� 35 عاما، وسط ارتفاع في أعداد الساخطني 
على السياسة بشكل عام ممن ليس لديهم اهتمام 

بالشؤون السياسية في بريطانيا.
وبحسب االستطالع، الذي نقلت نتائجه »العرية 
نت« امس، فإن واحدا من بني كل عشرة شباب في 
لندن يتعاطف مع »داعش«، أما في اسكتلندا فإن 
النس����بة تنخفض إلى واحد من بني كل 12 شابا، 
وتسجل النسبة ارتفاعا ملموسا في أوساط الشباب 

ممن هم دون ال� 25 عاما.

موس����كو- أ.ف.پ: دعت روس����يا السلطات 
األوكرانية في كييڤ واالنفصاليني في الش����رق 
اوكرانيا الى بدء »حوار جدي«، بهدف انهاء النزاع 
املسلح الدائر منذ ابريل املاضي.وقال الكرملني 
في بيان امس »تؤيد روسيا بدء حوار جدي بني 
املركزية وممثلي منطقتي  احلكومة االوكرانية 
دونيتس����ك ولوغانسك األمر س����يتيح حتقيق 
االستقرار العام للوضع في البالد«. وجاءت دعوة 
موسكو غداة اتصاالت جرت بني الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني مع كل من رئيس اوكرانيا بترو 
بوروشنكو والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 

واملستشارة االملانية اجنيال ميركل.
واوضح الكرملني ان الق����ادة االربعة »اكدوا 
التزامهم مبواصلة تطبيق اتفاقات مينسك من اجل 

ضمان استقرار الوضع« في شرق اوكرانيا.
وتزامنت هذه االتصاالت مع التوصل التفاق 
حول امدادات الغاز الروسي الوكرانيا ونقل الغاز 
نحو اوروبا بعد اشهر من املفاوضات، وهو االتفاق 
الذي وصفته الرئاسة الروسية بانه »خطوة مهمة 

لتزويد اوروبا بالغاز بصورة مستمرة«.
وفي هذه االثناء، دعت كل من املانيا وفرنسا 
واوكرانيا، روسيا الى عدم االعتراف باالنتخابات 
التش����ريعية والرئاسية التي س����تنظم غدا في 

لوغانسك ودونيتس����ك االنفصاليتني في شرق 
اوكرانيا، وفق ما اكدت الرئاس����ة االوكرانية في 

بيان امس.
وتوصلت اوكرانيا وروسيا واالحتاد االوروبي 
مساء امس االول في بروكسل الى مخرج موقت 
للخالف حول تسليم الغاز الروسي يضمن امدادات 

كييڤ وكذلك اوروبا قبل فصل الشتاء.
وق����ال رئيس املفوضي����ة االوروبية جوزيه 
مانوي����ل باروزو في مؤمتر صحافي: ان االتفاق 
جاء ثمرة ل�»روح املسؤولية السياسة ومنطق 
التعاون واحلس االقتصادي السليم«. واضاف 

»انها حلظة مهمة المننا في مجال الطاقة«.
واكد باروزو انه »ليس هناك اي سبب ليشعر 
الناس بالبرد هذا الش����تاء في اوروبا« التي مير 
اجلزء االكبر من وارداتها من الغاز الروسي عبر 
اوكرانيا. وبعد يومني من املفاوضات الشاقة وقع 
االتفاق وزيرا الطاقة الروس����ي الكسندر نوفاك 
واالوكراني ي����وري برودان واملفوض االوروبي 
لشؤون الطاقة غونتر اوتينغر. واستتبع االتفاق 
مبلحق وقع عليه باالحرف االولى رئيس مجموعة 
الغاز الروسية غازبروم اليكسي ميلر ورئيس 
مجموع����ة الغ����از االوكرانية نفتوغ����از اندري 

كوبوليف.


