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«داعش» يعيد التنسيق األمني بين بغداد وأربيل

ربما يغير تنظيم
«الدولة االسالمية» حال
العالقة بني اقليم كردستان
وحكومة بغداد ،بعدما اكتوت
مناطق ذات اغلبية كردية بنار
املسلحني ،ابرزها زمار وسنجار
وربيعة ،الواقعة ضمن حدود
محافظة نينوى ،وعلى تخوم
محافظة دهوك تحديدا
بغداد ــ مصطفى ناصر
تحركت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ال�ت��ي تحولت
م��ن الع ��ب رئ �ي��س ف��ي ال�ق�ض��اي��ا املصيرية
ل�ل�ع��راق ،ال��ى م��راق�ب��ة كبقية دول االت�ح��اد
االورب ��ي ،لتنصح رئيس االقليم مسعود
ال �ب��رزان��ي ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع رئ �ي��س ال� ��وزراء
امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه ن ��وري امل��ال �ك��ي مل��واج�ه��ة
امل �خ ��اط ��ر امل �ش �ت ��رك ��ة ،وت �ص �ح �ي��ح اخ �ط��اء
املاضي.
م��ؤش��رات كثيرة ب��رزت ي��وم أم��س باتجاه
ف �ص��ل امل �ل ��ف االم� �ن ��ي ع ��ن ال �س �ي��اس��ي ب�ين
ب �غ��داد واالق �ل �ي��م ،ب�ع��دم��ا أغ� ��ارت ط��ائ��رات
ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي ب��ام��ر م��ن ال �ق��ائ��د ال�ع��ام
ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ورئ �ي��س ال � ��وزراء ن��وري
املالكي على قضاء سنجار لضرب اوك��ار
تنظيم داعش.
وق��ال عضو لجنة التنسيق امل�ي��دان��ي في
غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ش�ت��رك��ة ال �ل��واء ال�ط�ي��ار
رح �ي��م ص �ك��ر ،ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،إن «االه � ��داف
امل�ن�ت�ق��اة ل�ل�ط��ائ��رات ال�ح��رب�ي��ة ي��وم االث�ن�ين
ك��ان من املقرر ان تستهدف اوك��ار واليات
ف��ي م�ن��اط��ق م �ح��ددة ،لكننا غ�ي��رن��ا ات�ج��اه
ط�ل�ع��ات�ن��ا ب�ع��د ورود اوام� ��ر م��ن ال�ق�ي��ادات
ال�ع�ل�ي��ا ف��ي م�ك�ت��ب ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ،لتوجيه
ال � �ض � ��رب � ��ات امل � �ب � ��اش � ��رة ل �ل �م �س �ل �ح�ي�ن ف��ي
س�ن�ج��ار» .واك��د ق��درة ال�ط�ي��ران على ايقاع
خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ف ��ي ص �ف ��وف امل �س �ل �ح�ين،
م �ش �ي��را ال� ��ى ان «م �ع �ظ �م �ه��م ب� ��ات ي�خ�ش��ى
املكوث في مدينة املوصل ،بعد استهداف
معظم قياداتهم هناك».
في السياق ،أكدت مصادر عسكرية كردية

ع��ودة االتصاالت بني القيادات العسكرية
ف��ي ب �غ��داد وارب� �ي ��ل ،اال ان �ه��ا ل��م ت ��رق ال��ى
ح��دي��ث م �ب��اش��ر ب�ي�ن ال �ب ��رزان ��ي وامل��ال �ك��ي.
وقالت املصادر «ال نرجح ح��دوث تسوية
سياسية ب�ين ال�ط��رف�ين ،بسبب امل�س��اع��دة
ال � �ت� ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا ال �ب �ي �ش �م ��رك ��ة م � ��ن س�ل�اح
ال�ج��و ال �ع��راق��ي ،ل�ك��ن م��ن دون ش��ك يعتقد
ال�س�ي��اس�ي��ون ال �ك��رد أن امل��ال �ك��ي ي�ف�ك��ر في
ذلك».
وق � ��ال ع �ض��و ائ� �ت�ل�اف امل ��ال� �ك ��ي ،س�ل�م��ان
ح�س��ن ،ل�ـ«األخ�ب��ار» ان التنسيق االمني
بني ق��وات البيشمركة والقيادة املركزية
للقوات املسلحة العراقية كان قد توقف،
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ت �ش �ك �ي��ل ع �م �ل �ي��ات دج �ل��ة،
املكلفة حماية املناطق امل�ت�ن��ازع عليها.
واضاف ان «قوات البيشمركة دستوريا
خاضعة لقيادة وزارة ال��دف��اع العراقية،
ل � �ك ��ن ال� � �خ �ل��اف � ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة اف � �ق ��دت

البيشمركة امكانية التنسيق مع القوات
امل�س�ل�ح��ة ،ل�ت��زوي��ده��ا ب��ال�ع��دة وال�ع�ت��اد»،
م�ش�ي��را ال ��ى ان ال �ه �ج��وم ال� ��ذي يتعرض
ل��ه ال �ع��راق ع�ل��ى مختلف امل �ح��اور اجبر
الطرفني على اعادة التنسيق واالتصال

لم ترقى االتصاالت
إلى حديث مباشر بين
المالكي والبرزاني

بينهما .وقال حسن ان «االتصاالت تجري
على مستوى وزاري في الوقت الحالي ،اي
بني وزراء الدفاع واالمن الوطني من جهة،
ووزير البيشمركة من جهة ثانية» ،مؤكدا
ان االت � �ص� ��االت اث� �م ��رت ات� �ف ��اق ��ات ت�ق�ض��ي
ب �ت �ح��ري��ك ال � �ط ��ائ ��رات ال �ح��رب �ي��ة وت ��زوي ��د
البيشمركة باالسلحة واالعتدة».
ون� �ق� �ل ��ت وك� � � � ��االت م �ح �ل �ي ��ة ع � ��ن م� �ص ��ادر
ل ��م ت�س�م�ه��ا وج � ��ود م �س��اع إلق ��ام ��ة ق �ي��ادة
ام�ن�ي��ة م��وح��دة مل��واج �ه��ة ت�ن�ظ�ي��م «ال��دول��ة
االسالمية» ،مشيرة الى ان عودة التنسيق
واالت �ص��االت ب�ين حكومتي ب�غ��داد وإقليم
ك � ��ردس � � �ت � ��ان ،ج � � ��رت ب� ��وس� ��اط� ��ة داخ� �ل� �ي ��ة
وخارجية ،أبرزها السفارة األميركية في
بغداد.
وك��ان املالكي قد ام��ر اإلث�ن�ين ،س�لاح الجو
وط�ي��ران الجيش بتقديم الدعم واإلسناد
ال �ج��وي ل �ق��وات ال�ب�ي�ش�م��رك��ة ،ال �ت��ي ف�ق��دت

أشارت مصادر إلى وجود مساع إلنشاء قيادة أمنية موحدة بني بغداد وأربيل ملواجهة «داعش» (األناضول)

ع � ��دة م� ��واق� ��ع ل �ه ��ا ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة ن �ي �ن��وى
ملصلحة عناصر «الدولة اإلسالمية» .واكد
ال�خ�ب�ي��ر ف��ي ش ��ؤون ال �ج �م��اع��ات املسلحة
د.ه �ش��ام ال�ه��اش�م��ي ل �ـ«األخ �ب ��ار» ض ��رورة
ان «يبلغ التنسيق بني كردستان وبغداد
م��رح �ل��ة ان � �ش ��اء ق � �ي ��ادة م� ��وح� ��دة ،وه �ي �ئ��ة
ارك��ان للعمليات امل�ش�ت��رك��ة» ،م�ش��ددا على
«ض � � ��رورة ال �ت��وج��ه ن �ح��و ت �ك �ت �ي��ك م �ع��ارك
األول��وي��ات ،وع��دم اشغال القوات العراقية
بالجبهات املتعددة ،التي تفقدها التركيز
عن االه��داف املهمة» .واض��اف ان «تحرير
املدن التي تسيطر عليها الدولة اإلسالمية
ليس بأهمية تحرير آب��ار النفط والطرق
الرابطة بني غرب العراق والشرق السوري،
وم�ع�س�ك��رات ت��دري�ب�ه��م ،وم �خ��ازن ال�س�لاح
امل� �ق ��ام ��ة ف ��ي ص � �ح ��راء ال� �ب� �ع ��اج ،وج ��زي ��رة
ربيعة».
وت ��اب ��ع ال �ه��اش �م��ي ان «ال � �ق � ��وات االم �ن �ي��ة
العراقية حاليا تنشغل ف��ي جبهات عدة
باالنبار وديالى وص�لاح الدين وكركوك،
وت ��رك ��ز ج �ه��ده��ا ع �ل��ى ت �ح��ري��ر امل� � ��دن م��ن
مسلحي داع��ش ،بينما ُيشغل املسلحون
ب�ت�ص��دي��ر ال�ن�ف��ط وت�ح�ص�ين م��واق�ع�ه��م في
املوصل ،وتعاظم امكاناتهم املادية نتيجة
سيطرتهم على عدة ابار نفطية ،واسلحة
واع� � �ت � ��دة» .رف �ع ��ت ه �ي �ئ��ة رئ ��اس ��ة م�ج�ل��س
ال� �ن ��واب ال �ع��راق��ي ج�ل�س��ة ي ��وم أم� ��س ،إل��ى
ي��وم غ��د الخميس ب�ع��د مناقشة قضيتي
النازحني وامل��وازن��ة العامة .وق��ال��ت وكالة
«األن ��اض ��ول» ،إن «رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
طالب رؤس��اء الكتل بتقديم أس�م��اء ن��واب
ً
لعضوية اللجان الدائمة» ،مشيرة إلى أن
«البرملان سيصدر في الجلسة املقبلة قرارًا
حول أوضاع النازحني».
وق��ال��ت ال �ن��ائ �ب��ة األي��زي��دي��ة ع��ن ال�ت�ح��ال��ف
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ف��ي ال�ب��رمل��ان ال�ع��راق��ي ،فيان
دخيل ،إن  500إي��زي��دي قتلوا و 500ام��رأة
إيزيدية ُسبني على أي��دي تنظيم «الدولة
ُ
اإلسالمية» واتخذن «ج��واري» في مدينة
ً
س �ن �ج��ار ب�م�ح��اف�ظ��ة ن �ي �ن��وى ،م� �ح ��ذرة من
«إبادة الديانة اإليزيدية».
ولفتت النائبة إل��ى تهجير  30أل��ف عائلة
ً
ً
إيزيدية ،مشيرة إلى وف��اة  70طفال و100
ّ
السيئ
ش�ي��خ ،بسبب «ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي
ال ��ذي يعيشونه ح��ال�ي��ًا ف��ي امل�ن��اط��ق التي
نزحوا إليها».

عهد السيسي يقبض على مشاريع قناة السويس
هي قناة السويس في
سيناء ،املساحة االستراتيجية
التي يثابر كل زعيم في تاريخ
مصر الحديث على استثمارها،
وأبرزهم الخديوي إسماعيل،
مفتتح القناة عام  ،1869مرورًا
بالرئيس جمال عبد الناصر،
ً
وصوال إلى املشروع الذي أعلنه
أمس الرئيس الحالي ،وسط
تساؤالت عن دور الجيش
والدول الداعمة
أط �ل��ق ال��رئ �ي��س امل �ص��ري ع �ب��د ال�ف�ت��اح
السيسي ،أم��س ،م�ش��روع��ًا لحفر قناة
س��وي��س ج��دي��دة ب �ط��ول  72كيلومترا
وكلفة  4مليارات دوالر يأمل انجازه
خ�لال ع��ام واح��د ،وذل��ك في اط��ار خطة
لتطوير ال�ق�ن��اة كممر ت �ج��اري ع��امل��ي،
ولتنشيط عجلة االق�ت�ص��اد امل�ص��ري،
وس��ط ت �س��اؤالت ب�ش��أن دور املؤسسة
العسكرية في هذا املشروع.
وي �ش �م��ل امل� �ش ��روع ح �ف��ر ق �ن��اة ج��دي��دة
م��وازي��ة ب�ط��ول  72كيلومترا وبتكلفة

 29م � �ل � �ي ��ار ج� �ن� �ي ��ه م� � �ص � ��ري ،أي م��ا
ي � ��وازي م �ب�ل��غ أرب� �ع ��ة م �ل �ي��ارات دوالر
اميركي ،لتطوير قناة السويس ،التي
ي�ع��د دخ�ل�ه��ا ال�س�ن��وي ال�ب��ال��غ ق��راب��ة 5
مليارات دوالر احد اهم مصادر العملة
الصعبة لالقتصاد املصري املتدهور
م �ن��ذ «ال� �ح ��راك ال � �ث ��وري» ،ال� ��ذي أط��اح
ال��رئ �ي��س االس �ب��ق ح�س�ن��ي م �ب��ارك في
شباط .2011
والقناة الجديدة جزء من مشروع كبير
يستهدف تطوير قناة السويس ذاتها
البالغ طولها نحو  173كيلومترا ،التي
افتتحت عام  1869في عهد الخديوي
إس�م��اع�ي��ل ،وذل ��ك ع�ب��ر زي� ��ادة ق��درت�ه��ا
االستيعابية وتقليل زمن عبور السفن
واتاحة ازدواجية مرورها ،اضافة الى
تطوير امل��وان��ىء البحرية على القناة.
وس�ت�ش��ارك ف��ي تنفيذ م�ش��روع القناة
ال� �ج ��دي ��دة وت� �ط ��وي ��ر ق� �ن ��اة ال �س��وي��س
ش��رك��ات اجنبية واقليمية إل��ى جانب
الشركات املصرية.
وس� �ب ��ق أن رف � ��ض ال �ج �ي ��ش امل �ص ��ري
ً
م�ش��روع��ا م�م��اث�لا ل�ت�ط��وي��ر ال�ق�ن��اة في
عهد ال��رئ�ي��س امل �ع��زول محمد مرسي،
وس� � ��ط ات � �ه� ��ام� ��ات مل� ��رس� ��ي ،ب��ال �س �ع��ي
ل �ت �س �ه �ي��ل اح � �ت � �ك� ��ار ق � �ط� ��ر ،ال �ح �ل �ي��ف
ال �س �ي��اس��ي األب� � ��رز ل �ج �م��اع��ة اإلخ � ��وان
املسلمني ،للقناة ،في وقت ستطرح فيه
تساؤالت اليوم عن الدول الداعمة ،وإن

كانت السعودية واإلم��ارات من بينها.
وب� ��رر ال �س�ي�س��ي ق��ائ��د ال �ج �ي��ش آن ��ذاك
استبعاد هذا املشروع بـ «دواعي االمن
القومي واعتبارات األمن في سيناء»،
مضيفا أن «وزارة الدفاع قالت إن هذا
ضد األمن القومي املصري».
وأع� �ل ��ن ال �س �ي �س��ي ،ف ��ي م ��وق ��ع اط�ل�اق
ح� �ف ��ر ال � �ق � �ن ��اة ال � �ج� ��دي� ��دة ف � ��ي م��دي �ن��ة
اإلس �م��اع �ي �ل �ي��ة ،ع �ل��ى ق �ن ��اة ال �س��وي��س
بحضور م�س��ؤول�ين حكوميني وق��ادة
ع�س�ك��ري�ين« ،ب ��دء ح�ف��ر ق�ن��اة السويس
ال�ج��دي��دة لتكون ش��ري��ان��ا لخير مصر
ول�ش�ع�ب�ن��ا ال�ع�ظ�ي��م ول �ل �ع��ال��م أج �م��ع».
وج� � � ��اء اط � �ل ��اق امل� � �ش � ��روع ف � ��ي اج� � ��واء
احتفالية وس��ط تحليق م��ن مقاتالت
ع �س �ك��ري��ة .ودع � ��ا ال �س �ي �س��ي ع � ��ددًا من

كلف السيسي رئيس
األركان ورئيس هيئة
الهندسة في الجيش
تنفيذ المشروع

ال� �ش� �ب ��اب وامل � �س� ��ؤول�ي��ن ال �ح ��اض ��ري ��ن
إل��ى االش �ت��راك م�ع��ه ف��ي اط�ل�اق إش��ارة
امل�ش��روع ،حيث وض��ع ي��ده معهم على
مكبس لتفجير حاجز ترابي للبدء في
املشروع.
وت �ع��ال��ت اص � ��وات ان �ف �ج��ارات وارت �ف��ع
دخ ��ان اس ��ود ف��ي س �م��اء امل�ن�ط�ق��ة بعد
اع � �ط� ��اء اش� � � ��ارة ال� �ع� �م ��ل ،ف �ي �م��ا ب� ��دأت
ح �ف��ارات ع�م�لاق��ة وال �ي��ات ب�ن��اء العمل
في امل�ش��روع .وش��دد السيسي على أن
م�ل�ك�ي��ة امل �ش ��روع س�ت�ك��ون للمصريني
ف�ق��ط ،وق ��ال إن «امل �ش��روع��ات الخاصة
بالقناة ،وح�ف��ر القناة وملكية القناة
للمصريني فقط» ،داعيًا املصريني في
ال ��داخ ��ل وال� �خ ��ارج إل ��ى امل �س��اه �م��ة في
تمويل املشروع.
وأوض � � � ��ح ال� �س� �ي� �س ��ي أن «ال � �ش� ��رك� ��ات
ال ��وط �ن �ي ��ة امل� �ص ��ري ��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �ه��ذا
املشروع ستعمل تحت إشراف مباشر
من القوات املسلحة».
وك� �ل ��ف ال� �س� �ي� �س ��ي ،ال� �ف ��ري ��ق م �ح �م��ود
حجازي ،رئيس أركان الجيش ،واللواء
عماد األلفي ،رئيس الهيئة الهندسية
للقوات املسلحة ،تنفيذ املشروع خالل
ً
عام واحد فقط ،بدال من  3سنوات ،كما
ًَ
كان مخططا له ،وزيادة عدد الشركات
املدنية املنفذة إلى  25شركة.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة ق �ن��اة
ال � �س� ��وي� ��س ،ال� �ف ��ري ��ق م� �ه ��اب م �م �ي��ش،

إن «اج �م��ال��ي ال�ت�ك�ل�ف��ة ل�ل�ح�ف��ر ال�ق�ن��اة
ال � �ج� ��دي� ��دة ي �ب �ل��غ ح� ��وال� ��ى  29م �ل �ي��ار
جنية» ،مضيفًا أن املشروع يرمي إلى
«جعل مصر مركزًا صناعيًا وتجاريًا
ولوجيستيًا عامليًا وقبلة لالقتصاد
ولحركة التجارة العاملية واالقليمية»،
متابعًا أنه «سيزيد من الدخل القومي
امل �ص��ري م��ن ال�ع�م�ل��ة ال�ص�ع�ب��ة وي��وف��ر
أكثر من مليون فرصة عمل».
وف�ي�م��ا تكتسب م��دي�ن��ة اإلسماعيلية
رمزية تاريخية مرتبطة بإنشاء القناة
في منتصف القرن التاسع عشر ،فقد
خ��اط��ب ال��رئ�ي��س امل�ص��ري عبد الفتاح
السيسي املصريني ،من املدينة ذاتها،
ب �ل �غ��ة ح �م �ي �م �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان
وبلغة حازمة في أحيان أخرى .وغلب
على الخطاب استخدام اللغة العامية،
وت��وج �ي��ه ت�ك�ل�ي�ف��ات ل�ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين
ف ��ي ال �ج �ي��ش ع �ل��ى ال � �ه� ��واء م �ب��اش��رة،
ك �م��ا ح� ��رص ع �ل��ى ال �ت��أك �ي��د أك� �ث ��ر م��ن
م��رة على مسؤولية جميع املصريني
ف� ��ي ب � �ن� ��اء ال� � �ب �ل��اد .ووج � � ��ه ال �س �ي �س��ي
التحية للرئيس الراحل الزعيم جمال
ع�ب��د ال�ن��اص��ر وال��رئ �ي��س ال��راح��ل ان��ور
السادات ،وصفق بحرارة للرئيس عبد
الناصر ف��ور إذاع��ة بيان تأميم القناة
خ�لال ع��رض فيلم تسجيلي عن نشأة
القناة وتأميمها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

