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«داع�ش» يوا�صل تفجير المراقد ويبيع النفط والغاز ال�سوري للعراقيين

�ش ّنت حملة على م�ساجد ومحطات �إذاعية احتفت بمقتل الجنود

المالكي ي�ؤكد وقوف الحكومة �إلى جانب �شعبها

تون�س تتفق مع الجزائر لتنفيذ عمليات على الحدود

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي،
أمس ،وقوف الحكومة العراقية الى
جانب المسيحيين الذين تعرضوا
لجريمة التهجير ،فيما أش��ار إلى
حرص الحكومة على مد يد العون
لجميع النازحين والمهجرين.
وق��ال المالكي ف��ي بيان وف��ق�ا ً لـ
«السومرية نيوز» ،عقب استقباله
رئيس كنيسة مار يوسف للسريان
الكاثوليك ف��ي ب��غ��داد المونسيور
بيوس قاشا إن «الحكومة العراقية
تقف الى جانب المسيحيين الذين
تعرضوا لجريمة التهجير على يد
تنظيم داع��ش االره��اب��ي في مدينة
الموصل» ،مؤكدا ً «حرص الحكومة
على مد يد العون لجميع النازحين
وال��م��ه��ج��ري��ن م���ن خ�ل�ال اللجنة
التي شكلها مجلس ال���وزراء لهذا
الغرض».
ووجه المالكي «بإضافة عضو من
األخوة المسيحيين ليكون ممثالً لهم
في اللجنة المذكورة».
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن المونسيور
بيوس قاشا قوله إن «المسيحيين
سيبقون متشبثين بوطنهم وأبناء
مخلصين ومتآخين مع بقية أبناء
الشعب العراقي».
وب���دأ المسيحيون ف��ي مدينة
الموصل خالل اليومين الماضيين
بحركة نزوح جماعي غير مسبوقة
ف��ي ت��اري��خ ال��ع��راق م��ن مناطقهم
األصلية ،عقب انتهاء مهلة الـ24
ساعة التي حددها تنظيم «داعش»
االرهابي لهم وتوعدهم بالقتل إن لم
يعلنوا «إسالمهم» أو يدفعوا الجزية
بعد انتهائها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي
أك��د أول م��ن أم��س ،أن م��ا تقوم به
عصابات «داعش» ضد المسيحيين
وتهجيرهم من نينوى يكشف زيف
ادعاءات وجود ما يسمى بـ«الثوار»،
فيما لفت إل��ى أهمية الوقوف صفا ً
واحدا ً لمواجهتهم.
ودان��ت األم��ان��ة العامة لجامعة
ال���دول العربية ،ف��ي وق��ت سابق،
عملية التهجير القسري التي يتعرض

ق��رر رئيس الحكومة التونسية
مهدي جمعة ،أمس ،إيقاف كل من
احتفى بمقتل جنود الجيش التونسي
في هجوم وقع في جبل الشعانبي
الخميس الماضي «وكل من عمد الى
ترويج خطاب تحريضي بما في ذلك
المساجد ووسائل اإلعالم».
وأك���دت الحكومة ف��ي بيان لها
نشرته وك��ال��ة األن��ب��اء التونسية
الرسمية أن «خلية األزم��ة المكلفة
بمتابعة الوضع األمني في البالد
برئاسة جمعة قررت عقب اجتماعها
في قصر الحكومة في القصبة اليوم
إيقاف كل من احتفى بهذا المصاب
الجلل ،وكل شخص عمد الى ترويج
خطاب تحريضي بوسائل اإلعالم».
وأعلنت الحكومة قرارها اإلغالق
ال��ف��وري للمساجد ال��خ��ارج��ة عن
إش���راف وزارة ال��ش��ؤون الدينية،
ال��ى حين تعيين القائمين عليها
من جانب سلطة اإلش��راف ،وكذلك
المساجد التي ثبت االحتفاء في
داخلها ،إضافة الى إقفال اإلذاعات
والقنوات التلفزيونية غير المرخص
لها ،والتي تحولت الى فضائيات
للتكفير والدعوة الى الجهاد».
من جهة أخرى ،أطلق مسلحون
مجهولون النار على نادي الفروسية
التابع للجيش التونسي في محافظة
القصرين جنوب غربي تونس.
في المقابل ،اتفق قادة الجيشين
التونسي وال��ج��زائ��ري على شن
سلسلة من العمليات العسكرية
ال��م��ت��زام��ن��ة ،ف��ي م��ن��اط��ق ال��ح��دود
بالتوازي مع تنفيذ  7بنود ضمن
مخطط أمني طويل األم��د ،للقضاء

المالكي خالل استقباله المونسنيور قاشا
لها المسيحيون في الموصل ،معتبرة
إياها «وصمة عار» ال يمكن السكوت
عنها.
يذكر أن مدينة الموصل تعتبر أكثر
المدن العراقية التي تتمتع بتنوع
دي��ن��ي وق��وم��ي منذ آالف السنين،
إذ ت��وج��د ف��ي ال��م��دي��ن��ة القوميات
العربية وال��ك��ردي��ة والتركمانية
واآلشورية والكلدانية والسريانية
واألرم��ن��ي��ة ،والمكونات الكاكائية
والشبكية وأتباع الديانات اإلسالمية
والمسيحية واأليزيدية والصابئة.
على صعيد آخر ،أعلن قائد عمليات
األنبار الفريق الركن رشيد فليح ،عن
قيام عناصر تنظيم داعش اإلرهابي
بتفجير مرقد ومزار لشيخ عشيرة في
مدينة رواة غربي األنبار.
وقال فليح لوكالة األناضول ،إن
«عناصر داعش قاموا بتفجير مرقد
ومزار الشيخ رجب الراوي بعبوتين
ناسفتين وسط مدينة راوة (220كلم
غرب ال��رم��ادي) ،ما أدى الى تدمير
المزار بالكامل وتهدمه».

وأض���اف فليح :أن «ه��ذا الفعل
سبّب استياء وتذمرا ً كبيرين ألهالي
مدينة راوة جراء هذه األفعال التي
تحاول من خاللها ما تسمى الدولة
اإلسالمية فرض عاداتها وعقائدها
على أهالي المدينة» .
م��ن جهة أخ���رى ،ي��ق��وم عناصر
التنظيم االرهابي ببيع النفط والغاز
من حقول يسيطرون عليها في شرق
سورية ،الى تجار عراقيين ينقلونه
عبر صهاريج تعبر الحدود يومياً،
بحسب ما يسمى المرصد السوري
لحقوق االنسان.
وسيطر عناصر التنظيم المتطرف،
على كامل حقول النفط في محافظة
دي���ر ال����زور ف��ي ال���راب���ع م��ن تموز
وباتوا يسيطرون بشكل شبه كامل
على المحافظة الغنية بالموارد،
باستثناء بعض أحياء مدينة دير
ال��زور ومطارها العسكري الواقعة
تحت سيطرة النظام.
وقال المرصد إن «صهاريج تحمل
لوحات عراقية دخلت خالل األيام

الماضية من العراق في اتجاه حقول
النفط في الريف الشرقي لدير الزور،
لتعبئ وتنقل النفط إلى مناطق في
غرب العراق».
وأوضح :أن الصهاريج «تعود الى
تجار من الجنسية العراقية قدموا من
العراق لشراء النفط من الحقول التي
تسيطر عليها الدولة اإلسالمية» في
شرق سورية ،وأبرزها حقال العمر
والتنك ،وهما من األكبر في البالد.
وأش��ار مدير المرصد رام��ي عبد
الرحمن الى وجود «أعداد ضخمة من
الصهاريج تدخل في شكل يومي»،
موضحا ً ان برميل النفط يباع الى
التجار العراقيين بأسعار تراوح ما
بين  20دوالرا ً أميركيا ً و 40دوالراً.
وت���اب���ع :إن «ص��ه��اري��ج أخ��رى
شوهدت «تدخل معمل غاز كونيكو في
دير الزور لتعبئ مادة الكوندنسات
(وهو نوع من الغاز السائل) ،وتقوم
بنقلها عبر مناطق سيطرة الدولة
اإلسالمية إلى العراق».

اجتماعات �سرية في ع ّمان
تح�ضير ًا للعدوان على �سورية والعراق
نقل موقع غربي استخباري عن مسؤول كبير في االستخارات األردنية
تأكيده أن مسؤولين من استخبارات السعودية وتركيا والبلد المضيف ،األردن،
التقوا أخيرا ً في العاصمة ع ّمان من أجل إجراء محادثات سرية بشأن شن عملية
عسكرية مشتركة تنفذ في العراق وسورية .وقال المسؤول االستخباراتي
األردني :إنها «ضد تنظيم داعش في البلدين ،فيما أشار مسؤول أميركي الى أن
واشنطن أنشأت فعالً صندوقا ً لدعم «المعارضة المعتدلة في سورية والعراق
أيضا» ،إال ان موقعا ً متخصصا ً بالنشاط االستخباراتي في العالم والمنطقة
قال :إن «الواليات المتحدة خصصت فعالً مليار دوالر ألنشطة استخبارية
وتمويل مجموعات معينة تنشط في لبنان واألردن وتركيا».
وأكد مصدر رفيع من مديرية االستخبارات العامة األردنية أن ع��ددا ً من
مسؤولي االستخبارات في األردن والسعودية وتركيا التقوا أخيرا ً في العاصمة
االردن��ي��ة ،عمان ،بغية إج��راء محادثات سرية بخصوص عملية عسكرية
مشتركة ينفذونها في العراق وسورية .ونشطت هذه الدول الثالث أخيرا ً في
تبادل المعلومات االستخبارية ،وإجراء اتصاالت مكثفة مع أطراف سياسية
في العراق ،من أبرزها زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في مطلع
حزيران الماضي لعمان التقى خاللها كبار المسؤولين ،يتقدمهم العاهل االردني
عبد الله .وحسب بيان لرئاسة االقليم فإن بارزاني توجه الى االردن برفقة
مستشار مجلس أمن اقليم كردستان ،مسرور بارزاني ،ووزير داخليته ،كريم
سنجاري.
كما كشف تقرير ،عن اجتماع جرى ترتيبه في العاصمة األردنية في حزيران
الماضي لتنفيذ خطة تقضي بفسح المجال أمام هجوم «داعش» بالتزامن مع
تحرك حكومة إقليم كردستان على مناطق من العراق ،بخاصة كركوك .وبحسب
ما كشف الموقع الرسمي التابع للحزب الكردستاني التركي ،البه كه كه ،اوزغور
غونديم ،فإن اإلعداد لهذا االجتماع جرى اثناء زيارة مسعود بارزاني الى عمان
في  27من أيار الماضي .وتم عقد االجتماع بعد عودته واالتفاق على تنفيذه،
برعاية الواليات المتحدة والسعودية وقطر وإسرائيل وتركيا.
وقالت مصادر فرنسية مطلعة إن قرار الهجوم على الموصل اتخذ في اجتماع
عقده «دبلوماسيون» قبل  4أيام من عقد اجتماع في عمان حضره بارزاني .لكن
المجتمعين في حزيران لم يتطرقوا الى إعالن «الخالفة» في الموصل أو غيرها.
في هذا السياق ،أتاح األردن لمجموعات عراقية عقد مؤتمر يوم االربعاء
الماضي ضم ضباطا ً بعثيين وفصائل مسلحة تساعد تنظيم داعش في العراق

وتنفذ هجمات على المدنيين والقوات األمنية في مناطق العراق .وعُ قد المؤتمر
بترتيب من الديوان الملكي األردني ،وأحيط بإجراءات أمنية مشددة ،بعيدا ً عن
اإلعالم ،و ُمنع الصحافيون من االقتراب من مكان انعقاده بفندق انتركونتننتال
عمان ،حيث انتشرت قوات من الشرطة واالستخبارات األردنية ،وتولت حراسة
الشخصيات فيه قوات أمن تابعة للديوان الملكي.
ويقول تقرير هيت سبيتش إن «ممثلي استخبارات األردن والسعودية وتركيا
أصبحوا يتشاورون بنحو مكثف ،بخاصة بعد تطورات األحداث في العراق منذ
استيالء «داعش» على مناطق من البلد.
كما بدأ العديد من كبار المسؤولين االستخباريين والعسكريين االردنيين،
بالتخطيط إلع��ادة توطين عوائلهم توقعا منهم لتغييرات محتملة على
االستراتيجية األردنية الخاصة بالتعامل مع الحرب في سورية ،واألوضاع
في العراق .وحسب مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في األردن ،انه على
رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اآلن بخصوص أية عملية مشتركة ،فإن العديد
من المسؤولين يعتقدون أن شن حمالت جوية وبرية في العراق وسورية أمر
يخضع لدراسة معمقة.
ولم تتمكن المصادر الغربية ،التي نقلت هذه المعلومات ،من الحصول على
تعليقات من الحكومة األردنية أو المملكة السعودية ،إال ان الحكومة التركية
بعثت للمصدر الغربي برسالة الكترونية خالفا ً لألردنيين والسعوديين.
وتقول المعلومات إن واشنطن أصبحت تميل الى إدارة حرب بالوكالة ،مع
تنفيذ عمليات سرية ودعم عسكري لدول في المنطقة بهدف دفع االخيرة لتنفيذ
أعمال عسكرية أكثر مباشرة بنفسها .وقد يتضمن هذا الدعم االميركي تفاصيل
لوجستية ،ونقل ،واستخبارات ،وتفاصيل استهداف واستمكان ،عدا عن المهام
التي يقوم بها المستشارون األميركيون العسكريون في العراق حالياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع االميركية ،بيل سبيكس ،لموقع
هيت سبيتش إن الرئيس االميركي «أعلن عن انشاء صندوق شراكة لمكافحة
اإلره��اب سيسمح لشركائنا بتنفيذ مهمات تدريب في صفوف المعارضة
المعتدلة السورية ،وخالفا ً لتنظيم داعش».
وحسب المتحدث الرسمي ذاته ،فإن الصندوق يمكن أن يمول مهمات التدريب
لجماعات المعارضة المعتدلة في العراق أيضاً ،فضالً عن اليمن.

هيئة �أوروبية تطالب ال�سعودية
بالإفراج عن وليد �أبو الخير
ح ّثت هيئة المحامين والجمعيات
ال��ق��ان��ون��ي��ة األوروب���ي���ة السلطات
السعودية على اإلف��راج الفوري عن
ال ّناشط الحقوقي وليد أبو الخير،
وق��ال��ت الهيئة ف��ي رس��ال��ة بعثها
رئيس مجلسها ،أل��دو بورغابلي،
ي��وم الجمعة 18 ،تموز ،إل��ى الملك
السعودي ،عبد الله بن عبد العزيز،
بأنّ عليه «اتخاذ اإلجراءات الفعليّة
ّ
بحق
الصادر
الكفيلة بإلغاء الحكم ّ
ال ّناشط وليد أبو الخير واإلفراج عنه
فوراً».
بورغابلي أعرب عن اعتقاده بأن
المالحقة القضائيّة ض ّد أبو الخير
يأتي بسبب ال���دّور الحقوقي بأبو
السلمي «والمشروع
الخير ونشاطه ّ
ف��ي ال��دّف��اع ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان»،
إضافة إلى ممارسة مهنته بوصفه
محامياً.
كما دعت ال ّرسالة الملك السعودي
ّ
للكف عن ال ّتضييق على الحقوقيين
ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ،وض��م��ان القيام
قمع
بعملهم «من دون خوف من أيّ
ٍ
أو تضييق أو التهديد بالمالحقة في
القضاء».
يذكر أن هيئة المحامين استم ّرت

في مراسلة الملك السعودي إلبداء
مخاوفها من التضييق الذي يتع ّرض
ل��ه أب���و ال��خ��ي��ر ع��ل��ى م���دى األش��ه��ر
الماضية.
الجدير بال ّذكر أنّ المحكمة الجزائيّة
السعودية حكمت على أبو الخير 15
سن ًة بتهم عدة منها« ،السعي لنزع
الوالية الشرعية ،واإلس��اءة للنظام
ال��ع��ام ف��ي ال��دول��ة ،وتأليب ال��رأي

على ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة على
الحدود بين البلدين.
وتقرر تنفيذ سلسلة من العمليات
العسكرية ال��م��ح��دودة وواس��ع��ة
النطاق في  5مناطق رئيسية في
تونس ،وفي الشريط الحدودي مع
الجزائر بعد حصول قيادة أركان
الجيش ال��ج��زائ��ري على موافقة
ال��ق��ائ��د األع��ل��ى ل��ل��ق��وات المسلحة
رئيس الجمهورية ،لشن عمليتين
عسكريتين في الحدود الجزائرية
التونسية .والمناطق الرئيسية التي

ستنفذ فيها العمليات ،هي والية
القصرين في تونس وف��ي مناطق
ح��دودي��ة تربط الجنوب الغربي
لليبيا ف��ي ج��ن��وب ت��ون��س ،وف��ي
مناطق في والي��ات ال��وادي وتبسة
وبسكرة وس��وق أه��راس وخنشلة
في الجزائر.
وق����ال م��ص��در أم��ن��ي ج��زائ��ري
لصحيفة «الخبر» ،أول من امس،
إن «العمليات ال��ت��ي ت��م االت��ف��اق
ف��ي شأنها تتضمن خططا ً أمنية
دقيقة ضد أه��داف محددة وأخرى

عسكرية ،يتم خاللها تمشيط بعض
ال��م��واق��ع وإح��ك��ام السيطرة على
ممرات وطرق ومسالك في مختلف
محاور الحدود».
ويتوقف توقيت إط�لاق عمليات
التفتيش والتمشيط التي سيشارك
فيها ما ال يقل عن  8آالف من قوات
النخبة في الجيش الجزائري ،وما
بين  5و 6آالف عسكري تونسي،
على تقديم عمليات المسح الجوي
وجمع المعلومات.

�أحزاب المعار�ضة في المغرب تهدد بمقاطعة االنتخابات
عبّرت أحزاب المعارضة في المغرب عن رفضها
لمس ّودة مشروع القانون التنظيمي للجهات في
صيغته الحالية ،داعية الحكومة إلى إعادة صوغ
جديدة للمشروع «بما يحقق الديمقراطية» ،وهددت
بمقاطعة االنتخابات البلدية المقرر أواخر العام
الجاري.
واعتبرت كبرى أحزاب المعارضة في المغرب،
وف��ي مقدّمتها ح��زب االستقالل وح��زب األصالة
والمعاصرة واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية،
أن االنتقال إل��ى نظام متقدّم وتعزيز مقوماته
السياسية ،خصوصا ً في حال أجريت المبادرة

المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ،أو اتخاذ
خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين،
يقتضي مراجعة دستورية تستفيد من الفصل 173
من الدستور وب��اإلج��راءات المنصوص عليها في
الفصل  ،174حسب تعبيرها.
وأوضحت تلك األح��زاب ،في مذكرة سياسية
مشتركة ،أن «المسودة تقدم نسقا ً من العالقة بين
مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية ،يختل فيها
التوازن بشكل فادح لصالح األخيرة ،عالوة على
أنها ال تتضمن آليات كافية للتمييز اإليجابي للرفع
من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ

واألهداف ذات القيمة الدستورية ،كما لم تستثمر
بالشكل الكافي والمالئم ع���ددا ً م��ن االقتراحات
والتوصيات الوجيهة للجنة االستشارية حول
الجهوية».
و ر ّد النائب في البرلمان المغربي عن حزب
العدالة والتنمية اإلسالمي عبدالعزيز أفتاتي على
موقف المعارضة قائالً إن «ه��ذا الرفض يدخل
في تشكيل مثلث يعيق المسار الديمقراطي في
المغرب» ،وذلك في إشارة منه إلى حزب األصالة
والمعاصرة وح��زب االت��ح��اد االشتراكي للقوات
الشعبية وحزب االستقالل.

و�صول  1800جندي �أميركي �إلى البحرين
وصل إلى البحرين ما يقارب 1800
جندي من عناصر مشاة البحرية،
بحسب موقع «المنامة بوست» ،وذلك
على متن السفينة الحربية «USS
 ،»Bataanحيث ستقضي أيام عدة
في البحرين ،التي تعد مقرا لألسطول
الخامس للواليات المتحدة األميركية.
ويضم األسطول الخامس 4200
جندي أميركي وحاملة طائرات ،وعددا ً
من الغواصات الهجومية والمدمرات
البحرية ،وأكثر من  70مقاتلة ،إضافة
لقاذفات القنابل والمقاتالت التكتيكية
وطائرات التزود بالوقود المتمركزة
بقاعدة الشيخ عيسى الجوية.
وأف��اد موقع «المنامة بوست» أن
الناشط الحقوقي نبيل رج��ب أشار
سابقا ً إلى أن العالقة بين البحرين
وال��والي��ات المتحدة تديرها وزارة
ال��دف��اع األم��ي��رك��ي��ة ،وليست وزارة
الخارجية في اإلدارة األميركية ،وذلك
تعقيبا ً على ط��رد وزارة الخارجية
البحرينية مساعد وزي��ر الخارجية
لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان
والعمل األميركي توم مالينوسكي،
قبل نحو اسبوعين.

�صحافي �سوداني يتعر�ض
لل�ضرب بعد دعوته
�إلى التطبيع مع العدو

العام وانتقاص السلطة القضائية
وإهانتها ،وتشويه سمعة المملكة
باستعداء المنظمات الدولية ضدها،
والقدح علنا في القضاء الشرعي».
وأب��وال��خ��ي��ر ه��و رئ��ي��س المرصد
�س��ع��ودي لحقوق اإلن��س��ان ،وله
ال� ّ
السعودية
نشاط حقوقي علني في ّ
وخارجها ،ويُنظر إليه باعتباره من
أبرز ال ّنشطاء الحقوقيين.

خالل تشييع جندي تونسي قتله االرهابيون

اقتحم مسلحون مكاتب صحيفة سودانية،
وضربوا بعنف رئيس تحريرها الذي دعا الى
تطبيع عالقات بالده مع «إسرائيل» ،حسب
ما صرح أحد زمالئه.
والعنف الجسدي الذي تعرض له عثمان
ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار»
يعتبر ع��م�لا غ��ي��ر م��أل��وف ف��ي ال��س��ودان،
حتى وإن تحدث الصحافيون بانتظام عن
الرقابة التي تمارسها أجهزة االستخبارات
السودانية.
ونقل ميرغني الى مستشفى الزيتونة في
وسط الخرطوم على إثر الضربات التي تلقاها
على «الرأس وإحدى ساقيه بأسلحة نارية
وعصي» حسب ما أوضح فيصل محمد صالح
الحائز على جائزة «بيتر ماكلر» للصحافة
األخالقية والشجاعة وأح��د المدافعين عن
حقوق الصحافيين في السودان.
وق����ال ص��ال��ح ال����ذي ك���ان ي��ت��ح��دث من
المستشفى ن��ق�لا ع��ن صحافيين آخ��ري��ن
في التيار :إن «نحو  7مسلحين اقتحموا
مكاتب الصحيفة قبيل س��اع��ة اإلف��ط��ار».
وأضاف« :إنهم أمروا الصحافيين باالنبطاح
أرض �ا ً وجمعوا كل الهواتف الخليوية وكل
الحواسيب المحمولة وقطعوا ات��ص��االت
االنترنت كافة قبل التوجه الى مكتب عثمان
ميرغني».

من جهة أخرى ،دشنت المعارضة
البحرينية في بلدة السنابس ،الشعار
الموحد لمسيرات يوم القدس العالمي،
وذل���ك تحت ع��ن��وان «ال��ن��ص��رآت يا
قدس».

وقد أهابت القوى الثوريّة «الوفاء،
ّ
حق ،األحرار ،أمل ،خالص ،االئتالف»،
البحريني للمشاركة برامج
بالشعب
ّ
فعاليات يوم القدس العالمي ،والذي
يصادف الجمعة األخ��ي��رة من شهر

رم��ض��ان ال��م��ب��ارك ،مؤكدين دعمهم
للقضية الفلسطينية وتضامنهم
م���ع ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،ضد
االع��ت��داءات والممارسات العدوانية
«اإلسرائيلية».

تقرير �إخباري
الطالباني ...رجل الملفات المعقدة
عاد الرئيس جالل الطالباني إلى العراق إلطفاء الحرائق
التي اشتعلت في غيابه مند أكثر من عام ونصف ،منها الحرب
مع «داع��ش» وأزمة الرئاسة ورئاسة الحكومة ،إضافة الى
أزمة حزبه وتذيله إلى أسفل المقاعد في االنتخابات ،وعلى
رغم أن عالمات المرض التزال بادية عليه إال أنه سيغير الكثير
من المعادالت ،سواء في ما يتعلق بالخالفات داخل حزبه
 االتحاد الوطني الكردستاني  -أو على مستوى الخالفاتبين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود
البارزاني أواألزمة األمنية.
ويرى بعض المراقبين أن القدوم المفاجئ لطالباني إلى
العراق ،يحمل طابعا ً رمزيا ً فقط ،بأن وضعه الصحي قد
تحسن ،إلى حد ما ،إال أن مراقبين آخرين يرون أن هذه العودة،
ّ
محاولة أخيرة إلعادة ترتيب بيت االتحاد الكردستاني ،ولو
باإلشارة ،وتسمية من يخلفه في رئاسة الجمهورية والحزب.

مردود إيجابي

وستكون لعودة طالباني إلى ب�لاده م��ردودات إيجابية
كبيرة على مختلف الصعد وسيقلل من حالة التوتر بين بغداد
وأربيل ،ونتوقع أنه سيعمل على لملمة الملفات المختلفة التي
بحس وطني كبير
أثارت المشاكل خالل فترة غيابه ،وسيعمل
ّ
على ايجاد الحلول والمخارج القانونية والدستورية لها،
وخصوصا ً ما يتعلق بموضوعي المناطق المتنازع عليها وما
تم تداوله عن تقرير المصير.
ويمر العراق بظروف حرجة في الملف السياسي واألمني،

وسيكون للرئيس العراقي دور كبير في حل الصراعات،
وبخاصة أن��ه يحظى بالقبول بين غالبية رؤس��اء الكتل
السياسية ،وبالتالي فإنه قادرعلى تفكيك معظم العقد
وبخاصة منصب رئيس الوزراء الذي مازال حجر العثرة ليس
كمنصب بذاته بل بالشخصية التي ستشغله ،فضالً عن تعزيز
دوره إلنهاء الجدل بين أعضاء حزبه نفسه لخالفته.

وحدة العراق

وتأتي العودة في هذا التوقيت ،في صورة االستجابة لـطلب
رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي ،بترشيح شخصية
تؤمن بوحدة العراق ،ورفض ترشيح أي شخصية ذات ميل
إنفصالي ،وبرأي األخير أن هذا هو الضامن لوحدة البالد في
ظل رغبات مسعود البارزاني االنفصالية الذي صدر النفط
بقرارات شخصية واتفاقات خارجة عن إطرة الدستورية.
وبينما يدور تنافس حول قيادة االتحاد الوطني الكردستاني،
وتسمية رئيس للجمهورية يخلف الطالباني ،قطباه الرئيسان
برهم صالح وهيرو خان زوجة الطالباني ،يرجح أن يقول
الطالباني كلمته األخيرة ،ويعطي القرار األخير بترشيح
هيرو خان لرئاسة الجمهورية ،وهو مقترح كان مطروحا ً في
وقت سابق ،فيما يتولى برهم صالح إعادة ترتيب الحزب ،أو
يقنع برهم صالح بالترشيح لرئاسة الجمهورية ،وترك أمور
الحزب ،هو ما اشترطته هيرو لترشيح صالح للرئاسة.

