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م�صر :تدخل اردوغان ال�سافر ا�ستهانة ب�إرادة �شعبنا

الجي�ش العراقي ي�ستعيد مخازن تحتوي على بقايا �أ�سلحة كيماوية

مقتل  150عن�صر ًا من «داع�ش» في تكريت

أك��د قائد شرطة ص�لاح الدين
ال��ل��واء الركن حمد النامس أمس
مقتل  150ع��ن��ص��را ً م��ن تنظيم
«ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» ف��ي محيط
جامعة تكريت.
وقال النامس لـ»شبكة اإلعالم
ال��ع��راق��ي» إن «ال��ق��وات األمنية
المتمركزة داخ��ل جامعة تكريت
تمكنت بمساندة الحشد الشعبي
وط��ي��ران الجيش م��ن قتل 150
ع��ن��ص��را ً م��ن داع���ش ،إل��ى جانب
ت��دم��ي��ر  6ع��ج�لات تحمل م��داف��ع
ف��ي محيط ال��ج��ام��ع��ة .وأض���اف
أن ط��ي��ران الجيش ك��ان ل��ه دور
مميز في معالجة جميع األه��داف
التي حاولت التعرض للقطعات
العسكرية الموجودة داخ��ل حرم
جامعة تكريت.
وف��ي وق��ت سابق ص��رح مصدر
أمني أن التنظيم شن هجوما ً عنيفا ً
على تجمعات الجيش المتمركزة
جنوب تكريت ،كما جرت اشتباكات
بين الجيش ومسلحي «ال��دول��ة
اإلس�لام��ي��ة» ف��ي ق��ري��ة البوعبيد
غرب تكريت.
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن محمد
ج�����واد ال����دورك����ي ن���ائ���ب وزي���ر
الخارجية العراقي أن جيش بالده
استعاد من مسلحي تنظيم الدولة
اإلسالمية مجمعا ً محصنا ً تخزن
فيه بقايا األسلحة الكيماوية التي
تعود لعهد صدام حسين.
وأك��د ال��دورك��ي ،لمندوبين في
مؤتمر بشأن األسلحة الكيماوية
في الهاي أول من أمس أن متشددي
الدولة اإلسالمية الذين استولوا
على المنطقة في هجوم خاطف في
حزيران الماضي لم يتمكنوا من

استهجنت الخارجية المصرية تصريحات الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان ح��ول األوض��اع في مصر،
مستغربة« :استمرار تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصري واستهانته بإرادة المصريين».
واستنكرت الخارجية في بيان أمس ما جاء في كلمة
أردوغان خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس،
مضيفة أن إرادة المصريين «تجسدت في ثورة شعبية
وانتخابات رئاسية شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية

قتلى بغارات على مواقع «فجر ليبيا» غرب البالد
قصف سالح الجو الليبي مواقع
تابعة لميليشيات فجر ليبيا ،في
م��دي��ن��ة زوارة غ���رب ال��ب�لاد أم��س،
بحسب مصادر ميدانية ،ما أسفر عن
سقوط  6قتلى على األقل ،وعدد من
الجرحى ،وفق حصيلة أولية.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر ،إن ال��غ��ارات
استهدفت الميناء ومناطق أخرى
داخ���ل ال��م��دي��ن��ة ،ال��ت��ي تبعد 120

كيلومترا ً غرب العاصمة طرابلس،
بحسب «سكاي نيوز».
وي��ش��ن الجيش الليبي حمالت
على مسلحي «فجر ليبيا» ،المصنفة
جماعة إرهابية بقرار من البرلمان،
في مدن الغرب ،ومن بينها طرابلس
وال��زاوي��ة ،ف��ي حين يشن هجمات
للقضاء على ميليشيات «مجلس
شورى الثوار» و»أنصار الشريعة»

في بنغازي شرقاً.
وش��ه��دت ال��ب�لاد ف��ي األس��اب��ي��ع
األخيرة توترا ً أمنيا ً كبيراً ،إذ أسفرت
المعارك في مدينة بنغازي ،شمال
ش��رق��ي ،ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ومسلحين
م��ت��ش��ددي��ن ،ع��ن مقتل ن��ح��و 400
شخص على م��دى  6أسابيع ،وفق
ما ذكرت مصادر طبية متطابقة في
المدينة ،ليلة األحد الماضي.

النا�شطة مريم الخواجة تقاطع الق�ضاء البحريني
مخازن كانت تحتوي على بقايا مواد كيماوية أصبحت بيد الجيش
اختراق المالجئ الحصين.
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
العراقي إن قوات الحكومة العراقية
تمكنت اآلن من طرد مقاتلي الدولة
اإلسالمية من المجمع ،حيث يوجد
اثنان من المالجئ المحكمة اإلغالق
التي تحتوي على مخزونات مواد

ك��ي��م��اوي��ة وص���واري���خ وم��ع��دات
قديمة ،مشيرا ً إل��ى أن نهب هذه
المنشأة ال��ت��ي أنشئت بموجب
خطة لتدمير ال��م��واد الكيماوية
وأق��ي��م��ت بتكلفة بلغت عشرات
ماليين الدوالرات بتمويل أميركي،
وأن المنطقة التي تقع إلى الشمال

م��ن ب��غ��داد ُل ّغيمت وه��و م��ا أجل
هدمها الذي كان من المقرر أن يتم
العام الحالي.
وأبلغ الدوركي المندوبين في
المؤتمر السنوي لمنظمة حظر
األسلحة الكيماوية أن الجيش
ال��ع��راق��ي استعاد موقع المثنى

وال��ط��رق المؤدية إليه ف��ي أثناء
ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ،م��ض��ي��ف��ا ً أن
المهندسين العسكريين يعملون
اآلن على إزال���ة األل��غ��ام وال��م��واد
ال��م��ت��ف��ج��رة م��ن م��ح��ي��ط ال��م��وق��ع
والمنطقة.

العراق يقر اتفاق ًا ب�ش�أن النفط والموازنة مع �إقليم كرد�ستان

برزاني� :صفحة جديدة بين �أربيل وبغداد
أعلن رئيس وزراء «إقليم كردستان» رئيس
ال��وف��د الكردستاني ال��م��ف��اوض م��ع الجانب
العراقي نيجيرفان برزاني عن توصل اإلقليم
م��ع ب��غ��داد إل���ى ات��ف��اق ي��ص��ب ف��ي مصلحة
الجانبين ،معتبرا ً ذلك بداية جيدة للجانبين.
ونقلت وكالة «باسنيوز» الكردية عن برزاني
قوله ،في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن
«رغبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
ف��ي التوصل إل��ى ات��ف��اق ،يشجعنا ...نأمل
فتح صفحة جديدة في العالقات بين أربيل
وبغداد» ،واستطرد« :ولكن لن نقبل بلهجة
التهديد التي كانت سائدة سابقاً» .وأضاف أن
«اجتماعات الوفد الكردي مع الجانب العراقي،
سارت بطريقة جيدة جدا ً من خالل محادثاتنا
مع رئيس ال���وزراء حيدر العبادي وال��وزراء
الجدد في حكومته ،نرى فرصة مواتية للحل
في بغداد وه��م يريدون جديا ً حل المشاكل
مع «إقليم كردستان» .وتابع« :نحن سعداء
بالتوصل إلى اتفاقات عدة تصب في مصلحة
إقليم كردستان والعراق ،ويستطيع الجانبان

أن يقوال إننا نجحنا في ه��ذه المفاوضات،
فبالنسبة لنا ،أولويتنا ه��ي ح��ل المشاكل
مع بغداد» ،موضحا ً أن «الحكومة العراقية
السابقة قطعت حصة إقليم كردستان من
الموازنة االتحادية».
وق��ال ب��رزان��ي« :ال��ي��وم اتفق على أن نقوم
بتأمين  250ألف برميل من النفط يوميا ً لحكومة
ب��غ��داد وأن نساعدها ف��ي تصدير النفط من
كركوك ،مقابل تأمينهم حصة إقليم كردستان
من الموازنة االتحادية والبالغة  17في المئة».
وبخصوص ملف البيشمركة ،نقل رئيس
وزراء «إقليم كردستان» ،عن رئيس ال��وزراء
العراقي تثمينه لدور البيشمركة ونضالهم،
حيث واف���ق على تخصيص نحو تريليون
و 200م��ل��ي��ار دي��ن��ار ل��ق��وات البيشمركة»،
معتبرا ً إياها ج��زءا ً من المنظومة الدفاعية
للعراق ،وسيضعون نسبة من موازنة الدفاع
للبيشمركة.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في جلسته
أمس االتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة

العبادي مستقبالً رئيس حكومة كردستان
«إقليم كردستان» بشأن النفط والموازنة.
وأوض��ح بيان صادر عن المكتب اإلعالمي
لرئيس الوزراء أن االتفاق ينص على أن النفط

العراقي هو ملك لكل العراقيين.
وكانت تقارير ذك��رت أن حصة اإلقليم في
الموازنة ستكون  17في المئة.

البرلمان التون�سي الجديد لم ُ
يدع المرزوقي لأولى جل�ساته

البرلمان التونسي يخيّب آمال المرزوقي
ن���واب الشعب رئ��ي��س الحكومة
م��ه��دي جمعة ورؤس���اء األح��زاب
السياسية الممثلة في المجلس،

ومن بينهم الباجي قائد السبسي
رئيس ح��زب ن��داء تونس (يمين
وس���ط) ال��ف��ائ��ز ف��ي االن��ت��خ��اب��ات

توترات الجنوب الجزائري تمتد �شرق ًا
لم تجد الجزائر بعد وصفة لعالج الغضب الشعبي،
حيث أتت بعد يومين من إطفائها نيران االحتجاجات في
تقرت في الجنوب الجزائري بإقالة مسؤولين أمنيين،
وتحول حي الناصرية بوالية بجاية شرق الجزائر إلى
مسرح لمواجهات عنيفة بين العشرات من المحتجين
وأفراد مكافحة الشغب أدت إلى إصابة  4أشخاص بعد
أن حاولت مجموعة من الشباب اقتحام مقر الوالية
إلضرام النار احتجاجا ً على تهميشهم في توزيع السكن.
واض���ط���رت ق���وات األم���ن إل���ى ال���خ���روج وم��واج��ه��ة
المتظاهرين على طول الطريق الممتدة بين مفترق طرق
دواجي إلى مقر الوالية .وقد أحجمت مصالح األمن عن
استعمال القنابل المسيلة للدموع ،واكتفت بالرد على
الشباب ،ما أدى إلى إصابة  4أشخاص .

قالت الناشطة الحقوقية مريم
ال��خ��واج��ة ،م��دي��رة ال��ح��م�لات في
مركز حقوق اإلنسان ،بأنها «قررت
مقاطعة جلسة المحاكمة» التي
أجريت وقضت بسجنها سنة واحدة،
وع��لّ��ل��ت ال��خ��واج��ة ه��ذه المقاطعة
بعدد م��ن األس��ب��اب ،منها« :فقدان
االس��ت��ق�لال واإلج����راءات القانونية
ال��واج��ب��ة ف��ي النظام القضائي في
البحرين».
وأشارت الخواجة إلى أنه «أصبح
جليا ً وواضحا ً أنه ليس من الممكن
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ح��اك��م��ة ع��ادل��ة
ومستقلة في المحاكم (الخليفية)
بوضعها ال��ح��ال��ي» ،لكونه معيبا ً
للغاية ،كما قالت« :حيث تجتاحه
انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة
ال��ت��ي ت��ب��دأ ع���ادة خ�ل�ال االع��ت��ق��ال،
وتستمر طوال ما يفترض أن يكون
عملية قانونية».
وأوض����ح����ت ال���خ���واج���ة أن��ه��ا
«ت��ع��رض��ت ش��خ��ص��ي��ا ً ل��ل��ع��دي��د من
انتهاكات حقوق اإلنسان منذ لحظة
الوصول إلى البحرين ،وحتى الوقت
ال��ذي كنت فيه ق��ادرة على مغادرة
البالد» .وأضافت أن هناك «تقارير
طبية عن إصابات لحقت بي خالل
االع��ت��داء ال��ذي تعرضت ل��ه ،وال��ذي
أن��ا بسببه م��ا زل��ت ف��ي حاجة إلى
العالج الطبيعي» ،مشير ًة إلى أنه

«تم تسريع قضيتي ،وسرعان ما تم
تحويلها إلص��دار الحكم مع تجاهل
تام لإلجراءات القانونية».
أم���ا ال��س��ب��ب اآلخ���ر لمقاطعتها
المحاكمة ،فيعود بحسب الخواجة
إلى «ع��دم وج��ود استقاللية وحياد
للقاضي نفسه» ،وأوض��ح��ت« :أن
رئيس المحكمة محمد علي آل خليفة،
بالقضية المرفوعة ضدي هو عضو
في األس��رة الحاكمة ،وك��ان نفسه،
وكذلك أفراد من عائلته ،سبق أن تمت
االش��ارة إليهم خالل حمالت الدعوة
بصفة المتورطين ف��ي انتهاكات
ح��ق��وق اإلن��س��ان» ،وق��ال��ت إن ذلك

«يجعل ترؤسه القضية حالة واضحة
م��ن ت��ض��ارب ال��م��ص��ال��ح ن��ظ��را ً إل��ى
الشكاوى الشخصية التي قد تكون
لديه ضدي» ،وأكدت أن «هذا القاضي
على وجه الخصوص ،من المهم أن
نعرف ،شارك في الحكم على العديد
من المدافعين عن حقوق اإلنسان بما
في ذلك نبيل رجب وناجي فتيل وذلك
في محاكمات جائرة».
واختتمت ال��خ��واج��ة ب��أن هناك
مشكلة في شرعية المحكمة وأنها
«غير عادلة ومتحيزة» ،ما جعلها
تقاطع المحكمة ،وتطلب من المحامي
ذلك أيضاً.

تقرير �إخباري

العري�ض ي�صف االنتخابات الت�شريعية بـ«الإع�صار»...

غاب الرئيس التونسي المنتهية
واليته محمد المنصف المرزوقي
المرشح لالنتخابات الرئاسية
أم���س ع��ن الجلسة االفتتاحية
لـ«مجلس ن��واب ال��ش��ع��ب» ،أول
برلمان منتخب منذ ث��ورة 2011
بسبب عدم تلقيه دع��وة لحضور
الجلسة ،بحسب م��ا أعلن مدير
حملته االنتخابية عدنان منصر.
وكتب منصر على صفحته في
«فايسبوك»« :لم تتم دعوة رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ل��ح��ض��ور الجلسة
االفتتاحية للبرلمان المنتخب.
وب��ح��س��ب ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��م��وق��ت
(للسلطات) ال��ذي ال ي��زال ساري
ال���م���ف���ع���ول ،ال ي��م��ك��ن ل��رئ��ي��س
الجمهورية أن يذهب إلى المجلس
من دون دع��وة» .وأض��اف« :كثير
يعرفون ذلك ويتصرفون وكأنهم
ال ي��ع��رف��ون ،يُ��ف��ت��رض أن��ن��ا ندير
دول���ة بمؤسساتها ونواميسها
وليس مزرعة عائلية ،ولكن منطق
المزرعة العائلية العائد إلينا من
الماضي الكريه ي��روق كثيرا ً من
الناس في ما يبدو».
وحضر الجلسة األولى لمجلس

واإلقليمية التي شاركت في متابعتها».
وأضافت الخارجية أنه على رغم العزوف عن التعقيب
على مثل هذه التصريحات فإن «دأب الرئيس التركي
على إطالقها إنما يحتم التذكير بما تنطوي عليه من عدم
إدراك��ه حقائق األم��ور» .واعتبرت أن استمرار مثل هذه
التصريحات يعد إصرارا ً على «العيش في أوهام مرتبطة
بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته اإليديولوجية الضيقة
لألمور».

وت��أت��ي ه��ذه االح��ت��ج��اج��ات بعد يومين م��ن اتخاذ
السلطات في الجزائر إجراءات عقابية في حق مسؤولين
أمنيين بعد مقتل  3أشخاص في أحداث تقرت.
وأعلن وزير الداخلية الجماعات المحلية الجزائري
الطيب بلعيز توقيف رئيس دائ��رة تقرت ورئيس أمن
الدائرة عن مهماتهما ومسؤولين عدة في الشرطة ،وفتح
تحقيق قضائي لمعرفة أسباب اندالع األحداث التي أدت
الجمعة الماضي إلى مقتل شخصين.
واتهم الشباب المتظاهرون رئيس الدائرة بممارسة
المحسوبية والمحاباة في توزيع قطع األراضي وتمكين
منطقتهم من مشاريع تهيئة خارجية وإصالح شبكات
الماء وتعبيد الطرق ،ما نجم عنه توقيف تحفظي لرئيس
الدائرة المعين من قبل وزارة الداخلية.

التشريعية التي أجريت في 26
ت��ش��ري��ن األول ال��م��اض��ي وال���ذي
يشغل أكثرية مقاعد البرلمان،

وم��رش��ح ال��ح��زب ل�لان��ت��خ��اب��ات
الرئاسية.
على صعيد آخر ،وصف األمين
العام لحركة النهضة التونسية
رئيس ال��وزراء التونسي السابق
ع��ل��ي ال���ع���ري���ض االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية التي أجريت في بالده
أخيرا ً بأنها كانت بمثابة إعصار،
مقرا ً بأن قواعد الحركة اختارت
المنصف ال��م��رزوق��ي ف��ي الجولة
األولى من االنتخابات الرئاسية.
وق���ال ف��ي ح���وار م��ع صحيفة
«ال���م���ص���ري ال����ي����وم»« :ك��ان��ت
االنتخابات التشريعية بمثابة
اإلعصار ال��ذي ك��اد يقتلع أحزابا ً
لها باع ولها تاريخ ،ورفع أحزابا ً
أخ��رى» .وأض��اف« :استطالعات
ال���رأي ال��ت��ي سبقت االنتخابات
ك��ان��ت ت��رش��ح ن����داء ت��ون��س ألن
ي��ك��ون ف��ي المرتبة األول���ى ،لكن
خالل الحملة االنتخابية حصلت
تعديالت وكانت هناك تحركات ،ما
أوجد إحساسا ً غالبا ً لدى عدد كبير
من الناس أن النهضة ستكون في
المرتبة األول��ى ،لذلك النتائج من
هذه الناحية كانت مفاجئة».

القاهرة :الطعن بحكم براءة مبارك
أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس أنه قرر الطعن أمام محكمة
النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلنته السبت الماضي
محكمة جنايات القاهرة ،بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة.
وأثار الحكم بتبرئة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني
األخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت
بمبارك مطلع عام  2011استياء واسعا ً في مصر.
وقال البيان« :النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم ضد
مبارك وبقية المتهمين وإع��داد مذكرة األسباب فورا ً وعرضها عليه إليداعها
محكمة النقض» .ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في
مصر.
وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم األول الذي صدر في هذه القضية في
حزيران  2012وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية وقررت إعادة
المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

القاعدة الأميركية في كرد�ستان العراق
تثير جدا ً
ال
تكاد األط ��راف السياسية العراقية تجمع على
ض��رورة ال��وج��ود األميركي في ال�ب�لاد ،على رغم
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال�ع�ل�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ط�ل��ق ب�ع�ك��س ذل��ك،
فيما تقر ه��ذه األط��راف بفشلها ف��ي إدارة البالد،
والتسبب بالفوضى العارمة ،التي كان من نتائجها
احتالل تنظيم «داع��ش» ثلث المناطق المأهولة ،ما
جعل الكثيرين يرون أن الوجود األميركي أفضل
من احتالل «داعش».
أو الميليشيات المرتبطة بإيران أو دول أو جهات
أخرى .وتخشى األطراف السياسية إعالن رغبتها
بعودة ال��وج��ود األميركي ،معللة ذل��ك بأنه يعطي
شرعية لـ«داعش» وغيره من الجماعات المسلحة في
«مقاومة االحتالل» ،فيما يخشى بعض األطراف أن
يؤدي ذلك الى تأزم عالقاتها التاريخية مع إيران.

مغازلة أميركا

إال أن األك��ادي�م��ي المختص بالعلوم السياسية
وال��دس�ت��وري��ة غ��ال��ب التغلبي ي��رى أن األك ��راد هم
الطرف الوحيد ال��ذي يعلن موقفه بصراحة ،وهم
ي�غ��ازل��ون أم�ي��رك��ا ف��ي موافقتهم على ب�ن��اء قاعدة
أميركية شمال أربيل ،مستثمرين الرفض العراقي
الرسمي للوجود األميركي ،في إيصال رسالة إلى
البيت األبيض بأنهم «الحليف االستراتيجي له».
وب �ع��د أن ح� ��ذرت ك�ت�ل��ة األح�� ��رار ال �ن �ي��اب �ي��ة من
االستمرار بهذا المشروع «المخالف للدستور»،
ص��رح ن��ائ��ب ع��ن التحالف الكردستاني ب��أن��ه« :ال
يوجد مبرر لمعارضة بعض األط��راف السياسية
إقامة قواعد عسكرية في ظل وجود اتفاقية أمنية
مع واشنطن».
ونقلت شبكة «باسنيوز» الكردية ،عن مصدر
رفيع المستوى في حكومة إقليم كردستان ،قوله
إن هناك محادثات لحكومة اإلقليم الستخدام مطار
ح��ري��ر ،ال��واق��ع ف��ي ش�م��ال أرب�ي��ل ق��اع��دة عسكرية
للقوات األميركية في إطار عمليات التحالف الدولي
لضرب تنظيم داعش في العراق.

مخالفة دستورية

وي��رى مراقبون سياسيون أن حكومة اإلقليم
ال يحق لها «دستورياً» المضي في هذا المشروع،
الذي يعني استمرار العمل عليه أن كردستان «دولة
داخ��ل دول��ة» ،ال تعير للسلطة االتحادية أية أهمية
ف��ي ذل ��ك ،م��ا ي��ول��د م�ش�ك�لات ل�لأك��راد م��ع أط��راف
سياسية داخ��ل التحالف الوطني ،يتمتعون معها
بعالقات إيجابية.
وي�لاح��ظ ه��ذا م��ن خ�لال تصريح لنائب ع��ن كتلة
األحرار بأن مجلس النواب «سيكون له موقف حازم
ت�ج��اه إن�ش��اء ق��اع��دة عسكرية أميركية ف��ي أربيل».
وي��رف��ض التيار ال �ص��دري وب�ع��ض ال�ق��وى الشيعية

وغيرها الوجود األميركي ،بالتحديد ،على األرض
العراقية ،وهو ما تدركه الواليات المتحدة ،التي ربما
ال ترغب في تهشيم عالقاتها مع حكومة بغداد.

قاعدة موقتة

فيما ي��رى المراقب للشأن األمني واألكاديمي
إح �س��ان ال�ش�م��ري ،أن حكومة واش�ن�ط��ن تؤسس
لقاعدة موقتة في أربيل ،وليس كقاعدة إنجرليك
الموجودة في تركيا ،مشيرا ً إلى أن أميركا «تدرك
أن ذلك سيؤثر في وجودها السياسي ومصالحها
في بغداد» ،وبالتالي فهذه الرغبة «لها محاذيرها
من الجانبين العراقي واألميركي».
وك��ان نائب عن التحالف الكردستاني ق��ال في
تصريح صحافي إن تلك القاعدة «ستؤمن حماية
ليس إلقليم كردستان فحسب ،بل للمناطق القريبة
منه ،إضافة إلى محافظات أخرى» .ويعلق الشمري
على ذلك بأن هذا «ال يمكن أن يكون مبررا ً للوجود
األميركي في العراق» ،معتقدا ً أن استعمال المطارات
العراقية وتفعيل اتفاقية اإلطار االستراتيجي أفضل
من بناء قواعد عسكرية.

رفض للفكرة

من جانبها ،أش��ارت كتلة األح��رار النيابية إلى
أن عددا ً كبيرا ً من أعضاء مجلس النواب يرفضون
فكرة التدخل األميركي مجددا ً في العراق عن طريق
بناء قاعدة أميركية في أربيل ،ألن إقليم كردستان
هو جزء ال يتجزأ من العراق وانتهاك سيادته يعني
انتهاك السيادة العراقية كلها.
وق ��ال ع�ض��و ال�ب��رل�م��ان ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�ظ��ال�م��ي في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن «أي ع�م��ل ي�خ��ال��ف الدستور
ورأي البرلمان مرفوض جملة وتفصيالً ،وسيكون
هناك موقف حازم من قبل الكتل السياسية في حال
تم الشروع بإنشاء هذه القاعدة» ،داعيا ً الحكومة إلى
التحرك من أجل إنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن.

توفير األمن

ول �ف��ت ع�ض��و لجنة األم ��ن وال��دف��اع البرلمانية
ال�ن��ائ��ب ع��ن التحالف ال�ك��ردس�ت��ان��ي ري �ن��اس جانو
إل��ى أن تحالفه ال يعارض وج��ود قواعد عسكرية
أم �ي��رك �ي��ة ف��ي أي ��ة م�ح��اف�ظ��ة ت �ت �ع��رض للتهديدات
اإلره��اب�ي��ة م��ن تنظيم «داع ��ش» .وق��ال إن «الظرف
األم�ن��ي ال��ذي يعصف بالبالد حاليا ً وخ�ط��ر تمدد
العصابات والمجاميع اإلره��اب�ي��ة ي �ه��ددان جميع
المناطق والمحافظات في البالد من دون استثناء
ب�م��ا فيها إق�ل�ي��م ك��ردس �ت��ان» .وأض���اف أن وج��ود
ال �ق��واع��د العسكرية ال يعني ب��ال �ض��رورة تحويل
المناطق إلى مستعمرات محتلة ،باعتبار أن إقامة
ه��ذه ال�ق��واع��د س�ت��وف��ر األم ��ن وض�ب��ط ال �ح��دود من
تسلل اإلرهابيين.

