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مدارات

يتلم�س طريقه في طهران
�أردوغان
ّ
} ناديا شحادة
اتفاق لوزان الموقع بين إيران ومجموعة  ،1+5والذي سيم ّهد
لتوقيع االت�ف��اق ال�ن��ووي النهائي في  30ح��زي��ران المقبل ،والذي
وصفته القوى العظمى بـ»التاريخي» ،وضع جميع الدول الموجودة
في اإلقليم في مكان يفرض إعادة تقييم وترتيب عالقتها اإلقليمية
بإيران العائدة إلى العالم بقوة نووية بعد عزلة طويلة.
وم��ن بين تلك ال ��دول تركيا ال�ت��ي وج�ه��ت ان�ت�ق��ادات ح ��ادّة إلى
إي��ران سابقاً ،حيث ص��رح رئيسها رج��ب طيب أردوغ��ان في 27
آذار الماضي بأنّ إيران تحاول السيطرة على المنطقة ،وهذا األمر
يزعجنا ويزعج السعودية وباقي دول الخليج ،ولكن بعد التوصل
إلى اتفاق اإلطار لم يختلف موقفها الرسمي من االتفاق عن حلفائها
الغربيين في حلف شمال األطلسي ،حيث اعتبر البيان الصادر عن
الخارجية التركية يوم  3نيسان  2015أنّ االتفاق خطوة إيجابية
لتحقيق ال �س�لام واالس �ت �ق��رار ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط ،وق��ال وزير
الخارجية التركي «نحن سعداء بأن نرى توافقا ً على اإلطار العام
الت�ف��اق نهائي ،وآم��ل أن تتوصل األط ��راف إل��ى االت�ف��اق النهائي،
هذا التغيير في الموقف التركي تجاه طهران ي��راه المراقبون أنه
تعبير عن التغيير الواضح في استراتيجية أنقرة في إدارة ملفاتها
الخارجية.
تركيا التي كانت تتمتع بعالقة جيدة مع طهران قبل بدء الحرب
ف��ي س��وري��ة وصلت إل��ى درج��ة قيامها ب��دور الوسيط بين إيران
وال�ق��وى العظمى ح��ول ملفها ال�ن��ووي ع��ام  ،2010ولكن العالقة
ت��ده��ورت بين الطرفين بشكل واض��ح على المستوى السياسي
بعد الخالفات الحادة حول عدد من القضايا ومنها مساندة إيران
لسورية ودعم الرئيس بشار األسد ،مقابل تركيا التي تسعى إلى
إزاحته ،وكذلك الخالف على الملف العراقي ودعم إيران لحكومة
ن��وري المالكي في بغداد ،إذ دع��ت تركيا م��رارا ً إي��ران إل��ى سحب
قواتها من األراضي العراقية ،وازدادت األمور انفجارا ً بين البلدين
بعد مساندة أنقرة لعملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية
ض ّد الحوثيين في اليمن.
ويؤكد المراقبون أنّ التطورات في السياسة الخارجية التركية
تجاه إيران التي ازدادت حدة هذه األيام تأتي قبل زيارة الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ��ان إل��ى طهران اليوم الثالثاء ،إذ يؤكد
المراقبون أنّ ه��ذه ال��زي��ارة ربما ت��ؤدّي إل��ى تطورات إيجابية في
الملفات المختلفة ،والمتعلقة بسورية وال�ع��راق واليمن ،إذ أدّى
األخير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد تصريحات
أردوغ��ان في  30آذار الماضي ،بأنه ال ي��زال يعتزم زي��ارة إيران
األس�ب��وع المقبل ،لكنه يراقب ت�ط��ورات األزم��ة اليمنية التي أدّت
إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وطهران .وفي المقابل،
تؤكد ط�ه��ران ض��رورة ال�ح� ّل السلمي ف��ي اليمن ،وج��اء ذل��ك على
لسان مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان
في  1نيسان ال�ج��اري ،على أنّ طهران تعتبر الهجوم العسكري
السعودي ض ّد اليمن خطأ استراتيجياً ،وأنّ الح ّل يجب أن يكون
سياسيا ً يشمل جميع األط��راف الخارجية ،في حين تدعم تركيا
«عاصفة الحزم» ،إذ أعلنت وزارة الخارجية التركية في  26من آذار
الماضي دعمها للعملية العسكرية التي تنفذها السعودية في اليمن
ض ّد الحوثيين.
ويؤكد المراقبون أن زي��ارة أردوغ��ان طهران لن تم ّر من دون
عرض وجهات النظر ونقاط االختالف حول ك ّل من اليمن والعراق
وس��وري��ة ،وت�ح��دي��دا ً س��وري��ة حيث أخ��ذ ال��دور التركي بالتراجع
والفشل على رغم استمرار التصريحات المناهضة للرئيس بشار
األسد ،فأردوغان يشعر بحجم المأزق الذي وضع نفسه فيه بعد
خسارته رهاناته على إسقاط النظام السوري ،وذلك بعد التوجه
الدولي واإلقليمي الذي بات واضحا ً باتجاه الح ّل السياسي السلمي
في سورية ،هذا الح ّل الذي تطالب به إيران منذ بدء األزمة ،ويؤكد
المراقب للشأن السوري أنّ إي��ران التي ما زالت تدعم النظام في
سورية وتطالب بح ّل سياسي ربما تحاول فرض هذا الح ّل على
أردوغان الذي ربما يساهم في تقارب وجهات النظر بين الجانبين
التركي واإليراني حاليا ً في ما يتعلق برفض أي تدخل عسكري في
األزم��ة السورية ،وكذلك أهمية القضاء على التنظيمات اإلرهابية
المتنامية في سورية لما تشكله من خطر ليس على سورية فقط
إنما تشكل هذه الجماعات تهديدا ً على أمن وسالمة دول الجوار.
ومع التطورات التي نشهدها على الساحة اإلقليمية وبعد زيارة
رجب طيب أردوغان طهران ،يطرح المراقبون أسئلة عدة ،منها هل
سنشهد تغييرا ً في موقف الدبلوماسية التركية تجاه الحرب في
سورية وسياساتها نحو العراق؟ وبالذات بعد تصريحات رئيس
البرلمان العراقي سليم الجبوري ال��ذي قام بزيارة تركيا وأعلن
أنّ األخ�ي��رة دول��ة مهمة للعراق والعراقيين ،وال يمكن التوصل
إل��ى االس�ت�ق��رار م��ن دون ترقية ال�ع�لاق��ات الثنائية بين البلدين،
وأنها مهتمة بتحرير الموصل ،وه��ل سنشهد ت�ح� ّوالً في موقف
تركيا تجاه عملية «عاصفة الحزم» ض ّد الحوثيين في اليمن؟ وهل
التغييرات ف��ي ال�ش��رق األوس��ط س��وف تفرض على تركيا ضبط
تفاعالتها وتحركاتها لكي تخرج من المعسكر المناهض إليران
وحلفائها؟

الكي؟
مخيم اليرموك ...هل �آخر الدواء ّ
فاديا مطر
دعت «حماس» جامعة ال��دول العربية
والمنظمات والمؤسسات المعنية كافة إلى
تحمل مسؤولياتها في إنقاذ مخيم اليرموك
وسكانه م��ن اإلب����ادة ،ف��ي ب��ي��ان للحركة
نشرته يوم السبت الفائت وقالت فيه« :إنّ
أطرافا ً وجهات تسعى إلى تقديم خدمات
مجانية ألع��داء الشعب الفلسطيني عبر
تحويل مخيم اليرموك إلى ساحة اقتتال،
بعد أن عبّرت الجامعة العربية عن قلقها
وترقبها لألوضاع الخطيرة والمتدهورة
التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون
في س��وري��ة» ،في مطالبة منها للمجتمع
ال��دول��ي بالتدخل ال��ف��وري لضمان عدم
الزج بالمخيمات الفلسطينية في الصراع
الدائر في سورية ،هي كلمة حق يراد بها
باطل ،تجاه مخيم اليرموك ال��ذي أ ُنشئ
عام  1957على مساحة تقدر بمليوني متر
مربع لتوفير اإلقامة لالجئين الفلسطينيين،
والذين يقدر عدد سكانه بحوالى مليون
هجر معظمهم اإلرهاب بعد احتالل
شخص ّ
المخيم من قبل المجموعات المسلحة في
 ،2012/12/17دعوة الجامعة التي لم
ينقطع دوره��ا في دع��م مجموعات الغدر
واإلره�����اب ت��أت��ي ت��ح��ت دع���وة مشبوهة
للمجتمع الدولي ال��ذي وف��ر للمجموعات
اإلرهابية في منطقتنا كل السبل لتعاظمها
عبر السكوت عنها مرة ودعمها مرات ،فمن
هم المطلوبة حمايتهم في مخيم اليرموك؟
ومن هم الذين هجروا أهالي المخيم؟
وات��ض��ح دور «ح��م��اس» ع��ب��ر ذراع��ه��ا
العسكري المسماة «أكناف بيت المقدس»
والتي انضوت في بادئ األمر تحت جناح
«جبهة النصرة» التي استباحت المخيم
ف��ي محاولة للوقوف ض��د م��ن يحاولون

الدفاع عنه ممن تشكل من اللجان الشعبية
الفلسطينية برعاية «الجبهة الشعبية -
القيادة العامة» وحركة النضال وق��وات
الصاعقة ،التي أخذت على عاتقها مسألة
حماية المخيم وتجنيبه االن��خ��راط في
ِ
يختف دورها
الصراع« ،حماس» التي لم
في دعم وتمويل «الجيش الحر» ضد الدولة
السورية ،بعد أن استدعى بعض القيادات
العسكرية وعناصر من الجهاز العسكري
التابع لها في مخيم «عين الحلوة» في
لبنان للمشاركة في تدريب عناصر تشارك

منذ بداية األحداث في سورية وخصوصا ً
في المخيمات الفلسطينية في الالذقية
وحلب وحمص وليس آخرها «أكناف بيت
المقدس» في مخيم اليرموك في دمشق،
لكن سرعان ما طافت الخالفات والخيانات
على السطح لتقع «األكناف» تحت سكين
«النصرة» التي قامت بذبح قائدها ورمي
رأس��ه ف��ي ال��ش��ارع لتصبح بعدها هدفا ً
ل���ـ»داع���ش» بعد تسلمه السيطرة على
المخيم.
«أكناف بيت المقدس» بمن بقي منها

محكمة م�صرية تنظر في اعتبار تركيا وقطر ليبيا :نزوح عوائل هرب ًا من اال�شتباكات
و«داع�ش» ين�شر �صورة منفذ هجوم م�صراتة
دولتين داعمتين للإرهاب
تنظر محكمة القاهرة لألمور المستعجلة في دعوى
تطالب باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين لإلرهاب.
وأف��اد المحامي ال��ذي رف��ع ال��دع��وى ،أن قطر «تنفذ
أجندات إرهابية» في المنطقة ،محمالً قطر مسؤولية
ما وقع في العريش شمال سيناء ،وتسبب في مصرع
 36شخصا ً وإصابة  90شخصا ً من القوات المسلحة
المصرية.
واعتبرالمحامي أن الدوحة أبرمت اتفاقات سرية مع
الواليات المتحدة و«إسرائيل» لتفتيت الدول العربية،
بحسب قوله ،مشيرا ً إلى أن تركيا حاضنة لإلرهاب،
بدليل وجود التنظيم الدولي لإلخوان على أراضيها،
واتهمها ببث عدد من القنوات التي تحرض على قتل
الضباط ،وح��رق مؤسسات ال��دول��ة ،مؤكدا ً أن تركيا
تحتضن عددا ً من قيادات اإلخوان التي تخطط إلسقاط
الدولة المصرية ،من خالل تمويل العناصر اإلخوانية في
مصر لتنفيذ أعمال تخريبية.
وكانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة قد قررت في
وقت سابق ،تحديد جلسة  25آيار المقبل ،للنطق بالحكم
في دعوى قضائية تطالب بإعالن «إسرائيل» إرهابية.
واختصمت ال��دع��وى ك�لاً م��ن «رئ��ي��س الجمهورية
ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية» بصفتهم،

وطالبت بضرورة تصنيف «إسرائيل» إرهابية ،مستندة
إلى ما قام به كيان العدو من اعتداء وحشي وهمجي على
العالم العربي منتهكا ً كل القوانين واالتفاقات الدولية
ومحاولتها اإلخالل باألمن القومي المصري.
وأش���ارت ال��دع��وى ف��ي نصها إل��ى «ت��زاي��د خطورة
«إسرائيل» التي تعتبر بمثابة ورم سرطاني في الوطن
العربي ،وتفشى اإلرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه
وتحرض عليه».
وذكرت الدعوى عمليات التجسس التي حدثت على
مصر منذ ع��ام  1985وحتى  ،2013مبرزة أن قوات
األمن المصرية ألقت القبض على ما يزيد على  25شبكة
تجسس داخل مصر تعمل للتجسس على أسرار عسكرية
تخص مصر وتهدد أمنها القومي لمصلحة «إسرائيل».
وكانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة قد أجلت
في الـ 8من آذار ،النظر في الدعوى التي تطالب بإعالن
دولة «إسرائيل» دولة إرهابية إلى الخامس من نيسان.
يذكر أن المحكمة القاهرة لألمور المستعجلة كانت قد
قضت في دعوى مغايرة ،في الـ  16من نيسان ،2014
بعدم االختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بحظر
أنشطة «إسرائيل» ،وغلق مقارها في القاهرة ،وإدراجها
ضمن الكيانات اإلرهابية.

دم��ار وجرائم ح��رب واستهداف للمدنيين
وأشالء قتلى وتدمير للبنى التحتية و مناطق
غارقة في الظالم واستعدادات عسكرية على
ح��دوده��ا ،ك��ان ه��ذا نصيب اليمن من «غ��زوة
سلمان» ،والمجتمع الدولي يقف متف ّرجا ً كما
تفرج في الصيف الماضي على غزة.
وف��ي��م��ا قصفت ب����وارج ح��رب��ي��ة للتحالف
السعودي تجمعات للجيش اليمني ،واستهدفت
الغارات السعودية ميناء الصليف بالحديدة
وم��ن��اط��ق ف��ي غ���رب ص��ن��ع��اء وأب��ي��ن ولحج
وصعدة ،تتواصل المعارك في مدينة عدن بين
الجيش اليمني والقوات الموالية للرئيس عبد
ربه منصور هادي.
تركيز ال��غ��ارات على المنشآت الخدمية
والمدنية والجسور والمطارات ،زاد من تالحم
الشعب اليمني.
وف��ي المقابل أك��د المتحدث باسم ق��وات
التحالف ،العميد أحمد بن حسن عسيري ،أن
العمليات «مستمرة في عمليات اإلسقاط لدعم
ما أسماه اللجان الشعبية في عدن عسكرياً،
لمواجهة الحوثيين».
ولفت عسيري إلى أن العمليات الجوية «ما
زالت مستمرة حتى تحقق أهدافها» ،فهل يحمل
هذا التصريح دالالت على تورط بري للسعودية
في اليمن وخصوصا ً بعد فشل القصف المكثف
جوا ً وبحرا ً وبرا ً في تحقيق نتائج استراتيجية،
وف��ي ظ��ل التقدم الميداني للجيش اليمني
وأنصار الله ،والذين أكدوا وعلى لسان الناطق
الرسمي محمد عبدالسالم ،أن هناك جهات
تسعى إلى «إثارة المخاوف حول باب المندب»
لدفع المصريين إلى مساندة العملية العسكرية
التي تقودها السعودية ودول التحالف ضد

الجماعة ،مؤكدا ً االستعداد لـ«إزالة المخاوف»
لدى القاهرة حول المضيق الحيوي ،ولكن يبدو
أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي
أكد سابقا أن مصر تريد حالً سياسيا ً لألزمة
اليمنية ،ليس كذلك.
فمشهد السيسي وسط قيادات الجيش ،بعد
اجتماع استمر قرابة  6ساعات ،جعل مراقبين
يتوقعون تدخالً بريا ً وشيكا ً للجيش المصري
في اليمن ،كما بدأ مقربون من دوائر الحكم في
التمهيد إلخبار وسائل اإلعالم المصرية بذلك،
وهو ما يخشاه كثير من المصريين ،بخاصة من
خلفية التجربة المصرية وتدخلها العسكري
في اليمن في ستينات القرن الماضي والذي
ذه��ب ب��أرواح ع��دد كبير من الجنود وتسبب
أيضا ً بنكسة  .1967وقد بلغ عدد المشاركين

في تلك الحرب ما بين  55و 70ألفاً.
ف���ي ح��ي��ن ب���دأ ال��ب��رل��م��ان ال��ب��اك��س��ت��ان��ي
مناقشة طلب سعودي للمساعدة العسكرية
في اليمن ،وه��و طلب بحسب خ��ب��راء ،يضع
حلفاء السعودية «المخلصين» بقيادة رئيس
ال��وزراء نواز شريف في مواجهة ال��رأي العام
الباكستاني الذي م ّل الحرب.
وأفادت صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية،
أن القوات البرية السعودية تواصل استعدادها
على الحدود السعودية ـ اليمنية ،وأنها منتشرة
لتغطية مساحات كبيرة من البقاع البرية
على الحدود السعودية  -اليمنية ،في انتظار
التوجيهات بالتدخل عند الحاجة إلى ذلك.
ولكن ما ح��ال ارت���دادات ع��دوان آل سعود
داخ��ل السعودية؟ وه��ل سيسير نظامها في

دف��ع تجدد االشتباكات المسلحة ف��ي منطقة وادي
الشاطئ ،جنوب غربي ليبيا ،بمحيط القاعدة الجوية إلى
فرار عدد كبير من العوائل الليبية إلى مدينة سبها خوفا
على حياتهم جراء استمرار االشتباكات.
وذكر مصدر ليبي ،أن الحياة العادية وجميع األنشطة
التجارية متوقفة في منطقة وادي الشاطئ ،وتشهد المنطقة
«هدوءا ً نسبياً» بعد يوم دام من االشتباكات.
وقد قتل جندي وأصيب  5آخ��رون نتيجة اشتباكات
بين فصائل ليبية جرت في محيط القاعدة الجوية ومثلث
الطريق البري الرابط بين براك وأشكدة وطرابلس ،بحسب
ما أفادت مصادر طبية.
وكانت قوات الجيش الليبي قصفت بشكل متقطع محيط

القاعدة الجوية ،وسمع دوي هائل في منطقة قيرة ،في حين
فشلت الجهود السلمية ألعيان المنطقة في تجنيب وادي
الشاطئ القتال ،نظرا ً إلى تمسك أطراف النزاع في المنطقة
بمواقفها.
ونشر تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي ص��ورة منفذ عملية
تفجير بوابة جسر السدادة جنوب شرقي مصراتة ،بعدما
تبنى التنظيم الهجوم االنتحاري في مدينة مصراتة.
وأعلن التنظيم أن «أبو دجانة السوداني» ،استخدم
شاحنة محملة بـ  8أطنان من المتفجرات لتنفيذ العملية
اإلرهابية ،هذا ونشر التنظيم صورة «زع��م» أنها للحظة
تفجير بوابة جسر السدادة ،حيث أسفرت العملية اإلرهابية
بسيارة مفخخة عن مقتل  6أشخاص ،وإصابة  21آخرين.

العبادي في �أربيل للتن�سيق...
تمهيد ًا لعملية تحرير المو�صل

ال�سعودية تد ّمر وم�صر تدعم ...ماذا بعد؟
نيبال هنيدي

ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة طلبت م��ن الفصائل
الفلسطينية ال��ت��ي م��ا زال���ت ت��داف��ع عن
المخيم والتابعة بشكل رئيسي للجبهة
الشعبية المدعومة ب��ط��وق م��ن ال��دف��اع
الوطني السوري باالنضمام إليها وتسليم
بعض المقاتلين أنفسهم للدولة السورية،
لكن دمشق رفضت وطلبت منه القتال
مع الفصائل المدافعة عن المخيم ،في
وقت طالبت السلطة الفلسطينية بتحرك
ع��رب��ي ودول���ي إلن��ق��اذ المخيم وأش���ادت
ب��دور محمود عباس في تخفيف معاناة

الالجئين الفلسطينيين في المخيم ،دور
ال يبدو بعيدا ً بعد الرسالة التي أرسلتها
وزارة الخارجية السورية إل��ى مجلس
األم���ن وال��ت��ي طلبت فيها الضغط على
كل من األردن وقطر والسعودية إلخراج
اإلرهابيين التابعين لهم من اليرموك ،في
إشارة واضحة إلى دور األردن في تسهيل
دخ��ول المسلحين المخيم ومنع دخول
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة واإلغ��اث��ي��ة إلى
السكان المحاصرين تحت بطش اإلرهاب.
هذه المجموعات منعت حتى المساعدات
الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية من
دخول المخيم ،وهذا كله يؤشر إلى «حياكة
نسيجية» تضع السلطة الفلسطينية تحت
وقع ُمساءلة منطقية لتحديد موقف واضح
تزامنا ً مع زي��ارة وفدها إل��ى سورية في
األيام المقبلة للقاء المسؤولين السوريين
الذين يضعون على قائمة أولولياتهم إغاثة
المخيم وحفظه من الدمار الذي تطورت فيه
أصابع فلسطينية وسواعد إقليمية ودولية
في حلم آخر لن يتحقق لمقولة «المناطق
العازلة» في مقايضة بين بعض الفصائل
التي ادّعت «المقاومة» للحصول على ورقة
استراتيجية ترفع من رصيد مشغليهم
الذين باتوا في وضع القلق عليهم وعلى
من بقي منهم على األرض السورية التي لم
تف ّرق يوما ً بين مواطن سوري وفلسطيني،
ه��ي محاولة لج ّر ال��دول��ة السورية إلى
موقع يت ّم منه إطالق النار عليها سياسيا ً
وإعالميا ً في المنابر الدولية واستثارة
حتى ال��داخ��ل الفلسطيني المتأزم أصالً
جراء تضييع البوصلة من بعض قياداته
السياسية التي انتعلت دور اإلخوان تحت
ذريعة «الجهاد» الذي وصل «داعشياً» إلى
الكي هو
مخيم اليرموك ليبقى السؤال «هل
ّ
آخر الدواء»؟

الطريق ذاتها في هذا الداخل؟
قوات األمن السعودية بدأت حملة مداهمات
في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق
البالد ،واعتقل األمن عددا ً من شبان البلدة ،فيما
قتل شرطي سعودي وأصيب  3آخرون وتحدث
معارضون سعوديون عن ش��نّ ق��وات األمن
عملية عسكرية وسط إطالق نار كثيف ،مؤكدين
التزامهم بالحراك السلمي ورفضهم مواجهة
قوات األمن أو االشتباك معها باألسلحة.
حرب األرض تقابلها حرب في مجلس األمن
حيث رفضت دول غربية وعربية مشروع القرار
الروسي الداعي إلى هدنة إنسانية في اليمن
إلغاثة المدنيين وتقديم المساعدات اإلنسانية،
فيما عولت على المقايضة بالورقة الخليجية
بعد مشروع ق��رار خليجي يدين أنصار الله
ويدعوهم إلى التخلي عن السالح.
وفي المقابل ،قال سفير السعودية لدى األمم
المتحدة عبد الله المعلمي إنه تتعين مناقشة
كيفية تسليم المساعدات اإلنسانية في اليمن
وكشف عن مشروع قرار حول الوضع اإلنساني
في اليمن تتفاوض بشأنه دول الخليج العربية
واألردن مع األعضاء الدائمين في مجلس األمن.
يتدهور الوضع األمني و السياسي في اليمن،
فهل سيتطيع هذا البلد الخروج من النفق المظلم
والحفاظ على سيادته للحيلولة دون تفتيت
وتدمير اليمن ،أم أن السعودية و حلفاءها وعلى
رأسهم مصر سيستمرون في تأجيج األوضاع،
خصوصا ً بعد ترحيبهم بدعوة أوب��ام��ا إلى
«كامب ديفيد» للتنسيق والتشاور ،متجاهلين
كل ما يتعلق بحلول سياسية؟!
والسؤال األهم ماذا ينتظر اليمن من مجلس
األم���ن ال��دول��ي ف��ي األي���ام المقبلة بعد ميله
للمبادرة الخليجية ،صاما ً آذانه عن صرخات
اليمنيين؟

أج��رى رئيس ال��وزراء العراقي
حيدر ال��ع��ب��ادي م��ح��ادث��ات حول
مكافحة اإلره��اب مع رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني في
أربيل.
مصادر صحافية داخل االجتماع
أف���ادت ب��أن الطرفين ا ّتفقا على
تشكيل غرفة عمليات مشتركة
تضم ثالث لجان تحضيرا ً لعملية
تحرير الموصل ،اللجنة األول��ى
تخصص الستقبال قرابة مليون
ّ
ن���ازح م��ن أه��ال��ي ال��م��وص��ل إل��ى
إقليم كرستان مع بدء العمليات
تخصص
العسكرية هناك .فيما
ّ
اللجنة الثانية للخطط العسكرية
الموضوعة لتحرير الموصل ،أما
اللجنة الثالثة فتبحث ف��ي دور
البيشمركة إلسناد الجيش العراقي
والحشد الوطني في عملية دخول
المدينة.
العبادي أكد في مؤتمر صحافي
مع البارزاني خالل زيارته أربيل
أن «م��ا تحقق ف��ي تكريت نصر
ن��ظ��ي��ف» .وأض����اف أن «جميع
العراقيين سيشاركون بتحرير
نينوى» ،مشددا ً على «ضرورة أن
يشعر أهالي المحافظة بأنه ليس
هناك أية مصلحة خاصة ألي جهة
تساهم في تحرير مدينتهم».
ولفت إلى أن هناك إطارا ً زمنيا ً
ل��ل��ت��ح��رك ف��ي ال��م��وص��ل راف��ض��ا ً
اإلفصاح عنه لكنه أكد أنه سيتم
اتباع أسلوب المباغتة كما حصل
في تكريت.
من جهة أخ��رى ،قال البارزاني
إن��ه ج��رى التوصل إل��ى اتفاقات
وتفاهمات للقيام بعمل مشترك

لخالص العراق من اإلرهاب.
إلى ذلك ،أعلن المتحدث األمني
ب��اس��م ه��ي��ئ��ة ال��ح��ش��د الشعبي
ال��ع��راق��ي يوسف الكالبي وج��ود
وث���ائ���ق ت��ؤك��د ارت���ك���اب تنظيم
«داعش»  90في المئة من عمليات
السرقة وحرق المنازل في مدينة
تكريت.
واع���ت���ب���ر ال���ك�ل�اب���ي أم����س أن
«بعض السياسيين المتصيدين
وال��ف��ض��ائ��ي��ات ال��م��غ��رض��ة ،تقوم
بحملة منظمة م��ن أج��ل تشويه
سمعة الحشد الشعبي» .ون��وه
إل��ى أن «ال��ح��ش��د الشعبي لديه
مديرية تدعى أمن الحشد الشعبي
لديها مكاتب ف��ي جميع مناطق
ال��ع��م��ل��ي��ات» ،م���ؤك���دا ً أن «ه��ذه
المديرية تقوم بواجبها من أجل
منع ومحاربة ح��االت السرقة أو
االعتداء على أمالك المواطنين في

المناطق المحررة».
وك��ان الناطق العسكري باسم
الحشد الشعبي كريم النوري قد
أقر بوجود مندسين داخل فصائل
الحشد قاموا بأعمال نهب وسرقة
في مدينة تكريت بعد تحريرها من
«داعش».
ونقل عن النوري قوله في وقت
س��اب��ق ،إن منفذي ه��ذه األع��م��ال
الجبانة يريدون تعكير االنتصار
الوطني للقوات العراقية والحشد
الشعبي في محافظة صالح الدين
ضد مقاتلي «داعش».
وأصدر رئيس الوزراء العراقي
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي أم���را ً بمالحقة
مرتكبي ح��االت التخريب التي
تحدث في مدينة تكريت شمال
ب��غ��داد ،وال��ت��ي ت��ح��ررت الثالثاء
م���ن س��ي��ط��رة ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
اإلرهابي.

