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العالم

العراق يبدو أن التصعيد الــذي انتهجه حيدر العبادي
وحكومته ،قبل يومين ،ردًا على إدخال القوات التركية
إلى العراق ،قد يبقى في إطار التصريحات ،فيما أتت زيارة
المبعوث األميركي لـ«التحالف الدولي» إلى بغداد ،لتنقذ
الوضع وتشكل خشبة خــاص لبغداد ،قبل أنـقــرة ،قد
تتمثل في تسوية انسحاب تركي صوري ،تعقبه بعض
المواقف التركية «المحابية» للعراق

تسوية الساعات
األخيرة تفضي
إلى انسحاب
تركي إعالمي
بغداد ــ محمد شفيق
حبس الجميع األنفاس مع بدء العد
التنازلي للمهلة التي حددها مجلس

األم ــن الــوطـنــي الـعــراقــي (وه ــي لجنة
وزاريـ ــة يـتــرأسـهــا ال ـع ـبــادي) لـلـقــوات
ال ـت ــرك ـي ــة ل ــان ـس ـح ــاب م ــن األراضـ ـ ــي
الـعــراقـيــة .وحـتــى ال ـســاعــات األخـيــرة

الخنجر والعيساوي والنجيفي:
نحو تكتل سياسي جديد
أف ــاد مــوقــع صحيفة «املـ ــدى بـ ــرس» ،أم ــس ،بــأن
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـن ـف ـيــن ال ـعــراق ـيــن تـسـعــى إلــى
ّ
توحيد جهودها «لتشكيل ائتالف سياسي سني
متماسك ،يدعمها في محاربة مسلحي داعش».
وأشــار إلى أن التحالف السياسي الجديد يعتزم
فتح مكتب له في واشنطن ،خالل األسابيع املقبلة،
إليصال صوته ،بشكل أقــرب ،إلــى صناع القرار
ّ
األميركي الداعمني للمجتمع السني».
ّ
وأش ــار املــوقــع إلــى أن «االئ ـتــاف الـســنــي يحاول
توضيح مخاوفه للجانب األميركي ،ألن الكثير
من جمهوره يشعر منذ مدة طويلة بالتجاهل من
قبل الحكومة العراقية».

وفــي هــذا اإلط ــار ،نقل املوقع عن الــوزيــر العراقي
السابق راف ــع العيساوي قــولــه «لـقــد حــان الوقت
إلقناع املجتمع الدولي بأننا الحليف الكالسيكي
وال ـح ـق ـي ـق ــي مل ـك ــاف ـح ــة م ـس ـل ـح ــي داع ـ ـ ـ ــش ،ألن
ً
محافظاتنا احتلت أوال على يد التنظيم».
كذلك ،أشــار املوقع إلى أن رجل األعمال العراقي
خميس الخنجر ،الذي يعيش في دبي ،هو مؤيد
ّ
لـ»االئتالف السني الجديد» ،الذي انضم إليه أيضًا
محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ،الذي أقيل
من منصبه بعد سيطرة «داعش» على مدينته في
الصيف من العام املاضي.
(األخبار)

تركيا

ّ
أنقرة تلوح بفرض بعقوبات
مضادة على روسيا
بالتزامن مع دعوة موسكو مجلس األمن لبحث إسقاط تركيا القاذفة
الروسية ،إلى جانب توغل الجيش التركي في محافظة نينوى العراقية،
أعــرب رئيس ال ــوزراء التركي عــن استعداد بــاده «لتبادل وجـهــات النظر،
والدخول في حوار مع روسيا»ّ ،
ملوحًا في الوقت نفسه بفرض عقوبات
اقتصادية على األخيرة
«يجب على روسيا أن تدرك أن وراء
ال ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ال ـتــرك ـيــة إخ ــوة
لنا ،ومهمتنا هي حماية حقوقهم،
إلـ ــى ج ــان ــب ح ـم ــاي ــة حـ ــدودنـ ــا ،وإن
أي إج ـ ـ ــراء اتـ ـخ ــذن ــاه ك ـ ــان م ــن أج ــل
ح ـمــايــة ب ـلــدنــا ،وم ـس ــاع ــدة املــدنـيــن
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا» ،ق ـ ـ ــال أم ـ ـ ــس رئ ـي ــس
الــوزراء التركي أحمد داوود أوغلو،
ف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام ال ـك ـت ـلــة الـبــرملــانـيــة
ل ـح ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـحــاكــم.
وبالتوازي مع إبــداء رغبة حكومته
في الحوار مع موسكو ،شدد داوود
أوغـ ـل ــو ع ـل ــى أن أنـ ـق ــرة «لـ ــن تـسـمــح
إطــاقــا بفرض أي إم ــاء ات عليها»،
وأن بــإم ـكــان ـهــا« ،ع ـن ــد ال ـ ـضـ ــرورة»،

أن ت ـف ــرض ع ـق ــوب ــات مـ ـض ــادة عـلــى
روسيا ،ردًا على العقوبات الجوابية
الـتــي اتخذتها موسكو إثــر اسقاط
مقاتالت تركية قاذفة روسية كانت
تـحـلــق ف ــوق شـمــالــي ســوريــا فــي 24
تشرين الثاني املاضي.
وفـ ـ ــي حـ ــن اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ال ـع ـق ــوب ــات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة بـ ـح ــق ت ــركـ ـي ــا ق ـط ــاع ــات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة
وامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاوالت واألش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة،
ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدد داوود أوغـ ـ ـل ـ ــو ط ـب ـي ـعــة
الـعـقــوبــات الـتــي قــد تفرضها أنـقــرة.
وبحسب تـقــديــرات أعلنها يــوم أول
من أمس نائب رئيس الوزراء التركي
لشؤون االقتصاد ،محمد شيمشك،

أحرزت القوات العراقية أمس تقدمًا كبيرًا في مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار (أ ف ب)

النقضاء املهلة لــم يصدر أي موقف
الف ـ ــت مـ ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي س ــوى
ال ـت ـصــري ـحــات وال ـب ـيــانــات وامل ــواق ــف
التي أعلنتها بـغــداد ،خــال اليومني
املاضيني.
ل ـكــن «األخ ـ ـبـ ــار» عـلـمــت م ــن م ـصــادر
مطلعة أن مبعوث الرئيس األميركي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ل ـ ــ»ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي»
ب ــري ــت م ــاكـ ـغ ــورك ،ال ـ ــذي وصـ ــل إل ــى
بـ ـغ ــداد مـ ـس ــاء أول م ــن أمـ ـ ــس ،نـجــح
ف ــي «تـ ـس ــوي ــة» خ ـ ــال ال ــوق ــت ال ـب ــدل
والـضــائــع ،أدت إلــى «حفظ مــاء وجه
العراق» عبر ترتيب انسحاب إعالمي
لنحو  300جـنــدي تــركــي مــن أط ــراف
نينوى.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي ح ــدي ــث
ل ـ ـ ــ»األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن «مـ ــاك ـ ـغـ ــورك عـقــد
فـ ـ ــور وصـ ــولـ ــه إلـ ـ ــى ب ـ ـغـ ــداد لـ ـق ــاءات
م ـك ـث ـفــة م ــع املـ ـس ــؤول ــن ال ـع ــراق ـي ــن،
وعـلــى رأس ـهــم ال ـع ـبــادي ،فيما تولى
الـسـفـيــر األم ـيــركــي ف ــي ب ـغ ــداد مهمة
ال ـت ـن ـس ـيــق واالتـ ـ ـص ـ ــال مـ ــع ال ـج ــان ــب
التركي وإبالغه بالتطورات ومواقف
بـ ـغ ــداد وش ــروطـ ـه ــا» .وأش ـ ـ ــارت هــذه
امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـتـســويــة» أفضت

ّ
سيتكبد االقتصاد التركي خسائر
ب ـن ـحــو  9مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،نـتـيـجــة
ّ
الـعـقــوبــات الــروس ـيــة .وعــلــق داوود
ً
أوغـ ـل ــو أمـ ــس ق ــائ ــا إن تــرك ـيــا «لــن
تكون فــي وضــع صعب بسبب مثل
ه ــذه االم ـ ــور» ،مضيفًا أن حكومته
ُت ّ
عد «خططًا بديلة».
وبعد أن استدعت أنقرة يوم أول من
أمــس السفير الــروســي لــديـهــا ،بعد
ن ـشــر ص ــور ل ـج ـنــدي روسـ ــي يحمل
قاذفة صــواريــخ مضادة للطائرات،
عـلــى مــن بــارجــة روس ـيــة فــي املـيــاه
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أع ـل ـن ــت أم ـ ــس امل ـت ـحــدثــة
بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة،
مــاريــا زاخــاروفــا ،أن سفينة اإلنــزال
ال ــروسـ ـي ــة« ،تـ ـسـ ـي ــزار ك ــون ـي ـك ــوف»،
ال ـتــاب ـعــة ألس ـط ــول ال ـب ـحــر األسـ ــود،
لـ ــم ت ـن ـت ـه ــك أي ب ـ ـنـ ـ ٍـد مـ ــن م ـع ــاه ــدة
«م ــون ـت ــرو» أث ـن ــاء ع ـبــورهــا مضيق
ال ـ ـبـ ــوس ـ ـفـ ــور ،م ـض ـي ـف ــة أن ح ـم ــاي ــة
ال ـس ـف ـي ـنــة حـ ــق ش ــرع ــي ألي ط ــاق ــم.
وأوض ـح ــت زاخ ــاروف ــا أن ــه «عـنــدمــا
سأل دبلوماسيونا الجانب التركي
عن األمر املحدد الذي يجده مخالفة،
لـ ــم ُي ـب ـل ـغ ــوا عـ ــن أي ش ـ ــيء واض ـ ــح.
ونحن لم نسمع سوى اإلشــارة إلى
القواعد والقوانني الدولية».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،وف ــي كـلـمــة داوود
أوغلو نفسها أمام نواب حزبه ،قال
رئيس الوزراء التركي إن «قمة تركيا
واالتحاد األوروبــي حققت مكاسب
ك ـب ـي ــرة لـ ـلـ ـس ــوري ــن ،وإن االتـ ـح ــاد

إلــى انسحاب بعض الجنود األتــراك
مــن املـعـسـكــرات الـتــي يــوجــدون فيها
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى ،بـ ـم ــا يـشـبــه
االنسحاب اإلعالمي.
كــذلــك أك ــدت أن تركيا سحبت مساء
أم ـ ــس ن ـح ــو  300جـ ـن ــدي ت ــرك ــي مــن
معسكرين فــي نينوى كدفعة أولــى،
س ـت ـع ـق ـب ـه ــا الح ـ ـقـ ــا م ـ ــواق ـ ــف ت ــرك ـي ــة
«م ـحــاب ـيــة» ل ـل ـع ــراق ،الف ـت ــة االن ـت ـبــاه
ّ
إلــى أن مــن املــرتـقــب أن يبعث رئيس
الـ ـ ــوزراء ال ـتــركــي أح ـمــد داود أوغـلــو
رســالــة إلــى نظيره الـعــراقــي تتضمن
تــوضـيـحــا يــرت ـقــي إل ــى االعـ ـت ــذار في
ما يخص «ســوء الفهم» الــذي حصل
بشأن القوة التركية التي دخلت إلى
العراق الخميس املاضي.
ب ـم ــوازاة ذل ــك ،رج ــح الـخـبـيــر األمـنــي
ه ـشــام الـهــاشـمــي أن ي ـكــون الـجــانــب
األمـيــركــي قــد طلب مـســاعــدة السفير
ال ــروس ــي ف ــي ب ـغ ــداد مل ـمــارســة دوره
ب ــالـ ـضـ ـغ ــط ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ـغ ـ ــداد،
خ ـصــوصــا أن األخ ـي ــر ال ـت ـقــى رئـيــس
ً
الــوزراء حيدر العبادي ،فجأة ،مساء
أول من أمس.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـه ـ ــاش ـ ـم ـ ــي ،ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث

تركيا ُت ّ
عد «خططًا
بديلة» في مواجهة
العقوبات الروسية

ً
سـ ـي ــوف ــر دعـ ـم ــا عـ ــاجـ ــا وم ـس ـت ـم ـرًا
ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن فـ ــي ت ــرك ـي ــا»،
حيث كان االتحاد قد ّ
تعهد بتقديم
 3مليارات يورو .ورأى داوود أوغلو
أن «االدع ـ ـ ــاء ات ب ــأن تــركـيــا بـحــاجــة
إل ــى ه ــذا امل ـب ـلــغ ه ــي كــذبــة ك ـب ـيــرة».
وفي هذا السياق ،أكد داوود أوغلو
«عزم الحكومة على تسريع مسيرة
االن ـض ـمــام إل ــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
وإع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة ن ـظ ــام ال ـق ـض ــاء فــي
ال ـ ـبـ ــاد ،وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــواع ــد وامل ـع ــاي ـي ــر
األوروبية والدولية».
مـيــدانـيــا ،أوقـفــت السلطات التركية
 18شرطيًا ،بينهم الرئيس السابق
لــدائــرة التهريب والـجــرائــم املنظمة
في مديرية األمن العامة ومساعده،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــد مـ ــديـ ــر ف ــرع
مكافحة الجرائم املالية السابق في
إسـطـنـبــول ،وذل ــك فــي عملية أمنية
شـمـلــت  13والي ــة ،ضـمــن تحقيقات

لـ»األخبار» ،إلى أن العراق وتركيا لم
يكونا يرغبان في مزيد من التصعيد،
نـظـرًا إلــى ال ـظــروف الـتــي يـمــران بها،
م ـش ـي ـرًا إل ــى ب ـيــان وزارة الـخــارجـيــة
العراقية ال ــذي اتـســم بأعلى درجــات
ً
الدبلوماسية والعقالنية ،فضال عن
بيان زعيم «التيار الصدري» مقتدى
الصدر.
وكــان الـصــدر قــد أصــدر بيانًا ،أمــس،
طــالــب فـيــه مـجـلــس ال ـن ــواب الـعــراقــي
بــال ـت ـصــويــت لـلـتـصـعـيــد ال ـس ـيــاســي
دون الـعـسـكــري ،واس ـتــدعــاء السفير
ً
التركي ملناقشة ذلك قائال :إن «تركيا
منذ زمن وهي جاثمة على األراضي
ال ـعــراق ـيــة ،فـلــم ص ــارت م ـثــارًا للجدل
ومـثــارًا للبيانات التي تهدد بضرب
مصالحها أو أراضيها ،وكأن العراق
بحاجة إلــى حــرب جــديــدة تـقــوي من
ش ــوك ــة االحـ ـ ـت ـ ــال ،بـ ــل االح ـ ـتـ ــاالت،
وتقوي من النفوذ الداعشي».
في املقابل ،دخل األكــراد ،بقوة أمس،
على خط التصعيد بني بغداد وأنقرة،
حيث أج ــرى رئـيــس إقليم كردستان
ً
م ـ ـس ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزانـ ـ ــي اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاال مــع
العبادي ،أكد فيه أن «سيادة العراق

م ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـم ــا ُي ـ ـع ـ ــرف ب ـ ـ «الـ ـكـ ـي ــان
املـ ـ ـ ــوازي» .وب ـح ـســب م ـص ــدر أم ـنــي،
ال ت ــزال العملية األمـنـيــة متواصلة
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ــوق ـي ــف ب ــاق ــي األم ـن ـي ــن
ال ــ 27الــذيــن ص ــدرت بحقهم ق ــرارات
ُتوقيف قضائية .وفي الوقت نفسه،
أصـ ـي ــب ع ـن ـص ــران م ــن ق ـ ــوات األم ــن
التركي بجروح جــراء انفجار عبوة
ن ــاس ـف ــة زرعـ ـه ــا ع ـن ــاص ــر م ــن ح ــزب
«مكافحة الشغب» التركية تدخل جامعة
اسطنبول لقمع تظاهرة يسارية (أ ف ب)

