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العالم

العراق

تركيا ستخفض قواتها في العراق ...ولن تسحـ
بينما قدمت الحكومة العراقية شكوى ضد أنقرة في
مجلس األمن ،أعلن أحمد داوود أوغلو أنه جرى االتفاق على «إعادة
تنظيم» القوات التركية في نينوى ،وعلى هذا الصعيد أفادت
المعلومات الواردة إلى «األخبار» بأنه سيجري تخفيض هذه القوات
من دون سحبها
بغداد ــ محمد شفيق
«سنتخذ خـطــوات تصعيدية جديدة
ضــد تــركـيــا»« ،قــواتـنــا مـتــواجــدة منذ
ّ
عــام فــي ال ـعــراق ...ولــن نسحبها» ،ظل
الطرفان العراقي والتركي متمسكني
بتلك التصريحات واملــواقــف القديمة
ال ـج ــدي ــدة ،خ ــال ال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة،
ب ــال ــرغ ــم م ــن أن م ــا خ ـل ــف ال ـكــوال ـيــس
يشير إلــى أن العالقات الثنائية على
ّ
وشك الدخول في نفق مظلم سيكلف
ال ـجــان ـبــن ال ـك ـث ـيــر ،وخ ـص ــوص ــا بعد
توجيه رئيس الــوزراء حيدر العبادي
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـت ـق ــدي ــم ش ـك ــوى
رسمية ضد تركيا لدى مجلس األمن.
وذكر بيان رسمي للمكتب اإلعالمي
لــرئــاســة الـ ـ ــوزراء أن ال ـع ـبــادي أوع ــز
لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة بـ ــ»الـ ـطـ ـل ــب مــن
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ت ـح ـم ــل
م ـســؤول ـيــاتــه ،وف ـق ــا ألح ـك ــام مـيـثــاق
األم ــم املـتـحــدة والـعـمــل عـلــى حماية
الـ ـعـ ــراق وأمـ ـن ــه وسـ ـي ــادت ــه وس ــام ــة
ووحـ ـ ـ ــدة أراض ـ ـيـ ــه الـ ـت ــي انـتـهـكـتـهــا
الـ ـق ــوات ال ـت ــرك ـي ــة ،وأن ي ــأم ــر تــركـيــا
بـسـحــب ق ــوات ـه ــا فـ ـ ــورًا ،وأن يضمن
بكافة الــوســائــل املـتــاحــة ،االنسحاب
ال ـف ــوري غـيــر امل ـش ــروط إل ــى الـحــدود
الــدولـيــة املـعـتــرف بـهــا بــن البلدين،

مساع بين «العمال
ٍ
الكردستاني» و«الحشد الشعبي»
إلقامة «تحالف»
وعدم تكرار تلك التصرفات األحادية
ّ
تضر بالعالقات الدولية والتي
التي
تعرض األمــن اإلقليمي إلــى مخاطر
كبيرة».
يــأتــي ذلــك فيما واص ــل الــوفــد التركي
ال ـ ــذي ي ـ ــزور ال ـ ـعـ ــراق م ـف ــاوض ــات ــه مــع
الـجــانــب ال ـعــراقــي .وعـلـمــت «األخ ـبــار»
أن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات انـ ـحـ ـص ــرت ،ح ــال ـي ــا،
ح ــول تخفيض ع ــدد ال ـق ــوات التركية
إل ــى نـحــو ف ــوج ،بــاإلضــافــة إل ــى اع ــداد
اآلل ـي ــات واألس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة ،بصيغة
يمكن تنظيمها الحقًا.
مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ّ
رجـ ـ ـ ـ ـ ــح ،فـ ـ ــي ح ــدي ــث
لـ»األخبار» ،أن يمدد الوفد زيارته من
ّ
أجل الوصول إلى صيغة حل وتفاهم،
مشيرًا إلى أن «تركيا تريد اإلبقاء على
قوة قتالية بأي شكل بغض النظر عن
عــددهــا ،وهــو ما جوبه برفض شديد
من قبل العبادي».
وكان مكتب رئيس وزراء التركي أحمد
داوود أوغلو قد أعلن ،أمس ،أن أنقرة
ق ــررت خــال مـحــادثــات مــع مسؤولني
عــراقـيــن «إعـ ــادة تـنـظـيــم» قــواتـهــا في
معسكر بعشيقة قــرب مدينة املوصل
فــي شمال الـعــراق ،موضحًا أنــه جرى
التوصل إلى اتفاق لبدء العمل لوضع
آلـيــات لتعزيز الـتـعــاون مــع الحكومة
العراقية ،بشأن القضايا األمنية ،من
دون ذكر تفاصيل بشأن عملية إعادة
تنظيم القوات.
وح ــاول داوود أوغـلــو تصدير األزمــة
األخـ ـي ــرة ب ــن ب ـغ ــداد وأنـ ـق ــرة ،متهمًا
«طــرفــا ثــالـثــا» بـشــن حـمـلــة «دعــائـيــة»
ضــد تركيا ومـحــاولــة التحريض بني
تــرك ـيــا وال ـ ـعـ ــراق .وق ـ ــال إن «ال ـج ـنــود
األتـ ـ ــراك م ـت ــواج ــدون ف ــي الـ ـع ــراق منذ
أكثر من عام ،ولم يقم أحد بسؤالنا عن
وجودهم ،فماذا جرى اآلن؟».

فـ ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،دخـ ـل ــت املــرج ـع ـيــة
الدينية فــي النجف على خــط األزم ــة،
ّ
محملة الحكومة العراقية مسؤولية
«حماية» سيادة العراق وعدم السماح
ألي طـ ــرف ب ــال ـت ـج ــاوز ع ـل ـي ـهــا .ممثل
املــرج ـع ـيــة أح ـم ــد ال ـصــافــي ط ــال ــب في
خ ـط ـب ــة صـ ـ ــاة ال ـج ـم ـع ــة فـ ــي ك ــرب ــاء
«دول جــوار الـعــراق ،بــل جميع الــدول،
باحترام سيادة العراق» ،وأن «تمتنع
عـ ــن إرس ـ ـ ـ ــال ق ــواتـ ـه ــا إلـ ـ ــى األراضـ ـ ـ ــي
الـعــراقـيــة ،مــن دون مــوافـقــة الحكومة
املــركــزيــة ،وف ـقــا لـلـقــوانــن ال ـنــافــذة في
البلد».
ف ــي مـ ــوازة ذل ــك ،كـشــف م ـصــدر مطلع
ـاع تـجــري بــن «ح ــزب العمال
عــن م ـسـ ٍ
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ( )PKKو»الـ ـحـ ـش ــد
ال ـش ـع ـبــي» ،لتشكيل «ت ـحــالــف» يضم
الـ ـ ـع ـ ــراق ومـ ـن ــاط ــق فـ ــي سـ ــوريـ ــا ضــد
النفوذ التركي .وأشــار املصدر إلى أن
ات ـص ــاالت مكثفة ت ـجــري بــن فصائل
وقيادات بــارزة في «الحشد الشعبي»
لتنسيق املــواقــف في الـعــراق وسوريا
ضد تركيا و»داعش».
وك ـ ـ ــان األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام مل ـن ـظ ـمــة «ب ـ ــدر»
والقيادي في «الحشد الشعبي» هادي
العامري قد اعتبر ،في تموز املاضي،
أن «حزب العمال الكردستاني» وأكراد
سوريا يشكلون «رأس حربة» في قتال
تنظيم «داعش».
مــن جهته ،يــرى رئيس مركز التفكير
الـسـيــاســي ال ـعــراقــي إح ـســان الشمري
أن «حظوظ التحالف بني حزب العمال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي وال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي أو
فصائل في الحشد الشعبي ،أصبحت
قــويــة بـعــد األزم ــة األخ ـيــرة بــن بـغــداد
وأنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة» .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن «الـ ـت ــواص ــل
ب ــن ال ـح ـشــد وال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي
م ــوج ــود» ،مضيفًا أن «ه ـنــاك لـقــاءات

قد يمدد الوفد التركي زيارته إلى العراق للوصول إلى صيغة حلّ وتفاهم بين الطرفين (أ ف ب)

حـصـلــت بـيـنـهــم ،لكنها لــم تــرتـ ِـق إلــى
مـس ـتــوى الـتـنـسـيــق وال ـت ـحــالــف حتى
اآلن».
ال ـ ـش ـ ـم ـ ــري ل ـ ـفـ ــت االن ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاه إل ـ ـ ـ ــى أن
«املفاوضات بني تركيا والعراق دخلت،
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاض ـ ّي ــة،
مرحلة التعثر والتعرج بسبب تعنت
املــوقــف ال ـتــركــي والـتـصـعـيــد الـعــراقــي
ال ــذي هــو تحصيل حــاصــل» ،معتبرًا
أن «مــا يثير عــامــات استفهام بشكل
كبير ،هــو ضبابية املــوقــف األميركي
وعدم وضوحه».

م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر ال ـبــاحــث ف ــي ال ـشــأن
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ع ـ ـلـ ــي ن ـ ــاج ـ ــي أن
«الـ ـعـ ـب ــادي ط ـل ــب م ــن أردوغـ ـ ـ ـ ــان فـتــح
ص ـف ـح ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الكردستاني والتفاوض معهم ،نظرًا
إلــى ال ــدور الــذي يقومون بــه فــي قتال
داعـ ــش» ،إال أن طـلــب ال ـع ـبــادي جوبه
برفض شديد من الرئيس التركي.
وأوضح ناجي ،في حديث لـ»األخبار»،
أن «ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
وال ـ ـع ـ ـمـ ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي قـ ــد تـشـهــد
تصاعدًا ومرحلة جديدة ،بعد التوغل

التركي األخير في األراضي العراقية»،
الفتًا إلى أن «املرحلة السابقة شهدت
عمليات تنسيقية عدة بني الحشد والـ
 PKKفــي ربيعة فــي محافظة نينوى
ومناطق في سوريا».
م ـي ــدان ـي ــا ،أع ـل ــن مـ ـس ــؤول م ـح ـلــي فــي
الــرمــادي انطالق عملية تحرير مركز
امل ــدي ـن ــة ،ب ـعــد ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى غــربـهــا
وج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا .عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس ق ـض ــاء
ال ــرم ــادي إبــراه ـيــم ال ـعــوســج رج ــح أن
ي ـج ــري ت ـحــريــر ك ــام ــل امل ــدي ـن ــة ،خــال
األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـع ــد ال ـت ـق ــدم األخ ـي ــر

بغداد تحتضن تظاهرات مناهضة لـ«التدخل األجنبي»
بغداد – ربيع نادر
تشهد ب ـغــداد ،ال ـيــوم ،تـظــاهــرات،
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـك ــون ح ــاش ــدة،
ك ــان ــت قـ ــد دع ـ ــت إل ـي ـه ــا ف ـصــائــل
املقاومة ،تحت عنوان تظاهرات
«الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة» ،وذل ـ ـ ـ ــك ردًا ع ـلــى
الـ ـ ـت ـ ــوغ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
امل ــوص ــل (ش ـمــالــي بـ ـغ ــداد) .ومــن
امل ـف ـت ــرض أن تـحـتـضــن «ســاحــة
ال ـت ـحــريــر» ،فــي وس ــط العاصمة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن م ــن
م ـخ ـت ـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـعــراق ـيــة
ألن ـهــا سـتـكــون مــركــزيــة ،بحسب
مـ ــا أع ـ ـلـ ــن ،ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع ،هـ ــادي
العامري وقيس الخزعلي زعيما
منظمتي «بــدر» و»عصائب أهل
الـحــق» ،اللتني تعتبران من أبرز
الـفـصــائــل ال ـتــي تـقــاتــل «داع ــش»
ضمن «الحشد الشعبي».
وف ـي ـم ــا س ـت ــرف ــع الفـ ـت ــات تـطــالــب
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى رفـ ــض
أن ـقــرة سـحــب قــواتـهــا العسكرية
مـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل ،وال ـ ـتـ ــي
ي ـصــل قــوام ـهــا إل ــى أل ــف ج ـنــدي،
ف ــإن تـصــريـحــات امل ـ ّ
ـؤي ــدي ــن لـهــذه
ال ـت ـظ ــاه ــرات ع ـل ــى مـ ــدى أس ـب ــوع
ك ــام ــل ،تـشـيــر إل ــى أن ال ـش ـعــارات

والـ ــاف ـ ـتـ ــات الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـخــدم،
س ـت ـش ـمــل أيـ ـض ــا خ ـط ـطــا ت ـحــدث
ع ـن ـه ــا الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض تـتـعـلــق
ب ــإرس ــال ق ــوات أمـيــركـيــة خــاصــة،
وأخ ـ ــرى إقـلـيـمـيــة لـلـمـشــاركــة في
قـتــال «داعـ ــش» ،وه ــو مــا ترفضه
بشدة فصائل «الحشد الشعبي».
وكـ ــانـ ــت تـ ـص ــريـ ـح ــات أم ـي ــرك ـي ــة
بـشــأن مــوافـقــة ب ـغــداد عـلــى نشر
قوات أميركية خاصة في العراق،
ض ـمــن «ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي» ،قد

ً
أثـ ـ ــارت ج ـ ــدال س ـيــاس ـيــا واس ـع ــا،
بالرغم من النفي املتكرر من قبل
الحكومة لقبولها بنشر أي قوة
أجنبية.
فــي السياق ،أكــد املتحدث باسم
«عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــق» ،نـعـيــم
العبودي ،أن «تظاهرات السيادة
ل ـي ـس ــت م ــوجـ ـه ــة ض ـ ــد ال ـت ــدخ ــل
الـ ـت ــرك ــي فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ض ـ ــد أي
م ـشــروع يـهــدف ال ــى الـتــدخــل في
العراق ،ســواء من قبل أميركا أو

ستحتضن «ساحة التحرير» متظاهرين من مختلف المحافظات العراقية (أ ف ب)

أي ط ــرف آخـ ــر» .وق ــال الـعـبــودي
لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «ال ـت ـظ ــاه ــرات ال
تختصر جمهورًا بعينه ،لكنها
سـ ـتـ ـشـ ـم ــل ج ـ ـمـ ـيـ ــع ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن
واملــؤمـنــن بـسـيــادة الــدولــة ومــن
يريد للعراق أن ينتصر بنفسه
عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب وأي شـ ـك ــل مــن
أشكال االحتالل» .كما أضاف إن
ّ
«الـعــراقـيــن ال ـيــوم مــتـحــدون في
غالبيتهم ومـسـتـعــدون لتحرير
أراضـيـهــم بأنفسهم مــن داع ــش،
م ــن دون االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ط ــرف
خ ــارج ــي ي ـضــع ش ــروط ــه ويــريــد
تنفيذ أجـنــداتــه» .وأش ــار إلــى أن
«ت ـظ ــاه ــرات ال ـس ـي ــادة ه ــي نـتــاج
تيار عراقي واسع مؤيد لفصائل
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،وي ـ ــرف ـ ــض مـ ـش ــاري ــع
التقسيم التي جاءت بها أميركا
إلـ ــى امل ـن ـط ـقــة ،ب ـم ـعــاونــة حـلـفــاء
إق ـل ـي ـم ـي ــن مـ ـع ــروف ــن وأط ـ ـ ــراف
محلية لها مصالح خاصة».
وك ـ ـ ــان كـ ــل مـ ــن زع ـي ـم ــي مـنـظـمــة
«ب ـ ــدر» و»ع ـص ــائ ــب أه ــل ال ـحــق»
ق ــد اس ـت ـغــا م ـهــرجــانــا جــامـعـيــا
ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،لـيـطـلـقــا م ــن خــالــه
دعوة إلى التظاهر ضد «التدخل
ال ـت ــرك ــي» ،ق ـبــل أن يـعـلــن رئـيــس
الـ ــوزراء الـســابــق وزع ـيــم ائـتــاف

