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تقرير

ً
أنقرة تسحب قواتها في العراق شماال
و«الـلـجــان الشعبية» ،مـســاء أم ــس ،من
تدمير عــدد مــن آلـيــات تابعة للعدوان
بقصف صاروخي على تجمع لهم في
مكان آخر ،هو جبل الشبكة في مديرية
ذو باب في محافظة تعز .وكانت قوات
«الـتـحــالــف» واملـجـمــوعــات املسلحة قد
ح ــاول ــت ،يـ ــوم أم ـ ــس ،ال ـت ـق ــدم بــات ـجــاه
الــوازع ـيــه وذو ب ــاب تـحــت غـطــاء جــوي
وقـصــف مكثف مــن ال ـب ــوارج الحربية،
ف ـ ـت ـ ـصـ ــدى ل ـ ـهـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـشـعـبـيــة» وك ـبــدوهــم ع ـش ــرات القتلى
والجرحى ودمروا لهم عددًا من اآلليات
والعتاد العسكري.
كـ ــذلـ ــك ،طـ ــاولـ ــت ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـص ـع ـيــد
م ـح ــاف ـظ ــة مـ ـ ـ ــأرب أيـ ـ ـض ـ ــا ،حـ ـي ــث أف ـ ــاد
امل ـص ــدر ال ـع ـس ـكــري نـفـســه ب ــأن  12من
املسلحني قتلوا بالتزامن مــع احـتــراق
ثــاث عــربــات ،كحصيلة أولـيــة لعملية
قـ ـص ــف ص ـ ــاروخ ـ ــي نـ ـف ــذه ــا ال ـج ـي ــش
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ع ـلــى تـجـمـعــات
للمسلحني في منطقة الجدعان .وتمكن
الجيش و«اللجان الشعبية» من تأمني
عــدد مــن التباب فــي منطقة كوفل بعد
معارك أدت إلى مقتل  13من املسلحني
وإصابة  14آخرين.
أمـ ـ ــا فـ ــي لـ ـح ــج الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،فـقـصـفــت
الـقــوة الصاروخية للجيش و«اللجان
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـج ـم ـعــا
للمقاتلني في منطقة كرش ،ما أدى إلى
مقتل العشرات منهم واحتراق عربتني
م ــدرع ــة وطـ ـق ــم.وفـ ــي ال ـض ــال ــع جـنــوبــا
أي ـض ــا ،ق ـتــل ع ــدد كـبـيــر م ــن املـسـلـحــن
الـتــابـعــن ل ـحــزب «اإلص ـ ــاح» وتنظيم
«الـ ـق ــاع ــدة» ،بـيـنـهــم ال ـق ـيــادي املـيــدانــي
مــاهــر ج ـعــوال .أمــا فــي قعطبة التابعة
لـلـمـحــافـظــة ن ـف ـس ـهــا ،ف ـقــد أكـ ــد مـصــدر
عـ ـسـ ـك ــري وصـ ـ ـ ــول  10مـ ــن امل ـس ـل ـحــن
بـ ــن ق ـت ـيــل وجـ ــريـ ــح مـ ـس ــاء أم ـ ــس إل ــى
«مستشفى قعطبة» ،وبحسب املصدر
ف ـ ـ ــإن ه ـ ـ ـ ــؤالء سـ ـقـ ـط ــوا أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـص ــدي
الجيش و«الـلـجــان الشعبية» ملحاولة
تقدم فاشلة للمسلحني باتجاه مواقع
الجيش و«اللجان الشعبية» هناك.

ً
عـ ّـدلــت أن ـق ــرة ،ق ـل ـيــا ،فــي مــوقـفـهــا إزاء
قواتها التي أرسلتها إلى معسكر قرب
ّ
مضي
املوصل في شمالي العراق ،بعد
ّ
أكـ ـث ــر م ــن أسـ ـب ــوع ع ـل ــى ت ـصــل ـب ـهــا فــي
مواجهة طلب بغداد سحب هذه القوات.
ولكن املوقف الذي ّ
صرحت عنه تركيا،
ـأت وفـ ــق ال ـط ـل ــب ال ـع ــراق ــي
أ ُم ـ ــس ،ل ــم ي ـ ـ ِ
املعلن عــن ض ــرورة سحب هــذه القوات
بشكل نهائي ،بل تمثل في سحب جزء
ً
من هذه القوات شماال باتجاه الحدود
التركية العراقية ،في ما يشكل خطوة
رب ـم ــا ت ـســاعــد ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن حــدة
األزمة الدبلوماسية بني البلدين.
ول ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف ،ح ـت ــى اآلن ،بــال ـت ـحــديــد
عــدد الــدبــابــات وال عــدد الجنود الذين
أرسلتهم أنقرة إلى املعسكر ،األسبوع
امل ــاض ــي ،وذلـ ــك فـيـمــا تــؤكــد تــرك ـيــا أن
ال ـهــدف مــن إرسـ ــال ه ــذه ال ـقــوة حماية
م ــدرب ــن أت ـ ــراك يـعـمـلــون ع ـلــى تــدريــب
ق ـ ــوات ع ــراق ـي ــة تـسـتـعــد ل ـق ـتــال تنظيم
«داعش».
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــرك ــي أح ـمــد
داود أوغ ـلــو ،فــي مقابلة مــع تلفزيون
«ايه هابر» التركي ،إن «إعادة تموضع
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ح ـ ـص ـ ـلـ ــت» ،م ـض ـي ـف ــا «ق ـم ـن ــا
ب ـمــا يـنـبـغــي ال ـق ـيــام ب ــه ع ـلــى الصعيد
الـعـسـكــري» .وتــابــع «نـحــن مستعدون
ل ـك ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة» ،الف ـ ـتـ ــا االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه إلـ ـ ــى أن
«جنودنا سيظلون موجودين هناك».
ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،أك ــد عـضــو مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي س ـ ــال ـ ــم ال ـش ـب ـك ــي
انسحاب القوات التركية من املعسكر،
ال ــواق ــع ف ــي مـنـطـقــة بـعـشـيـقــة الـقــريـبــة
م ــن مــديـنــة امل ــوص ــل ،املـعـقــل الــرئـيـســي
لتنظيم «داعــش» في العراق .وقال «تم
فـجــر ال ـيــوم (أمـ ــس) انـسـحــاب الجيش
ال ـت ــرك ــي م ــن م ـع ـس ـكــر زلـ ـك ــان بــات ـجــاه
مضيفًا أنه «بحسب
الحدود التركية»َ ،
م ـع ـلــومــات ـنــا ،ل ــم ي ـب ــق سـ ــوى امل ــدرب ــن
لتدريب قوات الحشد الوطني» .كذلك،
أك ـ ــد شـ ـه ــود عـ ـي ــان ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات
التركية من شمالي العراق ،نحو معبر
حدودي.
وكـ ــانـ ــت وكـ ــالـ ــة أن ـ ـبـ ــاء «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول»
ً
التركية الحكومية قــد أك ــدت ،نقال عن

مـصــادر عسكرية ،أن «قــافـلــة مــن عشر
إل ــى  12آل ـيــة بـيـنـهــا دب ــاب ــات» خــرجــت
من بعشيقة باتجاه الشمال ،من دون
أن تــوضــح م ــا إذا كــانــت ه ــذه ال ـقــوات
ستبقى في العراق أو تعود إلى تركيا.
ول ـ ـ ــم تـ ــؤكـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة أو
تنفي أي مـعـلــومــات بـشــأن التحركات
األخـ ـي ــرة ،ل ـكــن امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية أحمد جمال قــال «إذا كانت
هناك تحركات ،فإن هذا يعتبر خطوة

طلب أوباما من كارتر
التوجه إلى المنطقة
من أجل مساهمات
عسكرية ضد «داعش»

بــاالتـجــاه الــذي نــريــده» .ولكنه أضــاف
أن «العراق ال يرضى إال بسحب شامل
وغير مـشــروط للقوات التركية خــارج
أراضيه».
ويبدو أن زيارة رئيس إقليم كردستان
ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــراق م ـس ـع ــود الـ ـب ــرزان ــي لـتــركـيــا
ساهمت فــي إح ــداث هــذا االخـتــراق في
ً
األزمة؛ فقد أفاد موقع «شفق» ،نقال عن
مسؤول كردي ،بأن البرزاني ّ
نسق بني
ّ
ب ـغــداد وأن ـق ــرة ل ـض ــرورة ح ــل اإلشـكــال
وح ـف ــظ سـ ـي ــادة ال ـ ـعـ ــراق ،م ـض ـي ـفــا أن ــه
ً
«بناء على ذلك تم االتفاق على سحب
ّ
ال ـق ــوة امل ـجــهــزة بــال ـســاح م ــن معسكر
زيـلـكــان ،مــع اإلب ـقــاء عـلــى فنيني يصل
عددهم إلى حوالى  50فقط».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أفـ ــاد امل ــوق ــع ب ــأن وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ـتــركــي عـصـمــت ي ـل ـمــاز ي ــزور
العاصمة بغداد ،اليوم ،حيث من املقرر
أن ي ـج ــري م ـب ــاح ـث ــات م ــع امل ـس ــؤول ــن
الـعــراقـيــن الح ـتــواء املـســألــة .وبحسب
مـصــدر دبـلــومــاســي تــركــي ،ف ــإن زي ــارة

يلماز تتمحور حــول احـتــواء محاولة
بغداد مقاطعة الشركات التركية.
وقد ّ
رحب نائب الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،بسحب القوات التركية ،معتبرًا
أنها خطوة مهمة لتهدئة التوتر ،فيما
ّ
ح ــث الـحـكــومــة الـتــركـيــة عـلــى مواصلة
الحوار مع بغداد لتحسني العالقات.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس األميركي
باراك أوباما أن «داعش» خسر مساحات
كبيرة مــن األراض ــي التي كــان يسيطر
عليها في السابق في العراق وسوريا،
مضيفًا أنه «يجب تحقيق تقدم أسرع
في مكافحة التنظيم» .وصـ ّـرح أوباما،
في وزارة الدفاع األميركية ،بأنه طلب
من وزير الدفاع آشتون كارتر الذهاب
إلـ ــى الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ل ـل ـح ـصــول على
م ــزي ــد م ــن امل ـســاه ـمــات الـعـسـكــريــة من
أج ــل الـتـحــالــف ال ــذي يـقــاتــل التنظيم.
وقــال «نحن ّ
نقر بــأن التقدم ينبغي أن
يتواصل بوتيرة أسرع».
وع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،أفـ ــادت صحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ب ــأن ك ــارت ــر تــوجــه
أم ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ظــل
الـ ـج ــدال امل ـت ــزاي ــد ب ـش ــأن م ــا إذا كــانــت
اإلدارة األميركية تـقــوم بما يكفي من
أجــل القضاء على «داع ــش» .وأضــافــت
الصحيفة أن كارتر ،وبعد اجتماع مع
أوب ــام ــا وفــري ـقــه لــأمــن األمـ ــن الـقــومــي
في البنتاغون ،توجه إلــى تركيا التي
ّ
تشكل منصة أساسية لشن جزء كبير
مــن ال ـضــربــات الـجــويــة ضــد «داعـ ــش».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن ال ـ ـهـ ــدف
م ــن ه ــذه الــرح ـلــة ه ــو ت ـســريــع الحملة
العسكرية ضد «املجموعة الجهادية»،
وتحديد ما إذا كان يجب اتخاذ املزيد
من الخطوات.
وعـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـي ــدان ــي الـ ـع ــراق ــي،
أعلن رئيس مجلس محافظة األنـبــار،
ص ـبــاح ك ــرح ــوت ،ع ــن دعـ ــوة وجـهـتـهــا
ال ـق ـيــادات املـيــدانـيــة فــي ق ـضــاء الـكــرمــة
لعقد مؤتمر عشائري موسع ،للتأكيد
على دور مقاتلي العشائر في تحرير
مـنــاطـقـهــم ،مـتــوقـعــا أن األيـ ــام القليلة
املقبلة ستشهد تطهير مدينة الرمادي
بالكامل.
(األخبار ،رويترز)

تقرير

ّ
 %66من الفلسطينيين مع عسكرة «الهبة الجماهيرية»

رأى رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عـبــاس ،أن سبب ّ
الهبة الجماهيرية هو
يــأس الفلسطينيني مــن انتهاء االحـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ووص ـ ــف ع ـب ــاس ف ــي كلمة
ألـقــاهــا بمناسبة الـيــوم الـعــاملــي ملكافحة
الفساد في رام الله  ،يوم أمس ،ما يحدث
في الضفة املحتلة بأنه «هبة جماهيرية
وشعبية مبررة ضد االحتالل».
وقال« :كما تعلمون ،بدأت هبة جماهيرية
مبررة ال نملك أن نقول للشباب ملاذا أنتم
خارجون (للمواجهات مع إسرائيل) وال
أريد أن يدعي أحد أنه هو من أخرجهم»،
ش ــارح ــا أن أس ـب ــاب الـهـبــة ش ـعــور الجيل
الـ ـج ــدي ــد ب ــالـ ـي ــأس م ـ ــن ح ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن،
وبـسـبــب انـتـشــار ال ـحــواجــز اإلســرائـيـلـيــة
واالسـتـيـطــان وج ــدار الـفـصــل العنصري
بــاإلضــافــة إلــى االع ـت ــداءات اليومية على
املسجد األقصى.

وأضـ ــاف رئ ـيــس الـسـلـطــة« :أي ــن دولـتـنــا؟
اسـتـيـطــان فــي كــل م ـحــل ،حــواجــز فــي كل
م ـحــل ،حـيـطــان فــي كــل م ـحــل ،ب ــدأ الـيــأس
يتسرب إلــى قلوبهم وعـقــولـهــم» .وتــابــع:
«أتـ ـح ــدث ع ــن ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد ،بـ ــدأ هــذا
ً
يتراكم لديهم .فما الحل؟ ال يجدون حال
أمامهم» .وطالب «أبو مازن» بـ«وقف كامل
لــاس ـت ـي ـطــان ،والع ـ ـتـ ــداءات املـسـتــوطـنــن
بحق أبناء شعبنا ومقدساته اإلسالمية
وامل ـس ـي ـح ـي ــة ،وأن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك مــوعــد
محدد إلقامة الدولة الفلسطينية ،وإلزام
اس ــرائـ ـي ــل ب ـت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاقـ ــات امل ــوق ـع ــة
ب ــن ال ـجــان ـبــن م ـنــذ ع ــام ( 1993اتـفــاقـيــة
أوسلو)».
فــي غـضــون ذل ــك ،أظـهــر اسـتـطــاع لـلــرأي
أجـ ـ ـ ــراه «امل ـ ــرك ـ ــز ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ل ـل ـب ـحــوث
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـس ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة» أن ث ـل ـث ــي
الفلسطينيني يؤيدون تحويل االنتفاضة
ال ـح ــال ـي ــة إلـ ــى م ـس ـل ـحــة .وق ـ ــال امل ــرك ــز إن
« %67م ــن املـسـتـطـلـعــة آراؤهـ ـ ــم يــؤيــدون
استخدام السكني في املواجهات الراهنة
مــع إســرائـيــل ،لكن نحو  %73يعارضون
مـشــاركــة فـتـيــات صـغـيــرات مــن تلميذات
امل ـ ــدارس ف ــي عـمـلـيــات ال ـط ـعــن» .وأض ــاف
االس ـت ـط ــاع أن «ن ـس ـبــة  %66تـعـتـقــد أنــه
لـ ــو ت ـ ـطـ ــورت املـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ــراه ـ ـنـ ــة إل ــى
ان ـت ـف ــاض ــة م ـس ـل ـحــة ،ف ـ ــإن ذل ـ ــك سـ ُـيـسـهــم
فــي تحقيق الـحـقــوق الفلسطينية التي
فشلت املـفــاوضــات فــي تحقيقها» .كذلك
طالب  %65من املستطلع رأيهم باستقالة

ع ـبــاس ،وق ــد تـطــابـقــت الـنـتـيـجــة ه ــذه مع
استطالع ســابــق أج ــراه املــركــز قبل ثالثة
أشهر.
وتــواصـلــت نسبة الــرضــا عــن أداء عباس
في االنخفاض من  %38قبل ثالثة أشهر،
إلى  %35في االستطالع الحالي .وأظهرت
األرقـ ــام أن « %67يـعـتـقــدون أن إســرائـيــل
غـيــر ملتزمة بــأوسـلــو وأن الــرئـيــس غير
جاد في التخلي عن اتفاق أوسلو».
في سياق آخر ،أعلنت شرطة العدو مقتل
الـشـهـيــد ع ـبــد امل ـح ـســن ح ـســونــة م ــن حي
بيت حنينا شمال الـقــدس ،بعد إطالقها
ال ـنــار عـلـيــه بـعــد ده ـســه إســرائـيـلـيــن في
موقف بجانب محطة الباصات املركزية
عند مدخل مدينة القدس املحتلة .وقالت
شرطة العدو في بيان ،إن «املهاجم وصل
فــي سـيــارة خــاصــة وصـعــد إلــى الرصيف
ودهس عددًا من األشخاص الواقفني عند
موقف الـبــاص ،وقــام حــارس أمــن القطار
الخفيف وأح ــد الــذيــن كــانــوا فــي املنطقة
ب ــإط ــاق ال ـن ــار عـلـيــه حـتــى ال يـتـمـكــن من
الـخــروج من سيارته ويهاجم املواطنني،
وقتل» .وأضاف البيان أنه «اثناء تفتيش
مــركـبـتــه ُعـثــر عـلــى بلطة (ف ــأس) بجانب
كرسي املهاجم» .وقد أصيب في العملية
 14إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،اثـ ـن ــان م ـن ـهــم ف ــي حــالــة
خطرة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أح ـي ــت ح ــرك ــة امل ـقــاومــة
اإلســام ـيــة «ح ـم ــاس» أم ــس ،ال ــذك ــرى 28
النـطــاقـتـهــا بـمـسـيــرة حــاشــدة فــي وســط

مــديـنــة غ ــزة .وأك ــدت الـحــركــة أن «الـقــدس
جوهر صراعنا مع املحتل».
وقال رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
خ ــال ــد م ـش ـع ــل ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ن ـش ــر عـلــى
موقع الحركة ،إن «حماس قدمت نموذجًا
يـ ـحـ ـت ــذى وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـل ـه ـم ــة ل ـش ـع ــوب
األم ــة فــي الـتـضـحـيــة وال ـن ـضــال والـثـبــات
وك ـيــف جـمـعــت بــن امل ـقــاومــة والـسـيــاســة
وبــن املرونة والثبات» ،الفتًا إلــى أن «ما
أضافته حماس مع باقي الفصائل يقربنا
أكثر إلى القدس والتحرير».
فـ ــي الـ ـحـ ـف ــل نـ ـفـ ـس ــه ،قـ ـ ــال عـ ـض ــو امل ـك ـتــب
الـسـيــاســي لـلـحــركــة ،مـحـمــود ال ــزه ــار ،إن
«حماس» لن تتحدث مع إسرائيل بشأن
«أس ــراه ــا املـفـقــوديــن فــي قـطــاع غ ــزة» ،إال
بعد إفراجها عن أسرى «صفقة شاليط»
الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم .وأضاف
ف ــي قـضـيــة أخ ـ ــرى ،أن ال ـحــركــة ل ــن تسلم
املـعــابــر ملــن سـمــاهــم امل ـهــربــن ،إال عندما
ي ـق ــول ل ـهــا ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي «ن ـع ــم».
ول ـف ــت الـ ــزهـ ــار إلـ ــى أن ال ـش ـب ــان األرب ـع ــة
املختطفني في مصر هم مسؤولية األمن
املصري ،مطالبًا بالعمل الفوري لإلفراج
عنهم.
ً
إل ــى ذل ــك ،أج ــرى مـحـمــود عـبــاس تعديال
وزاريًا على حكومة الوفاق الوطني شمل
ثالث وزارات ،هي :العدل وفيها علي أبو
دياك ،والثقافة إليهاب بسيسو (املتحدث
باسم الحكومة) ،والـشــؤون االجتماعية
إبراهيم الشاعر.
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تقرير

السعودية تقود
تحالفًا إسالميًا
من  34دولة لمحاربة
اإلرهاب
ق ــررت  34دول ــة إســامـيــة ،تشكيل
ت ـحــالــف ع ـس ـكــري ب ـق ـيــادة اململكة
العربية السعودية ،ملحاربة اإلرهاب،
يكون مقره في العاصمة الرياض
لقيادة العمليات والتنسيق.
وبحسب بيان نقلته وكــالــة األنباء
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ف ـ ــإن ال ـت ـح ــال ــف ج ــاء
«انطالقًا من أحكام اتفاقية منظمة
التعاون اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب
بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء
ع ـل ــى أه ـ ــداف ـ ــه وم ـس ـب ـب ــات ــهً ،
وأداء
لواجب حماية األمــة من شــرور كل
الـجـمــاعــات والتنظيمات اإلرهــابـيــة
املسلحة أيًا كان مذهبها وتسميتها
ً
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ــث ف ـ ــي األرض ق ـت ــا
وفسادًا وتهدف إلى ترويع اآلمنني».
وشدد البيان املشترك على تطوير
الـ ـب ــرام ــج واآلل ـ ـيـ ــات الـ ــازمـ ــة لــدعــم
محاربة اإلرهــاب ووضع الترتيبات
املـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـل ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع ال ـ ـ ــدول
والجهات الدولية في سبيل خدمة
املـجـهــود الــدولــي ملكافحة اإلره ــاب
وحفظ السلم واألمن الدوليني.
ووف ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،س ـ ـي ـ ـشـ ــارك فــي
التحالف  34دولة عضوًا في منظمة
ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي هـ ــي :املـمـلـكــة
العربية السعودية ،واململكة األردنية
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
املـ ـتـ ـح ــدة ،وج ـم ـه ــوري ــة بــاك ـس ـتــان
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وم ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن،
وجـمـهــوريــة بـنـغــاديــش الشعبية،
وج ـم ـه ــوري ــة بـ ـن ــن ،وال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ت ـ ـشـ ــاد،
وج ـم ـه ــوري ــة ت ــوغ ــو ،وال ـج ـم ـهــوريــة
الـتــونـسـيــة ،وج ـم ـهــوريــة جـيـبــوتــي،
وجـمـهــوريــة الـسـنـغــال ،وجمهورية
ال ـس ــودان ،وجـمـهــوريــة سـيــرالـيــون،
وجمهورية الـصــومــال ،وجمهورية
الـغــابــون ،وجمهورية غينيا ،ودولــة
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـق ـم ــر
االتـحــاديــة اإلســامـيــة ،ودول ــة قطر،
وكـ ــوت دي ف ـ ــوار ،ودول ـ ــة ال ـكــويــت،
والجمهورية اللبنانية ،ودولــة ليبيا،
وجـمـهــوريــة املــالــديــف ،وجـمـهــوريــة
م ــال ــي ،وم ـم ـل ـك ــة اتـ ـح ــاد م ــال ـيــزي ــا،
وجمهورية مصر العربية ،واململكة
املـغــربـيــة ،والـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
املــوري ـتــان ـيــة ،وج ـم ـهــوريــة الـنـيـجــر،
وج ـم ـهــوريــة نـيـجـيــريــا االت ـح ــادي ــة،
والجمهورية اليمنية.
وأشار البيان إلى وجود عشر دول
إســامـيــة أخ ــرى بينها جمهورية
إنــدون ـي ـس ـيــا ،أب ـ ــدت تــأي ـيــدهــا لـهــذا
الـ ـتـ ـح ــال ــف وس ـت ـت ـخ ــذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الالزمة في هذا الشأن.
(األناضول)

