اإلثنين  17تشرين األول  2016العدد 3009

العالم

البشمركة سـتـحــرر مـنــاطــق تلكيف،
وب ــرط ـل ــة ،وال ـح ـم ــدان ـي ــة ،وبـعـشـيـقــة،
فيما على الجيش العراقي االنسحاب
إلـ ــى خ ـ ــارج امل ــدي ـن ــة فـ ــور ت ـحــريــرهــا،
ليتم إسناد مهمة األمن الداخلي إلى
الشرطة ،والشرطة املحلية» .وأشارت

ّ
إلى أن «دور الحشد الشعبي سيتركز
على اإلسناد ،إلى جانب دور مهم في
أج ــزاء مــن قـضــاء تلعفر» الــواقــع إلى
الغرب من مدينة املوصل.
ّ
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن مـ ـ ـص ـ ــدرًا
رف ـي ــع امل ـس ـت ـ ّـوى ف ــي «ال ـح ـش ــد» قــال
لـ»األخبار» إنهم أنهوا التحضيرات
اللوجستية لـ»معركة طويلة هدفها
تحرير املدينة ومحيطها ،إضافة إلى
ما تبقى من محافظة صــاح الدين،
وه ــي مـحــور ت ـقـ ّـدم الـحـشــد ،ومدينة
ح ــويـ ـج ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب ق ـط ــع بـعــض
خطوط اإلمــداد عن محافظة نينوى
مــن الجبهة الـســوريــة ،وتـحــديـدًا من
الشمال الغربي ،والجنوب الغربي،
ّ
وصحراء األنبار» .وأوضح أن «قطع
ك ــام ــل خ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد ال ـت ـن ـظ ـيــم مــع
كامل الجبهة السورية ،سيحتاج إلى
عملية ثانية كـبــرى ،وستنطلق مع
انتهاء جميع مراحل عملية املوصل».
وعن إمكانية تنسيق قيادة «الحشد»
مع قيادة «التحالف الــدولــي»ّ ،
شدد
املصدر على أن «أماكن وجود قواتنا
خالية مــن ق ــوات الـتـحــالــف» ،مشيرًا
إلى أن «مشاركة التحالف في املعركة
أمــر ال يعني الحشد ،وهــي مــن شأن
الـحـكــومــة» الـتــي طلبت أي ـضــا ،وفقًا
لــه ،مشاركة الجنرال اإليــرانــي قاسم
سليماني.
ّ
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ــه م ــن املـ ـع ــروف أن
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن بـ ـغ ــداد وأرب ـ ـيـ ــل ك ــان
ض ـ ــروري ـ ــا لـ ـب ــدء ع ـم ـل ـي ــات امل ــوص ــل،
خــاصــة عقب التوسع املـيــدانــي الــذي
أحـ ــرزتـ ــه «ال ـب ـش ـم ــرك ــة» ف ــي األش ـه ــر
األخيرة خالل عملياتها في الشمال
الـ ـع ــراق ــي ب ــرع ــاي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ،وال ـت ــي
ك ـ ّـرس ــت م ــن خــالــه أم ـ ـرًا واق ـع ــا يـحـ ّـد
من إمكانيات ّ
تحرك الجيش العراقي
في شمال البالد .وفيما كانت أربيل
تشترط على بـغــداد التنسيق معها
لـلـتـحــرك فــي بـعــض مـنــاطــق الـشـمــال
التي كانت واقعة قبل حزيران 2014
خ ــارج ح ــدود إقـلـيــم كــردس ـتــان ،فمن
ّ
املهم اإلشارة إلى أن العبادي قال في
كلمته أمــس إنــه «لـلـمــرة األول ــى منذ
 25عــامــا تـتـمـكــن ال ـق ــوات االت ـحــاديــة
مــن دخ ــول إقـلـيــم كــردس ـتــان للحشد
لـلـمـعــركــة ،وت ـك ــون الـبـشـمــركــة تحت
إم ــرتـ ـه ــا» ،وذل ـ ــك ف ــي وقـ ــت ن ـ ـ ّـوه فيه
وزيــر املالية املقال هوشيار زيباري،
في تغريدة على «تويتر» ،بـ»التعاون
املـم ـتــاز وغ ـيــر امل ـس ـبــوق بــن ق ـيــادات
الجيش العراقي وقيادات البشمركة
في سياق التحضيرات للهجوم على
املوصل».

اسرائيل ،هو اسرائيلي املنشأ .القول
السائد في االعــام العربي ،أن القرار
ينفي وج ــود ارت ـب ــاط ديـنــي لليهود

بــاملـسـجــد االق ـص ــى وح ــائ ــط ال ـب ــراق،
ال ــذي لــم ي ــرد اســاســا فــي ال ـق ــرار ،ذو
منشأ اسرائيلي .تل ابيب وإعالمها
ورئيس وزرائـهــا بنيامني نتنياهو،
هــولــوا عـلــى ال ـقــرار وعـلــى املصوتني
وعلى املمتنعني عبر «تفسير» القرار
عـلــى نـحــو يـضــع اســرائ ـيــل بموضع
ال ـض ـح ـيــة امـ ــام الـ ـغ ــرب .ال ـه ــدف كــان
وما زال من «الهمروجة» االسرائيلية
الـتــي انـجــر ال ـعــرب وراء هـ ــا ،هــو دفــع
املصوتني للتصويت بال في القراءة
الثانية ملشروع القرار ،الــذي لالسف
من املقدر ان تأتي نتيجته كما تريد
اسرائيل.
رابعًا :كان األولى باملهللني لالنتصار
الـســاحــق املــاحــق عـلــى االح ـت ــال ،في
زمن الردة والتراجع والتخاذل وبيع
ف ـل ـس ـط ــن ،أن ي ــوضـ ـح ــوا م ـض ـمــون
الـ ـق ــرار وم ــا ورد ف ـي ــه ،وأال يـنـجــروا
ال ــى ال ــدع ــاي ــة االســرائ ـي ـل ـيــة املــوجـهــة
ملـ ـن ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال ـ ـثـ ــانـ ــي .رد فـعــل
امل ـه ـل ـل ــن يـ ـس ــاه ــم وي ـ ـعـ ــزز املـ ـق ــارب ــة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة وم ـ ــن ش ــأن ــه ان يــدفــع
إلنـ ـج ــاحـ ـه ــا .صـ ــوتـ ــت عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار
بــالـقــراءة االول ــى  24دول ــة وامتنعت
 26وع ــارض ـت ــه  6دول وتـغـيـبــت عن
التصويت دول ـتــان .الجلسة املقبلة،
للتصويت الـثــانــي ،امل ـقــرر ان تجري
غدا الثالثاء ،إن جاءت نتيجتها كما
تشتهي اسرائيل ،فسيكون «للتهليل
ولالنتصار» نصيب فيها.

استبق «داعش»
المعركة بإخراج
عدد مهم من عناصره
من المدينة
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أنقرة ترفع خطابها المذهبي للمشاركة
واصل رجب طيب أردوغان
تأكيده أن بالده ستشارك في
معركة الموصل ،بمعزل
عما إذا كان «التحالف الدولي»
ّ
والعراق سيقبالن بذلك أو ال،
وذلك في وقت طالب فيه
فالديمير بوتين «التحالف»
بتجنب سقوط ضحايا مدنيين
ّ
ال تــزال املواقف التركية الرسمية ّ
تعبر
ـرار بــاملـشــاركــة فــي معركة
عــن رغ ـبــةٍ وقـ ـ ٍ
امل ـ ــوص ـ ــل ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن م ـع ــارض ــة
ال ـع ــراق ل ــذل ــك .وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي تـبــدو
فيه واشنطن متجاهلة إلــى قــدر ّ
معي
تصريحات الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ ــان فــي هــذا الـخـصــوص ،أكــد هذا
ّ
مصممة
األخير أول من أمــس أن بــاده
عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات "الـتـحــالــف
الــدولــي" واسـتـعــادة مدينة املــوصــل من
مضيفًا أن ــه "ف ــي حــال
تنظيم "داع ـ ــش"ُ ،
فسن ّ
فعل خطة بديلة"،
رفــض التحالف
من دون أن يدلي بأي تفاصيل بشأنها.
وفـ ــي خ ـط ــاب ل ــه خـ ــال م ــراس ــم أقـيـمــت
فـ ــي بـ ـل ــدة ري ـ ـ ــزا ع ـل ــى ال ـب ـح ــر األس ـ ـ ــود،
شــار أردوغ ــان إلــى أن "هناك من يطلب
أ ّ
م ــن ــا االن ـس ـح ــاب م ــن مـعـسـكــر بعشيقة
(شـ ـم ــال امل ـ ــوص ـ ــل) ،الـ ـ ــذي ذه ـب ـن ــا إل ـيــه
ب ــدع ــوة مـنـكــم (ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة في
بـغــداد)" .وقــال "معذرة ،فهناك أشقاؤنا
التركمان والعرب واألكــراد يقولون لنا
تـعــالــوا ّ وس ــاع ــدون ــا ،والـسـيــد الـعـبــادي
طلب منا ذلك بنفسه خالل زيارته لنا"،
وهـ ــو م ــا عـ ــاد ال ـع ـب ــادي لـيـنـفـيــه أم ــس.
وأضــاف" :يقولون إنــه ال بد من موافقة
الـحـكــومــة املــركــزيــة الـعــراقـيــة عـلــى هــذا،
لكن الحكومة املركزية العراقية يجب أن
ً
تعالج مشاكلها الخاصة أوال".
ورأى أردوغ ـ ـ ـ ــان أن ال ـ ـعـ ــراق ال يـمـكـنــه
بمفرده طرد "داعش" من مدينة املوصل،
م ــؤك ـدًا أن وجـ ــود الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة في
معسكر قريب ضمان ضــد أي هجمات
ع ـلــى ت ــرك ـي ــا .وق ـ ــال "لـ ــن ن ـت ــرك املــوصــل
في أيــدي داعــش أو أي منظمة إرهابية
أخرى" .كذلك أكد أنه "يجب أن ال يتحدث
أحــد عن قاعدتنا في بعشيقة .سنبقى
هـنــاك .بعشيقة ضمانتنا ضــد أي نوع
من األنشطة اإلرهابية في تركيا".

من جهته ،قال وزير الخارجية جاويش
أوغلو إنه "ينبغي إطالق عملية تحرير
امل ـ ــوص ـ ــل م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـجـ ـي ــش الـ ـع ــراق ــي
والقوات املحلية وليس عبر امليليشيات
الشيعية" ،في إشارة واضحة إلى اللغة
املذهبية التي باتت سائدة خالل الفترة
الــراه ـنــة فــي الـخـطــاب الــرسـمــي ألنـقــرة.
وأضـ ـ ـ ــاف ،خـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي مــع
نظيره اإلمــاراتــي عبدالله بــن زاي ــد ،في
أن ـق ــرة ،أن ــه "يـنـبـغــي عـلـيـنــا ع ــدم إجـبــار
أهالي املوصل على االختيار بني داعش
وامل ـ ّي ـل ـي ـش ـيــات الـشـيـعـيــة ال ـت ــي تـهــاجــم
ً
السنة" ،وذلــك استكماال للخطاب الذي
اعتمده أردوغــان ،قبل أيــام ،في معرض
مـهــاجـمـتــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
حيدر العبادي.
ّ
وقال جاويش أوغلو" :نعلم بأن ّ 90في
املئة مــن أهــالــي املــوصــل هــم مــن السنة
ال ـع ــرب ،وكــذلــك أهــالــي مـحــافـظــة الــرقــة
السورية .نحن نعارض املذهبية ،لكن
ّ
يؤسفني أن أق ــول إن قـيــادتــي ســوريــا
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وأطـ ـ ــرافـ ـ ــا خ ــارجـ ـي ــة أخـ ــرى
ّ
تتحرك وفق املبادئ املذهبية" .ورأى أن
ّ
ّ
"العداء املذهبي حل بالعراق مع تولي
رئيس الــوزراء العراقي السابق ،نوري
املــال ـكــي ،زم ــام األم ـ ــور" ،مـشـيـرًا إل ــى أن
"أنقرة حذرت حينها الواليات املتحدة

من خطورة تسليم العراق إلى شخص
يمتلك نزعة مذهبية ويتحرك وفق ما
تمليه عليه جهات خارجية".
وف ــي م ـقــابــل ه ــذه األصـ ـ ــوات الـتــركـيــة،
رأى زعيم "حــزب الشعب الجمهوري"،
ك ـمــال كـلـيـتـشــدار أوغ ـل ــو ،أن تــركـيــا لن
تـشــارك فــي املعركة بسبب السياسات
الـخــارجـيــة الـخــاطـئــة للحكومة .وق ــال:
"ل ـق ــد ب ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــة املـ ــوصـ ــل ،وتــرك ـيــا
ليست على الطاولة .ملاذا؟" ،مضيفًا أنه
"ال بــد أن أحمي مصالح بلدي وأدافــع
عنها ،ولكن السياسة الخارجية التي
تتبعها الحكومة ستتسبب في كارثة.
سياساتنا الخارجية خاطئة".
وكــان زعيم "حــزب الشعب الجمهوري"
قـ ــد ان ـت ـق ــد فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ــرك ــي ،الن ـت ـهــاجــه س ـيــاســة خــارجـيــة
"طــائ ـف ـيــة" دف ـعــت بــالـحـكــومــة الـعــراقـيــة
إل ـ ـ ــى االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــود ق ـ ــوات
ت ــركـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة مــن
ّ
بـعـشـيـقــة .وأكـ ـ ــد ك ـل ـي ـت ـشــدار أوغ ـل ــو أن
الـسـبــب وراء م ـعــارضــة كــل مــن ال ـعــراق
وق ــوات "الـتـحــالــف" مـشــاركــة تــركـيــا في
عملية تحرير املوصل هو تصريحات
أردوغان .وأشار إلى أن "أردوغان ّ
تحدث
مع محطة تلفزيونية في دبي ّ
ودمر كل
شـ ــيء ،م ــن خ ــال دع ــوت ــه إل ــى سـيــاســة
خارجية طائفية .مــاذا حدث بعد ذلك؟
قــال لنا رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي حيدر
العبادي :اخرجوا من أراضينا".
وخ ــارج اإلط ــار الـتــركــي ،ش ـ ّـدد الرئيس
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ع ـل ــى أن
على "التحالف" ّالــذي تـقــوده الــواليــات
املتحدة أن يتجنب سقوط أي "ضحية
مدنية" في املعركة املرتقبة الستعادة
م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــة .وقـ ـ ــال فــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــى ه ــام ــش قـمــة
مجموعة "بريكس" في الهند" :نأمل أن
يـتـحــرك شــركــاؤنــا األمـيــركـيــون وتاليًا
ش ــرك ــاؤن ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون أيـ ـض ــا ب ــدق ــة،
ويبذلوا ما في وسعهم للتقليل ،وحتى
ّ
لتجنب سقوط أي ضحية بني السكان
الهجوم الــذي تستعد
املــدنـيــن" ،خــال
ّ
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة لـشــنــه عـلــى املــوصــل
ب ــدع ــم م ــن "الـ ـتـ ـح ــال ــف" .وأضـ ـ ـ ــاف" :ل ــن
نــزيــد الهستيريا ح ــول ه ــذا املــوضــوع
كـمــا يفعل شــركــاؤنــا الـغــربـيــون ،ألننا
ندرك أننا نحتاج إلى مقاتلة اإلرهاب،
ولـتـحـقـيــق ه ــذه ال ـغــايــة ال سـبـيــل آخــر
سوى املعارك الهجومية".
(األخبار ،األناضول)

التعاون االستخباري بين إسرائيل والسعودية إلى الذروة
لــم تعد العالقات وتناميها بــن إسرائيل
واململكة السعودية مسألة ذات أخذ ورد.
هي حقيقة قائمة قد ال تجد لدى طرفيها
مــن ينكرها ،وتتوجه يــومــا بعد يــوم إلى
الـتـظـهـيــر الـعـلـنــي أك ـثــر فــأك ـثــر .ال ــزي ــارات
املتبادلة والـلـقــاءات املتكررة ،ومــا يكشف
عنه اإلعــام العبري والغربي تباعا ،تكاد
ال يحصى.
موقع «انتليجانس اونالين» ،املتخصص
بــالـشــؤون االسـتـخـبــاريــة ،أكــد فــي تقرير
ت ــردد ص ــداه بـصــورة واسـعــة فــي اإلعــام
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ،أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
وال ـس ـع ــودي ــة إض ــاف ــة إل ــى دول خليجية
أخ ـ ـ ــرى ،م ـت ـج ــذرة م ــن عـ ـش ــرات الـسـنــن
بسرية ،وهي عالقات تنامت بعد االتفاق
النووي اإليراني.
ويشير التقرير إلى أن املعلومات املجمعة
ل ــدي ــه ،وت ـل ــك امل ـس ــرب ــة ح ــدي ـث ــا ،ت ــؤك ــد أن
محافل في االستخبارات السعودية تلتقي
وتتعاون كثيرا مع نظيريها في إسرائيل:
«املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــاد» ،و«شـ ـعـ ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
العسكرية» في الجيش اإلسرائيلي .الفتا
إلى أن هذا التعاون وصل في املدة األخيرة

إل ــى مـسـتــوى ذروة ،ول ــم يـكــن نشطا في
املاضي كما عليه اآلن.
وح ـ ـ ـ ــول م ـ ـجـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ـ ــن أجـ ـه ــزة
االستخبارات للسعودية وإسرائيل ،يشير
املوقع االستخباري الفرنسي إلى تعاون
ف ــي م ـج ــال ج ـمــع امل ـع ـل ــوم ــات وتـحـلـيـلـهــا
وتقويمها ،إضافة إلى الجمع القائم على
الـعـنـصــر ال ـب ـشــري وتـجـنـيــد األش ـخــاص،
وك ــذل ــك دوائ ـ ـ ــر ال ـج ـم ــع ال ـت ـق ـنــي املــرت ـبــط
باالعتراض التكنولوجي واالتصاالت .أما
لجهة االستفادة من هذا التعاون املشترك،
فـتــرتـبــط بــاملـصــالــح واملــواج ـهــة املشتركة
ضــد إي ــران تـحــديــدا ،إضــافــة إلــى حركات
ومـنـظـمــات تــابـعــة لـهــا ك ــ«حــركــة حـمــاس
والحوثيني ...وغيرهما».
ي ـصــف ال ـت ـقــريــر ال ـت ـع ــاون االس ـت ـخ ـبــاري
بـ ــن امل ـم ـل ـك ــة وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــامل ـف ـت ــوح ،بــل
ح ـ ــرك أجـ ـ ـه ـ ــزة اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ف ـ ــي دول
خليجية أخرى ودفعها كي ترتبط أيضا
بإسرائيل .ووفــق تعبيرات التقرير ،فإن
«الوريث الشاب للبحرين» ،في إشارة إلى
ولي عهد مملكة البحرين ،سلمان بن حمد
آل خليفة ،شجع على التعاون مع إسرائيل

ب ـصــورة واس ـعــة ملــواج ـهــة إي ـ ــران ،وكــذلــك
األمر مع الكويت.
أمـ ـ ــا ل ـج ـه ــة الـ ـع ــاق ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة مــع
اإلمــارات العربية املتحدة ،فيؤكد التقرير
أن مــا يربط جهاز استخبارات االم ــارات
بــاالسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة قــديــم جــدا،
وهو يدار بواسطة (عضو اللجنة املركزية
امل ـطــرود مــن حــركــة فـتــح) محمد دحــان،
الــذي يعمل حاليا مستشارا لولي العهد
محمد بــن زاي ــد ،مــع اإلش ــارة إلــى أن «هــذا
االرتـ ـب ــاط ص ــار رس ـم ـيــا أك ـث ــر ،ف ــي امل ــدة
األخيرة».
وك ــان ــت صـحـيـفــة «ج ـي ــروزال ـي ــم بــوســت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،الـ ـت ــي «تـ ـتـ ـف ــاخ ــر» ب ـع ــدد
متصفحي موقعها مــن السعوديني بعد
رفــع الحظر عنها في اململكة ،قد أشــارت
في مقالتها االفتتاحية إلى أن ممثلني عن
السعودية وآخــريــن عــن إســرائـيــل عقدوا
سلسلة مــن الـلـقــاءات الـســريــة منذ مطلع
عام  ،2014الفتة إلى أنه «لم يعد سرا أن
إسرائيل واململكة السعودية بدأتا التنسيق
في ما بينهما حول قضايا استراتيجية».
ي.د

