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ـوحة على جميع الجبهات
املباشرة األميركية اإليرانية مفتوحة،
م� � ��ن خ� �ل� ��ال ال� � �ج � ��ول � ��ة ال � �خ� ��ام � �س� ��ة م��ن
امل�ف��اوض��ات ح��ول ال�ن��ووي اإلي��ران��ي في
فيينا .ولعل تأخير ال�ج��واب يعود في
جزء منه إلى استبيان إلى ماذا سيؤول
املوقف األميركي من النووي اإليراني،
ل�ك��ن ف�ش��ل امل �ف��اوض��ات ،م��رف�ق��ًا بتحذير
ال��دب�ل��وم��اس��ي «امل�ن�ف�ت��ح» م�ح�م��د ج��واد
ظ��ري��ف م ��ن أن ن�ت�ي�ج��ة ك �ه��ذه س�ت�ف�ت��ح
الباب لكل طرف للعودة الى ممارساته
ال �ق ��دي �م ��ة ،ع �ك �س��ا ب �م��ا ال ي ��دع ��و ال �ش��ك
رغ�ب��ة إدارة ب ��اراك أوب��ام��ا ف��ي توظيف
ال�ت�ط��ورات ال�ع��راق�ي��ة لتصليب موقفها
من الحقوق اإليرانية ،التي كان واضحًا
م�ن��ذ ال �ب��داي��ة أن ط �ه��ران م�ص�م�م��ة على
ع��دم ال�ت�ف��ري��ط ب��أي م�ن�ه��ا ،وإن أظ�ه��رت
«م� ��رون� ��ة» ف ��ي ال �ت �ف ��اوض ح� ��ول بعض
تفاصيلها .ولعل هذا ما يفسر صدور
ال� �ق ��رار ال �ف �ص��ل اإلي ��ران ��ي ح ��ول ال �ع��راق
(كالم خامنئي) بعد نحو  24ساعة من
عودة املفاوضني اإليرانيني إلى طهران
ً
وتقديم تقريرهم كامال إلى القيادة.
ال ي �ع �ن��ي ه � ��ذا ط �ب �ع��ًا ت �م �س �ك��ًا إي��ران �ي��ًا
ب � �ن � ��وري امل ��ال � �ك ��ي ل �ش �خ �ص ��ه .ل � ��م ي �ك��ن
ال�ت��أي�ي��د اإلي��ران��ي ل�ه��ذا ال��رج��ل رغبويًا
ف ��ي أي ل �ح �ظ��ة ،ح �ت��ى ف ��ي أوج األزم� ��ة
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال � �ت ��ي ت �ع �ص��ف ب ��ال� �ع ��راق
منذ أش�ه��ر ،وإن ك��ان ال يمكن ان�ك��ار أن
م��واق��ف امل��ال�ك��ي ال �خ��ارج �ي��ة ،وص�لاب�ت��ه
ف��ي التعامل م��ع ملفات املنطقة ،تمثل
راف �ع��ة ق��وي��ة ل��ه ل��دى اإلي��ران �ي�ين ،ال��ذي��ن
ي ��درك ��ون ج �ي �دًا م ��دى ت �ع �ث��ره ف��ي إدارة
امل �ل �ف��ات ال��داخ �ل �ي��ة .وال ��دالئ ��ل ع�ل��ى ذل��ك
ك�ث�ي��رة .ف��ي ف �ت��رة م��ا ق�ب��ل االن�ت�خ��اب��ات،
ك��ان ج��واب اإليرانيني لكل ال��داع�ين إلى
تنحية املالكي م��ن الشيعة أنفسهم أن
ال �ك �ل �م��ة س �ت �ك��ون ل �ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع.
ول�ه��ذا السبب نزلت األط��راف الشيعية
االن �ت �خ��اب��ات ك��ل ب�لائ �ح��ة م �ن �ف��ردة ،مع
تعهد مسبق بدخول الندوة البرملانية
ت �ح��ت ل� ��واء «ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي» .ومل��ا
ص��درت النتائج وأظ �ه��رت ف��وز املالكي
ب��أك �ب��ر ع� ��دد م ��ن امل� �ق ��اع ��د ،وت �ص��اع��دت
ح� ��دة امل� �ع ��ارض ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ل �ل �م��ال �ك��ي،
ك��ان ال�ج��واب اإلي��ران��ي «اتفقوا على من
تريدون ضمن ضوابط ثالثة :ال حكومة
من خارج التحالف الوطني ،وال حكومة
من دون املجلس األعلى ،وال حكومة من

دون رضى املرجعية».
ص �ح �ي��ح أن� � ��ه ف� ��ي ت� �ل ��ك األي� � � � ��ام ،ب�ع�ث��ت
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ب��أك �ث��ر م ��ن رس��ال��ة
ت�ع�ل��ن ف�ي��ه رف�ض�ه��ا ال�ت�ج��دي��د للمالكي،
ّ
ل �ك��ن امل�ع�ن�ي�ين ف��ي ط �ه��ران ل��م يعيروها
اهتماما مباشرًا ،لكونها من دون رافعة
على األرض .جل اهتمامهم كان منصبًا
ع�ل��ى اص�ل�اح ذات ال�ب�ين ب�ين ال�ع��راق�ي�ين
أنفسهم ،مع علمهم املسبق بأنه ال يمكن
ألي رئيس حكومة آخر أن يصل السلطة
ّ
يسميه املالكي أو يوافق على
من دون أن
تسميته .في النهاية ،يبقى رئيس أكبر
كتلة برملانية ،نواتها  93نائبًا ،لكنها
تصل في بعض الحسابات (التحالفات
ال �ف��ردي��ة) إل ��ى ن �ح��و  120ب��رمل��ان �ي��ًا .أم��ا
اليوم ،بعدما جعل األميركيون أنفسهم
املالكي عنوانًا للمعركة ال��دائ��رة حاليًا
في العراق ،فقد بات التمسك به مفتاحًا
ل�ل��رب��ح وال �خ �س��ارة ،وم��ا ع ��ادت القضية
قصة ت��وازن��ات داخلية ،بل تحولت إلى
«مؤامرة أميركية تركية قطرية سعودية
لتوجيه ضربة إلى محور املقاومة»!
وب��ال �ح��دي��ث ع ��ن «امل � ��ؤام � ��رة» ال ب ��د من
اإلش��ارة إل��ى مجموعة من النقاط ،لعل
أواله � ��ا أن ��ه م ��ا ع ��اد م�ه�م��ًا ال �ب �ح��ث عن
أسباب ما حصل والجهات التي دفعت
باتجاهها ،س��واء كانت أطرافا منعزلة
أو غ��رف��ة ع �م �ل �ي��ات م �ش �ت��رك��ة .ف��األم��ور

لم يكن التأييد
اإليراني للمالكي
رغبويًا في أي لحظة

ب �خ��وات �ي �م �ه��ا وت��داع �ي��ات �ه��ا .وم� ��ع ذل��ك
يمكن الجزم بقدر معقول من الدقة ،بأن
التفجير ف��ي ال �ع��راق ج��اء ع�ل��ى خلفية
ال �ن �ج��اح ف��ي اج � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ف��ي كل
من سوريا والعراق ،وتأمني فوز بشار
األسد ونوري املالكي فيهما.
ع �ل �م��ا ب � ��أن ان �ت �خ ��اب ��ات س ��وري ��ا ك��ان��ت
مفصال كاشفًا أظهر محدودية هامش

نتنياهو :إيران هي الخطر األكبر
على الساحة العراقية
رغ� � ��م ال � �ح � ��دث ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال � ��ذي
ي �ح �ت��ل رأس اه �ت �م��ام��ات امل��ؤس �س��ة
اإلسرائيلية ،بكل فروعها السياسية
واألمنية والعسكرية ،حرص رئيس
ال �ح �ك ��وم��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،ب �ن �ي��ام�ين
ن�ت�ن�ي��اه��و ع�ل��ى ال�ت��أك�ي��د ال �ص��ري��ح أن
امل �ص �ل �ح��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت �ك �م��ن ف��ي
استمرار القتال وتفاقمه في العراق،
م�ش��ددًا على أن «ال�خ�ط��ر األك�ب��ر في
الساحة العراقية هو إيران».ولم يترك
نتنياهو للمصادر املقربة واملسؤولني
وال�خ�ب��راء اإلسرائيليني التعبير عن
مكامن مصلحة ال��دول��ة العبرية ،إزاء م��ا يجري ف��ي الساحة العراقية ،ب��ل اختار
التعبير املباشر والصريح والعلني ،في مقابلة مع شبكة  ،NBCبالقول «عندما
يقاتل أعداؤك بعضهم البعض ،ال تدعم أيًا منهم وإنما اعمل على إضعافهم» ،ودعا
الواليات املتحدة إلى عدم دعم طرفي الصراع على الساحة العراقية ،مستخدمًا
التعبيرات املذهبية في توصيف الصراع عبر التحذير من دعم «الشيعة واملتمردين
السنة» في الصراع على العراق ،مبررًا ذلك بأن «كال املعسكرين هما أعداء للواليات
املتحدة».وحذر نتنياهو من أي تعاون مع إي��ران على الساحة العراقية ،وه��و ما
يؤكد صحة املعلومات التي تم تداولها في الساحة اإلسرائيلية ،في األيام األخيرة،
عن مخاوف تسود أوساط صناعة القرار السياسي واألمني في تل أبيب ،من أن
تتمكن إي��ران من توظيف ذلك على طاولة املفاوضات النووية .هذه املخاوف عبر
عنها نتنياهو أيضًا بالتحذير من أن��ه «يمكن إلي��ران أن تستغل األزم��ة من أجل
دفع طموحها لتطوير سالح نووي إلى األم��ام» ،واصفًا مسألة كهذه بأنها «خطأ
ت��راج�ي��دي ،ألن أي تطور آخ��ر يصغر أم��ام ذل��ك» .كما ح��ذر م��ن «ال�س�م��اح إلي��ران
بالسيطرة على العراق كما يحصل في سوريا ولبنان».وفي ما يتعلق باملوقف من
املفاوضات النووية في جنيف ،حذر نتنياهو من التوصل إلى اتفاق بني ()1+5
وإيران ،معتبرًا أن قرارًا كهذا «يمكن أن ّ
يغير التاريخ».
(األخبار)

ال� �ح ��رك ��ة ل � ��دى امل �ج �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح��ة،
ب��دل �ي��ل ع �ج��زه��ا ع ��ن إج� �ه ��اض ع�م�ل�ي��ة
االق � �ت ��راع ال � ��ذي ك ��ان ي �ع��د أم � �رًا ح�ي��وي��ًا
بالنسبة إليها.
م � ��ن ه� �ن ��ا ك� ��ان� ��ت ال � �س ��اح ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة،
ب� �ص ��راع ��ات� �ه ��ا وإخ� � �ف � ��اق ال� �ن� �ظ ��ام م�ن��ذ
 2003ع �ل��ى ك ��ل امل �س �ت��وي��ات ال�ت�ن�م��وي��ة
والعسكرية واالجتماعية والسياسية،
ً
فضال عن األزم��ة التي تعصف بالبالد

م�ن��ذ م ��دة ،ال�س��اح��ة الطبيعية للضربة
االنتقامية.
الحديث عن «استقاللية» داع��ش يبدو
مقنعا من دون أن يعني أنها ال تحظى
ب��دع��م أط � ��راف أق�ل�ي�م�ي��ة ع ��دي ��دة بحكم
ال�ت�خ��ادم املبني على تقاطع املصالح.
ال �س �ع ��ودي ��ة ت ��ري ��د اس� �ت� �ع ��ادة ع��اص �م��ة
العباسيني وتعزيز أوراق�ه��ا في مقابل
إي��ران .وتركيا تريد نصرا إقليميًا بعد

هزائم متتالية ،باالضافة إلى مصلحة
ف��ي دول��ة ك��ردي��ة تابعة تمتص نفطها.
وق� �ط ��ر ت ��ري ��د اس� �ت� �ع ��ادة دور إق �ل�ي �م��ي
ً
م � �ف � �ق ��ود .ف � �ض �ل�ا ع � ��ن إس� ��رائ � �ي� ��ل ال �ت��ي
تريد تفجير أي ب��وادر الت�ف��اق أميركي
إيراني ،وتقسيم املنطقة الى فسيفساء
ع��رق�ي��ة وم��ذه�ب�ي��ة ،وأم�ي��رك��ا ال�ت��ي تريد
ال� �ح ��ؤول دون إح� �ي ��اء ط��ري� ّ�ق ال �ح��ري��ر،
وم�ص�ل�ح��ة ال�ك��ل ب �ـ»ه�ل�ال س��ن��ي» يقطع
«ال�ه�لال الشيعي» ...وبغض النظر عن
مدى مساهمة كل من هذه األط��راف في
نشوب األزم��ة ،فإنها جميعا سعت إلى
ام�ت�ط��ائ�ه��ا واالس �ت �ف��ادة م�ن �ه��ا .ال�لاف��ت
ه�ن��ا ك��ان م��وق��ف واش�ن�ط��ن ،ال�ت��ي ت��درك
جيدًا أنها ق��ادرة على توظيف التمدد
ال��داع �ش��ي تكتيكيًا ،وط��امل��ا ب�ق��ي تحت
السيطرة ،لكنها حاسمة في أن��ه يمثل
خ �ط��را ع�ل��ى أم�ن�ه��ا ال�ق��وم��ي ع�ل��ى امل��دى
ال �ط��وي��ل .ك��ذل��ك ح ��ال ال �س �ع��ودي��ة ،ال�ت��ي
سبق أن عانت اآلث��ار السلبية لظاهرة
األف �غ ��ان ال �ع ��رب ،ف�ك�ي��ف إذا ك ��ان امل ��ارد
التكفيري يترعرع على حدودها.
ال� �خ�ل�اص ��ة ،س �ع��ى ال� �ك ��ل إل � ��ى ت��وظ �ي��ف
ال �ت �ط��ورات ل�ت�ع��وي��ض خ�س��ائ��ر األع ��وام
امل� ��اض � �ي� ��ة .وت� � �ح � ��ول األم� � � ��ر ف � �ج� ��أة ّ م��ن
«ه �ج��وم داع �ش��ي» إل��ى «ث ��ورة ال�س��ن��ة»،
تحت عنوان أن «من بني كل  10مقاتلني،
 8م��ن البعثيني وع�س�ك��ر ص ��دام ،وفقط
اس�لام�ي��ان اث �ن��ان» ،م��ع ع��روض بوضع
حد سريع للظاهرة املستجدة إذا جرت
االستجابة لبعض الشروط «التي تعيد
العقارب إلى الوراء لسنوات خلت».
ب�ق�ي��ت إي� � ��ران ،ال �ت��ي ي �ب��دو أن �ه��ا األك �ث��ر
حرصا على وح��دة العراق ،ليس طبعا
بسبب الحجة ال�س��اذج��ة بأنها تفضل
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ع ��راق ك��ام�لا ع�ل��ى أن
تحكم ج��زءًا منه ،ب��ل ألنها ت��درك أن أي
تقسيم ل �ب�لاد ال��راف��دي��ن سيعني دول��ة
ك��ردي��ة س�ت�ك��ون اس��رائ �ي��ل ج��دي��دة على
حدودها الغربية ،ودولة سنية تكفيرية
تخوض معها حرب استنزاف ال تهدأ.
إي��ران التي ح��دد مرشدها أم��س الرؤية
وامل �س��ار ،ب�م��ا يشير إل��ى ح��رب ج��دي��دة
س �ت��دور رح��اه��ا ف��ي ال �ع��راق ،ول��ن تقف
آث��اره��ا ع�ن��د س��وري��ا واألردن ول�ب�ن��ان،
ب �م��ا ي�ن�ب��ئ ب�ص�ي��ف س��اخ��ن ،ي��رج��ح أن
تكون حرارته أكثر حماوة مما قد يقدر
البعض.

انسحاب «تكتيكي» يهدي األنبار لـ«داعش»
م ��رة أخ� ��رى ،ت�ت�ك��رر ان �س �ح��اب��ات ال�ج�ن��ود
العراقيني من ساحة املعركة ،وإن اتخذت
ط��اب�ع��ًا «تكتيكيًا» ه��ذه امل ��رة؛ وف��ي وق��ت
ت� ��زام � �ن� ��ت ف� �ي ��ه ه � � ��ذه االن � �س � �ح� ��اب� ��ات م��ع
اش �ت �ب��اك��ات دارت بي��ن ع�ن��اص��ر «داع ��ش»
والفصائل املتحالفة معه ،طالب رئيس
وزراء كردستان وائتالف الوطنية رئيس
الوزراء العراقي نوري املالكي باالستقالة.
وق��ال شهود وم�ص��ادر أمنية إن عناضر
تنظيم «داعش» ،سيطروا على ثالث مدن
في محافظة األنبار بغرب العراق أمس.
وق � � � � ��ال م� � � �س � � ��ؤول ف � � ��ي االس� � �ت� � �خ� � �ب � ��ارات
ال �ع �س �ك��ري��ة« :ان �س �ح �ب��ت ق � ��وات ال�ج�ي��ش
م��ن راوة وع��ان��ة وال��رط �ب��ة ه��ذا ال�ص�ب��اح،
وت� �ح � ّ�رك ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة في
العراق والشام سريعًا للسيطرة على هذه
البلدات».
م � � ��ن ج � �ه � �ت � ��ه ،أع � � �ل� � ��ن امل� � �ت� � �ح � ��دث ب ��اس ��م
م �ك �ت��ب ال �ق ��ائ ��د ال� �ع ��ام ل �ل �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
ال�ع��راق�ي��ة ،الفريق ق��اس��م ع�ط��ا ،أن ال�ق��وات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ان�س�ح�ب��ت م��ن ت �ل��ك امل� ��دن في
إج ��راء «ت�ك�ت�ي�ك��ي» ،ي�ه��دف إل��ى «تحشيد
اإلمكانيات».
وق��ال «ه��ذا ق��رار ات�خ��ذه ال �ق��ادة ،وه��ذا ما
يطلق عليه إع��ادة انفتاح ال�ق��وات ،ونرى
أن اإلجراءات تسير بشكل جيد لتحشيد

اإلم�ك��ان�ي��ات وض �م��ان ق��وة ه��ذه امل�ن��اط��ق،
وان�س�ح��اب ال�ق�ط��اع��ات ه��و ل�غ��رض إع��ادة
االنفتاح».
وت� �ع� �ل� �ي� �ق ��ًا ع� �ل ��ى ان � �س � �ح� ��اب� ��ات ال �ج �ي��ش
ال�ع��راق��ي ،ح��ذر م�س��ؤول ع��راق��ي أم��س ،من
سيطرة مسلحي «داع��ش»ع�ل��ى محافظة
األنبار ،لو لم تسارع القيادة العامة إلى
توجيه ضربات جوية لهم.
ً
وم �ض ��ى ق ��ائ�ل�ا إن «األوام� � � ��ر ال�ع�س�ك��ري��ة
ج � ��اءت ب��ان �س �ح��اب ال� �ق ��وات األم �ن �ي��ة من
م�ن��اط��ق ع��ان��ة وراوة ع�ل��ى خلفية زي ��ادة
معدل التعرضات (الهجمات) املسلحة»
م � ��ن م �س �ل �ح ��ي «داع � � � � � ��ش» .وأض� � � � ��اف إن
«ال �ح��دود أصبحت مفتوحة ب�ين ال�ع��راق
وس��وري��ا ب�ع��د س �ق��وط م�ع�ب��ر ال�ق��ائ��م (ف��ي
األن � �ب � ��ار) ،ل� ��ذا أص �ب �ح��ت ال �ح��اج��ة م�ل�ح��ة
لتكثيف طيران الجيش في تلك املناطق،
واستهداف تجمعات داعش».
ّ
وف��ي م��ا يتعلق ب��األن�ب��اء ال�ت��ي تحدثت
ع ��ن س �ي �ط��رة م �س �ل �ح��ي «داع� � � ��ش» ع�ل��ى
منفذي الوليد (م��ع س��وري��ا) ،وطريبيل
(م��ع األردن) ال �ح��دودي�ين ،وع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن تأكيد ال�ع��دي��د م��ن امل �ص��ادر ل�ه��ا ،إال
أن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ن�ف��ت ه��ذه
ً
املعلومات ،م��ؤك��دة أن املنفذين يعمالن
بكامل طاقتهما وتحت إش��راف القوات

األمنية .في هذا الوقت ،قال مصدر أمني
أم � ��س ،إن ق � ��وات م ��ن ال �ج �ي��ش ال �ع��راق��ي،
م� �ح ��اص ��رة م �ن��ذ أي� � ��ام ف ��ي م� �ط ��ار ت�ل�ع�ف��ر
غرب مدينة املوصل ،تسعى إلى وساطة
ع �ش��ائ��ري��ة ل� ��دى «داع � � � ��ش» ،ل �ع �ق��د ه��دن��ة
ت �س �م��ح ل �ت �ل��ك ال � �ق� ��وات ب ��االن �س �ح ��اب م��ن
املطار.
من جانب آخ��ر ،وفي خبر يطرح احتمال
حصول اجتياح «داع�ش��ي» ،من الجنوب
ه� ��ذه امل� � ��رة ،ك �ش �ف��ت ال �ل �ج �ن��ة األم �ن �ي��ة ف��ي
مجلس محافظة ذي قار أمس ،عن وجود
 3000م �س �ل��ح اح� �ت� �ش ��دوا ع �ل��ى ال� �ح ��دود
السعودية ،ويعتزمون دخول العراق عبر
الصحراء بني الناصرية والسماوة ،فيما
أك ��دت ات �خ��اذ جملة اس �ت �ع��دادات إلح�ب��اط
تسللهم.
كذلك ،أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب أمس،
م�ق�ت��ل  40ع �ن �ص �رًا م��ن ت�ن�ظ�ي��م «داع � ��ش»،
وت��دم�ي��ر  5ع�ج�لات ت�ع��ود ل�ه��م ف��ي مدينة
تكريت ،مركز محافظة صالح الدين.
إلى ذلك ،قال الفريق قاسم عطا ،إن «إيران
أع��ادت للعراق  130طائرة حربية م��زودة
باألسلحة ،كانت تحتجزها منذ أكثر من
 20سنة» .وأض��اف إن «ه��ذه الطائرات تم
تزويدها بأسلحة متطورة» ،مشيرًا إلى
أن�ه��ا «س�ت�ش��ارك ف��ي امل �ع��ارك ض��د داع��ش،

لتحرير مدينة املوصل من هذا التنظيم».
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ال ت �ب��دو ال �ع�لاق��ات بني
ال �ج �م ��اع ��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة امل �ت �ح��ال �ف��ة ض��د
ال �ح �ك��وم��ة ،س�ل�س��ة ت �م��ام��ًا .ح�ي��ث ان��دل�ع��ت
أول م ��ن أم� ��س اش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن م�ق��ات�ل��ي
«داع ��ش» وعشائر أخ��رى يدعمها جيش
ال �ن �ق �ش �ب �ن��دي ،ال � ��ذي ي� �ق ��وده ض� �ب ��اط م��ن

نجيرفان البارزاني (األناضول)

النظام السابق ،حول الحويجة التي تعد
حصنًا لهذه الجماعات ف��ي جنوب غرب
كركوك.
وقالت املصادر إن أكثر من عشرة أشخاص
لقوا حتفهم في تلك االشتباكات.
سياسيًا ،أكد رئيس حكومة إقليم شمال
ال � �ع ��راق ن �ي �ج �ي��رف��ان ال� �ب ��رزان ��ي ،ض� ��رورة
اس�ت�ق��ال��ة رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن��وري
املالكي «من أجل سالمة العراق».
وك� �ش ��ف ع ��ن أن � ��ه ك � ��ان ق� ��د ح � ��ذر ح �ك��وم��ة
ً
بغداد من عمليات «داع��ش» ،قائال «نحن
ف��ي حكومة إقليم ش�م��ال ال �ع��راق ،حذرنا
حكومة ب�غ��داد قبل  6أش�ه��ر م��ن هجمات
«داع� � � � ��ش» ،ون �ص �ح �ن��ا امل ��ال� �ك ��ي ب��ات �خ��اذ
ت��داب�ي��ر ف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ت�ه��دي��دات ضد
امل ��وص ��ل خ �ص��وص��ًا ،ل �ك��ن امل��ال �ك��ي رف��ض
توصياتنا وأكد عدم وجود أي مشكلة».
م��ن جانبه ،ط��ال��ب ائ�ت�لاف الوطنية ال��ذي
يتزعمه رئيس ال ��وزراء العراقي األسبق،
إياد عالوي ،أمس ،املالكي باالستقالة من
منصبه وت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة إن �ق��اذ وط�ن��ي.
وقال عضو ائتالف الوطنية حامد املطلك:
«نطالب رئيس الحكومة املالكي باتخاذ
ق��رار ح��اس��م وت�ق��دي��م استقالته ك��ي ندفع
الخطر القادم عن بالدنا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

