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أنقرة/
ــي،  الرتك ــوزراء  ال ــس  رئي ــن  أعل
ــكريني  ــيل يلدريم، مقتل عس بن ع
ــبت، جراء  ــني اثنني، أمس الس تركي
ــكرية خالل  ــة عس ــقاط مروحي إس
تحليقها بمنطقة عفرين السورية 

يف إطار عملية "غصن الزيتون".
ــا  ــة ألقاه ــم، يف كلم ــال يلدري وق
ــقطت واحدة من  بوالية موغال: "س
ــني نفذتا مهمات  مروحيتني ضاربت
ــن  غص ــة  عملي ــار  إط يف  ــة  قتالي
ــهاد اثنني من  ــون، وتم استش الزيت

عسكريينا".
ــباب  ــم إىل أن "أس ــار يلدري وأش
ــة القتالية لم يتم  ــقوط هذه اآللي س
ــددا:  ــد"، وأضاف مش تحديدها بع
ــت لدينا أدلة قاطعة حول ما  "ليس
ــقوط املروحية ناجم عن  إذا كان س

تدخل خارجي".
ــوم،  الي ــن  م ــابق  س ــت  وق ويف 

ــي، رجب طيب  ــن الرئيس الرتك أعل
ــة  مروحي ــقوط  س ــن  ع ــان،  أردوغ
ــي مقاطعة  ــة جنوب ــكرية تركي عس
ــوريا  ــدود مع س ــىل الح ــاي ع هات
ــاركتها يف عملية "غصن  ــاء مش أثن
ــا تركيا يف  ــي تجريه ــون"، الت الزيت

منطقة عفرين السورية.

ــا  م ــع  م ــض  يتناق ــح  ترصي ويف 
ــان، يف  ــم، أوضح أردوغ ــه يلدري قال
ــاع لفرع  ــالل اجتم ــة ألقاها خ كلم
حزبه "العدالة والتنمية" يف مدينة 
ــطنبول، بحسب ما نقلته وكالة  إس
"األناضول" الرتكية الرسمية: "قبل 
ــدى مروحياتنا  ــقطت إح قليل أس

ــا  عملياتن ــالل  خ ــكرية  العس
العسكرية يف عفرين السورية".

ــان  أردوغ ــس  الرئي ــد  وتوع
ــقطوا"  "أس ــن  الذي ــني"،  "اإلرهابي
ــرد قاس، يف  ــكرية ب املروحية العس
ــد أن الحادث وقع جراء تدخل  تأكي

خارجي.
ــي يف الـ20  ــارش الجيش الرتك وب
ــل  ــع فصائ ــاون م ــر بالتع ــن يناي م
ــن الزيتون"  ــة عملية "غص معارض
ــة  ــراد يف مدين ــلحني األك ــد املس ض

عفرين شمال غرب سوريا.
ــن "وحدات  ــرة كال م ــرب أنق وتعت
ــعب" الكردية و"حزب  ــة الش حماي
ــا  وهم ــي"،  الديمقراط ــاد  االتح
ــف  لتحال ــيان  األساس ــان  املكون
ــة"،  الديمقراطي ــوريا  س ــوات  "ق
ــني  وحليف ــني  إرهابي ــني  تنظيم
ــتاني"  الكردس ــال  العم ــزب  لـ"ح

املحظور يف تركيا.
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تحقيق استقصائي: تحقيق استقصائي: 

ــتقصائي  اس ــق  تحقي ــر  أظه
ــن" األوروبية،  أجرته وكالة "إيري
ــدت مع عدد  ــعودية تعاق أن الس
ــط  الضغ ــات  جماع ــن  م ــري  كب
ــة،  العام ــات  العالق ورشكات 
األمريكية والربيطانية؛ للتخلُّص 
ــي  الت ــيئة"  الس ــمعة  "الس ــن  م
لحقت بها جراء الحرب يف اليمن.
ــة  اإلخباري ــة  الوكال ــت  وقال
املتخصصة يف الشؤون اإلنسانية 
ــذه  ه إن  ــف)،  جني ــا  (مقره
ــة تعهدت  ــرّوج لخط ــرشكات ت ال
ــاض بتقديم نحو  ــا الري بموجبه
3.5 مليارات دوالر من املساعدات 

العينية والنقدية لليمن.
ــق أن اإلعالن  ــف التحقي وكش
ــم يصل للصحفيني  عن الخطة ل
من التحالف العربي الذي تقوده 
ــة  ــؤويل اإلغاث ــعودية أو مس الس
ــن رشكة  ــل جاء م ــعوديني؛ ب الس
ــة، وفيه  ــة بريطاني ــات عام عالق

دعوة لهم لزيارة اليمن.
ــة  الخط أن  ــق  التحقي ــر  وذك
ــورة  ص ــع  "تلمي إىل  ــدف  ته

ــعودية أمام املجتمع الغربي  الس
ــرب  باليمن"والح ــق  يتعل ــا  فيم
ــنوات، والتي  ــتمرة منذ 3 س املس
ــرية  كب ــة  مجاع ــا  وراءه ــت  خّلف
ــورة غري  ــراض بص ــار األم وانتش

مسموقة.
واستند التحقيق اإلنساني إىل 
ــا الرشكات  مته ــمية، قدَّ وثائق رس
يف  ــدل  الع وزارة  إىل  ــة  األمريكي

الواليات املتحدة.
ــإن إحدى  ــب الوثائق، ف وحس
ــل  ِقب ــن  ــتأَجرة م ــرشكات املس ال
ــي "كورفيس إم إس  الرياض، وه
ــتني مرة  ــروب"، تواصلت س إل غ
ــتة أشهر، مع مؤسسات  خالل س
ــم  لتقدي ــة؛  أمريكي ــة  إعالمي
معلومات وتحليالت صاغتها عن 

دور السعودية يف اليمن.
ــاً  أيض ــة  الرشك ــذه  ه ــر  وتدي
ــاً بالخطة  ــاً إلكرتونياً خاص موقع
ــل  للتواص ــع  ومواق ــعودية  الس
االجتماعي، بتكليف من السفارة 

السعودية يف واشنطن.
ــلت  ــة أخرى أرس ــاك رشك وهن

ــالت إىل  ــاالت والتحلي ــات املق مئ
ــرس األمريكي،  الكونغ أعضاء يف 
ــات  العملي إن  ــا  فيه ــت  قال
واإلمارات  ــعودية  للس العسكرية 
ــة  محارب إىل  ــدف  "ته ــن  اليم يف 
ــني  املدني ــة  حماي وإن  ــاب،  اإلره
ــات  أولوي رأس  ــىل  ع ــن  اليم يف 

التحالف".
ــل"  في ــج  "بي ــة  رشك ــا  أم
ــة، فقد انتقت عدداً من  الربيطاني
الصحفيني الغربيني، ونظمت لهم 
ــن؛ لتصوير وصول  رحلة إىل اليم

شحنة مساعدات سعودية.
ــن  "فوري ــة  مجل ــرت  ذك ــد  وق
بولييس" األمريكية أن السعودية 
ــط  الضغ ــات  جماع ــدد  ع زادت 
ــن 25  ــا م ــل لصالحه ــي تعم الت
ــني  ــالل العام ــة خ إىل 145 جماع

املاضيني.
وتتهم وسائل إعالٍم، التحالَف 
ــن  ــعودية بش ــوده الس ــذي تق ال
ــف مناطق يف  ــارات جوية وقص غ
ــل عدد كبري  ــن، أدت إىل مقت اليم

من املدنيني، دون تحديده.
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بغداد/ وكاالت
ــتخباراتي  اس ــر  تقري ــف   كش
ــاع  ــن وزارة الدف ــا ع ــدر حديث ص
ــهلت  ــعودية س العراقية، أن الس
ــفر اإلرهابيني  ــام 2004 س منذ ع
لديها إىل العراق للتخلص منهم.

اىل  ــي  العراق ــر  التقري ــار  وأش
ــوا  مثل ــعوديني  الس ــني  املقاتل ان 
ــن مقاتيل  ــة م ــو 20 %يف املائ نح
ــوريا يف  ــراق وس ــش" يف الع "داع

العام 2017.
ــع  ــي رفي ــؤول عراق ــال مس وق
ــي  "العرب ــة  لصحيف ــتوى  املس
الجديد"، أن "التقرير يخلص إىل 
ــاض كانت تريد التخلص  أن الري
ــا من خالل  ــن املتطرفني ولديه م
ــفرهم إىل العراق،  التغايض عن س
ــاً أمنياً لها"،  ــكلون أرق كونهم يش
ــة العراقية  ــا أن "الحكوم موضح
ــح أن تتبنى موقفاً  ــن غري املرج م
ــبب  ــعودية بس ــن الس ــراً م مغاي
ــات الواردة  ــر، كون املعلوم التقري

ــادة  ــرتة إع ــن ف ــدث ع ــه تتح في
ــفراء  الس ــادل  وتب ــات  العالق
ــني البلدين  واالنفتاح الحاصل ب
خالل األشهر الثمانية املاضية". 
ــر الخاص  ــاف أن "التقري وأض
الذي يرصد املقاتلني األجانب يف 
ــو األول من نوعه منذ  العراق، وه
ــر تراجعاً كبرياً  ــام 2004، أظه الع
ــبة  ــت نس ــم، إذ تراجع يف عدده
تدفق املتطرفني إىل العراق بشكل 
ــهر الثالثة املاضية"،  كبري يف األش
ــرة  هج ــاك  "هن ان  اىل  ــريا  مش
عكسية ملقاتلني من داعش قرروا 
ــودة إىل دولهم يف أوروبا ودول  الع
ــار  انكس ــد  بع ــة  مختلف ــة  عربي

التنظيم عىل يد العراقيني".
ــؤول العراقي "كان  ــع املس وتاب
هناك من يدفع األموال كي يصل 
ــل، واليوم هناك  إىل العراق ويقات
ــل إىل 10  ــوال، تص ــع أم ــن يدف م
آالف دوالر، كي يخرج منه ويعود 
إىل بالده، وهذا تطور مهم"، الفتا 

ــلطات  ــر اتهم الس اىل ان "التقري
ــبة  ــعودية، صاحبة أعىل نس الس
ــن مواطنيها يف العراق،  مقاتلني م
ــرسب املئات من  ــايض عن ت بالتغ
ــدم  وع ــراق،  الع إىل  ــني  اإلرهابي
ــا يتعلق  ــع بغداد يف م ــاون م التع
ــور  ــماء وص ــن أس ــا ع بإخطاره
ــا بالغات  ــم تلقيه ــني، رغ املتطرف
من ذوي وعائالت املتطرفني تفيد 

بأنهم أصبحوا يف العراق".
وكانت مؤسسة صوفان غروب 
ــة يف األمن  ــة املتخصص األمريكي
االسرتاتيجي، كشفت يف منتصف 
العام املايض، يف تقرير موسع عن 
جنسيات اإلرهابيني ان الجنسية 
ــت املرتبة األوىل  ــعودية احتل الس
يف أعداد مقاتيل تنظيم "داعش" 
ــوريا، بواقع 2500  ــراق وس يف الع

إرهابي كحد أدنى.
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عمان/ وكاالت
ــرتاف  واع ــدس  الق ــة  قضي ــرت  فج
ــد ترامب بها  ــس األمريكي دونال الرئي
الخالفات  ــالل  ــان االحت لكي ــة  عاصم
ــي بدأت تطفو  ــعودية الت االردنية الس
ــب  وذه ــدة،  واح ــة  دفع ــطح  الس اىل 
ــكل  وبش ــرتاف  لالع ــان  بعم ــر  األم
ــا عىل األزمة  ــي بوجودها وتأثريه علن

االقتصادية التي تمر بها البالد.
ــة  ــي بالوكال ــوزراء األردن ــس ال رئي
ــف وللمرة األوىل  ممدوح العبادي، كش
ــعودية الدعم عن بالده  ــن قطع الس ع
ــاه القدس،  ــان اتج ــب مواقف عم بس
ــجم مع مزاج ويل العهد  والذي ال ينس
ــلمان، وقال  ــد بن س ــعودي محم الس
ــي أن يعي بأن  ــىل املواطن األردن إن ع
بالده تدفع ثمن مواقفها تجاه القدس 
ــرتن  ــا مق ــيل عنه ــة، وإن التخ املحتل
ــاعدات، وأضاف العبادي  بتدفق املس
ــه  ــة أن ــة األردني ــات لإلذاع يف ترصيح
ــعودية كما كان  ــد دعم من الس ال يوج
ــس  النف ــىل  ع ــاد  االعتم وأن  ــابقا،  س
ــدا عىل غياب  ــل الوحيد، مؤك هو الح

الدعم من األشقاء.
ــات األردنية  ــذا الترصيح ــي ه وتأت
ــارشة عن  ــي تتحدث مب ــة والت العلني
العقوبة السعودية عىل األردن، يف وقت 
ــنطن بوست"  ــفت صحيفة "واش كش
ــعودي  األمريكية، عن رس الخالف الس
األردني، مؤكدة أن العدوان عىل اليمن 
ــكلتا باإلضافة اىل قضية  وأزمة قطر ش
االخوان املسلمني، أهم قضايا الخالف 

بني الطرفني.
ــاك   ــان هن ف ــة  الصحيف ــب  وبحس
ــالف  الخ وراء  ــف  تق ــباب  أس ــة  ثالث
ــظ يف  ــذي لوح ــي ال ــعودي األردن الس

اآلونة األخرية:
األردن  ــض  رف ــو  ه األول:  ــبب  الس
ــاركة بالغزو  ــال قوات برية للمش إرس

السعودي لليمن قبل ثالث سنوات.
ــرتاض االردن  ــي: اع ــبب الثان والس
عىل الحصار الذي فرضته السعودية 
ــر، خاصة أن هناك  واإلمارات عىل قط
ــي يعملون يف  ــف أردن ــن 50 أل ــرث م أك

الدوحة.
ــو أن األردن  ــبب الثالث: فه أما الس
رفض املشاركة يف الحملة عىل جماعة 
ــلمني، حيث تعترب عّمان  اإلخوان املس
أن احتواء املخابرات العامة للجماعة 
ــك اإلجراءات  ــة من تل ــرث فعالي رساً أك
ــعودية واإلمارات  ــا الس ــي اتخذته الت

ضدها.

ــان  عم أن  ــة  الصحيف ــربت  واعت
ــكا يف املنطقة،  ــف ألمري ــد اهم حلي تع
ــعودي محمد  ــد الس ــم ان ويل العه رغ
ــوم حليفاً  ــات الي ــلمان الذي ب ــن س ب
مفضًال لواشنطن بدأ يتحرك الحتالل 
ــذي كان يحتله  ــيايس ال ــاء الس الفض
ــويق  ــث يحاول إعادة تس األردن، حي
ــالم املعتدل،  ــون صوتاً لإلس بالده لتك
وهي املهمة التي ظلت اململكة األردنية 

الهاشمية تلعبها طيلة عقود خلت.
وأشارت الصحيفة اىل أن محمد بن 
ــلمان وبدعم من الرئيس األمريكي  س
ــه عىل أنه  ــب يطرح نفس ــد ترام دونال
ــة  ــة النهائي ــب للصفق ــار املناس الخي
ــطينيني،  والفلس ــني  اإلرسائيلي ــني  ب
ــة، الفتة  ــار املخاوف األردني ــو ما أث وه
ــام أزمة  ــذه األي ــش ه اىل أن األردن يعي
ــة عربية  ــة يف منطق ــة خانق اقتصادي
ــاده  اقتص ــي  يعان ــث  حي ــتعلة،  مش
ــو 1.3  ــبب وجود نح ــن الضغط بس م
ــوري، باإلضافة إىل  ــئ س ــون الج ملي
ــن دول عربية أخرى، يقابل  الجئني م
ــع اإلمارات  ــك توتر يف عالقته م كل ذل

ــا  ــني كانت ــني اللت ــعودية، الدولت والس
تقدمان مساعدات مالية لألردن.

ــت  دع ــات،  الترصيح ــذه  ه ــل  وقب
ــمتهم  اس ــن  م ــني  األردني ــة  الحكوم
"االشقاء" إىل تفهم موقفها، وتحدثت 
ــق يف املوازنة  ــن عجز خان ــل أيام ع قب
ــح عنها.  ــاعدات واملن ــن قطع املس وع
ــه الثاني يف  ــك األردن عبد الل وقال مل
لقاء مع بعض طالب الجامعة األردنية 
ــة يرتبط  ــاعدات الدولي ــع املس إن قط

باملوقف األردني املدافع عن القدس.
ــك االردني أن بعض الدول  وأكد املل
ــأن التخيل  ــاومة بالده بش حاولت مس
ــدس املحتلة  ــاه الق ــن مواقفها اتج ع
مقابل معونات اقتصادية، وأشار امللك 
االردني، اىل أن عمان تتعرض لضغوط 
ــبب املوقف األردني من  اقتصادية بس
القرار األمريكي األخري باعتبار القدس 
ــان اإلرسائييل،  ــة للكي ــة عاصم املحتل
ــلت إىل  ــدول أرس ــض ال ــدا أن بع مؤك
ــائل مفادها أن تغري املوقف  األردن رس
األردني من موضوع القدس سينعكس 

ايجابا عىل اقتصاد األردن.

ــائل اعالم غربية  كذلك كشفت وس
ــعودية  ــابق أن الس وعربية يف وقت س
ــك  ــىل املل ــرية ع ــا كب ــت ضغوط مارس
ــاركة يف القمة  ــن املش ــي ملنعه م االردن
ــالمية التي انعقدت قبل أسابيع  االس
ــس  الرئي ــرار  ق ــد  بع ــطنبول  اس يف 
ــرتاف  االع ــب  ترام ــد  دونال ــي  االمريك
ــالل  االحت ــان  لكي ــة  عاصم ــدس  بالق
ــفارة االمريكية من تل أبيب  ونقل الس
ــو ما أثار موجة غضب عارمة  اليها وه

يف العاملني العربي واالسالمي.
ــة أن  ــة مطلع ــادر اردني ــد مص وتؤك
ــط بني  ــا التوس ــدأت فعلي ــارات ب االم
ــرات يف  ــة التوت ــاض إلزال ــان والري عم
ــري محمد بن  ــني االردن واالم العالقة ب
سلمان خصوصا بعد االنباء عن عدم 
ــعودية لدور االردن يف رعاية  تفهم الس
القدس وبعد اعتقال امللياردير صبيح 
ــلمان، ووضعت  املرصي بأمر من بن س
زيارة امللك األردني عبد الله الثاني اىل 

أبو ظبي يف هذا االطار.

الخالفات األردنية السعودية تلقي الخالفات األردنية السعودية تلقي 
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