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�أع�ضاء في الكونغر�س يهددون ب�إلغاء �أي اتفاق نووي مع �إيران بعد انتهاء والية �أوباما

وفد من الوكالة الذرية يبحث في طهران النقل النیوتروني واالنفجارات
قال أمين المجلس األعلى لألمن
القومي اإلي��ران��ي علي شمخاني أن
بالده رسمت كل خططها التسليحية
واالقتصادية على أساس وجود هذا
الحظر المفروض عليها.
وخ�ل�ال م��راس��م ت��دش��ي��ن م��دم��رة
«دماوند» النووية المتطورة ببحر
قزوين ،قال شمخاني إن إيران حققت
خ�لال ه��ذه البرهة إن��ج��ازات نووية
كبيرة ،مؤكدا ً أن حركة التنمية في
إيران على رغم الحظر الجائر تبعث
على الفخر.
إل��ى ذل���ك ،وص��ل إل��ى العاصمة
اإليرانية أمس وفد الوكالة الدولية
للطاقة الذرية برئاسة واريو رانتا في
زيارة تستغرق يومين يجري خاللها
الوفد محادثات مع مسؤولي وخبراء
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال المتحدث
باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
ب��ه��روز كمالوندي إن المحادثات
ستتم بحضور مسؤولين من وزارة
الخارجية وستتناول القضايا التي
لم ُتحسم من المرحلة الثالثة من
التعاون بين إيران والوكالة ،مشيرا ً
إلى أن الوكالة الدولية متأخرة فقط
في تحليل المعلومات المرسلة من
قبل إيران حول قضيتين من المرحلة
الثالثة.
وقال كمالوندي إن إحدی هاتين
القضيتين هي «تقدیم المعلومات
المعنیة المتفق علیها واإلیضاحات
المتعلقة بالمقالة المنشورة في إیران
حول النقل النیوتروني والمحاكاة
والحسابات ذات الصلة واستخدامها
ف��ي م����واد م��ض��غ��وط��ة» ،إذ كانت
إیضاحاتنا التي قدمناها كافیة وال
توضیح خاصا ً لها أكثر من ذلك.
وأض����اف أن «ال��ق��ض��ی��ة األخ���ری

علي شمخاني
تتعلق بمزاعم حدوث انفجارات في
مدينة مریوان حیث قلنا لهم بأنكم
إذا تعتقدون أن انفجارات قد وقعت،
فلتحددوا مكانها كي نعمل نحن على
وصولكم ألیها بصورة محددة».
وأوض���ح ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
مشروع التعاون خطوة خطوة بین
إیران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة
مبني علی أس���اس أن��ه إذا ل��م ننه
القضایا المختلفة لكل خطوة ال یمكن
أن نتجه إلی خطوات تالیة ،لذا فإنه
من دون االنتهاء من هاتین القضیتین
س���وف ل���ن ن��ت��ج��ه إل���ی ال��خ��ط��وات
التالیة.
وأضاف كمالوندي« :نحن ننتظر

أن تبدی الوكالة رأیها في القضیتین
المتبقیتین م��ن المرحلة الثالثة
للتعاون» ،مشيرا ً إل��ى أن التقریر
األخیر للوكالة كان غامضا ً ولم یكن
كما ینبغي أن ی��ك��ون ،ألننا كنا قد
قدمنا التوضیحات الالزمة المقنعة،
إال أن التقریر األخیر للمدیر العام لم
یعكس األمر جیداً.
وقال« :بطبیعة الحال كنا قد قدمنا
توضیحا ً لمكتب ممثلیة الجمهوریة
اإلسالمیة في فیینا لتسلیمه للوكالة
الدولیة للطاقة ال��ذری��ة لتسجیله
كوثیقة» ،مشيرا ً إلى أن إيران تؤكد
دوم�ا ً «التعاون مع الوكالة والعمل
بشفافیة» ،وقال إن إيران «لم ترتكب

أي مخالفة لتعمل علی تغطیتها ،لذا
فإننا سنعمل بشفافیة ما استطعنا
وسیستمر هذا األمر».
وأك���د م��س��ؤول إي��ران��ي أن وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة م��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف
سيلتقي نظيره األميركي جون كيري
في  15آذار ال��ج��اري في سويسرا،
وأضاف« :ستعقد اجتماعات ثنائية
وثالثية مع دول أعضاء آخرين في
مجموعة الخمسة زائ���دا ً واح���داً...
تتبعها اجتماعات بين وفود الدول
السبع» ،مضيفا ً أن «مكان انعقاد
االجتماعات سيكون على األرج��ح
مدينة لوزان السويسرية».
وف����ي ال���س���ي���اق ،ح����ذر أع��ض��اء

ج��م��ه��وري��ون ب��م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ
األميركي إيران من أن أي اتفاق نووي
تعقده مع الرئيس ب��اراك أوباما لن
يستمر بعد أن يترك الحكم وذل��ك
في تدخل غير معهود في السياسة
الخارجية.
وج���اء ف��ي الخطاب ال���ذي وقعه
 47من أعضاء مجلس الشيوخ أن
الكونغرس يلعب دورا ً في التصديق
على االتفاقات الدولية وأش��ار إلى
أن أوباما سيترك الحكم في كانون
الثاني  2017بينما سيستمر كثيرون
في الكونغرس لفترة أطول من ذلك.
وق���ال���وا« :س��ن��ع��ت��ب��ر أي ات��ف��اق
يتصل ببرنامجكم لألسلحة النووية
ال ي��ق��ره ال��ك��ون��غ��رس ل��ي��س س��وى
اتفاق تنفيذي بين الرئيس أوباما
وآي���ة ال��ل��ه خ��ام��ن��ئ��ي» ،وأض��اف��وا:
«يستطيع الرئيس المقبل إلغاء هذا
االتفاق التنفيذي بجرة قلم وبوسع
الكونغرس مستقبالً تعديل بنود أي
اتفاق في أي وقت».
وأرس��ل أعضاء مجلس الشيوخ
الخطاب بعد كلمة ألقاها رئيس وزراء
كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو أم��ام مجلسي الكونغرس
األسبوع الماضي ح��ذر فيها من أن
ال��والي��ات المتحدة تتفاوض على
«اتفاق سيء» مع طهران.
وي��ري��د الجمهوريون أن يوافق
الكونغرس على أي ات��ف��اق ن��ووي
تبرمه الواليات المتحدة مع إيران.
ل��ك��ن زع��ي��م ال��غ��ال��ب��ي��ة ف��ي مجلس
الشيوخ ميتش مكونيل ال��ذي وقع
الخطاب الذي نشر أمس وافق على
تأجيل التصويت على مشروع قانون
يطلب م��ن أوب��ام��ا إح��ال��ة أي اتفاق
للكونغرس للموافقة عليه وسط
غضب من الديمقراطيين.

�أوروبا ترتعد من ال�ساعين �إلى «داع�ش» والعائدين ب�أفكاره

حذر رئيس جهاز االستخبارات
العسكرية األلمانية «إم إيه دي»
كريستوف غرام من إمكان انضمام
جنود يحملون فكرا ً متطرفا ً إلى
الجيش األل��م��ان��ي وت��ح��ول��ه إلى
معسكر تدريب لهم.
وقال غرام في تصريح صحافي
لجريدة «فيلت» األلمانية إنه ثبت
سفر أكثر من  20جنديا ً ألمانيا ً
في السابق إلى مناطق القتال في
سورية والعراق مع نفيه وجود
جنود حاليين بينهم.
وط���ال���ب غ����رام م��ن��ح ج��ه��ازه
صالحيات أكثر ليتمكن من فحص
الملتحقين بالجيش ومراجعة إذا
ما كانت هناك شكوك جدية في
والئهم المستقبلي.
وأك�����د رئ���ي���س ال��ج��ه��از أن��ه��م
ال ي��م��ل��ك��ون إال رأي����ا ً اس��ت��ش��اري�ا ً
بخصوص المتقدمين إلى الجيش
وأنهم ال يجرون الفحوص الكافية
لهم وأن الجهاز قانونيا ً مسؤول
عن األف��راد الذين أصبحوا جنودا ً
تابعين للجيش.
ووفق بعض التقارير فإن نحو
 1000شخص يسكنون ألمانيا
يعتبرون من أنصار «داعش» منهم
 230شخصا ً يمكن أن يقوموا
بأعمال إرهابية في الدولة ،وأن
 600شخص على األقل توجهوا
إلى سورية والعراق للقتال قتل
منهم ما يقارب السبعين وعشرة
قاموا بعمليات انتحارية.
وبحسب التقديرات فقد عاد إلى
ألمانيا من مناطق القتال نحو 180
شخصا ً يمكن أن يشكلوا خطورة
وأن يساعدوا في انتشار التطرف
ف��ي ص��ف��وف مسلمين آخ��ري��ن أو
اإلعداد ألعمال إرهابية.
جاء ذلك في وقت تتزايد مخاوف
ال��ق��ارة العجوز م��ن ت��زاي��د أع��داد
مواطنيها الساعين إل��ى صفوف
«داع���ش» وأول��ئ��ك العائدين إلى
أحضانها بأفكاره.
إذ كشف رئيس الوزراء الفرنسي
م��ان��وي��ل ف��ال��س ،ف��ي تصريحات
صحافية ،أن نحو  10آالف أوروبي
ق��د ينضمون إل���ى المجموعات
المتطرفة ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
بنهاية  ،2015أكثر بـ 3مرات من

األمن االسباني يعتقل أحد المشتبهين بدعم «داعش»
الرقم المعلن حالياً.
وأشار فالس إلى وجود 1400
ف��رن��س��ي ي��ق��ات��ل��ون ف���ي ص��ف��وف
«داعش» حالياً ،ومقتل  90فرنسياً،
معربا ً عن مخاوفه من التهديد الذي
يطرحه هذا األمر ،مشيرا ً إلى عدد
كبير من المتشددين من بلجيكا
وهولندا والدنمارك وبريطانيا.
وقال« :نواجه تهديدا ً مرتفعا ًَ في
فرنسا وأوروبا ودول أخرى ،وهذا
التهديد أمامنا ولفترة طويلة».
وتتخوف بريطانيا من تفاقم
اإلره��اب على أراضيها بعد عودة
 300م��واط��ن آت��ي��ن م��ن صفوف
«داع���ش» ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق،
ك��ان��ت ل��ن��دن أدرج����ت أس��م��اءه��م
على الئحة «األشخاص المثيرين
للقلق» .وم��ن المرتقب أن تصدر
بريطانيا األسبوع المقبل قوانين
تمنع ش��رك��ات ال��ط��ي��ران م��ن نقل
ركاب يحتمل انضمامهم إلى تنظيم
«داعش» في سورية والعراق.
ون��ش��رت ص��ح��ي��ف��ة «ص��ن��داي
ت��اي��م��ز» أن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
البريطانية سيكون باستطاعتها

منع شركات الطيران من نقل ركاب
تقع عليهم شكوك بأنهم مسافرون
للقيام بأنشطة مرتبطة باإلرهاب
على رحالت ذات وجهات معروفة
بوجود أنشطة إرهابية فيها.
ي��ذك��ر أن ن��ظ��ام�ا ً آل��ي �ا ً سيقوم
بالتحقق من قوائم الركاب التي
تقدمها شركات الطيران يكشف
المسافرين الذين يشكلون خطورة،
على أن يتم منعهم من السفر وذلك
بحسب لوائح في تشريع قدم إلى
البرلمان إلل��زام الشركات بتقديم
ط��ل��ب ت��ص��ري��ح لنقل م��ث��ل ه��ؤالء
الركاب.
وأع��ل��ن��ت ال��م��ن��س��ق��ة الوطنية
لمكافحة اإلرهاب في بريطانيا أن
 22عائلة على األقل قدمت بالغات
ع��ن ف��ق��دان ش��اب��ات يعتقد أنهن
غادرن إلى سورية.
وك���ش���ف���ت ص��ح��ي��ف��ة «دي���ل���ي
تلغراف» استنادا ً إلى وثيقة قالت
إنها رسمية ،أن  700بريطاني
متطرف ،ممن التحقوا بـ»داعش»
مصنفون من قبل االستخبارات
البريطانية بأنهم «خطرون».

«ح�سم العقبان» تدريبات كويتية ـ �أميركية م�شتركة

قوات كويتية وأميركية
ب��دأ الجيش الكويتي ت��دري��ب��ات «ح��س��م العقبان»
بالتعاون مع القيادة المركزية األميركية لمواجهة
األخطار األمنية وتعزيز تعاون الدفاع اإلقليمي.
وانطلقت ال��ت��دري��ب��ات بمشاركة وزارة الداخلية
والحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء على أن تنتهي
أواخر الشهر الجاري.
وجاء في بيان المركز اإلعالمي المشترك للتدريب أن
«حسم العقبان» تهدف إلى تعزيز التعاون في الدفاع
اإلقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب
الدول الصديقة والشقيقة.
وأكد البيان أن ما يميز التدريبات مشاركة جميع دول

وب���ع���د ال���ك���ش���ف ع����ن ه��وي��ة
اإلرهابي الملقب باسم الجهادي
ج��ون ،تجددت المخاوف األمنية
إزاء المتطرفين الذين يغادرون
ب��ري��ط��ان��ي��ا ل�لال��ت��ح��اق بصفوف
تنظيم «داع���ش» وي��ق��در عددهم
بنحو  2000بريطاني وفقا ً لنواب
في مجلس العموم.
وفي سياق المخاوف األوروبية
من انتقال اإلره��اب إلى أراضيها،
أعلن وزي��ر الخارجية البلجيكي
دي��دي��ه راي���ن���درز اع��ت��ق��ال شابة
بلجيكية عقب عودتها من سورية،
بهدف استماع القضاء البلجيكي
إلى أقوالها ،بعد طردها من تركيا.
وأف��ادت النيابة الفيدرالية أن
السلطات القضائية ألقت القبض
على الشابة فور وصولها برفقة
طفلها إلى بلجيكا لتحري أسباب
اختفائها وإقامتها في سورية لـ8
أشهر.
وأوضحت النيابة الفدرالية أن
«التحقيق كشف مغادرتها بلجيكا
م��ع طفلها ،بعد لقائها بصديق
جديد ،وتوجهت إلى سورية طوعا ً

وسراً».
ف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،كشف
راي��ن��درز أن السلطات التركية
اعتقلت صديق الشابة البلجيكية
وق��ال« :يجرى تحقيق حاليا ً في
تركيا بشأن صديقها الذي توجه
بدوره إلى سورية وتلقى تدريبات
على استخدام األسلحة كما يبدو».
وتابع قائالً من الطبيعي معرفة
األع���م���ال ال��ت��ي اض��ط��ل��ع ب��ه��ا في
سورية ،مرجحا ً إج��راء تحقيقات
أيضا ً في بلجيكا.
وغ����ادرت ال��ش��اب��ة البلجيكية
منذ عام  2014بصحبة طفلها (4
أع����وام) ،متوجهة إل��ى س��وري��ة،
وأب��ل��غ��ت ب��روك��س��ي��ل السلطات
التركية باختفائها .واعترضت
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة ال��ش��اب��ة
وصديقها وطفلها على الحدود مع
سورية ،وأعيدت المرأة وطفلها
إلى موطنهما.
ف��ي��م��ا ق����درت االس��ت��خ��ب��ارات
األميركية عدد المقاتلين األجانب
في سورية والعراق بأكثر من 20
ألفاً ،مشيرة إلى أنهم جاؤوا من 90
دولة في العالم.
وتبقى ه��ذه األرق���ام تطل بين
الفينة واألخ����رى ،وإن اختلفت
ال��ت��ق��دي��رات واإلح���ص���اءات لكنها
تجمع ع��ل��ى أن ع���دد المقاتلين
األج��ان��ب ف��ي ص��ف��وف «داع���ش»
أصبح يثقل كاهل أوروبا والعالم،
ويضع الدول المعنية في مواجهة
مباشرة مع اإلرهاب والتطرف في
عقر دارها.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،اعتقلت
ال���ش���رط���ة ال��ف��رن��س��ي��ة أم����س 4
أشخاص متورطين بتدبير هجمات
في باريس بداية كانون الثاني
أسفرت عن مقتل  17شخصاً.
وقال مصدر من القوات األمنية
إن م���ن ج���رى اع��ت��ق��ال��ه��م ك��ان��ت
تجمعهم عالقات معرفة مع أحمدي
كوليبالي منفذ عملية احتجاز
الرهائن في متجر مخصص لبيع
المنتجات اليهودية «كاشيير»،
في التاسع من كانون الثاني الذي
تمت تصفيته خالل عملية تحرير
الرهائن على ي��د ق��وات الشرطة
الخاصة الفرنسية.

�إيران ...تك�سب اال�ستراتيجية وال�سيا�سة
بعد إعالن القائد العام للقوات المسلحة حيدر
العبادي في بداية آذار ،جاهزية القوات األمنية
وال��ح��ش��د الشعبي ل��ب��دء معركة تحرير صالح
ال��دي��ن ،بعد أن أع��ط��ى ف��رص��ة أخ��ي��رة للعناصر
المغرر بهم ودعاهم للعودة قبل ف��وات األوان،
أشاد بدور العشائر العراقية التي تساند القوات
األمنية.
فيما يشارك نحو  5آالف مقاتل من العشائر
ال��س��ن��ي��ة ف���ي ص��ل�اح ال���دي���ن ب��م��ع��رك��ة تحرير
تكريت ،التي انطلقت رسميا ً بعد إع�لان رئيس
الحكومة ح��ي��در ال��ع��ب��ادي م��ن س��ام��راء جاهزية
ال��ق��وات ل�لان��دف��اع إل��ى ال��م��دي��ن��ة ،بعد أن فشلت
مساع قامت بها أط��راف محلية قبل بدء الحملة
العسكرية ،بإقناع بعض العشائر ،باالنضمام
إلى الحلف المقاتل ،خوفا ً من تعرضها ألعمال
ثأرية.
إيران تمكنت من التغلغل في العمق العراقي،
وال أد ّل ع��ل��ى ذل����ك أف��ض��ل م���ن ق����وات الحشد
الشعبي التي باتت كيانا ً أمنيا ً م��وازي��ا ً للكيان
األمني المركزي التابع للدولة العراقية والتي
تقوم إي��ران باإلشراف على تدريبها ليكون لها
دور فاعل في المعارك المقبلة.
وما يميز هذه المعركة عن غيرها ،هو مشاركة
جميع أطياف الشعب العراقي من شيعة وسنة
وع���رب وأك���راد تحت ق��ي��ادة ع��راق��ي��ة إل��ى جانب
وج��ود مستشارين إيرانيين من دون أن يكون
ه���ن���اك أي دور ل��ل��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة أو ق���وات
التحالف.
ِ
تكتف فقط بتوجيه ضربات
أميركا التي لم
من ُبعد لمواقع «داع��ش» ،بل لم تقم أيضا ً بأي
إج��راء عملي بتسليح الجيش العراقي بمعدات
حديثة وم��ت��ط��ورة وف��ق��ا ً لما ن��ص عليه االتفاق
األم��ن ال��ذي وقعه العراق مع أميركا .بل تعدى
األم����ر إل���ى األخ���ط���ر م���ن ذل���ك ب��ق��ي��ام ال��ط��ائ��رات
األميركية بين وقت وآخر بقصف مواقع للحشد
الشعبي ف��ي م��ق��اب��ل إل��ق��اء األس��ل��ح��ة والذخيرة
إل���ى «داع�����ش» ت��ح��ت م��ب��رر وق����وع أخ���ط���اء غير
مقصودة.
ه��ذه المواقف السلبية األميركية من الحرب
ضد «داع��ش» تم تتويجها عندما كشفت قيادات
أم��ي��رك��ي��ة ع���ن م��وع��د وخ��ط��ة ال��ه��ج��وم لتحرير
ال��م��وص��ل ،األم���ر ال���ذي أك��د أن واش��ن��ط��ن ليست
جدية في قضية الحرب ضد «داعش».
على رغ��م تصريح وزي���ر ال��دف��اع األميركي
أش���ت���ون ك���ارت���ر وت���أك���ي���ده أه��م��ي��ة «االن���ت���ص���ار
على «داع���ش» بالتعاون م��ع الحكومة العراقية
وبطريقة غير طائفية» ،على حد تعبيره .وقال:

�شتاينماير :العنف تراجع في �شرق �أوكرانيا منذ التو�صل �إلى اتفاق مين�سك
تو�سك :االتحاد الأوروبي غير جاهز لت�شديد العقوبات �ضد رو�سيا
قال رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي أمس إنه متفق مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل في ضرورة مطالبة روسيا
بلعب دور بناء في التوصل لحل سلمي ودبلوماسي للوضع في
أوكرانيا.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينماير
أمس إن العنف تراجع كثيرا ً في شرق أوكرانيا منذ أن جرى
التوصل في مينسك إلى اتفاق لوقف إطالق النار.
وأضاف أثناء زيارة لرومانيا« :تحققت بداية واضحة .هناك
تراجع كبير في العنف بعد صعوبات في البداية .واليوم ال
يوجد لدينا مئات االنتهاكات لوقف إطالق النار وال توجد عالمات
استفهام كثيرة بشأنه».
وكان الوزير األلماني قد أكد في وقت سابق أن روسيا وأوكرانيا
اتفقتا على زيادة عدد مراقبي منظمة األمن والتعاون في أوروبا
من  500إلى ألف لمراقبة وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك
أن أوروب��ا غير جاهزة بعد لتشديد العقوبات ضد روسيا كما

ترغب الواليات المتحدة ،مؤكدا ً أنه من الصعب اآلن تحقيق توافق
سريع بين دول االتحاد األوروبي حول هذه المسألة.
وأوضح المسؤول األوروبي أنه ليس بمقدور االتحاد األوروبي،
نظرا ً لطبيعة آلية عمله اتخاذ قرارات حول روسيا بالسرعة التي
تريدها واشنطن ،الفتا ً إلى أن «التوصل إلى اتفاق بين ( 28دولة)
ديمقراطية عملية صعبة ج��داً» .واستطرد مبينا ً أن «بعض
الساسة في أوروبا مازالوا يأملون» بأن تغير روسيا سياستها
بحق أوكرانيا ،مضيفا ً أنه شخصيا ً «أكثر تشككاً» في ذلك.
واعتبر توسك أن اتفاقات مينسك لم تسفر عن تسوية كاملة
«حسنت الوضع» القائم.
لألزمة شرق أوكرانيا وإن كانت
ّ
تأتي هذه التصريحات بعد يوم على إع�لان المفاوض عن
«جمهورية لوغانسك الشعبية» في محادثات مينسك فالديسالف
دينيغو أن السلطات األوكرانية تتهرب من تطبيق بنود اتفاق
مينسك المتعلق باالنتخابات في دونباس.
وأكد دينيغو أن البند الرابع من مجموعة التدابير المتفق عليها
ينص بشكل مباشر على بدء الحوار حول «األنماط في إجراء

انتخابات محلية وفقا ً للتشريعات األوكرانية» بعد االنتهاء من
سحب األسلحة الثقيلة من نقاط التماس.
وأعلن نائب وزير الخارجية األوكراني فاديم بريستايكو في
وقت سابق أن حكومة بالده جاهزة للتفاوض مع ممثلين من
دونباس لكن ليس مع قادة المسلحين على حد تعبيره.
وأشار دينيغو إلى أن حديث بريستايكو عن انتخابات ومن ثم
حوار يخالف البندين الرابع والثاني عشر من مجموعة التدابير
لتنفيذ اتفاق مينسك.
من ناحية ثانية ،أكدت القوات العسكرية األوكرانية إتمامها
المرحلة الرابعة من سحب األسلحة الثقيلة التابعة للجيش
األوكراني من خطوط التماس تحت إشراف منظمة األمن والتعاون
األوروبية.
وأوضح المتحدث باسم القوات األوكرانية أنهم سحبوا مدافع
 100ملم و»غراد» و»أوراغان» وتمت إعادة تموضعها في مناطق
تحت رقابة ممثلي بعثة منظمة األمن والتعاون ،وأن كل هذه
العمليات تمت بشكل علني.

مجلس التعاون من خالل انضمام مختصين وخبراء
ممثلين عن مركز الدفاع الوطني إلدارة األزمات في قطر
ومركز الدفاع الوطني في السعودية والهيئة العامه
للطوارئ وإدارة الكوارث واألزمات في اإلمارات.
وذك��ر البيان أن ه��ذه التدريبات تسهم ف��ي تبادل
واكتساب الخبرات في مجال إدارة العمليات المشتركة
وتنسيق التعاون في مجاالت متنوعة.
وبدأت سلسلة تدريبات «حسم العقبان» عام ،2000
وتجرى اليوم في نسختها الـ  ،13وقد كانت البحرين
أولى الدول المضيفة لها ،وتبعتها اإلم��ارات وقطر على
التوالي.

تقرير �إخباري

فاديا مطر
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«نتحرك في العراق دعما ً للحكومة العراقية التي
لم تطلب دعمنا في هذه العملية تحديداً ،وأعتقد
أنه علينا أن نكون يقظين في متابعتنا والحكومة
العراقية لعملية استعادة األراضي من «داعش»
وب��ط��ري��ق��ة م��ت��ع��ددة ال��ط��وائ��ف» ،م��ض��ي��ف��اً« :نحن
بحاجة إلى أن ننتصر على داعش ولكن بطريقة
ال تشعل الطائفية من جديد في العراق ،ولذلك
نحن نراقب هذا األمر عن قرب».
فعلى م��ا ي��ب��دو إن االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي حققها
الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بالتعاون
م��ع أب��ن��اء العشائر ل��م ت��رق ألميركا التي أخذت
أحالمها تتهاوى ومخططاتها تفشل ،على رغم
الحرب النفسية التي يشنها اإلع�لام االميركي
واإلع�لام العربي الرجعي وف��ي مقدمه اإلعالم
في السعودية وقطر ال��ذي يتعالى مع الصراخ
األم��ي��رك��ي ض��د ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي وض���د وجود
مستشارين عسكريين إيرانين في ال��ع��راق ،إذ
حذر سعود الفيصل من تنامي دور إي��ران في
ال��ع��راق ،متهما ً ط��ه��ران بفرض سيطرتها عليه
ع��ن ط��ري��ق مساعدته ف��ي ال��ح��رب ض��د التنظيم
المتشدد.
وأضاف الفيصل إن «تكريت مثال ساطع على
ما يقلقنا» ،مبينا ً أن «إي��ران في طريقها لوضع
يدها على البالد» .هذا يدل على القلق السعودي
ال���ذي ي��ت��ق��اط��ع م��ع ال��ق��ل��ق اإلم��ي��رك��ي م��ن تنامي
القبضة اإليرانية العراقية ضد «داعش».
هنا ب��دأ ال��ع��زف على ال��وت��ر الطائفي البغيض
من أجل إيجاد شرخ في الجدار العراقي الصلب
ال���ذي أق��ي��م أم���ام «داع « ع��ب��ر ال��ت��روي��ج لمزاعم
وأوه��ام ال وجود لها على األرض ،مثل احتمال
ب��روز حساسيات طائفية بسبب وج��ود القوات
المساندة ف��ي المناطق السنية مثل تكريت أو
وق���وع اع��ت��داءات على المواطنين والممتلكات
الخاصة والمقدسات ،أو وقوع عمليات ثأرية،
وك��أن الجيش العراقي وق��وات الحشد الشعبي
هي ق��وات غريبة عن تكريت ،وأن «داع��ش» هو
األق��رب لمواطني المناطق الغربية م��ن الحشد
الشعبي والجيش العراقي.
إي��ران التي تحقق االنتصار تلو اآلخ��ر ،في
المجالين السياسي والعسكري ،وكذلك اإلقليمي
والدولي ألنها تملك مشروعا ً وتحسب خطواتها
ج��ي��دا ً وت��دع��م ح��ل��ف��اءه��ا ،وف����وق ك��ل ه���ذا وذاك
امتالكها ك��ل أس��ب��اب ال��ق��وة العسكرية الذاتية،
ما خلق لها هيبة عالمية ،وشكل ق��وة ردع في
وجه اآلخرين ،وهي القوة التي أجبرت االدارة
األميركية على التفاوض معها والرضوخ لمعظم
شروطها ،وهنا نتحدث عن حقائق على األرض
ال يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها وال ندفن
رأسنا في الرمال مثل آخرين.

