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مدارات

حركة �أن�صار اهلل تنفي �إنزال قوات �أجنبية في الميناء

يتحمل الأردن والخليج تبعات
هل
ّ
�إغالق «ن�صيب» الحدودي؟
} نيبال هنيدي
ال ت��زال األردن تسير في المشروع التآمري على سورية بدعم
غربي – خليجي ،وتنسيق «إسرائيلي» ،على رغم كل ما يصدر عنها
من تصريحات تدعي فيها محاربة اإلره���اب ،وف��ي خطوة ربما لم
تدرك األردن مدى خطورتها عليها ،أغلقت معبر «جابر  -نصيب»
الحدودي مع سورية.
وردت الحكومة السورية على اإلجراءات األحادية األردنية بإغالق
معبر نصيب الحدودي اعتبارا ً من صباح الثاني من هذا الشهر وحتى
إشعار آخ��ر ،عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية،
بأن أي «عبور من خالله يعتبر عبورا ً غير شرعي» .وحملت وزارة
الخارجية السورية ،السلطات األردنية مسؤولية تعطيل حركة مرور
الشاحنات والركاب وما يترتب على ذلك اقتصاديا ً واجتماعياً.
وك��ان وزي��ر «الداخلية» األردن���ي حسين المجالي ق��ال إن إغالق
المعبر م��ن الجانب األردن���ي يأتي ك��إج��راء اح��ت��رازي للحفاظ على
أرواح وسالمة المسافرين ،نظرا ً إلى أح��داث العنف التي يشهدها
الجانب اآلخر من الحدود -بلدة نصيب.
فهل حقا ً تريد األردن الحفاظ على سالمة مسافريها ،وهي التي
تدعم الجماعات اإلرهابية وتأويهم وتدربهم على أراضيها منذ بداية
األزمة السورية ،وخصوصا ً بعد استعار الحقد األردني عقب عملية
الجيش السوري التي بدأها على الجبهة الجنوبية ،وإع�لان الناطق
الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني بأن بالده جزء من
المخطط األميركي لدعم وتسليح «المعارضة المعتدلة» في سورية
لمواجهة عصابة «داعش» اإلرهابية.
األدرن وال��ت��ي ل��م َي��� ُرق لها ت��وال��ي ال��ت��ط��ورات الميدانية للجيش
ال���س���وري ،شكلت ف��ي ب��داي��ة ه���ذا ال��ش��ه��ر غ��رف��ة عمليات مشتركة
مستعينة باستخبارات «إسرائيلية» وخليجية وخصوصا ً سعودية،
لتدريب ما سمته الجيش الحر في إطار دعمها الجماعات المسلحة في
معارك درعا ،وبعد إلقاء الطائرات األردنية السالح والذخيرة لـ«جبهة
النصرة» في بلدة نصيب الحدودية القريبة من بصرى الشام حماية
لحدودها كما تدّعي ،تزامن ذلك مع إعالن «جبهة النصرة» قصفها
معبر نصيب الحدودي.
وك��ان��ت «جبهة ال��ن��ص��رة» ق��د أعلنت سيطرتها التامة على معبر
نصيب ،مع عدد من الجماعات اإلرهابية ومنها «لواء توحيد الجنوب،
وفرقة فلوجة حوران ،فرقة  18آذار ،لواء درع أسود السنة».
وبسقوط معبر «جابر  -نصيب» يسقط المعبر األخير الشرعي
على الحدود السورية األردنية حيث تسيطر «النصرة» اإلرهابية على
المعبر الحدودي اآلخر «الرمثا  -درعا» منذ أكثر من عام.
فهل تحتمل األردن تبعات هذا اإلجراء األحادي والذي سيزيد من
أزماتها التي تعاني منها أص�لاً ،ومع ذلك تكابر في تنفيذ األجندة
األميركية ـ الصهيونية؟
وفي تصريح الفت لجهة تجاهله ضلوع بالده في دعم اإلرهاب
وتدمير سورية ،قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة:
«إن أسباب تفشي ظاهرة العنف تعود ألسباب ع��دة في المنطقة،
أبرزها البرود الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية» ،عارضا ً
التحديات التي تواجهها بالده أمنيا ً وسياسيا ً واقتصادياً ،حيث يقع
األردن على مثلث األزم��ات األمنية والعسكرية في الشرق األوسط
والحدود الشمالية والشرقية ،في إشارة إلى ما ساهمت بالده في
إشعاله من أزمات في سورية والعراق.
وتحدث عن ارتفاع الفاتورة العسكرية ،والمغطاة من الموازنة
شح
العامة للدولة التي تعاني أصالً من العجز والمديونية ،في ظل ّ
فرص االستثمار نتيجة األوضاع غير اآلمنة في دول الجوار.
وي��ض��اف إل���ى ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة التحديات
االقتصادية الذي سيفرضها إقفال معبر نصيب ،باعتباره قطعا ً لخط
الترانزيت الذي يصل الموانئ السورية واللبنانية بأسواق األردن
والخليج ،بعد المعلومات المؤ ّكدة عن اعتماد دول الخليج على ميناء
حيفا «اإلسرائيلي» على شواطئ فلسطين المحتلة ،ونقل البضائع
عبر األردن إلى الخليج ،بدل الموانئ السورية في الفترة الماضية.
رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداود أكد أن إغالق الحدود
«سيتسبّب بخسائر اقتصادية كبيرة على الجانب األردني».
فيما تكدست العشرات م��ن الشاحنات المحملة بالبضائع في
ساحات مركز ح��دود جابر بين األردن وس��وري��ة ،وق��در سائقون
سوريون أن «ع��دد الشاحنات المكدسة بين الحدين وفي ساحات
معبر جابر بحوالى  100شاحنة».
وت��ق��در شاحنات الشركة األردن��ي��ة ـ السورية التي تعبر يوميا ً
المركز ال��ح��دودي من األردن إل��ى سورية وبالعكس « بنحو 150
شاحنة» ،تحمل مواد خاما ً والحديد واالسمنت إضافة إلى الفواكه
والخضراوات.
فإلى متى ستتحمل أردن «األخ��ون��ة» وم��ن ورائ��ه��ا الخليج هذه
التبعات لتفجيرها الوضع على حدودها مع سورية ،إذا ما استمر
مفتوحا ً في ظل المواجهات الحالية؟ وهل ستستطيع إنقاذ نفسها
بدل إنقاذ الكيان «اإلسرائيلي» وجماعات «النصرة» اإلرهابية والتي
قريبا ً ستالقي مصيرها على يد الجيش السوري؟

الجي�ش اليمني يحكم �سيطرته على محافظة عدن
سيطر الجيش واللجان الثورية
اليمنية بالكامل على جميع مناطق
محافظة عدن بعد ف��رار ميليشيات
الرئيس المستقيل هادي والجماعات
التكفيرية.
وتمكنت ق��وات الجيش واللجان
الثورية من السيطرة على القصر
الرئاسي وموقع جبل حديد العسكري
بمحافظة عدن ،وأفيد عن إغالق قناة
عدن التابعة لهادي بعد السيطرة
على مقرها كما نجحت القوات في
دحر الجماعات التكفيرية من العديد
م��ن مناطق محافظة م���أرب شمال
شرقي البالد وسيطرت على مديرية
ح��ري��ب وتقدمت باتجاه محافظة
شبوة من الشمال .كما غنمت العديد
من األسلحة من بينها دبابات كانت
المجموعات التكفيرية قد نهبتها قبل
أسابيع.
وحول العدوان السعودي ،خرجت
ف��ي ص��ن��ع��اء وم���دن يمنية أخ��رى
تظاهرات حاشدة تنديدا ً بالعدوان
السعودي ولتأكيد وحدة الصف.
ودعا البيان الختامي للمتظاهرين
إلى إعالن التعبئة العامة لمواجهة
العدوان بكل الوسائل المتاحة ،مؤكدا ً
أن هذا العدوان يأتي تنفيذا ً ألوامر
أميركا ويقدم خدمة ألعداء األمة وعلى
رأسهِم الكيان «اإلسرائيلي».
إل���ى ذل����ك ،ق���ال ال��ن��اط��ق باسم
حركة أنصار الله محمد عبدالسالم
إن السعودية أح��رق��ت ك��ل أوراق��ه��ا
بإعالنها الحرب على اليمن .وأضاف
أن اليمن لم يسئ ألح��د ،ولهذا فهم
يصطنعون المبررات للعدوان على
اآلخرين.
وأوض���ح عبدالسالم أن النظام
ال��س��ع��ودي كشف ع��ن تعاونه مع
الجماعات اإلره��اب��ي��ة وأن عدوانه
يأتي لمنع الشعب من اإلجهاز على
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ،م��ؤك��دا ً أن
الموقف األميركي والعربي واألوروبي

تحرير تكريت نموذج
لتحرير باقي العراق
} بشرى الفروي

أثبت أنه مع «إسرائيل».
ولفت عبدالسالم إلى أن الشعب
اليمني لم يمتص الضربة فحسب ،بل
استطاع أن يخطو خطوات مهمة في
مواجهة التحديات.
إل��ى ذل��ك ،نفى مصدر في حركة
أنصار الله ما ت��ردد عن إن��زال بري
لجنود أج��ان��ب ف��ي الميناء ،وذل��ك
بالتزامن مع اليوم الثامن للعدوان
الذي تقوده السعودية ضد اليمن.
وكانت تقارير إعالمية تحدثت
ع��ن إن���زال ب��ري لجنود أج��ان��ب لم
تذكر جنسياتهم ،في ميناء عدن،
في حين تضاربت األنباء عن كون
القوات مصرية ،وذلك بعد ساعات
من سيطرة الجيش واللجان الثورية
اليمنية على عدن.
من جهة أخ��رى ،أكد مصدر أمني
ف��ي ميناء ع��دن ،جنوب اليمن ،أن
«ل��م يتم إن��زال جنود في الميناء».
وأض���اف« :م��ا حصل هو أن بارجة

صينية أرس��ت في الميناء ،وقامت
ب��إج�لاء رع��اي��اه��ا ورع��اي��ا ع��دد من
الدول األخرى (لم يسمها) من اليمن،
وش��وه��د ع���دد م��ن ال��ج��ن��ود خ��ارج
البارجة يقومون بحراستها» ،مشيرا ً
إلى أن هؤالء الجنود ليسوا تابعين
للتحالف الذي تقوده السعودية في
العدوان على اليمن .وتابع« :الجنود
ع��ادوا إلى البارجة التي أقلت نحو
 230شخصاً ،وواصلت سيرها».
وف��ي السياق ،ق��ال مصدر أمني
يمني إن القيادي في تنظيم القاعدة،
خالد باطرفي ،كان من بين السجناء
الذين أطلقهم مسلحون للقاعدة خالل
هجومهم على السجن ال��م��رك��زي،
بمدينة المكال ،في حضرموت ،تزامن
مع قصف جوي قطري للسجن.
وشنّ مسلحون من جماعة القاعدة
فجر أم���س ،ه��ج��وم�ا ً مسلحا ً على
السجن المركزي في مدينة المكال
مركز محافظة حضرموت اليمنية

ونجحوا في تهريب جميع السجناء
ومن بينهم أعضاء في الجماعة.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر محلية أنّ
المسلحين استخدموا قذائف «آر بي
جي» وقنابل يدوية قبيل اقتحامهم
للسجن ،فيما رص��د أح��د المواقع
اإلخ��ب��اري��ة اليمنية م��ن��ش��ورا ً ألحد
عناصر القاعدة على االنترنت يؤكد
فيه هجوم الجماعة على السجن
وتهريب أحد العناصر ويدعى خالد
ب��اط��رف��ي ،وم��ن الجدير بالذكر أنّ
عملية اقتحام السجن سبقها قصف
ج��وي يعتقد أن��ه ن ّفذ م��ن طائرات
قطرية.
ويأتي هذا الهجوم بعد تصريح
ال��ن��اط��ق ب��اس��م «ع��اص��ف��ة ال��ح��زم»
أول من أمس عن «أننا نتعاون مع
«اللجان الشعبية» (أت��ب��اع هادي
في اليمن) إليجاد قيادة عسكرية
«موالية للشرعية» من أجل التنسيق
مع التحالف.

ّ
الم�شككين بعملية تحرير تكريت
نواب �صالح الدين :فلتخر�س �أ�صوات

القوات العراقية تح ّرر البوجليب والبوعيادة �شمال الرمادي
استعادت القوات األمنية العراقية سيطرتها على
الطريق الدولية السريعة شمال ال��رم��ادي ،بعدما
ص �دّت بدعم من «الحشد الشعبي» هجوما ً كبيرا ً
لتنظيم «داع��ش» غرب سامراء .والجيش العراقي
وقوات الحشد الشعبي واصال عملية تحرير مناطق
جنوب تكريت ،واالنطالق منها إلى الشرقاط ونينوى.
وال تزال تكريت ساحة حرب بعد تحريرها ،والخطر
ال يزال يخيّم على أنحاء تكريت حيث تسعى القوات
العراقية جاهدة إل��ى تأمين المدينة من العبوات
والمفخخات ،فيما قوات المشاة تتعامل مع بعض
الخاليا المختبئة في ك ّل مكان.
وأصبح مركز المدينة والمج ّمع الحكومي إضافة
إلى القصور الرئاسية تحت سيطرة الدولة العراقية،
إال أنّ الخطر ال يزال يخيّم على أنحاء المدينة حيث
تسعى القوات العراقية جاهدة إلى تأمين المدينة من
العبوات والمفخخات ،فيما قوات المشاة تتعامل مع
بعض الخاليا المختبئة هنا أو هناك.
في هذا الوقت ،أعلن المستشار األمني لمحافظ
األنبار عزيز خلف الطرموز ،الخميس الماضي ،تحرير
منطقتي البوجليب والبوعيادة شمال مدينة الرمادي.

وق��ال الطرموز في حديث لـ السومرية نيوز إن
«القوات األمنية من الجيش والشرطة وبالتنسيق مع
القطاعات األمنية األخرى وبإسناد من طيران الجيش
تمكنت ،اليوم (أمس) ،من تحرير منطقتي البوجليب
والبوعيادة شمال مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم
«داعش» اإلرهابي».
وأض��اف الطرموز أن «القوات األمنية تمكنت من
فرض سيطرتها على الطريق الدولية السريعة القريبة
من تلك المناطق» ،الفتا ً إلى «إلحاق خسائر كبيرة
باألرواح في صفوف تنظيم «داعش» اإلرهابي هناك».
وكان الطرموز أعلن أول من أمس بدء عملية أمنية
«كبرى» لتحرير البو جليب وطوي شمال الرمادي
التي سيطر عليها «داع���ش» خ�لال الـ 24ساعة
الماضية.
استنكر ع��دد م��ن ن��واب البرلمان العراقي عن
محافظة صالح الدين محاوالت وسائل إعالم قطرية
وسعودية تشويه االنتصا ِر الوطني والمثالي الذي
تحقق بتحرير مدينة تكريت.
وق��ال النائب عن محافظة صالح الدين مشعان
الجبوري« :إن عملية تحرير المدينة أجريت بتعاون

أبناء السنة والشيعة وإن أي انتهاك أو اعتداء طائفي
لم يحصل خالل عملية التحرير».
وشدد الجبوري على أنه لم تجر أي انتهاكات أثناء
عملية التحرير ،مشيرا ً إلى أنه شخصيا ً وبعض القادة
المسؤولين موجودون منذ يومين في تكريت وقد
اطلعوا على كل شيء.
وأكد النائب الجبوري ،أن رجال الحشد الشعبي
يستحقون االح��ت��رام وال��ت��ق��دي��ر ،وق���ال إن��ه جرت
معركة وطنية خاضها السنة والشيعة من أبناء
النجف وسامراء وتكريت والشرقاط ،لتحقيق نصر
«فلتخرس كل األصوات التي شككت بعملية التحرير
البطولية الشجاعة هذه».
وب��دأ بعض النازحين من مدينة تكريت ،مركز
محافظة صالح الدين شمال العراق ،بالعودة إليها
بعد تحريرها من قبضة «داعش».
وخرجت قوافل العائالت التكريتية التي كانت
قد نزحت إلى كركوك ،عائدة إلى مدينتها .واستقلت
بعض تلك العائالت عرباتها الخاصة في حين استقل
البعض اآلخر عربات نقل عام خصصتها له الحكومة
العراقية.

اللحام يختتم م�شاركته في اجتماعات االتحاد البرلماني
ويلتقي ً
عددا من ر�ؤ�ساء الوفود الم�شاركة

العدو يعتقل ع�ضو
المجل�س الت�شريعي خالدة جرار
اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني،
خالدة جرار ،بعد اقتحام منزلها في حي اإلرسال في مدينة البيرة في الضفة
الغربية.
وحاصرت قوات كبيرة فجرا ً منزل جرار واقتحمته بعد أن فج ّرت الباب،
وعاثت فسادا ً وفتشت محتوياته ،وص��ادرت جهازي حاسوب من المنزل،
إضافة إلى الهاتف الشحصي لها.
وقالت يافا ابنة النائب جرار إن قوات كبيرة من جيش االحتالل حاصرت
المنزل قرابة الساعة الثالثة فجراً ،واقتحمت المنزل وطلبت لقاء والدتها
وأبلغتها أنها رهن االعتقال.
رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس دان اعتقال االحتالل لجرار
واصفا ً إياه بـ«العمل االنتقامي» ردا ً على إحباط جرار لقرار إبعادها إلى أريحا.
من جهة أخرى ،اعتبرت جمعية «واعد» لألسرى والمحررين اعتقال جرار
إمعانا ً في خطف ممثلي الشعب الفلسطيني وتغييبهم.
واستنكرت كتلة حماس في البرلمان االعتقال واعتبرته استمرارا ً للقرصنة
الصهيونية بحق النواب داعية كل األطراف إلى تحمل مسؤولياتها ووقف هذه
المهزلة واإلفراج عن كل نواب المجلس التشريعي.
وكانت سلطات االحتالل أصدرت قرارا ً يقضي بإبعاد جرار من منزلها في
البيرة إلى مدينة أريحا في آب الفائت لكنها لم تخضع للقرار .لتعود سلطات
االحتالل للتراجع عنه بعد حوالى شهرين.
وتشغل خالدة ج��رار ،إلى جانب كونها عضو المكتب السياسي للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ،ونائبا ً عن الجبهة في المجلس التشريعي ،مناصب
عديدة وبخاصة في لجان المرأة ولجنة األسرى في المجلس التشريعي.

تقرير �إخباري

اختتمت اجتماعات الجمعية العامة الـ  132لالتحاد
البرلماني الدولي ،التي عقدت في هانوي ،بحث خاللها
رئيس مجلس الشعب السوري ،محمد جهاد اللحام ،مع
عدد من رؤساء الوفود المشاركة تفعيل العالقات البرلمانية
وتداعيات اإلرهاب الدولي الذي يتمدد في منطقة الشرق
األوسط على المنطقة والعالم.
وأكد اللحام خالل لقائه السيناتور إيفون باسادا النائب
األول لرئيس مجلس الشيوخ في األورغواي أهمية تعزيز
التواصل البرلماني بين سورية واألورغ���واي وتطوير
ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي لما فيه خير ومصلحة
الشعبين الصديقين.
وشدد اللحام على دور البرلمانات في مواجهة التطرف
واإلره��اب من خالل التعاون وسنّ التشريعات الوطنية
التي تح ّد من نشاط اإلرهابيين وتحركهم وتجريم كل
من يتعامل مع اإلرهاب أو يقدم الدعم المعنوي أو المادي
لإلرهابيين وك��ذل��ك الضغط على الحكومات لاللتزام
بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وفي اإلط��ار ذات��ه ،التقى رئيس مجلس الشعب بنائب
رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تاي كيم نيان نوين
وبحث معها سبل توسيع مجاالت التعاون البرلماني
واالقتصادي بين سورية وفيتنام ،معبرا ً عن تقدير وفد
مجلس الشعب للجمعية الوطنية الفيتنامية وكل السلطات
التنفيذية لحسن إدارتها اجتماع االتحاد البرلماني الدولي

وتقديم التسهيالت اللوجستية للمشاركين.
كذلك بحث اللحام مع رئيس وفد فنزويال برئاسة النائب
داريو فيفاس العالقات الطيبة التي تجمع سورية وفنزويال
واألوضاع في البلدين وال سيما اإلرهاب الذي تتعرض له
سورية بدعم غربي والتدخل األميركي في ش��ؤون دول
أميركا الجنوبية وخصوصا ً في شؤون فنزويال.
وعبر اللحام عن وقوف سورية إلى جانب فنزويال في
سعيها إلى وقف التدخل الخارجي في شؤونها ومواجهة
التهديدات األميركية ،فيما عبر فيفاس عن دعم فنزويال
حكومة وشعبا ً لسورية في مواجهة اإلرهاب الذي تموله
وترعاه بعض القوى الغربية وال سيما الواليات المتحدة
األميركية.
إلى ذلك ،بحث رئيس مجلس الشعب مع رئيس الجمعية
الوطنية في جزر سيشل باتريك هرميني األوضاع في منطقة
الشرق األوس��ط والتمدد اإلرهابي في حوض المتوسط
وكذلك سبل تفعيل العالقات البرلمانية بين البلدين.
ودعا اللحام في لقاءاته برلمانات العالم إلى الوقوف
معا ً في وجه المد السرطاني التكفيري الذي يفجر األجساد
ويقطع ال��رؤوس ويدمر اآلث��ار عبر دعم سورية وشعبها
ال���ذي يتعرض ألب��ش��ع م��م��ارس��ات اإلره����اب وال��ج��رائ��م
اإلرهابية ،مؤكدا ً أن اإلرهاب الذي تتعرض له سورية لن
يتوقف داخل حدودها وهذا ما نرى تداعياته في تونس
وأوروبا وغيرها.

ش ّكل تحرير القوات الوطنية العراقية لمدينة تكريت ضربة كبيرة
«لداعش» وللدول التي تدعمها وأصبحت هذه العملية نموذجا ً لتحرير
باقي األراضي العراقية من قبضة التنظيم.
بدأت عملية تحرير تكريت بالدخول إليها من خالل ثالثة محاور،
انطالقا ً من المحور الغربي إلى حي القادسية بينما تكفلت القوى
االتحادية مع كتائب وفصائل المقاومة بدخول محوري الشمال
والجنوب والعوجة ،وتمكنت من الوصول إلى مستشفى تكريت
وجامع صدام الكبير ونجحت بضرب فلول «داعش «وتحرير القصور
الرئاسية .وكان الالفت في األمر عثور األجهزة األمنية العراقية في
إح��دى مقرات «داع��ش» على منظومة اتصاالت متطورة أميركية
الصنع.
لم يمنع تقدم القوات العراقية قيام «داع��ش» بتفخيخ المنازل
حيث ال ت��زال القوات العراقية تسعى جاهدة إلى تفكيك العبوات
والمفخخات.
حيدر العبادي رئيس ال��وزراء العراقي وصل إلى تكريت وأثناء
تجوله في شوارعها ،قام برفع العلم العراقي وسط المدينة ،مباركا ً
شجاعة وتضحيات القوات المشتركة العراقية.
وفي الوقت نفسه ،أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان من
تكريت إعادة فتح مراكز الشرطة المحلية ودوائر الدولة في المدينة،
معبرا ً عن شكره إلى كل من ساهم بتحرير المدينة.
أما هيئة الحشد الشعبي ،فقد أعلنت إعدادها خطة أمنية تتضمن
االنسحاب من مركز تكريت إلى األطراف وتسليم الملف األمني الداخلي
إلى قوات الشرطة المحلية وأبناء العشائر من المدينة.
استراتيجيا ً وفضالً عن فقدان «داعش» المئات من أشرس مقاتليه
في المنطقة ،فقد خسر أهم معقل ينطلق منه لمهاجمة محافظات ديالى
أو أي من المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية في الدور والعلم
وسامراء وبلد والدجيل ،وصوال ً إلى الجنوب صوب بغداد واألنبار.
من جهة أخرى ،هنأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم الجيش العراقي والحشد الشعبي باالنتصار الشجاع.
وأشارت إلى أن إيران دعمت من دون قيد أو شرط ،الدولة العراقية في
مجابهة «اإلرهاب ودحر التكفيريين».
ِ
تخف الواليات المتحدة تأييدها لهذا التدخل .فقد أعلن رئيس
لم
أركان الجيوش األميركية الجنرال مارتن دمبسي أن دور إيران في
الهجوم ومساعدة القوات العراقية في استعادة مدينة تكريت من
«داعش» يمكن أن يكون إيجابياً.
هذا النصر الكبير يؤكد حضور حلف المقاومة كقوة ضاربة بوجه
اإلرهاب التكفيري ،فلم يتردد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله في
أن يعلن بشكل صريح مشاركة حزب الله في معارك تحرير العراق
من القوى التكفيرية ،بقوله« :إن حزب الله قوة إقليمية في جبهة
المقاومة بوجه حلف دولي إقليمي يضم «إسرائيل» واإلرهاب وأنه
كقوة وطنية لبنانية قرر أن ال يترك خريطة المنطقة ترسم ،ويتلقى
اللبنانيون نتائجها بمعزل عن إرادتهم بل أن يكونوا من خالله شركاء
في رسمها».
أما وكاالت االستخبارات األميركية فتقول إنها ال تعلم بعد ما إذا
كان مقاتلو «داعش» سيرابطون في مدينة الموصل للدفاع عنها حتى
الموت ،أم سيخافون التعرض لحصار ما يدفع معظمهم للتسلل إلى
خارج المدينة باتجاه مدن عراقية أخرى أو عبور الحدود إلى سورية.
وتفيد تقديرات أميركية ب��أن ما بين أل��ف وألفين من مسلحي
«داعش» يتمركزون داخل المدينة التي تقع على واحد من أهم الطرق
التي يستخدمها في نقل الجنود واإلم��دادات إلى شمال العراق من
سورية.
من هنا جاءت مخاوف تركيا التي سارعت حكومتها إلى التلميح
الستعدادها للمشاركة بالحرب المرتقبة في الموصل بحسب ما جاء
في تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن األسبوع
الماضي مساعدة القوات العراقية تسليحا ً وتدريبا ً لمواجهة تنظيم
«داع��ش» واتخاذ خطوات مشتركة على هذا الطريق .وهذا ما أ ّكده
محافظ نينوى أثيل النجيفي بقوله إن «تركيا ستشارك بجميع الطرق
العسكرية واللوجستية للمساعدة في استعادة السيطرة على مدينة
الموصل».
كما هو واضح فإن تحرير تكريت ليس إال نقطة استراتيجية جديدة
لالنطالق بعملية تحرير محافظة نينوى شمال غربي البالد ومركزها
الموصل .ويبدو أن معركة الموصل ستضع على المحك استراتيجية
إدارة الرئيس باراك أوباما لوقف تمدد هذا التنظيم اإلرهابي في الشرق
األوسط.

�إعادة �إنتاج «القاعدة» في م�سرحية
تبادل الأدوار من درعا �إلى �إدلب
} لمى خيرالله
يتبادل الممثلون األدوار في عرض مسرحية اإلرهاب
ليعاد إنتاج القاعدة بديكور جديد لعلّه يصيب الهدف
المنشود ،إذ ما زال يتم السعي من خالله بغية إدراج أدوار
جديدة في المرمى السوري.
ف��ازدي��اد تفاقم الخالفات بين الفصائل المسلحة
و«تنظيم القاعدة وجبهة النصرة» ،سهّل دخول تنظيم
«داع��ش» إلى مخيّم اليرموك إذ ّ
توغل مقاتلو «داعش»
حي الحجر األس��ود وش��ارع الثالثين
والمرابطون في ّ
في الحارات الجنوبية من المخيم ،خالل أقل من خمس
ساعات على ب��دء االشتباكات ،والسيطرة على عد ٍد
من نقاط التمركز التابعة إلى فصائل «الجيش الحر»
و«أكناف بيت المقدس».
دخول مقاتلي تنظيم «داعش» جاء انطالقا ً من شارع
الـ« »15الذي يُع ّد من أهم نقاط تمركز «النصرة» جنوب
دمشق ،ليُع ّزز ادعاءات فصائل المعارضة المسلحة حول
«قيام النصرة باستجارة داعش» لضربها.
فمع تنامي الخالفات بين هذه الفصائل و«النصرة» في
جنوب العاصمة وبعد انسحاب األخيرة في أكثر من بلدة
جنوب دمشق ،وما لحق ذلك من تداعيات ،لم يكن آخرها
اتهام «النصرة» باغتيال القيادي في حركة «حماس»،
يحيى الحوراني .األمر الذي أشعل نار الخالفات بين
«أكناف بيت المقدس» ــ القريب من حركة «حماس» ــ
و«النصرة».
إضافة إلى «ازدياد التنسيق الذي جرى أخيرا ً بين عد ٍد
من مقاتلي ببيال وبيت سحم الموجودين في اليرموك
وكتائب أكناف بيت المقدس ومجموعات أخ��رى من
الجيش الحر ،كل هذا جعل «جبهة النصرة» في حالة
هلع وارتياب شديدين» .وبالتوازي مع ان��دالع معارك
شديدة جنوب المخيم بين الفصائل المذكورة و«النصرة»
«توحدت فيها وللمرة األولى الفصائل السورية المعارضة
والفصائل الفلسطينية لقتال «النصرة» ،فعادت األخيرة
إلى شارع الـ ،15وبعد أقل من  7ساعات دخل داعش
ليكون حليفا ً جديدا ً للنصرة».
أح��داث متسارعة أفضت إلى تقدم مقاتلي التنظيم
والسيطرة على كامل الشارع الرئيسي من المخيم ،إضافة
إلى شارعي العروبة والتقدم ،قبل أن تسارع فصائل
المعارضة المسلحة إلى تنسيق دفاعها وبناء المتاريس،
ما أدى إل��ى تراجع التنظيم نحو الجزء الجنوبي من
الشارع.
األم���ر ال���ذي دف��ع الجيش ال��س��وري إل��ى تحركات

دراماتيكية تتوازى مع التداعيات األمنية فسهّل الخروج
للحاالت اإلنسانية في المخيم ،والتي َسجلت خروج 16
عائلة تمكنت من الوصول إلى الجزء الشرقي من حي
التضامن.
وليس بعيدا ً من الجنوب وتحديدا ً في الشمال السوري
سارع اإلعالم الغربي (األميركي والبريطاني والفرنسي)
على إعالن سيطرة «القاعدة» في  30من آذار،على مدينة
إدل��ب ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،أش��ارت إيريكا سولومون في
صحيفة «ذي فايننشال تايمز» البريطانية إلى الفكرة
التي تتحدّث عن «إمكان استمالة «النصرة» للمشاركة
في تحالف ضد «داعش» على رغم معاداة المجموعات
المدعومة من الواليات المتحدة له ،إال أن تركيا وقطر
والسعودية تسعى إلى إبعاده من شبكة الجهاد العالمية»
لتكشف التنسيق الحثيث بين تلك المجموعات وداعميها
وليعود إلى الظهور في إدلب خالد الحمد الملقب بأبي
ص ّقار أبرز مسلحي «جبهة النصرة» والذي هز العالم
بصوره وهو يشق صدر جندي سوري ويقضم قلبه.
محاوالت تركية حثيثة إلعطاء المجموعات اإلرهابية
الشرعية وإظهارها تحت عنوان المعارضة المعتدلة،
يبرز فيها الدعم التركي من خالل فتح الحدود وإرسال
المقاتلين ودعمهم بالجنود األتراك إضافة إلى ترحيب ما
يسمى باالئتالف السوري بسيطرة «النصرة» وتوابعها
على إدل���ب ،م��ا يعزز ال��ك�لام ع��ن تعويم المجموعات
اإلرهابية بعد انهيار العديد منها والمحسوبة على
واشنطن وحلفائها على أيدي القوات السورية.
يبدو أن المسرحية الهزلية باتت في مشهدها األخير
حيث نقلت وكالة «رويترز» أن أنقرة ق��ادت العمليات
وخططت لها ،مضيفة أن المسلحين يستخدمون أجهزة
اتصاالت متطورة حصلوا عليها عبر تركيا.
وكذلك التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع التركي
عصمت يلمظ في  31آذار ببدء برنامج تدريب مقاتلي
«المعارضة» السورية بقياد ٍة أميركية في شهر أيار
المقبل ،وتأكيد مسؤولين أميركيين عزمهم تدريبَهم نحو
خمسة آالف مقات ٍل سنويا ً لمدة ثالث سنوات.
تركيا واحدة من أكثر دول المنطقة إلى جانب السعودية
وقطر التي تدعم بشكل مباشر المسلحين «لوجستيا ً
وعسكرياً» وتجري الهثة لبسط نفوذها في المنطقة
في ظل صمت أممي عن الدعم «اإلسرائيلي» جنوبا ً
واالحتضان التركي شماال ً ليُطرح تساؤل بريء ،أين هي
القرارات األممية  2170و 2178و 2199؟ ولماذا لم تطبق
توصيات ونصوص هذه القرارات على تلك الدول؟

