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هل غ ّير التحالف الدولي ا�ستراتيجيته لمواجهة تدفق الإرهابيين �إلى المنطقة من قرابة  100دولة؟

العبادي ينتقد الغرب� :أفعاله قليلة ...بلينكن وفابيو�س :الحرب �ضد «داع�ش» طويلة
قال وزير الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس ،أمس إن
الحرب ضد «داع��ش» ستكون طويلة األم��د ،وإن الحكومة
العراقية ملزمة بتنفيذ إصالحات لتحقيق وف��اق بين كل
العراقيين.
وأكد فابيوس ،خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس
ال���وزراء العراقي حيدر العبادي ونائب وزي��ر الخارجية
األميركي توني بلينكن ،على هامش مؤتمر التحالف الدولي
في باريس ،أن جهود التحالف تركزت على محافظة األنبار
لتحرير الرمادي وأن االستقرار في العراق لن يتحقق إال مع
عملية انتقال سياسي في سورية ،مشددا ً على أن كل القوى
يجب أن تكون موحدة في مواجهة «داعش».
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على المضي قدما ً في إنجاح
جهود التحالف ضد «داعش» ،مشيرا ً إلى أن محاربة «داعش»
في العراق يجب أن تكون ضمن مشاركة كل العراقيين.
من جانبه ،أعلن العبادي ،عن بدء عمليات تحرير محافظة
نينوى من سيطرة تنظيم «داعش» ،مشيرا ً إلى توجه قطعات
عسكرية نحو المحافظة.
وقال حيدر العبادي« :إن هناك تراجعا ً حصل في الرمادي
أدى إل��ى انسحاب القوات منها ،ألسباب مختلفة وهناك
تحقيق بالموضوع» ،مشيرا ً إلى أن القوات العراقية لم
تنكسر لقتالها ضد «داعش» في محافظة األنبار وأن هناك
خطة عسكرية لتحريرها بالكامل واستعادتها من أيدي
مسلحي «داعش».
وش��دد رئيس ال��وزراء العراقي على أهمية زي��ادة قوات
التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ودعمها للعراق
لمواجهة التنظيم اإلرهابي ،مؤكدا ً أن العراقيين «يقاتلون
«داع��ش» على عدة جبهات» .مضيفاً« :ان الكالم كثي ٌر لكن
االفعال قليلة».
ولفت العبادي إلى أن «داع��ش» لم يؤسس في العراق،
بل نما وتأسس في سورية وما زال يمتد من خارج األراضي
العراقية» ،مبينا ً أن دور التحالف الدولي يتمثل في وقفة

صارمة ضد مسلحي التنظيم لما يمثله من خطر على العالم
بأسره.
وتابع حيدر العبادي قائالً« :حصلنا على تطمينات من
أعضاء التحالف الدولي لمنع تدفق اإلرهابيين إلى العراق،
ومنع تهريب النفط واآلثار» ،معرجا ً بالقول إن أية قطرة نفط
أو آثار تهرب من قبل «داعش» لتمويل عملياته هي سفك لدماء
العراقيين.
أما نائب وزير الخارجية األميركي توني بلينكن ،فقال« :إن
الواليات المتحدة تدعم العراق سياسيا ً وعسكريا ً في حربها
طويلة األمد ضد التنظيم» ،مشيرا ً إلى أن «قوات التحالف
حققت إنجازات ضد «داعش» في الـ  9أشهر الماضية».
وبين توني بلينكن أن «داعش» ما زال قويا ً ويسيطر على
العديد من األماكن وأن الحرب ضده ستكون طويلة األمد،
مضيفاً« :أن��ه يجب استخالص ال��دروس من االنتكاسات
لتحقيق االنتصارات».
وأف��اد نائب جون كيري بأنه يتفق مع ض��رورة االنتقال
السياسي في سورية وسيضاعف الجهود لتحقيقه.
ويذكر أن العاصمة الفرنسية باريس استضافت اجتماعا ً
لتحالف ال��دول المكافحة لتنظيم «داع��ش» ،وذل��ك إلجراء
محادثات استراتيجية مستقبلية لقتاله وإيقاف تقدمه ،في
الوقت الذي يستمر «داعش» في إحراز إنجازات ميدانية في
كل من سورية والعراق.
وك��ان ال��ع��ب��ادي انتقد تحركات التحالف ال��دول��ي في
مكافحة تنظيم «داعش» المتطرف وأكد أن تدفق اإلرهابيين
إلى العراق «لم يتوقف أو يقل» وأن ذلك يعني فشل «الجهد
الدولي» ،وذلك قبيل وصوله إلى باريس مساء أول من أمس
على رأس الوفد العراقي للمشاركة في االجتماع.
وكشف العبادي في محاضرة ألقاها في مركز الرافدين
للدراسات العسكرية في بغداد أول من أم��س ،أن «وف��ود
اإلرهابيين لم تتوقف ولم تقل حتى اللحظة وهذه ظاهرة
خطيرة تعني أن الجهد الدولي قد فشل ولم يؤد مغزاه ولم

تؤد تلك الجهود إلى ما هو مطلوب» ،مشيرا ً إلى «استمرار
«داعش» في تهريب النفط لتمويل مكانته اإلجرامية».
وكانت إخفاقات بغداد في التصدي ل��ـ«داع��ش» عزتها
لضعف التسليح ،وهو ما ردت عليه واشنطن امس بخجل عبر
إرسال  2000صاروخ مضاد للدبابات من طراز «إيه تي»-4
للجيش العراقي ،تسلمت منها الحكومة العراقية  1000فقط،
فيما احتفظ التحالف الذي تقوده واشنطن ،بالنصف الثاني في
المنطقة لتدريب العراقيين ولحاالت الطوارئ في المستقبل.
وأكد مسؤول من وزارة الدفاع األميركية فضل عدم اإلفصاح
عن صفته ،أن إرسال الصواريخ جرى على مدى األيام القليلة
الماضية ،علما ً أن «البنتاغون» أفاد بأن تسليم الصواريخ
سيساعد العراق في التصدي للهجمات االنتحارية بالسيارات
المفخخة التي يشنها مسلحو «داعش».
كالم العبادي يأتي في وقت تشير فيه التقارير الرسمية
إلى أن التنظيم يحصل على مخزون بشري من المتشددين من
قرابة  100دولة وهو ما سمح له بقضم المزيد من األراضي.
وأضاف العبادي أن المشاركة في مؤتمر باريس للتحالف
الدولي تهدف إلى «حث هذه الدول على الوقوف مع العراق»،
محذرا ً في الوقت ذاته من أن «داعش» إذا تمكن من السيطرة
على أجزاء من األرض العراقية والعبور لدول الجوار فإن تلك
الدول لن تكون في مأمن».
ومن جهة أخرى ،أكد رئيس الحكومة العراقية أن الوحدة
الوطنية مسألة أساسية في األم��ن الوطني وف��ي مواجهة
«داع��ش» واالنتصار عليه ،وش��دد على ض��رورة أن ال يؤثر
التنافس بين الكتل على وحدة العراقيين.
وينعقد ه��ذا المؤتمر بعد اجتماع للمجموعة المصغرة
للتحالف الدولي في لندن في كانون الثاني من هذا العام
والذي كان االجتماع األول من نوعه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان
ندال إن التوصل إلى حلول سياسية دائمة لألزمة العراقية
هو السبيل الوحيد لمحاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،مشيرا ً

إلى أن االجتماع سيؤكد دعم الحكومة العراقية من أجل التنفيذ
الفعلي لعمليات اإلص�لاح الضرورية لتحقيق المصالحة
الوطنية.
وك��ان التحالف ال��دول��ي بقيادة ال��والي��ات المتحدة ،بدأ
العمليات العسكرية ضد تنظيم «داع��ش» بالعراق ،في 19
ايلول  ،2014قبل أن يوسع عملياته في األراضي السورية...

الفروف يقول �إن ق�صف مواقع لتنظيم «داع�ش» من دون موافقة دم�شق خط�أ

المملكة الوهابية من العدوان
�إلى التحالف � ً
أمال بعبور �آمن

روحاني� :سن�ساند �سورية حتى الرمق الأخير
لمى خيرالله

«من العدوان إلى التحالف» يبدو أن هذا العنوان بات األبرز
في التحركات السعودية األخيرة خصوصا ً بعد غرقها في
المستنقع اليمني الذي باتت لظى نيرانه ترتد على أراضيها.
ضمن هذا اإلطار جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي،
عادل الجبير للقاهرة ،والتي تعد األولى له منذ توليه منصبه
ك��وزي��ر للخارجية ف��ي مهمته ال�ج��دي��دة ،حيث التقى وزير
الخارجية المصري ،سامح شكري.
تحاول الرياض جاهدة اإلمساك بالملف السوري كسبيل
للخروج من ورطتها التي استنزفتها في األراض��ي اليمنية
أو ك��ورق��ة ت �س��اوم بها ف��ي ظ��ل ارت�ب��اط�ه��ا بالمد العسكري
وال�ل��وج�س�ت��ي ل �ـ«ال �ق��اع��دة» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ف��ي الداخل
ال� �س ��وري ،وه �ن��ا ت �ث��ار ال�ك�ث�ي��ر م��ن األس �ئ �ل��ة ح ��ول خلفيات
التحركات السياسية السعودية األخيرة ومدى ارتباط الشق
السعودي المصري بالملف السوري اليمني؟ لتبرز اإلجابات
على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أكد
عدم وجود خالف بين السعودية ومصر حول ملفي اليمن
وسورية ،مشددا ً خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
المصري ،على أن «التنسيق بين مصر والسعودية مستمر
بخصوص سورية واليمن» .الفتا ً إل��ى أن الجميع متفقون
على أن ال دور للرئيس بشار األس��د في مستقبل سورية،
وهناك محاوالت إلقناع روسيا بالتخلي عن األسد بحسب
تعبيره.

جددت طهران التأكيد على أنها ستواصل دعمها
لدمشق في معركتها ضد الجماعات اإلرهابية،
مشيرة إلى أن اإلرهابيين سينقلبون على داعميهم
عاجالً أم آجالً ،وأن العالقات االستراتيجية التي تم
ارساؤها بين البلدين تتعزز اليوم بوتيرة عالية.
واعتبر الرئیس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي أن
اإلره��اب��ی��ی��ن ع��ج��زوا ع��ن التغلب على الشعب
السوري ،قائالً« :إن بعض دول المنطقة ترتكب

أخ��ط��اء ف��ي حساباتها وت��ت��ص��ور أن العناصر
المسلحة أداة بأیدیها على الدوام».
وش��دد روحاني أم��س ،خالل استقباله رئیس
مجلس الشعب ال��س��وري محمد جهاد اللحام،
على أن «طهران ستقف حتى النهایة إلى جانب
الحكومة السورية وشعبها» ،مشيدا ً بمقاومة
الطرفين للجماعات المسلحة ووقوفها «سدا ً منيعا ً
أمام التطرف واإلرهاب».

(التتمة ص)14

«الن�صرة» التركية...
�آمال وهمية و�آجال حتمية

وقال روحاني« :مما ال شك فیه أن الحق سینتصر
في معركـة الحق ضد الباطل» ،مضيفاً« :أن القوی
األجنبیة لن تتمكن من فرض شروطها علی الشعب
السوري» ،الفتا ً إلى أن «السوريين يعيشون آالم
حرب مفروضة من قبل بعض الدول والجماعات
اإلرهابیة».
واتهم رئیس مجلس الشعب السوري بعض
ال��دول في زعزعة األوض��اع في المنطقة عبر دعم
الجماعات اإلرهابية في سوریة ،قائالً« :إن هذه
الجماعات تنفذ أجندات الواليات المتحدة والغرب
والذي يخدم بدوره مصلحة إسرائيل».
وأكد أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
علي شمخاني أن الواليات المتحدة األميركية تدعم
اإلره���اب ف��ي س��وري��ة والمنطقة ،مشيرا ً إل��ى أن
مزاعمها حول تشكيل تحالف ضده خدعة.
وقال شمخاني خالل لقائه اللحام في طهران
«إن إي��ران تولي اهتماما ً خاصا ً بسورية وهي
تتابع عن كثب تطورات األحداث فيها ،فاإلرهاب
ال��ذي تتعرض له يهدد االم��ن والسلم العالميين
وهو يتمدد عابرا ً للحدود ألنه ال توجد ارادة جادة
لمكافحته».
وأض��اف« :إن إي��ران تقف إل��ى جانب الشعب
السوري وشعوب المنطقة وهي تؤكد دوما ً على
عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لسورية
وضرورة احترام سيادتها» ،معربا ً عن ثقته بأن
النصر سيكون حليف سورية التي صمدت وقاومت
على مدى أكثر من أربع سنوات.
الى ذلك ،أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
(التتمة ص)14

العدوان ي�ستهدف �سد م�أرب الذي يعود �إلى القرن الثامن قبل الميالد

الجي�ش واللجان ال�شعبية يواجهون «القاعدة» ويق�صفون ال�سعودية

فاديا مطر
بعد ان�ج�لاء ال �ص��ورة الضبابية ووض ��وح ال��رؤي��ة ف��ي ما
تقدمه تركيا والواليات المتحدة األميركية وفرنسا من سالح
نوعي لتنظيم «جبهة النصرة» اإلره��اب��ي ،وبما أن األسباب
ال�ت��ي تقف وراء ش��ن أي ح��رب متعددة لجهة تقدمها على
بعضها أحيانا ً في األهمية ،يبرز انكشاف ظهر «النصرة»
وداع �م �ي �ه��ا ،ل �ك��ون ال �ص��ورة أوض ��ح ف��ي المشهد الميداني
السوري الذي اظهر عالقة النصرة اإلرهابية بدول المحيط
اإلقليمي وال��دور الحقيقي والواقعي التركي على مستوى
خريطة المنطقة ،فمن جملة النواتج والملحقات التي ترافق
المواجهة العسكرية في سورية يبرز تناسل األسئلة من قبل
كل المراقبين عن الحديث الغربي ـ التركي في هذه الفترة التي
تقف أمام استحقاق تركي انتخابي مهم في  7الجاري يضع
السياسة التركية والعسكرة أمام الرقم والقلم في ما تقدمه
لتنظيم «جبهة النصرة» االرهابي على الميدان السوري ،فمن
المتوقع أن يكون الحديث التركي بعد االنتخابات البرلمانية عن
جدي ،لكن من نوع آخر نظرا ً الى ارتباط
«النصرة» هو حديث
ّ
«النصرة» ومصيرها بوجود الفاعلية السياسية والعسكرية
لحزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا ً وأجهزة استخباراته
المرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بتشكيالت اإلره��اب «النصراوية»

(التتمة ص)14

واصلت السعودية عدوانها الهمجي على اليمن،
مستهدف ًة بصواريخها المدنيين وحاصدة المزيد من
الضحايا األبرياء.
وفي هذا السياق ،استهدف الطيران السعودي
جبل نقم بصاروخ محرم دوليا ً وخلَّف أضرارا ً كبيرة
في العاصمة صنعاء ،فيما سقط عدد من الشهداء
والجرحى ف��ي غ���ارات سعودية على منطقة نقم
استهدفت مدرسة الجريزع في منطقة مسيك باألمانة
التي تأوي عددا ً من األسر النازحة.

وك��ان طيران التحالف السعودي استهدف سد
مأرب القديم في سبأ والذي يعد معلما ً أثريا ً مهما ً في
المحافظة.
بني في القرن الثامن قبل الميالد ،ويبلغ
السد َ
طوله  577مترا ً وعرضه  915م��ت��راً ،وي��روي ما
يقارب ثمانية وتسعين كيلومترا ً مربعاً ،ما يعني أن
سكان اليمن كانوا يحققون االكتفاء الذاتي من ناحية
احتياجهم للماء والغذاء حيث كان يكفيهم للزراعة
وإطعام مواشيهم.

من جهة أخ��رى ،تم ّكن أبناء الجيش واللجان
الشعبية من استعادة وتطهير منطقة باراس ومنطقة
جول المسحا ومنطقة الصعيد المحاذي لمدينة عتق
بعد اشتباكات متقطعة مع عناصر «القاعدة» ما أدى
الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف
التنظيم واستعادة العديد من اآلليات واألسلحة
الثقيلة والمتوسطة.
كما تم ّكن الجيش واللجان الشعبية في تعز
من صد ودحر هجوم على موقع الضباب لعناصر
«القاعدة» وميليشيات االصالح صباح أمس ،وقتل
عددا ً كبيرا ً من عناصر «القاعدة».
وتمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تأمين
مناطق محاذية لمنطقة سناح ومفرق خوبر بمحافظة
الضالع ،وقتل عدد من عناصر من «القاعدة» ،في
حين ال يزال التقدم مستمر لتأمين منطقه البجح.
واستطاع الجيش اليمني واللجان الشعبية قصف
قاعدة الدفاع الجوي قرب مطار نجران اإلقليمي
بخمسة صواريخ.
وترافق ذلك مع نشوب اشتباكات بين الموالين
للرئيس هادي من جهة والجيش واللجان الشعبية
من جهة ثانية وأنصار الله.
وف��ي مدينة يريم بمحافظة إب جنوب اليمن
خرجت مسير ٌة شعبي ٌة ندد المشاركون فيها بما
وصفوه بالعدوان على بالدهم.
المتظاهرون أكدوا تمسكهم بوحدة اليمن ووقوفهم
وراء القوات المسلحة واألمن لمحاربة المرتزقة في
الداخل والخارج على حد تعبيرهم.
(التتمة ص)14

وقتها كان التنظيم يسيطر في سورية على غالبية محافظة
الرقة مع بعض الوجود في ريف حلب الشمالي ،أما في العراق
فكان وجوده في األنبار وصالح الدين.
وبنظرة إلى الخريطة التي توضح المناطق التي سيطر
عليها التنظيم نجد أن «داعش» قد تمكن من قضم المزيد من
األراضي في كل من سورية والعراق.

ف�شل التحالف الدولي يدفع العراق
الى البوابة الرو�سية

بشرى الفروي
يواصل تنظيم «داعش» قضم المزيد من األراضي العراقية
في الوقت الذي يتعالى صوت رئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العبادي ليؤكد فشل الجهود الدولية في وقفه ،حيث اعتبر أن
الجهد الدولي فشل في ايقاف تمدد اإلرهابيين في العراق،
وأشار إلى أن تدفق المسلحين على العراق لم يتوقف أو يقل
حتی اللحظة وهذه ظاهرة خطيرة ،الفتا ً إلى استمرار داعش
في تهريب النفط لتمويل مكانته االجرامية.
تدفق المسلحين والمقاتلين األج��ان��ب ال��ذي��ن انضموا إلى
صفوف تنظيم «داع��ش» وغيره من الجماعات اإلرهابية زاد
بنسبة  70في المئة عن العام الماضي ،وبلغ العدد نحو 25
ألف مسلح.
كالم العبادي يأتي في وقت تشير فيه التقارير الرسمية إلى
أن التنظيم يحصل على مخزون بشري من المتشددين من
قرابة  100دولة وهو ما سمح له بقضم المزيد من األراضي
وزي��ادة توغله أكثر وذل��ك بعد قيام عمليات التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة ،ببدء العمليات العسكرية ضد تنظيم
«داعش» بالعراق ،في  19أيلول من العام الماضي.
وعلى رغ��م ش��ن االئ�ت�لاف ق��راب��ة أرب�ع��ة آالف غ��ارة جوية،
يواصل التنظيم الجهادي تقدمه في العراق وسورية وبات
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مرجعيون ـ رانيا العشي
د ّوت صافرات اإلنذار ظهر أمس ،في جميع أرجاء كيان العدو «االسرائيلي»،
ولمدة قصيرة ،وفي المستعمرات الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان ،من
كفركال حتى مارون الراس ،في المطلة و«مسكافعام» و«المنارة» ،و«مرجليوت»
و«افيفيم» ،ومواقع االحتالل في مزارع شبعا المحتلة.
وت��رددت أصداء صافرات اإلن��ذار في قطاعات المنطقة الحدودية الثالثة،
الغربي واألوسط والشرقي ،في مناطق بنت جبيل ومرجعيون والعرقوب.
(التتمة ص)14

