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الجبوري في وا�شنطن لت�سريع عملية الت�سليح ...ومقتل  48من «داع�ش» في محافظة �صالح الدين

الواليات المتحدة تعزز ح�ضورها في الم�شهد العراقي عبر بوابة «داع�ش»
أعلن رئيس هيئة األركان المشتركة في الجيش األميركي
مارتن ديمبسي أن بالده تدرس تعميم تجربة قاعدة األنبار
الجديدة لتشمل محافظات عراقية أخرى.
وبيّن المسؤول األميركي أن إقامة القواعد هي أحد الخيارات
األخرى التي يتم البحث فيهاُ ،مق ّرا ً بأن األمر قد يتطلب إرسال
مزيد من القوات.
علما ً أن القاعدة الجديدة األميركية ستقام داخ��ل قاعدة
التقدم العسكرية والتي تبعد نحو  25كيلومترا ً فقط من مدينة
الرمادي عاصمة محافظة األنبار ،والتي سيطر عليها «داعش»
الشهر الماضي.
في ضوء التطورات العسكرية بالعراق وعمليات الكر والفر
بين القوات العراقية و«داع���ش» ،ارتفع صوت الكونغرس
األميركي بالرفض على تفويض رسمي يتيح استخدام القوة
العسكرية ضد «داعش».
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما قد طلب في شباط
الماضي من مجلس ال��ن��واب الموافقة على تفويض يتيح
استخدام القوة العسكرية ضد «داعش».
إال أن المجلس صوت في  11أي��ار بالرفض على مشروع
قانون للدفاع ،كان سيجبرهم على التصويت على تفويض
رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد «داعش».
ومضى عام على توغل «داعش» في جسد العراق ،وال يزال
التحالف يتخبط في وضع استراتيجية فاعلة تجتث التنظيم
من جذوره.
وعلى وقع انتقادات الذعة لإلدارة األميركية واتهامها بعدم
الجدية والصرامة في محاربة «داعش» ،أذن أوباما بإرسال
نحو  450عسكريا ً إضافيا ً إلى العراق ليرتفع بذلك عديد
القوات األميركية هناك إلى نحو .3500
يسمح القرار األميركي أيضا ً بمد الجيش العراقي وقوات
البيشمركة ومقاتلي العشائر المحلية الخاضعة لقيادة عراقية
بالسالح ،ويقول البيت األبيض إنه يأتي لتحقيق أهداف عدة
أبرزها:

 المساعدة في إعادة بناء القوات العراقية عن طريق إنشاءقاعدة تدريب جديدة في محافظة األنبار ،مع بحث إمكان إنشاء
قواعد في مناطق أخرى.
 تحفيز الجيش العراقي على التخطيط وتنفيذ هجوم مضادالستعادة السيطرة على مدينة الرمادي من تنظيم «داعش».
 دمج مقاتلي عشائر األنبار بشكل أكبر في الحرب ضدالتنظيم وتقليص االعتماد على فصائل الحشد الشعبي.
النقطة األخيرة التي يصنفها خبراء بسعي واشنطن لتكرار
تجربة عام  2006حين نجحت في تعبئة العشائر ضد تنظيم
القاعدة في محافظة األنبار ،ترى قراءات متعددة أنها قد تواجه
تحديات عدة في السياق الحالي منها:
 أزمة الثقة بين عشائر األنبار والحكومة العراقية بعداتهامها لألخيرة ب��ازدواج��ي��ة المعايير م��ن خ�لال تسليح
قوات الحشد الشعبي ورفض مدها بالسالح في حربها ضد
«داعش».
 كما أن عزم واشنطن على تدريب العشائر بشكل مباشريكشف امتعاضا ً أميركيا ً من قدرات القوات النظامية ،بالنظر إلى
نتائج عمليات التدريب السابقة .وهو أمر برز جليا ً في تعقيب
وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر على سقوط الرمادي ،حين
قال إن جيش العراق ال ينقصه العتاد وال التدريب ،بقدر ما
تنقصه إرادة القتال.
ال��ح��راك األميركي المتعاظم يضعه مراقبون في خانة
التغطية على فشل غير معلن للتحالف الدولي الذي قادته
واشنطن لمحاربة «داعش» ،فخالل تسعة أشهر فشل التحالف
في وقف تمدد التنظيم الذي سيطر على نصف مساحة سورية
ونحو ثلث مساحة العراق ،وعزز صفوف مقاتليه بنحو سبعين
في المئة.
في غياب استراتيجية واضحة لمحاربة «داع��ش» ،يرى
البعض أن واشنطن تسهب في إدارة األزمة وتفكيكها ،أكثر من
كونها تبحث عن حلول ناجعة.
(التتمة ص)14

الإرهاب بين الف�شل اال�ستراتيجي
وجنون الخ�سارة!

فاديا مطر
مع اتضاح التوترات خالل الحرب على سورية في سنواتها
الخمس وما استجرته لفروع من تنظيم القاعدة بغطاء إقليمي
ودول ��ي ال ي��دع م �ج��االً للشك ب��أن ه�ن��اك استراتيجية دولية
إقليمية تعمل على تمزيق الدولة السورية إلعادتها إلى ما قبل
الدولة ،تبدو الصورة المؤلمة التي نشاهدها اليوم بأن هناك
حقيقة ب��أن ثمة م��ن يريد العصف بآخر م��ا تبقى م��ن كرامة
وطنية عربية ،فالمرحلة التي ُيعد لها العدو هي من بحر ظالم
الفوضى الخالقة التي يبرز فيها استهداف اإلثنيات والمذاهب
المحلية السورية في وض��وح ،على أن هناك تحركات دولية
تستهدف فكرة الدولة بوصفها معبرة عن الوجدان الجمعي
واإلرادي للمواطنين بكل أطيافهم ،وهو ما ارتكبه تنظيم «جبهة
النصرة» اإلرهابي ـ فرع القاعدة في بالد الشام ـ بحق أهالي
قرية قلب لوزة السورية في إدلب ذات الغالبية الدرزية في 11
حزيران الجاري من ذبح لعدد كبير من رجال وشبان البلدة
أم��ام بيوتهم وخطف ع��دد آخ��ر من المدنيين ،وبعد تدخالت
من قطر والنائب اللبناني وليد جنبالط ،اشترطت «النصرة»
على المدنيين في القرى الدرزية األدلبية هدم القبور والمعابد
الموجودة في المنطقة وااللتحاق بصفوف التنظيم ،وهو ما
رفضه األهالي بقوة ،لتكون المجزرة بقرار اإلرهابي المسمى
(التتمة ص)14

هدوء حذر في محيط الثعلة الع�سكري والجي�ش والمقاومة يتقدمان في القلمون

المقداد :قادرون على توجيه �ضربات للم�سلحين في جميع �أنحاء �سورية
قالت وزارة الخارجية السورية إن تعزيز ق��درات
الجيش السوري والدعم القوي ال��ذي يقدمه لدمشق
حلفاؤها ،يدفعانها للثقة بأنها تستطيع توجيه ضربات
للمعارضة المسلحة في جميع أنحاء البالد.
وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن
حكومة بالده كانت قد شهدت أسوأ الضغوط العسكرية
خالل الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات .مشيرا ً
إل��ى أن دمشق اآلن في وض��ع أق��ل خطورة والمناطق
الرئيسية في الغرب آمنة ،وقال أن «دمشق كانت تحت
تهديد مباشر .في الوقت الحاضر دمشق هي قطعا ً ليست
تحت مثل هذا التهديد .حمص آمنة وحماة آمنة واآلن
القلمون آمنة».
مع ذل��ك ،ص��رح المقداد ب��أن التحالف الجديد بين
المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر وبدعم من
الغرب أعطى دفعة قوية للجماعات التي تقاتل القوات
الحكومية ،وقال« :لقد تم بعض التقدم سواء أحببنا ذلك
أم ال» ،لكنه أشار إلى أن «الجيش أعاد تجميع صفوفه
والتوقعات جيدة».
وأض��اف« :ما يدفعنا للتفاؤل عامالن .العامل األول
هو ازدي���اد ق��وة ومعنويات الجيش العربي السوري
وتضحياته وتعزيز قدراته خالل هذه الفترة بمزيد من
تأمين المستلزمات األساسية للجيش ليقوم بمهماته».
وتابع المسؤول السوري «والجانب اآلخر هو الدعم
القوي الذي تلقيناه وسنتلقاه من قبل حلفائنا سواء كان
ذلك من قبل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أو من قبل
االتحاد الروسي ومن قبل حليفنا األساسي حزب الله.
من جانب آخ��ر ،أع��رب المقداد عن أمله في تحسين
العالقات بين دمشق وأنقرة بعد االنتخابات البرلمانية
التي وجهت صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف« :نحن في شكل أساسي نتطلع إلى أن تكون
المهمة األولى للقوى التي صنعت هذا التغيير هي إعادة
العالقات والزخم إلى العالقات السورية-التركية وإلى
الشراكة بين البلدين ...وأن يكون من األولويات التي
دعمها الشعب التركي نتيجة هذه االنتخابات هو طرد
المجموعات اإلرهابية من تركيا وإبعادها ألنها ال تنسجم
ال مع أخالق وال مع حضارة وال مع تراث الشعب التركي
الصديق ونأمل بأن تباشر هذه القوى الحية على الساحة
التركية بإغالق ال��ح��دود في شكل كامل بين سورية
وتركيا».
كما دع��ا المقداد إل��ى تحسين التعاون والتنسيق
مع العراق لقتال تنظيم «داع��ش» ،قائالً« :في مواجهة
«داعش» يجب عدم التحفظ على اإلطالق على أي نوع من
التنسيق بين الحكومتين».
في الوقت نفسه ،أش��ار الدبلوماسي ال��س��وري إلى
أن هنالك ضغوطا ً دولية لمنع مثل هذا التنسيق بين
الجمهورية العربية السورية والحكومة العراقية...
الواليات المتحدة األميركية ودول أوروبا الغربية يجب ان
تتحمل مسؤوليتها عندما تضغط باتجاه عدم وجود مثل
هذا التنسيق».
ومضى يقول« :نحن نفكر اآلن بعقد مزيد من االجتماعات
على مستوى أعلى وعلى مستوى مفتوح وأعتقد أن األيام
القليلة المقبلة ستشهد انعقاد مثل هذه االجتماعات».
ميدانياً ،ساد الهدوء في محافظة السويداء في جنوب
سورية بعد تراجع المسلحون من مناطق عدة في محيط
مطار الثعلة العسكري في ري��ف المحافظة ،بعد صد
الجيش السوري والقوات الرديفة لهجومهم ،ما أسفر عن
مقتل أكثر من  100مسلح في محيط المطار وتدمير عدد
كبير من آلياتهم.

الجي�ش اليمني واللجان ال�شعبية ّ
يدكون مراكز �سعودية بع�شرات ال�صواريخ

خيارات الريا�ض تت�ضاءل في عدوانها ...وطهران مهتمة بالحوار
بعد  11أسبوعا ً من القصف الجوي المتواصل الذي فشل في تغيير ميزان
القوى في اليمن لمصلحتها ،بدأت خيارات المملكة العربية السعودية تنفد
في مساعيها إلعادة حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى
صنعاء ،هذا ما خلصت إليه إحدى الوكاالت األجنبية في تقرير حول تضاؤل
خيارات السعودية في اليمن.
التقرير يؤكد أنه على رغم تدمير معظم األسلحة الثقيلة ،فإن جماعة
«أنصار الله» وق��وات الجيش يسيطرون على أغلب الجزء الغربي ذي
الكثافة السكانية العالية من اليمن ،وما زالوا يشنون هجمات على األراضي
السعودية باستخدام نيران المورتر أو الصواريخ.
وحول الخيار الذي قد تضطر الرياض قريبا ً لمواجهته ،يشير التقرير
إلى أنه «خيار غير مستساغ يتمثل في قبول سيطرة خصومهم فعليا ً على
صنعاء وإبرام اتفاق أو مواصلة القتال والمجازفة بانزالق اليمن إلى فوضى
شاملة بحيث يصبح خطرا ً دائما ً على األمن السعودي».
وفيما تبدأ األسبوع المقبل في جنيف محادثات برعاية األمم المتحدة
ترمي إلى وضع نهاية للحرب ،يرى التقرير أنه «ما من بادرة تذكر» حول
استعداد الطرفين لتقديم تنازالت.
وتظهر قدرة مقاتلي «أنصار الله» ،بحسب التقرير ،من خالل مواصلة
قصف مواقع حدودية سعودية بقذائف المورتر ،ما أدى إلى مقتل أكثر من
عشرة جنود سعوديين ،وهو ما يؤكد مدى صعوبة إلحاق جيش مزود
بأحدث العتاد العسكري الهزيمة بقوات تتمتع بسرعة الحركة.
في هذا اإلطار ،ينقل التقرير عن دبلوماسي يتابع الوضع عن كثب قوله إن
«الواليات المتحدة تحث السعوديين على قبول المحادثات لكنهم يرفضون
ألنهم في وضع ضعيف على األرض في اليمن».
ميدانياً ،يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تسطير المالحم
البطولية في التصدي والصمود في مواجهة العدوان السعودي من جهة
وفلول اإلرهاب في مختلف المحافظات اليمنية .مسجلين مزيدا ً من التقدم
في عدن ،فتمكنوا من تدمير دبابة للعدوان السعودي قرب موقع العمود
العسكري.
(التتمة ص)14

وكانت المواجهات في محيط المطار الواقع على بعد
 15كلم من السويداء قد احتدمت بعد انسحاب وحدات
الجيش ال��س��وري األرب��ع��اء م��ن ال��ل��واء  52ف��ي الريف
الشرقي لدرعا وتوجهها إلى المطار المذكور الذي يحوي
 16حظيرة إسمنتية ،وطائرات من نوع ميغ  21وميغ
 ،23ول��ه مدرجان رئيسيان بطول  3كلم ،ويتضمن
رادارات قصيرة التردد.
وف��ي القلمون ،واص��ل الجيش ال��س��وريّ والمقاومة

تقدّمهما في جرد الجراجير وسيطرا على قرنة شعاب
النصوب وابو حرب وقرنة سمعان ،وهما يتقدمان باتجاه
قرنة شميس الحصان جنوب غربي جرد الجراجير.
التقدم العسكري للمقاومة والجيش السوري واكبته
ح���االت ف���رار ف��ي ص��ف��وف تنظيمي «جبهة النصرة»
و«داعش» االرهابيين بعد تنسيقهما في جرد الجراجير
إلعاقة تقدّم المقاومة والجيش ،كما قتل وجرح عدد من
المسلحين في المعارك.

فل�سطين تر�سل تقارير
بجرائم حرب «�إ�سرائيلية»
للجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،إنه سيتوجه
خالل الشهر الجاري إلى الهاي في هولندا لتقديم ملفين يتعلقان
باالستيطان والحرب على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المالكي أنه سيسافر إلى الهاي يوم  25حزيران لتقديم
تقارير أولية بناء على طلب المحكمة لفتح تحقيق رسمي.
وينصب تركيز الملفين على بناء كيان العدو مستوطنات،
وع��دوان��ه على ق��ط��اع غ��زة ال��ع��ام ال��م��اض��ي ،بحسب ال��وزي��ر
الفلسطيني.
من جهة أخرى ،أوردت صحيفة «هآرتس» أول من أمس أن
وفدا ً من المحكمة الدولية سيزور الكيان الصهيوني قريبا ً في إطار
ما تجريه من تحقيقات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول «إسرائيلي» القول إن زيارة الوفد
«إجراء روتيني».
والمعروف أن الكيان الصهيوني يعارض إجراء تحقيق مهم
للفلسطينيين بتجنب الدخول في مفاوضات.
وانضمت فلسطين رسميا ً إلى المحكمة الجنائية الدولية في
األول من نيسان الماضي والذي استنكره في حينه العدو ،واصفا ً
قرار االنضمام بأنه «سياسي ووقح» بحسب تعبيره.
وأوض��ح ري��اض المالكي يومها أن انضمام ب�لاده للجنائية
الدولية خطوة تهدف إل��ى «السعي لتحقيق العدالة وليس
االنتقام ،وهو ليس حقا ً فقط ،بل واجب في وجه الظلم الدائم
والكبير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ،والجرائم المتكررة
التي ُترتكب ضده».
وأ ّكد المالكي  -في بيان صحافي أعقب االحتفال بقبول فلسطين
عضوا ً في المحكمة الجنائية الدولية  -أهمية إجراء كل الخطوات
الممكنة لضمان المساءلة على جرائم االحتالل ،بالتوازي مع
تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

