
 القوة الع�سكرية للدولة؛ واحدة من بني ثالثة 
مقوم�ت حلفظ �سي�دة الدولة، وت�أتي موازية 
واالقت�س�دي��ة، و�سع��ف  ال�سي��سي��ة  للق��وة 
املوؤ�س�سة الع�سكرية يف ال�سنوات املن�رصمة؛ 

واحد من املهددات لوحدة العراق.
ال  م�سوؤوليته���  ال��دول؛  يف  االأمني��ة  الق��وة 
تقت�رص عل��ى ردع الع��دوان اخل�رجي؛ بقدر 
م��� اأن قوته� ع�م��ل م�س�عد لب�س��ط الق�نون 

ومنع االنحراف�ت.
م��� تعر�ض ل��ه الع��راق من اخرتاق���ت؛ ك�د 
اأن ُيطي��ح بوحدة اأر�س��ه ولعبت قوى كثرية 
حم�ولة فر���ض النفوذ ب�ل�س��الح او التلويح 
ب�لع�سي���ن؛ م�ستغل��ة ف�سح��ة الدميوقراطية 
والتج�ذب�ت ال�سي��سي��ة، الإ�سع�ف االأجهزة 
االأمني��ة واإخ�س�عه� للوالءات احلزبية، ومن 
ث��م ال�سغ��ط عل��ى احلكوم��ة للح�س��ول على 

مك��سب ذاتية.
معظ��م التدخ��الت اخل�رجي��ة واالهت��زازات 
الداخلي��ة؛ ك�ن��ت لعوام��ل ه�س��س��ة بع���ض 
العالق�ت ال�سي��سية، ونتج عنه� اإ�سق�ط ثلث 

الدولة بيد االإره�ب، وفقدان القدرة ب�لقوات 
امل�سلح��ة؛ مق�بل اإعالم ه��ول قوة االإره�ب، 
وف�س���د اأدى اىل ت�سلي��م مع�سك��رات �سخم��ة 

دون قت�ل.
�سكل االنك�س�ر الع�سكري اأكرب تهديد ل�سي�دة 
الع��راق، اىل اأن اأُطلق��ت الفت��وى الت�ريخي��ة 
وهب املالي��ني للتطوع، وُقبل منهم االآالف، 
ووق��ف �سعب ك�م��ل خلفهم، وه��ذا م� �سكل 
ال�سع��ب  لق��درة  واختب���را  معنوي��ً�  دفع��ً� 
لالنت�س���ر لنف�س��ه، وان��ربى ق���دة �رصط��ة 
وجي�ض ومبع�ون��ة احل�سد ال�سعب��ي، لت�سطري 

اأروع البطوالت التي يتف�خر به� الت�ريخ.
اإن املع�رك االأخ��رية؛ اأبهرت الع�مل و�ُسجلت 
يف �سفح���ت احل��رب االأنظ��ف؛ قي��س��ً� مل��� 
يفعل��ه الدواع�ض م��ن االحتم���ء ب�ملدنيني، 
وتفخي��خ امل�س�ك��ن واملوؤ�س�س���ت احلكومية 
واملدني��ة، واأثبت��ت الق��درة العراقي��ة عل��ى 
بح��رب  ال��دول  تعهده���  ح��رب مل  خو���ض 
�س��وارع، والق��درة عل��ى حم�ي��ة املدني��ني، 
وملخ�سه� اخلروج بق��وة تعمل كخلية نحل 
من جي���ض و�رصطة وح�سد �سعبي وع�س�ئري، 
ومل تلتف��ت اىل اخلالف���ت ال�سي��سية، و�سكل 

احل�س��د الطوع��ي العم��ود الفق��ري املرع��ب 
للع��دو، والق��وة الدافع��ة املعنوي��ة للق��وات 

امل�سلحة.
يح���ول االإع��الم املظل��ل؛ التعر���ض للح�سد 
ال�سعب��ي؛ كونه قوة عق�ئدي��ة ال ُتقهر، وقوة 
حمركة مف�سلية للقوات امل�سلحة، واإ�سع�فه 

يعني االإط�حة ب�لبقية.
االنت�س���رات العراقي��ة ك�نت حم��ل اإعج�ب 
الع���مل، واحل��رب الت��ي توقعوا له��� �سنوات؛ 
اأي���م؛ دون  �سج��ل العراقي��ون ن�رصه��� يف 
بن��ى حتتي��ة،  تدم��ري  اأو  �سح�ي��� مدني��ني 
و�س�رت م�سدر تالحم وك�سفت قدرات ف�ئقة 
يف الت�سحية والوطنية، ويك�د العراق يحتل 
املرتب��ة االأوىل يف الع���مل يف قدرت��ه عل��ى 
مك�فحة االإره�ب، وهذا م� ُيعطيه� االحرتام 
الداخلي واخل�رج��ي، ويجعله� �سم�م اأم�ن 
للحف���ظ على ال�سي���دة ومنع تف��كك البالد، 
و�ست�سك��ت هذه القوة تلك االأ�سوات املراهنة 
عل��ى �سعف الدول��ة، وك�رص الق��وة الطوعية؛ 
لتحقيق م�آرب خ��سة؛ لعبته� خالل �سنوات 
للح�س��ول عل��ى مك��سب او حتقي��ق م�س�لح 

للخ�رج.

العراق يشتري أسلحة روسية متطورة

بح��ث وزير التخطي��ط �سلم���ن اجلميل��ي، اأم�ض مع 
املمث��ل اخل����ض لالأم��ني الع�م ل��الأمم املتحدة يف 
الع��راق ي�ن كوبيت���ض دور االمم املتحدة يف اع�دة 

اال�ستقرار واالعم�ر للمن�طق املحررة.
وق�ل بي���ن، ان "اجلميلي ا�ستقب��ل يف مكتبه مبقر 
ال��وزارة، املمث��ل اخل����ض لالأم��ني الع���م ل��الأمم 
املتح��دة يف الع��راق ي���ن كوبيت�ض، وج��رى خالل 
اللق���ء بحث عدد م��ن الق�س�ي� املهم��ة بني العراق 
الدولي��ة ويف مقدمته��� دور املجتم��ع  واملنظم��ة 
الدويل يف توف��ري امل�ستلزم�ت اال�س��سية للن�زحني 
ف�س��ال ع��ن اال�سه���م يف عملي��ة اع���دة اال�ستقرار 
ع��ودة  ث��م  وم��ن  املح��ررة  للمن�ط��ق  واالعم���ر 

الن�زحني اىل دي�رهم".
واك��د اجلميلي بح�سب البي���ن ان "االنت�س�ر الكبري 

ال��ذي حتقق يف الفلوجة لي�ض للع��راق فقط امن� هو 
ميث��ل انت�س���را للمجتم��ع ال��دويل الن داع�ض يهدد 
اجلمي��ع"، داعي��� االمم املتح��دة اىل "اخ��ذ دوره��� 
يف ح�س��د املجتم��ع الدويل م��ن اجل تق��دمي املزيد 
من العون وامل�س�ع��دة للعراق لتمكينه من مواجهة 

التحدي�ت الن�جمة عن حم�ربة االره�ب".
 وا�س�ر اىل ان "اهم التحدي�ت التي تواجه احلكومة 
الي��وم هي كيفية ت�أهيل واعم���ر املن�طق املحررة 
واع�دة الن�زحني والعم��ل على واأد الفكر املتطرف 
وع��دم ال�سم�ح بعودة داع�ض م��رة اخرى من خالل 
حتقيق املف�هيم االيج�بية يف واقع املدن املحررة 
يف ابع�ده��� االقت�س�دية والثق�في��ة واالجتم�عية 
وحت��ى ال�سي��سي��ة، وهذه لي�س��ت م�سوؤولي��ة العراق 
فقط". واو�سح اجلميلي ان "معركة حترير الفلوجة 
تعد م��ن املع�رك املث�لية لو ال بع�ض اخلروق التي 
حدثت يف منطقتي ال�سقالوية والكرمة"، الفت� اىل 

ان "جلنة حكومية �سكلت لهذا الغر�ض للتحقيق يف 
االنته���ك�ت التي حدثت هن�ك للوقوف على م�سري 
املفقودي��ن"، مبين� ان "عدد الن�زحني من الفلوجة 
ك�ن كبريا وغري متوقع ف�ق اال�ستعدادات احلكومية 

م� ادى اىل حدوث الكثري من اال�سك�الت". 
وع��رب اجلميلي ع��ن �سكره للجه��ود الدولية ال�سيم� 
جه��ود االمم املتحدة واملنظم���ت الت�بعة له� التي 
�س�هم��ت يف التخفيف من ازم��ة الن�زحني.. ك��سف� 
عن ان اال�سب��وع االول من �سهر متوز �سي�سهد عودة 
املوج��ة االوىل م��ن الن�زح��ني اىل الكرم��ة فيم��� 
يجري العمل على قدم و�س�ق الإع�دة افتت�ح الدوائر 
اخلدمي��ة يف الفلوجة لكي مت�ر�ض عمله� يف اع�دة 

اال�ستقرار للمدينة ب�ل�رصعة املمكنة
وذكر بي�ن وزارة التخطيط ان املمثل اخل��ض لب�ن 
كي مون قدم خالل اللق�ء ته�نيه للحكومة العراقية 
ملن��سب��ة الن�رص الكب��ري الذي حتق��ق يف الفلوجة.. 

مو�سح� ان املنظمة الدولي��ة تعمل وب�لتن�سيق مع 
احلكوم��ة العراقية والعوا�س��م الع�ملية على ايج�د 
احلل��ول واملع�جل�ت للم�س�كل التي يوجهه� العراق 
ال�سيم��� يف جم�ل اع���دة ت�أهيل واعم���ر املن�طق 

املحررة وعودة الن�زحني.
وك�سف كوبيت���ض ان اجتم�ع� مهم� للدول امل�نحة 
يف  وا�سنط��ن  االمريكي��ة  الع��سم��ة  يف  �سيعق��د 
الع�رصي��ن م��ن �سه��ر مت��وز برع�ي��ة االمم املتحدة 
ت�س�رك فيه الوالي���ت املتحدة االمريكية وعدد من 
ل��دول االوربية لغر���ض توفري املب�ل��غ ال�رصورية 
لت�أمني االحتي�ج���ت اال�س��سي��ة ومتطلب�ت اع�دة 
املن�ط��ق  وب�ق��ي  االنب���ر  االعم���ر يف حم�فظ��ة 
املح��ررة.. داعي��� االط��راف العراقي��ة جميع��� اىل 
ت�سوي��ة م�س�كله��� مع بع�سه��� ال�سيم� يف حم�فظة 
االنب���ر لكي ال توؤث��ر هذه امل�س�كل عل��ى توجه�ت 

الدول امل�نحة يف تقدمي املنح للعراق.
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خاص

بارزاني يسعى لضم نينوى إلقليم كردستان الجميلي يبحث مع كوبيتش دور األمم المتحدة في إعمار المناطق المحررة

السيسي يوجه رسالة إلى العبادي تتعلق 
بالدعم المصري للعراق

العبادي يتوعد بالقصاص من مفجري 
حي الكرادة وسط بغداد

شنكالي يدعو العبادي للتحقيق مع مسربي المعلومات العسكرية في الموصلإقليم كردستان يرد على تهديدات إيران

 م��ع التق��دم الكب��ري ال��ذي حت��رزه الق��وات االمني��ة 
العراقي��ة وحلف�ئه�، يف املع�رك الدائ��رة �سد تنظيم 
داع���ض، تخط��ط رو�سي��� لال�ستم��رار بتق��دمي اال�سلحة 
للع��راق �سم��ن �سفق�ت مع��دة م�سبق�، حي��ث �ستلعب 
املو�س��ل  اال�سلح��ة دورا يف عملي���ت حتري��ر  ه��ذه 

املرتقبة من تنظيم داع�ض.
ال�سفري الرو�سي يف بغداد، الي� مورغونوف، اأعلن ذلك 
خ��الل موؤمتر �سحف��ي موؤكدا، ب�ن �سحن���ت اال�سلحة 
�ست�ستمر خالل املرحلة الق�دمة، حيث �ستقوم القوات 
العراقي��ة ب��ستخ��دام اال�سلح��ة الرو�سي��ة يف عملي��ة 
حتري��ر املو�س��ل، والت��ي �ستت�سم��ن ا�سلح��ة خفيفة، 

مدفعية، ودب�ب�ت اي�س�.
اال�سلحة عده� ال�سفري حيوية ال�ستع�دة املدينة، حيث 
�ستك��ون ع�مال ح��سم� يف املع���رك، مل� �ستقدمه من 
اف�سلي��ة �سد تنظي��م داع�ض على االر���ض، يف الوقت 
ال��ذي مل��ح فيه، بك��ون معرك��ة املو�سل، اح��دى اهم 

اللحظ�ت الت�ريخية يف احلرب �سد التنظيم.
وزارة الدف���ع العراقي��ة ك�ن��ت قد اعلن��ت يف 28 من 
�سه��ر ال�سه��ر امل��س��ي، و�س��ول �سحن���ت الط�ئ��رات 
املروحي��ة املق�تل��ة م��ن رو�سي�، �سم��ن �سفقة معدة 
م�سبق���، والت��ي ت�سمن��ت نوع��ني م��ن املروحي���ت 
القت�لي��ة "Mi-28Ne و Mi35"، موؤك��دة ان هذه 
املروحي���ت ق��د لعبت دورا ا�س��سي��� يف املع�رك �سد 

التنظيم يف الفلوجة.
وان ال�سفق���ت املتوقع ت�سلي��م ا�سلحته� خالل االي�م 
املقبل��ة �سم��ن �سحن���ت، �ستت�سمن دب�ب���ت رو�سية 
ال�سنع، وقطع مدفعية، ب�ال�س�فة اىل ا�سلحة خفيفة، 
لتكون بذلك جزءا من العمود الفقري لرت�س�نة اجلي�ض 

العراقي.

اإقليم  اأن رئي�ض  العوادي، االحد  الق�نون فردو�ض  ائتالف دولة  الن�ئب عن  اأكدت   
كرد�ست�ن م�سعود ب�رزاين لديه نواي� ي�سعى من خالله� لتق�سيم البالد بدعم بع�ض 

الدول املع�دية للعراق من بينه� الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
وق�لت العوادي يف ت�رصيح �سحفي اإن “م�سعود ب�رزاين اأف�سح حدود االإقليم اأم�م 
ال�سم�ح له� ب�لتدخل يف  البالد، ف�ساًل عن  اأرا�سي  القوات الرتكية لتتوغل داخل 
“ب�رزاين ي�سعى من خالل ذلك  اأن  الداخلية للحكومة االحت�دية”، مبينًة  ال�سوؤون 

لتحقيق م�س�حله احلزبية بعيداً عن م�س�لح كرد�ست�ن”.
بع�ض  بدعم  البالد  لتق�سم  خالله�  من  ي�سعى  نواي�  لديه  “ب�رزاين  اأن  واأ�س�فت 
املتحدة  الوالي�ت  بينه�  من  التق�سيم  مل�رصوع  والداعمة  للعراق  املع�دية  الدول 
كردية  مع�ر�سة  لوجود  نظراً  م�رصوعه  �سيط�ل  “الف�سل  اأن  مو�سحًة  االأمريكية”، 
داخل االإقليم”. واأكد جمل�ض حم�فظة نينوى، يف اخل�م�ض والع�رصين من حزيران 
العرقي يف بع�ض  التطهري  �سي��سة  ت�ستخدم  اإقليم كرد�ست�ن  اأن حكومة  امل��سي، 
اإىل  اإىل االإقليم كجزء من م�رصوع ب�رزاين اله�دف  من�طق نينوى متهيداً ل�سمه� 

تق�سيم البالد.

العب�دي،  حيدر  الوزراء  رئي�ض  اإىل  امل�رصي  اخل�رجية  وزير  �سكري،  �س�مح  نقل   
ر�س�لة من الرئي�ض عبد الفت�ح ال�سي�سي تتعلق ب�لدعم امل�رصي للعراق يف مواجهة 
العراق جزء من  النواب �سليم اجلبوري، ان  التحدي�ت واأكد رئي�ض جمل�ض  خمتلف 
اعرب  فيم�  "االره�ب"،  ملواجهة  امل�سرتك  التن�سيق  من  والبد  العربية  املنظومة 
وزير اخل�رجية امل�رصي �س�مح �سكري عن دعم بالده للعراق يف حربه �سد تنظيم 

"داع�ض"، مب�ركً� انت�س�راته الكبرية.
"اجلبوري التقى، بوزير  اإن  وق�ل املكتب االعالمي لرئي�ض الربمل�ن يف بي�ن له، 
بحث  اللق�ء  خالل  "جرى  انه  اىل  م�سرياً  �سكري"،  �س�مح  امل�رصي  اخل�رجية 
املنطقة  يف  وال�سي��سية  االمنية  التطورات  واآخر  البلدين  بني  امل�سرتك  التع�ون 
و�سبل التن�سيق يف مواجهة االره�ب". واأ�س�ف اجلبوري بح�سب البي�ن، اأن "العراق 
جزء من املنظومة العربية والبد من تظ�فر اجلهود بني الدول ال�سقيقة وبقية دول 
ظ�هرة  انت�س�ر  عن  الن�جم  ب�خلطر  املتمثلة  االمنية  التحدي�ت  ملواجهة  املنطقة 
االره�ب ويف مقدمته� تنظيم داع�ض االره�بي، ف�ساًل عن التحدي�ت االقت�س�دية 
التي ي�سهده� البالد". واأكد اجلبوري، اأن "جمهورية م�رص له� دور كبري وموؤثر على 
عالق�ت  بن�ء  على  حري�ض  "العراق  اأن  اىل  الفتً�  واالقليمي"،  العربي  ال�سعيدين 

متميزة بني البلدين ال�سقيقني".

 توعد رئي�ض جمل�ض الوزراء الق�ئد الع�م للقوات امل�سلحة حيدر العب�دي ب�لق�س��ض 
بحق من ت�سبب بوقوع التفجري االنتح�ري يف حي الكرادة و�سط بغداد.

الزمر  من  ب�لق�س��ض  “توعد  االأخري  ان  العب�دي  املكتب  عن  �س�در  بي�ن  وذكر 
االره�بية التي ق�مت ب�لتفجري حيث انه� وبعد ان مت �سحقه� يف �س�حة املعركة 

تقوم ب�لتفجريات كمح�ولة ي�ئ�سة”.
وقت  يف  اعلن  قد  العب�دي  حيدر  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  االإعالمي  املكتب  وك�ن 
�س�بق من �سب�ح ام�ض االحد عن تفقد االأخري التفجري الذي وقع ب�سي�رة مفخخة 

يف حي الكرادة.

 ردت حكومة اقليم كرد�ست�ن، على التهديدات التي 
وجهه� ن�ئب ق�ئد احلر�ض الثوري االيراين، ح�سني 
كورد�ست�ن  اقليم  حكومة  “ان  ب�لقول  �سالمي، 
ح�سن  وترى  �سالمي،  ح�سني  تهديدات  ترف�ض 
وا�س�رت  ايران”.  مع  للعالق�ت  ك�أ�س��ض  اجلوار 
نرف�ض  “انن�  بي�ن،  يف  كرد�ست�ن  اقليم  حكومة 
�سالمي  حل�سني  الالئق  غري  التهديد  هذا  ب�سدة 
ونرى انه موقف ال يتن��سب مع العالق�ت العتيقة 
وال�سداقة بني حكومة اقليم كرد�ست�ن وجمهورية 

ايران اال�سالمية، خ��سة مع وجود حوارات مليئة 
هذه  خالل  اجل�نبني  بني  وال�سداقة  ب�لتف�هم 
“هذا  كرد�ست�ن  اقليم  حكومة  وا�س�فت  الفرتة”. 
النق��س�ت  طبيعة  مع  مت�م�  يتع�ر�ض  التهديد 
ب�أي  تخدم  ال  التهديدات  وهذه  بينن�،  املوجودة 
ا�ستخدام  يجب  وال  عالق�تن�،  اال�سك�ل  من  �سكل 
وك�ن  كرد�ست�ن”.  اقليم  مع  اأبداً  اللهجة  هذه 
ن�ئب الق�ئد الع�م للحر�ض الثوري االيراين ح�سني 
ق�دة  اجلمعة،   قد هدد يف خطبة �سالة  �سالمي، 
حمذرا  بتعهداتهم،  ب�اللتزام  كرد�ست�ن  اقليم 
ايران”.  على  تهديدا  ت�سكل  نقطة  كل  ب�”تدمري 

يف  ام�كن  عدة  �سهدت  بعدم�  التهديد  وي�أتي 
كرد�ست�ن ايران خالل ال�سهر امل��سي، مواجه�ت 
الدميقراطي  االيراين واحلزب  الثوري  بني احلر�ض 
وا�س�بة  مقتل  عن  ا�سفر  م�  االيراين،  الكرد�ست�ين 
حكومة  ارادت  الثوري.  احلر�ض  عن��رص  من  عدد 
العالق�ت  حم�ية  منطلق  من  كرد�ست�ن،  اقليم 
الدولية  القوانني  وتطبيق  التع�ون  وتعزيز 
املتوا�سل،  والتع�ون  اجلوار  ح�سن  ا�س��ض  وعلى 
وال�سالم  لال�ستقرار  ع�مال  يكون  ان  ب��ستمرار 
واقليم  ايران  �سعوب  م�سلحة  اجل  من  احلقيقي 

كرد�ست�ن واملنطقة

م�جد  نينوى  حم�فظة  عن  الن�ئب  دع�   
حيدر  امل�سلحة  للقوات  الع�م  الق�ئد  �سنك�يل، 
الربمل�ن  اع�س�ء  ا�سم�ء  بك�سف  العب�دي، 
الذين اف�سوا اخلطط الع�سكرية اخل��سة بتحرير 
املح�فظة يف ح�ل �سحة هذا االدع�ء، م�سريا 
يجعل  حتديد  دون  ب�لعموم  احلديث  ان  اىل 

اجلميع حمل �سبه�ت.
يتحدث  حني  "العب�دي  ان  �سنك�يل،  وق�ل 
بتحرير  خ��سة  ع�سكرية  خطط  ك�سف  عن 

حم�فظة، فهذا االمر له تبع�ت خطرية ويطرح 
الع�سكرية التي او�سلت  ت�س�وؤالت عن اجله�ت 
تلك املعلوم�ت اىل نواب يفرت�ض انهم اع�س�ء 
ب�سلطة ت�رصيعية ورق�بية العالقة له� ب�خلطط 

الع�سكرية".
وا�س�ف ان "ادع�ء العب�دي ان ك�ن �سحيح� 
كبري  واهم�ل  خي�نة  هن�لك  ان  يعترب  فهذا 
درجة  اىل  ويرتقي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف 
اخلي�نة العظمى، ن�هيك عن تبع�ته على نواب 
مبهم�  املو�سوع  ترك  خالل  من  املح�فظة 
وا�سب�بهم خلف  ت�سمية املق�سودين فيه  دون 

ك�سف تلك اخلطط". واكد �سنك�يل ان "العب�دي 
وفتح  علني  ب�سكل  اال�سم�ء  بك�سف  مط�لب 
من  ملعرفة  امل�ستوي�ت  اعلى  على  حتقيق 
االكتف�ء  وعدم  الع�سكرية،  املعلوم�ت  �رصب 
كون  املبهمة،  االعالمية  ب�لت�رصيح�ت 
الو�سعني ال�سي��سي واالمني ال يحتمالن مثل 

هكذا كالم مبهم".
 ق�ل العب�دي يف جل�سة مع عدد من ال�سحفيني 
حترير  خطة  غرين�  "لقد  بغداد  ب�لع��سمة 
املو�سل بعد ت�رصيب�ت وت�رصيح�ت من نواب 

)مل ي�سمهم(".
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االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة
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