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العبادي لتأجيل تظاهرات بغداد:
ال صوت يعلو على «معركة الفلوجة»
املـنــاهــض لـلـمـشــروع األم ـيــركــي والـصـهـيــونــي في
املنطقة ،وما عدا هذا هو تفسير زائد وغير دقيق.
ول ـه ــذا كــانــت تــوضـيـحــاتـنــا ت ــرد عـلــى االت ـهــامــات
املعروفة في الوسط الخليجي بــأن ما يجري في
اليمن هو تنفيذ ألجندة إيرانية وأننا نمثل تلك
األجـنــدة؛ ألن السكوت على ذلــك قد ّ
يعده البعض
ّ
كــافـيــا لـشــن ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن .ل ـهــذا ،أكــدنــا أن
ذل ــك ال ـكــام غـيــر صـحـيــح ،وأن ـنــا أص ـحــاب قضية
وم ـش ــروع وأن ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ـمــن ل ـيــس ل ـهــا أي
عــاقــة بـمــواجـهــة ال ـن ـفــوذ االي ــران ــي كـمــا يـقــولــون.
إنـمــا هــي ع ــدوان ســافــر مــن دون أي حــق .وعندما
نتحدث عن الوضع الحالي ،وخصوصًا الجانب
االق ـت ـص ــادي م ـن ــه ،ف ـن ـحــن ن ـعـ ّـبــر ع ــن عـتـبـنــا على
التقصير الرسمي االيراني تجاه القضية اليمنية
وعـلــى رأسـهــا الـجــانــب االق ـت ـصــادي .أمــا بالنسبة
ملــوقــف إي ــران مــن امل ـشــاورات ،فــاإليــرانـيــون أعلنوا
دعمهم للسالم والتسوية السياسية وأنـهــم ضد
الحرب منذ اللحظة األولى.
¶ قـلـتــم أخ ـي ـرًا إن ــه عـلــى ال ـقــوى الــوطـنـيــة تــألـيــف حكومة
ومواجهة التحديات إذا فشل الحل عبر
لخدمة الشعب
َّ
املشاورات .ملاذا لم تؤلف الحكومة منذ البداية؟ وما الذي
تغير اليوم حتى تتخذوا هذا القرار؟
تـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ومـ ــواج ـ ـهـ ــة
ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة الـيـمـنـيــة
االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة وغيرها مــن القضايا بات
أمـ ـرًا مـلـ ّـحــا أك ـثــر م ــن أي وق ــت م ـضــى .ل ـهــذا كــانــت
ال ـقــوى الـثــوريــة والــوطـنـيــة تـتــرك امل ـجــال للتفاهم
السياسي والـحــوار ،وربـمــا لبعض االخـتــاف في
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ب ــن ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة .ول ـك ــن في
هــذه املــرحـلــة بــات الجميع يشعر بأهمية تأليف
حكومة لعدم ترك الفراغ مفتوحًا إلى األبد ،ولكي
ال تستفيد منه جهات باتت عدوة للشعب اليمني
تتحرك ضده وتمارس بحقه أبشع انواع التعسف
من حيث الحصار وتبرير العدوان.
¶ الـجـنــوب يشهد وضـعــا مختلفًا الـيــوم بعد الـتـطــورات
األخ ـ ـيـ ــرة ،وال س ـي ـمــا م ــع ت ـع ــزي ــز ال ـن ــزع ــة االن ـف ـصــال ـيــة.
باعتقادكم كيف ستؤثر األبعاد الجديدة لقضية الجنوب
ّ
ّ
في حلها من ضمن حل األزمة اليمنية؟
ّ
الـ ـجـ ـن ــوب يـ ـتـ ـع ــرض ل ـح ــال ــة خـ ـط ــرة مـ ــن االب ـ ـتـ ــزاز
ومـصــادرة الحقوق وتضييع القضية الجنوبية.
مــوقـفـنــا ل ــن يـتـغـيــر لـنــاحـيــة ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
إخواننا في الجنوب ملناصرة قضيتهم واملطالبة
ب ـح ـقــوق ـهــم .وبــاع ـت ـقــادنــا ف ــإن ال ـت ــوس ــع األجـنـبــي
عبر املـ ّـد العسكري املتزايد في الجنوب وانتشار
«ال ـق ــاع ــدة» و«داعـ ـ ــش» ك ــان أمـ ـرًا مـتــوقـعــا نتيجة
االحتالل ،وقد حذر السيد عبد امللك الحوثي منه
منذ الـيــوم األول .لـهــذا نلمس الـيــوم أن االحـتــال
ي ـب ـح ــث عـ ــن م ـص ــال ـح ــه فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب مـ ــن ح ـيــث
الـسـيـطــرة عـلــى ال ـقــرار ال ـس ـيــادي واإلدارة واألم ــن
واالقتصاد.
أما بالنسبة للحل السياسي ،فنحن نرى أن الحل
الـعــادل للقضية الجنوبية يبدأ بتنفيذ «النقاط
ال ـع ـشــريــن» وم ـخــرجــات مــؤتـمــر ال ـح ــوار الــوطـنــي
ّ
وإي ـجــاد صيغة توافقية تـحــل القضايا املطلبية
والسياسية للناس .وأعتقد أن األزم ــة فــي اليمن
ل ـي ـســت ج ـنــوب ـيــة وال ش ـمــال ـيــة ،ب ــل أزمـ ــة وط ـن ـيــة،
ج ــاء ت الـحــرب ووج ــود ق ــوات االح ـتــال ليزيداها
ت ـع ـق ـي ـدًاُ ،
وي ـض ـي ـفــا ب ـع ـدًا آخـ ــر ل ـل ـص ــراع تـسـتـغـلــه
بعض القوى الدولية التي لها أطماع خاصة في
إثارة النعرات املناطقية.
¶ هل املشاركة في أي حل أو إطــار سياسي ممكن في
ظل وجود قوات أجنبية على األراضي اليمنية ،وال سيما
الوجود األميركي؟
الــوجــود الـعـسـكــري األجـبـنــي فــي الـيـمــن مــرفــوض
س ــواء ك ــان أمـيــرك ـيــا أو غـيــر أم ـيــركــي ،ل ـكــون ذلــك
انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واالستقالل في
القرار .ولهذا نحن وضعنا في الرؤية السياسية
واألمنية موقفًا واضحًا يدعو إلى ضرورة إخراج
القوات األجنبية من اليمن.

في الوقت الذي تتركز فيه جهود
الحكومة العراقية ،أخيرًا ،على
معركة تحرير الفلوجة ،دعا رئيسها
حيدر العبادي إلى تأجيل التظاهرات
المقررة اليوم في بغداد ،وذلك
خوفًا من «جماعات تنوي تنفيذ
عمليات تصعيد خطير فيما البالد
»في حالة حرب
دع ــا رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ح ـيــدر ال ـع ـبــادي،
أمـ ــس ،إل ــى إرج ـ ــاء ت ـظ ــاه ــرات مـ ـق ـ ّـررة ال ـي ــوم في
بغداد ،للمطالبة بتأليف حكومة جديدة ،عازيًا
سـبــب ذل ــك إل ــى ان ـش ـغــال ق ــوات األم ــن بعمليات
تحرير الفلوجة.
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـت ـظ ــاه ــر آالف األش ـ ـخـ ــاص،
غالبيتهم مــن أنـصــار زعـيــم «الـتـيــار الـصــدري»،
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،لـلـمـطــالـبــة ب ــإج ــراء إصــاحــات
حكومية وتغيير وزاري .وكــان املتظاهرون قد
اقتحموا ،األسبوع املاضي« ،املنطقة الخضراء»
ّ
املحصنة ،التي تضم املباني الحكومية املهمة،
للمرة الثانية ،خالل ثالثة أسابيع.
وف ـي ـمــا ل ــم ت ـجــد دعـ ــوة ال ـع ـب ــادي ،ال ـتــي أطلقها
م ــن م ــرك ــز ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـل ــوج ــة ،أي ص ـ ــدى ،فـقــد
ع ــاد ّ
ووج ـ ــه وزارة الــداخ ـل ـيــة «ب ـح ـمــايــة أهــالــي
بغداد واملمتلكات العامة والخاصة من جماعة
تنوي تصعيدًا خطيرًا ،وذلــك النشغال القوات
العسكرية وق ـيــادة عمليات بـغــداد فــي عمليات
عسكرية كبيرة لتحرير الفلوجة وقواطعها».
ووف ـ ــق ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن م ـك ـتــب الـ ـعـ ـب ــادي ،فقد
«ت ـب ـ ّـن ،وم ــن خ ــال الـتـقــاريــر االس ـت ـخ ـبــاريــة ،أن
جـمــاعــات ّ
معينة تـنــوي الجمعة املقبلة القيام
بتصعيد خطير والبالد في حالة حــرب» .وذكر
البيان أن «أي إرباك غير مقبول ،وخصوصًا أن
املندسني وسط املتظاهرين اعتدوا على قواتنا
األمنية واقتحام مباني حكومية بالقوة الجمعة
املاضية ،ما يوجب منعهم وفرض القانون».
وكـ ــان ال ـع ـب ــادي ق ــد زار ،أمـ ــس ،م ـقــر عـمـلـيــات
تحرير الفلوجة ،برفقة رئيس مجلس النواب
سليم الـجـبــوري ورئ ـيــس الــوقــف الـسـنــي عبد
ال ـل ـط ـيــف ال ـه ـم ـيــم ووزيـ ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـيــط سـلـمــان
ال ـج ـم ـي ـل ــي .وقـ ـ ــال «ب ـس ـب ــب ح ـج ــم ال ـع ـم ـل ـيــات
والهجمة اإلرهابية ،أدعــو املتظاهرين إلى أن
يؤجلوا هــذا التظاهر لحني تحرير الفلوجة،

وسنحميهم بعد عملية التحرير».
من جهة أخــرى ،أشــار العبادي إلــى أن «الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،حـ ـش ــد وط ـ ـنـ ــي ي ـج ـم ــع كـ ــافـ ــة أبـ ـن ــاء
امل ـح ــاف ـظ ــات ،ول ـي ــس ل ــدي ــه م ـط ـمــع أو مصلحة
ذات ـيــة فــي الـفـلــوجــة ،وإن ـمــا ال ــدف ــاع عــن الـشــرف
والـعــراقـيــن» .الـعـبــادي ذكــر أن «هـنــاك مــن يريد
إع ــاق ــة ت ـحـ ّـرك ـنــا ن ـحــو ال ـف ـل ــوج ــة» ،مــوض ـحــا أن
«البعض أراد ّ
دس السم في العسل للتفريق بني
أبـنــاء الشعب الـعــراقــي ،والـبـعــض يـحــاول إنقاذ
داعش».
مــن جـهـتــه ،أش ــار رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب سليم
الجبوري إلى أن عملية تحرير الفلوجة «تمثل
ّ
وتعبر عن تــآزر العراقيني
حالة إجماع وطني،
وتــوحــدهــم مــن مختلف انـتـمــاءاتـهــم وألــوانـهــم
إلتمام عملية التحرير في الفلوجة وغيرها من
املــدن املـحــررة» .وأكــد أن «املعركة ضد من حاول
ان ـت ــزاع الـفـلــوجــة م ــن الـ ـع ــراق ،وح ـ ــاول صبغها

الجبوري :عملية
تحرير الفلوجة تمثل
حالة إجماع وطني

بصبغة اإلرهــاب ،وليس ضد أهلها األبرياء من
اإلرهاب ،والذين سيكونون عونًا وسندًا للقوات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة والـ ـش ــرط ــة وامل ـت ـط ــوع ــن م ــن الـحـشــد
الشعبي والعشائري».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـتـ ـق ــى ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ال ـس ـف ـيــر
السعودي في العراق ثامر السبهان .وذكر بيان
صادر عن مكتبه اإلعالمي أنه جرى ،خالل اللقاء،
بحث مفصل لألوضاع األمنية واإلنسانية ،التي
يعيشها ال ـن ــازح ــون ،وخـصــوصــا فــي محافظة
األن ـبــار ،وض ــرورة تقديم الــدعــم املـتــواصــل لهم.
ون ـقــل ال ـب ـيــان ع ــن ال ـج ـبــوري قــولــه إن املـســانــدة
ال ـعــرب ـيــة ع ــام ــة ،وال ـس ـعــوديــة خ ــاص ــة ،تنعكس
إيجابًا على قدرة العراق ملواجهة التحديات.
فــي غـضــون ذل ــك ،زار «ع ــدد مــن علماء ومشايخ
مــديـنــة الـفـلــوجــة مــن أه ــل الـسـنــة» مـقــر عمليات
ق ـي ــادة «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» .وذكـ ــر ب ـيــان إلع ــام
«ال ـح ـشــد» أن ال ـق ـيــادي فــي «الـحـشــد الـشـعـبــي»،
النائب هادي العامري ،كان في استقبال الوفد،
وأكد لهم أن «تخليص أهالي عوائل الفلوجة من
ظلم داع ــش ،مــن أولــويــة ق ــوات الحشد الشعبي
في معركة تحرير املدينة» .وأضــاف أن «ممرات
خروج املدنيني ّ
مؤمنة منذ إطالق العمليات».
وف ــي ال ـيــوم الــرابــع مــن م ـعــارك الـفـلــوجــة ،أعلنت
خلية اإلع ــام الـحــربــي عــن تـحــريــر مــركــز قضاء
ال ـكــرمــة ش ــرق مــديـنــة ال ـف ـلــوجــة .كـمــا أفـ ــاد بـيــان
آخر بأن «الحشد قطع خطوط إمداد داعش بني
الـكــرمــة والـفـلــوجــة والـصـقــاويــة ،بــالـكــامــل» ،في
وقت صرح فيه قائد الشرطة االتحادية الفريق
رائد شاكر جودت بأن دفاعات تنظيم «داعش»
قــد انـهــارت فــي مناطق شــرقــي مدينة الفلوجة،
بشكل كامل.
في اإلطار ذاته ،أعلن مجلس قضاء الخالدية في
محافظة األنبار عن تحرير أربع قرى في جزيرة
الخالدية ،شرقي الرمادي110( ،كم غرب بغداد)،
فيما أكــد مقتل  16عنصرًا مــن تنظيم «داعــش»
خ ـ ــال ال ـع ـم ـل ـي ــة .وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ق ـضــاء
الخالدية علي داود إن «القوات األمنية املشتركة
تمكنت ،ظهر الـيــوم (أم ــس) ،مــن تحرير مناطق
الـبـنــومــان وال ـســدة الـثــانـيــة والـبــو عـبــد الفاضل
وق ــري ــة ال ـب ــو زعـ ـي ــان ،ال ـتــاب ـعــة ل ـق ـضــاء جــزيــرة
ال ـخــالــديــة ( 20ك ــم ش ــرق ــي ال ـ ــرم ـ ــادي)» .وكــانــت
ق ـي ــادة قـ ــوات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ف ــي مـحــافـظــة
األنبار قد أعلنت ،أول من أمــس ،تحرير منطقة
السجر ،شمالي الفلوجة .إلــى ذلــك ،أفــاد مصدر
في محافظة األنبار بأن مواجهات واشتباكات
عنيفة وقعت بني القوات األمنية و«داعــش» ،في
قرية املختار ومنطقة الجغيفي شمالي الفلوجة.
(األخبار)

ايران

خامنئي :هدف العدو إفراع النظام من عناصر القوة
أكد املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في
إي ــران ،السيد علي خامنئي ،أمــس ،أن «هــدف
العدو من التغلغل يكمن في إفراع النظام من
عناصر ال ـقــوة» ،مـشــددًا على ض ــرورة تعزيز
القدرات ،و«الجهاد الكبير للتصدي للتغلغل
األجنبي».
وخ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء مـجـلــس
خـ ـب ــراء الـ ـقـ ـي ــادة ،ف ــي دورتـ ـ ــه ال ـخ ــام ـس ــة ،قــال
خــامـنـئــي إن «الـهـيـمـنــة م ــوج ــودة فــي طبيعة
االستكبار» ،مشيرًا إلى أن «جبهة االستكبار
لــديـهــا نــزعــة ذات ـي ــة لـلـهـيـمـنــة عـلــى الـشـعــوب،
وأن أي دولـ ـ ــة وشـ ـع ــب ال يـ ـق ــاوم س ـي ـقــع فــي
مصائدها».
وأكـ ــد أن «صـ ــون الـ ـث ــورة ،يـعــد مـهـمــة أصـعــب
من انتصارها» .وفي شرحه لـ«آلية املواجهة
الصحيحة» ،أش ــار إلــى أن «الـهـجــوم الناعم»
مــرحـلــة أخ ــرى مــن الـهـجـمــات املـسـتـمــرة لقوى
ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن «ال ـح ـظ ــر
االق ـت ـصــادي املـسـتـمــر والـهـجـمــات السياسية
امل ـتــواص ـلــة وال ــدع ــاي ــة املـنــاهـضــة واس ـت ـهــداف
مصالح الجمهورية اإلسالمية اإليــرانـيــة في
الدول األخرى ،تعد من أساليب املرحلة الثانية
لهجمات األعداء» ،لكنه أشار إلى أنها «لم تؤد

إلى النتائج التي كان يرجوها األعداء».
ووصــف «املرحلة الثالثة من هجوم األعــداء»،
أي «الـتـغـلـغــل» بــأنــه «خـطـيــر ج ــدا واسـتـمــرار
للحرب الناعمة» ،كما لفت إلى أن «االستكبار
يـتــابــع فــي إسـتــراتـيـجـيــة الـتـغـلـغــل ،عـبــر عـ ّـدة
أهداف أساسية وهي التأثير في مراكز صنع
واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار وت ـغ ـي ـيــر م ـع ـت ـق ــدات الـشـعــب
وتغيير محاسبات ومواقف املسؤولني» .وقال
إن «الهدف الرئيسي لألعداء في هذه املرحلة
من الحرب الناعمة ،إفــراغ النظام من عناصر
القدرة الداخلية».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن رئ ـيــس منظمة الحج
والزيارة سعيد اوحدي أن «العائق األساسي
أمام تقدم املفاوضات (مع السعودية) هو عدم
التنسيق بني األجهزة السعودية» ،مضيفًا أن
«املسؤولني السعوديني يتحملون املسؤولية
ف ــي وض ـ ــع الـ ـع ــراقـ ـي ــل ،أمـ ـ ــام إيـ ـف ــاد ال ـح ـجــاج
اإليرانيني ،ألداء مناسك الحج للعام الحالي».
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ،أف ـ ــادت وك ــاالت
األنـ ـب ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة ،أمـ ــس ،ب ــأن م ـســاعــد وزي ــر
الـ ـط ــرق واملـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــرك ــة ال ـحــديــد
اإليرانية ،محسن بورسيد آقائي وقع في لندن،
مــذكــرة ت ـعــاون للشحن والـنـقــل الـسـكـكــي ،في

وقت أعرب فيه وزير والية كيرننت النمساوية
للشؤون االقتصادية والسياحة ،كريستيان
بنغر ،عن اطمئنانه إلقرار االرتباط بني ثالثة
مصارف نمساوية مع إيــران ،مشيرًا إلى عدم
وجود مشاكل مصرفية أمام تطوير العالقات
الـتـجــاريــة ،فــي املستقبل الـقــريــب .ودع ــا بنغر
إلــى الـتـعــاون املـتـبــادل الـطــويــل األم ــد ،لخدمة
املصالح الثنائية.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أع ـلــن قــائــد ال ـق ــوة الـبـحــريــة،
التابعة للجيش اإليراني ،األميرال حبيب الله
سياري ،إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بني
إيران والهند ،اليوم.
ووفق وكالة «مهر» ،فقد أوضح سياري ،على
ه ــام ــش م ـشــارك ـتــه ف ــي ح ـفــل ت ـكــريــم الـجـيــش
اإلي ـ ــران ـ ــي والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة الـ ـخ ــاص ــة ،أن
«ق ـ ــوات وس ـف ــن حــرب ـيــة ه ـنــديــة ،مـنـتـشــرة في
مـيــاهـنــا اإلقـلـيـمـيــة ه ــذه األيـ ــام ،سـتـشــارك في
هــذه الـتــدريـبــات أي ـضــا ...وذل ــك بـغــرض تبادل
ال ـخ ـبــرات ب ــن ال ـجــان ـبــن» .كـمــا أشـ ــار إل ــى أن
«هـنــاك أسلحة جــديــدة الصنع ستضاف إلى
مـعــدات الـقــوات البحرية ،منها مــدمــرة سهند
ومدمرة موج رقم  ،4وغواصة فاتح».
(األخبار)

