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في ذكرى سقوط: الكاظمي يدعو الموصل لعدم تكرار أخطاء الماضي

البريد اإللكتروين *االسم *

مرور المسلحة،  للقوات  العام  القائد  العرايق،  الوزراء  رئيس  استذكر  العريب»:  «القدس  ـ  بغداد 

تنظيم بيد  الشمالية،  نينوى  محافظة  مركز  الموصل،  مدينة  سقوط  عىل  الثامنة  السنوية  الذكرى 

اليت المجاورة،  الدين  صالح  محافظة  يف  تكريت،  مدينة  يف  سبايكر”  و”مجزرة  اإلسالمية”،  “الدولة 

أخطاء تكرار  “عدم  أهمية  عىل  مشدداً  أمن،  وعنصر  طالب  و700  ألف  من  أكثر  ضحيتها  راح 

المايض”، والتحّيل بالشجاعة لحفظ العراق.

8 قبل  وسبايكر  الموصل  يف  جرى  ما  ننىس  وال  “نستذكر  أمس،  له  “تدوينة”  يف  الكاظمي  وقال، 

سنوات، ولنا فيه عبرة ودروس حىت ال تتكرر أخطاء المايض”.

العار لداعش  جراحه.  وترميم  العراق،  حفظ  يف  نميض  يك  الشجاعة  تتطلب  “الحقيقة  وأضاف: 

والهزيمة، وللعراقيين شرف االنتصار للحياة، ومواجهة اإلرهاب والتطرف”.

ورغم إعالن العراق “النصر العسكري” عىل التنظيم يف 2017، غير أن قوات األمن العراقية، ما تزال

إقليم محافظات  مع  للحدود  المتاخمة  الشمالية  المناطق  يف  خصوصاً  التنظيم،  بقيا  تالحق 

كردستان.

ويف صيف 2017، سيطرت القوات األمنية، مدعومة بقوات التحالف الدويل بقيادة واشنطن، عىل

مدينة الموصل، معقل تنظيم “الدولة اإلسالمية”.

غير األرض،  عىل  أجنبية  قتالية  قوات  إىل  البالد،  حاجة  عدم  عّدة،  مرّات  المسؤولين،  إعالن  ورغم 

إنهم يقرّون بالحاجة للدعم الدويل، يف مجاالت التدريب والتسليح، وتقديم المشورة لقوات األمن

االتحادية.

أهمية التدريب

يف األثناء، أوضحت قيادة العمليات المشتركة، أمس، مهام بعثة حلف “الناتو” يف العراق، مؤكدة

أهمية التدريب المستمر لرفع قدرات القوات األمنية، فيما أشارت إىل أن الجيش العرايق، معتمد

عىل إمكانياته الذاتية يف القتال.

يه الناتو،  حلف  “بعثة  إن  الخفاجي،  تحسين  اللواء  المشتركة،  العمليات  باسم  الناطق  وقال 

وإمكانيات مستوى  ورفع  العراقية  األمنية  القوات  تدريب  منها  الغاية،  تدريبية،  بعثة  باألساس 

قدراتها يف العمليات العسكرية”، مبيناً أن “بعثة الناتو، وصلت وباشرت أعمالها منذ أكثر من عام”،

حسب الوكالة الرسمية.

يكون وأن  الناتو،  حلف  مع  كبير  عمل  هنالك  يكون  أن  إىل  تتطلع  المشتركة  “العمليات  أن  وأضاف 

تحتاجه الذي  التواجد  هدف  هو  وهذا  العسكرية،  القدرات  وبناء  رفع  مجال  يف  كبير  تدريب  هنالك 

القوات األمنية العراقية”، مشيراً إىل أن “العراق لم يعتمد يف قدراته القتالية عىل الجيوش األخرى،

إمكانياتها تطوير  إىل  تحتاج  العالم  جيوش  كل  ولكن  الذاتية،  وقدراته  إمكانياته  عىل  اعتمد  بل 

تحتاج العالم  دول  كل  أن  لذلك  القدرات،  وبناء  القدرات  رفع  يف  مهم  أن “التدريب  وأكد  وقدراتها”. 

إىل تدريب وبناء قدراتها العسكرية بصورة مستمرة، حىت يف الدول المستقرة اليت تمتلك إمكانيات

وقدرات عالية”.

جيوفاين الجنرال،  الجديد  الناتو  حلف  قوات  قائد  سابق  وقت  يف  التىق  قد  الكاظمي،  وكان، 

إيانوتيش. وأكد، حسب بيان صادر عن مكتبه، عىل “أهمية تعزيز التعاون مع حلف الناتو يف مجال

األداء مهارات  ورفع  المؤسسايت،  المستوى  عىل  كفاءتها  وتطوير  العراقية،  األمنية  القوات  تدريب 

ألفراد القوات األمنية”.

المنطقة يف  محورياً  بلداً  كونه  العراق؛  مع  العالقة  أهمية  عىل  الناتو،  حلف  بعثة  رئيس  وشدد 

عىل االستقرارين اإلقليمي والدويل، مثمنا الدور الذي أن استقراره سينعكس إيجاباً  والعالم، مؤكداً 

تقوم به الحكومة العراقية يف هذا اإلطار.

وقوات االتحادية،  القوات  بين  التماس  مناطق  يف  “الدولة”،  تنظيم  عناصر  ينشط  ذلك،  مقابل  يف 

البشمركة الكردية “حرس اإلقليم”، خصوصاً تلك الواقعة ضمن الحدود اإلدارية، لمحافظة دياىل.

للجنة اجتماعاً  المايض،  األسبوع  عبدهللا،  شاخوان  النواب،  مجلس  لرئيس  الثاين  النائب  وترأس 

فيما دياىل،  محافظة  يف  والمشاكل  المعوقات  وتحديد  األمنية  األوضاع  بتقييم  الخاصة  النيابية 

قررت اللجنة استضافة قيادات المحافظة األمنية.

لجنة نيابية

المعوقات وتحديد  األمنية  األوضاع  تقييم  “بهدف  إنه  الثاين،  النائب  مكتب  عن  صادر  بيان  وقال 

والمشاكل اليت تواجه األجهزة األمنية والقوات العسكرية الماسكة عىل األرض يف محافظة دياىل،

أحمد، عبدهللا  شاخوان  العرايق  النواب  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  خاصة  نيابية  لجنة  تشكيل  تم 

وعضوية كل من النواب (برهان المعموري، أحمد الجبوري، همام التميمي)”.

وأضاف أن “اللجنة عقدت اجتماعها األول، وتم اإلتفاق عىل استضافة القيادات األمنية إىل مجلس

النواب، وإجراء زيارات ميدانية لعدد من المناطق يف المحافظة”.

وأكد عبد هللا، حسب البيان، أن “مجلس النواب مستمر يف أداء أعماله وممارسة مهامه التشريعية

“تقييم أن  مؤكداً  تفاصيله”،  بكل  األمين  للملف  الميدانية  المتابعة  المهام  أوىل  ومن  والرقابية، 

أثر له  العليا  والعسكرية  األمنية  القيادات  عىل  والتقارير  المشورة  وعرض  األمنية  لألوضاع  النواب 

إيجايب يف معالجة الخروقات”.

وأشار إىل وجود عدد من النواب يف الدورة النيابية الحالية لديهم خبرات عسكرية وأمنية، مما يتيح

من عدد  يف  اإلرهابية  الهجمات  “تكرار  سيما  األمنية،  الخطط  عىل  واإلشراف  للرقابة  الفرصة 

بشأن وتوصياٍت  مفصال  تقريرا  ستعد  الخاصة  اللجنة  وهذه  دياىل،  محافظة  ومنها  المناطق 

األوضاع يف دياىل وتعرضه عىل مجلس النواب إلتخاذ اإلجراءات الالزمة”.

تنفذها بهجمات  يتمثل  آخر،  أمنياً  تحّدياً  االتحادية  الحكومة  تواجه  اإلرهاب،  خطر  إىل  وباإلضافة 

أرتال استهداف  عن  فضالً  وأربيل،  بغداد  يف  األمريكية  المصالح  تستهدف  ما  غالباً  مسلحة،  فصائل 

الدعم اللوجسيت، التابعة “للتحالف الدويل” عىل الطرق السريعة يف الشمال والجنوب والغرب.

ملغمة، مسيّرة  لطائرة  بهجوم  المايض،  األربعاء  ليلة  أربيل  يف  حدث  ما  الهجمات  تلك  آخر 

استهدف محيط مبىن القنصلية األمريكية يف عاصمة إقليم كردستان.

ردود الفعل

يف القضاء  مجلس  إدانة  بينها  من  كانت  الغاضبة،  الفعل  ردود  من  موجة  خلّف  األخير  الهجوم 

إقليم كردستان.

وقال المجلس، يف بيان أصدره ليلة الخميس/ الجمعة، “لألسف يف ليلة (األربعاء) تم تنفيذ عملية

السلطات ندعو  فإننا  الجبانة،  االعتداءات  هذه  بشدة  ندين  وبينما  أربيل،  مدينة  يف  إرهابية 

هذه مرتكيب  واعتقال  الجبانة  المحاوالت  هذه  وقف  إىل  الفيدرالية  الحكومة  يف  المختصة 

االعتداءات يف أسرع وقت ممكن ومعاقبتهم بشكل عادل”.

ً داعيا أحداً”،  يفيد  لن  المدنيين  والسكان  كردستان  إقليم  واستقرار  سالم  “استهداف  أن  وأضاف 

إقليم عىل  المستمر  واالعتداء  العدوان  من  جاد  موقف  “اتخاذ  إىل  الدويل  والمجتمع  الحلفاء 

كردستان ووضع حد لهذه االعتداءات”.

كما أدانت السفارة األمريكية يف بغداد، الهجوم. وقالت، يف بيان، إن “الواليات المتحدة االمريكية

تدين الهجوم، والذي أسفر عن إصابات بين المدنيين وأضرار يف الممتلكات”.

مثل عشوائية  لهجمات  كردستان،  إقليم  ذلك  يف  بما  العراق،  يف  مكان  “ال  أن  بيانها  يف  وأكدت، 

هذه، واليت تقوض سلطة الدولة وتهدد سالمة وأمن الشعب العرايق”.

نحو كردستان  وأقليم  العراقيين  شركائنا  مع  بالعمل  التزامها  تؤكد  المتحدة  “الواليات  أن  وتابعت، 

هدفنا المشترك المتمثل يف عراق آمن ومستقر ومزدهر وديمقرايط”.

لها تتعرض  اليت  الهجمات  بتكرار  بارزاين،  مسعود  الكردستاين،  الديمقرايط  الحزب  زعيم  ندد  كما 

مدينة أربيل، مطالباً بـ”مواقف عملية”.

وراء تقف  اليت  األيدي  أن  أيًضا  نعلن  أربيل  عىل  واإلرهايب  الجبان  الهجوم  بشدة  ندين  وقال، “بينما 

هذا الهجوم اإلرهايب واالعتداءات وأعمال العنف السابقة معروفة والغرض من هذا العمل الجائر

واضح جًدا”.

عن التعبير  الحقيقة،  يف  لكن  األطراف،  وإدانات  واحتجاجات  مواقف  نقدر  “إننا  وأضاف: 

االحتجاجات واالستنكار وحده ليس هو الحل. بدال من ذلك، يجب اتخاذ خطوات عملية”.

القانونية وغير  الالإنسانية  األعمال  لهذه  حد  لوضع  كبيرة  بجدية  بـ”العمل  بالمطالبة  وختم 

والظالمة اليت ترتكب بال مباالة ضد مواطين إقليم كردستان وأربيل”.

“الهجوم بشّدة  أدانوا  العراق،  يف  األممية  الممثلة  مع  الكردية  لألحزاب  األخير  االجتماع  وخالل 

اإلرهايب الذي ُشّن ليلة األربعاء، 8 حزيران / يوينو 2022، بمسيّرة مفخخة عىل مدينة أربيل، وأسفر

عن اضرار بشرية ومادية لحقت بالمواطنين المدنيين، وعّده تهديداً جدياً ألمن واستقرار العراق”.

وطالب المجتمعون يف بيان صحايف الحكومة االتحادية بضرورة “إنهاء هذه االعتداءات، والعمل

النوع هذا  تكرار  منع  عىل  كردستان،  إلقليم  األمنية  األجهزة  مع  والتعاون  التنسيق  خالل  من  بجد 

من الهجمات”.

وخالفاً للموقف السائد يف بغداد، يرى المسؤولون األكراد أهمية إشراك التحالف الدويل يف حفظ

األمن يف العراق.

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروين. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

إرسال التعليق

إشترك يف قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكتروين *

   

PDF أرشيف 

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل

اإلقتصاد

رياضة

وسائط

األسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2022 صحيفة القدس العربي

 0حجم الخط  
 

Like 0

About us / حولنا
|

أعلن معنا / Advertise with us|وظائف شاغرة
|

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25b0%25d9%2583%25d8%25b1%25d9%2589-%25d8%25b3%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25a7%25d8%25b8%25d9%2585%25d9%258a-%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b5%25d9%2584-%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25aa%2F&title=%D9%81%D9%8A%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%3A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
http://motif.net/
https://www.alquds.co.uk/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA/#
https://www.alquds.co.uk/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA/#
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25b0%25d9%2583%25d8%25b1%25d9%2589-%25d8%25b3%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25a7%25d8%25b8%25d9%2585%25d9%258a-%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b5%25d9%2584-%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25aa%2F&title=%D9%81%D9%8A%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%3A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/

