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العالم

العراق

الفلوجة :بوادر انتفاضة عشائرية على «داعش»
تعود الفلوجة ـ أحد أهم
معاقل تنظيم «داعش»
إلى الضوء ـ لتفرض مشهدًا
مختلفًا قد يضطر الحكومة
العراقية إلى إعادة حساباتها
بالنسبة إلى تحرير الموصل
قبلها ،خصوصًا بعدما علت،
أمس ،أصوات من في داخل
الفلوجة ،في ظل اشتباكات
بين عدد من عشائرها
وتنظيم «داعش»
بغداد ــ ربيع نادر
شهدت مدينة الفلوجة (غرب بغداد)،
أم ــس ،أحــداثــا أمنية وصفتها جهات
ّ
حكومية بأنها بــدايــة لـثــورة مسلحة
عـلــى تنظيم «داع ـ ــش» ،ال ــذي يسيطر
على املدينة منذ سنتني .وبالرغم من
أن أط ــراف ــا مـحـلـيــة اس ـت ـب ـعــدت وج ــود
حراك يرتقي إلى وصفه بـ»االنتفاضة»،
ّ
ف ــإن وقـ ــوع اش ـت ـبــاكــات مـســلـحــة بعد
أيـ ــام ف ـقــط ع ـلــى ت ـقــاريــر أم ـن ـيــة تــؤكــد
قيام مجاميع سرية بتنفيذ عمليات
ّ
مسلحة ضد هذا التنظيم في املدينة،
ي ــزي ــد م ــن ال ـت ــوق ـع ــات ب ـ ــأن «داعـ ـ ــش»
سيعيش أيــامــا صعبة فــي أول وأهــم
معقل له في العراق.
وأكد مصدر من داخل الفلوجة وقوع
ّ
اش ـت ـب ــاك ــات م ـســل ـحــة ب ــن ال ـع ـشــائــر
وع ـ ـنـ ــاصـ ــر مـ ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ان ـت ـق ـل ــت
ب ـن ـحــو مـ ـتـ ـس ــارع ،ل ـت ـش ـمــل أك ـث ــر مــن
م ـن ـط ـقــة .وق ـ ــال املـ ـص ــدر لـ ــ»األخـ ـب ــار»
إن «االشـتـبــاكــات ب ــدأت ،منذ يومني،
عندما احتجز عناصر داعش مدنيني
كـ ـ ـ ـ ــدروع بـ ـش ــري ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـب ــو
ه ــوى جـنــوبــي الـفـلــوجــة ،الـتــي كانت
ت ـت ـعـ ّـرض وقـتـهــا لـقـصــف مــن طـيــران
ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ي ـس ـت ـه ــدف م ـقــار
ال ـت ـن ـظ ـيــم» .وأش ـ ــار إل ــى أن «م ـصــرع
مــدنـيــن بالقصف دف ــع األهــالــي إلــى

االن ـت ـفــاض عـلــى الـتـنـظـيــم ،واتـسـعــت
حـ ــركـ ــة االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج بـ ـع ــده ــا ل ـت ـضــم
مناطق أخرى» ،موضحًا أن «عشائر
الـبــو ع ـلــوان هــي الـتــي تـقــود الـحــراك
العشائري ،الــذي أدى حتى األن إلى
السيطرة على مناطق عدة في جنوب
املدينة وشمالها».
وب ـح ـس ــب م ــا ن ـش ــرت ــه خ ـل ـيــة اإلع ـ ــام
الحربي التابع للحكومة ،لم يقتصر
ّ
الحراك العشائري املسلح على مناطق
ال ـش ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب ألنـ ـه ــا ت ـحــدثــت،
أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه وس ــائ ــل
اإلعــام عن أن «ســوق النزيزة» وسط
امل ــدي ـنــة ش ـهــد اش ـت ـبــاكــا مـسـلـحــا بني
عشيرة الجريصات وعناصر التنظيم
أدى إلى طردهم من مناطق عدة.
لكن هذا املصدر أكد أن «األحداث التي
ّ
يمكن اعتبارها ثورة مسلحة حدثت
ف ـقــط ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ــواق ـع ــة ألطـ ــراف
ال ـف ـل ــوج ــة ،ف ــي ح ــن أن م ــا ش ـهــدتــه
ً
مناطق الوسط ُي َع ّد حادثًا منفصال
عن الحراك الشعبي املسلح» .وأوضح
املصدر أن «االشتباكات التي شهدها
ســوق الـنــزيــزة وســط املــديـنــة ،جــاءت
ب ـ ـعـ ــد مـ ـقـ ـت ــل ق ـ ـص ـ ــاب م ـ ـ ــن عـ ـشـ ـي ــرة
الجريصات بشجار مع أحد عناصر
داعــش ،أدى إلــى هجوم من عشيرته
على ّ
مقار التنظيم ،توقف بعد تعهد
ّ
عناصر داعش بمعاقبة مسبب مقتل
ّ
القصاب».
وأكد قائمقام الفلوجة سعدون عبيد
الشعالن ،أمس ،سيطرة العشائر على
مناطق في شمال الفلوجة وجنوبها،
بعدما خــاضــت مـعــارك مسلحة ضد
«داع ـ ــش» .وق ــال إن «قبيلة الجميلة
ومـ ـعـ ـه ــا ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـعـ ـش ــائ ــر ت ـق ــود
معارك ضارية ضد تنظيم داعش في
مـنــاطــق ش ـمــال الـفـلــوجــة وجـنــوبـهــا،
وقد كبدتهم خسائر فادحة باألرواح
واملعدات».
وأضــاف الشعالن أن «املعارك وقعت
فــي أحـيــاء الـشـهــداء وجبيل ون ــزال»،
الف ـتــا االن ـت ـب ــاه إل ــى أن «ه ـن ــاك ف ــرارًا
ج ـم ــاع ـي ــا م ــن ق ـب ــل اإلره ــابـ ـي ــن إل ــى
وســط املــديـنــة ،بعدما أطبق الخناق
عليهم من جميع الجوانب» .وتابع:

«نحن بانتظار إعالن الساعة الصفر
لدخول الجيش والشرطة إلى املدينة،
ودع ــم الـعـشــائــر املنتفضة بــالـســاح
والعتاد».
وأف ـ ـ ـ ــادت م ـع ـل ــوم ــات م ـت ـطــاب ـقــة ب ــأن
ّ
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» شـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى أثـ ــر
ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا حملة
اعـ ـتـ ـق ــاالت واسـ ـع ــة وس ـ ــط ال ـف ـلــوجــة
وش ـم ــال ـه ــا ،وب ـح ـســب م ــا أفـ ـي ــدت به
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،تـ ـج ــاوز عـ ــدد املـعـتـقـلــن
بسبب األحداث األخيرة املئة شخص.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار
قـ ـ ــد أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،انـ ـ ـ ـ ـ ــدالع «ثـ ـ ـ ــورة
ع ـش ــائ ــري ــة» ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»
فــي مدينة الفلوجة ،وهــي مــن كبرى
م ــدن املـحــافـظــة ،ودع ــا الـحـكــومــة إلــى
مساندتها «جوًا وبرًا» .وتعليقًا على
ذل ــك ،ق ــال ه ــادي ع ــاش ــور ،وه ــو أحــد
ممثلي الفلوجة في مجلس العشائر

امل ـت ـصــديــة ل ــإره ــاب ،إن «الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة لــم تـقــم بـمــا يـجــب مــن أجــل
ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة ،بـشـكــل ك ــام ــل ،من
قبضة اإلرهابيني ،بالرغم من وجود

مجلس محافظة األنبار
أعلن اندالع «ثورة عشائرية» على
تنظيم «داعش» في الفلوجة
ح ــال ــة س ـخــط ك ـب ـيــرة ب ــن األه ــال ــي».
وأوض ــح عــاشــور ل ــ»األخ ـبــار» أن «ما
حدث هو نتيجة انتفاضة خمسة إلى
ّ
املتضررين
عـشــرة فــي املـئــة فقط مــن
من وجود داعش».
وع ــن إم ـكــان ـيــة اس ـت ـث ـمــار انـشـقــاقــات
حدثت ،أخيرًا ،بني صفوف التنظيم،

اعتبر عضو املجلس العشائري الذي
ي ـض ــم ش ـي ــوخ ــا م ــن األن ـ ـبـ ــار أن «م ــن
عـمــل مــع داع ــش وبـقــي مـعـهــم ،طــوال
سنتني ،ال يمكن أن يؤمن له مطلقًا،
أما من يستطيع تحرير املدينة فهو
العشائر وقــوات األمــن ،ذلــك أن األمــر
يتطلب عملية عسكرية».
وتزامنت أحــداث الفلوجة املتسارعة
م ــع ج ــدل أخ ــذ يـتـصــاعــد ،ف ــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة ،عــن الـسـبــب وراء التأجيل
ّ
املتكرر لتحرير الفلوجة ،على الرغم
م ــن كــونـهــا الـعـصــب الــرئـيـســي ال ــذي
ّ
م ــك ــن «داعـ ـ ـ ــش» م ــن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ـن ــاط ــق واس ـ ـعـ ــة ،ح ـي ــث إن س ـقــوط
الـفـلــوجــة ب ـيــده سـبــق س ـقــوط مدينة
امل ــوص ــل ب ــأك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة أش ـه ــر.
وب ــال ــرغ ــم مـ ــن أن م ـع ـظ ــم ال ـت ـق ــاري ــر
األمنية تشير إلى أن تحرير الفلوجة
يـمـثــل ضــربــة قــاضـيــة لـ ــ»داع ــش» في

ّ
لم يقتصر الحراك العشائري المسلح على مناطق الشمال والجنوب فقد شهد وسط المدينة اشتباكات (أ ف ب)

تقرير

العراق :الرئاسات الثالث تدعو إلى حصر القرار األمني بيد العبادي
دعــت الرئاسات العراقية الثالث ،أمــس ،إلــى حصر
ال ـق ــرار األم ـنــي بـيــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حيدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى ت ـ ـعـ ــاون ج ـم ـي ــع ال ـك ـتــل
السياسية مــن أجــل اإلس ــراع فــي إنـضــاج مشاريع
القوانني بما يساعد في إقرارها.
وذك ــر بـيــان لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة أن ــه ج ــرت ،خــال
اجتماع بني الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الحكومة
ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب سـلـيــم
الجبوري« ،مناقشة مستفيضة ملوضوع التعديل
ال ــوزاري املطلوب ،ومــواقــف الكتل البرملانية بشأنه
مع التأكيد على أهمية اإلص ــاح ،بما يلبي طموح
املــواطـنــن ومـعــالـجــة األزمـ ــات املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
ومكافحة الفساد ،وتعاون الكتل السياسية في ذلك
للخروج برؤية شاملة ومواقف موحدة».
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان إن «املـجـتـمـعــن درسـ ــوا ت ـطــورات
االستعدادات إلعمار العراق ،كما عرضوا التطورات
امل ـي ــدان ـي ــة ف ــي املـ ـج ــال األم ـ ـنـ ــي ،وم ـ ــا ي ـت ـح ـقــق مــن
انتصارات ضد اإلرهاب على أيدي قواتنا املسلحة
والحشد الشعبي والبشمركة واملتطوعني من أبناء
العشائر وتوفير متطلبات توسيعها» ،مشددًا على
«وحــدة الـقــرار األمني والعسكري بيد القائد العام
ّ
للقوات املسلحة وحصر السالح بيد الدولة».
وأشـ ــار الـبـيــان إل ــى أن ــه «ت ــم الـتــأكـيــد عـلــى ض ــرورة
تـعــاون جميع الكتل البرملانية مــن أجــل املساعدة
فــي ســرعــة إنـضــاج مـشــاريــع الـقــوانــن والتعديالت
م ــع ال ـل ـج ــان ال ـخ ــاص ــة ف ــي رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ،وقـبــل

إحالتها إلى مجلس النواب وبما يساعد في سرعة
تشريعها وإقرارها» ،الفتًا إلى أن «املجتمعني اتفقوا
على أهمية مواصلة اجتماع الرئاسات الــدوري مع
ق ــادة الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ،ألهـمـيــة اسـتـثـمــار الـتــوافــق
السياسي الحاصل فــي االجـتـمــاع لصالح تعجيل
اإلجراءات التنفيذية والتشريعية».
وفي سياق متصل ،اتفق رئيس ائتالف «متحدون»
لإلصالح ،ورئيس املجلس األعلى اإلسالمي عمار
الحكيم ،خالل لقاء جمعهما أول من أمس ،على فتح
حوار جدي مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،
بشأن مشروع تغيير وزراء الحكومة الحالية.
وذك ـ ــر ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن ائـ ـت ــاف «مـ ـتـ ـح ــدون» أن
«الزعيمني أك ــدا أهمية تـجــاوز األزم ــات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة ،وس ـي ــادة روح ال ـشــراكــة الحقيقية،
وإعطاء مكونات الشعب العراقي حقها ودورهــا».
وأضــاف البيان إن النجيفي والحكيم «اتفقا على
أنـهـمــا م ــع اإلصـ ــاح ومـعــالـجــة ال ـخ ـلــل ،األم ــر ال ــذي
يحتاج إلــى حــوار جــدي صريح مع رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء لـلــوقــوف عـلــى م ـشــروعــه ،وت ـب ــادل ال ــرؤى،
وت ـح ـق ـيــق م ـش ــارك ــة ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي دع ــم
اإلصالح وترشيح من تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة
في تنفيذ اإلصالح».
كــذلــك ،نـقــل الـبـيــان عــن النجيفي قــولــه إن «معركة
تحرير املــوصــل ذات أهمية بالغة وهــي تستوجب
حشد الطاقات واإلمكانات من أجل تحريرها ،وأن
يكون الــدور الرئيسي ألبناء نينوى على اختالف

تنوعهم القومي واإلثني ،عبر حشد وطني ينفتح
على املواطنني كافة ،وحسب الكثافة املتحققة في
املساحات الجغرافية لنينوى» .وأضاف النجيفي إنه
يجب أن «تتوفر قيادة مهنية متوازنة وغير منحازة
ألي طــرف ،وبالتالحم مــع الجيش العراقي وقــوات
البشمركة ،والتحالف الدولي».
وفي اإلطار ذاته ،دعا رئيس البرملان سليم الجبوري،
أمس ،إلى تهيئة أسباب نجاح معركة تحرير نينوى،
من خالل إطالق موازنة املحافظة وتسليح العشائر

حررت القوات األمنية
منطقة الحامضية شرقي
الرمادي بالكامل
ودعــم البشمركة ،مــؤكـدًا أن الـعــراق يخوض حرب
وج ــود وال خـيــار عنها ،فيما ش ـ ّـدد على ضــرورة
دعم مرحلة ما بعد «داعــش» في التعايش السلمي
وإعمار املدينة.
وقال الجبوري ،في كلمة ألقاها في مؤتمر «العشائر
العراقية في نينوى» الذي عقد في أربيل ،إن «الحرب
على داعش حرب وجود وال خيار عنها ،وأهلنا في
نينوى يالقون من داعش املجرم كل أنواع العذاب»،
الفتًا إلى أن «ذلك يدعو إلى العمل املتواصل الجاد
واإلس ـ ــراع فــي فــك أس ــر نـيـنــوى مــن أي ــدي الـظــاملــن

وت ـه ـي ـئــة ك ــل اح ـت ـي ــاج ــات امل ـع ــرك ــة ،وع ـل ــى رأس ـهــا
تسليح العشائر ودعم البشمركة كي تكون كاملة
العدد والعدة» .وأضــاف الجبوري إن «االحتياجات
اللوجستية تـفــرض دع ــم املـحــافـظــة بــإطــاق كامل
مــوازنـتـهــا الستيعاب احـتـيــاجــات دوائ ــر املحافظة
ورع ــاي ــة ش ـ ــؤون م ــواط ـن ــي ن ـي ـن ــوى» ،مــوض ـحــا أن
«تعاون الجيش والعشائر والبشمركة وتضامنهم
يــدل على أنـنــا مقبلون على نصر عظيم يصنعه
االن ـس ـجــام وال ـت ـعــاون واإلخ ـ ــاص ،ويـسـنــده الــدعــم
الكبير مــن قـبــل الـتـحــالــف الــدولــي ودع ــم املنظمات
الــدولـيــة بالتنسيق مــع الحكومة املــركــزيــة» .وشــدد
الجبوري على «أهمية التفكير جديًا بمرحلة ما بعد
داع ــش لــدعــم االسـتـقــرار والتعايش وإع ــادة إعمار
نينوى على نحو أفضل مما كانت عليه ،وكل ذلك
ال يمكن تحقيقه مــا لــم تتضافر جهود الجميع»،
م ــؤك ـدًا ال ـحــاجــة إل ــى «ال ـج ـهــد ال ـع ـشــائــري لتحقيق
السلم األهلي عبر املصالحة املجتمعية وتغليب روح
التسامح ومحاصرة الثأر ،ورص الصفوف وسحب
ردود الفعل العشوائية وغير املنضبطة».
إلــى ذلــك ،حــررت القوات األمنية منطقة الحامضية
شرقي مدينة الرمادي في محافظة األنبار بالكامل
مــن عصابات «داع ــش» .وكــانــت الـقــوات األمنية قد
ح ــررت ،قبل يــومــن ،الجزءين الشمالي والجنوبي
مــن الـحــامـضـيــة بـعــدمــا حـ ـ ّـررت ،ال ـثــاثــاء املــاضــي،
جسر املنطقة.
(األخبار)

