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العالم

العراق

في الموصل« ...المعركة األخيرة»
تنتظر القرارات الداخلية والخارجية
ك ــل م ــا ي ـجــري الـ ـت ــداول ب ــه ف ــي الـفـضــاء
اإلعالمي يرتبط بمعركة الفلوجة حصرًا،
فــي وق ــت أصـبـحــت فـيــه مـعــركــة تحرير
الموصل ّ
مغيبة ،بعدما كــانــت األولــويــة
لها .لكن ذلــك ال يعني أن هــذه المعركة
لن تحصل ،فالمؤشرات تدل على أنه يجري
الـنـقــاش ال ـجــدي بـشــأنـهـا ،عـلــى مستويات
داخلية وخارجية ،نظرًا إلى تداخل عوامل
وظروف عدة فيها
بغداد ــ ربيع نادر
تجري مشاورات غير معلنةّ بني قادة
عراقيني وأطراف دولية مؤثرة بشأن
«ال ـ ـحـ ــرب األخـ ـ ـي ـ ــرة» ،ال ـت ــي سـتـكــون
فــي مدينة املــوصــل (شـمــال الـعــراق)،

بعدما أصبحت بحكم املؤجلة ،إثر
بدء معارك تحرير الفلوجة.
وصـحـيــح أن الــدفــع بــاتـجــاه تحرير
الفلوجة الذي جاء نظرًا إلى قربها من
بغداد ،كان يواجه عراقيل وضغوطًا
أميركية ،لكن معنيني ومـقـ ّـربــن من
ال ـح ـكــومــة يـ ـق ـ ّـرون ب ــأن قـ ــرار تـحــريــر
امل ــوص ــل ،أي ـض ــا ،بـحــاجــة إل ــى حسم
تعقيدات سياسية كـثـيــرة ،تتداخل
فيها أطراف محلية وإقليمية.
بمعنى آخ ــر ،إن مــن يـتـحــدث عــن أن
قرار تحرير املوصل سياسي تشترك
فيه أطراف مختلفة ،يرهن «التوافق»
على قــرار «املعركة األخـيــرة» بنقاط
عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،م ـن ـه ــا امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــركـ ــي مــن
امل ــوص ــل ،مــع اس ـت ـمــرار وج ــود قــوات
عسكرية تابعة ألنـقــرة داخــل أســوار
ّ
املدينة املحتلة من «داعش» ،واملوقف
األمـيــركــي فــي ظــل ق ــرب االنـتـخــابــات
الرئاسية ،وأيضًا العالقة بني بغداد

ّ
واشنطن :سوء تجهيز الجيش يؤخر معركة الموصل
ذكر تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ،أمس ،أنه من املمكن أن تتأخر معركة تحرير
ّ
والسيئ التجهيز،
املوصل ،في ظل العقبات الصعبة التي يواجهها الجيش العراقي ،املستنفد
على أرض املعركة هناك .وذكر التقرير ،الذي أعده الصحافيان مايكل شميدت وإيريك شميدت،
أن «التأخير متوقع على الرغم من الجهود األميركية التي تصب في الحفاظ على آلة الحرب
ً
العراقية على مسارها الصحيح» .وأضاف التقرير ،نقال عن قادة عسكريني أميركيني ،أنه «من
دون املساعدة األميركية ،فإن الهجوم في املوصل سيفشل في الغالب» .وفيما ذكر أن األميركيني
يؤمنون معدات عسكرية ومساعدة للعراقيني ،إال أنه لفت إلى أن «من املحتمل أن تصبح العمليات
أبطأ ،خالل ّ
حر الصيف ،وأيضًا خالل شهر رمضان» .كذلك ،أشار الكاتبان إلى أن «معظم املعدات
العسكرية العراقية بحاجة إلى الصيانة أو االستبدال ،كما أن العديد من الوحدات العسكرية تحتاج
إلى املزيد من التدريب قبل معركة املوصل» ،موضحني أن «ما يزيد تعقيد املشكلة هو أن الجيش
ّ
يتكون من مزيج من املعدات واألسلحة من الحقبة السوفياتية ،ومن الواليات املتحدة وغيرها».
وأشار التقرير الى أن املشكلة ال تكمن «في التحديات اللوجستية التي تواجهها الواليات املتحدة
في تعاملها مع التعقيدات في العراق» ،فقد لفت في هذا اإلطار إلى «الدعم اإليراني» لـ«الحشد
الشعبي».
(األخبار)

وأرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء إصـ ـ ـ ـ ــرار ق ـ ــوات
البيشمركة على البقاء فــي املناطق
الـتــي ُح ـ ـ ِّـر َرت مــن «داع ـ ــش» ،وه ــو ما
يتصل بملف املناطق املتنازع عليها
بني الطرفني.
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــا ت ـقـ ّـدم ،يـقــول الخبير
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــاج ــد ال ـح ـس ـنــي إن
«ق ـ ــرار ت ـحــريــر امل ــوص ــل مـتـفــق عليه
مــن حيث امل ـبــدأ ،ومختلف عليه من
حيث التفصيل والنتائج» .ويوضح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «األط ـ ـ ـ ــراف امل ــؤث ــرة
تضع شروطًا مقابل مشاركتها في
تحرير املوصل ،أو مقابل موافقتها
على بــدء الـحــرب فيها» ،مشيرًا إلى
أن «أنـقــرة ال تـتــردد فــي الحديث عن
مستقبل املوصل ،من خالل استثمار
م ــواق ــف س ـيــاس ـيــن م ـق ــرب ــن مـنـهــا،
أب ــرزه ــم (رئ ـي ــس ائ ـت ــاف مـتـحــدون)
أســامــة النجيفي وشقيقه (محافظ
نـيـنــوى ال ـســابــق) أث ـي ــل» .الحسيني
يـضـيــف ،أي ـضــا ،أن واشـنـطــن «تــريــد
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى م ـ ـكـ ــاسـ ــب م ـق ــاب ــل
إع ـ ـطـ ــاء ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر ل ـت ـحــريــر
ً
امل ــوص ــل ،ف ـض ــا ع ــن فــرض ـهــا خـيــار
املـشــاركــة مـيــدانـيــا فــي ه ــذه املـعــركــة،
بينما تهتم رئاسة إقليم كردستان
ب ـم ـل ــف امل ـ ـنـ ــاطـ ــق امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع ع ـل ـي ـهــا
ً
وث ـمــن تـحــريــرهــا م ــن داعـ ــش ،فـضــا
عــن العالقة املضطربة بــن األطــراف
العربية املمثلة للموصل».
ّ
ّ
في املقابل ،ثمة حديث عن أن تمكن
الحكومة العراقية من تقديم معركة
الفلوجة على معركة املوصل ،خالفًا
للسيناريو األميركي ،جرى في إطار
ات ـفــاق شــامــل تـضـ ّـمــن الـطــريـقــة التي
يجري مــن خاللها تحرير الفلوجة،
والقرار بشأن من يشارك في معارك
املــوصــل ومــوعــد تـحــريــرهــا .ويشير
ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى ن ـ ـجـ ــاح ال ـح ـك ــوم ــة
الـعــراقـيــة فــي إش ــراك ق ــوات «الحشد
الشعبي» في الفلوجة.
ويكمن الجدل ،تحديدًا ،في أن معركة
املوصل ستكون «معركة نفوذ» أكثر
م ــن ك ــون ـه ــا م ـع ــرك ــة تـ ـح ــري ــر ،وذل ــك
الرتـبــاطـهــا بـعــراق مــا بعد «داع ــش»

ً
تمكن مقاتلو البيشمركة من استعادة نحو  50ميال من األراضي شمال شرقي الموصل (األناضول)

معركة الموصل
ستكون «معركة نفوذ»
أكثر من «معركة تحرير»

ـاع أم ـيــرك ـيــة إق ـل ـي ـم ـيــة لـفــرض
ومـ ـس ـ ٍ
مشروع األقاليم .وتقف هذه النقطة
وراء ت ــوق ـع ــات بـ ــأن األطـ ـ ـ ــراف ال ـتــي
ت ـبــدو مـتـقــاربــة إزاء قـضــايــا تخص

مصر

الوضع السياسي في بغداد أو ملف
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،قـ ــد تـ ـخ ــوض م ــواج ـه ــات
مباشرة ،قريبًاّ ،
تحدد مصير مدينة
املوصل.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،يـ ــوضـ ــح الـ ـن ــاش ــط
املوصلي ريان حميد أن «أحد أسباب
تــأخ ـيــر م ـعــركــة امل ــوص ــل ه ــو وج ــود
الكثير من املشاكل السياسية فيها».
وأضاف لـ«األخبار» أن «هناك صراع
نفوذ وعدم وجود رؤية واضحة من
ممثلي املحافظة بشأن ما سيحدث،
إضافة إلى مشاكل املناطق املتنازع
عليها ،حيث إن القوات الكردية غير
م ـس ـت ـعــدة إلعـ ـ ــادة امل ـن ــاط ــق الـتــابـعــة
ل ـل ـمــوصــل ،ال ـت ــي ق ــام ــت بـتـحــريــرهــا
أخيرًا».

حصاد الرئاسة في عامين :نجاح عسكري محدود وإخفــ
حـصــاد عامين على الحكم لــم يكن
صحيحًا فــي كــل تـفــاصـيـلــه .تحدث
عبد الفتاح السيسي قبل يومين عن
رؤية مستقبلية ال تتسق مع الواقع،
وب ـم ـع ــدالت إنــف ــاق ل ــم ت ـحــدث مع
انتصاف واليته .هي محاولة جديدة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ش ـع ـب ـي ـتــه ،لكنه
أعــاد تتويجها بــأرقــام غير حقيقية،
وباعتراف ضمني بأيام مقبلة ...سود
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
كـعــادة الرئيس املـصــري ،عبد الفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،ح ـ ـ ــرص عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـه ــال
ح ـ ــواره املـ ـط ـ ّـول لـلـمـصــريــن الـجـمـعــة
املــاضـيــة ،بالحديث عــن « 30يونيو»
وما بعدها ،وتفاصيل إزاحة الرئيس

األس ـب ــق مـحـمــد مــرســي ع ــن الـسـلـطــة،
فــي مـحــاولــة السـتـعــادة املــرحـلــة التي
وص ـلــت فـيـهــا شعبيته إل ــى ذروت ـهــا،
ّإبان توليه وزارة الدفاع.
معلومات السيسي عــن االقـتـصــاد ال
ت ــزال غـيــر صـحـيـحــة ،فــإعــانــه إنـفــاق
الــدولــة تريليونا و 400مـلـيــار جنيه
تـقــريـبــا فــي امل ـشــروعــات ال يـحـمــل أي
وج ــه ل ـلــدقــة ،ألن قـيـمــة اإلن ـف ــاق الـتــي
تحدث عنها تعني أن معدالت النمو
تـصــل إل ــى  %9تـقــريـبــا وف ـقــا لـخـبــراء
االقـتـصــاد ،لكن اقـتـصــاد الـبــاد حقق
العام املاضي نسبة نمو وصلت إلى
 %4.2فقط ،وهو رقم يتوقع أن يقل في
العام الجاري متأثرًا بتراجع السياحة
بجانب تراجع إيرادات قناة السويس،
ولكل منهما قصته املعروفة.
لـ ــم ي ـح ـم ــل الـ ـخـ ـط ــاب أي م ـع ـل ــوم ــات
ج ــدي ــدة سـ ــوى اعـ ـت ــراف ض ـم ـنــي بــأن
امل ـق ـب ــل س ـي ـك ــون أسـ ـ ــوأ ع ـل ــى الـطـبـقــة
املتوسطة ،فـ«الجنرال» الذي انتصفت
م ــدت ــه ال ــرئ ــاس ـي ــة األول ـ ـ ــى (امل ـ ـقـ ــرر أن
ت ـن ـت ـهــي فـ ــي حـ ــزيـ ــران  ،)2018قــابــل

شـ ـك ــاوى الـ ـن ــاس م ــن ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الـكـهــربــاء وامل ـيــاه بــالـقــول إن املــواطــن
ال ي ــزال يــدفــع  %60مــن التكلفة فقط،
ول ـي ــس ك ـمــا ي ــدف ــع ن ـظ ـيــره األوروب ـ ــي
ك ــام ــل ال ـت ـك ـل ـفــة دون دعـ ـ ــم ،ل ـك ــن ه ــذا
التصريح لم ينظر في الجانب اآلخر
م ــن ح ـي ــاة امل ـصــريــن ال ــذي ــن يـعــانــون
مشكالت عدة مرتبطة بزيادة أسعار
ج ـم ـي ــع الـ ـسـ ـل ــع وم ـ ـحـ ــدوديـ ــة زيـ ـ ــادة
الـعــاوات ،التي لن تزيد على  %7في
العام املالي الجديد مقابل انخفاض
قيمة الجنيه أمام الدوالر بنحو %15
على مدى العامني املاضيني.
كذلك فإن خطة رفع ،الدعم التي أقرتها
حـ ـك ــوم ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـح ـل ــب ال ـس ــاب ـق ــة
وتستمر لخمس س ـنــوات (استجابة
لـتــوجـيـهــات الـبـنــك ال ــدول ــي) ،تــزامـنــت
مــع زي ــادة الغضب الشعبي حتى من
مؤيدي السيسي .وفي األيام املاضية،
ظـ ـه ــرت امل ـ ـشـ ــاجـ ــرات غ ـي ــر امل ـس ـبــوقــة
للحصول على األرز املدعوم حكوميا
عند منافذ خصصتها القوات املسلحة
ب ـعــدمــا زادت أسـ ـع ــاره إلـ ــى الـضـعــف

معلومات
الرئيس عن
االقتصاد
غير صحيحة
خاصة إنفاق
تريليون
و 400مليار
جنيه في
المشروعات
(آي بي ايه)

