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المهندس« :الحشد الشعبي»
ّ
أنهى مهمته في الفلوجة
أعلن القيادي في
«الحشد الشعبي» أبو مهدي
المهندس استكمال المرحلة
الثانية من تحرير الفلوجة ،أي
انتهاء دور «الحشد» المتمثل
في محاصرة المدينة ،مشيرًا
إلى أن القوات العراقية
ستتابع المرحلة الثالثة ،أي
اقتحام المدينة

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير
أم ـي ــرك ـي ــة أن م ـق ــات ـل ــي ال ـب ـي ـش ـمــركــة
تمكنوا مــن اسـتـعــادة مـســاحــة نحو
ً
 50م ـيــا مــن األراض ـ ــي فــي املــوصــل،
أراض ت ـق ــع ف ــي ال ـغ ــال ــب إل ــى
وه ـ ــي
ٍ
الجهة الشمالية الشرقية من املدينة،
وت ـنــدرج ضـمــن مــا يـعــرف باملناطق
املتنازع عليها ،التي تضم خليطًا من
السكان ،فيما ترفض حكومة أربيل
إعادتها إلــى وضعها الطبيعي ،أي
ت ـحــت ح ـكــم ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة في
ب ـغــداد .ووف ــق تـلــك الـتـقــاريــر ،تتقدم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـكـ ــرديـ ــة بـ ــإس ـ ـنـ ــاد ج ــوي
أميركي ،باستمرار ،بالرغم من عدم
ت ـحــديــد امل ــوع ــد ال ـن ـهــائــي لـلـمـعــركــة
الرسمية هناك.

ودائ ـ ـمـ ــا مـ ــا ي ــوج ــه س ـي ــاس ـي ــون مــن
املوصل اتهامات إلى إقليم كردستان
باستغالل الوضع الحالي للحصول
ع ـل ــى م ـك ــاس ــب م ـع ـي ـن ــة .وعـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد ،يقول عبد الرحمن اللويزي،
الذي ّ
يعد من أبرز النواب عن محافظة
نـيـنــوى ،إن «إقـلـيــم كــردسـتــان يضع
شروطًا قاسية ،مقابل التنسيق في
ّ
مــا يـتـعــلــق بـخــوض مـعــركــة املــوصــل
املــرتـقـبــة» .ويـضـيــف ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ّ
«امل ـعــركــة تـتـطــلــب تـســويــة سياسية
توفر التنسيق بني مختلف الجهات،
لـ ـضـ ـم ــان تـ ـح ــري ــر امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ،وع ـ ــدم
إدخــال ملفها في الصراع السياسي
الداخلي ،وتالفي أي تدخل إقليمي
له أبعاد معقدة».

أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة «الـ ـحـ ـش ــد
الـشـعـبــي» أب ــو م ـهــدي امل ـه ـنــدس ،أم ــس،
االنـتـهــاء مــن مـحــاصــرة مدينة الفلوجة
بالكامل ،مؤكدًا أن مهمة تحرير مركزها
أوك ـل ــت ل ـل ـقــوات ال ـع ــراق ـي ــة .وشـ ــدد على
أن ــه لـيــس ب ـم ـقــدور أح ــد أن يـمـنــع ق ــوات
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» مـ ــن الـ ــذهـ ــاب إل ــى
املــوصــل أو الـحــويـجــة ،متعهدًا مالحقة
«داعش» حتى خارج العراق.
وق ـ ــال امل ـه ـن ــدس ،ف ــي م ــؤت ـم ــر صـحــافــي
عقده على مـشــارف الفلوجة ،إن التقدم
نـحــو املــدي ـنــة ج ــرى بـمــرحـلـتــن ،األول ــى
ت ـضـم ـنــت ت ـحــريــر ال ـك ــرم ــة وال ـبــوش ـجــل
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى جـ ـس ــر الـ ـب ــوشـ ـج ــل.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى «اف ـت ـت ــاح غــرف ـتــي عـمـلـيــات
عـسـكــريــة ،خ ــال عـمـلـيــات الـفـلــوجــة ،من
امل ـحــوريــن الـشـمــالــي وال ـج ـنــوبــي ،حيث
تمكنت القوات من تحرير ناحية الكرمة
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى ج ـســر ال ـس ـج ــر ،فـيـمــا
كانت الصفحة الثانية هي تحرير ناحية
الصقالوية في الجهة الغربية للثرثار»،
م ـض ـي ـفــا أن «ع ـم ـل ـي ــات بـ ـغ ــداد وش ــرط ــة
األن ـب ــار م ـســؤولــة ع ــن مـســك األرض في
ال ـكــرمــة َّوال ـص ـق ــاوي ــة» .ول ـف ــت إل ــى أنــه
«لم يتبق أمامنا من تحرير الفلوجة إال
مركز املدينة» ،موضحًا أن «هــذه املهمة
أوك ـلــت إل ــى ال ـقــوات الـعــراقـيــة وألويتها
ونحن كحشد حققنا كامل أهدافنا يوم
أم ــس» .لكنه أكــد أنـنــا «سنبقى داعمني
وم ـس ــان ــدي ــن ل ـل ـق ــوات املـ ــوجـ ــودة داخ ــل
مدينة الفلوجة».
كذلك ،صرح نائب رئيس هيئة «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» بــأنــه ج ــرى ت ـحــريــر  37قــر ّيــة
ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـل ــوج ــة .وق ـ ــال «ك ــن ــا
نـمـســك ب ـخــط دف ــاع ــي ي ـصــل إل ــى ح ــدود

ّ
 90ك ــم ،ال ـي ــوم تـقــلــص ونـحـيــط بمدينة
الـ ـفـ ـل ــوج ــة مـ ــن كـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،وان ـت ـه ــى
ت ــراب ـط ـه ــا ب ـك ــل امل ـح ــاف ـظ ــات وأص ـب ـحــت
م ـحــاصــرة ،ع ــدا جهتها امل ـحــاذيــة بنهر
ال ـف ــرات ال ـتــي م ــن املـحـتـمــل أن يتسللوا
منها عـبــر الـسـبــاحــة وسـيـجــري تحرير
ضفة الفرات خالل األيام املقبلة».
وعن الحملة اإلعالمية التي طاولت قوات
«الحشد الشعبي» ،قال إن «هناك جهات
م ـغ ــرض ــة س ـع ــت إل ـ ــى ص ـب ــغ ال ـع ـم ـل ـيــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ـط ــاب ــع طـ ــائ ـ ـفـ ــي» ،ذاكـ ـ ـ ـرًا
«الــوجــود السعودي الكبير فــي الـعــراق،
وأن نسبة  50فــي املئة مــن االنتحاريني
فــي ال ـع ــراق مــن ال ـس ـعــوديــة» .كـمــا أشــار
إلــى أن «نسبة األجــانــب املــوجــوديــن في
الفلوجة من الدواعش تصل إلى  10في
املئة من السعوديني واألفغان».
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـل ــن األمـ ــن ال ـع ــام ملنظمة
«بـ ـ ـ ــدر» هـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ع ــن أن ق ــوات

أعرب الصدر عن
حزنه لعزوف بعض
أتباعه عن التظاهر

تواصل القوات العراقية تقدمها من
الجهة الجنوبية للفلوجة (أ ف ب)

«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» س ـت ـق ـت ـحــم مــديـنــة
ال ـف ـلــوجــة ب ـعــد ال ـت ــأك ــد م ــن خ ـل ـ ّـوه ــا من
امل ــدنـ ـي ــن .وف ـي ـم ــا أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن قـ ــوات
مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب وال ـشــرطــة االتـحــاديــة
وشــرطــة األنـبــار والعشائر سيشاركون
«الحشد» في هذه املعركة ،فقد ّ
عبر عن
رأيــه بأنه من دون اشتراك «الحشد» لن
يستطيع أحد تحرير الفلوجة.
وتــواصــل الـقــوات العراقية تقدمها ،في
إطار عمليات تحرير الفلوجة من الجهة
الجنوبية للمدينة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
أف ــاد مـصــدر أمـنــي فــي محافظة األنـبــار
ب ـ ــأن «قـ ـ ـ ــوات جـ ـه ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ــاب
والشرطة والجيش بــدأت بالتقدم نحو
م ـن ـط ـق ـتــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء وجـ ـبـ ـي ــل ج ـنــوبــي
الفلوجة» ،موضحًا أن «الـقــوات األمنية
أوشـكــت على إنـهــاء دفــاعــات داع ــش في
املنطقتني» .يــأتــي ذلــك فيما أعـلــن وزيــر
الدفاع خالد العبيدي عن تحرير ناحية
الصقالوية من سيطرة تنظيم «داعش»
بالكامل.
فــي غـضــون ذلــك ،أعلنت قـيــادة عمليات
تحرير نينوى عن وصــول اللواء املــدرع
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـفــرقــة ال ـت ــاس ـع ــة إلـ ــى م ـح ــاور
ال ـق ـتــال ،ضـمــن ق ــواط ــع عـمـلـيــات تحرير
نينوى .وقال مصدر في قيادة العمليات
إن ت ـش ـك ـيــات الـ ـل ــواء املـ ـ ــدرع  37ضمن
ت ـش ـك ـي ــات الـ ـف ــرق ــة ال ـت ــاس ـع ــة املـ ــدرعـ ــة،
وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــادة ع ـم ـل ـي ــات ت ـحــريــر
نينوى في مخمور.
سياسيًا ،أعرب زعيم «التيار الصدري»
م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ع ــن ح ــزن ــه «ال ـع ـم ـيــق
وال ـك ـب ـي ــر ل ـ ـعـ ــزوف» ب ـع ــض أت ـب ــاع ــه عــن
االسـتـمــرار فــي الـتـظــاهــر ،وأك ــد انتظاره
«للثورة الشعبية الكبرى ضــد دواعــش
اإلرهاب والفساد في الحكومة الحالية».
وق ــال ال ـص ــدر ،ردًا عـلــى س ــؤال م ــن أحــد
اتباعه ،بشأن الوضع في العراق وإنقاذ
الـبـلــد إن «ال ــوض ــع فــي ال ـع ــراق ال يبشر
بـخـيــر ،وخـصــوصــا مــع ع ــزوف البعض
ح ـتــى م ـمــن يـنـتـمــي ل ـنــا ع ــن االس ـت ـمــرار
بــالـتـظــاهــر مـمــا زاد مــن حــزنــي العميق
والكبير على العراق الجريح».
وأضـ ــاف أن ــه «يـنـتـظــر ال ـث ــورة الشعبية
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ض ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدواع ـ ـ ــش
اإلره ــاب ـي ــن وض ــد دواعـ ــش ال ـف ـســاد في
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة» ،م ــؤك ـدًا أن «األم ــل
يبقى فــي خـيــار الـشـعــب فالشعب ال بـ ّـد
يومًا أن ينتفض».
(األخبار)

ــاق اقتصادي كبير
فـ ــي ظـ ــل ن ـق ــص ال ـك ـم ـي ــات امل ـط ــروح ــة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ول ـ ـجـ ــوء املـ ـ ــزراعـ ـ ــن إل ــى
تـهــريــب كـمـيــات كـبـيــرة إل ــى ال ـســودان،
وذل ــك نتيجة ارتـفــاع أسـعــار املبيدات
وانخفاض هامش الربح داخل مصر.
والـجــانــب اآلخ ــر مــن حــديــث السيسي
يؤكد إدارك ــه بــأن تنفيذ تفريعة قناة
الـســويــس الـجــديــدة خــال عــام ساهم
ف ــي تــوح ـيــد أهـ ـ ــداف امل ـص ــري ــن أكـثــر
من أنه سيحقق عائدا ماديا سريعا،
وه ـ ـ ــو ت ـ ـهـ ــرب عـ ـلـ ـن ــي م ـ ــن ال ـح ـق ــائ ــق
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي أث ـبـتـتـهــا األرق ـ ــام
بـعــد ت ـحــذيــرات ســابـقــة ل ـخ ـبــراء ،كما
جاء اعترافه بوجود  %10من سجناء
الرأي السياسيني ال الجنائيني تأكيدا
ملوافقته على ما تفعله وزارة الداخلية
بتلفيق اتهامات بحق الشباب ،وهو
مــا يتنافى مــع تصريحات سابقة له
أكد فيها أنه ال وجود لسجناء رأي.
أم ــا م ــا ل ــم ي ــذك ــره ال ــرئ ـي ــس ،ف ـهــو أن
مستوى الـحــريــات تــراجــع بخطورة
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــن ،م ـ ـقـ ــابـ ــل ازديـ ـ ـ ـ ــاد
انـ ـتـ ـه ــاك ــات «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» وت ـص ـف ـيــة

املـشـتـبــه ب ـهــم ف ــي ح ـ ــوادث غــامـضــة،
ثــم ت ــورط ضـبــاط شــرطــة فــي قضايا
ف ـســاد وزي ـ ــادة ح ــاالت ال ــوف ــاة داخــل
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون والـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع فـ ـ ــي إن ـ ـشـ ــاء
الـسـجــون ،مــا جعل مــن عامي حكمه
ي ـش ـب ـهــان األيـ ـ ــام االخـ ـي ــرة ف ــي نـظــام
حسني مبارك ،الذي توسع أيضا في
بناء السجون ولم يلجأ إلى الحوار
مع املعارضة .حتى لقاءات السيسي
مـ ــع بـ ـع ــض ال ـ ـقـ ــوى وال ـش ـخ ـص ـي ــات

ما لم يذكره
السيسي هو أن
مستوى الحريات
تراجع بخطورة

جاءت دائما دون نتيجة تذكر.
وفي النصف الثاني من العام الثاني،
ج ـ ـ ـ ــاءت اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود
البحرية بني القاهرة والرياض كنقطة
س ـل ـب ـيــة ّف ــاص ـل ــة ف ــي م ـس ـي ــرة ال ــرج ــل،
الـ ـ ــذي غ ــن ــى ل ــه ال ـف ـن ــان ــون بــاع ـت ـبــاره
امل ـح ــاف ــظ ع ـل ــى األرض .م ــع ذلـ ــك أك ــد
تمسكه بتمرير االتفاقية عبر البرملان
الــذي يحظى فيه بأغلبية مطلقة عبر
ّ
الـقــوائــم االنتخابية املشكلة بــإشــراف
أج ـه ــزة ال ــدول ــة ،م ــا يـعـنــي أن ال ـنــواب
ورغم أصوات املعارضة القوية بينهم،
لــن ينحجوا فــي منع االتـفــاقـيــة ،علمًا
بأن الحكومة تتباطأ في إرسال نصها
إليهم في وقت تعمل فيه على تعديل
الخرائط واملناهج الدراسية الستبعاد
الجزيرتني من األراضي املصرية.
نـ ـقـ ـط ــة ن ـ ـج ـ ــاح ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ي ـ ـب ـ ــدو أن
السيسي حققها في مواجهة اإلرهاب
فــي سيناء ،لكنها نتيجة غير ثابتة
عـلــى ض ــوء أن الـجـمــاعــات التكفيرية
قــادرة على الدخول في مواجهات مع
الـجـيــش وال ـشــرطــة وتـنـفـيــذ عمليات

ك ـب ـي ــرة ف ــي أي وقـ ـ ــت .وك ــان ــت أس ــوأ
ال ـن ـت ــائ ــج فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـع ــرك ــة تـهـجـيــر
األهالي من الشريط الحدودي وهدم
مــدي ـنــة رف ــح ال ـقــدي ـمــة وإغ ـ ــاق معبر
رفح مع غزة في غالبية أوقــات العام.
وامل ـخ ـيــف أن ه ــذه ال ـج ـم ــاع ــات ،الـتــي
يـعـلــن ال ـج ـيــش اس ـت ـه ــداف ال ـع ـشــرات
مـ ـنـ ـه ــا ،ال ت ـخ ـف ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات أن ـه ــا
ت ـس ـت ـط ـيــع االشـ ـتـ ـب ــاك وس ـ ــط ظـ ــروف
إنسانية صعبة يعيشها أهالي مدن
العريش والشيخ زويد ورفح ،في ظل
استمرار حالة الطوارئ للعام الثالث
على التوالي.
أيـ ـض ــاُ ،ي ـح ـس ــب لـ ــ«الـ ـجـ ـن ــرال» خ ــال
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن ص ـف ـقــات ال ـســاح
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة الـ ـت ــي أب ــرمـ ـه ــا مـ ــع فــرن ـســا
وروسيا وحصلت القاهرة بموجبها
على حاملة الطائرات «دي ميسترال»
بــاإلضــافــة إلــى طــائــرات «راف ـ ــال» .لكن
هذه الصفقات جاءت غالبيتها نتيجة
تنازالت ومواءمات سياسية وبأموال
خليجية .كما أن إعادته إحياء مشروع
محطة الضبعة الـنــوويــة جــاء بقرض

سـ ـي ــزي ــد ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ب ـم ـق ــدار
النصف مــع اكتماله عــام  ،2028وذلــك
في عجز واضــح عن ســداد االلتزامات
الـخــارجـيــة وانـتـهــاج سـيــاســة اللجوء
إلـ ـ ـ ــى املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض وامل ـ ـنـ ــح
والــودائــع التي أدخـلــت إلــى االقتصاد
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  30م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر خـ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث امل ــاض ـي ــة ،وص ــارت
هي نصف االحتياطي النقدي مع أنها
حالت دون انهيار قيمة الجنيه تماما.
خــارج ـيــا ،بــرغــم تــراجــع مـكــانــة مصر
ب ـ ـص ـ ــورة مـ ـلـ ـح ــوظ ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـس ـي ـس ــي نـ ـج ــح فــي
اس ـت ـع ــادة ج ــزء مـنـهــا أخـ ـي ــرا .ونـجــح
أيـ ـض ــا فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـع ــاق ــات مــع
دول االت ـحــاد األوروب ــي الـتــي اتخذت
مـ ــوق ـ ـفـ ــا ع ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــزل م ــرس ــي
ووص ـف ـت ــه ب ـع ـض ـهــا ب ــاالنـ ـق ــاب عـلــى
الديموقراطية ،ولكن بقيت االنتقادات
مــوج ـهــة إل ــى س ـجــل ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
الـ ـ ـ ــذي رصـ ـ ــد تـ ــراجـ ــع ك ـب ـي ــر فـ ـي ــه مــع
تضييق على حرية اإلعالم والرأي.

