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العالم

العراق

الجيش يوقف االنهيار في الرمادي...
ّ
وتدخل «الحشد» عند الضرورة
تطور ميداني مهم شهدته ساحات
المعارك في مدينة الرمادي مركز
محافظة األنبار ،أمس ،بعد أيام من
االنتكاسات المتوالية التي أدت إلى سقوط
مدن مهمة وكبيرة بيد تنظيم «داعش»
وجعلت المدينة قاب قوسين أو أدنى من
االنهيار والسقوط بالكامل بيد «داعش»،
في وقت برز فيه ملف النازحين من األنبار
بعد أكبر عملية نزوح باتجاه بغداد ،ما
دفع الحكومة إلى دق ناقوس الخطر
والتحذير من كارثة «غير مسبوقة»
بغداد ـ محمد شفيق
أعلنت الحكومة املحلية في محافظة
األنبار ،أمس ،انطالق عملية عسكرية
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـنـطـقــة
الصوفية ،شرقي الرمادي ،التي تعبتر
واحـ ـ ــدة م ــن امل ـن ــاط ــق االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
امل ـه ـم ــة الـ ـت ــي س ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا تـنـظـيــم
«داعش» في وقت سابق.
وق ــال محافظ األنـبــار صهيب ال ــراوي
في صفحته على موقع «فايسبوك» إن
«عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم
(أم ــس) لتحرير منطقة الصوفية من
داع ــش اإلرهــابــي» دون اإلدالء بمزيد
من التفاصيل حول طبيعة املعركة.
قــائــد عـسـكــري مــوجــود فــي ال ــرم ــادي،

أبـلــغ «األخ ـبــار» أن الـســاعــات املاضية
شهدت وصــول قرابة  6000مقاتل من
مختلف صنوف األجهزة األمنية إلى
الرمادي ،بما فيها قوة كبيرة متدربة
على حرب الشوارع وقتال املدن.
كذلك أعلن قائممقام مدينة الرمادي،
دل ـ ـ ـ ــف الـ ـكـ ـبـ ـيـ ـس ــي ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إلـ ــى
«األخ ـب ــار» وص ــول قـطـعــات مــن قــوات
«الحشد الشعبي» إلى قاعدة الحبانية
(إح ـ ـ ـ ـ ــدى أه ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد ال ـع ـس ـك ــري ــة
ف ــي األنـ ـب ــار ب ـعــد ق ــاع ــدة ع ــن األس ــد)
للمشاركة بعمليات التحرير .فيما ال
تــزال األنباء متضاربة بشأن حصول
موافقة رئيس الحكومة والقائد العام
للقوات املسلحة حيدر العبادي حول
مشاركة «الحشد» فــي مـعــارك تحرير
«األنبار».
مصدر في مكتب رئيس الحكومة أكد
لـ«األخبار» أن الجيش العراقي وبقية
ال ـق ــوات األم ـن ـيــة أحـ ــرزا أم ــس «تـقــدمــا
ج ـي ـدًا» فــي ال ــرم ــادي ،وبــالـتــالــي فإنه
«إذا استدعى األمــر مشاركة (الحشد
الشعبي) في املعارك فسيشارك .وهو
ً
أصــا مــوجــود فــي قــاعــدة الحبانية»،
رافـضــا تأكيد أو نفي مــوافـقــة رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة «ال ـح ـش ــد
الشعبي» أو حصول تريث باملوافقة،
لكنه اكتفى بالقول «الوضع حساس
ف ــي األن ـب ــار وه ــو ان ـق ـســام ب ــن أهلها
بشأن دخول أو مشاركة الحشد».
في املقابل ،أكد مصدر بارز في هيئة
«الحشد الشعبي» ومقرب من رئيسها

لـ«األخبار» أن موافقة مبدئية حصلت
من قبل العبادي بمشاركة «الحشد»
م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك ت ـف ــاص ـي ــل فــي
اآلليات وكيفية التنسيق واملشاركة».
ال ـخ ـب ـيــر األمـ ـن ــي وامل ـخ ـت ــص ب ـشــؤون
الجماعات املسلحة ،هشام الهاشمي
أك ــد أن امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت أمــس
ّ
«صد وسد ثغر» ولم يتم
كانت معركة
تأشير وجود هجوم للقوات املشتركة
هـ ـن ــاك ،بــاس ـت ـث ـنــاء ض ــرب ــات ّ
وج ـه ـهــا
طيران التحالف لبعض األهداف.
وي ـض ـيــف ال ـهــاش ـمــي ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخبار» إن «ما نستطيع قوله بشأن
ال ــوض ــع ف ــي األن ـ ـبـ ــار ه ــو أن ال ـق ــوات
امل ـش ـت ــرك ــة (جـ ـي ــش وشـ ــرطـ ــة وأبـ ـن ــاء
العشائر) استطاعوا إيقاف االنهيار
الذي حصل قبل أيام وعرقلته» .ورأى
أن «القوات املقاتلة بأعدادها الكبيرة
إذا ك ــان ــت ج ـ ـ ــادة ول ــديـ ـه ــا ال ـعــزي ـمــة
وت ـ ــواف ـ ــر زخ ـ ــم نـ ـ ـ ــاري ،ف ـ ــإن أس ـب ــوع ــا
واحدًا كاف الستعادة ما سيطر عليه

ارتفع عدد النازحين
داخل العراق إلى 2،5
مليون شخص

وصلت أعداد
النازحين إلى
بغداد في
اليومين
الماضيين إلى
 123ألف نازح
(أ ف ب)

(داع ـ ــش) ف ــي الـ ــرمـ ــادي» .ف ــي غـضــون
ذلك ،وبعد ساعات من انطالق املعركة
الـعـسـكــريــة السـتـعــادة بـعــض مناطق
ال ـ ــرم ـ ــادي ،وصـ ـ ــل أب ـ ـ ــرز ث ــاث ــة قـ ــادة
«سنة» وهم نائب رئيس الجمهورية
أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء
صالح املطلك ورئيس البرملان سليم
الـ ـجـ ـب ــوري إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة األردنـ ـي ــة
عمان في زيارة الفتة ومفاجئة وغير
معلنة يلتقون خاللها امللك عبد الله
الثاني.
قيادي في «اتحاد القوى السنية» قال
لــ«األخـبــار» إن «زي ــارة الـقــادة الثالثة
ل ـع ـم ــان ت ــأت ــي ل ـل ـق ــاء ش ـي ــوخ عـشــائــر
األنبار املؤثرين والذين لديهم مشكلة
مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـع ــراق
إلق ـن ــاع ـه ــم بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـ ــوق ـ ــوف ضــد
(داع ـ ــش) وال ـت ـفــاهــم بـعــد ذل ــك ف ــي كل
ش ــيء فــي يمكن تسميته مـفــاوضــات
اللحظة األخيرة».
وسـ ـ ــط تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمنية ،استمر تدفق آالف العوائل
ال ـن ــازح ــة م ــن األنـ ـب ــار إل ــى الـعــاصـمــة
بغداد مسجلة رقمًا قياسيًا بوصول
أع ــداد الـنــازحــن إل ــى  123أل ــف ن ــازح،
ب ـح ـســب م ـص ــدر ف ــي قـ ـي ــادة عـمـلـيــات
بغداد التابعة لــوزارة الدفاع ،في ظل
ت ـحــذيــرات مــن وق ــوع كــارثــة إنسانية
وحــدوث خروقات أمنية بعد القبض
على خمسة أشخاص متنكرين ّ
بزي
امـ ـ ــرأة ،ق ــال ــت األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة إنـهــم
ينتمون ال ــى «داعـ ــش» وان ــدس ــوا بني
النازحني .العضو في حكومة بغداد
امل ـح ـل ـي ــة ،غ ــال ــب الـ ــزام ـ ـلـ ــي ،ح ـ ــذر مــن
وقــوع كارثة غير مسبوقة في تاريخ
ال ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد م ــا ل ــم ي ـكــن تــدخــل
حكومي ودولي كبير.
وقال الزاملي في حديث إلى «األخبار»:
«لم نتحسب لهذه الكارثة التي حدثت
ف ـجــأة .لـيــس لــديـنــا أم ــوال وال أمــاكــن.
ف ـقــط امل ـســاجــد والـحـسـيـنـيــات قــررنــا
ايواء النازحني فيها».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـلـجـنــة
العليا إلغــاثــة النازحني نائب رئيس
الحكومة ،صالح املطلك ارتـفــاع عدد
الـ ـن ــازح ــن فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ب ـع ــد مــوجــة
النزوح من محافظة األنبار أخيرًا إلى
أكثر من  2،5مليون نازح.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـط ـ ـلـ ــك إلـ ـ ـ ــى أن «م ـش ـك ـل ــة
ال ـن ــازح ــن ت ـف ــوق إم ـك ــان ــات الـ ـع ــراق»،
م ـط ــال ـب ــا «امل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي واألم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة  ...ب ـت ـقــديــم ال ــدع ــم ل ـل ـعــراق
وبعمل كل ما من شأنه أن يخفف من
معاناتهم وحفظ كرامتهم».

الجثة ّللدوري
وتتسلمها
الحكومة اليوم
ب ـخ ــاف ال ــرواي ــة الــرسـمـيــة،
لــم يـكــن ال ـعــراق ـيــون بحاجة
إلـ ــى ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع لـلـتــأكــد
مــن أن الــذي قتل فــي عملية
«ح ـ ـمـ ــريـ ــن» كـ ـم ــا اص ـط ـل ــح
عليها هو عزت الدوري أو ال.
فـقــد أعـلـنــت كـتــائــب «ح ــزب
الله» في العراق التي تحتفظ
بـجـثــة الـ ـ ــدوري ،بـحـســب ما
أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث الـعـسـكــري
ب ــاس ـم ـه ــا ،أن ال ـج ـث ــة ال ـتــي
أثـ ــارت ال ـجــدل مـنــذ اإلع ــان
ع ـ ـ ــن قـ ـ ـت ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ي ـ ــوم
الجمعة املاضي هي بالفعل
لعزت إبراهيم ال ــدوري ،وأن
ال ـع ـش ــائ ــر ه ــي ال ـت ــي قـتـلـتــه
بــال ـقــرب م ــن مـسـقــط رأس ــه
في صالح الدين.
وق ــال ــت ال ـك ـتــائــب ،ف ــي بـيــان
نـ ـش ــر عـ ـل ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا ،إن ــه
«ب ـع ــد إج ـ ـ ــراء ال ـف ـحــوصــات
األولية وشهادات ومعاينات
امل ـق ــرب ــن م ــن املـ ـج ــرم عــزت
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ُخ ـل ـي ــل ال ـ ـ ـ ــدوري،
ت ــأك ــد أنـ ــه ق ـت ــل ع ـل ــى أي ــدي
أبناء العشائر املدعومة من
ق ـب ــل املـ ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة
والحشد الشعبي في محور
حمرين».
وأكد البيان أن «كتائب حزب
ال ـلــه سـتـسـلــم جـثــة الـ ــدوري
إل ــى الـحـكــومــة الـعــراقـيــة غـدًا
(ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم)» .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ــى
أن ـ ـهـ ــا س ـت ـن ـش ــر ف ـ ــي وق ــت
الح ـ ـ ــق تـ ـف ــاصـ ـي ــل ج ــدي ــدة
ومـهـمــة عــن عملية تصفية
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـ ـعـ ــدمـ ــا «كـ ــانـ ــت
اسـتـخـبــارات الكتائب تــزود
بعض العشائر باملعلومات
لتسهيل القبض على املجرم
الدوري أو قتله».

تقرير

خامنئي :أميركا مصدر التهديد ال إيران
ي ـت ـســع ه ــام ــش املـ ـ ـن ـ ــاورة األم ـي ــرك ـي ــة
باتجاه إيران ،يومًا بعد يوم ،انطالقًا
م ــن املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي وربـ ـط ــا بـصـفـقــة
الصواريخ الروسية «اس  »300التي
استغلها ،أخيرًا ،قائد أركان الجيوش

أعلن الجنرال سالمي أن
طهران لن تجيز أبدًا تفتيش
مواقعها العسكرية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــارتـ ــن دم ـب ـس ــي لـيـعـيــد
ال ـت ـل ــوي ــح ب ــال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ضــد
ط ـه ــران ،األم ــر ال ــذي اس ـتــدعــى ردودًا
إيرانية ،جاء أبرزها على لسان املرشد
األعـ ـل ــى ل ـل ـج ـم ـهــوريــة آي ـ ــة الـ ـل ــه عـلــي
خامنئي الــذي أكــد ،أمــس ،أن الجيش

اإليراني سيرفع «جهوزيته» ،مشددًا
على أن «أميركا ،ال إيــران ،هي مصدر
التهديد».
وفــي خـطــاب لــدى استقباله ق ــادة من
الجيش ،قال خامنئي إن «كل القوات،
الجيش والـحــرس ال ـثــوري ،عليها أن
ترفع جهوزيتها العسكرية والدفاعية
يومًا بعد يوم» ،مؤكدًا أنها «تعليمات
رسمية».
وأضـ ــاف «ب ـعــد صـمــت م ـعــن ،تـحــدث
أحـ ـ ـ ــد مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـه ــم عـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
املـطــروحــة .مــن جـهــة ،إنـهــم يمارسون
الـخــداع ومــن جهة أخــرى يطلبون أن
توقف الجمهورية اإلسالمية تقدمها
الــدفــاعــي .لــن نقبل أب ـدًا هــذه الكلمات
الحمقاء» .كما ندد املرشد األعلى بمن
«يهددون (إيران) عسكريًا بوقاحة».
وف ــي مـ ــوازاة تـشــديــده عـلــى أن ــه «رغــم

تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية،
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة لــن
تشكل أب ـدًا أي تهديد لبلدان املنطقة
وجـيــرانـهــا» ،إال أن ــه اس ـتــدرك بالقول
«ولكن في حال (شن) عدوان فسندافع
عن أنفسنا بقوة».
كما ّ
أصر خامنئي على وجوب تعزيز
قدرات إيران «على الصعيد البالستي
والـ ـط ــائ ــرات م ــن دون طـ ـي ــار» ،م ـكــررًا
تشديده على أن بالده «ال تسعى الى
امتالك قنبلة نووية».
أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــامل ـلــف ال ـن ــووي،
فقد رأى أن الواليات املتحدة اختلقت
«أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة،
لـتـصــويــر ط ـه ــران كـمـصــدر للتهديد.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ق ـ ـ ـ ــال «ك ـ ـ ـ ـ ــا .إن
م ـصــدر الـتـهــديــد ه ــو أم ـيــركــا نفسها
ب ـتــدخــات ـهــا غ ـي ــر امل ـح ـك ــوم ــة بـقـيــود

واملسببة النعدام االستقرار».
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ش ـ ــدد ال ــرئ ـي ــس
اإليراني حسن روحاني ،السبت ،على
أن القوات املسلحة اإليرانية ال تشكل
تهديدًا ألحد في املنطقة.
وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي
مباشرة ،ملناسبة الـعــرض العسكري
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ل ـل ـج ـي ــش اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ق ــال
روحــانــي إن «ال ـقــوات املسلحة تجلب
ال ـهــدوء إلــى األم ــة والـشـعــوب األخــرى
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وأض ـ ــاف إن «ق ــوات ـن ــا
ال ـب ـحــريــة ت ــرف ــع راي ـت ـن ــا م ــن الـخـلـيــج
الـفــارســي إلــى خليج ع ــدن ،ومــن بحر
عـمــان إلــى البحر املـتــوســط ،لكن هذا
الوجود يهدف إلى ضمان أمن الدول
ّ
املطلة عليها والنقل البحري».
وتــابــع روحــانــي إنــه «يجب أال يشعر
أحد بالقلق من وجود القوات البحرية

اإليرانية» ،مؤكدًا أن «مناورات الجيش
والـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ت ـج ـل ــب الـ ـه ــدوء
ل ـش ـعــوب امل ـن ـط ـقــة ،واسـتــراتـيـجـيـتـنــا
كــانــت بــاس ـت ـمــرار اسـتــراتـيـجـيــة ردع
لجلب السالم واألمن إلى املنطقة».
من جهة أخرى ،أعلن مسؤول عسكري
إيراني كبير أن طهران لن تجيز أبدًا
تفتيش مواقعها العسكرية ،في إطار
اتـفــاق مقبل حــول البرنامج الـنــووي.
وق ـ ــال املـ ـس ــؤول ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـحــرس
الثوري الجنرال حسني سالمي ،وفق
مــا نقل عنه املــوقــع الــرسـمــي «صباح
نيوز»« ،لن نسمح لألجانب بتفتيش
م ــواق ـع ـن ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ،كـ ــل أسـ ــرارنـ ــا
مــوجــودة فيها .ليس ذلــك فقط ،حتى
ً
الـحــديــث عــن ه ــذا األم ــر يـشـكــل إذالال
وطنيًا».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

