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العالم

العراق

 30يومًا لتحرير الرمادي ...أميركيًا؟
 60يومًا هي المهلة التي
حددتها واشنطن لتحرير
مدينة الرمادي وتطهيرها
بالكامل من «داعش»
وعودة كل العوائل النازحة
إلى مناطقها بعدما قررت
الشروع بعملية تحرير
المدينة ،فيما بدأ «الحشد
الشعبي» باالنسحاب من
بعض مناطق األنبار ردًا على
التحركات األميركية األخيرة،
متحديًا بعدم قدرتها على
تحرير شبر واحد من األنبار

أربيل 3 :خيارات
لحل أزمة الرئاسة
ك ـش ــف رئـ ـي ــس دي ـ ـ ــوان رئ ــاس ــة إقـلـيــم
كردستان ،فؤاد حسني ،عن طرح ثالثة
خيارات لحسم أزمة الرئاسة في اإلقليم
في اجتماع األحزاب الرئيسية الخمسة.
وأض ـ ـ ــاف ح ـس ــن إن الـ ـخـ ـي ــارات ال ـتــي
طــرحــت مــن أح ــزاب (االت ـح ــاد الــوطـنــي،
والـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ،وحـ ــركـ ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
وال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
اإلس ــام ــي) ،تتضمن «اخـتـيــار رئيس
إقليم كردستان عن طريق االستفتاء،
أو ع ـبــر الـ ـب ــرمل ــان ،أو اخ ـت ـي ــاره خــال
الـبــرملــان الـحــالــي بـشــرط حـصــولــه على
 4/3م ــن أص ـ ـ ــوات ال ـب ــرمل ــان ـي ــن ،أو أن
ي ـح ـصــل ع ـل ــى  1 + 50م ــن أص ـ ــوات
البرملان».
ول ـفــت إل ــى أن ــه فــي ح ــال «ع ــدم تــوصــل
األحزاب السياسية إلى توافق سياسي
حول الخيارات املطروحة حينها ،يجب
إجراء انتخابات عامة ومبكرة».
(األخبار)

بغداد ـ محمد شفيق
شهد الوضع امليداني في محافظة
األنبار تطورات مهمة بعد  48يومًا
م ــن إعـ ــان وزارة ال ــدف ــاع ال ـعــراق ـيــة
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ل ـت ـحــريــر م ـن ــاط ــق وم ـ ــدن امل ـحــاف ـظــة
التي سيطر عليها تنظيم «داعش»،
تمثلت بــوصــول تـعــزيــزات عسكرية
وقوة من «الكوماندوس» األميركي،
األمر الذي يشي بتغيير مرتقب في
املـعــادلــة قــد ُيـعـجــل بحسم املـعــركــة،
ف ـي ـم ــا ع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ــوج ــود
ت ـح ــرك ــات ب ــري ــة ع ـس ـكــريــة أمـيــركـيــة
ف ــي أط ـ ــراف مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،وســط
تكثيف «التحالف الدولي» لطلعاته
ال ـجــويــة ع ـلــى م ـعــاقــل «داعـ ـ ــش» في
املدينة.
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ق ـ ـضـ ــاء ال ـخ ــال ــدي ــة
(ش ــرق مــديـنــة ال ــرم ــادي) ،عـلــي داود
الــدلـيـمــي ،قــال إن «طــائــرات آباتشي
وآلـ ـي ــات حــرب ـيــة أم ـيــرك ـيــة مـت ـطــورة
وص ـ ـل ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة الـ ـحـ ـب ــانـ ـي ــة
العسكرية ،ومــن املـتــوقــع أن تشارك
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ف ــي ال ـح ـم ـل ــة األم ـن ـيــة
لتطهير مــركــز مــديـنــة ال ــرم ــادي من
داع ـ ـ ـ ـ ــش ،وب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف غـ ـ ـط ـ ــاء جـ ــوي
أمـيــركــي للقطعات الـعـسـكــريــة التي
أك ـم ـلــت ك ــل اس ـت ـع ــدادات ـه ــا القـتـحــام
املدينة ،في غضون الساعات القليلة
املقبلة».
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ــدل ـ ـي ـ ـمـ ــي فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» أن «ق ـ ـ ــوات م ــن ال ـح ـشــد
الشعبي بدأت صباح اليوم (أمس)،
بــاالنـسـحــاب مــن مــوقـعــن رئيسيني
فــي قـضــاء الـخــالــديــة بــاتـجــاه قاعدة
ال ـ ـح ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى وج ـ ــود
حديث متسارع في الــدوائــر األمنية
والسياسية عن قرب انطالق عملية
أمـنـيــة كـبـيــرة لـتـحــريــر مــا تـبـقــى من
م ــدي ـن ــة ال ـ ــرم ـ ــادي والـ ـت ــوس ــع نـحــو
مناطق األنبار األخرى.
وفي سياق متصل ،أكد مصدر أمني
ف ــي املـحــافـظــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،وص ــول
قــوة مــن «الـكــومــانــدوس» األميركية
إل ــى األن ـب ــار ،مـبـ ّـيـنــا أن أعـ ــداد أف ــراد
ال ـقــوة لـيـســت كـبـيــرة جـ ـدًا« ،لـكــن من
املرجح أن تشارك في مهمات قتالية
محددة».
وكـ ـ ـش ـ ــف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن األمـ ـي ــركـ ـي ــن
حـ ــددوا  30يــومــا لـتـحــريــر ال ــرم ــادي
وت ـط ـه ـي ــره ــا ب ــالـ ـك ــام ــل ،و 30يــومــا
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إلع ـ ـ ــادة ك ــل الـ ـع ــوائ ــل الـ ـن ــازح ــة ال ــى
املــدي ـنــة ،مــؤك ـدًا أن املـعــركــة ستكون
بإشراف أميركي بنسبة .%100
ويشير املصدر إلى تجدد الخالفات
بــن فـصــائــل فــي «الـحـشــد الشعبي»
واألم ـيــرك ـيــن بـعــدمــا س ــاد ن ــوع من
التفاهم الضمني بينهم خالل الفترة
السابقة ،األمر الذي أدى إلى حدوث
انـسـحــابــات والـتـهــديــد بــاالنـسـحــاب
من قبل بعض الفصائل والقوى في
«الحشد».
من جهته ،أكد املتحدث باسم القيادة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــوسـ ـط ــى ،ال ـكــولــون ـيــل
باتريك رايــدر ،أن املعركة العسكرية
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـ ــرم ـ ــادي «ال
ت ــزال ص ـع ـبــة» ،مــوضـحــا أن ال ـقــوات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة تـ ـ ــواصـ ـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة عـ ــزل
الرمادي وتحاول تطويق مداخلها.

وعن الوضع في مدينة بيجي ،لفت
راي ــدر إل ــى أن م ـعــارك طــاحـنــة تــدور
مـنــذ أش ـهــر ف ــي بـيـجــي عـلــى املـحــور
االستراتيجي بني بغداد واملوصل،

«عصائب أهل الحق» تتهم
المؤسسة العسكرية بـ «العجز»
عن تحرير األراضي التي سيطر
عليها «داعش»
حـ ـي ــث ت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـق ـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة
الـحـفــاظ على مواقعها فــي املصفاة
الضخمة في املدينة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث األم ـ ـيـ ــركـ ــي إن
ال ـعــراق ـيــن ف ــي اإلجـ ـم ــال يــواج ـهــون

تحديات صعبة في بعض األماكن،
ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ي ـجــد تـنـظـيــم
«داعـ ـ ــش» نـفـســه ت ـحــت ال ـض ـغــط في
مـسـتــوى مـ ــوارده وي ــواص ــل خـســارة
مقاتلني وقيادات بوتيرة عالية.
فــي املـقــابــل ،نفى املتحدث اإلعالمي
ب ــاس ــم «الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ك ــري ــم
الـ ـن ــوري ،حـ ــدوث ان ـس ـحــابــات خــال
الساعات املاضية لفصائل «الحشد»
من األنبار ،معتبرًا أن أي «انسحاب
أو حديث عن انسحاب من األنبار أو
بعض مناطقها يعني تقديم خدمة
مجانية لداعش».
وش ـ ـكـ ــك ال ـ ـ ـنـ ـ ــوري ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخ ـبــار» بـقــدرة الـقــوات األميركية
على تحرير «شبر واحد» من األنبار،
ً
مستدال على التجربة التي خاضها
األمـ ـي ــرك ــان م ــع ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»
طيلة  10سنوات.
ف ــي م ـ ــوازة ذلـ ــك ،أب ـلــغ ش ـهــود عـيــان
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ـه ــم رص ـ ــدوا تـحــركــات
بـ ـ ّ
ـريـ ــة جـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة
ع ـلــى أطـ ـ ــراف امل ــوص ــل ،ف ـي ـمــا أكـ ــدوا
أن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران األم ـ ـيـ ــركـ ــي والـ ــدولـ ــي
كثف مــن غــاراتــه على املــديـنــة خالل
اليومني املاضيني .وأوضح الشهود
ف ــي أح ــادي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـهــم
ش ــاه ــدوا ع ــرب ــات أم ـيــرك ـيــة ربــاعـيــة
ال ــدف ــع ان ـط ـل ـقــت م ــن ن ــاح ـي ــة ربـيـعــة
وسـ ـنـ ـج ــار ب ــاتـ ـج ــاه أط ـ ـ ــراف مــدي ـنــة
املوصل من محورها الغربي.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،قـتــل أك ـثــر من
 40عـ ـنـ ـصـ ـرًا وق ـ ـيـ ــاديـ ــا فـ ــي تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـي ـن ـه ــم عـ ـ ــرب وأج ــان ــب
فــي غ ــارة جــويــة عــراقـيــة اسـتـهــدفــت
اجتماعًا لعدد من قادة التنظيم في
مـنـطـقــة جــوي ـبــة بــال ـقــرب م ــن بـنــايــة
ال ـبــدالــة .كـمــا قـتــل امل ـســؤول اإلداري
ل ـ «داعــش» في قضاء الكرمة املدعو
ص ـبــاح زب ــار الـجـمـيـلــي وتـسـعــة من
معاونيه في عملية عسكرية للقوات
العراقية املشتركة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى (األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار) ،وف ــي
م ــوق ــف الف ـ ـ ــت ،اتـ ـه ــم األم ـ ـ ــن الـ ـع ــام
لـ ـ ـ «ع ـ ـصـ ــائـ ــب أه ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق» ،ق ـيــس
الـ ـخ ــزعـ ـل ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ب ـ ـ «الـ ـعـ ـج ــز» عـ ــن ت ـح ــري ــر األراضـ ـ ــي
التي سيطر عليها «داعــش» ،عازيًا
التأخر في تحرير املدن إلى انشغال
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ب ـت ـس ـلــم مـهـمــة
مسك األرض في املناطق املحررة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـخ ـ ــزعـ ـ ـل ـ ــي فـ ـ ـ ــي ك ـل ـم ــة

تقرير

ّ
طهران :مصرون على دعم المقاومة وسوريا
أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع اإلي ــران ــي العميد
حسني دهقان ،أمــس ،إصــرار طهران
على مواصلة دعــم املقاومة وجميع
الـ ــدول ال ـتــي ت ــرزح تـحــت الـظـلــم ،في
ح ــن صـ ـ ّـرح رئ ـي ــس م ــرك ــز األب ـح ــاث
االستراتيجية في مجمع تشخيص
مصلحة النظام في إيران ،علي أكبر

والي ـ ـتـ ــي ،ب ـ ــأن «ل ـب ـن ــان ي ـل ـعــب دورًا
مهمًا على صعيد العالم اإلسالمي
وال ـت ـص ــدي ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة» ،م ـشــددًا
في الوقت ذاته على أن إيران «تدعم
سوريا حكومة وشعبًا».
وتأتي تصريحات دهقان وواليتي
غداة تشديد الرئيس حسن روحاني

عـلــى أن ق ــدرات ب ــاده العسكرية لم
تتأثر باالتفاق النووي.
وقــال روحاني ،في مؤتمر صحافي
السبت« ،إذا أردنا ملس تأثيرات هذا
النجاح ،ينبغي أن يصل امللف إلى
نـهــايـتــه ،عـنــد ذل ــك ت ــزول كــل أشـكــال
الحظر الواحد تلو اآلخر ،وسيلمس
الجميع تأثيرات ثماره خالل األشهر
املقبلة».
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ع ـ ــارض روح ــان ــي
طرح االتفاق النووي على التصويت
ف ــي مـجـلــس الـ ـش ــورى ،الف ـتــا إل ــى أن
«االت ـف ــاق ك ــان عـلــى تـفــاهــم سياسي
ّ
تم التوصل إليه مع القوى العاملية،
ول ـي ــس ع ـل ــى اتـ ـف ــاق ج ــدي ــد يـتـطـلــب
موافقة البرملان».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال روح ــان ــي ردًا
على سؤال بشأن العالقات بني دول
املنطقة ،إن إيران تريد عالقات جيدة
مــع جميع دول ال ـجــوار .وأض ــاف أن
«املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ف ــي ال ـي ـمــن

ب ـ ـ ـ ـ ّـددت أج ـ ـ ـ ــواء األم ـ ـ ــل ب ـس ـع ــي دول
الجوار نحو عالقات جيدة» ،معربًا
عــن أمـلــه فــي أن «يـهـ ّـيــئ املـســؤولــون
في السعودية لعالقات جيدة».
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـع ـم ـي ــد ح ـس ــن ده ـ ـقـ ــان ،ف ــي كـلـمــة
ملناسبة أسبوع الحكومة ،أمــس ،أن
«الواليات املتحدة وإسرائيل اليوم،
ومـ ــن خـ ــال دع ـم ـه ـمــا وإس ـن ــاده ـم ــا
ل ــإره ــابـ ـي ــن املـ ــأجـ ــوريـ ــن ،وت ــوف ـي ــر
الغطاء اإلعالمي لهم ،تحاوالن بسط
هـيـمـنـتـهـمــا ع ـلــى ال ـ ــدول اإلســام ـيــة
وإذالل ـه ــا» .وأش ــار إل ــى أن «أمـيــركــا،
من خــال إطــاق العنان للسعودية،
ّ
تـشــن حــربــا نفطية أدت إل ــى تــراجــع
أسعار النفط ،بشدة ،لتصل إلى 40
دوالرًا أو أقل».
وفي غضون ذلك ،أعلن رئيس مركز
األب ـحــاث االسـتــراتـيـجـيــة فــي مجمع
تشخيص مصلحة النظام في إيران،
علي أكـبــر والي ـتــي ،أن «لـبـنــان ورغــم

مساحته الصغيرة يلعب دورًا مهمًا
ّ
ف ــي ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،وقـ ــد تـمــكــن
ف ــي ح ــرب ت ـمــوز م ــن هــزي ـمــة الـكـيــان
ال ـص ـه ـي ــون ــي وهـ ـ ــو مـ ــا زال ي ـت ـمـ ّـيــز
بمكانة صلبة وقوية».
ولـ ــدى اس ـت ـق ـبــالــه ،أمـ ــس ،ح ـش ـدًا من
املفكرين وممثلي األحزاب اللبنانية،
قــال واليـتــي إن «الـكـيــان الصهيوني
ي ـع ـت ــرف ص ـ ــراح ـ ــة ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
عـجــزه أم ــام املـقــاومــة اللبنانية ،أنــه
متى ما شاء حزب الله فإنه قادر على
هزيمة إسرائيل».
وأشــار واليتي إلى أن «بعض الدول
الـ ـت ــي ت ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ح ــاول ــت ال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون لـبـنــان
وسوريا ...واستطاع اللبنانيون من
خ ــال تــاحـمـهــم ،ال ــوق ــوف ف ــي وجــه
األعداء والرد عليهم».
كذلك لفت إلى أن «بعض دول املنطقة
كانت تحلم بإحياء اإلمبراطوريات،
ال ـتــي هـيـمـنــت ع ـلــى الـ ـع ــرب ،وقــامــت

