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العراق

الموصل «بال داعش» ...رسميًا
عادت الموصل إلى
العراق« .رسميًا» وبعد
 9أشهر على إنطالق
عمليات استعادة
«عاصمة ّالشمال»
وطول ترقب ،أعلن
حيدر العبادي «انهيار
دولة داعش» .مشروع
«الدولة» انتهى في
العراق ،وما تبقى من
مساحات ليست صغيرة
نسبيًا ستبدأ بغداد بعملية
استرجاعها قريبًا« .مرحلة
ُ
جديدة» أسست أمس،
وستنطلق من اليوم،
تحديات كثيرة ،ليست
ً
ميدانية فقط؛ إنما
سياسة واقتصادية ـ
اجتماعية أيضًا

تـقــدر بـحــوالــى  45كـيـلــومـتـرًا .ويمنح
التقدم األخـيــر الجيش مكانًا متقدمًا
يتيح لــه السيطرة الـنــاريــة على طول
املـ ـم ــر الـ ـ ــذي ي ـف ـصــل ق ــوات ــه امل ـت ـقــدمــة
مــن ال ـش ـمــال عــن مــواق ـعــه فــي ق ــرب تل
الـصـفــا ،على أط ــراف بــاديــة الـســويــداء
ج ـن ــوب ــا .ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،اسـتـكـمـلــت
ق ــوات الـجـيــش عملياتها مــن منطقة
تل دكوة باتجاه الجنوب ،ومن الريف
ال ـشــرقــي ل ـل ـســويــداء بــات ـجــاه الـشـمــال
ً
الـشــرقــي ،وص ــوال إل ــى منطقة القصر
وتل أصفر .وفي ريف حمص الشرقي،
استعاد الجيش السيطرة على محطة
الـهـيــل لـلـغــاز الــواق ـعــة ج ـنــوب مــديـنــة
السخنة ،بعد قيام مسلحي «داعــش»
ب ــ«ت ـف ـخ ـيــخ امل ـح ـطــة ق ـب ـيــل خــروج ـهــم
مـنـهــا» ،وفــق مـصــدر مـيــدانــي .ويشير
املصدر في حديثه إلى «األخبار» إلى
أن «وتيرة املعارك تشتد كلما اقتربنا
م ــن ال ـس ـخ ـنــة أكـ ـث ــر ،وذل ـ ــك ألهـمـيـتـهــا
بالنسبة إل ــى تنظيم (داع ـ ــش) ،الــذي
يعتبرها خط الدفاع األول واألهم عن
مدينة دير الزور».
(األخبار)

لـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـبـ ــرملـ ــان امل ـ ـصـ ــري فــي
ت ـش ـك ـي ـل ــه الـ ـح ــال ــي ع ـ ــن الـ ـب ــرمل ــان ــات
السابقة فــي عــدد الـصــامـتــن ،فهناك
نـحــو  119نــائـبــا لــم يـتـحــدثــوا فــي أي
من الجلسات ،غالبيتهم من املعينني،
بينما قامت اللجان النوعية بزيارات
غالبياتها ترفيهية من دون أن تنجز
أي عـمــل عـلــى أرض ال ــواق ــع .وبلغت
نحو  1300تقرير منها
تقارير اللجان ُ َ
نـحــو  400لــم ت ـنــاقــش ،بينما عقدت
هذه اللجان نحو  1700اجتماع.

متوسطًا القادة العسكريني ،أعلن
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي ،حـيــدر
ّ
«محررة
العبادي ،مدينة املوصل
مــن تنظيم داع ــش» ،بعد  9أشهر
م ـ ــن إطـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــات اسـ ـتـ ـع ــادة
«عــاص ـمــة ال ـش ـمــال ال ـع ــراق ــي» إلــى
كنف الوطن .مشهد «النصر» كان
شـبـيـهــا بـلـحـظــة إط ـ ــاق عـمـلـيــات
«ق ـ ــادم ـ ــون يـ ــا نـ ـيـ ـن ــوى» .غ ـي ــر أن
م ـش ـهــد أمـ ــس ل ــم ي ـك ــن م ــن «غ ــرف
عمليات» ،بل من مسرح العمليات:
املوصل.
فبعد رسائله «التمهيدية» ،أعلن
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ف ـ ــي «رسـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـن ـص ــر
 »3ـ ـ ـ وال ـن ـهــائ ـيــة« ،ان ـت ـه ــاء وفـشــل
وانـهـيــار دول ــة الـخــرافــة واإلره ــاب
التي أعلنها داعــش من املوصل»،
ضـيـفــا أن ــه «ب ـج ـهــود الـعــراقـيــن
مـ ّ
تحقق االنتصار على دويلة داعش
اللئيمة» .وحـ ّـيــا الـعـبــادي الـقــوات
ـات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت «خـ ــدمـ ـ ٍ
حياتية للعراقيني املحاصرين»،
وعـ ـمـ ـل ــت عـ ـل ــى «تـ ـسـ ـهـ ـي ــل ع ـ ــودة
النازحني إلــى بيوتهم وأعمالهم،
ً
ف ـضــا عــن ج ـهــود املـحــافـظــة على
الصعيد نفسه».
ّ
ـض من
وت ـط ــرق ال ـع ـبــادي إل ــى ب ـعـ ٍ
رؤي ــة «مــرحـلــة مــا بـعــد املــوصــل»،
إذ شـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــوب «عـ ـ ـ ــودة
الـنــازحــن وإع ــادة إع ـمــار املناطق
التي تحررت» ،داعيًا كل املوظفني
في محافظة نينوى إلى االلتحاق
ب ــأعـ ـم ــالـ ـه ــم ،وتـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
لـلـمــواطـنــن ،ب ــ«ال ـتــوازي مــع قتال
فلول داعش».
ورأى أن حكومته أفشلت «جميع
م ـخ ـط ـط ــات ت ـف ــري ــق ال ـع ــراق ـي ــن»،

وأق ــر الـبــرملــان  61اتـفــاقـيــة دول ـيــة من
دون مـنــاقـشــة أو اع ـت ــراض عـلــى بند
فـيـهــا ،وم ــرر زيـ ــادات اسـتـثـنــائـيــة في
مـعــاشــات العسكريني بنسب كبيرة،
فـيـمــا ل ــم ي ـبـ ِـد اع ـتــراضــا عـلــى ٍّ
أي من
قرارات الرئيس املفاجئة .ولم يتوقف
ك ـث ـي ـرًا ع ـن ــد ت ــوب ـي ــخ ال ــرئـ ـي ــس ألح ــد
مـمـثـلـيــه ع ـلــى الـ ـه ــواء ب ـعــدمــا طــالـبــه
ب ــإرج ــاء قـ ـ ــرارات رف ــع ال ــدع ــم جــزئـيــا،
بسبب املشاكل االقتصادية التي يمر
بها املواطنون.

ّ
معتبرًا أن «ب ــاده أصـبـحــت أكثر
وح ـ ــدة م ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـي ــه» .ولـفــت
إلــى أن «الـعــراقـيــن هــم مــن قاتلوا
ع ـلــى األرض ،ولـ ــم ي ـشــارك ـهــم ّ
أي
م ــن امل ـقــات ـلــن األج ـ ــان ـ ــب» ،شــاك ـرًا
كــل ال ــدول الـت ّــي وقـفــت إل ــى جانب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ووفـ ـ ـ ـ ـ ــرت دع ـ ـمـ ــا ج ـ ّ
ـوي ــا
للقطعات العسكرية على األرض.
ب ـ ــدورهّ ،
رح ــب الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب بـ«انتصار القوات
املوصل»،
العراقية على داعش في
ّ
م ـش ـي ـدًا ب ــال ـع ـب ــادي ،ال ـ ــذي تـحــقــق
ٌ
ف ــي عـ ـه ــده «إن ـ ـجـ ــاز بـ ــات م ــؤش ـرًا
عـلــى أن أي ــام التنظيم فــي الـعــراق
وســوريــا أصبحت م ـع ــدودة» .أما
وزير الخارجية ريكس تيلرسون،
فـ ـق ــد اعـ ـتـ ـب ــر اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة امل ــوص ــل
«خ ـطــوة حــاسـمــة فــي ال ـحــرب ضد
ّ
داع ـ ـ ــش ،ويـ ــؤكـ ــد نـ ـج ــاح ال ـج ـهــود
الدولية التي تقودها قــوات األمن
العراقية».
وج ـ ـ ــاءت ك ـل ـمــة الـ ـعـ ـب ــادي ب ـعــدمــا
اس ـت ـك ـم ـلــت ق ــوات ــه ت ـط ـه ـيــر «امل ـئ ــة
بـ ـ ـي ـ ــت» األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،مـ ـ ــن م ـس ـل ـحــي
«داع ـ ـ ـ ــش» ،ف ــي امل ــوص ــل ال ـقــدي ـمــة
ّ
مؤكدًا ـ ّ
للمرة الثانية
ومحيطها،
ـ دور املرجعية الدينية العليا (آية
الله علي السيستاني) و«فتواها
الجهادية» في صناعة النصر.
ال ـع ـبــادي ال ــذي اسـتـهــل برنامجه
في املوصل يــوم أمــس ،باستقبال
ّ
وف ـ ــد م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن م ــن س ــك ــان
املـ ـ ــوصـ ـ ــل ،ع ـ ــاد إلـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ل ـيــل
ً
أم ــس مــانـحــا الـعــراقـيــن «إجـ ــازة»
بـمـنــاسـبــة «ي ــوم ال ـن ـصــر» .وش ـ ّـدد
أمـ ـ ـ ـ ــام ّ
زواره املـ ــوص ـ ـل ـ ـيـ ــن ع ـلــى
«ع ـ ــودة جـمـيــع ال ـن ــازح ــن وأب ـن ــاء
األديـ ـ ــان وال ـق ــوم ـي ــات وامل ــذاه ــب»،
ف ــال ــرد الـطـبـيـعــي ع ـلــى «داعـ ـ ــش»،
وفــق العبادي ،هو بــأن «نتعايش
م ـعــا» .وأضـ ــاف« :واج ـب ـنــا حماية
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـخ ــدم ــات
لـهــم ،بـغــض الـنـظــر عــن انتمائهم،
وال ـت ـع ــام ــل م ــع ج ـم ـيــع ال ـعــراق ـيــن
ّ
مشددًا على وجوب
دون تمييز»،
«الـتـعــايــش بــن أب ـنــاء (مـحــافـظــة)
ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى وال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
النصر».
ّ
ب ــدوره ،أكــد رئيس «هيئة الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» فـ ــالـ ــح الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــاض ،أن
«انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار املـ ـ ــوصـ ـ ــل س ـي ــؤس ــس
مل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ـت وصـ ــف فـيــه
والـ ـع ــال ــم» ،ف ــي وق ـ ـ ٍ
نــائــب رئـيــس «هيئة الـحـشــد» أبو
مـهــدي امل ـه ـنــدس« ،ع ــودة املــوصــل
إلى أحضان ًالوطن عروسًا بأبهى
مكتحلة بالصبر والنصر».
حلة
ّ
كذلك ،هنأ رئيس إقليم كردستان
مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،أم ــس ،رئـيــس
الحكومة بـ«تحرير مدينة املوصل
من قبضة تنظيم داعش» ،معتبرًا
أن «ت ـحــريــر امل ــوص ــل ك ــان نتيجة
الـتـنـسـيــق ب ــن قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة
والقوات العراقية».
وفي مقابل نشوة النصر العراقية،
ّ
حــذر «التحالف الــدولــي» (بقيادة

ّ
وأج ــل الـنــواب مناقشة قــوانــن مهمة
أبرزها املحليات ،وتنظيم الصحافة
واإلعـ ـ ـ ـ ــام بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ق ــان ــون ــي
الـعـمــل ،والـتـنـظـيـمــات النقابية الــذي
ي ـ ـهـ ــدد بـ ــوضـ ــع مـ ـص ــر ف ـ ــي ال ـق ــائ ـم ــة
الـ ـس ــوداء ل ـس ــوق ال ـع ـمــل ف ــي منظمة
العمل الدولية.
الـ ـب ــرمل ــان ال ـ ــذي ت ـ ـجـ ــاوزت مـيــزانـيـتــه
مليار جنيه ،لم يقم نوابه باستجواب
واح ـ ـ ــد ل ـل ـح ـك ــوم ــة ب ــرغ ــم ت ـحــري ـك ـهــا
أس ـعــار الــوقــود مــرتــن ،ورف ــع أسـعــار

أن «النصر
الواليات
املتحدة) ،من ً
ّ
في املوصل ال يمثل نهاية للتهديد
ّ
الـ ـع ــامل ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـش ــكـ ـل ــه» ،داعـ ـي ــا
ّ
العراقيني ،في بيانه ،إلى «التوحد
لـ ـه ــزيـ ـم ــة املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددي ـ ــن»ّ .
ورح ـ ـ ــب
«التحالف» بإعالن العبادي ،غير
أنــه أش ــار إلــى أن «بـعــض املناطق
فـ ـ ــي املـ ـ ــوصـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ي ـت ـع ـ ّـن
تطهيرها مــن الـعـبــوات الناسفة،
ومن مقاتلي داعش الذين ـ ربما ـ ـ
ال يزالون مختبئني هناك».
أم ـ ـ ــا زع ـ ـيـ ــم «الـ ـ ـت ـ ـ ّـي ـ ــار الـ ـ ـ ّص ـ ــدري»
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،فـقــد حـ ــذر أيـضــا
ـروب
«مـ ـ ـ ــن زج ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ٍ
داخ ــل س ــوري ــا» ،داع ـيــا فــي كلمته
عقب إعــان «النصر» إلــى «تأمني
الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــن ال ـج ـه ــة ال ـغ ــرب ـي ــة».
ولـفــت فــي كلمته ،الـتــي استشرف
فـيـهــا مــرحـلــة «م ــا بـعــد املــوص ــل»،
إل ــى وج ــود «ن ـيــة مـبـ ّـيـتــة لتأجيج
الـ ـح ــرب ال ـطــائ ـف ـيــةّ ،إال أن وق ــوف
شـيـعــة الـ ـع ــراق ُ
وس ــن ـت ــه سـيــوحــد
البالد .وقال إن «من يمسك األرض
ه ــو ح ــق ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة فـقــط»،
ّ
م ــؤكـ ـدًا «أن ب ـق ــاء الـ ـس ــاح خ ــارج
ّ
إطـ ــار ال ــدول ــة سـ ـي ــؤدي إل ــى م ــا ال

ُ
تحمد عقباه» ،في إشــار ٍة منه إلى
فـصــائــل «ال ـح ـشــد» ،م ـكـ ّـررًا دعــوتــه
إل ــى «دمـ ــج ع ـنــاصــر ال ـح ـشــد ممن
يصلح دمجه مع القوات املسلحة».
ولم يكن الصدر وحيدًا في رؤيته
«الـســوداويــة» للمرحلة املقبلة ،إذ
رسمت املفوضية السامية لشؤون
الالجئني التابعة لـ«األمم املتحدة»
صـ ـ ـ ــورة م ـم ــاث ـل ــة عـ ـ ًل ــى ال ـص ـع ـيــد
اإلنـ ـس ــان ــي ،م ـتــأس ـفــة ف ــي بـيــانـهــا
«الفـتـقــاد الـعــراق رؤيــة مستقبلية
ل ـن ـهــايــة األزم ـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،رغ ــم
ان ـت ـهــاء الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
املـ ــوصـ ــل» .وت ــوق ـع ــت أن «يـضـطــر
مئات اآلالف من الناس إلى البقاء
ـرة قــد تستمر أشـهـرًا
نـ ّـازحــن لـفـ ّتـ ً
وخاصة أن «عــودة املوصل
عــدة»،
ال تعتبر مــؤشـرًا لنهاية الـصــراع
في العراق».
وفي السياق ،قال الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ،أم ـ ــس ،إن
«ب ـق ــاء ال ـع ــراق دولـ ــة م ـ ّ
ـوح ــدة أم ـ ٌـر
ي ـ ـ ــزداد أهـ ـمـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه «ال
يجب إج ــراء استفتاء ك ــردي على
االستقالل».
(األخبار)

سليماني :الجيش لن يسمح ببقاء
قوى ذات أطماع في العراق
أش ــاد قــائــد «فـيـلــق ال ـقــدس» اإلي ــران ــي الـلــواء
قاسم سليماني ،بالجيش العراقي والقوات
امل ـس ـل ـحــة ُب ـع ـي ــد إعـ ـ ــان اسـ ـتـ ـع ــادة مــدي ـنــة
ٌ
امل ــوص ــل ،مـعـتـبـرًا أن ــه «ج ـي ــش يـمـكــن الثقة
بــه فــي ال ــدف ــاع عــن س ـيــادة ال ـع ــراق أم ــام ّأي
تـهــديــدات» .وش ـ ّـدد على أن «هــذا الجيش ال
دعم خارجي أو أن تملي عليه
يحتاج إلى أي ٍ
أي جهة أي شيء» ،في إشار ٍة منه إلى قوات
«التحالف الــدولــي» والــواليــات املتحدة ودول
أخـ ــرى ،بــوصـفـهــا «إحـ ــدى ال ـقــوى املـعــاديــة،
واملؤسسة لإلرهاب».
ّ
وأكــد ّأن «الجيش العراقي لن يسمح ببقاء
أي قوى ذات أطماع في بلده» ،مشيرًا إلى أن
ٌ
إنجاز كبير ،ويحتاج
«إنهاء سيطرة داعش

السلع أكثر مــن مــرة ،ونقص اللحوم
والدواجن وتحريك أسعار املترو من
دون ال ــرج ــوع إل ــى الـ ـن ــواب ،وتـمــريــر
اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي
من دون مناقشات موسعة ،وحصول
مصر على الدفعة األولــى من القرض
من دون موافقة البرملان.
لم يعترض البرملان على تحرير سعر
الـ ـص ــرف وانـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـمــة الـعـمـلــة
ب ــأك ـث ــر مـ ــن  %100مـ ــن ق ـي ـم ـت ـهــا فــي
غـضــون أســابـيــع قـلـيـلــة ،ول ــم يناقش

من التحليل» .وقال إن «الجيش
إلى سنوات ّ
وال ـق ــوات املـســلـحــة أحـبـطــوا أخ ـط ــارًا كبيرة
وضخمة فــي ال ـعــراق» ،الفتًا إلــى أن «العالم
ّ
ٌ
مدين للشعبني العراقي والـســوري في
كله
محاربتهم إلرهاب داعش».
وت ـ ـط ـ ـ ّـرق الـ ـق ــائ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األب ـ ـ ـ ــرز ّ فــي
إي ـ ــران إل ــى أس ـب ــاب االنـ ـتـ ـص ــارات املـحــقـقــة
فــي ال ـعــراق ،مـنـ ّـوهــا ب ــدور املرجعية الدينية
العليا ،بشخص آيــة الله علي السيستاني،
ّ
ـ«العظيم الذي أنقذ العراق من
واصفًا إياه ب ّ ً
اإلرهـ ــاب» ،وخــاصــة أن فـتــواه (الــداعـيــة إلى
الــدفــاع الكفائي) هي التي ّأسست «الحشد
الشعبي» ،الــذي ّبات «أقــوى من كل جيوش
امل ـن ـط ـقــة ،م ـس ــط ـرًا م ــاح ــم ل ــن ت ـن ـســى فــي
محاربة اإلرهاب» .وتابع أن «دعم حزب الله
فــي لبنان للشعب العراقي مــن أهــم أسباب
االنـتـصــار» ،ذاهبًا بالقول « ...وأنــا من هنا
ّ
أقبل أيــادي (األمــن العام لحزب الله) السيد
(حسن) نصرالله» .وكان الفتًا في مواقف
سليماني إطــراؤه شخصية رئيس الــوزراء
العبادي «املميزة» ،الذي «استطاع أن
حيدر
ً
يوجد لحمة بــن الجيش العراقي والحشد
الـشـعـبــي»ّ ،
مثمنًا دوره ال ــذي «ال نظير لــه،
ً
إض ــاف ــة إلـ ــى مـجـلــس الـ ـن ــواب م ـش ـ ّـرع دور
الحشد».
(األخبار)

مـ ـح ــاف ــظ الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي ب ـت ـحــريــك
أسـعــار الفائدة بنحو  %7فــي سبعة
أشهر فقط ،فيما تلقت أمانته العامة
ً
ً
 1024سؤاال و 464بيانًا عاجال و855
طلب إحاطة.
إلى ذلكّ ،
غير النواب من مواقفهم بني
ليلة وضحاها في قانوني االستثمار
والعالوة االجتماعية ،وهي القوانني
التي رفضتها األغلبية ثم قبلتها في
ال ـي ــوم ال ـتــالــي بـضـغــوط م ــن «جـهــات
سيادية».

