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الف�ساد  ..الهدف التايل

 بغداد  /وائل نعمة
كم ��ا �سيتعني على الق ��وات امل�سلحة
القيام بتم�شيط مناطق غرب كركوك
الت ��ي حت ��ررت ال�شه ��ر املا�ض ��ي� .إذ
ي�ؤكد م�س�ؤولون حمليون �أن داع�ش
يعود لل�سيطرة على تلك املدن م�ساء
كل ي ��وم .وم ��ا ت ��زال مناط ��ق غرب
و�ش ��رق حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن،
املرتبط ��ة م ��ع ال�صح ��راء وجب ��ال
حمري ��ن ،مرتع ًا لعدد م ��ن امل�سلحني
املتخفني يف املناطق الوعرة.
وت�شرتك حمافظ ��ة دياىل مع �صالح
الدي ��ن ببع�ض احلدود التي حتولت
اىل م�ل�اذات �آمن ��ة مل�سلح ��ي داع�ش
الذي ��ن ا�ستثم ��روا اخلالف ��ات ب�ي�ن
قي ��ادات العملي ��ات يف املحافظت�ي�ن
ل�ضم ��ان م�ل�اذات �آمن ��ة يف تل ��ك
املناطق .ويدعو م�س�ؤولون �أمنيون
اىل ع ��دم اعتب ��ار الع ��راق خالي ًا من
داع� ��ش م ��ا مل يت ��م �إكم ��ال تطه�ي�ر
املدين ��ة القدمية و�س ��ط املو�صل من
امل�سلح�ي�ن الذي ��ن يختبئ ��ون حت ��ت
االنقا� ��ض ،باال�ضاف ��ة اىل ال�سيطرة
على �صحراء البعاج واحل�ضر.
و�أعلن ��ت الق ��وات امل�شرتك ��ة ،ي ��وم
اجلمعة ،فر�ض �سيطرتها على مركز
ق�ض ��اء راوة� ،آخ ��ر البل ��دات الت ��ي
كان ��ت خا�ضع ��ة لتنظي ��م داع�ش يف
العراق .لك � ّ�ن التنظيم م ��ازال قادر ًا
عل ��ى �شن هجمات على طريقة حرب
الع�صابات انطالقا من املناطق التي
تعتربحوا�ضن ��ه يف ال�صحراء ،كما
كان الأمر عليه قبل حزيران .2014
هذه امل�ؤ�شرات تف�سّ ��ر ت�أكيد رئي�س
ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي عل ��ى ان
الق ��وات �ستبقى "م�ستم ��رة بتطهري
اجلزي ��رة وال�صح ��راء وت�أم�ي�ن
احلدود العراقية".
ون�ش ��ر مكت ��ب القائد الع ��ام للقوات
امل�سلح ��ة ،م�س ��اء اجلمع ��ة� ،ص ��ور ًا
ل ��ه يف غرف ��ة العملي ��ات الع�سكرية،
م�ش�ي�را اىل انه ي�شرف على عمليات
"التطه�ي�ر الك�ب�رى" للجزي ��رة
وال�صح ��راء الغربي ��ة بع ��د حتري ��ر
ق�ضاء راوة.
خطر اجلزيرة وحمرين
ويق ��ول راج ��ع العي�س ��اوي ،نائ ��ب

مقاتلو احل�شد
الع�شائري يف
راوة..ا ف ب
رئي� ��س اللجن ��ة االمني ��ة يف جمل�س
حمافظ ��ة االنب ��ار ،ان "عملي ��ات
اجلزيرة مل تبد�أ بعد ،لكن احلكومة
عازمة على مت�شيط ال�صحراء".
وبع ��د �إع�ل�ان حتري ��ر مرك ��ز راوة،
تن�شغ ��ل الق ��وات حالي ��ا بتفتي� ��ش
املن ��ازل وت�أمني احلدود مع �سوريا.
ويتوقع العي�س ��اوي ،يف حديث مع
(امل ��دى) �أم� ��س ،ان "ي�ش ��ن داع� ��ش
هجوم� � ًا منطلق ًا من بل ��دة البو كمال
القريبة من القائم".
وكان اجلي� ��ش ال�س ��وري ق ��د �أعل ��ن
ا�ستع ��ادة كام ��ل البل ��دة ،الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي� ،إ ّال � ّأن التنظي ��م املتط ��رف
�ش ��ن هجوم ��ا م�ض ��ادا وا�ستع ��اد
ال�سيط ��رة عل ��ى بع� ��ض املناط ��ق
فيه ��ا .وت�شغل ال�صح ��راء م�ساحات
وا�سعة من االنبار ،وي�ؤكد امل�س�ؤول
املحلي ان عملية تطهري تلك املناطق
�ستتك ��ون م ��ن مرحلت�ي�ن .وي�ضيف
"�ستم�شط قوات اجلزيرة املناطق
املمتدة اىل �ص�ل�اح الدين ونينوى،
ث ��م املناطق ال�صحراوي ��ة من القائم
نزو ًال اىل الرطبة".
ومتثل تلك املناطق مالذات طبيعية
الختب ��اء امل�سلحني ،نظ ��ر ًا لوعورة

االرا�ض ��ي الت ��ي تتخلله ��ا ودي ��ان
عميق ��ة وكهوف حوّ لته ��ا التظيمات
الإرهابية منذ  2003اىل مع�سكرات
وم�ضافات.
وي�ؤكد امل�س� ��ؤول املحلي يف االنبار
�أن الن�شاط امل�سل ��ح يف تلك املناطق
متوا�ص ��ل منذ الق�ض ��اء على تنظيم
القاع ��دة ،وع ��ودة التنظي ��م با�س ��م
جدي ��د اىل املحافظ ��ة يف حزي ��ران
.2014
ورغم ذلك يقول العي�ساوي "الميكن
ال�سيط ��رة ب�شكل تام على ال�صحراء
ب�سب ��ب ات�س ��اع املنطق ��ة ،لكن ميكن
و�ض ��ع نق ��اط �أمني ��ة وت�شكي ��ل قوة
خا�ص ��ة بال�صح ��راء ،باال�ضافة اىل
ت�سيري طائرات مراقبة".
وت�شكل �صح ��راء اجلزي ��رة تهديد ًا
ملحافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن� ،إذ انتق ��ل
الكث�ي�ر م ��ن مقاتل ��ي داع� ��ش ،خالل
عمليات االنب ��ار االخرية ،اىل غرب
تكري ��ت .ويق ��ول ون� ��س اجلب ��ارة،
�آم ��ر الل ��واء ( )88يف احل�ش ��د
ال�شعب ��ي" ،نعتقد وج ��ود م�سلحني
يف املثل ��ث املح�ص ��ور ب�ي�ن جزي ��رة
ال�شرقاط جنوب� � ًا اىل بيجي وغرب ًا
اىل احل�ض ��ر" .وي�ؤك ��د اجلب ��ارة،

املتفجرات وفلول داع�ش مينعان
ّ
العودة �إىل املو�صل القدمية

وم ��ذاك احل�ي�ن ت�سع ��ى العائ�ل�ات
املو�صلي ��ة للع ��ودة اىل منازله ��ا يف
املنطق ��ة القدمي ��ة ،لك ��ن اخل ��وف
والرعب املتمثل بالألغام والعبوات
وفل ��ول تنظي ��م داع�ش يح ��ول دون
ذل ��ك .وتعر�ض ��ت املنطق ��ة القدمية،
يف ال�ضف ��ة الغربية م ��ن نهر دجلة،
اىل دم ��ار كب�ي�ر ج ��راء املع ��ارك
وق�صف الط�ي�ران العراقي وطريان
التحال ��ف ال ��دويل ال ��ذي تق ��وده
الواليات املتحدة.
يف �ش ��وارع املدين ��ة حي ��ث تتكد�س
احلج ��ارة و�أثاثات البيوت ،ال تزال
احلي ��اة بعي ��دة كل البع ��د .ف�صارت
م�ل�اذ ًا لأع�شا� ��ش الطي ��ور� ،إذ غابت
�أي مع ��امل للأزق ��ة وال�ش ��وارع،
ومل يب ��ق �إال �أط�ل�ال م� ��آذن وقب ��ب
جوامع ،وبع�ض من �آثار ال�شنا�شيل
التاريخي ��ة التي تتميز بها الهند�سة
العمرانية يف املنطقة.
وي�ش�ي�ر ح�س�ي�ن ،وه ��و �أب لثالث ��ة
�أطف ��ال� ،إىل �أن "ال�ساح ��ل الأمي ��ن

(غ ��رب املو�ص ��ل) منك ��وب ()...
ومئ ��ات العائ�ل�ات �أ�صبح ��ت الآن
م�ش ��ردة" م ��ن املدين ��ة الواقعة على
نهر دجلة.
وحتت تل ��ك الأنقا�ض ،رعب وخطر
ال ي ��زال يح ��دق باملدين ��ة و�أهله ��ا.
ويق ��ول ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
نينوى خل ��ف احلدي ��دي لـ(فران�س
بر� ��س) �إن "عددا من عنا�صر داع�ش
م ��ا زال ��وا خمتبئ�ي�ن يف �سرادي ��ب
املنطق ��ة غري املطهرة" .وي�ضيف �أن
ه� ��ؤالء "يعتا�شون عل ��ى خمزونهم
م ��ن الأغذي ��ة واملي ��اه .لق ��د متكنت
الق ��وات الأمنية من قت ��ل عدد منهم
�أثن ��اء عملي ��ات تفتي� ��ش ( )...لكنها
تتكتم �أحيان ��ا يف ت�صاريحها حيال
هذا املو�ضوع".
وي�ؤكد �أهايل املنطقة ،ومنهم �أحمد
جا�سم ( 35عاما) من حي الزجنيلي
يف غ ��رب املو�ص ��ل� ،أن "الق ��وات
الأمني ��ة عرثت قب ��ل مدة عل ��ى �أحد
عنا�صر داع� ��ش خمتبئا يف �سرداب

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

عمل ّية مت�شيط ملالحقة داع�ش يف �صحراء تربط
 5حمافظات

بع��د ا�ستعادتها جميع المدن من قب�ضة داع�ش ،تعتزم الق��وات العراقية تنفيذ عملية ع�سكرية "عك�سية" انطالقا من
�شمال البالد الى جنوبه بهدف تطهير المناطق الرخوة وتم�شيط ال�صحارى الوا�سعة بين المحافظات.
و�ستركز العملية على المثلث النائي الذي يقع بين محافظات االنبار ،نينوى ،و�صالح الدين ،المعروف با�سم الجزيرة،
التي يعتقد انها ت�ضم ن�شاطا م�سلحا قد ّ
يهدد بتقوي�ض المكت�سبات الع�سكرية واالمنية التي تحققت م�ؤخرا.

ويف وقت �سابق من العام احلايل لفتت
منظمة ال�شفاف ّية الدول ّية �إىل �أنه ال
يتم
ميكن �أبداً هزمية داع�ش ما مل ّ
التعامل مع ظروف الف�ساد التي ت�ساعد
التنظيم على النمو والتمدّ د

بع ��د نح ��و �أربع ��ة �أ�شهر م ��ن �إعالن
احلكوم ��ة حتري ��ر كام ��ل مدين ��ة
املو�ص ��ل ،ال ي ��زال �س ��كان املنطق ��ة
القدمي ��ة يف غ ��رب املدين ��ة غ�ي�ر
قادري ��ن على الع ��ودة لأ�سباب عدة،
بدء ًا من املنازل املدمرة و�صو ًال �إىل
اخلوف من "اخلاليا النائمة".
يق ��ول ح�س�ي�ن فال ��ح ( 29عام ��ا)،
العاط ��ل ع ��ن العم ��ل حالي ��ا والذي
ي�سكن حي النور يف اجلهة ال�شرقية
من ثاين �أكرب مدن العراق�" ،أمتنى
العودة (�إىل غرب املو�صل) وترميم
بيتن ��ا امله ��دم مب ��ا تي�س ��ر ( )...لكن
القوات الأمنية ال ت�سمح لنا".
و�أعلن ��ت الق ��وات العراقي ��ة ،يف
العا�شر يف متوز املا�ضي ،ا�ستعادة
مدين ��ة املو�صل بعد ت�سعة �أ�شهر من
املع ��ارك الدامي ��ة ،قب ��ل �أن تفر� ��ض
�سيطرته ��ا نهاي ��ة �آب عل ��ى كام ��ل
حمافظة نينوى.
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 ع�������ض���و يف جم���ل�������س ك�����رك�����وك :احل���وي���ج���ة ّ
مت حت���ري���ره���ا ب���اال����س���م ف��ق��ط

ما كان مُيكن �إلاّ �أن ت�ؤول الأمور �إىل ما انتهت �إليه �أول من �أم�س
يف بلدة راوة العراقية� ،آخر معاقل داع�ش يف العراق ،فلي�س من
املقدّر لع�صابة �إرهابية ،مهما بلغ حجمها ووح�شيتها� ،أن تغلب
دولة.
ّ
"الن�صر" الذي حققه داع�ش قبل ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة،
� مّإن���ا ح�صل لأن ��ه مل ت�ك��ن يف ال �ع��راق ي��وم�ه��ا دول���ة .ك��ان هناك
يف ال��واق��ع ك�ي��ان يت�شبّه ب��ال��دول��ة تقف على ر�أ� �س��ه ع�صابة من
"�سيا�سيني" متنازعني على املال وال�سلطة والنفوذ ،ان�صرفوا �إىل
�صراعهم هذا خم ّلفني الدولة وراءهم ،فلم تكن ثمة دولة لتقف يف
وجه الع�صابة القادمة من وراء احلدود بدعم مبا�شر وغري مبا�شر
من �أنظمة احلكم يف �سوريا وتركيا وقطر و�سواها.
كان الف�ساد الإداري واملايل يف "دولة" ما قبل  14حزيران 2014
قد نخر كيانها يف العمق ،ما جعل ق��وات م�سلحة كثرية العدد
جمهّزة بالأف�ضل من العدّة والعتاد تغدو يف الهزمية كالغزال �أمام
ب�ضع مئات من �ش ّذاذ الآفاق ،ب�سبب ف�ساد قيادات تلك القوات.
بتحرير راوة يكون العراق قد حت ّرر من داع�ش جغراف ّي ًا ،بيد � ّأن
خطر هذا التنظيم الإرهابي و�سواه ّ
يظل قائم ًا طاملا بقي الف�ساد
على ح��ال��ه .وه ��ذا م��ا ي �ق � ّرره م��رك��ز "جني" ل��درا� �س��ات الإره ��اب
واالعمال امل�سلحة (مقره يف ميونيخ) يف �أح��دث تقرير له ،فهو
يحذر يف هذا التقرير من � ّأن هزمية داع�ش يف مناطق �سيطرته
يف العراق و�سوريا لن يُنهي التهديد امل�ستمر الذي ميثله حملي ًا
�أو دولي ًا ،بل قد يدفعه �إىل تكتيك جديد لبناء "دولة ظل" يف ذات
املناطق التي خ�سرها.
وقال رئي�س املركز مات هينمان ":لقد �صورت اجلماعة الإرهابية
خ�سائرها يف الأرا���ض��ي ك�ج��زء م��ن م�ع��رك��ة ط��وي�ل��ة الأم ��د �ضد
ال�صليبيني والقوى املرتدة ،و�سوف تهدف �إىل االحتفاظ بالقدرات
لإع��ادة التنظيم عرب حملة �أو�سع ال�ستعادة الأرا�ضي التي فقدت
وتو�سيع حدودها".
ً
ّ
"�ستعجل بظهور
وح � ّذر هينمان من �أن هزمية داع�ش �إقليميا
ّ
�صراعات بني القوى التي �شاركت يف دحره� ،سواء يف العراق �أو
�سوريا ،مما �سي�ؤدي �إىل املزيد من انعدام الأمن وعدم اال�ستقرار،
وبالتايل �إعادة تهيئة الظروف التي �سي�ستغ ّلها التنظيم لت�سهيل
عودة ظهوره الإقليمي مرة �أخرى".
ويف وقت �سابق من العام احلايل لفتت منظمة ال�شفافيّة الدوليّة
�إىل �أنه ال ميكن �أب��د ًا هزمية داع�ش ما مل يت ّم التعامل مع ظروف
الف�ساد التي ت�ساعد التنظيم على النمو والتمدّد.
ّ
وقالت املنظمة يف تقرير �صدر يف �شباط املا�ضي �إن التنظيم
ّ
ا�ستغل الف�ساد لن�شر التط ّرف والتجنيد ،مقدّم ًا نف�سه على �أنه
العالج للف�ساد بينما ي�سعى ل�سرت �أن�شطته غري ال�شريفة.
و��ص� ّرح��ت م��دي��رة برنامج ال��دف��اع والأم ��ن يف املنظمة ،كاثرين
ديك�سون ،ب� ّأن "الإخفاق يف ا�ستيعاب ذلك يقوّ �ض اجلهود الرامية
ملعاجلة �صعود التط ّرف العنيف ،".و��ش�دّدت على � ّأن "الف�ساد
تهديد �أم�ن��ي حقيقي ،و�أك�ث�ر م��ن جم��رد و�سيلة ت ّتبعها النخبة
احلاكمة مللء جيوبهاّ � .إن احلكومات الفا�سدة  ،بت�أجيجها غ�ضب
النا�س وتقوي�ض امل�ؤ�س�سات� ،إمنا هي ،يف النهاية ت�صنع �أزماتها
الأمنية".
كل القوى وتعبئة ّ
كان من الالزم جتنيد ّ
كل القدرات للو�صول اىل
ّ
�ستظل
يوم راوة ،بيد � ّأن راوة والفلوجة واملو�صل ،وحتى بغداد،
مهدّدة بداع�ش و�سواه من دون ال�شروع منذ الآن بحملة وطنية
كربى �ض ّد الف�ساد ،تجُ ّند فيها القوى وتع ّب�أ القدرات ك ّلها ،على
غرار ما جرى على اجلبهة الع�سكريّة.
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ن�شاط داع�ش يف املناطق
الرخوة يثري املخاوف من
�إعادة تنظيم �صفوفه

 عدنان ح�سني

�شرطة نينوى:
عودة  %95من �أهايل
ال�ساحل الأي�سر
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دانتا و�ضع الكونغر�س
لبع�ض الف�صائل يف
قوائم الإرهاب
 بغداد  /املدى

بيت يف املنطقة القدمية".
وي�ضي ��ف رب العائل ��ة املكون ��ة من
خم�سة �أ�شخا�ص "لذلك ال ت�سمح لنا
القوات الأمنية بالعودة �إىل منازلنا
�إال بع ��د تطهريه ��ا ،خ�صو�ص ��ا بعد
مقتل عدد من املدنيني بعبوات".
لك ��ن رغم ذل ��ك ،ي�ص ��ر قائ ��د �شرطة
نين ��وى العمي ��د الرك ��ن واث ��ق
احلم ��داين على �أن "الو�ضع الأمني
م�ستقر" يف �شرق املدينة و"يحتاج
وقتا لفر�ضه" يف غربها.
ودع ��ا احلم ��داين "النازح�ي�ن اىل
الع ��ودة �إىل املو�ص ��ل" ،م�شريا �إىل
"ع ��ودة  95يف املئ ��ة م ��ن �أه ��ايل
ال�ساحل الأي�سر".
من جهة �أخ ��رى ،يلفت رئي�س جلنة
حقوق الإن�سان يف جمل�س حمافظة
نينوى غزوان ال ��دا�ؤوي �إىل عودة
"�أكرث من � 39ألف عائلة اىل مناطق
خمتلف ��ة م ��ن غ ��رب املو�ص ��ل" منذ
�إع�ل�ان فر� ��ض ال�سيط ��رة على كامل
نينوى ،ما عدا املدينة القدمية.

دان��ت كتلتا دول��ة القانون واملواطن الربملانيتان،
�أم�س ال�سبت ،ت�صنيف الكونغر�س االمريكي �أحد
ف�صائل احل�شد ال�شعبي منظمة �إرهابية ،وو�صفتا
الإجراء بانه "تع ٍّد وا�ضح" على قانون احل�شد.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ل��ي االدي � ��ب ،رئ�ي����س ك�ت�ل��ة دول��ة
القانون يف بيان تابعته (املدى) �أم�س� ،إن "�إدراج
الكونغر�س االمريكي حلركة النجباء �ضمن قائمة
(املنظمات الإرهابية) هو �إج��راء ا�ستفزازي لكل
ف�صائل احل�شد ال�شعبي التي قاتلت �أخطر تنظيم
�إرهابي يف العامل وقدمت ماقدمت من ت�ضحيات
ج�سيمة من �أجل الق�ضاء عليه وتخلي�ص �شعوب
ودول ال �ع��امل م��ن ج��رائ �م��ه ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا لي�س
يف ال� �ع ��راق ف�ح���س��ب ،ب��ل و� �ص �ل��ت �إىل �أوروب� ��ا
و�أمريكا" .و�أ� �ض��اف الأدي ��ب "من املفرت�ض على
الواليات املتحدة بدل العقوبة والتجرمي �أن تعلن
وتقدم ال�شكر لكل الف�صائل واجلهات التي قاتلت
االرهاب الداع�شي الذي يهدد ال�سلم واالمن العاملي
وا�ستطاعت تخلي�ص العراق والعامل من �شروره".
واع�ت�بر رئي�س كتلة دول��ة القانون �أن "الإجراء
ال��ذي ات�خ��ذه الكونغر�س االم��ري�ك��ي ت�ع� ٍّد وا�ضح
على ما تقره ال�سلطة الت�شريعية يف العراق التي
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رئي�س التحرير التنفيذي

يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) �أم� ��س،
"تل ��ك املناط ��ق نائي ��ة وفيه ��ا قرى
ومن ��ازل متناث ��رة ،و�أغل ��ب ال�سكان
م ��ن الرعاة" ،الفت� � ًا اىل � ّأن "القوات
�ستك ��ون متفرغ ��ة يف االي ��ام املقبلة
لتطهري تل ��ك النواحي" .ويف �شرق
تكري ��ت يواج ��ه احل�ش ��د والق ��وات
االمني ��ة ،م�صاع ��ب �أخ ��رى تتمث ��ل
بحجم االلغ ��ام املزروعة يف �سل�سلة
جبال حمري ��ن ،التي حتررت ال�شهر
املا�ض ��ي .ويق ��ول القي ��ادي يف
ح�ش ��د �ص�ل�اح الدي ��ن "بع ��د حترير
احلويج ��ة ،فجّ رن ��ا  250عب ��وة
خ�ل�ال  20يوم� � ًا ،كم ��ا فككن ��ا 80
عب ��وة" ،متوقع� � ًا وج ��ود �أ�ضع ��اف
ه ��ذه الأع ��داد .يف م ��وازاة ذلك ،ما
ت ��زال مناط ��ق يف غ ��رب �سام ��راء
كـ"اجلالم" ،و"مطيبيجة" التي بني
�صالح الدي ��ن ودياىل ،ت�شهد ن�شاطا
مل�سلح ��ي داع� ��ش .ويق ��ول ون� ��س
اجلبارة و�ص ��ادق احل�سيني رئي�س
اللجن ��ة االمني ��ة يف جمل� ��س دياىل
ان تل ��ك املناطق بحاجة اىل عمليات
م�شرتكة بني املحافظتني.
وي�ؤك ��د احل�سين ��ي ،يف حدي ��ث مع
(املدى) �أم�س� ،أن "تنفيذ  10عمليات

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

مدير التحرير

مازن الزيدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

تطه�ي�ر عق ��ب حتري ��ر احلويج ��ة،
�أ�سفرت عن تفكيك  4خاليا �إرهابية،
�إحداه ��ا كانت تخط ��ط ل�ضرب زوار
املراقد الدينية".
و�ش ��دد امل�س� ��ؤول املحل ��ي عل ��ى
ان "الق ��وات االمني ��ة �ست�ستم ��ر
بعملي ��ات تطه�ي�ر مناط ��ق حو� ��ض
حمرين والق ��رى الواقعة يف �شمال
املقدادية" .و�إىل ال�شمال من دياىل،
يه ��دد م�سلحو داع� ��ش الهاربون من
عملية احلويج ��ة� ،أمن مناطق غرب
كرك ��وك .ويت�سلل امل�سلحون ،خالل
�ساعات امل�ساء ،لل�سيطرة على املدن
املحررة ،كما يقول م�س�ؤول هناك.
ليل احلويجة
وي�ؤك ��د جن ��اة ح�س�ي�ن ،الع�ض ��و
الرتكم ��اين يف جمل� ��س كرك ��وك،
لـ(املدى) �أم�س ان "القوات االمنية
ت�سيطر عل ��ى احلويجة يف النهار،
وداع� ��ش يف اللي ��ل" ،كا�شف� � ًا �أن
م�سلحي التنظي ��م "يدخلون القرى
بع ��د حل ��ول الظ�ل�ام وي�أخ ��ذون
الطع ��ام وامل� ��ؤن ث ��م يع ��ودون اىل
خمابئهم".
و�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در

العب ��ادي ،منت�ص ��ف ت�شرين االول
املا�ض ��ي ،حترير ق�ض ��اء احلويجة
والنواح ��ي التابع ��ة ل ��ه .وي�ؤك ��د
ع�ضو جمل�س كركوك �أن "التحرير
كان باال�سم فقط".
وينت�ش ��ر امل�سلحون يف امل�ستقعات
الوا�سع ��ة التي متت ��د من احلويجة
اىل الب�ش�ي�ر وتازة ،وتتميز بكثافة
الربدي والأحرا�ش.
وكان نحو  1000م�سلح قد �س ّلموا
انف�سهم يف عملية حترير احلويجة
اىل قوات البي�شمرك ��ة .ثم تداولت
انباء عن هروب البع�ض منهم على
خلفية عملية �إعادة انت�شار القوات
االحتادي ��ة يف كرك ��وك ال�شه ��ر
املا�ضي.
ويقول جناة ح�س�ي�ن ،وهو رئي�س
كتل ��ة احلكمة يف جمل� ��س كركوك،
"النع ��رف م�ص�ي�ر املعتقل�ي�ن ،كما
�أن م ��ا ح ��دث يف املحافظ ��ة ت�سبب
بفو�ضى كب�ي�رة وميكن للم�سلحني
ارتداء املالب�س الع�سكرية من دون
�أن مييزهم �أحد".
وي ��رى ال�سيا�س ��ي الرتكم ��اين � ّأن
ات�س ��اع م�ساحة احلويج ��ة يفر�ض
تواج ��د ق ��وات كب�ي�رة لإع ��ادة
ال�سيط ��رة عل ��ى الق�ض ��اء ،كا�شف ��ا
ع ��ن "وج ��ود � 8آالف �شرط ��ي فقط
ملليون و� 500ألف ن�سمة تعي�ش يف
املحافظة".
و�سط املو�صل
ويف حمافظ ��ة نين ��وى ،يدع ��و
م�س�ؤولون اىل ك�شف حقيقة وجود
امل�سلحني يف املدينة القدمية و�سط
املو�صل ،التي تدم ��رت ب�شكل �شبه
كامل نظر ًا لتواجد م�سلحي داع�ش
فيه ��ا .ويق ��ول ح�س ��ن ال�سبعاوي،
ع�ضو جمل� ��س املحافظ ��ة لـ(املدى)
�أم�س" ،هن ��اك تقارير عن ا�ستمرار
اختباء عنا�صر داع�ش حتت الأنفاق
يف ال�ساحل االمي ��ن ،اختفت حتت
حطام البنايات املدمرة".
وي�ؤك ��د ال�سبع ��اوي �أن حمافظ ��ة
نين ��وى يجب �أن تخ�ض ��ع لعمليات
تفتي� ��ش يف "�صح ��راء احل�ض ��ر
وتلعف ��ر والبع ��اج ،لأنه ��ا حتول ��ت
اىل مناطق خميفة قد يعيد التنظيم
فيها قدراته مرة �أخرى".

دولة القانون واملواطنِّ :
نحذر من
ا�ستهداف احل�شد ال�شعبي
�صوتت على قانون ر�سمي نظم عمل احل�شد وحدد
�إطار عمله القانوين والد�ستوري� ،ضمن م�ؤ�س�سة
ر�سمية تعمل ب�إمرة وقيادة القائد العام للقوات
امل�سلحة" .ب��دوره ،ق��ال حامد اخل�ضري ،رئي�س
كتلة املواطن النيابية" ،ظهرت يف الآونة الأخرية
حم��اوالت �أمريكية ا�ستفزازية ت�ستهدف احل�شد
ال�شعبي ،بد�أت بالإ�ساءة �إىل رموزه واليوم ت�أتي
لتع ّد �أحد ف�صائله (النجباء) منظمة �إرهابية وهو
�أمر مرفو�ض جملة وتف�صيال".
وو�صف اخل�ضري ،يف بيان �صحفي ،تلك املحاوالت
ب�أنها "ج�س نب�ض املوقف العراقي ،لكي ت�ستهدف
احل�شد ال�شعبي ب�صورة كاملة ونهائية ،متنا�سية
مواقفه البطولية التي �أنقذت العراق والعامل من
�أعتى ع�صابات كانت تهدد جميع البلدان مبا فيها
�أمريكا" .ودعا رئي�س الكتلة التابعة للمجل�س الأعلى
"احلكومة العراقية ووزارة اخلارجية وجمل�س
النواب وخا�صة جلنة العالقات اخلارجية وجميع
القوى ال�سيا�سية �إىل القيام بواجبها والتعبري عن
رف�ضهم لهذه اال�ستهدافات وك�شف هذا املخطط".
بدورها دانت كتائب حزب الله القرار ال�صادر عن
الكونغر�س ،ودع��ت احلكومة العراقية �إىل �إب��داء
موقف وطني م�س�ؤول ووا�ضح جتاه ذلك.
وقال بيان للف�صيل املن�ضوي �ضمن احل�شد ال�شعبي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

"مل ي�ف��اج��أ �شعبنا ال�ع��راق��ي ال�ع��زي��ز ،باملواقف
االمريكية العدائية� ،ضد ح�شده ال�شعبي وف�صائله
اال�سالمية املقاومة".
و�أ��ض��اف��ت كتائب ح��زب الله "يف ال��وق��ت ال��ذي ما
زال فيه احل�شد والف�صائل املقاومة تقاتل داع�ش
وتطارد فلوله �أعلن الكونغر�س االمريكي قراره
الذي ع ّد فيه حركة النجباء جماعة �إرهابية ،لي�ؤكد
م��رة اخ��رى ،النهج ال�ع��دواين ل�لادارة االمريكية،
وحماوالتها املتكررة لفر�ض الو�صاية على �شعبنا
العراقي العزيز ،والتدخل يف �ش�ؤونه الداخلية
وا�ستهداف مكامن قوته الذاتية".
وتابع البيان "نحن �إذ نرف�ض وندين هذا القرار
الأم��ري �ك��ي ال �ع��دواين ن��دع��و احل�ك��وم��ة العراقية
وجميع املت�صدّين لل�ش�أن ال�سيا�سي �ﻹ ب��داء موقف
وطني م�س�ؤول ووا�ضح جتاه هذا التدخل ال�سافر،
ال��ذي ي�ستهدف احلالة اجلهادية ل�شباب العراق،
ال��ذي��ن منحوا بلدهم و�شعبهم ال�ع��زة والكرامة،
بت�ضحياتهم وب�ط��والت�ه��م وان�ت���ص��ارات�ه��م ،التي
�أق�ضت م�ضاجع املت�آمرين على �أمننا و�سيادتنا
ووج��ودن��ا ،ودفعتهم للعمل بكل الو�سائل ،لك�سر
العنفوان وال�شموخ والإباء ،ل�شعبنا العزيز ،حتى
ي�سهل عليهم ال�سيطرة عليه وامتهان كرامته ونهب
ثرواته".
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