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العراق

ّ
إعادة إعمار الموصل :واشنطن تدمر ...وال تبني!
الجيش الـســوري ـ ضمن إطــار خططه
فــي تـلــك املـنـطـقــة ،خــاصــة أن ــه لــم َ
يسع
إلى سحب فصائل البادية من أطراف
بادية السويداء وريف دمشق املالصقة
لحدود األردن ،برغم حاجته للمقاتلني
خــال دفــاعــه عــن محيط قــاعــدة التنف
الغربي ،أمام تقدم الجيش السوري.
وفي انتظار ما قد تقود إليه املحادثات
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ال ــروسـ ـي ــة ب ـش ــأن ات ـف ــاق
هدنة في الجنوب ومنطقة لـ«تخفيف
ال ـت ـص ـع ـيــد» ،ت ـب ــدو روس ـي ــا مـسـتـعــدة
لنشر قواتها لضمان أمن تلك املنطقة.
إذ ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة أن ق ــوات
روسـ ـي ــة (وح ـ ـ ـ ــدات ش ــرط ــة ع ـس ـكــريــة)
وص ـل ــت بــال ـف ـعــل إل ــى س ــوري ــا ،بـهــدف
تغطية تلك املهمة ،حال إتمام االتفاق.
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«األناضول» عن مصادر في املعارضة
السورية ،تعبيرها عن «خيبة أملها»
م ــن «ت ـفــاهــم أم ـيــركــي ـ ـ روس ـ ــي» حــول
إنشاء املنطقة في الجنوب .وأوضحت
تلك املصادر أن مساعد وزير الخارجية
األميركي ستيوارت جونز ،قـ ّـدم أمس
«معلومات صادمة» عن هذا التفاهم،
مضيفة أن «اجتماعات استمرت عدة
أي ـ ــام ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األردن ـ ـيـ ــة ع ـم ــان،
خــرجــت ب ـهــذا ال ـت ـفــاهــم ...ال ــذي ُيسهم
ف ــي ان ـق ـســام املـ ـع ــارض ــة» .ول ـف ـتــت إلــى
أن واشنطن كانت «مستاءة من تقدم
مـ ـس ــار أسـ ـت ــان ــا ،خ ــاص ــة أن ال ـج ـب ـهــة
ال ـش ـمــال ـيــة ش ـه ــدت ه ـ ــدوءًا م ـل ـحــوظــا،
فــي ظــل نـشــاط (عـسـكــري) فــي الجبهة
الجنوبية».
في غضون ذلك ،اعتبر املبعوث األممي
س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ،أن «اتـ ـف ــاق
م ـن ــاط ــق ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر ه ــو إجـ ــراء
انتقالي ،يتطلب استمراره إحراز تقدم
على الصعيد السياسي» ،مضيفًا أنه
«ال ي ـج ــب رفـ ــع س ـق ــف ال ـت ــوق ـع ــات فــي
مـحــادثــات جنيف املـقـبـلــة ،كــي نتمكن
من التعليق على التقدم فور حدوثه».

ينتظر العراقيون لحظة
النهائي في
«إعالن النصر»
ٌ
الموصل ُ
جديد
ملف
فتح
لي
ٌ
هو إعادة اإلعمار .تكلفة
باهظة على الحكومة
العراقية ّ
مردها الدمار ّنتيجة
الغطاء الجوي الذي وفره
«التحالف الدولي» ،فيما
ّ
«ستتبرع» واشنطن بـ150
مليون دوالر ...فقط

الـكـبـيــر ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،خصوصًا
أن ال ــرج ــل أراد ق ـطــف «اإلن ـ ـجـ ــاز» قبل
غيره من القوى السياسية (داخلية أو
ّ
إقليمية أو حتى دولية).
لـكــن مــا ك ــان الف ـتــا هــو حــديــث السفير
األميركي في العراق دوغالس سليمان،
ع ــن ب ـعــض م ـج ــري ــات امل ـع ــرك ــة ،إذ قــال
إنــه «بقي على تحرير املوصل أقــل من
كيلومتر واحـ ــد» ،م ـجـ ّـددًا «دع ــم بــاده
ٍ
ل ـل ـقــوات ال ـعــراق ـيــة» .وب ـمــا أن «م ــا بعد
املــوصــل» ،هــو «ال ـحــدث» ،فــإن سليمان
ّ
تطرق إلى ذلك ،موضحًا رؤية واشنطن
«الرافضة المتالك امليليشيات املسلحة
األس ـل ـحــة» ،وداع ـي ــا إل ــى أن ي ـكــون ذلــك
«م ـح ـص ــورًا ب ـيــد الـ ــدولـ ــة» ،ف ــي إش ـ ــار ٍة
ّ
مـنــه إل ــى الـفـصــائــل املـشــكـلــة لـ«الحشد
الشعبي» ،التي تصفها واشنطن بذلك.
ّ
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـش ــك ــل اس ـت ـح ـقــاق
«إعـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار» رك ـن ــا أس ــاس ـي ــا فــي
تـبـيــان املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،لـكــن الــواليــات

امل ـت ـح ــدة ،ال ـتــي لـعـبــت دورًا ك ـب ـي ـرًا في
تـ ّ
ـوس ــع س ـي ـط ــرة «داعـ ـ ـ ــش» ث ــم تــدمـيــر
املـ ـ ــدن الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا امل ــوص ــل،
ّ
«ستقدم إلى العراق  150مليون دوالر
إلعــادة إعمار املناطق املحررة ،وعودة
النازحني ،وتوفير الخدمات للمناطق
التي تدمرت» ،وفق سليمان.

ّ
حذر إردوغان
أكراد كردستان من
إجراء «اإلستفتاء» في
أيلول المقبل

خ ــاب ــت «تـ ــوق ـ ـعـ ــات» إع ـ ـ ــان اس ـت ـع ــادة
مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،ش ـمــالــي الـ ـع ــراق ،من
مـسـلـحــي تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي الــرابــع
م ــن ت ـمــوز (ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة الـثــالـثــة
لـلـظـهــور الــوحـيــد لــزعـيــم التنظيم أبــو
بكر البغدادي) ،في وقت نفت فيه قيادة
ّ
قدرت األمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار الموصل بمليار دوالر (أ ف ب)
«العمليات املشتركة» أمس ،ما يتداول
ع ــن «ت ـحــديــد م ــوع ــد إلعـ ــان ال ـن ـصــر»،
ّ ً
مؤكدة أن «قطعاتنا مستمرة بالتقدم
حـ ـت ــى تـ ـح ــري ــر م ـ ــا بـ ـق ــي م ـ ــن امل ــوص ــل
َ
ال ـقــدي ـمــة ...وسـ ُـيـعــلــن الـتـحــريــر الـكــامــل
من السيد القائد العام للقوات املسلحة
(رئيس الوزراء حيدر العبادي)».
وفيما تواصل القوات العراقية ّ
تقدمها
في األحياء األخيرة من املدينة القديمة،
قال القائد في «جهاز مكافحة اإلرهاب»
عبد الــوهــاب الساعدي ،أمــس ،إن «أقل
من  150مترًا هو كل ما بقي من املدينة
الـقــديـمــة إلع ــان تـحــريــرهــا بــالـكــامــل»،
مشيرًا إلى أن «نحو  100انتحاري هم
من بقوا من مسلحي داعش» .وأضاف
ال ـســاعــدي أن مـهـمــة ق ــوات ــه حــالـيــا هي
«إن ـق ــاذ املــدن ـيــن وت ـحــريــرهــم ،بـعــد أن
احتجزهم داعش منذ أشهر ّ
عدة ،داخل
ٍ
سراديب املنازل في املوصل القديمة».
ّ
تــرقــب إعــان «النصر النهائي» يطرح
ً
ت ـ ـسـ ــاؤال ع ــن س ـب ــب اس ـت ـع ـج ــال ح ـيــدر
العبادي إعالنه «انتهاء دويلة الباطل
ال ــداع ـش ـي ــة» ،وذل ـ ــك ب ـعــد أن اس ـت ـعــادة
القوات سيطرتها على مسجد النوري

املـبـلــغ «ال ــزه ـي ــد» امل ـق ـ ّـدم م ــن واشـنـطــن
ال ي ـص ــل إل ـ ــى ح ـ ـ ــدود  %10مـ ــن قـيـمــة
«فاتورة» اإلعمار ،وذلك وفق تقديرات
أمـ ـمـ ـي ــة .ف ـق ــد ك ـش ـف ــت م ـن ـ ّـس ـق ــة «األمـ ـ ــم
املتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق»
لـ ـي ــزا غـ ــرانـ ــد ،أمـ ـ ــس ،عـ ــن أن «إص ـ ــاح
ّ
البنية التحتية للموصل سيكلف ما
يزيد على مليار دوالر» ،مشيرة إلى أن
«تقييمًا مبدئيًا إلصالح شبكات البنية
التحتية للمياه والكهرباء وإعادة فتح
ّ
املــدارس واملستشفيات ...ستكلف أكثر
من ضعفي التقديرات األولية».
وأضــافــت غــرانــد فــي حديث إلــى وكالة
«رويترز» ،أن األضرار «أكبر بكثير مما
كان متوقعًا ،وأســوأ كثيرًا في النصف
ّ ً
الغربي مــن املــديـنــة» ،مــؤكــدة أن «ستة
أحياء موصلية ،دمرت تقريبًا بالكامل،
وسيستغرق األمر سنوات حتى تعود
إلى الحياة الطبيعية».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـي ــس
«ال ـت ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي» ع ـم ــار الـحـكـيــم،
ّ
سيفعل مشروع
أمــس ،أن «التحالف»
«الـتـســويــة الــوطـنـيــة فــي ال ـع ــراق» بعد
م ـع ــرك ــة املـ ــوصـ ــل ،م ـ ـحـ ـ ّـددًا األولـ ــويـ ــات
ب ــ«ت ــأم ــن ال ـخ ــدم ــات وإعـ ـم ــار املـنــاطــق
املحررة ،وإعادة إعمار العراق» .وأشاد
على هامش زيارته إليــران ،بالتنسيق
الــربــاعــي بــن ال ـعــراق وروس ـيــا وإي ــران
وسوريا ،إلى جانب التنسيق الثنائي
ب ـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران ودمـ ـ ـش ـ ــق ال ـ ـ ـهـ ـ ــادف إل ــى
م ـس ــك ال ـ ـحـ ــدود ب ــن بـ ـ ــاده وس ــوري ــا،
ومنع انتقال املجموعات املسلحة بني
البلدين.
ّ
في سياق آخر ،حذر الحكيم من مضي
كردستان بـ«االستفتاء» على االستقالل
ألنـ ــه س ـي ـع ـ ّـرض الـ ـع ــراق ل ـخ ـطـ ٍـر كـبـيــر،
بــالـتــوازي مــع تهديد الــرئـيــس التركي
رجب طيب إردوغــان ألربيل ،إذ وصف
«االستفتاء» بأنه «أمــر غير صحيح...
وأن الكرد سيندمون إن أجروه» .وتأتي
تـحــذيــرات مختلف الـقــوى السياسية،
الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة ،عـقــب تصاعد
دعــوات تشكيل األقاليم في البالد ،في
األيام القليلة املاضية ،في األنبار غربًا،
ً
وفي نينوى شماال.
(األخبار)

تقرير

مصير «داعش مصر» بعد الموصل :ثالثة مسارات محتملة
إلى «العمل» يصل إلى  52.504ناخبني.
وج ــرت االن ـت ـخــابــات فــي  80صـنــدوق
اق ـ ـتـ ــراع م ــوزع ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
فلسطني املحتلة .وبدأت املنافسة على
م ـن ـصــب رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب ،ب ــن تـسـعــة
مرشحني ،استقال منهم عميرام ليفني
الــذي أعلن دعمه لغباي ،وديـنــا ديــان
التي أعلنت دعمها لهرتسوغ.
وتعليقًا على نتائج االنتخاباتّ ،
عبر
بيرتس ،عن تفاخره بـ«اإلنجاز» الذي
ح ـق ـقــه ،م ــؤك ـدًا أن ال ـف ــوز س ـي ـكــون من
نصيبه في الجولة الثانية ،ومتعهدًا
ب ــأن يـبــدأ بـعــد ف ــوزه مـعــركــة اسـتـبــدال
سلطة نتنياهو .أما هرتسوغ ،فأعرب
عن احترامه قرار الناخبنيّ ،
معبرًا في
الــوقــت نفسه عــن أسفه على املستوى
ال ـش ـخ ـص ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـفـ ـك ــري.
وفــي مــا يتعلق بمستقبله السياسي
والتنظيمي ،أوضح أنه سيتشاور مع
أصــدقــائــه حــول دعـمــه أحــد املرشحني
في الجولة الثانية.
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،طــرحــت
نتائج هذه االنتخابات تساؤالت عن
مستقبل التكتل مــع ح ــزب «الـحــركــة»
الــذي تـ ُ
ـرأســه تسيبي ليفني ،في إطار
كـتـلــة «امل ـع ـس ـكــر ال ـص ـه ـيــونــي» ،الـتــي
ت ـت ـم ـثــل بـ ـ ــ 24م ـق ـع ـدًا فـ ــي ال ـك ـن ـي ـســت،
م ـ ــوزع ـ ــة ب ـ ــن  19ع ـ ـض ـ ـوًا مل ـص ـل ـحــة
«العمل» ،وخمسة أعضاء لـ«الحركة».

القاهرة ــ أحمد فوزي
ّ
بعد تقلص نفوذ تنظيم «داع ــش» واملـســاحــات التي
يسيطر عليها عقب تحرير مدينة املوصل في العراق،
ُي ـطــرح س ــؤال عــن مصير ف ــروع التنظيم فــي ال ــدول
العربية واإلسالمية ،حيث «بايعت» التنظيم جماعات
عدة ،خصوصًا في مصر التي لم تسلم من العمليات
اإلرهابية في السنوات األربــع املاضية ،تحت «رايــة»
هذا التنظيم.
وشهدت مصر ما يقارب  1329عملية إرهابية منذ
الثالث مــن تـمــوز /يوليو  2013وحتى  30حــزيــران/
يونيو  .2017لـكـ ّـن املـسـتـجــدات املـتـســارعــة األخـيــرة
التي سددت ضربات إلى التنظيم في العراق وسوريا
وح ـ ـ َّـدت م ــن رق ـعــة ان ـت ـش ــاره ،ت ـطــرح تـ ـس ــاؤالت عــدة
عما يمكن أن يحدث للتنظيمات اإلرهابية املرتبطة
بـ«داعش» في محافظة سيناء.
جماعة «أنصار بيت املقدس» التي يسميها «داعش»
«والية سيناء» ،هي الجماعة األبرز في مصر منذ عام
 .2011أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من العمليات
اإلرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة ،بل
وهي املسؤولة عن محاولة اغتيال وزير الداخلية في
أيلول  .2013وقد أعلنت الجماعة مبايعتها ألبي بكر
البغدادي وأطلقت على نفسها اسم «والية سيناء» في
تشرين الثاني  ،2014عبر استعراض لقواتها على

منت سيارات بأعالم «داعشية».
وت ـن ـق ـســم «أنـ ـص ــار ب ـيــت املـ ـق ــدس» ب ـح ـســب أمــاكــن
ت ـم ــرك ــزه ــا الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،ف ـه ـن ــاك م ـج ـمــوعــة ال ـ ـ ــوادي،
م ـج ـمــوعــة امل ـن ـط ـقــة امل ــرك ــزي ــة ،م ـج ـمــوعــة ال ـص ـحــراء
الغربية ،ومجموعة منطقة الشرقية واإلسماعيلية،
باإلضافة إلــى مجموعة أخــرى من الخاليا .وظهرت
أخيرًا مجموعة «جند الخالفة» التي أكد أميرها في
حوار صحافي ،أنهم غير «أنصار بيت املقدس» وأنهم
بايعوا «داعش» أيضًا ،ما ُع ّد تمددًا آخر للتنظيم في
مصر.
يرى الباحث في مركز األهــرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية ،أحمد كامل البحيري ،أن هناك ثالثة
مـســارات تسلكها التنظيمات التي بايعت «داعــش»،
وال سيما «أنصار بيت املقدس» في مصر و«أنصار
الشريعة» في ليبيا ،وهي تنظيمات كانت تابعة لتنظيم
«القاعدة» من قبل .ومن هنا يأتي املسار األول ،إذ إن
بإمكان البعض أن يعود إلى مبايعة «القاعدة» مثلما
يفعل حاليًا «بــوكــو حــرام» فــي نيجيريا .أمــا املسار
ّ
الثاني ،فهو أن تقوم هذه التنظيمات بحل نفسها ،مثل
«ثــوار بنغازي وســرت» وتــرك الحرية ألعضائها في
اختيار التنظيم الذي ينضمون إليه.
لـكــن امل ـســار األقـ ــوى ال ــذي يـ ّ
ـرجــح الـبـحـيــري حــدوثــه
ّ
خصوصًا ملن بايعوا «داعش» في مصر ،هو التحول
ّ
ُ
الــقـطــري ،أي أن يصبح هناك تنظيمات محلية غير

تابعة للتنظيم الرئيس .من املمكن أن تلجأ التنظيمات
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي م ـصــر إل ــى ه ــذ األم ـ ــر ،م ـثــل «ح ـســم»
و«لواء الثورة» و«العقاب الثوري» والعناصر السلفية
الجهادية األخــرى ،والتي قد تندمج مع «أنصار بيت
ٌ
ٌ
جديد في مصر عقب انهيار
تنظيم
املقدس» ليتكون
«داعش».
لكن كيف يؤثر هذا بحالة اإلرهاب في مصر؟ يجيب
البحيري بأنه حني ينفصل اإلرهابيون في سيناء عن
«داعــش» ،لن تنقطع صالتهم بالتنظيمات اإلرهابية
األخــرى في الـخــارج ،حيث سيظل التنسيق وتبادل
األفكار قائمًا ،كذلك إن الهيكل الجديد بعد االنضمام
واالتحاد «لن ينتج منه سوى تأكيد الستهداف األقباط
وبنية الدولة وممثليها من الجيش والشرطة» .ويرى
البحيري أنــه قــد ينتج مــن انضمام هــذه املجموعات
الصغيرة تبني خطاب مختلف عن خطابها الحالي
بعضه يتعارض مع «الحاكمية».
وكانت القوات املسلحة املصرية قد أعلنت في السابق،
مقتل خمسة من قيادات تنظيم «أنصار بيت املقدس»
في غارة جوية استهدفت معاقل التنظيم في سيناء.
وفي  2016أعلن الجيش املصري أيضًا مقتل زعيم
بيت املقدس وقتها ،أبو دعاء األنصاري ،لكن العمليات
اإلرهابية بعدها التي تبناها التنظيم أكدت أنه لم يتأثر
عمليًا ،وال يزال قادرًا على الوجود في سيناء والقيام
بعمليات إرهابية بعيدًا عنها.

