16

العالم

الجمعة  8أيار  2015العدد 2584

العراق

األنبار :السالح األميركي لم يعد بعيدًا
ال يوجد قرار حكومي واضح
بخصوص عمليات تحرير األنبار
ذلك ،أشارت
بعد .في غضون ّ
مصادر لـ»األخبار» إلى أن شحنة
أسلحة أميركية ستصل إلى
المحافظة اليوم ...لكن ،من
دون الرجوع إلى بغداد؟

توتر مع «الحشد»
معروف مسبقًا ّأن دخول قوات
«الحشد الشعبي» إلى األنبار
ّ
شكل مادة سجال سياسي في
اآلونة األخيرة ،برغم ما تؤكده
املعطيات امليدانية لجهة ضرورة
مشاركته .وفيما لم تتخذ الحكومة
املركزية قرارًا واضحًا بهذا الشأن
بعد ،ذكرت مصادر من األنبار
أمس ،أن ناحية عامرية الفلوجة
في املحافظة ،تشهد توترًا أمنيًا
عقب دخول مقاتلني من «الحشد
الشعبي» إليها «دون تنسيق مع
القوات األمنية ومسلحي العشائر».
وفي حديث إلى وكالة «األناضول»،
عزا مصدر أمني سبب التوتر
إلى دخول مقاتلني من «كتائب
حزب الله» إلى عامرية الفلوجة،
أول من أمس« ،ما أدى إلى وقوع
اشتباك مسلح ووقوع إصابات بني
الطرفني».
كذلك ،بدا ّأن ناحية النخيب التابعة
ملحافظة األنبار (تقع على الطريق
الرئيسي الوحيد بني األنبار
وكربالء) تشهد توترًا أيضًا ،إذ
اتهمت جهات من املحافظة قوات
«الحشد الشعبي» ببسط السيطرة
على الناحية وضمها إلى محافظة
كربالء.
(األخبار)

بغداد ــ مصطفى سعدون
بــاتــت الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة فــي الـعــراق
تدور بجزء كبير منها حول تطورات
محافظة األن ـبــار ،حيث ت ــدور معارك
مبهمة ضــد تنظيم «داع ـ ــش» ،كانت
الحكومة قد أعلنت انطالقها سابقًا،
ُ
ف ـي ـمــا ل ــم تـ ـع ــرف آلـ ـي ــات امل ـ ـعـ ــارك وال
األطراف املعنية التي ستشارك فيها.
وفـ ـ ـ ــي صـ ـل ــب ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات فـ ـ ــي أك ـب ــر
املحافظات العراقية وأكثرها أهمية
الرت ـب ــاط ح ــدوده ــا ب ـســوريــا واألردن
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ي ـ ــدور ال ـح ــدي ــث أيـضــا
حول تسليح أميركي قريب للعشائر
املـحـلـيــة .وه ــو حــديــث لـيــس بـجــديــد،
لكن التطرق إليه في املرحلة الراهنة
دقيق وحساس ،على اعتبار أنه بات
يــامــس املـطــالـبــات املـحـلـيــة بتشكيل
قوى من شأنها في وقت الحق ضمان
ن ــوع م ــن االسـتـقــالـيــة ت ـجــاه حكومة
بغداد.
وه ــو حــديــث قــديــم أي ـض ــا ،إذ يرتبط
ب ـ ــال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ض ـ ـ ــد ت ـن ـظ ـي ــم
«القاعدة» ،التي كانت قد أسست لها
واشنطن في حينه .وفــي عهد رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق ،نـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي،
ُجـ ـه ــزت ع ـشــائــر األنـ ـب ــار وتـشـكـيــات
«الصحوات» باألسلحة والعتاد الذي
طلبته من الحكومة ،لكن بعد سيطرة
تنظيم «داعـ ــش» عـلــى أج ــزاء واسـعــة
من املحافظة ،لم ُيعرف مصير السالح
الذي أرسلته بغداد لها.
ويشكو ممثلو املحافظة في الحكومة
والبرملان ،إضافة إلى أعضاء الحكومة
املـحـلـيــة ،مــن ع ــدم وج ــود تسليح من
قبل الحكومة املركزية لألنبار ،وهذا
مــا يسبب فـقــدان مناطق مهمة منها
بيد «داعش» ،بحسب تصريحاتهم.
وبـعــدمــا زار وفــد مــن حكومة األنـبــار
املحلية الــواليــات املتحدة األميركية،
ق ـ ـبـ ــل ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،وعـ ــدت ـ ـهـ ــم األخـ ـ ـي ـ ــرة
بالتسليح املباشر وعــدم العودة إلى
ب ـغــداد .وقـبــل ذل ــك ،اجتمعت قـيــادات
مــن حـكــومــة األن ـبــار املحلية وشـيــوخ
ع ـشــائــرهــا بــالـسـفـيــر األم ـي ــرك ــي لــدى
بـ ـغ ــداد ،س ـت ـي ــوارت ج ــون ــز ،الـ ــذي أكــد
ب ـ ـ ــدوره وجـ ـ ــود ت ـخ ـص ـي ـصــات مــالـيــة
لتسليحهم.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى

ُ
«االخ ـبــار» ،فــإن «شحنة من األسلحة
الخفيفة واملتوسطة والعتاد ستصل،
اليوم الجمعة ،إلى األنبار ،قادمة من
الــواليــات املتحدة األمـيــركـيــة» .ووفقًا
ل ـل ـم ـص ــادر ،فـ ــإن «ق ــاع ــدة ع ــن األس ــد
(حيث توجد قوات أميركية وعراقية)،
ف ــي امل ـحــاف ـظــة س ـت ـكــون م ـك ــان إيـ ــداع
ّ
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة» .وأضـ ــافـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
«األس ـل ـحــة الـتــي ستصل إل ــى األنـبــار
هــي مــن نــوع ( klashinkovـ ـ  7 RBGـ
.»)PKC
ويــأتــي حــديــث امل ـصــادر بعد أي ــام من
إعالن عضو مجلس محافظة األنبار،
ّ
م ــزه ــر امل ـ ــا ،أن «ال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي
ستيوارت جونز أبلغ الحكومة املحلية
ق ـب ــل ي ــوم ــن (أي فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـش ـهــر
الحالي) بوصول شحنة أسلحة إلى
الكويت مخصصة لألنبار» ،مضيفًا
ّ
أن الواليات املتحدة «تشاطر مجلس
املـحــافـظــة اس ـت ـيــاءه مــن ع ــدم تشكيل
قوات الحرس الوطني حتى اآلن ،وهو
أح ــد ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي ال ــذي

شكلت بموجبه الحكومة (الحالية)».
ُ
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـ ـبـ ـ ــرر املـ ـ ـص ـ ــادر
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ت ــأخ ــر ت ـس ـل ـي ــح ع ـشــائــر
األن ـبــار ،لتخوفها مــن ذه ــاب السالح
ّ
ل ــ»داع ــش» ،قــائـلــة إن «األسـلـحــة التي
سلمتها الحكومة السابقة استولى
عليها تنظيم البغدادي».

سعد الحديثي :القناة
الوحيدة للتسليح هي
وزارة الدفاع
وتتخوف أطــراف عراقية من احتمال
استخدام عشائر األنبار السالح ضد
الحكومة ،وإشعال فتيل أزمة جديدة
قــد تـكــون فيها الخسائر كـبـيــرة .لكن
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس م ـح ــاف ـظ ــة األن ـ ـبـ ــار،
ّ
صباح كرحوت ،يقول لــ»األخـبــار» إن
«املحافظة تعيش في وضــع مــزر ،وال
يوجد لــدى عشائرها السالح الكافي

قوات عراقية تنتشر شرقي األنبار نهاية الشهر الماضي (أ ف ب)

للدفاع عن حياتهم ومدنهم ،وال ضير
من التسليح األميركي ،بعدما عجزت
الحكومة االتحادية عن تسليحها».
ولم يفصح الكرحوت لـ»األخبار» ،عن
قيمة السالح الذي سيصل ،لكنه يشير
إل ــى أن «ع ـشــائــر االن ـب ــار ال ينقصها
سوى السالح ،فتنظيم داعــش يمتلك
أسلحة حديثة وخطيرة ،وال يمكن أن
نواجهها بأسلحة قديمة قد تتعطل
في أية لحظة».
وكان رئيس الحكومة العراقية ،حيدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،قـ ــد زار امل ـح ــاف ـظ ــة خ ــال
الشهر املاضي ،معلنًا انطالق املعارك
ّ
فيها ضد تنظيم «داع ــش» ،وقــد سلم
م ـت ـط ــوع ــي ال ـع ـش ــائ ــر هـ ـن ــاك أس ـل ـحــة
خفيفة مــن نــوع «كالشينكوف» ،لكن
نوابًا وممثلني عن املحافظة انتقدوه،
وقـ ـ ــالـ ـ ــوا إن «ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ــذي وزع ـ ــه
الـعـبــادي قــديــم وال يــرتـقــي إل ــى حجم
املعركة».
املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،سـ ـع ــد الـ ـح ــديـ ـث ــي ،ي ـق ــول
لـ»األخبار» ،إن «الحكومة العراقية ال
مانع لديها من تسليح عشائر األنبار،
ّ
لكنها تؤكد دائمًا أن القناة الوحيدة
ُ
للتسليح هي وزارة الدفاع ،التي تقنن
ُ
السالح وتسجله ،حتى تكون العملية
قانونية وليست فوضوية» .ويضيف
أن «الحكومة تريد كذلك ضمان نتائج
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـل ـي ــح وع ـ ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام
األسلحة ألغــراض أخــرى ،ولم ترفض
التسليح ،لكنها تــريــد أن يـكــون عبر
القنوات الرسمية».
عمومًا ،يحتاج التعاطي مع الحديث
عــن تسليح أمـيــركــي فــي األن ـب ــار إلــى
ّ
حذر كبير ،على اعتبار أن من املعروف
ّ
أن أي تسليح أميركي يكون مترافقًا
مع «دفتر شــروط» سياسي ،ال بد أن
يؤثر سلبًا في حكومة بغداد.
وبــانـتـظــار مــا سـتــؤول إلـيــه مجريات
هــذا املـلــف ،فــإن الـتـطــورات فــي األنبار
بـ ـ ــدأت ت ــؤث ــر م ـب ــاش ــرة ف ــي مـحــافـظــة
ب ـ ـغ ـ ــداد ،وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود بـ ــذلـ ــك ال ـت ــأث ـي ــر
األم ـن ــي ،ال ـتــي ش ـهــدت أم ــس هجمات
عبر تفجير سيارات .ويحاول البعض
الربط بني النزوح من األنبار ومركزها
الرمادي باتجاه بغداد ،وبني تصاعد
الـتـفـجـيــرات فــي الـعــاصـمــة فــي الفترة
األخيرة.

تقرير

البرزاني في واشنطن :كردستان قادمة
استفاد رئيس
إقليم كردستان،
مسعود البرزاني،
من زيارته األميركية
للحديث عن «الدولة
الكردية» ،فيما
ّزعم مقربون منه
أن هذه المسألة
لم تطرح في البيت
األبيض

لـ ــم يـ ـط ــرح رئـ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان،
مـ ـسـ ـع ــود الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،مـ ـل ــف «الـ ــدولـ ــة
ال ـك ــردي ــة» ج ـه ــارًا ف ــي واش ـن ـطــن ،لكنه
ض ـ ّـم ــن ت ـصــري ـحــاتــه م ــواق ــف واض ـحــة
بـهــذا ال ـشــأن ،معلنًا أن وح ــدة الـعــراق
«اختيارية وليست اجبارية» ،ومؤكدًا
في الوقت ذاته أن األكراد ليست لديهم
خطط عاجلة لالنفصال عن الحكومة
املركزية في بغداد.
وجــاء حديث الـبــرزانــي ،أول مــن أمــس،
عـقــب لـقــائــه الــرئـيــس األمـيــركــي ،بــاراك
أوب ــام ــا ،ونــائ ـبــه ،ج ــو ب ــاي ــدن ،واصـفــا
اللقاء بأنه كان «ناجحًا جدًا» .فيما أكد
البيت األبيض ،في بيان ،أن واشنطن
تــدعــم «عــراقــا ديـمــوقــراطـيــا ،فـيــدرالـيــا،
وموحدًا».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـسـ ـتـ ـش ــار رئـ ـ ـي ـ ــس إق ـل ـي ــم
كردستان ،كفاح محمود ،أن األخير لم
يبحث مـســألــة «االس ـت ـقــال» ،وق ــال إن
«موضوع االستقالل لم يناقش خالل
اجتماع البرزاني مع أوباما وبايدن».
وخالل جولته األميركية ،قال البرزاني
إن األك ـ ـ ـ ــراد ي ـن ـس ـقــون م ــع بـ ـغ ــداد فــي

الـ ـح ــرب ض ــد تـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،لكنه
أشار إلى الحلم القديم لدى األكراد بأن
تكون لهم دولتهم املستقلة .وقــال في
حــدث رع ــاه «مــركــز مجلس األطلسي»
ّ
و«امل ـع ـهــد األم ـيــركــي لـلـســام» إن «مــن
املــؤكــد أن كردستان املستقلة قــادمــة...
إنها عملية متواصلة .لن تتوقف ولن
تتراجع».
وأض ــاف أن وح ــدة ال ـعــراق «اختيارية
ول ـي ـس ــت اج ـ ـبـ ــاريـ ــة ،ول ـ ـهـ ــذا ف ــال ـش ــيء
امل ـهــم هــو ب ــذل م ـح ــاوالت مــن الجميع
في الـعــراق لتحقيق تلك القناعة بأنه
سيكون اتحادًا اختياريًا وليس اتحادًا
قـســريــا» .وأش ــار إلــى أن أي تغيير في
بنية العراق يجب أن يكون سلميًا.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،قــال ال ـبــرزانــي ،الــذي
ال ـت ـقــى ف ــي وق ــت الح ــق م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية األميركي أنطوني بلينكن،
إن حكومة إقليم كردستان لــم تتسلم
ن ـس ـب ــة ال ـ ـ ـ ــ 17فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن امل ـي ــزان ـي ــة
االت ـحــاديــة لـلـعــراق املستحقة لـهــا في
ظــل ات ـفــاق يـفـتــرض أن يـصــدر األك ــراد
بـمــوجـبــه  550أل ــف بــرمـيــل م ــن النفط

ّ
يوميًا فــي املـتــوســط .وبــرغــم أن أربيل
ل ــم تـتـمـكــن دائ ـم ــا م ــن ال ــوف ــاء بـهــدفـهــا
التصديري ،لكن البرزاني قــال« :نأمل
أن تحترم بغداد االتفاق».

معركة بيجي «صعبة»
فــي غضون ذلــك ،أعلنت وزارة الدفاع
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ـس ــاء أول م ــن أم ـ ــس ،أن

مستشار البرزاني :موضوع
االستقالل لم يناقش في
االجتماع مع أوباما
معركة ال ـعــراق لتأمني مصفاة بيجي
(أك ـبــر مـصـفــاة للنفط فــي ال ـب ــاد) من
تنظيم «داع ــش» فــي شمالي محافظة
ص ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن تـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي االت ـ ـجـ ــاه
الخاطئ وامتنعت عن التكهن بنتيجة
املعركة الدائرة حاليًا.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،الكولونيل
سـتـيــف وارن ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،

«إنها معركة صعبة والوضع متقلب».
وأضاف أنه «في الوقت الراهن ...تسير
املـعــارك فــي االتـجــاه الـخــاطــئ» .وتابع
قــولــه« :يمكن أن يتبدل الــوضــع .وفي
هذه اللحظة من املستحيل التكهن بما
ستؤول إليه األمور».
وفـ ـ ــي ظـ ــل الـ ـحـ ـص ــار امل ـ ـف ـ ــروض عـلــى
بيجي ،قال مصدر عسكري إن القيادة
العامة للقوات املسلحة نقلت الفريق
ال ــرك ــن عـبــد ال ــوه ــاب ال ـس ــاع ــدي ،وهــو
ق ــائ ــد ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـت ــرك ــة ملـحــافـظــة
ص ــاح ال ــدي ــن ،إل ــى الـعــاصـمــة ب ـغــداد،
ً
وعينت بديال منه قائد شرطة صالح
الـ ــديـ ــن ،ال ـ ـلـ ــواء ج ـم ـعــة عـ ـ ـن ـ ــاد ...ال ــذي
ينحدر من صالح الدين بخالف القائد
السابق.
وفـ ــي صـ ــاح ال ــدي ــن ،ت ــوج ــد ق ـيــادتــان
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ه ـم ــا «قـ ـي ــادة
عـمـلـيــات س ــام ــراء» ،و«ق ـي ــادة عمليات
صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن» ،وهـ ـ ـم ـ ــا ت ـش ـك ـي ــان
عـسـكــريــان يـتـبـعــان وزارتـ ــي الــداخـلـيــة
والدفاع.
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

