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واشنطن ــ األنبار :الغاز مقابل األمان
بغداد ـ أحمد الربيعي
لـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـع ـ ـك ـ ـسـ ــريـ ــون ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــون
املنتشرون في قاعدة عني األسد (غربي
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار) سـ ـب ــب الـ ـتـ ـش ــدي ــدات األم ـن ـي ــة
الـتــي شهدتها الـقــاعــدة ،أوائ ــل شهر آب
املــاضــي ،والـتــي تبعها هـبــوط طائرتني
أمـيــركـيـتــن وح ـضــور كـثـيــف ملـســؤولــن
م ــن ح ـك ــوم ــة األن ـ ـبـ ــار امل ـح ـل ـي ــة ،ون ـ ــواب
ع ــن مـحــافـظــة األنـ ـب ــار وش ـي ــوخ عـشــائــر
أنبارية من الرافضني لوجود «داعــش»
فــي املـحــافـظــة .انـجـلــى غـبــار االجـتـمــاع ـ
الــذي عقده مسؤولون أميركيون بشكل
ســري مــع ممثلي األنـبــار ـ ـ بعدما قــررت
واشـ ـنـ ـط ــن الـ ـحـ ـض ــور ع ـل ــى األرض فــي
ال ــرم ــادي ،كمرحلة أول ــى ،بــالـتــزامــن مع
إصــدار أوامــر بإبعاد «الحشد الشعبي»
عـ ــن م ـع ــرك ــة الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ،ب ـش ـك ــل خـ ــاص،
واألنبار بشكل عام.
م ـ ـصـ ــادر خ ــاص ــة ك ـش ـف ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
مـ ـحـ ـض ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،وم ـ ـ ــا سـ ـبـ ـق ــه مــن
اتـصــاالت سرية بــن واشنطن وممثلي
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،عـ ـل ــى مـ ـ ــدى األش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـلــة
املــاض ـيــة ،والـ ــذي أدى فـيــه األمـيــركـيــون
عـ ـل ــى ورق ـ ـ ـ ــة امل ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـشـ ـت ــرك ــة بــن
الطرفني ،بعيدًا عن الحكومة في بغداد.
أكــدت املصادر أن «هناك اتفاقات سرية
جــرت بني الطرفني ،اعتمدت مبدأ الغاز
م ـق ــاب ــل األم ـ ـ ـ ــان ،بـ ـه ــدف ت ــأم ــن مــدي ـنــة
ال ــرم ــادي م ـقــابــل اس ـت ـث ـمــار ح ـق ــول غــاز

عـ ـك ــاز ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـيــد إلـ ــى األذه ـ ــان
اتفاقية تسعينات الـقــرن املــاضــي التي
ّ
نصت على النفط مقابل الغذاء».
مصدر مطلع في حكومة األنبار ،تحدث
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن م ـح ـضــر االتـ ـف ــاق بني
األم ـي ــرك ـي ــن وم ـم ـث ـلــي األن ـ ـبـ ــار ،مـشـيـرًا
إلــى أنــه شمل «ضـمــان األمـيــركـيــن عدم
دخول الحشد الشعبي أو أي من فصائل
امل ـقــاومــة اإلســام ـيــة إل ــى أرض األن ـبــار
واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـع ـسـكــريــة،
مـقــابــل تسليح أب ـنــاء الـعـشــائــر السنية
وتوفير التغطية الجوية الكاملة لهم،
م ــع اس ـت ـخــدام الـ ــدرع األم ـيــركــي لتأمني
أولـ ـئ ــك امل ـق ــات ـل ــن ،إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـق ــوات
األمنية النظامية فقط».
ك ــذل ــك ،ت ـضـمــن االت ـ ـفـ ــاق ،وفـ ــق امل ـص ــدر،
تــأمــن كــافــة ح ــدود األن ـبــار ،وخصوصًا
الـ ـغ ــربـ ـي ــة والـ ـش ــرقـ ـي ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة م ـن ـهــا،
امل ـت ــاخ ـم ــة ل ـك ــل مـ ــن سـ ــوريـ ــا وامل ــوص ــل
ً
وبـيـجــي ،وال ـتــي سـتـ ّ
ـؤمــن جــويــا ،فضال
عن إنشاء جــدار فاصل مثل الجدار بني
الـحــدود السعودية ـ ـ العراقية ،وإفساح
املـ ـج ــال أمـ ـ ــام أبـ ـن ــاء ال ـع ـش ــائ ــر الـسـنـيــة
لــإمـســاك ب ــاألوض ــاع عـلــى األرض ،بــدل
القوات العراقية ،حتى استكمال تشكيل
«ال ـح ــرس الــوط ـنــي» ،ال ــذي يشكل أبـنــاء
األن ـبــار ال ـنــواة األســاسـيــة لــه فــي املحور
الغربي من البالد.
أكــدت امل ـصــادر ،أيـضــا ،منح األميركيني
ضمانات ملمثلي األنبار ،بأن يتم إعمار

م ــدن امل ـحــاف ـظــة امل ــدم ــرة ب ـعــد الـتـحــريــر،
والسيما الرمادي والفلوجة ،وتعويض
أهلها وإع ــادة املهجرين إلـيـهــا ،إضافة
إلـ ــى اس ـت ـك ـم ــال ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ورف ــد
املحافظة بمشاريع استثمارية.
ويـ ـب ــدو أن األم ـي ــرك ـي ــن عـ ــازمـ ــون عـلــى
منح حكومة األنبار املحلية صالحيات
أوس ـ ـ ـ ــع ،وال ـ ـحـ ــد مـ ــن ت ــأثـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ــة
املركزية على قراراتها ،وذلك بعد ان ّ
تتم

عملية الـتـحـ ّـول مــن الحكم املــركــزي إلى
الحكم الفدرالي الالمركزي ،أو إمكانية
إنـ ـش ــاء إق ـل ـي ــم س ـن ــي ع ـل ــى غـ ـ ــرار إق ـل ـيــم
كردستان.
كل ذلــك مقابل تقديم األنبار وممثليها
بعض الـتـنــازالت لواشنطن ،تتمثل في
إن ـش ــاء األم ـيــرك ـيــن قــاعــدتــن خاصتني
بهم في «عــن األســد» (غربي الــرمــادي)،
وال ـح ـبــان ـيــة (ش ـ ــرق ال ـ ــرم ـ ــادي) ،وت ـكــون
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ه ــات ــان ال ـق ــاع ــدت ــان ثــابـتـتــن ح ـيــث يتم
ً
إنــزال عــدد من الجنود واآللـيــات ،فضال
عن الطائرات النفاثة والطوافات.
ل ـكــن األم ـيــرك ـيــن ل ــم يـكـتـفــوا بــالـقــواعــد
العسكرية ،فقد كانوا أكثر إصــرارًا على
عرض آخر وهو منح حقول غاز «عكاز»
الح ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــواق ــع
استثماري يصل إلــى « »%51للحكومة
املحلية و« »%49للشركة املستثمرة.
وتـعــد حـقــول «ع ـكــاز» ال ـغـ ّ
ـازيــة مــن أكبر
الحقول املكتشفة فــي ال ـعــراق ،واملمتدة
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ــاح ـ ــات واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـم ــق
الـ ـصـ ـح ــراء ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
تعمل بطاقة إنتاجية ّ
تقدر بـ 400مليون
قدم مكعب ،ملدة 13عامًا.
مــن جهتها ،ح ــذرت «فـصــائــل املـقــاومــة»
في الـعــراق من مشروع أميركي للعودة
إل ــى الـ ـب ــاد ،بـحـجــة م ـحــاربــة اإلره ـ ــاب،
متوعدة بالوقوف في وجــه أي حضور
أميركي بري ،سواء في األنبار أو في أي
مدينة في العراق.
األمني العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس
الخزعلي دعا إلى تظاهرة مليونية في
شوارع املدن العراقية ،للوقوف في وجه
ما سماها «املؤامرة على العراق وعودة
االحـ ـت ــال األج ـن ـب ــي» ،مـطــالـبــا أن ـص ــاره
بــاالسـتـجــابــة لـهــذه ال ــدع ــوة .كــذلــك ،فقد
تـ ّ
ـوعــدت «كتائب حــزب الله فــي الـعــراق»
و«سرايا السالم» بالرد عسكريًا على أي
حضور أجنبي على األراضي العراقية.

مصر

ّ
ّ
تخوف من تحول «حق الشهيد» إلى «إعادة األمل»؟
وعود التنمية التي صارت
الكذبة األكبر في سيناء ال تشغل
بال أهلها .هم يسعون إلى
لملمة جراحهم بعد جولة
جديدة من حرب الدولة على
امتداد «داعش» في مصر
سيناء ــ زياد سالمة
وسط احتفاء كبير أعلنت القوات املسلحة
املصرية انتهاء املرحلة األولى من عملية
«ح ــق الـشـهـيــد» فــي منطقة ش ــرق شمال
سيناء ،وخاصة في مدينتي الشيخ وزيد
ورفـ ـ ــح ،وب ـق ـيــت ج ــراح ــات ال ـس ـي ـنــاويــن
الناتجة من رصاص الجانبني وقذائفهم
مفتوحة .وفيما أعلن الجيش أنه سيبدأ
املرحلة الثانية من العملية وأنها ستركز
عـلــى الـتـنـمـيــة ،يـتـخــوف ال ـس ـكــان م ــن أن
تكون هذه املرحلة شبيهة بالتي نفذتها
السعودية في اليمن.
تـقــول ال ـقــوات املسلحة إنـهــا تمكنت من
تصفية أكـثــر مــن  300إرهــابــي والقبض
ً
على أعداد كبيرة منهم ،فضال عن تدمير
 10مخازن لألسلحة واملتفجرات بجانب
أع ــداد كـبـيــرة مــن ال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات
ال ـب ـخــاريــة ،وامل ـئ ــات م ــن األوك ـ ــار وال ـبــؤر
اإلرهــاب ـيــة فــي املــديـنـتــن .لـكــن ال ــواق ــع ال
يخفي أن املرحلة األولــى ،التي استمرت
مـ ـ ــدار س ـت ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الـ ـش ــرط ــة امل ــدنـ ـي ــة ،ان ـت ـه ــت ب ـج ـم ـلــة مــن
االعتقاالت والقتلى واإلصابات املتنوعة
والخطيرة في صفوف املدنيني.
في بيان املتحدث العسكري ورد أنه جرى
«تــدم ـيــر امل ــراك ــز والـ ـب ــؤر ال ـتــي تتحصن
بها وتنطلق منها العناصر اإلرهــابـيــة
واإلج ــرام ـي ــة لـنـشــر ال ــدم ــار وال ـف ـســاد في
األرض وت ــروي ــع امل ــواط ـن ــن ف ــي منطقة
شـمــال سـيـنــاء تـحــت سـتــار ال ــدي ــن» .يـ ّ
ـرد
أح ــد رم ــوز قبيلة ال ـســواركــة فــي الشيخ

زويـ ــد ب ــأن «ح ــق ال ـش ـه ـيــد ل ــم ت ـف ــرق بني
م ــدن ــي وإره ـ ــاب ـ ــي ،وك ـ ــان الـ ـه ـ ّـم الــوح ـيــد
لـقــوات الحملة هــو الـحـصــاد ال ــذي ال بد
مــن إرســالــه يوميًا للمتحدث العسكري
ل ـيــؤكــد ن ـج ــاح ال ـح ـم ـل ــة ...ك ــان املــدن ـيـُـون
يتساقطون بالعشرات يوميا ،ومن قتل
ً
خطأ يكون املبرر أنه إرهابي أو يساعد
اإلرهابيني».
ك ــذل ــك إن ح ــدي ــث ال ـب ـي ــان ــات الـعـسـكــريــة
ع ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــدم ـ ـ ـيـ ـ ــر «ش ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــة واسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة م ــن
امل ــاج ــئ ومـ ـخ ــازن األس ـل ـحــة والــذخــائــر
وامل ـت ـف ـجــرات» ،قــابـلـتــه امل ـص ــادر املحلية
ً
والقبلية بــالـقــول إن ــه قــد يـكــون فـعــا تم
القضاء على بعض ما ذكر ،لكن الحمالت
الـ ـت ــي ج ـ ــرت داخ ـ ـ ــل امل ـ ـ ــدن لـ ــم ت ـص ــب إال
املــدن ـيــن ،ألن «تـنـظـيــم والي ــة سـيـنــاء لن
يكون بتلك السطحية كي يضع مواقعه
داخل املدن».
وال تـخـفــي امل ـص ــادر أن «واليـ ــة سـيـنــاء»
تستغل بيوت الناس في عملياتها ضد
الـجـيــش واألم ـ ــن ،ول ـكــن ذل ــك ال ي ـبــرر من
وجـهــة نظرهم «االنـتـقــام» مــن املواطنني
ال ــذي ــن اس ـت ـخــدمــت م ـنــازل ـهــم ت ـحــت قــوة
السالح .كما أنهم لو سعوا إلى التبليغ
مسبقًا ،فإن مصيرهم سيكون القتل.
ول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر «والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـي ـ ـنـ ــاء»
يستخدمون سيارات الدفع الرباعي في
هـجـمــاتـهــم ع ـلــى الـ ـق ــوات وامل ـ ـقـ ــرات ،فقد
ص ــدر قـ ــرار مـنــذ أش ـهــر بـمـنــع اسـتـخــدام
هذه السيارات في مناطق العمليات .لكن
ال ـقــوات كــانــت خــال الحملة تــدمــر حتى
الـسـيــارات الواقفة أمــام بيوت املواطنني
ولم يكونوا يستخدمونها بسبب القرار
نفسه ،وهــو مــا يمكن تلمسه مــن البيان
الــرس ـمــي الـ ــذي ت ـح ــدث ع ــن تــدم ـيــر عــدد
كبير من السيارات والدراجات النارية.
ومع أن الجهات الرسمية تحدثت عن أن
«الخطة التزمت أقصى درجــات الحيطة
والحذر للحفاظ على األرواح واملمتلكات
العامة والـخــاصــة» ،إلــى جانب «تطبيق
كل املعايير األخالقية واإلنسانية لتجنب

تعريض املــدنـيــن ألض ــرار قــد تنجم عن
ال ـح ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة» ،أح ـص ــى «امل ــرص ــد
الحقوقي الـسـيـنــاوي» فــي بـيــان أصــدره
عقب انتهاء املرحلة األولــى أن «العملية
أوق ـعــت ضـحــايــا مــدنـيــن بــالـعـشــرات ما
بــن قتلى وجــرحــى» .وأض ــاف البيان أن
«عملية حــق الشهيد أدت إلــى مقتل 65
مدنيًا وإصابة قرابة  243آخرين وتدمير
ً
 23مـنــزال و 42سـيــارة خــاصــة بمواطني
الشيخ زويد ورفح ،وتدمير ثالث مدارس
في رفح والشيخ زويد وتجريف  18فدانًا
مزروعة».
أيضًا ،كان املتحدث قد قال إن هذه العملية
«عكست مــدى التالحم بني أفــراد القوات

جرى تدمير سيارات
الدفع الرباعي
المتوقفة في كراجات
المواطنين

ً
أحصى مركز حقوقي مقتل  65مدنيًا وإصابة  243آخرين وتدمير  23منزال (آي بي ايه)

امل ـس ـل ـحــة وال ـش ــرط ــة امل ــدن ـي ــة م ــع أهــالــي
سيناء الشرفاء والترحيب غير املسبوق
للتعاون املشترك للسيطرة على األوضاع
األمـنـيــة وتمكينهم مــن اسـتـعــادة حقهم
فــي الـحـصــول عـلــى األم ــن واالس ـت ـق ــرار»،
فإن أحد عواقل عائالت الشيخ (من قبيلة
النصايرة) يؤكد أن «عشرات األسر فرت
مــن جـحـيــم الـقـصــف ال ــذي ط ــاول امل ـنــازل
وح ــاص ــر امل ــواط ـن ــن ف ــي ال ـش ـيــخ زويـ ــد،
ودم ــر خـطــوط الـكـهــربــاء وشـبـكــات املياه
اللتني انقطعتا عن املواطنني لـ 16يومًا».
ميدانيًا ،وبــرغــم إعــان األجـهــزة األمنية
فـ ــي شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء ،ح ــال ــة االس ـت ـن ـف ــار
األمـ ـن ــي خـ ــال ع ـيــد األضـ ـح ــى ون ـشــرهــا
بصورة مكثفة مدرعات وقــوات الشرطة
والجيش ،تمكن عناصر تابعون لـ«والية
سيناء» من تنفيذ ثالث عمليات مسلحة
أوق ـعــت ع ــددًا مــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى في
ص ـفــوف قـ ــوات الـجـيــش وال ـش ــرط ــة .ففي
ص ـب ــاح ،ج ــرى تـفـجـيــر ع ـبــوة ف ــي حافلة
لقوات الشرطة أثناء سيرها على الطريق
الدائرية جنوب العريش ،ما أدى إلى قتل
جنديني وإصابة  15آخرين.
أي ـض ــا ،ق ـتــل ج ـنــديــان ف ــي تـفـجـيــر عـبــوة
ن ــاس ـف ــة بـ ـم ــدرع ــة خ ـ ــال م ـ ــروره ـ ــا عـلــى
طريق فرعية فــي منطقة حــي املساعيد،
فـ ــي الـ ـع ــري ــش ،أم ـ ـ ــس ،وأعـ ـلـ ـن ــت «والي ـ ــة
سيناء» مسؤوليتها عن تفجير املدرعة.
كذلك قتل جندي وأصيب أربعة آخــرون
بــإصــابــات خـطـيــرة كــانــوا فــي جـيــب بعد
انـفـجــار عـبــوة نــاسـفــة زرع ـهــا مسلحون
على جــانــب الطريق الــدولـيــة فــي منطقة
الروضة ،غرب العريش.
على صعيد آخر ،أتى قرار محافظ شمال
س ـي ـن ــاء ،ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ح ــرح ــور،
تــأج ـيــل ب ــدء ال ــدراس ــة ف ــي م ـ ــدارس مــدن
الـحــدود حتى العاشر من الشهر املقبل،
بـعــد مـطــالـبــة مـشــايــخ ورمـ ــوز الـعــائــات
هناك بتأجيل الدارسة نظرًا إلى خطورة
األوض ــاع وتــواصــل العمليات وصعوبة
تنقل الطالب واملعلمني.

