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العراق

األنبار «ال تثق» بأميركا والتحالف ...وتضارب حول الرمادي
استمر تنظيم «داعش» في
التقدم في محافظة األنبار،
فارضًا واقعًا ميدانيًا صعبًا
على الجيش العراقي .وفيما
توالت الدعوات لـ«الحشد
الشعبي» بالتدخل منعًا من
تفاقم الوضع ،إال أن «الحشد»
ال يزال ينتظر قرارًا رسميًا من
رئيس الحكومة للتدخل
بغداد ـ محمد شفيق
ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ال ي ــزال
الغموض والضبابية يكتنفان الوضع
فــي مـحــافـظــة األن ـب ــار بـعــد ت ـقــدم الفــت
لتنظيم «داع ــش» في مدينة الــرمــادي،
مــركــز امل ـحــاف ـظــة ،تـمـثــل ف ــي سـيـطــرتــه
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق مـ ـهـ ـم ــة ك ــالـ ـسـ ـج ــاري ــة
وال ـصــوف ـيــة وال ـبــوغــانــم وال ـبــو ســودة
والبو محل وغيرها ،في ظل استمرار
امل ـ ـنـ ــاشـ ــدات واالسـ ـتـ ـغ ــاث ــات مـ ــن قـبــل
األه ــال ــي ال ــذي ــن ب ـ ــدأوا بـعـمـلـيــة ن ــزوح
كبيرة باتجاه العاصمة بغداد واملدن
اآلم ـن ــة ،وال ـق ـي ــادات األم ـن ـيــة والـجـنــود
الذين أصبحوا في وضع يرثى له.
السلطات الرسمية العراقية فندت كافة
الروايات للمصادر األمنية والحكومة
املحلية في األنـبــار ،حيث أصـ ّـرت على
أن الوضع مسيطر عليه في الرمادي،
م ـع ـتــرفــة ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت بـسـيـطــرة
«داع ــش» عـلــى مـنــاطــق مـحــاذيــة وتقع
في أطراف الرمادي.
الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة امل ـش ـت ــرك ــة،
العميد سـعــد مـعــن ،قــال إن «الــرمــادي
بالكامل تحت سيطرة القوات األمنية
الـ ـع ــراقـ ـي ــة» ،مـبـيـنــا أن «مـ ــا ت ـ ــردد عــن
سيطرة تنظيم داعــش اإلرهــابــي على
مـنــاطــق ف ــي ال ــرم ــادي غـيــر دق ـي ــق ،ألن
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي س ـي ـطــر عـلـيـهــا داع ــش
جــزئ ـيــا ت ـقــع ف ــي أطـ ـ ــراف الـ ــرمـ ــادي أو
محاذية لها».
م ـعــن ك ـشــف ع ــن «اسـ ـتـ ـع ــدادات أمـنـيــة

وعـسـكــريــة مكثفة تـجــري حــالـيــا لشن
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ك ـب ـي ــرة الس ـت ـع ــادة
املناطق التي تمكن داعش من السيطرة
عليها في وقت سابق» ،متهمًا «جهات
م ـغــرضــة ووس ــائ ــل االع ـ ــام بـمـحــاولــة
إسقاط الرمادي إعالميًا».
ّ
ل ـك ــن م ـص ــدرًا أم ـن ـيــا ن ـفــى تـصــريـحــات
الناطق باسم وزارة الداخلية ،مؤكدًا
أن «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش يـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــزء
الشرقي بالكامل مــن الــرمــادي ،وأكثر
مــن  ٪٧٠مــن الـجــزء الـغــربــي» ،مضيفًا
أن «داعـ ـ ـ ـ ــش يـ ـ ـح ـ ــاول فـ ـت ــح ج ـب ـه ـتــن
جديدتني باتجاه مقر قـيــادة عمليات
األنـ ـب ــار وم ــرك ــز امل ـبــانــي الـحـكــومـيــة».
فــي هــذه األث ـنــاء ،أبلغ ضابط موجود
في الــرمــادي «األخـبــار» أن الوضع في
املدينة يزداد سوءًا في ظل حالة يرثى
لـلـجـنــود وأب ـن ــاء الـعـشــائــر املـســانــديــن
ل ـل ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة م ــن ن ـف ــاد الـعـتــاد
وقلة التسليح والتجهيز ونقص كبير
ضــابــط
فــي املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة .ويــؤكــد الـ ّ
أن بـعــض الـضـبــاط وال ـج ـنــود فــضـلــوا
الجلوس ووضع سالحهم جانبًا بعد
ن ـف ــاد ذخ ـي ــرت ـه ــم الن ـت ـظ ــار مـصـيــرهــم
«بـ ـسـ ـب ــب خـ ـ ـ ــذالن ح ـك ــوم ـت ــي األن ـ ـبـ ــار
وب ـغ ــداد لـهــم وع ــدم دع ـم ـهــم» ،مضيفًا
«نـ ـح ــن ن ـش ــاه ــد اآلن ع ـن ــاص ــر داع ــش
أمــامـنــا يتنقلون بــن محلة وأخ ــرى».
ووس ــط ت ـســارع األح ـ ــداث فــي املــديـنــة،
أكــد رئـيــس الحكومة حـيــدر الـعـبــادي،
ف ــي رس ــال ــة م ـب ــاش ــرة أله ــال ــي األن ـب ــار
خ ــال ل ـقــائــه بــال ـجــال ـيــة ال ـعــراق ـيــة في
أم ـيــركــا ،أن الـحـكــومــة ل ــن تـتـخـلــى عن
«أه ــال ــي ال ــرم ــادي وحــدي ـثــة وعــامــريــة
ال ـف ـل ــوج ــة واملـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي ص ـم ــدت»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن «االن ـت ـص ــار سـيـكــون
للعراق والـعــراقـيــن» .لكن العبادي لم
ً
ي ـبـ ُـد مـتـفــائــا ب ـشــأن ت ـس ــارع األح ــداث
وازديـ ــاد حــدة املــواجـهــة مــع «داع ــش»،
مشيرًا إلــى أن «داع ــش» ال يــزال يظهر
ص ـم ــودًا وق ـ ــدرة ك ـب ـيــرة ع ـلــى امل ـن ــاورة
«إنهم عقائديون ...وفــي وضــع متأزم.
ً
ولهذا هم يظهرون قتاال شرسًا».
وأق ـ ـ ـ ـ ّـر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي بـ ـ ــأن املـ ـع ــرك ــة األهـ ــم
ل ـل ـع ــراق ،وه ــي اس ـت ـع ــادة امل ــوص ــل ،ال
ي ـ ــزال أم ــام ـه ــا أشـ ـه ــر ،ولـ ــن ت ـح ــدث إال
ب ـعــد ش ـهــر رم ـض ــان الـ ــذي يـنـتـهــي في
مـنـتـصــف ت ـم ــوز امل ـق ـبــل .ف ــي ظ ــل ذل ــك،

تبقى قــوات «الحشد الشعبي» سيدة
امل ــوق ــف الـ ـت ــي ي ـن ـظــر إل ـي ـه ــا الـجـمـيــع
عـلــى أنـهــا ال ـق ــادرة عـلــى قـلــب املــوازيــن
وتغيير املعادلة على األرض .لكن ماذا
يمنع دخولها لألنبار ،خصوصًا بعد
امل ــرون ــة ال ـتــي أب ــداه ــا حـتــى مـعــارضــو
دخ ــول «الـحـشــد»؟ رئـيــس لجنة األمــن
والـ ــدفـ ــاع ،ح ــاك ــم ال ــزامـ ـل ــي ،قـ ــال خــال
ج ـل ـس ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي أمـ ـ ــس إن
«دخـ ــول الـحـشــد الـشـعـبــي إل ــى األنـبــار
ب ـحــاجــة إلـ ــى ق ـ ــرار س ـيــاســي وت ــواف ــق
بني سياسيي األنـبــار» ،مشيرًا إلــى أن
«قيادة العمليات املشتركة أعلنت فتح
ال ـطــريــق بـيـنـهــا وب ــن ق ـي ــادة الـشــرطــة
وإي ـص ــال إم ـ ــدادات عـسـكــريــة وغــذائـيــة
إلى الرمادي».
إال أن م ـصــدرًا فــي «الـحـشــد الشعبي»
شـ ــدد ع ـل ــى أن قـ ـ ــوات «الـ ـحـ ـش ــد» غـيــر
مـعـنـيــة ب ـمــواقــف ال ـس ـيــاس ـيــن ،وأن ـهــا
ت ــأت ـم ــر ب ــأم ــرة ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـقــوات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـي ــدر
الـعـبــادي .وأض ــاف املـصــدر فــي حديثه
إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ــه «كـ ـث ــر ال ـح ــدي ــث
خ ــال األيـ ــام وال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة عن
الحشد الشعبي واألنبار ،ونحن نؤكد
م ــن جــديــد أن ـنــا نـنـتـظــر أوام ـ ــر الـقــائــد

العام للقوات املسلحة حيدر العبادي
للتحرك».
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس «إس ـ ـنـ ــاد ال ـف ـل ــوج ــة»،
الـشـيــخ عـبــد الــرح ـمــن ال ـن ـم ــراوي ،قــال
فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»« :ال نــراهــن
على أمـيــركــا وتحالفها .نــريــد الحشد
ال ـش ـع ـب ــي ونـ ـ ّ
ـرحـ ــب بـ ــه فـ ــي األن ـ ـبـ ــار»،
ً
مـحـ ّـمــا «السياسيني واملـســؤولــن في

«الحشد الشعبي» وقوات
محلية سينفذان عملية مشتركة
لتحرير مصفاة بيجي
املـحــافـظــة مـســؤولـيــة ت ــده ــور أوض ــاع
األنـ ـ ـب ـ ــار م ـن ــذ ع ـ ــام وسـ ـيـ ـط ــرة داعـ ــش
ع ـل ــى ب ـع ــض امل ـ ـنـ ــاطـ ــق» .فـ ــي غ ـضــون
ذل ـ ــك ،اس ـت ـب ـعــد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الــدفــاع األمـيــركـيــة ،الكولونيل ستيف
وارن ،سـيـطــرة تـنـظـيــم «داع ـ ــش» على
مدينة الــرمــادي ،معلنًا تكثيف غــارات
التحالف الدولي في محافظة األنبار.
وق ــد س ــارع ــت ق ـي ــادة ع ـم ـل ـيــات ب ـغــداد
أم ــس إل ــى تشكيل لـجـنــة مـشـتــركــة مع
الـحـكــومــة املـحـلـيــة فــي ب ـغ ــداد لتهيئة

استعدادات عسكرية مكثفة تجري حاليًا لشن عملية كبيرة الستعادة المناطق المحتلة في األنبار(أ ف ب)

أماكن للعوائل النازحة من األنبار إلى
ب ـغ ــداد ،حـيــث أك ــد مـصــدر فــي الـقـيــادة
لـ«األخبار» دخول أكثر من  3000نازح
إل ــى ال ـعــاص ـمــة ،وتـخـصـيــص مـكــانــن
إليــوائـهـمــا واستيعابهما فــي جنوب
وشمال بغداد .املصدر أفاد بأن «قرارًا
ص ــدر سـمــح لـلـنــازحــن بــالـسـكــن عند
أق ــارب ـه ــم ف ــي بـ ـغ ــداد شــري ـطــة أن يـتــم
كـفــالـتـهــم ،خـشـيــة تـسـلــل أو انــدســاس
عناصر مــن داعــش مطلوبني للقضاء
ً
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم» .ش ـ ـ ـمـ ـ ــاال ،ال ت ـ ـ ـ ــزال األن ـ ـبـ ــاء
تتضارب بشأن مصير مصفاة بيجي،
إح ــدى أه ــم وأك ـب ــر امل ـصــافــي النفطية
في البالد ،حيث أكد وزير النفط عادل
ع ـبــد املـ ـه ــدي أن املـ ـئ ــات م ــن مـسـلـحــي
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» مـ ــا زال ـ ـ ـ ــوا مـ ــوجـ ــوديـ ــن فــي
أج ــزاء مــن املصفاة البالغة مساحتها
 20كلم مربعًا ،وذلــك بعد ســاعــات من
ت ـص ــري ـح ــات مل ـس ــؤول ــن م ـح ـل ـيــن فــي
املحافظة أك ــدوا فيها تحرير املصفاة
بالكامل واستعادة السيطرة عليها.
ف ــي تـلــك األثـ ـن ــاء ،أك ــد م ـس ــؤول محلي
رف ـي ــع ف ــي م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن أن
«داع ـ ـ ــش ي ـس ـي ـطــر ف ـع ـل ـيــا ع ـل ــى أجـ ــزاء
ليست بالقليلة مــن املـصـفــاة ويتقدم
ب ــات ـج ــاه أج ـ ــزاء أخـ ــرى م ـن ـهــا .وال ـق ــوة
املكلفة بحمايتها أصبحت فــي حالة
دف ـ ـ ــاع» .وي ـش ـيــر املـ ـس ــؤول ف ــي حــديــث
إلــى «األخ ـبــار» إلــى أن «الـقــوة املدافعة
تنتظر وص ــول ت ـعــزيــزات وقـ ــوات إلــى
املصفاة لدحر عناصر داعش».
وك ـشــف امل ـس ــؤول امل ــوج ــود فــي إحــدى
مناطق صــاح الدين املستقرة نسبيًا
أن «م ـج ـل ــس م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن
يـتـبــاحــث م ــع ب ـعــض ف ـصــائــل الـحـشــد
الشعبي ويجري معهم تنسيقًا لتنفيذ
عملية عسكرية باتجاه قضاء بيجي
ً
وصوال إلى املصفاة ،واتفقنا على يوم
التنفيذ» ،وذلــك بعد أيــام مــن مطالبة
املجلس بخروج «الحشد» بعد اتهامه
بــارتـكــاب انـتـهــاكــات وتنفيذ عمليات
حرق وسلب ونهب.
املـ ـس ــؤول ن ـف ـســه أكـ ــد أن «ال ـت ـع ــزي ــزات
ال ـع ـس ـكــريــة ت ـص ــل ت ـب ــاع ــا إلـ ــى بـيـجــي
وصالح الدين ،وأثمرت خالل اليومني
امل ــاضـ ـي ــن ت ـح ــري ــر م ـب ـن ــى ال ـح ـكــومــة
ّ
(القائمقامية)
املحلية في قضاء بيجي
وبعض األحياء املحيطة به».

مصر

حينما تهتف الشرطة« :يسقط يسقط حكم العسكر»!
القاهرة ـ أحمد سليمان ،رانيا العبد
بعيدًا عن التصريحات الرسمية املتكررة من وزارة الداخلية
والجيش حول فردية الصدامات املتكررة بني أفرادهما
ومنتسبيهما ،وتحميلها على ضغوط العمل على قوات
الطرفني ،فإن تكرار حوادث الصدام بينهما يشي بوجود
خالفات مكتومة بينهما وراءها فرض الهيمنة على
الساحة الداخلية.
فمنذ عودة الجيش إلى صدارة املشهد عقب  28كانون
الثاني  ،2011وترسيخ وجوده بعد  30حزيران ،2013
تم رصد حاالت متكررة للصدام املتصاعد بني الطرفني،
وآخرها ما جرى في املنوفية حينما حدث خالف بني
أمني شرطة (درجة وظيفية في الداخلية تخلف الضابط
وتسبق العسكري وتحمل على عاتقها العبء األكبر
من العمل) ،وضابط «طيار حربي» (أصحاب هذه الرتبة
يتمتعون بمكانة خاصة في املجتمع أو حتى داخل القوات
املسلحة سببها انتساب الرئيس األسبق حسني مبارك
إلى الطيارين).
وقد رفض الطيار طلب أمني الشرطة إعطاءه رخصة القيادة
ليندلع عراك بينهما ،ما دفع الطيار إلى االستعانة بالشرطة
العسكرية التي ّ
طوقت مبنى قسم الشرطة ملحاولة القبض
على أمني الشرطة ،الذي تضامن زمالؤه معه وأغلقوا
القسم ورفضوا تسليمه ،بل سحبوا الخدمات املكلفني بها

في الشوارع ،قبل أن تتدخل القيادات املعنية ،ومنهم قائد
املنطقة املركزية العسكرية ،إلنهاء الخالف.
كذلك ،سبق ما جرى في املنوفية صدام آخر جرى بني
الطرفني في إمبابة في الجيزة ،إذ تطور بسرعة إلى درجة
تبادل إطالق الغاز املسيل للدموع بني الطرفني ،والصراخ
بهتافات «الداخلية بلطجية» مقابل «يسقط يسقط حكم
العسكر» ،كما تبعها عراك آخر بني ضابط بحرية في
اإلسكندرية وأمني شرطة في أحد األمكنة ،احتجز إثره
ضابط البحرية في قسم «املنتزه» قبل أن تذهب قوتان
من البحرية والشرطة العسكرية ملحاصرة القسم وتحرير
الضابط املحتجز.
محاولة تفسير أسباب التوتر بخالف الصراع على
مساحات الهيمنة والنفوذ الداخلي ،ترجع كما يبدو إلى
أن كال الفريقني ينظر إلى اآلخر على أنه صاحب فضل
عليه ،وخاصة في ما بعد « 30يونيو» ،في الوقت الذي
ينظر فيه بعضهم إلى أن الجيش سيقدم الشرطة كبش
فداء ويحاول تحميلها مسؤولية كل ما جرى من انتهاكات
عندما تستقر األوضاع في البالد .ويمكن الربط بسهولة
بني تصاعد الصدامات بني الطرفني وبدئها غالبًا من جانب
الشرطة ،والتأثير في الساحة الداخلية ّبعد تراجع هيبة
الجيش جراء الضربات املتكررة التي تلقاها في سيناء
على يد «والية سيناء» التي بايعت تنظيم «داعش» ،وهو
أمر ربما أغرى منتسبي «الداخلية» للتمدد بالقوة.

ولتنازع القوة والسلطات بني هذين الطرفني رغبة في أن
يكون كل منهما فوق الحساب ،وكذلك تؤثر فيه طبيعة
العالقة «النفسية» بني الشرطة والجيش ،وهي مسألة
خاصة بصراع السلطات خارج الرقابة الشعبية أو
البرملانية ،مع أن األصل كون االثنني يخضعان لرقابة
وإشراف البرملان الذي يمثل الشعب .وفي ظل خروجهما
من الرقابة وتمتعهما بسلطة مطلقة يفهم إطار التنازع
بينهما.
واآلن ،فإن مستقبل العالقة بني «الداخلية» والجيش وحدود
عالقتهما في النظام السياسي الجديد الجاري تشكيله
(بعد التحالف بني الطرفني في  30يونيو وتوحدهما
ملواجهة اإلخوان املسلمني) ،يبقى مرتبطًا بـ«حركة
الناس في الشارع» .وبعبارة أخرى ،فإن غياب التحركات
املناهضة للنظام وغياب ما يقلقه يبقيان املجال متاحًا
لتزايد الصراعات واستمرارها.
وقد تكون الصدامات املتكررة عنوانًا ملا يجري من
محاوالت إلعادة صياغة العالقة بني مؤسسات الدولة،
إذ إنه منذ عام  1952حتى  2011والنظام السياسي
املصري كان يخضع لسيطرة مؤسسة الرئاسة على
بقية مؤسسات الدولة ،ألن الرئيس كان يأتي من خلفية
عسكرية ،أما بعد إطاحة حسني مبارك وعهد املجلس
األعلى للقوات املسلحة ،والرئيس املعزول محمد مرسي،
أخذت مؤسسات الدولة فرصة من االستقاللية ،وهو ما

أدى إلى الخالفات التي حدثت أثناء صياغة الدستور في
 2012و ،2013على اعتبار أن تلك املؤسسات ال ترغب في
الخضوع لسلطة مركزية أقوى منها .أما ّ
التنبؤ بمستقبل
الصدام بني الطرفني فصار صعبًا ،ألن الواقع أنه من مرحلة
ما بعد سقوط مبارك في السلطات الثالث التي تعاقبت
على حكم مصر ،اكتسبت املؤسسات األمنية والعسكرية
استقاللية لم تكن تحلم بها .ومن الجيد اإلشارة إلى أن
أكبر املواجهات بني قوتي مصر العظميني كانت عام
 1986وعرفت بانتفاضة األمن املركزي ،إذ تظاهر أكثر
من  20ألف جندي من األمن املركزي في معسكر الجيزة
احتجاجًا على سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن
وجود قرار سري ّ
بمد سنوات الخدمة من ثالث إلى خمس،
فخرج الجنود إلى الشوارع وأحرقوا بعض املحال التجارية
والفنادق في شارع الهرم وقسم شرطة األهرام ،ما تسبب
في خسائر ّقدرت بعشرات املاليني من الجنيهات.
ّ
ولم يحل األمر آنذاك ،بعد استمرار حالة االنفالت ألسبوع
في القاهرة ،إال إعالن حظر التجوال وانتشار الجيش
في شوارع القاهرة ثم اعتقال عدد كبير من قوات األمن
ّ
املركزي ،بل شنت طائرات الهليكوبتر ضربات على
معسكراتهم بالصواريخ وحلقت فوق رؤوسهم منتظرة
األمر بقصفهم إذا حاول الجنود التوجه إلى مصر الجديدة
حيث القصر الجمهوري.

