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سوريا
تقرير

ْ
وقائع من الميدانين
السوري والعراقي

واشنطن و«داعش» :العالقة المريبة
كثيرة هي األحــداث المريبة
المتعلقة بطريقة تعاطي
األميركيين مــع «داعـــش»،
ســواء في سوريا أو العراق.
ّ
نظرية المؤامرة،
بعيدًا عن
لقد ثبت باألدلة أن واشنطن
تسعى إلى توظيف «داعش»
فــي خــدمــة مصالحها في
المنطقة .خطوة ال يمكن
أن تتحقق إال بتنظيم قوي
بما يكفي ليؤدي المهمة ال
ليتمرد على ّ
ّ
سيده
فراس الشوفي
لـ ــم تـ ـك ــن سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ــش»
ع ـل ــى م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل ال ـع ــراق ـي ــة فــي
 10حــزيــران مــن ال ـعــام املــاضــي ســوى
شرارة بدء الواليات املتحدة األميركية
بـ ــاإلعـ ــداد لـعـمـلـيــة ج ــوي ــة تـسـتـهــدف
التدخل العسكري املباشر في سوريا
وال ـ ـع ـ ــراق ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ال ـت ـحــالــف
الدولي» ،ملحاربة التنظيم املتشدد.
وم ــع أن اإلع ـ ـ ــداد األم ـي ــرك ــي لـلـتــدخــل
املـ ـب ــاش ــر س ــاب ــق الح ـ ـتـ ــال إره ــاب ـي ــي
«داع ــش» للموصل على األق ــل بشهر
واح ــد ،بعد ع ـ ّـدة تـقــاريــر إعــامـيــة عن
ن ـقــل األم ـيــرك ـيــن قـ ــوات ومـ ـع ــدات من
أفغانستان إلى الكويت في بداية شهر

ّ
أيـ ــار ،أك ــد أك ـثــر مــن م ـســؤول أمـيــركــي
أن «سـيـطــرة اإلرهــابـيــن على املدينة
ك ــان ــت ُمـ ـف ــاجـ ـئ ــة» ،خ ــاف ــا ل ـل ـم ـن ـطــق،
إذا م ــا أخـ ــذت بـعــن االع ـت ـبــار ق ــدرات
الجيش واالسـتـخـبــارات األميركيني،
األمنية واللوجستية والتقنية ،لرصد
ت ـح ـ ّـرك عـسـكــري عـلــى ه ــذا املـسـتــوى،
خصوصًا فــي الـعــراق .وكشف رئيس
إقـلـيــم كــردس ـتــان مـسـعــود ال ـبــرزانــي،
ب ـع ــد س ـق ــوط املـ ــوصـ ــل ،ع ــن ت ـحــذيــره
ّ
ح ـك ــوم ــة بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ق ـب ــل س ــت ــة أش ـه ــر،
م ــن ح ـشــود لـلـتـكـفـيــريــن عـلــى مقربة
مـ ــن املـ ــوصـ ــل ت ـس ـت ـعــد الج ـت ـي ــاح ـه ــا،
مــن دون أن ي ـقــوم أح ــد ب ــأي ّ
رد فعل!
بـيـنـمــا كـشـفــت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة في
ح ــزي ــران  2014أن األمـيــركـيــن قــامــوا
بنقل إمدادات عسكرية إلى أربيل قبل
س ـقــوط املــوصــل بـسـتــة أســاب ـيــع على
ً
األقل .هذا فضال عن حادثة فرار أكثر
م ــن  1000م ــن ع ـت ــاة الـتـكـفـيــريــن من
سجن أبو غريب ،في عملية مشبوهة،
ّ
قبل أشهر من سقوط املدينة ،لتؤكد
بعدها االستخبارات العراقية تـ ّ
ـورط
ضباط كبار في الجيش العراقي في
عملية ال ـفــرار .والــافــت أن الفضيحة
لم يعقبها أي تحقيق ولم يعاقب أحد
بسببها.
وم ـ ـنـ ــذ ب ـ ـ ـ ــدأت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ــدول ــي» قـبــل  13ش ـه ـرًا ،ظـهــرت عـ ّـدة
حـ ـ ــاالت ي ـم ـك ــن وصـ ـفـ ـه ــا عـ ـل ــى األقـ ــل
بــال ــ«مــري ـبــة» ،ف ــي امل ـيــدانــن الـعــراقــي
ّ
تصب جميعها فــي خانة
وال ـســوري،
توظيف األميركيني النتشار التنظيم
اإلره ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي ،وتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ال ـع ـم ـل ـي ــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ض ـ ـ ـ ـ ّـده وف ـ ـ ــق ال ـت ــوق ـي ــت
واملصلحة األميركيني بتقسيم العراق
وس ــوري ــا وتـفـتـيـتـهـمــا ،ع ـلــى حـســاب
الجيش العراقي والقوات الرديفة له،
ال ــذي تـ ّـدعــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة دعمه
فــي ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ـ ــاب ،والـجـيــش

ّ
السوري الذي تكن له كل العداء.
ويمكن ببساطة الــوصــول عبر موقع
«يوتيوب» إلى مقاطع فيديو لطائرات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ـلـ ـق ــي ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة خ ـلــف
خ ـط ــوط «داع ـ ـ ــش» ع ـلــى املـ ـح ــاور في
معارك املقدادية في محافظة ديالى،
والضلوعية في محافظة صالح الدين
ّ
العراقية .وفــي السياق ،يؤكد مصدر
دب ـل ــوم ــاس ــي ع ــراق ــي لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
خمس طائرات نقل عسكرية «مجهولة
ّ
ال ـهــويــة» حــطــت فــي م ـطــار تلعفر في
مــدي ـنــة امل ــوص ــل ف ــي ش ـب ــاط امل ــاض ــي،
عـلـمــا ب ــأن امل ـط ــار يـقــع تـحــت سيطرة
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وسـ ـب ــق ل ـل ـم ــرش ــد األع ـل ــى
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي
أن اتـهــم األمـيــركـيــن بــإلـقــاء األسلحة
لـ«داعش» من الجو في بعض جبهات
ال ـق ـت ــال .وك ــذل ــك األم ـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
بعض املسؤولني العراقيني ،كرئيس
«لـجـنــة األم ــن وال ــدف ــاع» ف ــي الـبــرملــان
ّ
وتبي للجنة
العراقي حاكم الزاملي.
ب ـعــد ال ـت ـح ـق ـي ـقــات رمـ ــي ع ـ ـ ّـدة دف ـعــات
مــن األسلحة مــن طــائــرات «مجهولة»
لــداعــش فــي ضــواحــي ب ـغــداد ،مــا دفــع
بالسفير األمـيــر َكــي سـتـيــوارت جونز
إلــى إصــدار بياني نفي خــال أسبوع
واحد.
ك ــذل ــك ُي ـع ـ ّـد س ـق ــوط مــدي ـنــة ال ــرم ــادي
العراقية «مريبًا» أيضًا ،وعدم وصول
التحقيق ال ــذي طـلــب رئ ـيــس الـ ــوزراء
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي إجـ ـ ـ ــراءه
إل ــى أي نـتـيـجــة ،فيما اتـهــم املـتـحـ ّـدث
بـ ــاسـ ــم كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـعـ ــراق،
جعفر الحسيني ،الضباط العراقيني
بـ ــ«االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن دون م ـ ـبـ ـ ّـرر» ،مــا
أس ـق ــط الـ ــرمـ ــادي وع ـ ّـج ــل ف ــي سـقــوط
مدينة تدمر السورية.
وبعيدًا عن نظرية «املــؤامــرة» بالدعم
العسكري األميركي املباشر للتنظيم
اإلرهابي ،يضع املصدر الدبلوماسي

الـعــراقــي األم ــر تحت خــانــة «الـجــدولــة
الــزمـنـيــة األم ـيــرك ـيــة لـقـتــال الـتـنـظـيــم،
تفاديًا لتقدم الـقــوات العراقية بشكل
سريع ،عكس رغبة التحالف الدولي».
ويـقــول املـصــدر إن «السبب هــو رغبة
األم ـيــرك ـيــن ف ــي إعـ ــداد قـ ــوات مقاتلة
ت ـت ـنــاســب وأج ـن ــدت ـه ــم» ،وع ـ ّـب ــر وزي ــر
الــدفــاع األمـيــركــي أش ـتــون كــارتــر قبل
فترة عــن أن الـنـمــوذج األب ــرز عــن هذه
القوات هو «قــوات البشمركة الكردية
لــإم ـســاك ب ــاألراض ــي ال ـتــي ي ـتــم طــرد
داعش منها» ،ال سيما ّاملعلومات عن
إعداد  12ألف مقاتل «سني» حتى اآلن
الس ـتــرداد مناطق ال ـغــرب .وبالتالي،
فإن هذه األراضي «املحررة» لن تعود
بعد «تحريرها» إلى سلطة بغداد.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ،فـ ــإن األم ـيــرك ـيــن
رسموا «خطوطًا حمرًا» على فصائل
املـقــاومــة ،بـ«منعهم مــن الــدخــول إلى
غــربــي ال ـع ــراق ،عـبــر ضـغــوط تـمــارس
على رئاسة الحكومة لعدم تقديم دعم
ألي معركة لها عالقة بالغرب».
فاألميركيون يــريــدون «داع ــش» قويًا
بما يكفي لالبتزاز ،ولكن ال يريدونه
قويًا للتمرد عليهم .والدليل ،بحسب
املصدر ،أنه في مقابل الدعم األميركي
املباشر لـ«داعش» في بعض الجبهات،
«بطشت» الطائرات األميركية بقوافل
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ع ـ ـنـ ــد االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراب ال ـ ـجـ ــدي
وت ـه ــدي ــد «حـ ـ ــدود ك ــردسـ ـت ــان» ،علمًا
ب ـ ـ ــأن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
الكردستاني اعترفوا في اإلعالم بأنه
«لــوال (قائد فيلق القدس في الحرس
الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي ق ــاس ــم) سليماني
ومجموعته العسكرية التي توجهت
إل ـ ـ ــى أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ل ـس ـق ـط ــت أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ألن
االستجابة األميركية لم تكن فورية».
وتشير مصادر أمنية عراقية إلى أنه
«فــي حــوزة األجهزة األمنية العراقية
مـعـلــومــات دقـيـقــة عــن منطقة ال ــوادي

األبـ ـي ــض ف ــي صـ ـح ــراء األن ـ ـبـ ــار ق ــرب
ّ
تضم
الحدود العراقية ـ السورية ،التي
تجمعات لتنظيم داعش وغرف تحكم
وس ـي ـط ــرة وقـ ـي ــادة وغ ـ ــرف عـمـلـيــات،
واألميركيون يعرفون هذه املعلومات،
ومع ذلك ،لم يستهدفها ّ
أي قصف من
طائرات التحالف».
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
ف ــإن «الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة واإلي ــران ـي ــن
م ـض ـط ــرون إلـ ــى ت ـص ـف ـيــة داعـ ـ ــش فــي
غربي العراق ،ألنه كلما ازداد القصف
ال ــروس ــي ع ـلــى مـعــاقـلـهــم ف ــي ال ـشــرق
الـســوري توجهوا إلــى الـغــرب ،ونحن
نسعى لوحدة الجبهتني ،بينما ّ
يهم
األميركيني فصل الجبهات».

العالم

«الدعوة» يقود حراكًا حزبيًا وبرلمانيًا إلطاحة العــ
مع تزايد االعتراضات على
طريقة إدارة حيدر العبادي الملفات
الداخلية والخارجية ،تسعى مجموعة
من النواب وقيادات بارزة في شورى
حزب «الدعوة» إلى إقالة العبادي من
منصبه ،وذلك بالتزامن مع صدور بيان
عن ائتالف «دولة القانون» لسحب
التفويض من العبادي

بغداد ــ محمد شفيق
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـمـ ـ ــرة االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــات الـ ـت ــي
ي ــواجـ ـهـ ـه ــا رئـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر
ّ
العبادي وحكومته ضد قانون سلم
ال ــروات ــب ال ـجــديــد ،تـسـعــى مجموعة
مــن ال ـنــواب إلــى جمع تــواقـيــع كافية
إلقالة العبادي من منصبه ،وسحب

التفويض الــذي ُمنح له للمضي في
اإلصــاحــات ،فيما علمت «األخـبــار»
أن قـ ـي ــادات ب ـ ــارزة ف ــي شـ ــورى حــزب
«الدعوة» ّ
تؤيد ذلك التوجه.
وكانت وسائل إعالم عراقية تناقلت،
مساء أول من أمس ،بيانًا أفادت بأنه
ص ــادر عــن ائ ـتــاف «دولـ ــة الـقــانــون»
يــؤكــد فـيــه سـحــب  70ع ـض ـوًا ونــائـبــا
في االئتالف تفويضهم الذي منحوه
للعبادي ،عازين ذلك إلى «إخفاقاته»
وع ـ ــدم م ـ ـشـ ــاورة ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة.
إال ان االئـتــاف نفى رسـمـيــا ،صباح
ّ
«مزور»
أمس ،صحة البيان ،وقال إنه
و«مفبرك» ،فيما كشف مصدر مطلع
أن االئتالف ّ
سرب البيان ،في محاولة
منه ل ّ
ـ«جس النبض» وإيصال رسالة
إلى العبادي.
وأكد مصدر برملاني في ائتالف «دولة
القانون» أن نوابًا تمكنوا ،حتى اآلن،
م ــن ج ـمــع ن ـحــو  60تــوق ـي ـعــا لسحب
الثقة والتفويض اللذين منحوهما
ل ـل ـع ـبــادي ،مــوضـحــا لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
تـلــك الـتـحــركــات غـيــر معلنة لــإعــام
عال».
و«تجري بتنسيق ٍ

فــي م ــوازة ذل ــك ،كشف مـصــدر مطلع
عــن اجتماع ضــم ع ــددًا مــن القيادات
الـ ـب ــارزة ف ــي شـ ــورى ح ــزب «ال ــدع ــوة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ص ـ ــادق
ال ــرك ــاب ــي وع ـب ــد ال ـح ـل ـيــم ال ــزه ـ ّي ــري،
ً
ف ـضــا ع ــن نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،تـمــخــض
ع ـنــه االتـ ـف ــاق ،م ـبــدئ ـيــا ،ع ـلــى تغيير
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــادي .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن
ّ
االج ـت ـم ــاع قـ ــرر ،أي ـض ــا ،تــرش ـيــح كــل
من مدير مكتب املالكي ،طارق نجم،
ورئـ ـي ــس ال ـك ـت ـلــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ل ـحــزب
ً
«ال ــدع ــوة» خـلــف عـبــد الـصـمــد بــديــا
منه.
وأوض ــح املـصــدر أنــه «تـ ّـمــت بالفعل
مـ ـف ــاتـ ـح ــة أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف فـ ـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف
الوطني ،من بينها التيار الصدري
الذي أبدى موافقة غير رسمية على
األمـ ـ ــر ،طــال ـبــا م ـن ـحــه ب ـعــض الــوقــت
لدراسة حيثيات ذلك» .املصدر لفت
االنتباه إلى أن أطرافًا في «الدعوة»
ط ــالـ ـب ــت بـ ـمـ ـن ــح الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ف ــرص ــة
ج ــدي ــدة لـلـتـغـلــب ع ـلــى ال ـص ـعــوبــات
ال ـتــي يــواج ـه ـهــا ،األم ــر ال ــذي جــوبــه
برفض قيادات أخــرى لذلك ،ما أدى

زيباري :اإلنفاق
الدفاعي سيستحوذ
على نحو  20في المئة
من موازنة 2016

إلى وقوع ما يشبه االنقسام.
وب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ـ ــإن املــرج ـع ـيــة
الــديـنـيــة فــي الـنـجــف عـلــى عـلــم بتلك
ال ـت ـحــركــات وت ــراق ــب ال ـت ـط ــورات ،من
دون ال ـت ــدخ ــل ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر عـلــى
األقل ،مستدركًا بالقول إن «املرجعية
هي األخرى غير راضية عن تحركات
وسياسات العبادي األخيرة».
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،رأى رئ ـي ــس مــركــز
التفكير السياسي الـعــراقــي إحسان

ال ـش ـم ــري أن ح ــزب «الـ ــدعـ ــوة» يفكر
ببراغماتية ،لذلك «ال يريد أن يحسب
فشل العبادي على الـحــزب» ،مشيرًا
إل ــى أن «قـ ـي ــادات ال ــدع ــوة يـشـعــرون
بــأن العبادي يفشل ،لذلك يندفعون
ً
فــي هــذا االت ـجــاه .الــدعــوة أوال ،ومن
بعده دولة القانون ،يريد اإلفالت من
إخفاقات العبادي».
وكـ ـش ــف الـ ـشـ ـم ــري لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وض ـعــت شــروطــا
ب ـش ــأن م ـض ـ ّـي حـ ــزب «ال ـ ــدع ـ ــوة» فــي
تـغـيـيــر ال ـع ـب ــادي ،مـضـيـفــا أن ــه «مــن
ضـ ـ ـم ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ــروط واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن أن ال
ي ـك ــون ال ـبــديــل ه ــو امل ــال ـك ــي ،أو أحــد
امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى جـ ـن ــاح ــه» ،كــذلــك
اشترطت أن «يكون املرشح شخصية
مستقلة من دولة القانون».
وأوض ـ ــح الـخـبـيــر ال ـقــانــونــي محمد
شــريــف آلـيــة سحب الثقة مــن رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ــوضـ ـح ــا أن ال ــدسـ ـت ــور
ال ـع ــراق ــي ال ـحــالــي ي ـنــص ع ـلــى ثــاث
آلـ ـ ـي ـ ــات ل ـس ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة ع ـ ــن رئ ـي ــس
الوزراء.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أوض ــح شــريــف أن

