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العالم

على الغالف

ّ
 5شروط أميركية إلنهاء «داعش» في العراق
تزداد المؤشرات على ضغوط أميركية
قوية تمارس على بغداد بهدف إقرار
قــانــون «ال ـحــرس الــوطـنــي» وإضـعــاف
«الـحـشــد الـشـعـبــي» .وآخ ــر المعطيات
عــن هــذا الـمــوضــوع ،صـ ّـرحــت بــه نائب
عــن «دول ــة الـقــانــون» ،معلنة حوالى
 5شروط أميركية في مقابل القضاء
على «داعش»
بغداد ــ ربيع نادر
ي ـتــزايــد ال ـحــديــث داخـ ــل الـ ـع ــراق عن
مـسـتـقـبــل "ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي" ال ــذي
يـ ـت ــول ــى م ـق ــات ـل ــة ت ـن ـظ ـي ــم "داع ـ ـ ـ ــش"،
أراض
وتمكن حتى اآلن مــن تحرير
ٍ
واس ـعــة ،مـنــذ حــزيــران  .2014وفيما
يؤكد سياسيون مناوئون لواشنطن
أن األخـ ـي ــرة ت ـم ــارس ض ـغــوطــا على
بـ ـ ـغـ ـ ــداد فـ ـ ــي مـ ـس ــأل ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ع ـلــى
الـتـنـظـيــم ،ي ـبــدو أن ت ـصــاعــد ال ـجــدل

يبحث البرلمان عن صيغة
لدمج تشكيالت «الحشد الشعبي»
وملف «الحرس الوطني»
السياسي بشأن عراق ما بعد تحرير
بمساع أميركية تتعلق
املدن ،مرتبط
ٍ
بمشروع األقاليم.
وقــد أكــدت النائب عن "ائـتــاف دولة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون" ،ع ــال ـي ــة ن ـص ـي ــف ،إص ـ ــرار
أم ـيــركــا عـلــى "م ـقــابــل" تـحـصــل عليه
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،كـ ـش ــرط ل ـل ـم ـســاعــدة
فــي القضاء على "داع ــش" ،موضحة
لـ ـ ــ"األخـ ـ ـب ـ ــار" أن واشـ ـنـ ـط ــن وض ـعــت
شروطًا عدة ،منها ما يتعلق بإقرار
مشروع "الحرس الوطني" وتقليص
عديد مقاتلي "الحشد الشعبي" إلى
 60ألــف مقاتل فـقــط ،واملــوافـقــة على
األقاليم والفيدرالية وانتشار قوات

أميركية مجددًا في مناطق عراقية،
وأيضًا مالحقة من تسميهم الواليات
املـتـحــدة "مـيـلـيـشـيــات" ،وه ــي تقصد
بــذلــك "ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ال ـعــراق ـيــة".
ورأت النائب عــن "دول ــة الـقــانــون" أن
"هذه الشروط تؤشر إلى أن واشنطن
لم تكن ،طوال الفترة املاضية ،جادة
ف ـ ــي ق ـ ـتـ ــال داعـ ـ ـ ــش عـ ـب ــر م ـ ــا ي ـس ـمــى
التحالف الدولي" ،متهمة في الوقت
ذاتـ ــه "أط ــراف ــا عــراق ـيــة بــالـعـمــل على
تنفيذ مــا تــريــده أم ـيــركــا ،مــن خــال
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ،وصـنــاعــة
رأي عــام مــائــم لتوجهاتها" .ووفــق
م ــا ه ــو مـ ـع ــروف ،فـ ــإن ث ـمــة اع ـت ـقــادًا
داخ ــل الـعــراق بــأن اإلدارة األميركية
تستخدم ملف القضاء على "داعش"
ك ــوس ـي ـل ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ غـ ــايـ ــات تـتـعـلــق
ب ــال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي وإدارة املـلــف
األمني.
وي ـش ـك ــل مـ ـش ــروع ق ــان ــون "الـ ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي" ،ال ـ ــذي دعـ ــت أم ـي ــرك ــا إلــى
ت ـف ـع ـي ـلــه ،م ـل ـفــا خ ــاف ـي ــا ب ــن ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ــة ،إذ
تعتبر أطراف في "التحالف الوطني"
أنه طريق ممهد لتقسيم العراق ،لكن
"ات ـح ــاد ال ـقــوى الــوطـنـيــة" ـ ـ وغالبية
نوابه من محافظات املوصل وصالح
ال ـ ــدي ـ ــن واألن ـ ـ ـبـ ـ ــار ـ ـ ـ ـ يـ ــدفـ ــع ب ــات ـج ــاه
إق ـ ــرار املـ ـش ــروع وف ــق الـنـسـخــة الـتــي
اقترحتها واشنطن على الحكومة،
في أعقاب دخول "داعش" ،بما يمنح
املحافظات صالحيات أمنية واسعة،
ّ
ويسمح لها بتشكيل قــوات مسلحة
ردي ـف ــة م ــن دون االرتـ ـب ــاط بحكومة
املركز في بغداد.
وت ـ ـك ـ ـمـ ــن املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة مــن
مشروع "الحرس الوطني" ،بنسخته
األمـيــركـيــة ،فــي أن ــه سيتيح تشكيل
قـ ــوات بــدي ـلــة م ــن ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي،
وبــال ـتــالــي ي ـسـ ّـهــل أمـ ــام املـحــافـظــات
الـتــي تخضع اآلن لسيطرة "داع ــش"
االنفصال عن بغداد ،وهو ما يدخل
في صلب ما يجري من ربط بني هذا
املشروع وتقسيم العراق.
وت ـحــدي ـدًا ،يــرتـكــز املـعـتــرضــون على
ملف "الحرس الوطني" ـ وغالبيتهم
مناهضون للسياسة األميركية في

دائمًا ّ
توجه قيادات في «الحشد» أصابع االتهام إلى واشنطن بالسعي إلى إخماد
تجربته (أ ف ب)

املـنـطـقــة ـ ـ ـ ع ـلــى أن م ـش ــروع تشكيل
ق ــوات محلية فــي املـحــافـظــات يعني
إيجاد قوات متجاورة غير متجانسة
طائفيًا ،وبالتالي إذك ــاء الصراعات
ال إخـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا ،وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر قـ ــائـ ــم مــا
دامـ ـ ــت هـ ـن ــاك حـ ـ ــدود م ـت ــداخ ـل ــة بــن
املحافظات ،خصوصًا ذات التركيبة
ُ
الـسـكــانـيــة امل ـت ـنــوعــة ،وال ـت ــي ت ـعــرف
باملناطق املتنازع عليها ،ومعظمها
اآلن إمــا تحت سيطرة "داعــش" وإما
قريبة منها ،أي بمعنى أنها ستكون

ُ
«الحشد الشعبي» يحتضر ...ماليًا
تكثر األسباب التي
تعرقل قدرة "الحشد
الشعبي" على ّالمضي
قدمًا ،وفيما يروج
كثيرون للضغوط
االقتصادية ،يرى البعض
ّ
متعمدة ال قسرية
أنها
بغداد ــ محمد شفيق
ب ـع ــد ش ـه ــري ــن ق ـضــاه ـمــا ف ــي ج ـبــال
م ـك ـح ــول ص ــد خ ــال ـه ـم ــا م ــع رف ــاق ــه
عـ ـ ّـددًا م ــن ال ـه ـج ـمــات ال ـشــرســة الـتــي
شنها عناصر تنظيم "داع ــش" على
ت ـل ــك امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ي ـت ـن ــازع عـلـيـهــا
التنظيم والقوات املشتركة ،بدأ "م.ح"
بـ ـح ــزم ح ـق ـي ـب ـتــه الـ ـت ــي ت ـض ــم بـعــض
احتياجاته ليعود أدراجه مستعينًا
بأحد األصدقاء الستدانة مبلغ مالي
يسد به تكاليف الطريق إلى منزله.
"م.ح" ال ــذي بــدا ناقمًا على إج ــراءات
الحكومة مــن جـهــة ،وهيئة "الحشد
الشعبي" من جهة أخــرى ،في تأخير
مستحقاتهم املالية وعــدم االهتمام
الـكــافــي بــاملـقــاتـلــن حـتــى مــن ناحية

السالمة في املواجهة ،يقول إنه ليس
نادمًا على "تلبية نداء الجهاد عندما
أفتت املرجعية بــذلــك ،لكنني حزين
ونــاقــم على مــن يتولى مسؤوليتنا
ألنه باختصار جرى بيعنا".
وي ـبــن "م.ح" أن ــه شــاهــد الـكـثـيــر من
زم ـ ــائ ـ ــه يـ ـقـ ـض ــون أمـ ـ ـ ــام ع ـي ـن ـي ــه أو
يـ ـص ــاب ــون ب ــإع ــاق ــة ب ــالـ ـغ ــة ،لـكـنـهــم
ص ـمــدوا بـكــل مــا أوت ــوا مــن ق ــوة "مــن
أجــل بقاء مكحول عراقية وال تلوث
ب ــدن ــس داعـ ـ ــش" .وي ـض ـيــف "ل ـك ــن في
كل مرة كانت اإلج ــراءات تبعث على
املــزيــد مــن الـيــأس واإلح ـب ــاط" ،ملقيًا
بــالــائ ـمــة ع ـلــى ب ـعــض الـسـيــاسـيــن
ال ــذي ــن ي ـت ـح ــدث ــون ب ــاس ــم "ال ـح ـش ــد"
ويـ ــرف ـ ـعـ ــون راي ـ ـتـ ــه لـ ـك ــن "ال ـت ـق ـص ـيــر
واإلهمال للمقاتلني" يتلبسانهم من
رؤوسهم إلى أخمص اقدامهم.
وليس ببعيد عن "م.ح" وجــد "ش.ع"
نفسه فجأة عالة على والده املتقاعد،
بعدما أصيب بشظية بقدمه اليسرى
أدت إلى إصابته إصابة بالغة دفعت
ذويــه إلى التنقل به من طبيب آلخر
السـتـكـمــال مــراحــل عــاجــه الطويلة.
"ش.ع" ي ـق ــول إن ــه ل ـيــس ن ــادم ــا على
الــرغــم مــن "اإله ـمــال ال ــذي تـعــرض له
وض ـي ــق م ــا بــال ـيــد ،ذل ــك أن عــائـلـتــي
صــرفــت مــا ي ـقــارب الـخـمـســة ماليني
دينار ( 4000دوالر) تكاليف األطباء
والـ ـع ــاج ح ـتــى اآلن" .وي ــوض ــح أنــه

"ب ـ ــرغ ـ ــم الـ ـتـ ـحـ ـس ــن إال أن ت ــوق ـع ــات
األط ـب ــاء تـشـيــر إل ــى ف ـتــرة أخ ــرى من
العالج للتحسن تدريجيًا".
تـخـتـصــر ه ــات ــان ال ـحــال ـتــان الــوضــع
ال ـ ــذي وصـ ــل إل ـي ــه م ـقــات ـلــو "ال ـح ـشــد
الـشـعـبــي" بـسـبــب م ــا يـسـمـيــه قــادتــه
"الـ ـ ـخ ـ ــذالن" ال ـح ـك ــوم ــي وال ـب ــرمل ــان ــي،

طلب «الحشد»  4مليارات دوالر لسد نفقاته
لكن الحكومة خصصت مليار ونصف دوالر
متذرعة بالتقشف (أ ف ب)

هــي املـنــاطــق الــرئـيـسـيــة واملـقـصــودة
من مشروع "الحرس الوطني".
ويبحث البرملان العراقي ،منذ مدة،
عن صيغة يستطيع من خاللها دمج
تشكيالت "الـحـشــد الـشـعـبــي" وملف
"ال ـح ــرس الــوط ـنــي" بـمـشــروع واح ــد،
إال أن تـ ـس ــري ـب ــات ت ـت ـح ــدث عـ ــن أن
أطرافًا عراقية ،خصوصًا من املوصل
واألنبار ،ترفض أي ّ
تحرك من شأنه
التعديل في "الرؤية األميركية" في ما
ّ
السنية ما
يتعلق باألمن في املناطق

لرفض زيــادة تخصيصاتهم املالية
ضـمــن مــوازنــة ع ــام  ،2016فـقــد طلب
"الـ ـحـ ـش ــد" م ـب ـلــغ  4مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
لسد نفقاته ،لكن الحكومة اكتفت،
بعد التي واللتيا ،بتخصيص مبلغ
مليار ونصف مليار دوالر متذرعة
بالتقشف واألزمة املالية والنازحني.
وك ــان املـفـتــش ال ـعــام لهيئة "الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي" قـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــدم ،خ ـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه

التحديات المالية دفعت إلى
تقليص الكثير من نشاطات
«الحشد» وإلغاء العديد من مقاره
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،قــائ ـمــة بــأس ـمــاء
قـتـلــى وج ــرح ــى وم ـعــاقــي ومـقــاتـلــي
وم ـن ـت ـس ـبــي "ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي" ،إال
أن ال ـع ـب ــادي رد ع ـلــى ذل ــك بـتــوجـيــه
امل ـف ـتــش الـ ـع ــام بــالـتـحـقـيــق ف ــي آلـيــة
ت ــوزي ــع الـ ــرواتـ ــب مل ـقــات ـلــي "ال ـح ـشــد"
ل ـض ـمــان آل ـي ــة "ع ــادل ــة" ل ـتــوزيــع تلك
الرواتب.
وس ــارع ــت "ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد" إل ــى دفــع
االتـهــامــات الـتــي قــد يثيرها توجيه
ال ـع ـب ــادي .وقـ ــال امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة أح ـ ـ ـمـ ـ ــد األسـ ـ ـ ـ ــدي
لـ"األخبار" إن "هذا التوجيه ال يعني

بعد طرد "داعش".
وفي السياقّ ،
كرر النائب عن محافظة
نـ ـيـ ـن ــوى (امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل) عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
ال ـل ــوي ــزي ات ـه ــام ــه أط ــراف ــا سـيــاسـيــة
بــاس ـت ـغــال أوضـ ـ ــاع الـ ـب ــاد األم ـن ـيــة
والسياسية لتنفيذ مشروع تقسيمي
تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـيـ ــه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن .وأوض ـ ـ ــح
اللويزي لـ"ألخبار" أن "هناك من يعمل
على استغالل الوضع الراهن لتنفيذ
الـضـغــوط األمـيــركـيــة والـسـمــاح بها،
ألنها تتوافق ورغباته".
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،أكـ ــد
اللويزي أن منع "الحشد الشعبي" من
مواصلة القتال ضد "داعش" ،وأيضًا
عـ ــدم ال ـس ـم ــاح ل ـل ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة
بقصف مواقعه في الـعــراق ،يعودان
إلى شرط وضعه "التحالف الدولي"
على بغداد.
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى امل ـح ـلــل الـسـيــاســي
ع ـ ــزي ـ ــز ح ـ ـسـ ــن أن وضـ ـ ـ ــع "الـ ـحـ ـش ــد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي" كـ ـ ـش ـ ــرط أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ع ـلــى
قائمة الـشــروط األميركية ّ
يعد "أمـرًا
متوقعًا" .وأوض ــح حسن لــ"األخـبــار"
أن "م ـل ــف ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي يـسـبــب
إحــراجــا بالنسبة إلــى الحكومة ،ألن
واشنطن تمارس ضغوطًا جمة من
أج ــل عــرق ـل ـتــه ،وم ــن ث ــم ال ـع ـمــل على
ع ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره" .ك ــذل ــك أشـ ـ ــار إل ــى
أن انـ ـض ــواء "ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة" في
تشكيل عسكري واسع ـ تمكن الحقًا
من إلحاق ّ الهزيمة بـ"داعش" وتحرير
م ــدن ـ ـ خــفــف م ــن ال ـحــاجــة الـعــراقـيــة
ألميركا وأيضًا أثــار حفيظة أطــراف
إقليمية" ،معتبرًا أن "ه ــذا مــا يفسر
التصريحات املستفزة التي أطلقها
السفير السعودي أخيرًا".
ودائ ـم ــا ت ـ ّ
ـوج ــه ق ـي ــادات ف ــي "الـحـشــد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي" أصـ ـ ــابـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام إلـ ــى
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ــالـ ـسـ ـع ــي إلـ ـ ـ ــى إخ ـ ـمـ ــاد
تجربة "الـحـشــد" ،لكونها ال تتوافق
م ــع امل ـش ــروع األم ـيــركــي ف ــي ال ـع ــراق،
وم ـثــال عـلــى ذل ــك مــا ص ـ ّـرح بــه زعيم
"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي،
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ح ــن ق ــال إن
"ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ب ــات ــت ال تـعـلــم
مصير مشروعها في العراق ،في ظل
وجود الحشد الشعبي".

وجـ ـ ـ ــود خـ ـل ــل أو تـ ـ ـج ـ ــاوز ف ـ ــي دف ــع
ال ــروات ــب" .وأوض ــح أن املفتش العام
طلب مــن العبادي تشكيل لجنة مع
املفتشية العامة لـ"الحشد" لإلشراف
على آلـيــة تــوزيــع الــرواتــب لــ"إخــراس
األصوات املشككة".
في مقابل ذلك ،روى أحد املصادر في
"الـحـشــد الـشـعـبــي" حـجــم التحديات
املالية التي تمر بها الهيئة ،والتي
دفعت به إلى تقليص وإلغاء الكثير
م ــن ن ـش ــاط ــات ــه وإل ـ ـغـ ــاء ال ـع ــدي ــد مــن
ً
مقاره ومكاتبه ،فضال عن تخفيض
رواتـ ـ ـ ــب م ـق ــات ـل ـي ــه وم ـن ـت ـس ـب ـيــه إل ــى
الـنـصــف أو أق ــل مــن ذل ــك بـقـلـيــل .وال
ي ـس ـت ـب ـع ــد املـ ـ ـصـ ـ ــدر ،خـ ـ ــال حــدي ـثــه
لـ"األخبار" ،أن تكون التحديات التي
يمر بها "الحشد" لها عالقة بـ"الحملة
الشعواء واملؤامرات التي تحاك ضد
الحشد الشعبي".
املصدر أشار إلى أنه جرى تخفيض
م ـخ ـص ـصــات "ال ـح ـش ــد" ف ــي م ــوازن ــة
عـ ــام  2016إلـ ــى م ــا يـ ـق ــارب الـنـصــف
عــن مــوازنــة الـعــام الـســابــق ،برغم كل
الدعوات واملناشدات والضغط الذي
م ــورس عـلــى الـصـعـيــديــن السياسي
والـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،م ـ ـحـ ــذرًا مـ ــن أن ي ـك ــون
إضعاف و"محاربة الحشد الشعبي"
ماليًا لهما عالقة بما يجري الحديث
عنه إعالميًا من إنهاء دور "الحشد"
وتفكيكه.

