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العالم

يبلغ عدد القواعد
العسكرية األميركية
في العراق  8قواعد،
ّ
تتوزع بشكل أساسي
في وسط البالد
وغربها وشمالها.
ولواشنطن ّنية بإنشاء
قاعدتني جديدتني،
واحدة غربي العاصمة
بغداد ،وأخرى عند
الحدود العراقية ـ
السوريةّ .
ويقدر
عديد هذه القواعد
ّ
جندي
بحوالى  20ألف
أميركي ،األمر الذي
ً
ّ
يشكل داللة على عودة
أميركية قوية ...بعد 5
أعوام على االنسحاب
ٍ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
زاﺧﻮ

اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

دﻫﻮك

إﻳﺮان

إرﺑﻴﻞ

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺗﻠﻌﻔﺮ
اﻟﻤﻮﺻﻞ
ﺳﻨﺠﺎر

8
6

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

7

دﻳﺮ اﻟﺰور

ﻛﺮﻛﻮك
اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ

ﺑﻴﺠﻲ
ﺗﻜﺮﻳﺖ
اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺳﺎﻣﺮاء
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

2

ﺑﻐﺪاد
1

4

اﻟﺮﻣﺎدي

5

ﻫﻴﺖ

اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل

9

3

10

ﻛﺮﺑﻼء

(تصميم
سنان عيسى)

0

ﻗﺎﻋﺪة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

0

ﻗﺎﻋﺪة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

العراق

 14عامًا على ذكرى الغزو األميركيون عادوا إلى العراق!
في  9نيسان من عام  ،2003سقطت بغداد بيد القوات األميركية،
لينتهي بذلك حكم «حزب البعث» ،وحقبة الرئيس األسبق صدام حسين.
احتالل عسكري ـ سياسي شهدته البالد ،دام ثماني سنوات ،أحكمت فيها
واشنطن قبضتها على مفاصل اللعبة السياسية العراقية ،قبل أن تنسحب
في كانون األول من عام  ،2011وتعود ّ
وبشكل تدريجي ،مع
مجددًا،
ٍ
إعالن تنظيم «داعش» دولته في العراق والشام

الصدر لألسد:
عليك التنحي!
على خلفية ال ـعــدوان األمـيــركــي على
سوريا ،دعا زعيم «التيار الصدري»
مقتدى الصدر ،أول من أمس ،الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،إل ــى «عــدم
الكيل بمكيالني ...إذ يقصف املدنيني
ّ
العزل في املوصل ،وفي الوقت نفسه
يـسـتـنـكــر ال ـق ـصــف امل ـ ــدان لـلـمــدنـيــن
بــالـكـيـمـيــائــي» فــي س ــوري ــا ،متوجهًا
إلى الرئيس السوري بشار األسد في
البيان نفسه ،بدعوته إلى «االستقالة
وأن يـ ـتـ ـنـ ـح ــى ...لـ ـيـ ـك ــون ل ـ ــه م ــوق ــف
تاريخي بطولي».
وتساءل الصدر في بيانه« :أال يكفي
س ــوري ــا أن ت ـكــال ـبــت عـلـيـهــا األي ـ ــادي
أجمع من الداخل والخارج ،لكي يأتي
دور أميركا السلبي أيضًا (؟)» .وبينما
ّ
قد ُيفهم من التساؤل بأن واشنطن لم
يكن لديها دور سلبي في سوريا قبل

ـاف تمامًا
ال ـعــدوان األخ ـيــر ،وه ــذا مـنـ ٍ
للوقائع ،فإنه أضاف« :أنا ال أستبعد
أن يكون قــرار ترامب بقصف سوريا
هــو اإلذن بـتـمــدد داع ــش فــي مناطق
أخرى ،فغالبًا ما تكون أميركا راعية
ل ــإره ــاب ك ـمــا ت ـع ـ ّـودن ــا مـنـهــا ذل ــك».
وتوجه الصدر إلى الرئيس األميركي
ً
قائال إنه «ال ينبغي» عليه «أن ُيفرط
ف ــي تـصــريـحــاتــه وم ــواق ـف ــه وق ــرارات ــه
الــرعـنــاء( ...وال) ينبغي عليه أن يـ َّ
ـزج
نـفـســه ف ــي م ـحــرقــة ج ــدي ــدة ق ــد يــدفــع
الجميع ضريبتها ،وقد تكون سوريا
فيتنام جديدة لهم».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـبـ ـي ــان ،قـ ـ ــال الـ ـص ــدر:
ّ
«لـيـعـلــم ال ـج ـم ـيــع ،أن ت ــدخ ــل أمـيــركــا
ال ـع ـس ـكــري ل ــن ي ـك ــون م ـج ــدي ــا ...فهي
قـ ــد أع ـل ـن ــت ق ـص ـف ـهــا لـ ـل ــدواع ــش فــي
العراق ،وما زال اإلرهــاب جاثمًا على

نور أيوب
بعد  13عامًا على ذكرى «السقوط»،
تعود واشنطن إلــى بغداد بقواها
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ي ـق ــول
م ـصــدر س ـيــاســي ع ــراق ــي «إن ـن ــا لم
ن ـص ــدق ك ـيــف أخ ــرج ـن ــا األم ـيــركــي
م ــن ال ـب ــاد ع ــام  ...2011ل ـقــد خــرج

أراضـيـنــا املـقــدســة ،ولــم يكن تدخلها
م ـج ــدي ــا وال ن ــاف ـع ــا ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق»،
ّ
مستدركًا بالقول« :حسب ظني ،فإن
مثل هذه القرارات ستجر املنطقة إلى
صـ ــراع ،وال سـيـمــا م ــع وج ــود راي ــات
أخ ــرى ت ـ ّـدع ــي تـحــريــرهــا أو إنـقــاذهــا
ل ـس ــوري ــا ال ـج ــري ـح ــة ،والـ ـت ــي ص ــارت
حـطـبــا ل ـصــراعــات سـيــاسـيــة مقيتة».
ودعـ ــا ال ـص ــدر «الـجـمـيــع لــانـسـحــاب
الـعـسـكــري مــن ســوريــا ألخ ــذ الشعب
زم ـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ــور ،ف ـه ــو ص ــاح ــب ال ـحــق
ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ت ـق ــري ــر مـ ـصـ ـي ــره ،وإال
سـ ـتـ ـك ــون سـ ــوريـ ــا ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ركـ ــام
يـكــون املنتفع الــوحـيــد هــو االحـتــال
واإلرهاب».
وفـ ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،أع ـ ـلـ ــن زع ـي ــم
«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» أن «ع ـلــى أمـيــركــا
ّ
كــف أذاه ـ ــا ،كـمــا أن ذل ــك مـطـلــوب من
روسيا والفصائل األخرى ،بل ولعلي
أج ــد مــن اإلن ـصــاف أن ي ـقـ ّـدم الرئيس
ب ـشــار األس ــد اسـتـقــالـتــه وأن يتنحى
ع ــن ال ـح ـكــم ح ـبــا ب ـس ــوري ــا الـحـبـيـبــة،
ليجنبها وي ــات ال ـحــروب وسيطرة
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن ،ف ـي ـع ـط ــي زمـ ـ ـ ــام األم ـ ــر
إل ــى جـهــات شعبية نــافــذة تستطيع
الوقوف ضد اإلرهاب إلنقاذ األراضي
الـ ـس ــوري ــة ب ــأس ــرع وقـ ـ ــت ،ل ـي ـك ــون لــه
موقف تاريخي بطولي ،قبل أن يفوت
األوان».

مـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاب ،ق ـب ــل أن يـ ـع ــود إل ـي ـنــا
الـيــوم مــن نــافــذة مـحــاربــة داع ــش».
ّ
توزع القواعد العسكرية في البالد
يوضح ذلك .ثماني قواعد عسكرية،
كافية لتبيان النيات األميركية في
ّ
بحجة «الحرب
العودة إلى العراق،
على اإلره ــاب» ،والبقاء في مرحلة
«م ــا ب ـعــد داعـ ـ ــش» ،لـلـمـشــاركــة في

إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
وفـ ــق ال ـت ـصــري ـحــات ال ـ ـصـ ــادرة من
واشنطن وبغداد.
وص ــف «الـ ـع ــودة» يـكـشــف خـطــورة
املـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،وح ـ ــاج ـ ــة
واش ـن ـط ــن إلـ ــى ال ـب ـق ــاء ف ــي امل ـي ــدان
ال ـع ــراق ــي م ــن ج ـه ــة ،و«اس ـت ـه ـت ــار»
بعض القوى السياسية العراقية،

وبينما لم ينتشر بيان الصدر كثيرًا
ّ
عبر الوسائل اإلعالمية ،فــإن وسائل
إع ـ ــام إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة اسـتـثـمــرتــه
ّ
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان أن «ال ـ ـص ـ ــدر أص ـب ــح

أول زع ـي ــم س ـيــاســي ش ـي ـعــي عــراقــي
يحث األس ــد على تــرك الـحـكــم» ،وفق
وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» ال ـعــامل ـيــة لــأن ـبــاء.
لكن الوكالة استتبعت هــذا العنوان،

على أميركا كف أذاها ،وذلك مطلوب من روسيا والفصائل األخرى (أ ف ب)

