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العالم
ً
وتفريطها بالبالد نتيجة لقراءاتها
«ال ـس ـط ـح ـيــة» ل ـل ـن ـيــات األم ـيــرك ـيــة،
وال ـ ـت ـ ــي يـ ـب ــديـ ـه ــا «دبـ ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــو
املنطقة الخضراء» ،من جهةٍ أخرى.
قبل  ،2011أي قبل االنسحاب ،عانت
القوات األميركية كثيرًا من فصائل
املقاومة العراقية ،وتتحدث صحف
ّ
بريطانية وأميركية أن غزو العراق
أدى إل ــى مـقـتــل «أك ـث ــر م ــن »4500
جندي أميركي.
ورغ ــم إن ـج ــازات املـقــاومــة العراقية
فــي تطوير وبـنــاء ذاتـهــا ،وتحقيق
ُ
إنجازات ضد املحتل ،فإنها تركت
وح ـي ــدة ،فــي مـعـظــم األح ـي ــان .هــذه
ً
سدى ،بالتأمل
اإلنجازت قد تذهب

وجدت واشنطن
في «داعش» الفرصة
األنسب للعودة
إلى العراق

ف ـق ــط ف ــي خ ــري ـط ــة وجـ ـ ــود ال ـق ــوات
األمـيــركـيــة فــي ال ـع ــراق ،ال ـتــي يبلغ
ع ــدي ــده ــا ال ـ ـيـ ــوم حـ ــوالـ ــى  20أل ــف
جندي ،مع ترجيح أن يزداد بحسب
التصريحات األميركية املستمرة.
ّ
سـيــاسـيــا ،تـمــكــن الـعــراقـيــون ـ ـ بعد
م ـف ــاوض ــات ص ـع ـبــة ـ ـ ـ م ــع ال ـجــانــب
اتفاق عام 2011
األميركي من عقد
ٍ
يقضي بانسحاب قــوات االحتالل،
ُ
ـدد
على أن تبقي واشـنـطــن على عـ ٍ
م ـع ـ ّـن م ــن ج ـن ــوده ــا ،ض ـمــن إط ــار

ـاون أم ـنــي ـ ـ دفــاعــي.
ات ـفــاق ـيــات ت ـع ـ ٍ
ومـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،ب ــدأت واشنطن
تعد ّ
ّ
العدة للعودة إلى العراق ،من
خالل امليدان والسياسة.
فــي ح ــزي ــران مــن ع ــام  ،2014وبعد
س ـ ـ ـقـ ـ ــوط امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل بـ ـ ـي ـ ــد ت ـن ـظ ـي ــم
«داعــش» ،وجدت واشنطن في هذا
ال ـظ ــرف ال ـفــرصــة األن ـس ــب لـلـعــودة
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .دعـ ـ ــت إلـ ـ ــى تـشـكـيــل
قــوات «التحالف الــدولــي» ملكافحة
«داعـ ـ ـ ــش» ،وإل ـ ــى ضـ ـ ــرورة ال ـع ــودة
لـ ـتـ ـق ــدي ــم االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات ل ـل ـج ـيــش
العراق املنهار.
عودة «العسكر»
ـدد
أبـقــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى عـ ٍ
مــن قــواعــدهــا فــي ال ـعــراق ،منذ عام

ربط بعض الناشطين
العراقيين دعوة
الصدر بموقف إقليمي
مستجد له

ّ
ب ــال ـق ــول إن «دعـ ــوتـ ــه ج ـ ــاءت مـغـلـفــة
بـ ـعـ ـب ــارات ت ـم ــدح ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري
وتدين الضربات األميركية».
وف ـ ــي ح ــن رب ـ ــط ب ـع ــض ال ـنــاش ـطــن
ال ـع ــراق ـي ــن دعـ ـ ــوة الـ ـص ــدر ب ـمــوقــف
إقـلـيـمــي مـسـتـجــد ل ــه ،ع ـ ّـب ــر الـبــاحــث
الـ ّعــراقــي ح ــارث حـســن ،عــن اعـتـقــاده
بأنها ليست مفاجئة ،مضيفًا« :أراها
جــزءًا مــن تـحـ ّـول مضى على تبلوره
س ـ ـنـ ــوات ع ـ ـ ــدة( ،ب ـ ـ ـ ــدأ) مـ ــع ت ـصــاعــد
خ ــاف ــات ال ـص ــدر و(رئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ال ـس ــاب ــق نـ ـ ــوري) امل ــالـ ـك ــي» .واع ـت ـبــر
ّ
ً
ح ـس ــن أن ت ـ ـحـ ـ ّـوال ك ـه ــذا «ال تـمـتـلــك
م ـع ـظــم األط ـ ـ ــراف ال ـش ـي ـع ـيــة األخـ ــرى
تـ ـ ــرف ال ـ ـخـ ــوض فـ ـي ــه ،ألنـ ـه ــا خــافــا
لحركة الـصــدر ذات الثقل الشعبي،

 ،2011غير أن عــدد «املستشارين»
ب ــدأ يـتـضــاعــف مـنــذ  .2014ال ـيــوم،
ي ـب ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـع ـس ـكــريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق  9ق ــواع ــد
ّ
تتوزع على الشكل اآلتي:
 -1قاعدة «النصر» أو «فيكتوري»،
وت ـق ــع داخ ـ ــل ح ـ ــدود م ـط ــار ب ـغــداد
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،وت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة
والتحكم والتحقيقات واملعلومات
االستخبارية.
 -2قــاعــدة بـلــد الـجــويــة ،وه ــي أكبر
قاعدة جوية في العراق ،وتبعد 64
كلم شمال العاصمة بغداد.
 -3ق ــاع ــدة ع ــن األس ـ ــد ،ثــانــي أكـبــر
القواعد الجوية فــي الـعــراق ،وتقع
في ناحية البغدادي ،في محافظة
األنبار ،بالقرب من نهر الفرات.
 -4قــاعــدة الـتــاجــي ،الـتــي تـقــع على
بعد  25كلم شمال بـغــداد ،وتشبه
إلى ّ
حد كبير قاعدة «بلد».
 -5قــاعــدة الـحـبــانـيــة أو «ال ـت ـقــدم»،
وت ـ ـق ـ ــع ب ـ ــن م ــديـ ـنـ ـت ــي الـ ـفـ ـل ــوج ــة
والرمادي ،بجوار مدينة الخالدية،
ف ـي ـهــا ك ـل ـي ــات ع ـس ـكــريــة ل ـل ـتــدريــب
األمني ومقار للتحكم والسيطرة.
 -6ق ــاع ــدة ال ـق ـيــارة ال ـجــويــة ،وتـقــع
في محافظة نينوى ،على بعد 300
ك ـلــم ش ـم ــال بـ ـغ ــداد ،وت ـض ــم حــالـيــا
قيادة «العمليات املشتركة» ملعركة
«قادمون يا نينوى».
«رينج».
 -7قاعدة كركوك أو
ُ
 -8ق ــاع ــدة أربـ ـي ــل ،والـ ـت ــي أن ـش ـئــت
مــؤخـرًا بتسهيل مــن رئــاســة إقليم
كردستان بهدف «مواجهة داعش».
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
عــازمــة على إقــامــة قاعدتني لقوات
«العمليات الـخــاصــة» ،فــي منطقة
عكاز قرب مدينة القائم الحدودية،
وفي منطقة الحميرة قرب الرمادي.
ّ
من خالل توزع تلك القواعد ،يظهر
الـ ـ ـح ـ ــرص األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى وص ــل
العراق بسوريا ،وجعلهما ميدانًا
ّ
واحدًا .ويشير التوزع إلى الحاجة
األمـيــركـيــة إل ــى اإلم ـس ــاك املـيــدانــي،
وعــزل إي ــران عــن ســوريــا ،مــن خالل
الـ ـس ــاح ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة .وإن ُج ـم ـعــت
ّ
القواعد في «خط وهمي» ،فإن األمر
يــوضــح ذل ــك ،ويـجـعــل ســوريــا بني
ّ
فــكــي كماشة مــن الـشـمــال الشرقي،
وتحديدًا في القيارة ،ومن الجنوب
الـ ـغ ــرب ــي ،أي ف ــي الـ ـق ــائ ــم ،ع ـل ــى أن
األساسية في مطار
تكون القاعدة ّ
بغداد ،والهدف كله «حرب داعش»،
لكن التساؤل األســاســي يـبــرز« :ما
ب ـعــد داعـ ـ ــش ،مل ـ ــاذا ه ــذا ال ـع ــدد من
القواعد واملستشارين؟».

ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـص ــدري ــن أســاس ـيــن
لـ ـلـ ـق ــوة ،أو واحـ ـ ـ ــد :األول ،تــوظ ـيــف
الهوية الطائفية ،تحت عنوان تمثيل
امل ـك ـ ّـون وح ـقــوقــه ،لـصـنــاعــة شرعية
ً
سياسية ال يمكنها أن تصمد طويال
من دون استمرار االنقسام الطائفي
أو م ــأس ـس ـت ــه ...أمـ ــا (الـ ـث ــان ــي) فـهــو
م ــا ي ـم ـكــن أن ي ــوض ــع ت ـح ــت ع ـن ــوان
سـ ـي ــاس ــات الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ،ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إل ــى
هـنــدســة ت ــوزي ــع الـسـلـطــة عـبــر نـظــام
انـتـخــابــي ،مسيطر على مخرجاته،
وع ـب ــر م ـص ــادر ال ــري ــع والـ ـق ــوة الـتــي
ت ـت ــأت ــى م ــن امل ـن ــاص ــب ال ـح ـكــوم ـيــة».
ّ
ورأى حسن أن «وحده الصدر بحكم
ق ــاع ــدت ــه ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة ق ـ ـ ــادر عـلــى
التملص من هذه املحددات والتعبير
عن متبنيات مستقلة ،يراها البعض
شجاعة أو مغامرة».
ّ
جدير بالذكر أن الـصــدر يــواصــل في
ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ت ـن ـظ ـيــم اح ـت ـج ــاج ــات
مل ـنــاصــريــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة،
ت ـ ـحـ ــت ش ـ ـع ـ ــار «م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة الـ ـفـ ـس ــاد
واملطالبة بإصالحات» .وهو كان قد
أعلن أمام مناصريه في نهاية الشهر
املاضي ،وبصورة مفاجئة ،أنه كان قد
تلقى «تهديدات ّ باالغتيال» ،وذلك في
وقت ُيقال فيه إنه يبحث عن تمايز له
ضمن الخريطة السياسية العراقية.
(األخبار)
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صهر ترامب ...بول بريمر جديد

الحدود العراقية للشركات الخاصة
تفتح الزيارة التي قام بها كبير
مستشاري البيت األبيض ،اآلتي من عالم
إلى العراق ،الباب
العقارات ،جاريد كوشنيرَ ،
على عملية «احتالل مخصخص» ،تتوسل
بالشركات األمنية واالستثمارية لتحقيق
أهداف سياسية واقتصادية ،إلى جانب
الحرص األميركي على إبقاء أكبر عدد من
القواعد العسكرية في بالد الرافدين ،بعد
هزم «داعش»
دعاء سويدان
«مــوضــوعـنــا ال ـيــوم هــو خـصــم يشكل
تهديدًا خطيرًا ألمن الواليات املتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .هـ ــذا ال ـخ ـص ــم ه ــو واح ــد
مــن آخــر معاقل التآمر املــركــزي ،وهو
يحكم من خالل فرض خطط خمسية.
ويـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول ،م ـ ـ ــن عـ ــاص ـ ـمـ ــة وح ـ ـي ـ ــدة،
فــرض مطالبه ...وهــو يخنق ،باطراد
وحـشــي ،الفكر الحر ويسحق األفكار
الجديدة ...هذا الخصم أكثر قربًا من
الديار .إنه بيروقراطية البنتاغون».
تلك مقتطفات من خطاب ألقاه وزير
الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي األس ـ ـبـ ــق ،ف ــي ظــل
إدارة جـ ـ ــورج ب ـ ــوش االبـ ـ ـ ــن ،دون ــال ــد
رامسفليد ،في  10أيلول  .2001خطاب
أراد من خالله رامسفيلد الدعوة إلى
إح ــال ن ـمــوذج جــديــد مـحــل الـنـمــوذج
«الـبـيــروقــراطــي» ،يرتكز على القطاع
ّ
الخاص ،معتبرًا أن ذلك «مسألة حياة
كل أميركي أو موته في النهاية».
ك ــان ــت ك ـل ـم ــات رام ـس ـف ـل ـي ــد ال ـ ـشـ ــرارة
األول ــى النـطــاق أكـبــر عملية توظيف
للشركات الخاصة في حروب الواليات
املتحدة الخارجية ،بهدف تأمني الدعم
ال ـلــوج ـس ـتــي ل ـل ـج ـنــود ال ــزاح ـف ــن إلــى
ما وراء البحار ،وتحريرهم من عبء
يرتكبونه
املسؤولية واملحاسبة عما
ّ
في الدول املستهدفة ،وبالتالي تخفف
واش ـن ـط ــن م ــن الـ ـص ــورة «الــوح ـش ـيــة»
الـ ـ ـت ـ ــي ت ــاحـ ـقـ ـه ــا كـ ـلـ ـم ــا ق ـ ـ ـ ــررت غـ ــزو
اآلخــريــن .استراتيجية يبدو أن إدارة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـح ــال ــي ،دونــالــد
ت ــرام ــب ،تـنـحــو مـنـحــاهــا ،وخـصــوصــا
فــي مــا يـتـصــل بتعاملها مــع ال ـعــراق،
وإن اختلفت الغايات واألدوات.
جـ ــاريـ ــد ك ــوشـ ـن ــر ،ك ـب ـي ــر م ـس ـت ـشــاري
البيت األبيض وصهر ترامب ،والذي
أوكــل إليه األخـيــر ،مــن ضمن املهمات
ال ـت ــي كـلـفــه ب ـه ــا ،تـقـيـيــم ح ــال ال ـحــرب
ع ـل ــى «داع ـ ـ ـ ــش» ،نـ ـم ــوذج واضـ ـ ــح مــن
مـ ـقـ ـتـ ـضـ ـي ــات ت ـ ـلـ ــك االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة.
كوشنر ،القادم من عالم االستثمارات
العقارية ،يطمح وفــق صحف غربية،
إل ـ ــى ت ـح ــدي ــث ال ـح ـك ــوم ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس امل ـ ـس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص .من هنا ،جاء تعيني كوشنر
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ـ «مـ ـكـ ـت ــب الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
للتجديد األميركي» ،املناطة به مهمة
ت ـجــديــد ال ـح ـكــومــة ال ـف ــدرال ـي ــة ،وال ــذي
ُيـفـتــرض أن ي ـقــوم الـسـيــاســي ال ـشــاب،
عن طريقه ،بنقل ذهنية عالم األعمال
وخـطــواتــه أو مـمــارســاتــه إلــى القطاع
العام.
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ال
يعود مستغربًا قيام تــرامــب بإرسال
ص ـ ـهـ ــره ،ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى ال ـخ ـب ــرة
الحكومية والدبلوماسية ،على رأس
وفد عسكري إلى العراق في األسبوع
املاضي ،البلد الذي يعتقد ترامب بأن
واشنطن أضاعته من بني يديها ،ولم
تستثمر فيه بما يكفي بقدر ما أهدرت
تــريـلـيــونــات ال ـ ــدوالرات .حـتــى تتضح
ال ـصــورة ،يـبــدو مـفـيـدًا اسـتـحـضــار ما
سبق زيارة كوشنر ،الذي استكمل في

استكمل كوشنر في بغداد المباحثات
التي أجراها العبادي مع ترامب (أ ف ب)

الهدف واضح:
تريد واشنطن
إحكام القبضة على
الحدود مع سوريا

بغداد املباحثات التي أجراها رئيس
ال ــوزراء الـعــراقــي ،حيدر الـعـبــادي ،مع
ت ــرام ــب ،ف ــي واش ـن ـط ــن ،ومـ ــا أعـقـبـهــا
م ــن م ــواق ــف ع ــراق ـي ــة وأمـ ـي ــركـ ـي ــة .فــي
 27آذار املــاضــي ،أك ــد ال ـع ـبــادي ،عقب
عــودتــه مــن الــواليــات املـتـحــدة ،األنـبــاء
التي تم تداولها عن تعاقد بغداد مع
شــركـتــن أمـيــركـيـتــن لـتــأمــن الـطــريــق
الدولي املمتد من موانئ البصرة إلى
الـ ـح ــدود م ــع األردن .وق ـ ــال ال ـع ـبــادي
لرؤساء الكتل البرملانية إن الشركتني
سـتـتــولـيــان «مـســؤولـيــة تــأمــن الـخــط
ال ــدول ــي بـعـمــق خـمـســة كـيـلــومـتــرات»،
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى «أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء املـ ـن ــاط ــق
وامل ـحــاف ـظــات ال ـتــي يـمــر بـهــا الـطــريــق
السريع لتوفير الحماية على جانبيه
من أجل دخول البضائع وخروجها».
ت ـصــريــح سـبـقــه ب ــأي ــام وصـ ــول فــريــق
استطالع تابع لشركة أمنية أميركية
إلى املنطقة املذكورة ،في ما قال قائد
«الـتـحــالــف الــدولــي» الـجـنــرال ستيفن
تاونسند إنها «تنقالت باالتفاق مع
الحكومة العراقية» .الالفت أن مجلس
العشائر األنبارية املناهضة لتنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ل ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــردد ف ـ ــي اإلف ـ ـصـ ــاح
ع ــن أن «ال ـ ـقـ ــوة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ستحمي الشريط الفاصل بني العراق

وس ــوري ــا» ،وأن «ال ـش ــرك ــة األمـيــركـيــة
املستثمرة ستقوم باستخدام تقنيات
حديثة من طائرات مسيرة وكاميرات
م ــراقـ ـب ــة ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـط ــري ــق» .ال ـه ــدف
واض ـ ــح إذًا :إن ـه ــا الـ ـح ــدود ال ـســوريــة
الـعــراقـيــة الـتــي تــريــد واشـنـطــن إحكام
القبضة عليها ،منعًا لتشكل منطقة
نفوذ حيوية إليران وحلفائها ما بني
العراق وسوريا .هدف تأتيه واشنطن
هذه املرة من بوابة الشركات األمنية،
بالتوازي مع تواصل ضغوطها ملنع
«الحشد الشعبي» مــن دخــول تلعفر،
وإطالقها بني الحني واآلخــر عمليات
ع ـشــائــريــة ض ــد تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» في
غ ــرب األنـ ـب ــار ،ك ــان آخ ــره ــا ق ـبــل أي ــام،
حيث انطلقت قوات من الفرقة األولى
وح ـشــد عـشــائــر األنـ ـب ــار ،بــإس ـنــاد من
طيران «التحالف الدولي» ،الستعادة
مناطق في جنوب غرب قضاء عانة.
هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــاق ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق ع ـلــى
«الـ ـحـ ـش ــد» وح ـل ـف ــائ ــه ،يـ ــوازيـ ــه ع ـمــل،
ك ــان مـتــوقـعــا ،إلع ــادة االسـتـيــاء على
األصـ ـ ـ ــول ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة تـحــت
ستار االستثمار .بعد أيام على زيارة
كوشنر ،الذي تفيد معلومات بمنحه
جزءًا من «قصر سندباد» في املنطقة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء (ت ـ ـ ــم تـ ـشـ ـيـ ـي ــده ف ـ ــي ع ـهــد
نظام البعث ،وأعيد ترميمه ليصبح
ق ـص ـرًا ل ـل ـمــؤت ـمــرات ال ــدول ـي ــة ،ق ـبــل أن
ُيمنح للسياسي بهاء األرعجي الذي
أنفق على إصــاحــه  4ماليني دوالر)،
قـ ــام ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـع ــراق،
دوغ ـ ـ ــاس س ـل ـي ـم ــان ،بـ ــزيـ ــارة ملــدي ـنــة
ال ـج ـبــايــش ج ـن ــوب م ـحــاف ـظــة ذي قــار
لتفقد األه ــوار العراقية .هناك ،تعهد
سليمان بتشجيع الشركات األميركية
وح ـث ـه ــا ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ق ـطــاع
الـسـيــاحــة بـمـنــاطــق أهـ ــوار الـجـبــايــش
ً
وعـ ـ ـم ـ ــوم مـ ـح ــافـ ـظ ــة ذي قـ ـ ـ ــار ،ق ــائ ــا
إن «الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـح ـثــت مــع
إدارة املـحــافـظــة سـبــل تـطــويــر القطاع
السياحي في مناطق أهوار الجبايش
بعد ضمها إلى الئحة التراث العاملي،
مــن أجــل تــوفـيــر فــرص الـعـمــل لــأيــدي
العاملة املحلية ملواجهة األزمة املالية
ُ
الحالية» .ذريعة ال ُيستبعد أن ترفع
الفتتها فــي املـنــاطــق الغنية بالنفط،
الذي يعتقد ترامب أنه كان على بالده
أن «تأخذها عــام  ،»2003متوقعًا أنه
«ربـمــا سـتـكــون هـنــاك فــرصــة أخ ــرى»،
تـتــدثــر بـ ــرداء االسـتـثـمــار والـتــوظـيــف
والدعم املالي ،وتستبطن عملية نهب
قد ال تكون شركات املقاوالت الخاصة
مستبعدة من إجراء ات حمايتها.
ه ــي إذًا االسـتــراتـي ـجـيــة «الـتــرامـبـيــة»
القائمة على تحقيق أرباح أكبر بكلفة
أقــل ،وتنويع وجــوه «الـغــزوة املبكرة»
لـلـعــراق ،كـمــا سمتها صـحــف غــربـيــة،
حـ ّتــى ال تـبــدو واشـنـطــن كــأنـهــا تعود
بقضها وقضيضها العسكريني إلى
بــاد الــرافــديــن .إال أن ذلــك ال يعني أن
الواليات املتحدة تخلت عن طموحها
ب ـت ـع ــزي ــز ق ــواع ــده ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة عـلــى
األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة عــديــد
جنودها هناك .جاريد كوشنر ،الذي
ي ــدور حــديــث عــن توسيع صالحياته
وم ـن ـحــه ن ـف ــوذًا أش ـب ــه ب ـمــا ك ــان لـبــول
بــري ـمــر أي ـ ــام االح ـ ـتـ ــال ،ب ـح ــث ،خــال
لـقــائــه ال ـع ـبــادي ،اإلب ـق ــاء عـلــى ال ـقــوات
األميركية في العراق بعد هزم تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،وم ـن ـح ـه ــا قـ ــواعـ ــد دائـ ـم ــة.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ت ـنــوي زيـ ــادة عــديــد قــواتـهــا،
ال ـبــالــغ حــال ـيــا  22أل ـفــا م ــا ب ــن جـنــود
وم ـس ـت ـشــاريــن وم ـت ـع ــاق ــدي ــن ،إلـ ــى 40
أل ـف ــا .زي ـ ــادة ت ـت ـط ـلــب ،ط ـب ـعــا ،مــواف ـقــة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،وهـ ـ ــو م ـ ــا قــد
تعمد اإلدارة األميركية إلــى االلتفاف
عليه بــإرســال تـعــزيــزات على دفـعــات،
واالسـتـعــانــة بـشــركــات خــاصــة للقيام
بـبـعــض م ـه ـمــات ال ـج ـي ــش ،وبــال ـتــالــي
تقليص عدد البزات الرسمية ملصلحة
املقاولني الخاصني.

