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العالم

السورية ...وقد نشتبك مع األميركي
ّ
مجددًا ،دون أن نعتمد على
بالبالد
تـ ـح ــالـ ـف ــات قـ ــد يـ ـك ــون ف ّـي ـه ــا شـبـهــة
ـل» .يـتــابــع
احـ ـت ــال أو ش ـب ـهــة ّتـ ــدخـ ـ ً
مقدمًا رؤية تناغي
املهندس حديثه،
إجـ ــابـ ــة م ـت ــوق ـع ــة مـ ـن ــه« .األمـ ـي ــرك ــي
صاحب مشروع قديم ،وهو مشروع
الـسـيـطــرة عـلــى امل ـن ـطـقــة» .يـعـ ّـبــر عن
ّ
موقفه الشخصي ،مؤكدًا أنه موقف
السواد األعظم من العراقيني الرافض
للوجود األميركي .لكنه يعذر الدولة
والـحـكــومــة لتحالفها مــع واشنطن
في الحرب على «داعش»ُ .يلزم نفسه
ـ ـ رغ ــم ع ــدم اقـتـنــاعــه بــالـتـحــالــف مع
واشـنـطــن ـ ـ ب ـضــرورة اح ـتـ ٌـرام ق ــرارت
الــدولــة .فالحكومة مقتنعة بجدوى
قـ ــوى «ال ـت ـح ــال ــف» ،إال أنـ ــه يـتـمـ ّـســك
بقناعته الشخصية «ب ــأن مــا يقوم
بـ ــه ال ـت ـح ــال ــف عـ ـم ــوم ــا ،واألمـ ـي ــرك ــي
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ،ل ـ ـيـ ــس م ـ ـجـ ــديـ ــا وغـ ـي ــر
مفيد ،وأن العراق في ً
غنى عنه ،وال
يحتاجهم فــي واق ــع األم ــر» .يستدل
على ذلك ّمن خالل «إنجازات الحشد
الـ ـت ــي ح ــقـ ـق ــت ب ــإمـ ـك ــان ــات م ـع ـقــولــة

وإم ـكــانــات ال ــدول ــة» ،مستشهدًا بما
«ي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه ط ـ ـيـ ــران الـ ـجـ ـي ــش وال ـ ـقـ ـ ّـوة
ّ
الجوية في هذه الصحراء الشاسعة
الـتــي نـمـشــي بـهــا (غــربــي نـيـنــوى)»،
بوصفه «جهدًا ممتازًا وكافيًا».
املهندس ال ــذي يــرفــض دخ ــول بــاده
«حلف» أحادي الجانب (على
في أي
ٍ
ّ ّ
غــرار «التحالف الــدولــي») ،يــؤكــد أن
ـروع
الـ ـع ــراق الـ ـي ــوم ف ــي ص ـلــب «مـ ـش ـ ٍ
إق ـل ـي ـم ــي» يـ ـتـ ـع ــاون مـ ــن خ ــال ــه مــع
جيرانه في مكافحة اإلرهاب .يوضح
أن «الحكومتني السابقة والحالية،
ّ
الجوي
قد اتخذتا قرارًا بفتح املجال
لـ ـلـ ـط ــائ ــرات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وال ــروسـ ـي ــة
إلسـ ـ ـن ـ ــاد سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،رغ ـ ـ ــم ال ـض ـغ ــوط
ّ
املستمرة بمنع بغداد من
األميركية
ّ
جوي بني طهران ودمشق»،
فتح خط
الفتًا إلــى أن «أمننا القومي يتحقق
ب ــأم ــن س ـ ــوري ـ ــا ،ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وال ـي ـم ــن،
وجميع دول املنطقة».

مواجهة مرتقبة مع األميركي؟
ثالثة أعوام على تأسيس «التحالف

الدولي» ،واملهندس ال يرى «أي قيمة
مضافة لــه فــي الـحــرب على داعــش»،
وه ـ ــو أمـ ـ ـ ٌـر ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ال ــوج ــود
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،ال ـ ـ ــذي بـلــغ
إزاء الـعـشــريــن أل ــف ج ـنــدي ،بحسب
مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» .ال ـحــديــث عن
«عـ ــودة األم ـيــركــي» إل ــى ال ـع ــراق ،من
ن ـ ــاف ـ ــذة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب»،
ي ــرفـ ـض ــه امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ،فـ ــ«نـ ـحـ ــن ضــد
الوجود األجنبي مطلقًا ،أكان وجودًا
شركات
عسكريًا أم أمنيًا (على شكل
ٍ
أمـ ـنـ ـي ــة) ،وال ن ـع ـت ـقــد ب ـ ـجـ ــدوى ه ــذا
الحضور أبدًا».
ورغم التزامه القرارات الحكومية ،إال
أنه يبدي عتبًا مبطنًا على األحــزاب
والقوى السياسية التي وافقت على
هذا الوجود .التزام القرار الحكومي
ال يلزم املهندس و«الحشد» بالقبول
والصمت إزاء ما يجري ،بل يدفعهم
إلـ ـ ــى «امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ع ـس ـكــريــا
وأمـ ـنـ ـي ــا» ،وال ـت ـح ــذي ــر م ــن «ازدي ـ ـ ــاد
ُ
أعدادهم ،التي باتت تستقدم بذريعة
حـمــايــة م ـطــار ،أو حـمــايــة طــريــق ،أو

حضور مستشاري
حزب الله إلى العراق
هو بعلم الدولة
وموافقتها

ح ـمــايــة ح ـ ـ ــدود» .وي ـص ــف املـهـنــدس
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ب ـم ـخ ـت ـلــف
م ـشــاربــه وأل ــوان ــه ـ ـ ـ ف ــي ال ـب ــاد بــأنــه
ّ
ويشدد
«خط أحمر قاتم ّبلون الدم».
على أن ذلــك «يــؤثــر بالسيادة ،فيما
الحكومة والقوى السياسية تعتقد
ب ــأن ــه ال يـ ــؤثـ ــر» ،داعـ ـي ــا ّإيـ ــاهـ ــم إل ــى
«إعادة النظر في هذا املوضوع».
وأم ـ ـ ــام ه ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ،ف ـ ــإن إم ـكــان ـيــة
حدوث احتكاك أو اشتباك بني قوات
«ال ـح ـش ــد» والـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة أم ـ ٌـر
ٌ
وارد ج ـ ّـدًا ،وال يستبعده املـهـنــدس،
وذلك «إذا جرى التعدي على سيادة
الـ ـع ــراق» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه «ح ـتــى اآلن
ل ــم ي ـح ــدث ذل ـ ــك ،ف ـق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
املـشـتــركــة ،الـتــي تـتــواصــل مــع قـيــادة
التحالف ،ال تسمح بوقوع مثل هذا
االحتكاك».

ال للسياسة

جاهزون للتحقيق

ّ
ُيتهم «الحشد» من قبل بعض األطياف العراقية بالخطف والسرقة.
ٌ
فاالختفاء القسري في العراق موجود في كل املناطق ،في ديالى ،واألنبار،
واملوصل «واملوضوع ليس له أي عالقة بالحشد» .ويصف املهندس ما يتهم
به «الحشد» بأنه «ادعاءات» ،الفتًا إلى أن «قيادة الحشد تتابع تلك القضايا
بدقة من خالل جهاز األمن» .ويبدي استعداده للتحقيق في تلك القضايا،
ً
متسائال« :من اختطفهم؟ الحشد؟ ضاعوا؟ فصيل؟ أنا مستعد للتحقيق
في كل شيء ،ومستعد أيضًا للمحاسبة» .ويعيد املهندس طرح سؤاله:
«نحن قضيتنا اإلنسانّ ،
ً
نرتكب جريمة؟ وليش
ودماء ،فكيف
نقدم أرواحًا
ّ
ً
نخطف؟ أصال قانونًا ،نستطيع اعتقال أي شخص ونسلمه للقضاء ،وإذا
في حوادث جاهزون للتحقيق» ،مضيفًا أنه «لم تسجل علينا حادثة واحدة
إلى هذه اللحظة ،ألننا ال نريد أن نعمل خارج القانون».

وف ــي ال ـج ـن ــوب ،عـ ــادت االش ـت ـبــاكــات
للتجدد فــي حــي املنشية فــي مدينة
درع ــا ،بــال ـتــوازي مــع قـصــف متبادل
بني الجيش والفصائل املسلحة في
ّ
أحياء املدينة الجنوبية .وبينما تركز
الـقـصــف املــدفـعــي وال ـج ــوي للجيش
أحياء درعا القديمة ،استهدفت عدة
قــذائــف صاروخية أحـيــاء السحاري
وال ـض ــاح ـي ــة واملـ ـس ــاك ــن ال ـع ـس ـكــريــة
ومـ ـيـ ـسـ ـل ــون ،الـ ـت ــي ي ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
ال ـج ـيــش ،وأدت إل ــى إص ــاب ــة خمسة
م ــواطـ ـن ــن ب ـ ـجـ ــراح ووقـ ـ ـ ــوع أض ـ ــرار
مـ ـ ــاديـ ـ ــة .وت ـ ـضـ ــع االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات فــي
املــدي ـنــة املـشـمــولــة بــات ـفــاق «مـنــاطــق
تخفيف التصعيد» أسئلة كثيرة عن
مدى قدرته على الصمود في مجمل
امل ـ ـي ـ ــدان ،ل ـي ـت ـيــح اس ـت ـك ـم ــال ن ـشــاط

املحادثات في جنيف.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أع ــرب املبعوث
األم ـمــي ستيفان دي مـيـسـتــورا ،عن
ثقته التامة بإمكانية انعقاد جولة
ســابـعــة مــن مـحــادثــات جنيف خــال
ش ـه ــر حـ ــزيـ ــران امل ـق ـب ــل .وقـ ـ ــال خ ــال
ع ــرض ــه ت ـق ــري ـرًا أم ـ ــام مـجـلــس األم ــن
الــدولــي عــن الـجــولــة ال ـســادســة التي
انتهت الجمعة املــاضــي ،إن «جميع
ّ ً
تقبال لفكرة أن دعوة
االطــراف أبــدت
األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـج ــول ــة س ــابـ ـع ــة».
وأضــاف أنه «للمرة األولــى ،حصلنا
على موافقة جميع األطراف ليناقشوا
معنا على مستوى الخبراء» ،معتبرًا
أن هــذه «مرحلة جــديــدة فــي اإلع ــداد
ملـفــاوضــات حـقـيـقـيــة» .ولـفــت إل ــى أن
اجتماعات الخبراء «لــم يكن هدفها

أن تحل محل املفاوضات الرسمية»،
وأن األمـ ــم امل ـت ـح ــدة «ال تـسـعــى إلــى
ص ـيــاغــة دس ـت ــور سـ ــوري جــديــد في
جنيف ...بل التمهيد للحظة سيقوم
فيها الـســوريــون بــذلــك» .وأش ــار إلى
أن «اتفاق (مناطق تخفيف التوتر)...
كــان واعـ ـدًا وحـقــق تغيرًا ملموسًا»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن ي ــدع ــم
محادثات جنيف التي بدورها يمكن
أن تــدعــم مـحــادثــات أسـتــانــا» .وأدان
اعـتــداء تنظيم «داع ــش» على أحياء
مدينة دير الــزور وعلى قرية عقارب
الصافية في منطقة السلمية.
إلى ذلك ،بحث نائب وزير الخارجية
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف ،مع
السفير السوري لدى موسكو رياض
ح ــداد ،ت ـطــورات الــوضــع فــي ســوريــا

ثالثة أعوام على تأسيس «الحشد»،
الــذي يصفه املهندس بأنه «مشروع
جـ ـه ــادي» ،ف ــ«ال ـح ـشــد اب ــن ال ـف ـتــوى،
وأصله شعبي ،وله إطاره القانوني،
وهو هيئة الحشد»ّ .
قصة «الحشد»
ال ــذي بــات الـيــوم ج ــزءًا مــن املؤسسة
األمنية ـ العسكرية املشتركة ،بعد أن
ُ
أق ـ ّـره الـبــرملــان ،ال يجب أن تكتب لها
ٌ
فـصــول سياسية« :الحشد ليس من
املفروض أن يشتغل في السياسة ،بل
علينا أن نحمي العملية السياسية،
وال ن ــدخ ــل فـ ــي تـ ـن ــاف ــس س ـي ــاس ــي،
هــذا خـلــط» .نقاطع املـهـنــدس« :مــاذا
تعني بحماية العملية السياسية؟»،
ي ـج ـيــب« :ن ـح ـمــي ال ـن ـظ ــام ال ـبــرملــانــي
االتحادي ،وفقًا ملا جاء به الدستور.
ونـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــي م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا ،ونـ ـ ـظ ـ ــام
الحكم ،والـنــاس ،واألرض ،ونحارب
اإلرهاب».
م ـه ـمــة «ال ـح ـش ــد» ل ــن تـنـحـصــر عند
ّ
هذا الحد ،بل يرى املهندس أن علينا
واجب «املساعدة في فك االشتباكات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـضـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـونـ ـ ــات
العراقية» .فشيطنة «الحشد» يمكن
أن ت ـج ـعــل م ـن ــه ع ــام ــل ف ـت ـن ــة ،إال أن
املهندس يريده أن يمارس «دور فك

«م ـ ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ م ــذك ــرة
(مـنــاطــق خـفــض ال ـتــوتــر) ،لتخفيف
العنف وتحسني وصــول املساعدات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» .ولـ ـف ــت بـ ـي ــان ل ـ ـ ــوزارة
الـخــارجـيــة إل ــى أن الــديـبـلــومــاسـ َّـيــن
«بحثا في كيفية توفير ظروف إعادة
إع ـمــار الـبـنــى األســاسـيــة فــي الـبــاد،
وعــودة الالجئني الطوعية ،وتنظيم
الـتـ َســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا أنــه
نوقشت نتائج الجولة األخـيــرة من
محادثات جنيف.
(األخبار)
ّ
تجددت ّاالشتباكات
في حي المنشية
في مدينة درعا
(أ ف ب)

االشتباكات املوجودة غرب املوصل،
ول ــن نـسـمــح بــوقــوع ن ــزاع أو انـتـقــام
في املنطقة ،ولن نكون طرفًا مع فالن
ضد فالن ،فالحشد يفترض أن يبقى
ق ــوة مـحــايــدة سليمة للجميع ،قــدر
اإلمكان».
يـ ـح ـ ّـدد امل ـه ـن ــدس وج ـه ــة «ال ـح ـش ــد»
في نيسان  2018موعد االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن خـ ـ ـ ــوض «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد»
لــانـتـخــابــات ب ــات يـتـصـ ّـدر نقاشات
ـزم،
األروق ـ ــة الـسـيــاسـيــة املـغـلـقــة .ب ـحـ ٍ
ي ـح ـس ــم الـ ـق ــائ ــد امل ـ ــوق ـ ــف« :ال ـح ـش ــد
ل ــن ي ــذه ــب ف ــي اتـ ـج ــاه امل ـنــاف ـســة في
العملية السياسية ،وإذا دخلنا في
ـرف
قــائـمــة كـحـشــد أصـبـحـنــا ك ــأي طـ ٍ
سـيــاســي» ،م ـشـ ّـددًا على أن «الحشد
جـ ـه ــاز أمـ ـن ــي ـ ـ ـ عـ ـسـ ـك ــري ،إذ نـعـمــل
حاليًا على دمج التشكيالت (التابعة
ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــزاب والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة)
داخـ ــل ال ـح ـشــد ،وفـ ـ ّـك ارت ـبــاط ـهــا عن
فصائلها».

عن مغنية وبدر الدين

قـ ــد يـ ـك ــون ال ـس ـب ــب ّ
األول لـشـيـطـنــة
«ال ـح ـش ــد» م ــن ق ـبــل اإلع ـ ــام الـغــربــي
ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي خ ـص ــوص ــا،
الــدور اإليــرانــي في تشكيله .ال ينكر
املهندس ذلك ،بل يعترف ويذهب ّ
حد
«االفتخار واالعتزاز» ،فـ«إليران دورٌ
ّ
كبير في احتضان الشيعة ،والسنة،
والـكــرد ّإب ــان حكم النظام السابق»،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا «أس ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــت ف ــي
تأسيس قواتنا الجهادية ،وطورتها
ـ ـ ـ أه ـم ـه ــا م ـن ـظ ـمــة ب ـ ــدر ـ ـ ـ ف ــال ـح ــرس
دعـ ـمـ ـن ــا ،ودربـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا» .وب ـ ـعـ ــد س ـق ــوط
نظام الرئيس صدام حسني (نيسان
« ،)2003ســانــدت إي ــران ال ـعــراق بكل
شـ ــيء ،م ــادي ــا ،ومــال ـيــا ،وسـيــاسـيــا».
وف ــي ح ــزي ــران « ،2014حـيـنـمــا لـ ّـبــى
الـعــراقـيــون ن ــداء املرجعية ،كــان دور
الحرس الـثــوري واضحًا في تدريب
قواتنا».
ع ــاق ــات امل ـه ـنــدس تـمـتــد إل ــى لبنان
أيـ ـض ــا .ي ـس ـتــذكــر ال ـش ـه ـيــديــن ع ـمــاد
مـ ـغـ ـنـ ـي ــة ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى بـ ـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن،
فـ«عالقتي الشخصية معهما قديمة،
وم ـ ـ ــع ب ـق ـي ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــوة ف ـ ــي املـ ـق ــاوم ــة
واألمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله» ،كاشفًا أن «أولــى الخاليا
الـ ـجـ ـه ــادي ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة
العراقية في عام  1982كان قد دربها
ع ـمــاد وم ـص ـط ـفــى ،وق ــد دربـ ــا أيـضــا
أولى الخاليا للمقاومة ضد االحتالل
ب ـ ـعـ ــد  .»2003ويـ ـ ـص ـ ــف املـ ـهـ ـن ــدس
مشاركة حزب الله كـ«مستشارين في
الحرب ضد داعش باملهمة ّ
جدًا ،وقد
ّ
قدموا شهداء وجرحى» ،الفتًا إلى أن
«نصرالله أرسل شبابًا إلى هنا بعلم
الدولة العراقية ،وبموافقتها».
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