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العراق يعود الحراك النيابي إلخراج القوات األجنبية من العراق إلى الواجهة ّ
مجددًا ،مع بداية الفصل التشريعي
ّ
الثاني .وفي مقابل هذا الحراك ،يواصل األميركيون ّ
تمددهم في محافظة األنبار ،في ظل إنشائهم قاعدتين عسكريتين
جديدتين ،على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية واألردنية ،ضاربين عرض الحائط بمطالبة القوى
السياسية بخروجهم .أما الحكومة االتحادية ،فتغيب عن التعليق سلبًا أو إيجابًا على خطوة تحمل صبغة احتالل جديد

قاعدتان جديدتان في األنبار

ّ
األميركيون يتمددون
نور أيوب
أن ـ ـهـ ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي إج ـ ـ ــازة
ّ
العد
فصله التشريعي األول ،ليبدأ
ال ـع ـك ـســي أمـ ـ ــام الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
املناوئة لواشنطن إلثبات جديتها
فـ ــي إقـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون إخـ ـ ـ ــراج الـ ـق ــوات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
األميركية ،مــن بــاد الــرافــديــن .وهو
قانون تبدو إمكانية سلوكه طريقه
إلـ ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ م ــره ــون ــة بـ ـق ــدرة تـلــك

حاولت واشنطن إقناع
بغداد بإشراكها في التنقيب
عن الغاز في غرب العراق
ال ـق ــوى ع ـلــى ف ــرض ش ــروط ـه ــا على
واشنطن وحلفائها املحليني .وفي
انـتـظــار مــا س ـيــؤول إل ـيــه االشـتـبــاك
املرتقب تحت قبة البرملان ،يواصل
األمـ ـي ــركـ ـي ــون تـ ـم ـ ّـدده ــم ال ـع ـس ـكــري
فــي املـحــافـظــات الـغــربـيــة ،عـلــى رغــم
إع ــان الـحـكــومــة االت ـحــاديــة املتكرر
أنه ما من «قواعد عسكرية خالصة
لألميركيني» ،بــل وجــود استشاري
فقط ال يتجاوز عشرة آالف جندي،
ضـمــن ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة
للقوات العراقية.
ل ـكــن امل ــؤك ــد ،وف ــق م ـص ــادر مـتـعــددة
(رس ـم ـي ــة وغ ـي ــر رس ـم ـي ــة) ،أن الـحــد
األدن ــى لتلك الـقــوات يتجاوز عشرة

آالف ج ـ ـ ـنـ ـ ــدي ،مـ ـ ــوزعـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى 13
قـ ــاعـ ــدة عـ ـسـ ـك ــري ــة ،أضـ ـيـ ـف ــت إل ـي ـهــا
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا قـ ـ ــاعـ ـ ــدتـ ـ ــان ف ـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى مـ ـش ــارف
املثلث الـحــدودي العراقي ـ ـ السوري
ـ ـ ـ ـ ـ األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وبـ ـحـ ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ــإن إح ــداثـ ـي ــات هــاتــن
القاعدتني هي على النحو اآلتي:
 -1ال ـقــاعــدة األولـ ــىN»34.0›04°33 :
 ،E»43.2›35°39أو مــا ُيـعــرف سابقًا
ب ــ«م ـط ــار  ،»H3ت ـقــع ش ـمــالــي الـخــط
الدولي الرابط بني بغداد ودمشق.
 -2الـقــاعــدة الثانيةN»37.4›55°32 :
 ،E»49.1›44°39تقع جنوب القاعدة
األول ـ ـ ـ ــى ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ج ـن ــوب ــي ال ـخــط
الدولي الرابط بني بغداد ّ
وعمان.
وكـ ــانـ ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ــام م ـح ـل ـيــة قــد
ذك ــرت أن ال ـق ــوات األمـيــركـيــة تعتزم
إنشاء قاعدة عسكرية ثابتة بالقرب
مـ ــن املـ ـثـ ـل ــث ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ـ ـ ـ
السوري ـ ـ األردني ،مضيفة أن آليات
نـقـلــت أس ـل ـحــة ومـ ـع ـ ّـدات م ــن األردن
بــات ـجــاه األراض ـ ــي ال ـعــراق ـيــة إلنـشــاء
ق ــاع ــدة ت ـش ــرف ع ـلــى هـ ــذه امل ـنــاطــق.
ونـقـلــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام نـفـسـهــا عن
مـصــادر عسكرية عراقية أن الـقــوات
األم ـيــرك ـيــة ت ـصــول وت ـج ــول بــالـقــرب
من الحدود العراقية ـ ـ السورية ،ولها
قواعد عسكرية في مناطق مختلفة
من صحراء األنبار الغربية ،غير أنها
تـطـمــح إل ــى إن ـش ــاء ق ــاع ــدة عسكرية
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة تـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ـج ـ ـ ّـه ـ ــزة ب ــأن ـظ ـم ــة
ع ـس ـك ــري ــة مـ ـتـ ـق ــدم ــة ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن

واشنطن ّ
تهدد األكراد:
نحن أو اإلرهاب!

مصادر «الحشد» :األميركيون يسعون إلى اإلمساك بالخط الدولي ألنه ّ
يسهل مراقبة
«خط امتداد محور المقاومة :طهران ــ بغداد ــ دمشق ــ بيروت» (تصميم :سنان عيسى)
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يأمل طيف واسع من القوى السياسية أن ينجح ،مطلع األسبوع املقبل ،في
إقرار قانون يدعو إلى إخراج القوات العسكرية األجنبية من البالد ،أو في
ّ
الحد من تنظيم وجودها بموجب إطار قانوني .ووفقًا ملصادر سياسية،
ّ
إن قوى «البيت الشيعي» على اختالف توجهاتها َ ،إلى جانب «سنة البناء»،
تجمع على تمرير القانون املقترح من ِقبل تحالفي «ســائــرون» و«الفتح»،
ّ
فيما ال يزال التردد مخيمًا على ّ«سنة اإلصالح» وقوى «البيت الكردي».
وترى املصادر ،أن القانون ،في ظل هذا اإلجماع على تمريره ،من شأنه على
ّ
ّ
«يحد من الوجود األميركي برًا وجوًا ...وسيمنع الواليات املتحدة
األقل أن
من استخدام األجــواء العراقية ألغــراض عسكرية» .وتضيف ،في حديثها
إلى «األخبار» ،أن إحالة القانون على التنفيذ هي «التحدي الحقيقي» ،ألنها
ستدفع إلى «خسارة» األميركيني جميع قواعدهم.
وفي مسعى إلى كسر التوافق املحلي على القانون املرتقب ،تكشف املصادر
أن القنصلية األمـيــركـيــة فــي أربـيــل ه ـ ّـددت الـقــوى الـكــرديــة بــأنــه «فــي حال
التصويت على القانون ،سنرفع حمايتنا عن اإلقليم ،وسنترككم معرضني
للهجمات اإلرهابية ،وسنتخلى عن قواعدنا في كردستان أيضًا» ،وهو ما
أدى إلى فتور في موقف تلك القوى.
أمــا الحكومة االتحادية ،وتحديدًا وزارة الــدفــاع ،فلها موقف مغاير ملوقف
معظم القوى السياسية؛ إذ تفضل «اإلبقاء على بعض املستشارين» ،وقد
بينت ذلك في تقرير ُرفع إلى رئاسة الــوزراء يدعو إلى «اإلبقاء على بعض
املستشارين ،ملساعدة القوات ألسباب عدة ،منها صيانة دبابات األبرامز،
وطائرات الـ.»F16
(األخبار)

«حكومة األنبار املحلية غير معنية
برفض هــذه القاعدة أو قبولها ،ألن
ُ
جميع االتفاقيات تبرم مع الحكومة
املركزية والجانب األميركي».
ووفـ ـق ــا مل ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ف ــإن
الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة األول ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــدأ ت ـش ـغ ـي ـل ـهــا
بالفعل ،وتـحــديـدًا جهتها الغربية.
ـار على
أم ــا ال ـثــان ـيــة ،ف ــإن ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
تجهيزها .وتــؤكــد مـصــادر ميدانية
مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» أن «األميركيني
أنشأوا قاعدتني جديدتني في منطقة
الــرط ـبــة ،إال أن ــه ـ ـ ـ حـتــى اآلن ـ ـ ـ وبعد
املراقبة ،ال يبدو أن وجهة استخدامها
ستكون للطائرات الحربية» ،مضيفة
أن «القوات األميركية تتردد إليها في
الفترة الحالية ،ويـبــدو أن مشروعًا
ُي ـ َـع ـ ّـد هـ ـن ــاك» .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق عـيـنــه،
تـلـفــت م ـصــادر ق ـيــاديــة فــي «الـحـشــد
ْ
ال ـش ـع ـب ــي» إل ـ ــى أن ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي
«ح ــراك جــدي على األرض ،والحركة
ه ــي ح ــرك ــة أرت ـ ـ ــال ع ـس ـكــريــة ف ـق ــط»،
متابعة في حديثها إلى «األخبار» أن
«الحشد تحرك فــي تلك املناطق مع
بدء الحراك األميركي هناك» ،مشيدة
بـ ـجـ ـه ــود «اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـح ـش ــد»
التي تراقب «القواعد ال ــ 13بكثافة».
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وت ـقــول« :لــديـنــا تسجيالت مـصــورة
عن تحركاتهم يوميًا ،وتقرير خاص
عن الوجود العسكري األميركي في
البالد».
وتعزو املصادر املساعي األميركية في
تثبيت نقاط هناك إلى رغبة واشنطن
في اإلمساك بالخط الدولي الرابط بني
ب ـغــداد ودم ـشــق ،وب ــن ب ـغــداد وعـ ّـمــان
ً
أوال ،ألن ذل ــك يـسـ ّـهــل عـمـلـيــة مــراقـبــة
«خــط امـتــداد محور املـقــاومــة :طهران
ـ ـ بـغــداد ـ ـ دمـشــق ـ ـ ب ـيــروت» ،ومــن ثم
السيطرة «على كميات الغاز الكبيرة
امل ــوج ــودة ه ـنــاك» ثــانـيــا ،وخصوصًا
أن «األمـيــركـيــن حــاولــوا تقديم خطة
لـلـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة لـلـمـســاهـمــة في
عمليات البحث والتنقيب عــن الغاز
في غرب البالد» .وعلى رغم املخاوف
م ــن تــوســع ال ـت ـمـ ّـدد األم ـي ــرك ــي ،إال أن
املصادر نفسها ،التي ترى في مساعي
واشـنـطــن مـحــاولــة لحماية وجــودهــا
في املنطقة الخاضعة لسيطرة حلفاء
طهران (راجع «األخبار» ،العدد ،)3667
تصف املشهد بالقول إن «األميركيني
اليوم أضعف ما يكونون» ،مؤكدة أن
تحرك «الحشد» سيحول دون تشغيل
القواعد الجديدة.
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ُ
تقع القاعدة األولى ( 1و )2شمالي الخط الدولي ،الرابط بني بغداد ودمشق .تعرف سابقًا بـ«مطار  ،»H3وقد بدأ
ّ
جنوبي القاعدة األولى،
األميركيون بتشغيلها ،وتحديدًا في جهتها الغربية .أما القاعدة الثانية ( 3و ،)4فتقع
جنوبي الخط الدولي ،الرابط بني بغداد ّ
ّ
وعمان ،حيث يستمر األميركيون في العمل على تجهيزها
وتحديدًا
(خاص «األخبار»)

سوريا

عودة النار إلى جبهات الباغوز :آمال بـ«نصر قريب» على «داعش»
أعلنت «قوات سوريا
الديموقراطية» استئناف
الهجوم على آخر معاقل
«داعش» في بلدة الباغوز،
بعد توقف تخلله إخراج
اآلالف من الجيب المحاصر.
هي مرحلة جديدة من
العمليات التي يراهن عليها
الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،لمنحه «النصر الكامل»
على «الخالفة» ،بعدما ادعى
ّ
تحققه غير مرة
أعلنت األمم المتحدة وفاة  84شخصًا ثلثاهم من األطفال في الطريق إلى مخيم الهول (أ ف ب)

ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـ ــاف مـ ـ ــا أعـ ـ ـل ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،فــي
ع ــدة م ـنــاس ـبــات (آخ ــره ــا الـخـمـيــس
املــاضــي) ،ال يــزال «داع ــش» موجودًا
فـ ــي بـ ـل ــدة الـ ـب ــاغ ــوز فـ ــي ش ـ ــرق دي ــر
ال ـ ـ ــزور ،ع ـلــى رغـ ــم خ ـ ــروج آالف من
امل ــدنـ ـي ــن واملـ ـق ــاتـ ـل ــن (ال ـس ــاب ـق ــن)
ف ـ ــي صـ ـف ــوف ــه إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ن ـف ــوذ
«ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي» .وم ــع انـتـهــاء
عملية اإلجـ ــاء ت ـلــك ،وف ــق مــا قالت
«قــوات سوريا الديموقراطية» ،بدأ
الحديث عن إطالق «هجوم نهائي»
عـلــى «آخ ــر مـعــاقــل ال ـخــافــة» مساء
أم ــس (ال ـج ـم ـعــة) .ال ـب ـلــدة الـصـغـيــرة
املحاصرة بني نهر الفرات وخطوط
ال ـت ـمــاس مــع «ق ـس ــد» ،بــاتــت الـهــدف
الوحيد لقصف «التحالف» املدفعي
والجوي ،وينتظر أن تشهد أطرافها

م ـعــارك عـنـيـفــة م ــع اح ـتــوائ ـهــا ع ــددًا
غير مـعــروف مــن عناصر «داع ــش»،
الــذيــن تـعـ ّـهــدوا ،وفــق آخــر «إص ــدار»
ّ
مصور لوكالة «أعماق» ،وبحسب ما
نقل عنهم الـخــارجــون مــن الباغوز،
بالقتال حتى املوت.
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم غـ ـي ــاب أي م ـع ـلــومــات
دق ـي ـق ــة ع ــن عـ ــدد امل ــدن ـي ــن ال ـبــاقــن
داخـ ــل ال ـج ـي ــب ،ال ُي ـن ـت ـظــر أن يــوفــر
«التحالف» أي قوة نارية للتعجيل
ف ــي ح ـســم املـ ـع ــارك وت ـل ـب ـيــة أج ـنــدة
ت ـ ــرام ـ ــب .ووفـ ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ال ـت ــي
رش ـ ـحـ ــت عـ ــن بـ ـع ــض قـ ـ ـ ــادة «قـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» على األرض،
ف ــإن األن ـفــاق الـتــي حـفــرهــا التنظيم
ُ
ف ــي ال ـب ـل ــدة ،واألل ـ ـغـ ــام ال ـت ــي زرعـ ــت
ّ
ستصعب كثيرًا
حولها وضمنها،
مـهـمــة ال ـت ـقــدم الـ ـب ــري ،وه ــو م ــا بــدا

واضـحــا خــال املرحلة السابقة من
املـعــارك ،حينما تمكن التنظيم من
اس ـت ـع ــادة م ـنــاطــق واس ـع ــة بـغـيــاب
الـ ـغـ ـط ــاء ال ـ ـجـ ــوي مـ ــن «ال ـت ـح ــال ــف»
بـسـبــب األح ـ ــوال ال ـجــويــة .وشـهــدت
آخ ــر االش ـت ـبــاكــات ه ـنــاك اسـتـخــدام
«داعش» املكثف للصواريخ املضادة
للدروع ،التي ّ
كبدت «قسد» خسائر
بشرية كبيرة .وتمكن التنظيم ،رغم
الحصار ،من تنفيذ عمليات أمنية
في بلدة الشحيل ،ونشر «إصــدار»
مصور عن معارك الباغوز .وبينما
ل ـ ــم ي ـ ـخـ ــرج أي ب ـ ـيـ ــان رس ـ ـمـ ــي مــن
«التحالف» عن عودة املعاركّ ،
قدرت
«قـســد» أنـهــا قــد تعلن النصر على
«داعش» في غضون أسبوع.
التصعيد املعلن جــاء عقب تسليم
ً
«داعش»  24مقاتال في «قسد» ِم َّمن
ُ
اخ ــت ـط ـف ــوا خـ ــال ج ـ ــوالت امل ـع ــارك

املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وك ـ ـمـ ــا س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا مــن
صفقات «داع ــش» مــع «التحالف»،
لـ ــم تـ ـخ ــرج أي ت ـف ــاص ـي ــل عـ ــن تـلــك
العملية أو الـشــروط الـتــي فرضها
الـتـنـظـيــم إلت ـمــام ـهــا .وأتـ ــت عملية
الـتـسـلـيــم ف ــي إطـ ــار الـصـفـقــة الـتــي
أتــاحــت خ ــروج مــدنـيــن ومصابني
ومقاتلني مستسلمني من الباغوز.
وهـ ــي خ ـط ــوة حـ ــرص «ال ـت ـحــالــف»
عـلــى تـظـهـيــرهــا ك ــإب ــراء ذم ــة تـجــاه
الرأي العام ،واستباقًا ألي اتهامات
بمقتل مــدنـيــن قــد تـطــاولــه الحـقــا.
ورغ ـ ـ ــم ه ـ ــذا «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج» ل ـل ـحــرص
عـلــى ح ـيــاة املــدن ـيــن ،أعـلـنــت األمــم
ّ
امل ـت ـح ــدة وفـ ـ ــاة م ــا ال يـ ـق ــل ع ــن 84
شخصًا ،ثلثاهم من األطفال ،وهم
في طريقهم إلــى مخيم الهول بعد
نزوحهم من الباغوز.

«نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» الـ ـ ـت ـ ــي يـ ــراهـ ــن
الـ ـ ـجّ ـ ــان ـ ــب األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ع ـ ـلـ ــى قـ ــرب
تـحــقـقـهــا ،س ـت ـكــون م ـف ـتــاح تــرامــب
للبدء بسحب الــوحــدات العسكرية
ال ـت ــي ل ــن تـ ـش ــارك ف ــي «قـ ـ ــوة حـفــظ
السالم املشتركة» املفترضة ،فيما

شهدت ُإدلب تفجيرًا
انتحاريًا قتل إثره عدد من
«الجهاديين» األجانب
لــم تـصــدر أي مــواقــف واض ـحــة من
ح ـل ـفــاء واش ـن ـطــن ب ـخ ـصــوص تلك
القوة ،عدا الرفض التركي املتكرر.
وبـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع اسـ ـتـ ـم ــر ل ـيــومــن
لـ ــ«مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـم ــل امل ـش ـت ــرك ــة»
األمـيــركـيــة ـ ـ الـتــركـيــة فــي أن ـقــرة ،لم

يخرج ما يشير إلى توافقات جديدة
َّ
في ملفي منبج و«املنطقة اآلمنة».
وتــدفــع تركيا نحو تسريع عملية
«ال ـت ـح ـقــق» املـشـتــركــة م ــن األس ـمــاء
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـنـ ـض ــوي ف ـ ــي امل ـج ــال ــس
املحلية املسؤولة عــن إدارة منبج،
لـتـضـمــن ع ــدم إش ـ ــراك أي عـنــاصــر
م ـح ـســوبــة ع ـلــى «وح ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب» الكردية .وهــي تؤكد أنها
ال ـ ـطـ ــرف ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـج ــب أن
يتولى إدارة «املنطقة اآلمنة» .وفي
تماه مع املوقف التركي بشأن تلك
ٍ
املـنـطـقــة امل ـف ـتــرضــة ،رأى «امل ــراق ــب
ال ـعــام لـجـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املسلمني
فــي ســوريــا» ،محمد حكمت وليد،
َ
شعب سوريا أن يأمن
أنه «ال يمكن
ألي طرف إال إلى أخوة الجوار في
ّ
تركيا» .وأكد أن جماعته غير ممثلة

ف ــي ق ــوائ ــم «ال ـل ـج ـنــة الــدس ـتــوريــة»
ب ـع ــدم ــا ان ـس ـح ــب م ـم ـث ـل ـهــا م ـن ـهــا،
مـضـيـفــا أن «أي اج ـت ـيــاح عسكري
إلدل ـ ــب سـيـسـبــب مـ ـج ــزرة ومــوجــة
نـ ــزوح م ـخ ـي ـفــة ...ك ـمــا أن ــه سـيـ ّ
ـدمــر
العملية السياسية».
وف ــي تـصـعـيــد أم ـن ــي ج ــدي ــد داخ ــل
إدلـ ـ ـ ــب ،اسـ ـتـ ـه ــدف انـ ـتـ ـح ــاري أح ــد
املـطــاعــم داخ ــل املــديـنــة ،حيث ّ
فجر
ن ـف ـس ــه ب ـع ــد إط ـ ـ ــاق ن ـ ـ ــار ،مـ ــا أدى
إل ــى مـقـتــل ع ــدد م ــن «ال ـج ـهــاديــن»
غ ـيــر ال ـس ــوري ــن ،ووق ـ ــوع ضـحــايــا
ف ــي ص ـف ــوف م ــدن ـي ــن ك ــان ــوا ق ــرب
موقع التفجير .وحتى مساء أمس
َّ
ال ـج ـم ـع ــة ،لـ ــم تـ ـت ــن أي ج ـه ــة ه ــذا
الـهـجــوم ،ال ــذي أتــى بعد تفجيرات
م ـمــاث ـلــة اس ـت ـهــدفــت امل ــدي ـن ــة خــال
األشهر القليلة املاضية.
(األخبار)

