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قضية

العراق نحو خريطة سياسية جديدة
طالب عراقيون في جامعة بغداد
(محمد أمني ــ رويترز)

تمر الذكرى السنوية الثانية لالنتخابات العراقية الشهيرة في  7آذار  ،2012وأكثر من عام
على تأليف الحكومة الحالية لنوري املالكي والحال في بغداد على ما هي عليه ،ال بصيص
نور باستثناء ذاك االنسحاب التاريخي لقوات االحتالل مع أفول العام املاضي .أزمة تستعصي
على الحل ،بدأت تتهدد العملية السياسية ومعها ورشة إعادة إعمار البالد التي حققت
أرقامًا قياسية في مستويات الفساد وفشل اإلدارة ،بانتظار مصالحة وطنية هي أقرب إلى
املعجزة والخيال منها إلى الواقع

إيلي شلهوب
دخلت أزم��ة الحكم في ال�ع��راق مرحلة من
اليأس املزمن يتهدد بإعادة خلط األوراق،
بما يعيد صياغة الخريطة السياسية في
ال �ب�ل�اد ،ح�ي��ث ت �ب��دو ال�ع�ج�ل��ة االق�ت�ص��ادي��ة
(ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �ن �ف��ط) ع �ل��ى ح��اف��ة ال�ت��وق��ف
ن�ت�ي�ج��ة ل �ل �ن��زع��ة ال �ث ��أري ��ة امل �ت �ف��اق �م��ة ل��دى
ال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ن ��وري امل��ال �ك��ي ع�ل��ى ت�ص�ل�ب��ه ف��ي ع ��دد من
امل� �ل� �ف ��ات ،وب �ف �ع��ل ال �ت ��داع �ي ��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
العتالل املناخ السياسي العام الذي ُي َّ
عبر
ع �ن��ه ب �س��وء ال �ع�ل�اق��ات ال �ت��ي ت�ج�م��ع ك�ب��ار
رجاالت الدولة ،في وقت يرتفع فيه سقف
ّ
التحديات امل�ط��روح��ة ب��اط��راد ،إن لناحية
وضع حد للفساد املستشري في اإلدارات،
أو لناحية العالقة غير السوية في ما بني
الطوائف ،أو حتى ضمن الفريق الواحد،
وخ��اص��ة م��ا ي �ع��رف ب��ال�ت�ح��ال��ف ال �ع��راق��ي
امل��وح��د ،أو لحسم بعض امللفات املتعلقة
بأهل الحكم.

الهاشمي :اإلعدام أم املنفى؟
مصادر عراقية معنية بملف نائب رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ط ��ارق ال �ه��اش �م��ي ،ت��ؤك��د أن��ه
«متهم بنحو  150قضية تفجير واغتيال
وعملية إرهابية ملفاتها ُمحكمة ُ
ومثبتة
ب��أدل��ة وب��راه�ين وش �ه��ود» ،مشيرة إل��ى أن
ط ��رف ال�خ�ي��ط ال ��ذي أدى إل ��ى ال�ت�ث�ب��ت من
ت ��ورط ��ه ال �ش �خ �ص��ي ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�خ��ري��ب
التقطته األجهزة األمنية العراقية الصيف
امل��اض��ي .وق�ت�ه��ا ،وص�ل��ت م�ع�ل��وم��ات تفيد
ب��أن س�ي��ارة ستفخخ بعد منتصف الليل
معني جرى دهمه واعتقال أفراد
في مكان ّ
ك��ان��وا يصفحون س�ي��ارة بعد تفخيخها،
سرعان ما اعترفوا بأنهم يقومون بفعلتهم
ُ
بأوامر ضابط عراقي .بعد ساعات ،اعتقل
ه� ��ذا ال �ض��اب��ط ال � ��ذي اع� �ت ��رف ب ��أن ��ه ي�ن�ف��ذ
أوام��ر صهر الهاشمي ،أحمد قحطان .لم
تمض أس��اب�ي��ع حتى ج��اءت ف�ت��اة عراقية
لتبلغ أج�ه��زة األم��ن بأنها تقوم منذ مدة
ب��زرع حقائب مفخخة لحساب الهاشمي.
وأوضحت الفتاة ،وه��ي من أه��ل البصرة،
ب �ح �س��ب امل � �ص ��ادر ن �ف �س �ه��ا ،أن �ه ��ا م �ج��ازة
ب��األدب االنكليزي وذهبت للعمل ّ
مدرسة
ُ
إلح��دى بنات الهاشمي حيث قبل طلبها.
ل�ك��ن س��رع��ان م��ا ق ��ام ق�ح�ط��ان وم�ج�م��وع��ة
من ال��رج��ال باغتصابها وتصوير عملية
االغ �ت �ص��اب واب� �ت ��زازه ��ا وإج �ب ��اره ��ا على
وضع حقائب في أماكن معينة سرعان ما
كانت تنفجر .وقد راعها هذا األمر ،معتقدة
أن الصهر يتصرف من دون علم الهاشمي،

إسرائيل

تدريبات لحرب مقبلة في لبنان وقطاع غزة
يحيى دبوق
تغيير البيئة االستراتيجية السرائيل،
وت ��راج ��ع ه��ام��ش امل � �ن ��اورة ل��دي �ه��ا ،ف��ي
ظ��ل تنامي ق��درات اع��دائ�ه��ا والتغيرات
ف��ي العالم ال�ع��رب��ي ،ي��دف��ع ت��ل اب�ي��ب الى
ال�ت��أك�ي��د ،م��ن ب��اب االع�ل�ان ع��ن ق��درات�ه��ا
واس� �ت� �ع ��داده ��ا ال �ع �س �ك��ري ،ع �ل��ى ق ��درة
ال� � � � ��ردع ل� ��دي � �ه� ��ا ،ب � �ه� ��دف م� �ن ��ع ن �ش ��وب
ال � �ح� ��رب ،ال� �ت ��ي ال ت ��ري ��ده ��ا وال ت �ق��وى
عليها.
وف � ��ي س� �ي ��اق ال ��رس ��ائ ��ل االس��رائ �ي �ل �ي��ة،
ذك � ��رت ص �ح �ي �ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أم � ��س ،أن
ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ي� ��ول� ��ي أه �م �ي��ة

خاصة لتدريب قواته البرية ،ملواجهة
تحصينات حزب الله في لبنان وحركة
ح�م��اس ف��ي ق�ط��اع غ��زة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
«اس� �ت� �ع ��داد ال �ج �ي��ش ي ��أت ��ي ف ��ي س �ي��اق
اس� � �ت� � �ع � ��دادات ل � �خ� ��وض ح� � ��رب ت��وج��ب
خ��وض م�ع��ارك وم��واج�ه��ات ب��ري��ة ت��دور
رحاها تحت سطح األرض».
وب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ت�ش�ي��ر ت �ق��دي��رات
ال �ج �ي��ش االس ��رائ� �ي� �ل ��ي إل � ��ى أن «ح ��زب
الله يمتلك عشرات القواعد العسكرية
املبنية تحت األرض ف��ي لبنان ،والتي
يقود الحزب منها عملياته العسكرية
وي�ص��در أوام��ره وتعليماته لعناصره،
م � ��ع االح � �ت � �ف� ��اظ ب� �م� �ن� �ظ ��وم ��ات إلط �ل��اق

ال � �ص� ��واري� ��خ وال � ��راج� � �م � ��ات ،م� ��ن ت �ح��ت
األرض».
وإزاء «ح �م��اس» ،تشير «ه��آرت��س» إلى
أن �ه��ا «ت�م�ت�ل��ك ه��ي األخ� ��رى م�ن�ظ��وم��ات
حربية وعسكرية تحت األرض ،تشمل
ع� �ش ��رات األن � �ف� ��اق امل��رت �ب �ط��ة ب ��امل �ن ��ازل،
بعضها أنفاق معدة لعمليات اختطاف
ج � �ن� ��ود إس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن وأس � ��ره � ��م ع �ن��د
ال� �ح ��اج ��ة ،وأن � �ف ��اق أخ � ��رى م �ع ��دة ل�ن�ق��ل
األسلحة وتهريبها إلى القطاع».
وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية،
فإن «الجيش يفضل أساسًا ،عدم دخول
أنفاق تحت األرض؛ ألن املجازفة بحياة
ال�ج�ن��ود ت�ف��وق ال�ف��ائ��دة امل��رج��وة منها،

ل �ك��ن ق ��د ت� �ك ��ون ال � �ح ��رب ت �ح��ت األرض
ض � ��روري � ��ة ،وت� �ح ��دي� �دًا ف� ��ي م� ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب�م��واق��ع ذات أه�م�ي��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،ل��ذا
تتدرب القوات على دخول هذه املواقع
ب��رج��ال آل �ي�ين ،وم��ن ث��م إدخ ��ال الجنود
إليها».
وأشارت املصادر إلى أن «القوات البرية
ش �ي��دت ف ��ي إط � ��ار ت��دري �ب��ات �ه��ا ،م��وق�ع��ًا
ش�ب�ي�ه��ًا ب �م��واق��ع ال �ع��دو ت �ح��ت األرض،
ح�ي��ث ُي � � َّ
�درب ال �ج �ن��ود ع�ل�ي��ه ،وي�ح�ت��وي
املوقع على غرفة قيادة ومخزن أسلحة
ومنافذ جانبية وقنوات تهوية ومحول
للطاقة الكهربائية».
وق��ال ضابط إسرائيلي رفيع املستوى

ل �ل �ص �ح �ي �ف��ة إن «ف ��رض� �ي ��ة ال �ع �م��ل ل��دى
ال�ج�ي��ش ،ت��ؤك��د أن ال �ق��وات ستدخل في
نهاية املطاف إلى عمق أراض��ي العدو،
إذ إن االح � �ت �ل��ال ال � �ب� ��ري ه� ��و ال� ��رواي� ��ة
ال��وح �ي��دة ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى ت��أم�ي�ن ص��ورة
االنتصار».
وب �ح �س��ب ال �ض��اب��ط ف ��إن «ب �ن��ك أه ��داف
ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ق � ��د ي� �ن� �ف ��د ف��ي
ال� �ح ��رب ف ��ي غ �ض��ون س ��اع ��ات أو أي� ��ام،
األم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ع �ن��ي ف � �ق� ��دان ال �ف��اع �ل �ي��ة
إزاء ال � �ع� ��دو» ،وخ �ت ��م ال �ض��اب��ط ي �ق��ول:
«ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�ج�ي��ش ف��ي ال �ح��رب امل�ق�ب�ل��ة،
ال � � � ��دخ � � � ��ول ب� � � � � �رًا إل � � � � ��ى أرض ال� � �ع � ��دو
واحتاللها».

