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العراق

«سور بغداد» يظلل الجدل السياسي
طغى بناء سور بغداد
على مختلف المواضيع
المتداولة في الداخل
العراقي ،وانضم إلى غيره
من العناصر المثيرة للتوترات
بين مختلف الفئات ،ليجد
فيه البعض فرصة للتهديد،
فيما وصفه آخرون بتحويل
بغداد إلى «سجن كبير»
اخترق عنصر جديد املشهد السياسي
ال ــداخـ ـل ــي الـ ـع ــراق ــي ،أمـ ـ ــس ،ل ـي ـت ـحـ ّـول
إل ــى عـنـصــر ج ــذب واسـتـقـطــاب يمكن
استغالله ألغــراض مختلفة .فمع بدء
الـجـيــش ال ـعــراقــي بــإقــامــة ج ــدار عــازل
ّ
وخندق حول مدينة بغداد ،ملنع تسلل
«اإلره ــاب ـي ــن واملـشـبــوهــن إل ــى داخــل
املدينة» ،خرجت في املقابل تهديدات
باستقدام ق ـ ّـوات بــريــة أجنبية إلقامة
«اإلقليم السني» ،على لسان النائب عن
«اتحاد القوى» محمد الكربولي ،الذي
أع ــرب عــن «ت ـخـ ّـوفــه» مــن «املـخـطـطــات
الغامضة» ملشروع سور بغداد.
وكشف رئيس منطقة بغداد العسكرية
اللواء عبد األمير الشمري عن انطالق
األشغال ،منذ بداية شباط ،بالتوازي
مــع حـفــر خـنــدق دائ ــري ح ــول املــديـنــة،
بـعـمــق م ـتــريــن وعـ ــرض  3أمـ ـت ــار ،إلــى
جــانــب طــريــق دائ ــري ــة ،وإق ــام ــة أب ــراج
مراقبة ،ونظام إلكتروني لالستشعار،
مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى منع
إرهابيي «داعش» من التسلل بسهولة
إلـ ــى داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة لـتـنـفـيــذ عـمـلـيــات
انتحارية أو تفجيرات.
وأثــار القرار رفض بعض السياسيني
العراقيني من مجلس محافظة بغداد
نفسها ،إذ أكد املتحدث باسم املجلس،
ف ــاض ــل ال ـشــوي ـلــي ،أن املـ ـش ــروع ال ــذي
انـ ـطـ ـل ــق الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذه ق ــدي ــم
ويعود إلى فترة طويلة ،ولكن نجاحه
ك ــان وال يـ ــزال م ـحــل ش ـك ــوك ،ب ـمــا أنــه
يستحيل عمليًا عــزل بـغــداد عــن بقية
البالد .وأضــاف الشويلي أن «الجيش
أح ـي ــا املـ ـش ــروع ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد ،حتى
إنــه لــم يكلف نفسه مخاطبة مجلس
املحافظة إلحاطته علمًا باملشروع».

بـ ـ ـ ــدوره ،وصـ ــف ال ـن ــائ ــب ع ــن «ات ـح ــاد
الـ ـق ــوى» رعـ ــد الــده ـل ـكــي سـ ــور ب ـغــداد
األمني بـ»السجن الكبير» .وفيما رأى
أن السور جــاء لــ»رســم خريطة» كونه
يـمـتــد إل ــى م ـنــاطــق تــاب ـعــة لمحافظة
األنبار ،فقد حذر من «كارثة» محدقة
بالعاصمة .وق ــال الدهلكي إن «ســور
ب ـغ ــداد غــامــض وال يـخـتـلــف ع ــن رمــي
أهـ ــالـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة فـ ــي سـ ـج ــن كـبـيــر
للحفاظ على أرواحـهــم» ،الفتًا إلــى أن
«ال ـس ــور كــأنــه ج ــاء لتقطيع األواص ــر
والـ ـت ــواص ــل ب ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ورس ــم
خريطة ،ال سيما أنه يمتد إلى مناطق
تابعة ملحافظة األن ـب ــار» .وأض ــاف أن
«هذا السور ّ
يعد بمثابة كارثة ستقع
عـلــى ب ـغ ــداد» ،مـسـتــدركــا بــالـقــول «إذا
ك ـن ــا ن ــري ــد ت ــوف ـي ــر االسـ ـتـ ـق ــرار وم ـنــع
الـعـصــابــات اإلجــرام ـيــة وامليليشيات
وداع ـ ـ ــش م ــن دخـ ـ ــول بـ ـغ ــداد وال ـع ـبــث
ب ــاس ـت ـق ــرار امل ــواطـ ـن ــن ،ي ـج ــب عـلـيـنــا
ت ـك ـث ـيــف الـ ـجـ ـه ــود وت ــوفـ ـي ــر ال ـك ـف ــاءة
لألجهزة األمنية».
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـلــن ع ـضــو لـجـنــة اﻷم ــن
والــدفــاع البرملانية محمد الكربولي
تـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ــوف ـ ــات والـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوك
لـ ــدى «اتـ ـح ــاد الـ ـق ــوى» ال ـع ــراق ـي ــة مــن
املـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـغ ــامـ ـض ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـقــف
خـ ـل ــف ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع .وقـ ــال
«ن ـ ـحـ ــن م ـ ــع تـ ـع ــزي ــز أم ـ ـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة
ب ـغ ــداد ،لـكــن تـعــزيــز ه ــذا اﻷم ــن يجب
أال يـ ـ ـك ـ ــون ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب م ـح ــاف ـظ ــة
اﻷنـبــار أو صــاح الــديــن أو ديــالــى أو
غيرها مــن محافظات ال ـعــراق» .وأكــد
عـضــو «ات ـح ــاد ال ـق ــوى» عــن محافظة
اﻷن ـ ـبـ ــار أن «اعـ ـتـ ـم ــاد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
حفر الـخـنــادق وتسوير املــدن بحجة
اإلره ـ ـ ـ ــاب ي ــؤش ــر إل ـ ــى غـ ـي ــاب ال ـ ــرؤى
والخطط اﻷمنية ،ويؤشر إلى قصور
ف ــي اﻷداء امل ـه ـن ــي وي ـج ـه ــض الـعـمــل
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري وي ـ ـ ّ
ـؤس ـ ــس ل ــدوي ــات
أمـنـيــة ويـفـتــح ال ـبــاب عـلــى مصراعيه
أمام الصراع الديموغرافي بني أبناء
الوطن الواحد وشركاء اﻷرض».
ّ
س ـت ـق ــدام قـ ــوات
وهـ ـ ـ ــدد ال ـك ــرب ــول ــي ب ــا ّ
ّ
عربية فــي املـقــابــل ،مـحــذرًا «مــن مغبة
أن ي ـكــون ال ـخ ـنــدق اﻷم ـن ــي ف ــي بـغــداد
خط الشروع لتنفيذ مخطط القتطاع
أراضــي من محافظة اﻷنبار أو صالح
ال ــدي ــن أو دي ــال ــى وإل ـح ــاق ـه ــا ب ـب ـغــداد
وب ــاب ــل ،عـلــى غـ ــرار خ ـنــدق البشمركة

فــي نينوى وكــركــوك ،وبالتالي نكون
أمام محاوﻻت جادة لحكومتي بغداد
واإلقليم لرسم حــدود تقسيم العراق،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـن ــا مـ ـضـ ـط ــري ــن إل ــى
قـبــول اسـتـقــدام ق ــوات بــريــة عــربـيــة أو
دولية إلى مدن األنبار وصالح الدين
ونينوى وديالى وحزام بغداد وشمال
بابل وكركوك لتحريرها من عصابات

النجيفي طالب بعدم إشراك
«الحشد الشعبي» في معركة
تحرير الموصل المقبلة
داعـ ـ ـ ـ ــش اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة واملـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ـ ّـات
الــوقـحــة ،وإع ــان إقــامــة اإقليم السني
ً
أس ـ ـ ــوة بــإق ـل ـيــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» .وط ــال ــب
الـكــربــولــي رئــاســة ال ـبــرملــان بــاملــوافـقــة
على استضافة قائدي عمليات بغداد
واﻷنبار للوقوف على أبعاد وأهــداف
وغايات مشروع سور بغداد اﻷمني.
في غضون ذلك ،طالب رئيس ائتالف
«متحدون لإلصالح» ،أسامة النجيفي،
ب ـعــدم إشـ ــراك «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» في
معركة تحرير املوصل املقبلة ،معتبرًا

أن «خصوصية املـعــركــة تتطلب عدم
وجـ ــود حـســاسـيــة ب ــن امل ــواط ـن ــن في
ً
امل ــدي ـن ــة والـ ـ ـق ـ ــوات امل ـه ــاج ـم ــة ،ف ـضــا
ع ــن رفـ ــع أي غ ـط ــاء طــائ ـفــي ي ـم ـكــن أن
يتذرع به داعــش» .وأكد أن «متحدون
م ــع إن ـش ــاء أقــال ـيــم امل ـحــاف ـظــات ضمن
ح ــدوده ــا ال ـج ـغــراف ـيــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أي
تقسيم طائفي ،وبما يتفق مــع بنود
وفقرات الدستور املعتمد».
وفـ ــي االج ـت ـم ــاع امل ــوس ــع ال ـ ــذي عـقــده
االئتالف بحضور وزراء ونــواب ،ذكر
االئ ـ ـتـ ــاف ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن «الـنـجـيـفــي
ّ
ح ــل ــل فـ ــي ك ـل ـم ـتــه م ـت ـط ـل ـبــات م ـعــركــة
تحرير املوصل ،والتشديد على حشد
الجهود والطاقات من أجل تحريرها،
م ــع الـ ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـيــة إل ـ ــى م ـشــاركــة
قــوات التحالف الــدولــي ،لخصوصية
املـعــركــة وأهـمـيــة الـحـفــاظ عـلــى أرواح
امل ــاي ــن م ــن امل ــواطـ ـن ــن ف ــي امل ــدي ـن ــة،
ً
فضال عــن حماية البنى التحتية من
أض ــرار املعركة ،بالتعاون والتنسيق
مع الجيش العراقي وقوات البشمركة
والحشد الوطني حصرًا».
ورب ـ ـطـ ــا ب ــآخ ــر ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات امل ـت ـع ـل ـقــة
ب ــإص ــاح س ــد املـ ــوصـ ــل ،ك ـش ــف وزي ــر
امل ـ ــوارد املــائـيــة عــن سـحــب مـلــف «ســد

بدأت الحكومة بإجراءات تمهيدية لبيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلني (أ ف ب)

امل ــوص ــل» م ــن ي ــده ون ـقـلــه إل ــى رئـيــس
الـ ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي ،بتوجيه من
زعيم «الـتـيــار ال ـصــدري» ،وذلــك خالل
جـلـســة اسـتـمــاع حـضــرهــا ال ــوزي ــر مع
عــدد مــن الـلـجــان الـبــرملــانـيــة ،وشهدت
انـ ـتـ ـق ــادات م ــن ق ـبــل عـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
الستثناء الشركة اإليطالية التي أحيل
عليها عـقــد صـيــانــة الـســد مــن شــروط
التعاقد ،مشيرين إلــى أن العقد أبــرم
بقيمة  2مليار دوالر.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر املـ ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة مـحـســن
ال ـش ـمــري إن «زع ـي ــم ال ـت ـيــار ال ـصــدري
مقتدى الصدر ّ
وجه بنقل ملف املوصل
مــن وزارة امل ـ ــوارد املــائ ـيــة إل ــى رئيس
مجلس ال ــوزراء بشكل مـحــدد» .وكــان
م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ق ــد وص ـ ــف ،االث ـن ــن،
ال ـت ـحــذيــرات م ــن ان ـه ـيــار س ــد املــوصــل
بـ ــ»املـ ـفـ ـتـ ـعـ ـل ــة» ألسـ ـ ـب ـ ــاب اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وسياسية .وكشف عــن «منعه» وزيــر
املوارد املائية ـ الذي ينتمي إلى تياره
ـ ـ مــن الـتــدخــل فــي مـلــف ال ـســد ،وطــالــب
رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي
بتولي امللف بالكامل وعدم زج أميركا
وغيرها فيه.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـع ـل ـيــا،
ب ــإج ــراءات تـمـهـيــديــة لـبـيــع ممتلكات
ال ــدول ــة ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ،عـبــر تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة داخ ـ ـ ـ ــل م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا أشـ ـ ـ ــار ب ـعــض
الـ ـن ــواب .وس ـت ـقــوم الـلـجـنــة بتصنيف
األم ـ ــاك وت ـحــديــد أول ــوي ــة ال ـب ـيــع ،في
ح ـ ــن س ـي ـش ـم ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــع ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ال ـع ـقــارات ،أراض ــي نــائـيــة وأخ ــرى في
مناطق راقية في قلب بغداد.
إال أنـ ــه ي ـب ــدو أن ه ـن ــاك ش ـبــه إج ـمــاع
على استثناء القصور الرئاسية من
صفقة البيعّ ،
وعدها أمالكًا للشعب ال
يمكن التصرف بها ،وذلك بعدما كان
قد أفيد عن عزم الحكومة بيع قصور
الرئيس األسبق صــدام حسني بهدف
ّ
سد العجز في املوازنة.
وقدرت اللجنة املالية تحقيق إيرادات
جـ ــراء عـمـلـيــة بـيــع األم ـ ــاك تـصــل إلــى
 150مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،ل ـك ـن ـه ــا أع ــرب ــت
ع ــن خـشـيـتـهــا م ــن اس ـت ـح ــواذ أحـ ــزاب
وش ـخ ـص ـي ــات م ـت ـن ـفــذة ع ـل ــى األمـ ــاك
بأسعار متدنية.
(األخبار)

تقرير

اعترضت «حماس» على حضوره إلى
الدوحة ،خصوصًا بعد إعالنه الشهر
املاضي أنــه «أوقــف تنفيذ  200عملية
ض ــد إســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي ال ـض ـف ــة» ،لــذلــك
استبدل فــرج بعضو اللجنة املركزية
في «فتح» صخر بسيسو.
ح ــال ـي ــا ،ي ـع ـيــش ق ـ ــادة «فـ ـت ــح» صــراعــا
داخ ـل ـي ــا ،واألولـ ــويـ ــة بــالـنـسـبــة إلـيـهــم
م ـ ــن س ـ ـي ـ ــرث عـ ـ ـب ـ ــاس .ي ـ ـع ـ ــرف «أب ـ ــو
مـ ـ ــازن» ذل ـ ــك ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ص ــدور
بيانات من قيادات فتحاوية (جبريل
رجوب) تهاجمه وتنتقد أداءه .يعرف
الحمساويون أن الخالفات الفتحاوية
الداخلية ستنعكس سلبيًا على أداء
الوفد الفتحاوي ،خصوصًا لعدم إيالء
عباس أهمية لهذه اللقاءات وتركيزه
على منصبه.
ويستغرب أبناء «حركة الشيخ أحمد
ي ــاس ــن» ت ـعــاطــي اإلعـ ـ ــام املـ ـق ـ ّـرب من
ع ـب ــاس م ــع ال ـل ـق ــاءات ك ــأن املـصــالـحــة
س ـت ـتــم الـ ـي ــوم ق ـب ــل الـ ـغ ــد ،وتـ ـق ــول إن
«األمـ ـ ــور ل ــم ت ـت ـطــور ل ـت ـصــل إلـ ــى هــذا
الحد» .أما بالنسبة إليهم ،وفي أحسن
األح ـ ـ ـ ــوال ،فـ ــإن ت ـمــت امل ـصــال ـحــة فـهــي
ستريحهم من عــبء معبر رفــح البري
على الحدود مع مصر.

ضغوط على أوباما لقبول التدخل في ليبيا
يـطـغــى حــديــث ال ـتــدخــل ال ـغــربــي ع ـلــى امل ـش ـهــد الـلـيـبــي،
وت ـت ـن ـ ّـوع ب ــن م ــوق ــف رس ـم ــي ،أو تـســريـبــة صـحــافـيــة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مساعدي الرئيس
األميركي ،باراك أوباما ،يضغطون عليه ليصادق على
قرار «استخدام ّ
القوة العسكرية» في ليبيا ،وذلك لفتح
جبهة جديدة ضد تنظيم «داعش» .إال أن أوباما ،بحسب
الـصـحـيـفــة ،طـلــب مـنـهــم مـضــاعـفــة جـهــودهــم لتشكيل
حكومة «الوفاق الوطني» الليبية.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع« ،البنتاغون» ،تعكف
عـلــى دراس ــة خـيــاراتـهــا ،وال ـتــي تشمل ضــربــات جوية
وغ ــارات لـلـقــوات الـخــاصــة ،إضــافــة إلــى تقديم املـشــورة
للميليشيات الـلـيـبـيــة امل ــوج ــودة عـلــى األرض ،بـعــد أن
ّ
ُ«يدقق» في أمرها .غير أن ما لم يتم النظر فيه ،بحسب
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ه ــو إرسـ ــال واش ـن ـطــن قـ ــوات بــريــة
بأعداد كبيرة إلى هناك .وتابعت الصحيفة أن التحدي
الذي يواجهه أوباما هو «بدء حملة كبرى ،أخرى ،ضد
اإلرهاب في العام األخير من حكمه» ،من دون أن تتمكن
اإلدارة األمـيــركـيــة مــن حـســم أم ــره ــا ،أو تـحــديــد حجم
ومالمح االنخراط العسكري األميركي.
أما القيادة العليا لـ«داعش» ،فقد أرسلت ستة من كبار
قادتها إلــى ليبيا ،للمساعدة فــي تنظيم «أخـطــر فــروع
التنظيم في العالم» ،بحسب الصحيفة.
وعــن الــوجــود العسكري األمـيــركــي فــي ليبيا ،أشــارت

«نيويورك تايمز» إلى أن الواليات املتحدة ضاعفت عدد
فرق عملياتها الخاصة األميركية في األشهر األخيرة،
ّ
ّ
للتعرف إلى
السرية،
إضافة إلى مهماتها االستطالعية
قادة امليليشيات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني قولهم إن «املخططني
األميركيني ينتظرون أوام ــر قيادتهم إن كــان التدخل
سيتضمن ضــرب قــادة بــارزيــن ،أو مهاجمة مجموعة
أكـبــر مــن األهـ ــداف ،أو إرس ــال ف ــرق مــن النخبة للعمل
مــع املقاتلني الليبيني ،املــدعــومــن مــن الحكومة الليبية
الجديدة».
وفـ ــي س ـي ــاق ردود ال ـف ـعــل ع ـلــى ال ـت ـل ـم ـي ـحــات الـغــربـيــة
ّ
بالتدخل في ليبيا ،حذر الرئيس التونسي ،الباجي قائد
ّ
السبسي ،أمس ،من عواقب أي تدخل عسكري ،مؤكدًا
على «ضــرورة استشارة بالده ودول الجوار في ذلك».
وأعــرب السبسي عن أمله بتشكيل حكومة «الــوفــاق»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن بـ ــاده «ل ــن تـغـلــق ح ــدوده ــا ف ــي وجــه
األشقاء الليبيني».
سياسيًا ،بدأ أعضاء «املجلس الرئاسي» ،الليبي ،جولة
مـشــاورات فــي منتجع الصخيرات السياحي ،جنوبي
ال ــرب ــاط ،للبحث فــي تشكيلة حـكــومــة «ال ــوف ــاق» .غير
أن الالفت في األمــر ،عــدم مشاركة رئيس بعثة «األمــم
املتحدة» ،مارتن كوبلر ،في املشاورات.
وعن كواليس تشكيل الحكومة الجديدة ،قالت صحيفة

ـوان املسلمني» ،في
«الـعــرب» ،اللندنية ،إن جماعة «اإلخ ـ ّ
ليبيا ،تضغط على رئيس الحكومة املكلف ،فايز السراج،
لتحوز حقائب وزاريــة في حكومة «الــوفــاق» ،واملرتقب
اإلع ــان عنها قبل نهاية األس ـبــوع ال ـجــاري .وأضــافــت
الصحيفة ،أن رئيس «حركة النهضة» التونسية ،راشد
الغنوشي ،لعب دورًا كبيرًا في الضغط على السراج.
وبحسب مـصــادر «ال ـعــرب» ،فــإن الغنوشي اجتمع في
تونس مع رئيس حزب العدالة والبناء( ،الجناح السياسي
لـ«إخوان ليبيا») ،محمد صــوان ،ليترتب بعد ذلك ،لقاء
بني صوان والسراج ،استمر ألكثر من ساعتني.
وتــاب ـعــت الـصـحـيـفــة ،أن الـغـنــوشــي سـعــى ف ــي اتـصــال
هــاتـفــي مــع ال ـس ــراج ،للضغط عليه ليستجيب ملطالب
بتمكينهم م ــن حـقــائــب سـيــاديــة
«اإلخـ ـ ـ ــوان» ،املـتـمـثـلــة
ً
في الحكومة الجديدة ،وخاصة منها حقائب الداخلية
والدفاع والخارجية.
كذلك ،دعــا البرملان األوروب ــي املجتمع الــدولــي إلــى دعم
الجهود لتنفيذ االتفاق السياسي في ليبيا ،معربًا عن
قلقه إزاء تــدهــور الــوضــع األمـنــي فيها ،وتــداعـيــات ذلك
على دول الجوار .وفي قرار تبناه البرملان بأغلبية 478
ّ
صوتًاّ ،نبه البرملان األوروبي إلى أن «التفكك االقتصادي
وأع ـمــال الـعـنــف فــي ليبيا يــزيــدان مــن هـشــاشــة الــدولــة
ّ
سوءًا» ،ويمكنان املنظمات املتطرفة من التوسع فيها.
(األخبار)

