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العراق

عمليات الموصل بال أفق ...في انتظار «تحرر» العبادي
بعدما أملت بغداد أن
تستعيد الموصل قبل نهاية
العام ،زاد حيدر العبادي ثالثة
أشهر على تلك ّ
المدة ،وسط
مراوحة القوات العراقية
مكانها على خطوط
التماس مع مسلحي
«داعش» ،فيما تصف
مصادر مطلعة ما يجري
بـ«التلكؤ» ،خصوصًا أن رئيس
يرفض دخول
الحكومة
ّ
«الحشد» على خط عمليات
«قادمون يا نينوى»
نور أيوب
أعربت بغداد ،قبل نحو ثالثة أشهر،
على لـســان رئـيــس حكومتها حيدر
ال ـع ـب ــادي ،ع ــن أن ــه م ــع ن ـهــايــة ال ـعــام
ّ
الـجــاري «ستتمكن الـقــوات العراقية
من تحرير املوصل» .لكن أمس ،أعلن
ال ـع ـب ــادي أن «امل ـع ـط ـي ــات امل ـت ــواف ــرة
ت ـش ـيــر إلـ ــى أن الـ ـع ــراق ب ـحــاجــة إلــى
ث ــاث ــة أش ـه ــر ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى داع ــش
نهائيًا» ،فــي وقــت تــرى فيه مصادر
ّ
عـ ــراق ـ ـيـ ــة م ــط ـل ـع ــة أن «الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات،
بوتيرتها الـحــالـيــة ،لــن تنتهي قبل
ستة أشهر من اآلن».
يـ ـتـ ـع ــارض ك ـ ــام امل ـ ـصـ ــادر امل ـي ــدان ـي ــة
والسياسية مع تصريحات العبادي،
إذ تفيد في حديثها إلى «األخبار» ،بأن
ّ
«هـنــاك تلكؤًا فــي حسم املعركة داخــل
مدينة املوصل» .فـ«عمليات قادمون يا
نينوى» ،التي دخلت األسبوع الثاني
م ــن ش ـهــرهــا ال ـث ــال ــث ،ت ـش ـهــد ج ـمــودًا
كـبـيـرًا ،تخرقه بعض «العمليات بني
الـ ـح ــن واآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ...ب ـم ـج ـهــود ع ــراق ــي،
ودون أي غطاء أميركي».
ّ
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن م ـ ــا ي ـش ـه ــده
امليدان املوصلي من «التقاط القوات
ألنـ ـف ــاسـ ـه ــا» مـ ـ ـ ـ ّ
ـرده إل ـ ــى أن «ق ـ ــوات
ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي وج ـه ــاز مـكــافـحــة

ّ
ّ
والتقدم في
التحرك
اإلرهاب ترفض
ٍّ
أي من األحياء املوصلية الشرقية»،
خـصــوصــا أن واش ـن ـطــن ق ــد سحبت
غـطــاء هــا ال ـجــوي وتـتـعـ ّـمــد «الـتـفـ ّـرج
ع ـل ــى ال ـ ـ ـق ـ ـ ــوات» ،ف ـي ـم ــا ت ـس ـت ـم ــر فــي
الـضـغــط عـلــى ب ـغ ــداد ومــؤسـســاتـهــا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .وتـ ـنـ ـق ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
ال ـ ـخـ ــافـ ــات الـ ـت ــي أن ـت ـج ـه ــا املـ ـي ــدان
امل ــوصـ ـل ــي ،وان ـعـ ـك ــس جـ ـم ــودًا عـلــى
صعيد الهجمات ،أحدث شرخًا كبيرًا
بني قيادة القوات األميركية وقيادة
«ج ـهــاز مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» ،رغ ــم أن
األخ ـي ــر «اب ـ ــن امل ــؤس ـس ــة األم ـيــرك ـيــة،
وربيبها ...تسليحًا وتدريبًا وعقيدة
قتال».
تـ ــروي امل ـص ــادر م ــا ج ــرى ف ــي األي ــام
ّ
الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ًــوضـ ـ ــح أن
«امل ــراوح ــة» ج ــاءت نتيجة ملــا حــدث.
ت ـض ـيــف أن ال ـع ـب ــادي «وج ـ ــد نفسه
مرغمًا على تغيير مسار العمليات»،
ً
«الجمود»،
في مسعى منه ملواجهة ّ
خصوصًا أن بـغــداد لـ ُـم تحقق ـ ـ إلى
اآلن ـ ـ إن ـجــازًا دسـمــا« .ق ـ ّـدم للعبادي
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـت ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ـخ ـطــة
األولـ ـ ــى ،واملـ ـع ـ ّـدة أم ـي ــرك ـي ــا» ،بـعــدمــا
ك ــان ــت ق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـي ــش واألجـ ـه ــزة
األمنية و«الحشد الشعبي» مقتنعة
بأن األميركي سيكون داعمًا للقوات
ّ
املتقدمة في املحور الشرقي للموصل
ّ
وأحياء املدينة .لكن ،حينما «أخلت
واشنطن باالتفاقات والــوعــود ،بات
لزامًا على بغداد تغيير الخطة».
ّ
تؤكد املصادر أن «العبادي ،وفريقه،
ّ
عمدا إلى تغيير الخطة ،لكنه لم يكن
مــوفـقــا» .ف ـ ـ ّ
ـ«زج ب ـلــواء ال ــرد الـســريــع،
ّ
مـ ـسـ ـنـ ـدًا إل ـ ـيـ ــه ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي املـ ـح ــور
الشرقي إلى جانب مكافحة اإلرهاب
بـعــدمــا ك ــان مــراف ـقــا ل ـق ــوات الـشــرطــة
االتحادية ،في املحور الجنوبي ،في
الـتـقـ ّـدم والتطهير» ،األمــر الــذي ّأدى
إل ــى إح ـ ــداث خ ـلـ ٍـل كـبـيـ ٍـر ل ــدى قـيـ ّـادة
العمليات وال ـقــوات املـتـقـ ّـدمــة ،و«أث ــر
سلبًا في العمليات».
ينتهِ األم ــر عند هــذا الـحــد .جرت
لــم ٌ
ج ــول ــة أخـ ـ ــرى م ــن املـ ـف ــاوض ــات بــن
الـ ـقـ ـي ــادات ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي ال ـج ـيــش
واألجـهــزة األمنية مع العبادي ،كان
ه ــدف ـه ــا «دخـ ـ ـ ــول ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي

ّ
عـلــى خ ــط الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
امل ــوص ــل ،وت ـح ــري ــك ع ـج ــات عملية
ت ـل ـع ـف ــر» .أم ـل ــت الـ ـقـ ـي ــادات إم ـكــان ـيــة
«إقـنــاع الـعـبــادي بمشاركة فصيلني
فـ ـق ــط (مـ ـ ــن فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة) فــي
العمليات (كتائب حــزب الله وفيلق
بدر) ،إلسقاط ّ
حجة االنتهاكات التي
ّ
ترفعها بعض املكونات السياسية».
وطلبت القيادات من العبادي «ذلك
رسـ ـمـ ـي ــا ...ع ـلــى األق ـ ــل امل ـش ــارك ــة في
عمليات القاطع الـشــرقــي» ،وحينها
عدد من
ساد مناخ متفائل إثر دعوة ٍ
الـقــوى السياسية لــدخــول «الحشد»
ّ
إلى خط العمليات ،وحسم املعركة.
ّ
أعدت القيادات العسكرية مع قيادات
ّ
ّ
«ال ـح ـش ــد» خ ــط ــة تــرت ـكــز ع ـلــى ت ـقــدم
«ال ـح ـشــد» مــن ثــاثــة م ـح ــاورّ :
األول،
مــن املـحــور الجنوبي بهدف الفصل
بني املوصل وتلعفر؛ الثاني ،الدخول

إلى مدينة تلعفر والسيطرة عليها؛
القاطع
الثالث ،املشاركة في عمليات
ّ
الـ ـش ــرق ــي مل ــدي ـن ــة امل ـ ــوص ـ ــل .وت ــوق ــع
ّ
التقدم السريع
القادة املخططون أن
سيؤدي إلى «انهيار مسلحي داعش
في مهلة أسبوعني».
«قرار العبادي هو قرار أميركي ،وكل

تنقل مصادر مطلعة رفض
العبادي المستمر لمشاركة
«الحشد» في الموصل
ٌ
م ــا يـنـطــق ب ــه ه ــو م ــوق ــف أم ـيــركــي»،
ّ
ّ
ي ـعــلــق م ـص ــدر مــط ـلــع واك ـ ــب عملية
املـفــاوضــات مــع الـعـبــادي ،ال ــذي كان
جوابه بصريح العبارة «ال ملشاركة
الحشد ،والوقت ما زال مبكرًا» .يوقن

وتتعمد ّ
ّ
التفرج على القوات العراقية (أ ف ب)
سحبت واشنطن غطاءها الجوي

رئيس الحكومة أن دخول «الحشد»
سـ ُـيـسـهــم ف ــي حـســم امل ـعــركــة ،إال أنــه
يخشى بعض ا ّملـكـ ّـونــات السياسية
الـعــراقـيــة ويـتـجــنــب ال ــدخ ــول فــي ّ
أي
ـات انتخابية،
ـال معها لـحـســابـ ٍ
سـجـ ٍ
إلى جانب مسعاه السترضاء حليفه
األمـ ـي ــرك ــي ،الـ ـ ــذي «ال ي ــري ــد حـسـمــا
للمعركة في الوقت الراهن».
وإلـ ـ ــى أن يـ ـب ــدأ ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
امل ـن ـت ـخــب دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب مـهـمــاتــه
رسـ ـمـ ـي ــا ،فـ ـ ــإن «املـ ـ ـ ــراوحـ ـ ـ ــة» سـتـظــل
ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق
األم ـي ــرك ــي ف ــي ب ـغ ــداد «الـتـفـكـيــر في
م ـس ـت ـق ـب ــل املـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــل ...وامل ـس ـت ـق ـب ــل
م ــره ــون بــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـك ــري ــة».
ّ
املصادر أن الفريق األميركي
وتؤكد
ّ
في العراق كثف اتصاالته مع القوى
الـسـيــاسـيــة املــوص ـل ـيــة ،ف ــي مـحــاولــةٍ
للخروج بصورة الحكم للمدينة.
تـخـتــم املـ ـص ــادر حــديـثـهــا ب ــاإلش ــارة
ّ
إل ـ ـ ــى أن األمـ ـي ــركـ ـي ــن «ي ـ ـمـ ــارسـ ــون
ابتزازًا لتحرير املوصل ،ويشترطون
لـتـحــريــرهــا زيـ ــادة ال ــدع ــم الـحـكــومــي
للقوات األمنية العراقية املحوسبة
عليها ،واالطمئنان إلى أنها ستبقى
هناك» ،في وقت ال يعطي فيه حيدر
ال ـع ـبــادي قـ ــرارًا حــاسـمــا يـســاهــم في
ت ـس ـه ـيــل ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة فــي
شمال البالد.
في غضون ذلك ،خرقت التصريحات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة امل ـش ـه ــد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،فــي
س ـ ـجـ ــال أطـ ـلـ ـق ــه وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـس ـع ــودي ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ،بــوصـفــه
«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» بـ ــ«امل ــؤسـ ـس ــة
ّ ً
عدد
الطائفية» ،محمال إياه «ارتكاب ٍ
مــن امل ـجــازر فــي ال ـع ــراق» ،خصوصًا
أنــه ُ
«يـقــاد (الـحـشــد) مــن قبل ضباط
إيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــم ق ــاس ــم
سليماني».
ورف ـ ـ ــض رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي
ت ـصــري ـحــات ال ـج ـب ـيــر ،مـ ـش ـ ّـددًا على
أن «الحشد منظومة أمنية عراقية،
ومـ ـش ـ ّـرع ــة ب ـ ـصـ ــورة قـ ــانـ ــون ن ـيــابــي
دائـ ـ ِّـم» .ودع ــا الـعـبــادي الــريــاض إلــى
«الكف عن التصريحات اإلعالمية»،
ّ
مــؤكـدًا أنــه «ال يريد التعليق وال ـ ّـرد،
لكون السعودية ومنظومتها األمنية
فيها الكثير من العيوب».

ّ
تعديل قانوني مرتقب يعزز سطوة الرئاسة على القضاء
مصر

من المتوقع أن ّ
يقر
ً
البرلمان تعديال على
قانون السلطة القضائية،
بغرض قطع الطريق على
شخصيات معينة ومنع
وصولها إلى مناصب عليا،
ما ّ
يرجح حصول مواجهة
بين السلطة الثالثة والبرلمان،
في حال إقرار التعديل
القاهرة ــ جالل خيرت
وسـ ــط أنـ ـب ــاء ع ــن وق ـ ــوف ج ـه ــات فــي
ال ــدول ــة وراء م ـش ــروع تـعــديــل قــانــون
ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـ ـ ــذي يـحـظــى
بموافقة أكثر من  60نائبًا حتى اآلن
قبل مناقشته رسميًا ،يتردد أن الهدف
م ــن ال ـت ـعــديــل ال ـقــانــونــي الـ ــذي يعيد
توسيع سلطات رئـيــس الجمهورية
في اختيار رؤساء الهيئات القضائية
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،هـ ــو إزاح ـ ـ ـ ــة ش ـخ ـص ـيــات

مـحــددة .ومــن بــن هــذه الشخصيات،
نائب رئيس مجلس الدولة ،املستشار
يحيى الــدكــروري ،الــذي كــان ُيفترض
تعيينه رئيسًا للمجلس ملــدة عامني
بحكم األقدمية ،وهــو نفسه القاضي
صــاحــب أول حكم قضائي بمصرية
جزيرتي تيران وصنافير.
وبموجب القانون الحالي ،سيتولى
ال ـ ــدك ـ ــروري م ـن ـصــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ــدول ــة ـ ـ أع ـلــى جـهــة قـضــائـيــة ـ ـ وهــو
املـ ـتـ ـخـ ـص ــص ب ــالـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ج ـم ـيــع
ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـنـ ـ ــازعـ ـ ــات
القضائية ضد الحكومة في القرارات
اإلدارية ،علمًا بأنه حاملا ّ
يمر القانون
بالصورة املقدم عليها ،فإن الدكروري
ل ــن ي ـتــولــى امل ـن ـصــب ف ــي أول ت ـمــوز/
يوليواملقبل.
وف ــاج ــأ ال ـب ــرمل ــان ال ـ ــذي ل ــم ي ـن ـتــهِ من
م ـش ــاري ــع ق ــان ــون ـي ــة عـ ــدة مـنـصــوص
ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ال ـح ـك ــوم ــة،
بـحـســب ت ـصــري ـحــات وزيـ ــر ال ـشــؤون
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وامل ـ ـجـ ــالـ ــس ال ـن ـي ــاب ـي ــة،
املستشار مجدي العجاتي ،بتقديم
مـشــروع قــانــون لتعديل بعض مــواد
قــانــون السلطة الـقـضــائـيــة الحالية،
ع ـل ـمــا بـ ــأن املـ ـش ــروع املـ ـق ــدم م ــن قبل

وكـيــل الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة لـلـبــرملــان،
«ي ـض ـمــن اخ ـت ـيــار األك ـف ــأ لـلـمـنــاصــب
ولـ ـي ــس األقـ ـ ـ ــدم ك ـم ــا ه ــو م ـن ـصــوص
فـ ــي ال ـ ـقـ ــوانـ ــن الـ ـح ــالـ ـي ــة» ،وفـ ـ ــق مــا
يـقــولــه الـ ـن ــواب .وي ـف ـتــرض أن يــرســل
املجلس التعديالت املقترحة للجهات
الـقـضــائـيــة السـتـشــارتـهــا فـيـهــا ،كما
ينص الدستور.
وتنتزع التعديالت املقترحة قاعدة
األق ــدم ـي ــة امل ـط ـل ـقــة ال ـت ــي ت ـق ــوم عـلــى
أس ــاس تــولــي أق ــدم ال ـق ـضــاة منصب
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،لـيـكــون
االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار م ـ ــن ب ـ ــن ثـ ــاثـ ــة أسـ ـم ــاء
ُ
ترسل إلــى رئيس الجمهورية ،وهو
األسـلــوب نفسه الــذي جــرى التعامل
بـ ــه أث ـ ـنـ ــاء حـ ـك ــم ال ــرئـ ـي ــس األسـ ـب ــق،
ّ
وسبب مشاكل عدة،
حسني مـبــارك،
إذ ك ــان ــت ال ـتــرش ـي ـحــات م ــن نـصـيــب
ال ـق ـض ــاة امل ـن ـح ــازي ــن إلـ ــى ال ـح ـكــومــة
بنحو كبير.
ً
وع ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــا كـ ـ ــان ي ـ ـجـ ــري االخـ ـتـ ـي ــار
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـت ـق ــاري ــر األم ـن ـي ــة ال ـتــي
تقدمها الـجـهــات الــرقــابـيــة واألمـنـيــة
إلــى الــرئـيــس بـغــرض االخـتـيــار .وقد
س ـعــى ال ـق ـض ــاة بـمـخـتـلــف هـيـئــاتـهــم
إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر هـ ــذه اآللـ ـي ــة م ـن ــذ ث ــورة

« 25يـنــايــر» ،وهــو مــا حــدث فــي أكثر
مــن جهة ،منها املحكمة الدستورية
العليا التي أصبح اختيار رئيسها
مـ ـ ــن أقـ ـ ـ ـ ــدم أع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ولـ ـ ـي ـ ــس مــن
خارجها ،كما كان يحدث إبــان نظام
مـ ـب ــارك ،م ــع األخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار أن
التحرك البرملاني لم تصدر حوله أي
تعليقات حتى اآلن من قبل الرئاسة
أو مقربني من الرئيس تجنبًا للحرج.

يرفض القضاة مشروع
القانون الذي ينال من االستقالل
الجزئي الذي حصلوا عليه
وي ــرف ــض ال ـق ـضــاة م ـش ــروع ال ـقــانــون
ال ـ ــذي ي ـن ــال م ــن االس ـت ـق ــال ال ـجــزئــي
الذي حصلت عليه السلطة القضائية
فــي اخـتـيــار رؤس ــاء هـيـئــاتـهــا ،وســط
ت ــرق ــب ملـ ــا س ـت ـس ـفــر ع ـن ــه م ـنــاق ـشــات
الـبــرملــان خــال األي ــام القليلة املقبلة،
وال سيما مع إعالن مختلف الهيئات
رفضها مشروع القانون عبر وسائل
اإلعالم ،وإجراء عدد كبير من القضاة
اتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ل ـل ـم ـطــال ـبــة

بــاسـتـشــارة الـهـيـئــات القضائية كما
ينص الدستور.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ نـ ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاة ت ـ ـحـ ــركـ ــات
ومـ ـن ــاقـ ـش ــات م ــوسـ ـع ــة بـ ــن أعـ ـض ــاء
مجلس إدارت ــه وبــن أعـضــاء الـنــادي
خالل األيــام املاضية ،أدت إلى اتخاذ
ق ــرارات بالتصعيد ضــد الـبــرملــان إذا
ُ
طرح القانون للتصويت على النواب
م ــن دون االس ـت ـج ــاب ــة مل ـطــال ـب ـهــم مــع
التهديد باإلضراب ،إذ ناقش مجلس
إدارة ال ـن ــادي ف ــي اج ـت ـمــاع أم ــس مع
أعضاء مجلس القضاء األعلى جميع
االح ـت ـمــاالت وطــريـقــة الـتـعــامــل معها
ف ــي اج ـت ـمــاع مـغـلــق اسـتـمــر أك ـثــر من
ساعتني.
وفــي سياق آخــر ،ألقت هيئة الرقابة
اإلداريـ ـ ـ ــة ،أمـ ــس ،ال ـق ـبــض ع ـلــى مــديــر
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــري ـ ــات ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــة
امل ـصــري بتهمة «تـقــاضــي الــرشــوة»،
إذ عثر بحوزته على عمالت مختلفة
قـيـمـتـهــا ت ـت ـجــاوز قـيـمــة  150مـلـيــون
ج ـن ـيــه مـ ـص ــري ،بـ ــالـ ــدوالر والـ ـي ــورو
واإلسترليني والسعودي ،في قضية
ُت َع ّد أكبر قضية رشوة ُت َ
ضبط خالل
ال ـ ـعـ ــام ،وألـ ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى املـتـهــم
َ
وصودرت األموال.

