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العالم

العراق

أميركا باقية ...لتقويض «الحشد» أيضًا
تنبئ خريطة االنتشار العسكري
األميركي في العراق ،والذي يبدو أنه ال
يزال مستمرًا خالفًا لما أعلنته الحكومة
قبل أيام ،بأن الغاية الرئيسة من ّ
تمدد
الواليات المتحدة التضييق على «الحشد
الشعبي» ،وتقليص دائرة نفوذه
بغداد ــ محمد شفيق
ّ
يستعد فيه العراق إلجراء
في وقت
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املـ ـق ــررة في
 12أيـ ــار/مـ ــايـ ــو املـ ـقـ ـب ــل ،وف ـ ــي ظــل
أزم ـ ـ ــة إق ـ ـ ـ ــرار املـ ـ ــوازنـ ـ ــة واسـ ـتـ ـم ــرار
الخالفات مع إقليم كردستان ،بدأ
ملف الــوجــود العسكري األميركي
يـفــرض نفسه سـيــاسـيــا وإعــامـيــا،
وس ــط ت ـصــاعــد ت ـه ــدي ــدات فـصــائــل
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» ،وال ـت ــي يـبــدو
أن ـه ــا «م ـم ـن ـه ـجــة» .وف ـي ـمــا يتكثف

يربط «اتحاد القوى»
الوجود األميركي باالستحقاق
االنتخابي
الـحــديــث داخ ــل أروق ــة ال ـبــرملــان عن
إرس ــال كتب رسمية إلــى الحكومة
بشأن الوجود العسكري األميركي،
وق ـ ــرب اس ـت ـضــافــة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،تستمر الحكومة
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض ف ـ ـ ــي هـ ــذا
الحديث ،ما خال تصريحات مكررة
للعبادي وفريقه الحكومي تشدد
على «الحاجة إلى طيران التحالف
الدولي».
وكــانــت الـتـســريـبــات الـتــي نشرتها
وس ــائ ــل إع ـ ــام أم ـيــرك ـيــة ق ـبــل أي ــام
بـ ـ ـش ـ ــأن بـ ـ ـ ــدء الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ت ـخ ـف ـي ــض أع ـ ـ ــداده ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق

تمهيدًا النسحابها ،والتي بــادرت
حكومة العبادي إلى تأكيدها قبل
أن يـنـفـيـهــا ال ــ«ب ـن ـت ــاغ ــون» ،أع ــادت
إح ـي ــاء امل ـل ــف ب ـق ــوة ه ــذه املـ ـ ــرة ،بل
وأعـ ـط ــت زخ ـم ــا لـ ــدعـ ــوات م ـنــاوئــي
الـ ـ ــوجـ ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
وفاقمت من حالة الحرج الحكومي.
وأكد املتحدث باسم الـ«بنتاغون»،
إيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــون ،ح ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ف ــي
ت ـ ـص ـ ــري ـ ـح ـ ــات تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة ،أن
«واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ال ت ـ ـنـ ــوي سـ ـح ــب أي
ج ـن ــدي أم ـي ــرك ــي م ــن ال ـ ـعـ ــراق عـلــى
امل ــدى ال ـقــريــب» ،كــاشـفــا عــن وجــود
 5200جندي «بعلم بغداد» .ورفض
بــاهــون الـكـشــف عــن ع ــدد الــوحــدات
ال ـخــاصــة ال ـتــي تـنـتـشــر ب ــن الـحــن
ّ
واآلخـ ـ ــر ب ـش ـكــل س ـ ــري ،م ــذكـ ـرًا بــأن
«عــدد القوات األميركية في العراق
قابل لالرتفاع أو االنخفاض وفقًا
ملتطلبات الواقع امليداني».
لكن في املقابل ،يبدو أن هذا العدد
أقل بكثير مما هو في الواقع ،وفقًا
للمعلومات املتوافرة لــدى فصائل
«ال ـح ـش ــد» ،إذ ي ــؤك ــد األمـ ــن ال ـعــام
لحركة «عصائب أهل الحق» ،قيس
الخزعلي ،أن عدد األميركيني يزيد
عـلــى  7500ج ـنــدي م ـتــوزعــن على
 10ق ــواع ــد ،فـيـمــا يـتـحــدث الـنــاطــق
بــاســم «كـتــائــب ح ــزب ال ـلــه» ،محمد
م ـح ـي ــي ،عـ ــن وج ـ ـ ــود أكـ ـث ــر مـ ــن 10
ق ــواع ــد أم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،مــن
ضمنها خمس في كردستان ،وعن
نية أمـيــركــا «إن ـشــاء قــاعــدة جديدة
ف ــي اإلق ـل ـي ــم» .وي ـه ـ ّـدد مـحـيــي بــأنــه
«في حال ّ
أقرت واشنطن والحكومة
ت ـث ـب ـي ــت الـ ـ ــوجـ ـ ــود األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
ال ـع ــراق ،فعلى األمــري ـكــان مواجهة
ف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
كتائب حزب الله».
فــي مـقــابــل تـلــك ال ـت ـهــديــدات ،تعمل
أط ـ ـ ـ ــراف أخ ـ ـ ــرى ك ــان ــت قـ ــد وافـ ـق ــت
عـلــى إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات النيابية
فـ ـ ــي م ـ ــوع ـ ــده ـ ــا «عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـضـ ــض»،

أثناء عملية ضد فلول «داعش» شرق طوزخورماتو قبل أيام (أ ف ب)

على ربــط الــوجــود األمـيــركــي بهذا
االسـتـحـقــاق ،عـبــر اعـتـبــارهــا األول
ض ـمــانــة ل ـع ــدم ت ــزوي ــر األخـ ـي ــر .في
ّ
ه ــذا اإلطـ ــار ،يـكـشــف مـصــدر مطلع
ف ـ ــي «ات ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــراقـ ـي ــة»،
لـ«األخبار» ،عن عزم «االتحاد» على
«مفاتحة الحكومة العراقية قريبًا
بـمـطـلــب ن ـشــر ق ـ ــوات أم ـيــرك ـيــة في

ّ
السنية ،لتأمني االنتخابات
املناطق
وم ـنــع أي ضـغــوطــات قــد ت ـمـ َـارس»
عـلــى ال ـنــاخ ـبــن .ويـضـيــف املـصــدر
أن ال ـك ـت ـل ــة تـ ـن ــوي أيـ ـض ــا م ـطــال ـبــة
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـن ـش ــر ق ـ ـ ــوات م ـكــاف ـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب ف ــي «املـ ـن ــاط ــق ال ـس ـن ـيــة»
ً
ب ــدال مــن ق ــوات «الـحـشــد الشعبي»
وال ـشــرطــة االت ـح ــادي ــة ،ف ــي ح ــال لم

تفلح مـســاعــي «االت ـح ــاد» فــي نشر
قوات أميركية هناك .كذلك ،يكشف
املصدر عن وجود محاوالت إلقناع
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى ق ــواع ــد
عسكرية أميركية في البالد ،إحداها
قرب الحدود اإليرانية العراقية.
م ـص ــدر آخ ــر ي ـت ـحــدث ،بـ ـ ــدوره ،عن
وج ــود م ــا يـسـ ّـمـيـهــا «ن ــواي ــا» ،منذ

تقرير

أوروبا «تالحق» الوهابية :إلسالم بال تأثير «أجنبي»
يعتزم الرئيس الفرنسي ،إيمانويل
ماكرون ،طرح خطة إلعادة هيكلة
المؤسسات التمثيلية للمسلمين في
بالده بعيدًا من «تأثير الدول العربية».
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه
السلطات البلجيكية مفاوضاتها مع
السعودية ،لرفع يد األخيرة عن أكبر
مساجد بروكسل ،الذي كان له دور في
تصدير مقاتلين إلى الشرق األوسط
ف ــي وقـ ــت ال ت ـ ــزال ف ـيــه ال ـخ ـش ـيــة من
ع ـ ـ ــودة األج ـ ــان ـ ــب الـ ــذيـ ــن س ـب ــق لـهــم
ُ
الـقـتــال فــي صفوف تنظيم «داعــش»
مـخـيـمــة عـلــى ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة في
الدول األوروبية ،بدأت حكومات تلك
الدول وضع خطط وتنفيذ إجراءات
تستهدف ْ معالجة األسباب الكامنة
َ
خ ـلــف «نـ ــفـ ــر» أولـ ـئ ــك امل ـق ــات ـل ــن ،في
إطار عملها املستجد على توليد ما
ب ــات ُي ـعــرف بــأنــه «إس ــام أوروبـ ــي».
«إس ـ ـ ـ ــام» يـ ـب ــدو أن ال ـق ـط ــع مـ ــا بــن
أماكن اجتماع املسلمني وممارستهم
أن ـش ـط ـت ـه ــم (ك ـ ـ ــامل ـ ـ ــدارس واملـ ـع ــاه ــد
واملساجد) ،وما بني التأثير العربي،

وخصوصًا تأثير اململكة السعودية
ّ
التي بات مسلمًا بدورها في تصدير
دعــاة وهابيني إلــى أوروب ــا ،سيكون
من أبرز معامله.
في هذا اإلطار ،يأتي حديث الرئيس
ال ـفــرن ـســي ،إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،عن
ن ـي ـت ــه «ال ـ ـس ـ ـعـ ــي ل ـل ـح ــد م ـ ــن ت ــأث ـي ــر
الـ ــدول الـعــربـيــة عـلــى إس ــام فرنسا
ألنها تبعده عن الـحــداثــة» ،وفــق ما
ن ـق ـلــت ع ـنــه م ـج ـلــة «ل ــوج ــورن ــال دو
ديمانش» قبل يومني .وفقًا للمجلة،
فإن ماكرون ُي ِع ّد لـ «مخطط عام من
أجل إعادة هيكلة اإلسالم الفرنسي
وتــوضـيــح ماهيته» ،خــال النصف
األول مــن عــام  .2018املـخـطــط الــذي
ي ـس ـي ــر «خـ ـ ـط ـ ــوة خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة» ،وال ـ ــذي
ُي ـج ــري الــرئ ـيــس مـ ـش ــاورات بـشــأنــه
م ــع مـثـقـفــن وأك ــادي ـم ـي ــن ومـمـثـلــي
دي ـ ــان ـ ــات ،ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى نـ ـق ــاط ع ــدة
ي ـ ـت ـ ـص ـ ـ ّـدره ـ ــا إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء مـ ــؤس ـ ـسـ ــات
تمثيلية ملسلمي فرنسا ،وإخضاع
دور العبادة لرقابة مالية ،وتأهيل
أئمة فرنسيني للحلول محل األئمة
القادمني من دول أخرى ،في مقدمها
السعودية.
وي ـش ـكــل إع ـ ــان م ــاك ــرون اسـتـجــابــة
«م ـت ــأخ ــرة» مل ـطــالــب ت ـص ــاع ــدت منذ
الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى ص ـح ـي ـف ــة «شـ ــارلـ ــي
إيبدو» في  13تشرين الثاني/نوفمبر

 .2015مطالب عمدت السلطات على
ُّ
إث ــره ــا إل ــى إغ ـ ــاق م ـســاجــد اتـهـمــت
ب ــأنـ ـه ــا «ت ـ ـبـ ــث ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة» ،وط ـ ــرد
دعاتها مــن األراض ــي الفرنسية .إثر
ذلــك ،ارتفع الجدل حول كيفية الحد
مــن «ال ـت ـغـ ّـول ال ــوه ــاب ــي» ،خصوصًا
مع تزايد املخاوف من عودة املقاتلني
األج ــان ــب إل ــى أوطــان ـهــم .وب ــرزت من
بـ ــن تـ ـل ــك املـ ـن ــاقـ ـش ــات دع ـ ـ ـ ــوات إل ــى
إغالق املساجد واملعاهد التي أنفقت
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى إن ـش ــائ ـه ــا مــايــن
ال ــدوالرات ،وإلــى عــدم املساومة على
«السلم االجتماعي» باملصالح التي
ت ــرب ــط بـ ــاريـ ــس والـ ـ ــريـ ـ ــاض .الـ ـي ــوم،
ُي ـسـ ّـجــل م ــاك ــرون م ـحــاولــة لالنفكاك
م ــن ت ـلــك امل ـع ــادل ــة ،و«ال ـح ـف ــاظ على
التماسك واالنـسـجــام الــو ّطـنــي» ،في
ظل استطالعات رأي «مبشرة» تقول
إن  %56م ــن ال ـفــرن ـس ـيــن يـعـتـبــرون
اإلسالم متطابقًا مع قيم مجتمعهم،
على عكس ما كانت غالبيتهم تؤمن
به قبل عامني.
ف ــي بـلـجـيـكــا ،ال ـتــي صـ ـ ّـدرت مقاتلني
إلــى سوريا أكثر من أي بلد آخــر في
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ال ي ـب ــدو امل ـش ـه ــد مـخـتـلـفــا.
تـ ـض ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات هـ ـن ــاك ال ـل ـم ـس ــات
ُ
ـرض أن
ُاألخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ـل ــى ات ـ ـفـ ــاق يـ ـفـ ـت ـ ّ
يـعـلــن الـشـهــر امل ـق ـبــل ،ق ــوام ــه ك ــف يد
السعودية عن املسجد الكبير الواقع

قـ ـ ــرب مـ ـق ــر االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي فــي
بــروكـســل ،وال ــذي كانت الحكومة قد

يتطلع ماكرون إلى
فرض رقابة مالية على
دور العبادة الخاصة
بالمسلمين
(أ ف ب)

ّ
أج ــرت ــه ل ـلّــريــاض ع ــام  1969مل ــدة 99
ً
ّ
ع ــام ــا .مـ ـ ــذاك ،ص ـ ــدرت املـمـلـكــة دع ــاة
«وهابيني» كثيرين إلى املسجد ،كان
لهم «الفضل» األكبر في تنشئة شبان
«جهاديني» سرعان ما طلع نجمهم
م ــع بـ ــدء «ال ـن ـف ـي ــر» م ــن أوروبـ ـ ـ ــا إل ــى
الـشــرق األوس ــط .حصل ذلــك كله في
ظل صمت حكومي بلجيكي اشترته
الــريــاض بمنحها بــروكـســل أسـعــارًا
تفضيلية في التجارة النفطية .لكن،
مع امتداد نيران الجماعات اإلرهابية
إل ــى ق ـلــب ال ـعــاص ـمــة الـبـلـجـيـكـيــة في
 22آذار/م ــارس  ،2016بــدأت تتعالى
امل ـط ــال ـب ــات ب ــإغ ــاق امل ـس ـج ــد ،ال ــذي
تـقــول مـصــادر أمنية إن بعضًا ممن
ه ــاج ــروا إل ــى س ــوري ــا ب ـهــدف الـقـتــال
حـضــروا دروس ــا فيه .وكــان آخــر تلك
املـطــالـبــات فــي شـهــر تـشــريــن األول/
أكتوبر املاضي ،عندما دعــا البرملان
البلجيكي الحكومة إلــى إنـهــاء عقد
تــأج ـيــر امل ـس ـجــد ل ـل ـس ـعــوديــة؛ لـكــون
املسجد أضحى «بوابة إلســام أميل
للعنف».
ع ـ ـلـ ــى إثـ ـ ـ ــر ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة ،ش ـك ـلــت
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ب ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
الــدب ـلــومــاســي ديـ ــرك آشـ ــن ،أوك ـلــت
إل ـيــه مـهـمــة ال ـت ـفــاوض م ــع الــريــاض
فــي ه ــذا ال ـشــأن .يـقــول آش ــن ،بشأن
زيــارتــه للمملكة الشهر املــاضــي ،إن

