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العالم

ّ
ّ
«طائف عراقي» يحجم السعودية :أنقرة ترث الريــ
تقرير

على الرغم مما تواجهه معركة الموصل من عثرات
جعلت الحديث عن حسم قبيل نهاية العام الجاري أقرب
إلى المستحيل ،تواصل العجلة السياسية شق طريقها لما
بعد المعركة ،وإن بصعوبات ال تقل ضراوة عن تلك التي
تعترض القتال .على أكثر من مستوى ،يتحرك عرابومشروع
«التسوية الوطنية» (األخبار العدد  ،)٣٠٢٣في محاولة
الستقطاب الدعم المحلي واإلقليمي والدولي للخطة،
بما يكفل وضعها على سكة التنفيذ .وإذا كان الموقف
التركي يشي باستعداد أنقرة لتسهيل «التسوية» مقابل
مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية ،فإن السعودية
تتعامل مع المشروع بمنطق الخاسر الذي يحاول استدراك
قطار المبادرة واستنقاذ ما يمكن إنقاذه
دعاء سويدان
إل ــى إيـ ــران ،تــوجــه مـهـنــدس امل ـشــروع،
رئ ـي ــس "امل ـج ـلــس اإلس ــام ــي األع ـل ــى"،
ع ـمــار الـحـكـيــم ،ضـمــن جــولــة إقليمية
ً
ابتداء ،ومن املنتظر
قادته إلى األردن
ّ
أن تـحــط بــه فــي مـصــر .هـنــاك استمع
ال ـح ـك ـي ــم إل ـ ــى م ــوق ــف واضـ ـ ـ ــح" :ق ـي ــام
ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي ال ـع ــراق ــي بـتـقــديــم
مـقـتــرح للمصالحة الــوطـنـيــة فــي هــذا
ال ـب ـلــد يـشـكــل خ ـطــوة قـ ّـيـمــة جـ ـدًا وفــي
غــايــة األه ـم ـيــة للمستقبل الـسـيــاســي
العراقي" ،وفق ما قال وزير الخارجية
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،مـ ـحـ ـم ــد جـ ـ ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف.
مــوقــف يستبطن دعـمــا ودف ـعــا لخطة
"التسوية" ،التي يبدو أن طهران تريد
استثمار اللحظة العراقية الراهنة في
إرس ــائ ـه ــا ،تـحـقـيـقــا لـهــدفــن رئـيـســن:
ـراع للبيت
أولـهـمــا تثبيت موقعها ك ـ ٍ
السياسي العراقي ،وثانيهما ترتيب
أحجار الدومينو مع أنقرة بما يضمن
استبعاد السعودية من خريطة النفوذ
املـسـتـقـبـلـيــة .ت ــراه ــن إي ـ ــران ف ــي بـلــوغ
ّ
"املكون
مرامها األخير على استشعار
الـسـنــي" فــي بــاد الــرافــديــن خيبة أمل

تبدو الساحة العراقية
مقايضة تنال تركيا
مقبلة على
ّ
بموجبها زعامة السنة
إزاء امل ـش ــروع ال ـس ـعــودي ال ــذي أدخــل
امل ـحــاف ـظــات ال ـغــرب ـيــة وال ـش ـمــال ـيــة في
أتــون التدمير والتهجير ،وكذلك على
النجاح النسبي الــذي حققته تجربة
"الـحـشــد الـعـشــائــري" ،مـعـبــدة السبيل
لترجمتها سياسيًا بإضفاء "شرعية
ً
سنية" على العملية السياسية ،فضال
عن استعداد تركيا للدخول في صفقة
تضمن لها حصة وازنــة في معادالت
جارها الجنوبي.
هـ ـك ــذا ،تـ ـب ــدو أنـ ـق ــرة ف ــي طـ ــور وراثـ ــة
ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـ ـع ــراق .ك ــل ال ـص ــراخ
الـ ـ ــذي ع ــا م ــع بـ ــدء م ـع ــرك ــة امل ــوص ــل،
مستقويًا بوجود القوات التركية في
بعشيقة ،رافـعــا ل ــواء "الــدفــاع عــن أهل
ال ـس ـنــة" ،وم ـح ــذرًا مــن م ـقــاربــة تلعفر،
ي ـظ ـهــر اآلن ك ـم ــا لـ ــو ك ـ ــان "ج ـع ـج ـعــة"
إعالمية السـتــدرار مكاسب سياسية.
قبل أيام ،هاتف رئيس الوزراء التركي،
بن علي يلدريم ،نظيره العراقي ،حيدر
العبادي .أشاد يلدريم ،خالل االتصال،
بنجاحات القوات العراقية في املوصل
بـعــدمــا ك ــان ق ــال(" :إن ـن ــا) غـيــر متفقني
مـ ــع ح ـل ـفــائ ـنــا ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة".
كــذلــك تـعـهــد بـسـحــب ال ـق ــوات التركية
مـ ــن ب ـع ـش ـي ـقــة ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء امل ـع ــرك ــة،
وشــدد على ض ــرورة "اجتماع اللجنة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـع ـل ـيــا ب ــن الـبـلــديــن
في العاصمة العراقية بـغــداد" ،مؤكدًا
أن بــاده "تسعى إلــى إدام ــة العالقات

االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة مــع ال ـعــراق".
مـ ـب ــادرة وم ــواق ــف أوحـ ــت بــاسـتـعــداد
أن ـق ــرة لـتـحـطـيــم ج ـبــل الـجـلـيــد بينها
وبــن بغداد ،وحتى لتصفير األزمــات
م ــع ال ـجــانــب ال ـع ــراق ــي وال ـق ـي ــام ب ــدور
"إي ـج ــاب ــي" ف ــي إع ـ ــادة تــرت ـيــب أوراق ـ ــه.
عــزز تلك املــؤشــرات حديث مكثف عن
ض ـغــوط تــركـيــة عـلــى "ت ـحــالــف الـقــوى
الـعــراقـيــة" لـفـصــل م ـس ـ َـاري "الـتـســويــة"
وقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون "الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي" عــن
بـعـضـهـمــا ،وال ـت ـعــامــل اإلي ـج ــاب ــي مع
مشروع "التحالف الوطني".
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،ال ُي ـس ـت ـب ـع ــد أن ت ـك ــون
الساحة العراقية مقبلة على مقايضة
تنال تركيا بموجبها "زعامة السنة"،
ورضـ ـ ـ ـ ً
ـاء ع ــراق ـي ــا ب ـم ـح ــارب ــة "ال ـع ـم ــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي" ف ــي ق ـنــديــل وس ـن ـجــار
وغيرهما مــن املناطق الجبلية (ومــن
بـ ـع ــده ش ــراك ــة إي ــرانـ ـي ــة ف ــي م ـحــاربــة
املشروع الكردي في ســوريــا؟) ،مقابل
تـقــديــم تسهيالت مل ـشــروع "الـتـســويــة"
وكبح جماح الضغوط التي يمارسها
"ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي الكردستاني"
بزعامة مسعود البرزاني على بغداد،
(وال ُيستبعد أن َ
يقابل ذلــك بضغوط
إيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
الكردستاني ،بزعامة جالل الطالباني،
لفرملة اعتراضه على زعامة البرزاني
إلقليم كردستان).
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ج ــول ــة ال ـح ـك ـي ــم ،ف ــإن
مـحـطـتـهــا األولـ ــى كــانــت األردن ال ــذي
يـحـتـضــن ،مـنــذ س ـن ــوات ،أبـ ــرز وج ــوه
"امل ـع ــارض ــة ال ـع ــراق ـي ــة" .ال ـت ـقــى رئـيــس
"ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي" ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ع ـمــان امل ـلــك ع ـبــد ال ـلــه ال ـث ــانــي ،طــالـبــا
تــوسـطــه ل ــدى "ال ـقــوى الـسـنـيــة" للدفع
قــدمــا بـمـشــروع "الـتـســويــة" .تـسـ ّـرب أن
الـحـكـيــم طـلــب أي ـضــا وس ــاط ــة أردن ـيــة
لـ ـت ــرطـ ـي ــب األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة
والتوطئة ملشاركة عراقية هــادئــة في
القمة العربية املقبلة املنتظر عقدها
الربيع املقبل في األردن ،انسجامًا مع
ما تنص عليه مسودة "التسوية" من
"الـتــزام الـعــراق مبدأ الحياد والـتــوازن
ف ــي ال ـع ــاق ــات م ــع دول ال ـع ــال ــم" .وعــد
عبد الله الثاني خيرًا على املستويني
َ
املذكورين ،إال أنه نصح الحكيم ،وفق
أنباء متداولة ،بعدم التوجه إلى مصر
منعًا الستفزاز السعودية .نصيحة ال
يبدو أن صاحب املبادرة سيعير أذنًا
صاغية لها ،في ضوء تأكيد "املجلس
اإلس ــام ــي األع ـ ـلـ ــى" ،ي ـ ــوم األحـ ـ ــد ،أن
رئـ ـيـ ـس ــه س ـي ـت ــوج ــه إل ـ ــى مـ ـص ــر بـعــد
زيارته إليران.
يتطلع الحكيم ،من خالل تعريجه على
القاهرة ،إلى إكساب مشروعه أصواتًا
وازن ـ ــة إض ــاف ـي ــة ،مل ــا مل ـصــر م ــن مـكــانــة
معنوية في "العالم اإلســامــي" .وهذا،
عـلــى األرج ـ ــح ،سـيـضـيــف هـمــا جــديـدًا
إلى العقل السعودي املشغول بمواقف
النظام املصري إزاء الحرب في سوريا،
ل ـكــون ت ـقــدم ال ـقــاهــرة لـلـعــب دور على
الساحة العراقية يشكل تهديدًا جديًا

يواصل عمار الحكيم جولته لعرض "التسوية" ومن المتوقع أن يزور القاهرة (أ ف ب)

ملــا تـعـتـبــره املـمـلـكــة حـقــا حـصــريــا لها
بـ"زعامة العالم السني" .تهديد تتصدر
هـ ــواج ـ ـسـ ــه املـ ـشـ ـه ــد بـ ـع ــدم ــا ض ــاق ــت
الرياض بانفتاح أبــواب البصرة أمام
مصر التي قطعت عنها شركة "أرامكو"
السعودية ،فجأة ،مساعدات بترولية،
ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ت ـم ـتــد ع ـل ــى خـمــس
سنوات.
في الخالصة ،تبدو السعودية الخاسر
الــوح ـيــد م ــن م ـش ــروع "ال ـت ـســويــة" في
حــال سلوكه طــريــق التنفيذ .ولــذلــك،
ُيحتمل أن تعمد اململكة إل ــى اتـخــاذ
إجراءات احترازية تحسبًا ملا ستؤول
إل ـ ـيـ ــه األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع بـ ـع ــد ط ـ ـ ـ ّـي ص ـف ـحــة
املوصل .في هذا اإلطار ،يدور الحديث
ع ــن زيـ ـ ــارة مــرت ـق ـبــة لـ ــ"رج ــل امل ـه ـمــات

ال ـص ـع ـبــة" ،ثــامــر ال ـس ـب ـهــان ،ل ـب ـغــداد،
إلب ــاغ املـســؤولــن الـعــراقـيــن شــروط
بالده ملباركة "التسوية" .شروط تفيد
ب ـع ــض املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ــأن ـه ــا تـتـضـمــن
إط ـ ـ ــاق س ـ ـ ــراح س ـج ـن ــاء س ـع ــودي ــن،
وإيقاف "التحريض" على الرياض من
قبل أط ــراف فــي "الـتـحــالــف الــوطـنــي"،
وإب ـعــاد ق ــوات "الـحـشــد الـشـعـبــي" عن
امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة م ــع ال ـس ـعــوديــة،
وعدم اتخاذ "مواقف معادية" للمملكة
في األزمتني السورية واليمنية ،على
أن تتعهد الرياض بدعم مالي "سخي"
لـعـمـلـيــة إعـ ــادة إع ـم ــار امل ـنــاطــق الـتــي
دمرتها الحرب على تنظيم "داعــش".
وبــالـنـظــر إل ــى هـشــاشــة األوراق التي
ب ــات يملكها الـجــانــب ال ـسـعــودي في

روحاني يستقبل الحكيم:
جهودكم قيمة جدًا
التقى رئيس "املجلس اإلسالمي األعلى" ،عمار الحكيم ،أمس ،الرئيس اإليراني ،حسن
روحاني ،وبحث معه مشروع "التسوية التاريخية" املقترح من قبل "التحالف الوطني".
وقال الحكيم ،في بيان صادر عن رئاسة "التحالف" ،إن "الرئيس روحاني أعرب عن
تأييده ملشروع التسوية الوطنية" ،الفتًا إلى أن "لدينا مشروعًا مطمئنًا لكل مكونات
الشعب العراقي" .ونقلت وسائل إعالم إيرانية ،بدورها ،عن روحاني قوله ،خالل اللقاء،
إن "تشكيل التحالف الوطني العراقي يعتبر خطوة قيمة جدا في مسار صيانة أسس
الوحدة الوطنية وتعزيزها في هذا البلد ،من
خالل استقطاب كل التوجهات واملكونات
العرقية واملذهبية" .كما نقلت عنه تحذيره
من مساعي "معارضي الوحدة في العراق
إلثارة التفرقة ،وتهيئة األجواء للمضي
قدمًا في تنفيذ مخططاتهم".
والتقى الحكيم ،كذلك ،رئيس البرملان
اإليراني ،علي الريجاني .وأوردت وكالة
"فارس" اإليرانية تأكيد الحكيم ،أثناء
اللقاء" ،أننا عازمون على تحويل تحرير
املوصل إلى عامل مهم لتعزيز الوحدة
الوطنية في العراق".

الساحة العراقية وضآلتها ،فال تظهر
شــروطــه إال كمحاولة لفرملة القطار
واستنقاذ ما يمكن إنقاذه.
محليًا ،تـبــدو ال ـصــورة أكـثــر تعقيدًا.
داخ ــل "الـتـحــالــف الــوط ـنــي" نـفـســه ،ال
رؤي ـ ــة م ــوح ــدة ملـ ـش ــروع "ال ـت ـس ــوي ــة".
صحيح أن مسودة املـشــروع عرضت
على الهيئتني القيادية والسياسية
ل ــ"ال ـت ـحــالــف" ،ون ــال ــت مــواف ـقــة جميع
األط ـ ــراف ،بـمــن فـيـهــم رئ ـيــس الـ ــوزراء
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،نـ ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،وزعـ ـي ــم
الـتـيــار ال ـصــدري ،مقتدى ال ـصــدر؛ إال
ّ
لتظهر خالفات
أن الـتـطــورات ع ــادت
بني أصحاب املـبــادرة أنفسهم .نواب
فــي ائ ـتــاف "دول ــة ال ـقــانــون" ،بزعامة
املالكي ،بــدأوا قبل أيــام شن هجمات
على خطة الحكيم ،على خلفية "وضع
اإلرهــابـيــن مـحــورًا رئيسًا فــي قاعدة
ال ـت ـســويــة" ،م ــا يـعـنــي "حـكـمــا مسبقًا
عـلـيـهــا بـ ــاإلعـ ــدام" و"خ ـي ــان ــة للشعب
العراقي"؛ بينما أعلن مقتدى الصدر
رفضه "أي اتفاقات على حساب دماء
الـ ـع ــراقـ ـي ــن" ،م ـع ـت ـب ـرًا أن "ص ـن ــادي ــق
االقـ ـ ـت ـ ــراع وحـ ــدهـ ــا تـ ـق ــرر االتـ ـف ــاق ــات
السياسية" .مــواقــف ،وإن بــدت عالية
الـسـقــوف ،إال أنها قــد ال تكون خــارج
دائــرة متطلبات "الـبــازار" االنتخابي،
ال ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ــدأت فـ ـع ــالـ ـي ــات ــه ب ـ ــاكـ ـ ـرًا فــي
ال ـعــراق ،مجلية استقطابًا ح ــادًا بني
الشخصيات والقوى "الشيعية".
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب "الـ ـسـ ـن ــي" ،ث ـم ــة ارت ـب ــاك
وتنافس يــؤخــران ،حتى اآلن ،تبلور
موقف واضح وموحد حيال مشروع
"التسوية"" .تحالف القوى العراقية"
رف ـ ــض ،ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،تسلم
م ـ ـس ـ ــودة الـ ـخـ ـط ــة م ـ ــن مـ ـمـ ـث ــل األم ـ ــم
امل ـت ـحــدة ف ــي الـ ـع ــراق ،ي ــان كــوبـيـتــش،
احتجاجًا على إق ــرار البرملان قانون
"الـحـشــد الشعبي" دونـمــا تــوافــق؛ إال
أن أطــراف "التحالف" عــادت لتجتمع
مساء االثنني في منزل رئيس مجلس
ال ـنــواب ،سليم الـجـبــوري ،لـ"مناقشة
املوقف من ورقة التسوية التاريخية"،
مــا أوح ــى بــإمـكــانـيــة تحلحل الـعـقــد،
خـصــوصــا أن االج ـت ـمــاع ض ــم علماء

