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العالم

على الغالف

ل ـل ـت ـح ــرك الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
ي ـت ـط ـلــب ن ـش ــاط ــا أوسـ ـ ــع وأشـ ـم ــل مــن
سابقاته في املرحلة املقبلة .وقد سبق
هــذا املشروع نشاط سعودي في تلك
املنطقة ،لكن على صعيد مختلف .فقد
بــات الفـتــا حجم الـتــواصــل السعودي
م ــع م ـشــايــخ ال ـع ـشــائــر وال ـق ـب ــائ ــل في
أق ـصــى ال ـج ـنــوب ال ـعــراقــي ،املـتــداخـلــة
في انتشارها بالجغرافيا السعودية،
ً
وف ـع ــا نـجــح ال ـس ـعــوديــون ف ــي كسب
ّ
ود بـ ـع ــض ش ـ ـيـ ــوخ ه ـ ـ ــذه ال ـع ـش ــائ ــر
املوجودين ضمن األراضي العراقية.
ي ـت ـقــاطــع م ــع م ــا ت ـق ــدم ظ ـه ــور بعض
األسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـع ــراقـ ـي ــة كـ ـضـ ـي ــوف عـلــى
م ـ ـهـ ــرجـ ــان "ال ـ ـج ـ ـن ـ ــادري ـ ــة" الـ ـسـ ـن ــوي
فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،مـ ــع ح ــرص
س ـع ــودي ع ـلــى دعـ ــوة أس ـم ــاء جــديــدة
إلى املهرجان الذي يؤكد العارفون أن
النـتـقــاء ضـيــوفــه دالالت غـيــر عفوية.
ي ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ان ـع ـق ــاد مــؤت ـمــرات
أخــرى ،بعيدًا من األض ــواء ،وبترتيب
مـ ــن الـ ـ ــدوائـ ـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،مل ـنــاق ـشــة
"الـقـضــايــا العربية الـقــومـ ّـيــة" والسبل
الكفيلة بمواجهة "األطماع الفارسية"،
وت ـ ـ ـ ــدارس ت ـق ــدي ــم الـ ـخـ ـط ــاب ال ـجــديــد
إعالميًا.

اقتنع السعوديون بضرورة تغيير قواعد العمل في المنطقة وفي العراق (أ ف ب)

االنتخابات النيابية المقبلة

ّ
والرياض ،والتراجع القوي لنفوذ «داعش» في
واشنطن
عليها
كلت
ات
بعد فشل مشروع الفتنة السنية ـ الشيعية ،وتبيان ضعف القوى التي
ّ
كل المنطقة المترافق مع الوجهة العالمية الحاسمة في مواجهة التطرف التكفيري ،يبدو أن الخطة الجديدة باتت تقتضي البحث عن
عنصر استقطاب مختلف ،أساسه التركيز فقط على إيران ،واعتبار حلفائها في المنطقة مجرد عمالء لها ،ما يجعل المواجهة تتطلب عناوين
مختلفة .وال تجد السعودية أفضل من رفع شعار «العروبة في وجه الفرسنة» ،الذي يفسح في المجال أمامها للعمل داخل «الساحات
ّ
ويؤمن لها اختراقات ذات طابع سياسي كانت مستحيلة في ظل رفع شعار «العداء للشيعة وتوسع نفوذهم»
الشيعية» أيضًا،

الفتن السعودية «العروبة» ضد المقاومة
خليل كوثراني
قبل حوالى عام ،عادت السعودية إلى
العراق بثوبها الرسمي .ومــع افتتاح
سـفــارتـهــا فــي ب ـغــداد ،أقـفـلــت الــريــاض
حينها حقبة مـمـتــدة إل ــى عـقــديــن من
الــزمــن ظــل ح ـضــورهــا فـيـهــا مقتصرًا
على القنوات األمنية.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور امل ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل فـ ـ ـ ــي االنـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح
الــدب ـلــومــاســي عـلــى ال ـج ــار الـشـمــالــي،
وال ـ ــذي أع ـقــب إزاح ـ ــة الـخـصــم ال ـلــدود
ه ـنــاك ،رئـيــس الـ ــوزراء ا ّلـســابــق نــوري
املــالـكــي ،ســرعــان مــا تكشف عــن ّ
نيات
لــم تـتـبــدل ل ــدى اململكة لجهة النظرة
إل ــى ال ـع ــراق ،وال ـتــي يـقــول الـعــراقـيــون
ّ
إن ـه ــا ات ـس ـم ــت بــال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ط ــول
ً
الـ ـخ ــط .ل ــم ي ــأخ ــذ األم ـ ــر وق ـت ــا طــويــا
حتى اجتمعت كلمة أطياف االئتالف
الحاكم في بغداد على ضرورة سحب
السفير الجديد ،متهمني إياه بتجاوز
نشاطه الدبلوماسي ومواصلة إطالق
ّ
ت ـصــري ـحــات ت ـخــطــت ت ـقـ ّـبــل الـجـمـيــع،
بمن فيهم دعاة االنفتاح على اململكة.
أزيــح السفير ثامر السبهان ،صاحب
الخلفية األمنية ،تاركًا السفارة لقائم
ب ــاألع ـم ــال ،ه ــو عـبــد ال ـعــزيــز الـشـمــري
(يــديــر هــذا األخـيــر الـسـفــارة اآلن ،ولم
ّ
تعي الرياض بعد خلفًا للسبهان).
ّ
ال ـس ـب ـهــان ،امل ـع ــن أخ ـي ـرًا وزي ـ ــر دول ــة
لـشــؤون الخليج العربي ،يبدو وزيـرًا
لكل شيء ما عدا العنوان الــذي يعمل
ُ
ت ـح ــت الف ـت ـت ــه .ت ــرص ــد ل ـل ــرج ــل ،ه ــذه
األيام ،حركة ناشطة على صعيد أكثر
من ملف في املنطقة (بينها لبنان) ،ال
ّ
يمت ّ
أي منها إلى دول مجلس التعاون
ّ
بصلة ،بما يفسر إصرارًا لدى الرياض
دوره السابق (إعادة تشكيل
على لعب
ّ
"الـ ـش ــارع ال ـس ــن ــي") بـعـيـدًا ع ــن الصفة
الدبلوماسية ،مع عدم اختصار األمر
بالعراق هذه ّ
املرة.
فــي محصلة ه ــذه الـتـبــدالت جميعها
ب ـ ـقـ ــي امل ـ ـض ـ ـمـ ــون واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا؛ املـ ـطـ ـل ــوب
س ـعــوديــا ع ــدم ع ــودة ع ـق ــارب الـســاعــة
إلى الوراء خلف أسوار الحد الشمالي،

واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ــي تـ ـ ـص ـ ـ ّـدع ال ـج ـب ـهــة
ال ـعــراق ـيــة الــداخ ـل ـيــة م ــن أج ــل تحقيق
االخ ـ ـت ـ ــراق ،وإب ـ ـعـ ــاد ح ـل ـف ــاء ال ـخ ـصــم
اإليـ ــرانـ ــي قـ ــدر اإلمـ ـك ــان ع ــن اإلم ـس ــاك
بمفاصل الـقــرار الـعــراقــي .وفــي سبيل
كل ذلــك ،يــرى السعوديون أنــه لم يزل
بـ ـمـ ـق ــدوره ــم حـ ـج ــز م ـق ـع ــد فـ ــي صــف
الالعبني املؤثرين في صياغة "العراق
الجديد" أو "عراق ما بعد داعش".

ً
«العروبة» بدال من «الطائفية»؟

ّ
رغــم مــا تـقـ ّـدم ،ف ــإن صــاحــب ال ـقــرار في
قصور جدة والرياض بات على اقتناع
تـ ــام بـ ـض ــرورة تـغـيـيــر ق ــواع ــد الـعـمــل
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـمــومــا ،وع ـل ــى الـســا ّحــة
ال ـعــراق ـيــة بـشـكــل أخـ ــص ،ألن ـهــا تـمــثــل
الجديد
مختبرًا إقليميًا مهمًا .التوجه ّ
امل ـع ـم ــول ع ـل ـيــه ب ـص ـمــت ق ــد تـلــخـصــه
فكرة "االستثمار في الخطاب القومي
الـعــروبــي" كبديل للعناوين الطائفية
واملـ ّـذهـبـيــة ول ــازم ــة "ال ــدف ــاع عــن أهــل
الـســنــة فــي وج ــه امل ـ ّـد ال ـص ـفــوي"" .امل ـ ّـد"
ال ــذي ُي ــراد الــوقــوف فــي وجـهــه ســوف
يكون بصورة رئيسة "فارسيًا" ،وذلك
بعدما كــان ُي ـصـ ّـور غالبًا بـ"الصفوي
املجوسي".
سـ ـبـ ـب ــان أوص ـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن إل ــى
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة اآلنـ ـ ـف ـ ــة :األول ،اح ـ ـتـ ــراق
ورق ــة املــذهـبـيـ ّـة بـعــد ان ـفــاش "ظــاهــرة
اإلرهــاب" ،وتلقف رسائل دولية بقرب
إق ـف ــال ه ــذا امل ـل ــف .ال ـثــانــي ،اسـتـشـعــار
ّ
للمكون
الحاجة إلــى استقطاب أكـبــر
ال ـش ـي ـعــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ال
س ـب ـي ــل إلـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــره ع ـب ــر ال ـخ ـط ــاب
املذهبي السابق.

«سفارة بيروت»

مـنــذ م ــدة ،ان ـك ـ ّـب ال ـعــام ـلــون فــى املـلــف
العراقي ،سعوديًا ،على تجهيز أطول
ق ــائ ـم ــة م ـم ـك ـنــة ت ـت ـض ـمــن شـخـصـيــات
ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة تـ ـحـ ـم ــل خـ ـلـ ـفـ ـي ــات ق ــوم ـي ــة
أو ت ـم ـي ــل إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـع ــروب ــي.
امل ـط ـل ــوب :اس ـت ـق ـطــاب أك ـب ــر ط ـيــف من
هــذه الشخصيات ،واالنـفـتــاح عليها،

وفتح قنوات التواصل الدائمة معها،
وال س ـي ـمــا ت ـل ــك ال ـش ـي ـع ـيــة م ـن ـه ــا ،أو
التي تنظر بعني الريبة إلى السياسة
اإليرانية في املنطقة .وبالفعلُ ،رصدت
لـلـسـفــارتــن الـسـعــوديـتــن ف ــي ك ــل من
بغداد وبـيــروت سلسلة لـقــاءات بعدد

ما يجري بين بغداد
وبيروت يتم بإشراف الفت
من قبل ثامر السبهان
من الشخصيات العراقية ،بعضها ال
تعرف لها ارتباطات سابقة بالسياسة
السعودية على الساحة العراقية .كل
ذلــك يتم بــإشــراف الفــت مــن قبل ثامر
السبهان .األخير ،وفي آخر زيارتني له
لـبـيــروت ،تـحـ ّـدث بــوضــوح وبصراحة

أمــام مــن التقاهم عــن التوجه الجديد
ّ
لـلـمـمـلـكــة ف ــي الـ ـع ــراق .ول ـع ــل اخـتـيــار
بيروت لعقد جانب من هذه اللقاءات
ارتـ ــآه ال ـس ـعــوديــون للعمل بـعـيـدًا من
اإلحـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـ ــذي قـ ــد ت ـس ـ ّـب ـب ــه لـ ـق ــاءات
مماثلة في سفارة بغداد.

«ســــوق ّ
حـــــرة» عــنــد الــحــدود
العراقية

ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـج ــري ال ـتــرت ـيــب
إلقامة منطقة تجارة حـ ّـرة في مدينة
عرعر السعودية الواقعة قرب الحدود
ال ـعــراق ـيــة .وتـتـطـلــع ال ــري ــاض إل ــى أن
يـ ـك ــون ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع غ ـ ـطـ ـ ً
ـاء لـلـعـمــل
بـ ـ ـص ـ ــورة أك ـ ـثـ ــر دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة وأمـ ـن ــا
م ــع مـخـتـلــف امل ـت ـعــاونــن ف ــي الــداخــل
العراقي ،بعيدًا من التعقيدات األمنية
واللوجستية في بغداد ،على أن تكون
ال ـســوق املـسـتـحــدثــة مـســاحــة مـمـ ّـوهــة

أنصار الصدرّ :
للحد من نفوذ «الكبار»
تظاهر املئات من أنصار "التيار الـصــدري" ،أمــس ،في ساحة الحرية وســط العاصمة
بـغــداد ،فــي محيط املدينة الـخـضــراء ،للمطالبة بتغيير قــانــون االنـتـخــابــات ومسؤولي
"مـفــوضـيــة االنـت ـخــابــات" ،وذل ــك لــ"الـحــد مــن سـيـطــرة األح ــزاب
الكبيرة على َّ
مقدرات البالد" .وفرضت القوى األمنية إجراءات
حول الساحة ،شملت انتشارًا للقوات ،وقطع الطرق الرئيسية
املؤدية إلى هناك.
وردد املـتـظــاهــرون" :نـعــم نعم لـلـعــراق" ،و"نــريــد ..نــريــد تغيير
مفوضية االنتخابات وقــانــون مفوضية االنـتـخــابــات" ،كذلك
حملوا الفتات ورقية تقول ّإن "تغيير املفوضية مطلب عراقي".
بــدوره ،رأى مدير مكتب "التيار الصدري" في بغداد ،إبراهيم
الجابري ،أن "املطالب هي تغيير مفوضية االنتخابات وقانونها
املجحف" ،مشددًا على "تغيير أعضاء مجلس املفوضية ،ألن
هــؤالء ينتمون إلى جهات حزبية" .وأشــار إلى ضــرورة "تغيير كل القانون ،ألن هناك
فـقــرات بينها تقليص عــدد مجلس الـنــواب وأعـضــاء مجالس املحافظات ،وذلــك كــي ال
تذهب املوازنة ،والشعب العراقي يموت جوعا".
(أ ف ب)

ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـتـ ــرجـ ــم ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ت ــوج ـه ـه ــا
الـ ـج ــدي ــد؟ ي ـع ـت ـقــد ص ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرار فــي
امل ـم ـل ـك ــة أن ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى ال ـس ــاح ــة
العراقية ال بــد أن يـكــون بالعبور من
بوابة االنتخابات ،وهو األمر الوحيد
الضامن الستمرار الجهود السعودية
في التشبيك داخل مفاصل القرار في
بغداد .من هنا ،يمكن تفسير التركيز
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى م ــروح ــة االت ـص ــاالت
ال ــواس ـع ــة بــال ـت ـيــارات والـشـخـصـيــات
العراقية .فاألمر بالنسبة إلى الرياض
ل ـيــس سـ ــوى م ـقــدمــة لــاس ـت ـث ـمــار في
محطة االنتخابات النيابية.
إال أنـ ـ ــه ثـ ـم ــة ع ـق ـب ــة ال تـ ـ ـ ــزال ت ــواج ــه
العمل السعودي ،تتمثل في القانون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ،املـ ـتـ ـحـ ـك ــم فـ ـ ــي ه ــوي ــة
ال ـف ــائ ــزي ــن امل ـف ـت ــرض ــن ف ــي أي دورة
انـتـخــابـيــة .وألن الــريــاض تـعــانــي من
انـقـطــاع ج ـســور ال ـتــواصــل مــع معظم
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـف ــاعـ ـل ــة فــي
بغداد ،لم يتبق لها سوى اللجوء إلى
الشخصيات املستقلة الوازنة ،والعمل
عـ ـل ــى ت ـع ــوي ـم ـه ــا أك ـ ـثـ ــر ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن دورهـ ـ ــا .وال ب ــدي ــل لـتـحـقـيــق هــذا
ال ـه ــدف م ــن ق ــان ــون انـتـخــابــي يعتمد
ال ــدوائ ــر ال ـف ــردي ــة والـ ـص ــوت ال ــواح ّــد.
نـظـ ٌ
ـام إذا مــا أق ـ ّـر ،فــإن الــريــاض تمني
الـنـفــس بــإمـكــانـيــة اس ـت ـحــواذهــا على
قرابة  200نائب في البرملان الجديد،
مــن املحسوبني عليها ،أو على األقــل
م ــن ب ــن ال ــذي ــن ال ي ـح ـم ـلــون "ش ـب ـهــة"
الـتـحــالــف مــع ط ـهــران ،بـعــد كـســر قــوة
األحـ ــزاب السياسية وتشتيتها؛ أمــر
باتت املرجعيات السياسية والدينية
في العراق متنبهة إليه .وعلى الرغم
مــن خ ــروج دع ــوات إلــى اعـتـمــاد نظام
ً
االق ـ ـتـ ــراع ال ـ ـفـ ــردي أمـ ـ ــا م ــن الـبـعــض
بضخ دمــاء جديدة في دوائــر الحكم،
ّ
فإن الطرح مرشح للسحب من التداول
في مقبل األيام.
وفي األسبوعني املاضيني ،استشعرت
الرياض ارتياحًا أكبر في عملها على
الساحة العراقية ،بعد صعود اإلدارة
األميركية الجديدة .وملس السعوديون
من تصريحات دونالد ترامب هامشًا
أوس ـ ــع ل ـل ـن ـشــاط ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،خــاصــة
أن الــرئـيــس الـجــديــد ال يـنـفــك ،فــي كل
مناسبة ،يشكو من الدور اإليراني في
ال ـع ــراق .مـســاحــة الـتـقــاطــع الـسـعــودي
ـ ـ األم ـيــركــي ال ـجــديــدة يــؤكــدهــا ســؤال
وجهه أحد املسؤولني األميركيني قبل
أيــام إلــى مـســؤول عــراقــي عــن احتمال
تـخـلــي ب ـغــداد عــن واشـنـطــن ملصلحة
"الغير" بعد كل "ما قدمته من مساعدة
فــي الـحــرب على اإلره ــاب" ،فــي إشــارة
إل ــى ال ـت ـخـ ّـوف مــن اس ـت ـمــرار الـتـقــارب
ال ـع ــراق ــي م ــع طـ ـه ــران .وبـ ــات الـحـكــام
ف ــي ال ــري ــاض ي ـس ـت ـش ـعــرون ال ـي ــوم أن
مرحلة ّ
توسل نائب الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق ،ج ــو ب ــاي ــدن ،ل ـضــرب إيـ ــران،
حتى لو طاولت الحرب أراضيهم ،من
دون أن يلقوا اكتراثًا أو آذانًا صاغية،
ّ
قد ولت من غير رجعة.

