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العالم

العراق

الدوري قتل «مصادفة» ...والتأكيد بعد ثالثة أسابيع!
ثالثة أسابيع على العراقيين
االنتظار فيها مجددا للتأكد من مقتل
عزت الدوري الذي قتل واعتقل وأصيب
في أكثر من إشاعة سابقا .هذه المرة
توجد جثة نقلت إلى العاصمة من أجل
إجراء الفحوص الالزمة عليها ،مقابل
عدة روايات عن طريقة مقتل الدوري
بغداد ــ محمد شفيق
للوهلة األولى ،لم يكن اإلعالن عن مقتل
خليفة الرئيس العراقي الراحل ،صدام
ح ـس ــن ،ف ــي حـ ــزب «ال ـب ـع ــث» وال ــرج ــل
ال ـث ــان ــي ف ــي ن ـظــامــه ال ـبــول ـي ـســي ،عــزت
إبــراهـيــم ال ـ ــدوري ،مـحــط اهـتـمــام كبير
عند الشارع العراقي؛ فالقيادات األمنية
والـ ـحـ ـك ــوم ــات امل ـت ـع ــاق ـب ــة ب ـع ــد 2003
أعلنت إصابة الدوري ومقتله واعتقاله
ع ـشــرات امل ـ ــرات ،وف ــي كــل م ــرة تدحض
تلك الروايات إما من السلطات الرسمية
نفسها ،وإما عبر املواقع التابعة لحزب
«ال ـب ـع ــث» ،وأب ــرزه ــا ف ــي نـيـســان 2013
حينما أعلن اعتقاله في املوصل.
هذه املرة ،يبدو أن تسارع التصريحات
املـ ــؤكـ ــدة لـلـن ـبــأ ع ـل ــى ل ـس ــان ال ـق ـي ــادات

تعددت الروايات عن طريقة
استهدافه ،فيما تبنت «العصائب»
العملية
األمنية وامليدانية في محافظة صالح
الدين ،مسقط رأس الدوري ،وبث صور
أولـ ـي ــة لـجـثـتــه ج ـع ـلــت الـ ـش ــارع يـتــابــع
شــاشــات الـتـلـفــاز .ومــن ينظر للصورة
األولى للرجل التي تظهر رأسه وأجزاء
م ــن ج ـس ــده ،يـسـيـطــر عـلــى بــالــه س ــؤال
واح ــد ب ـشــأن مــن شـغــل ب ــال الـعــراقـيــن
شـعـبــا وح ـكــومــة طـ ــوال  12عــامــا وهــو
متهم بــأعـمــال الـعـنــف واإلره ـ ــاب التي
استهدفت العراقيني بعد سقوط نظام
صدام :كيف قتل الدوري؟
يؤكد مصدر في وزارة الصحة وصول
جثة الدوري إلى العاصمة بغداد ،حيث
سـتـخـضــع ل ـف ـحــوص  DNAومـطــابـقــة
البصمات ،موضحا أن الفحص املذكور
قــد يستغرق ع ــدة أســاب ـيــع ،ولـكــن هــذا
«ل ـي ــس مـتـعـلـقــا ب ـب ــطء اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات أو
الروتني ،بل هو األسلوب املعمول به».
أما عن الروايات ،فإنها تكاد تجمع على
أن مـقـتــل الــرجــل ك ــان بــاملـصــادفــة ومــن
دون تخطيط مسبق ،إذ إن قائد العملية
وامل ـشــرف عليها ،حـيــدر الـبـصــري ،أكد
في تصريح متلفز أن استهداف الدوري
جاء بعد تلقي معلومات تفيذ بوجود
سيارتني من نوع «بيك اب» تتنقالن بني
حقل عــاس النفطي ومرتفعات جبال
حمرين ،وإثر ذلك جرى استهدافهما.
رواي ـ ــة أخ ـ ــرى قــدم ـهــا م ـحــافــظ صــاح
ال ــدي ــن ،رائـ ــد ال ـج ـب ــوري ،الـ ــذي ق ــال إن
«مــواج ـهــات ج ــرت بــن ال ـقــوات األمنية
والحشد الشعبي ،وإرهابيني في منطقة
حمرين بالقرب من حقول عــاس ،أدت
إلــى مقتل ال ــدوري» ،مؤكدًا لـ«األخبار»
استمرار العمليات العسكرية في تلك
املناطق.
لكن الــروايــة الثالثة الـتــي اختلفت عن
سابقتيها فكانت من حركة «عصائب
أه ــل ال ـح ــق» ،وه ــي مــن أب ــرز الفصائل
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،إذ
تبنت العملية قائلة إن مــن نفذها هم
«م ـج ـمــوعــة م ــن أبـ ـن ــاء املـ ـك ــون الـسـنــي
وق ــد تـلـقــوا تــدري ـبــات عـلــى يــد الـحــركــة
(الشيعية) بعد انتمائهم إليها».
يقول املتحدث باسم «العصائب» ،نعيم
ال ـع ـبــودي ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «م ــن نفذوا
عـمـلـيــة ق ـتــل امل ـج ــرم ع ــزت ال ـ ــدوري هم
مجموعة من أبطال املقاومة اإلسالمية

من أهالي ناحية العلم ويعرفون باسم
ع ـصــائــب ال ـع ـلــم وع ـصــائــب ال ـج ـبــور»،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أنـ ـه ــم ي ـن ـت ـظ ــرون نـتــائــج
تحليل الـحـمــض ال ـن ــووي «بــرغــم أننا
متأكدون من أنه الدوري».
أيـ ـض ــا تـ ـح ــدث الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ال ـح ـشــد
الشعبي واألم ــن الـعــام ملنظمة «ب ــدر»،
ه ــادي ال ـعــامــري ،فــي القضية نفسها،
مشيرا إلى أن «قوة من اللواء الخامس
في الحشد باالشتراك مع قوة من حشد
ناحية العلم (شرق تكريت) تمكنتا ،من
قتل اإلرهابي عزت الدوري بعد رصده
في موكب مؤلف من ثالث سيارات».
فــي الـسـيــاق ،أف ــاد مـصــدر عسكري بأن
«املوكب الذي كان يستقله الدوري ضم
تسعة مــن الـقـيــاديــن فــي ح ــزب البعث
ومـ ـ ــا ي ـس ـم ــى جـ ـي ــش رجـ ـ ـ ــال ال ـطــري ـقــة
الـنـقـشـبـنــديــة ل ــم ي ـجـ ِـر ال ـت ـعــرف عليهم
بعد».
م ـق ــاب ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ــروايـ ـ ــات ،ن ـق ـل ــت ق ـنــاة
«الـعــربـيــة ال ـحــدث» عــن ح ــزب «البعث»
نـفـيــه مـقـتــل زع ـي ـم ــه ،ب ــل أصـ ــر ال ـحــزب
على أن الــدوري «موجود ويتجول في
مناطق العراق مع الشرفاء» ،كما ذكرت
وكالة «االستقالل» ،املقربة من «البعث»،
أن الــدوري سيلقي الحقا خطابا لنفي
أنباء مقتله.
وح ـتــى ظ ـهــور ال ــرواي ــة األدق ونـتــائــج
الفحص ،فإن التعاطي مع مقتل الدوري
س ـي ــاس ـي ــا س ـي ـم ـث ــل «ص ـ ـيـ ــدا ث ـم ـي ـنــا»
للحكومة العراقية وسيعزز موقفها في
محاربة تنظيم «داعــش» ،وهو تحديدا
ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية
ف ــي جــامـعــة ب ـغ ــداد ،إح ـس ــان الـشـمــري،
بـقــولــه إن «مـقـتــل ال ـ ــدوري سيضاعف
ج ـه ــود م ـحــاربــة داعـ ــش ب ـعــد تــراجـعــه
فـ ــي األن ـ ـبـ ــار وب ـي ـج ــي خ ـ ــال ال ـيــومــن
املاضيني».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـمـ ــري« :م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي
استثمار هذا املوضوع من أجل الضغط
والحرب النفسية ،وفي كل األحوال هي
ضربة قاصمة للبعث».
وعزت الدوري الذي ولد في تموز 1942

بعد إعدام صدام حسين تولى الدوري رئاسة حزب «البعث» وأنشأ قوات عسكرية (األخبار)

تقرير

السعودية تحرق  700مليار دوالر قبل 2020
إذا ّ
استمر عجز
السعودية عند مستواه
الحالي ،فإن %90
من احتياطياتها من ّ
العمالت الصعبة ستتبخر
خالل  5سنوات فقط،
ومعه ُيرتفع الدين
العام ،وتصبح المملكة
في عالم آخر

حسن شقراني
م ـع ـظــم األجـ ـي ــال ف ــي ع ـصــرنــا هـ ــذا لم
ت ـع ــش ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم س ـ ــوى فـ ــي عــالــم
تنعم فيه السعودية بخيرات الطبيعة
وثرواتها .إنتاج النفط وتصديره إلى
ّ
البلدان الصناعية املتعطشة للطاقة ـ
عبر شــراكــات واتـفــاقــات تـبـلــورت منذ
بـ ــدايـ ــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ـ ج ـع ــا ه ــذا
البلد الذي يحمل اسم عشيرته األولى
محوريًا في الشرق األوسط والعالم.
صحيح أن السعودية فشلت في معظم

األح ـيــان فــي استثمار هــذه األفضلية
لـتـحـقـيــق ق ــوة رف ــع س ـيــاســي إقليميًا
ودوليًا ،إال أن اقتصاد الحجم النفطي
ّ
الــذي تــديــره مكنها أخـيـرًا ّمــن اعتماد
استراتيجية إقصائية بحق منتجي
النفط الصخري في الواليات املتحدة.
ف ـق ــد أث ـب ـت ــت خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـلــة
املاضية أن الالعبني الـجــدد فــي سوق
ً
النفط عليهم االنتظار قليال بعد قبل
أن يـلـفــظ دي ـن ــاص ــور ال ـطــاقــة أنـفــاســه
األخيرة .تطرد السعودية منافسيها
عبر الـحـفــاظ على مستويات اإلنـتــاج
ُ
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة؛ تـ ـ ـغ ـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوق ب ـمــايــن
الـبــرامـيــل وتـبـقــي األس ـع ــار منخفضة
ُ
لكي تفلس الشركات األميركية .وهي
ت ـن ـجــح فـ ــي الـ ـصـ ـم ــود م ـع ـت ـم ــدة عـلــى
احـتـيــاطــاتـهــا الـسـخـيــة ال ـتــي راكمتها
طــوال فـتــرة العقد املــاضــي الــذي شهد
مسيرة صعودية للنفط أوصلته إلى
مـسـتــوى قـيــاســي تــاريـخــي ق ــارب 150
دوالرًا للبرميل الواحد.
غير أن الـســؤال الــذي فــرض نفسه في
ح ـم ــأة ال ـت ـط ــورات األخـ ـي ــرة ف ــي ســوق
النفط وعلى مستوى الحراك اإلقليمي
ً
م ــن ال ـي ـمــن إلـ ــى س ــوري ــا وصـ ـ ــوال إلــى
ل ـب ـن ــان ،ه ــو إل ـ ــى ّ
أي م ـ ــدى ُي ـم ـك ــن أن
تصمد اململكة؟
ال ـج ــواب عـلــى م ــا ي ـبــدو لـيــس صعبًا.
بــاالسـتـنــاد إلــى النمط املــالــي املسجل
ح ــالـ ـي ــا ،يـ ـت ـ ّ
ـوص ــل م ـع ـه ــد «ال ـت ـم ــوي ــل
الــدولــي» ،فــي تقرير نشره أخـيـرًا ،إلى

أن ــه نتيجة تــراجــع أس ـعــار الـنـفــط إلــى
ُ
ح ــدود  60دوالرًا للبرميل ،ستضطر
الـسـعــوديــة إل ــى تـمــويــل عـجــزهــا الــذي
س ـي ـع ــادل  %15م ــن نــات ـج ـهــا املـحـلــي
اإلجـ ـم ــال ــي ،ع ـب ــر س ـح ــب األمـ ـ ـ ــوال مــن
اح ـت ـيــاط ـهــا وع ـب ــر إص ـ ـ ــدار ال ـس ـن ــدات
لالقتراض من السوق.
ُي ـ ـقـ ـ ّـدر خـ ـب ــراء امل ـع ـه ــد أنـ ــه إذا م ـ ّـول ــت
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـج ــزه ــا ب ــال ـت ـس ــاوي مــن
هذين املصدرين ،فإن احتياطيها الذي
ت ـح ـف ـظــه مــؤس ـســة ال ـن ـقــد ال ـس ـع ــودي،
س ـي ـتــراجــع م ــن أك ـث ــر م ــن  732مـلـيــار
ّ
مسجلة في نهاية عام  2014إلى
دوالر
 645مليار دوالر في نهاية عام .2016
كذلك سيرتفع معدل الدين العام إلى
الناتج املحلي اإلجمالي إلى .%12،2
املـعـطــى األخ ـطــر فــي ه ــذا الـسـيــاق هو
ّ
استمر هذا النمط على اعتبار
أنه إذا
أن ّ
معدل سعر برميل النفط يبلغ 53
دوالرًا ّ ،فــإن  %90مــن ذلــك االحتياطي
سيتبخر كليًا مع حلول عام .2020
ه ـ ـكـ ــذا ،ف ـ ــإن ع ـص ــر ال ـن ـف ــط الــرخ ـيــص
الــذي أطلقته السعودية بحربها على
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األم ـي ــرك ـي ــة والعـبـيـهــا
الجدد ،قد ّ
يرتد عليها كليًا .وتتقاطع
ّ
توقعات معظم الخبراء الدوليني عند
هذه النقطة املحورية للشرق األوسط
ّ
والعالم .يؤكد خبراء البنك الدولي في
تـقــريــرهــم األخ ـيــر عــن ال ـشــرق األوس ــط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا أن امل ـع ــان ــاة املــالـيــة
هــي مــا ينتظر السعودية خــال املــدى

