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العالم

العراق

ُ
السعودية تحرج العبادي« :الحشد الشعبي» مقابل
كان من المفترض أن يكون اسم ثامر السبهان عاديًا كأي سفير آخر
في العراق ،ولكنه فرض معادلة مختلفة لمجرد أنه السفير السعودي
األول في العراق ،بعد  25عامًا على ّمغادرة آخر سفير .ولكن األمر لم
ينته عند هذا الحد ،فهو لم يلبث أن تسلم منصبه ،حتى بدأ في إطالق
العنان لتصريحات مثيرة للجدل ،أتت في إطار التدخل في الشأن الداخلي
العراقي
بغداد ــ محمد شفيق
ل ــم ي ـكــد يـمـضــي ش ـهــر واحـ ــد على
وصول السفير السعودي الجديد
ثامر السبهان إلى العراق ،حيث لم
يكمل أسبوعني على تسليم أوراق
اعـ ـتـ ـم ــاده إل ـ ــى وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
إبراهيم الجعفري والرئيس فؤاد
م ـع ـصــوم ،ح ـتــى اس ـتــدع ـتــه وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة لـ ــ»إب ــاغ ــه
احـتـجــاجـهــا الــرس ـمــي بـخـصــوص
تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـت ــي
ً
مثلت تــدخــا فــي ال ـشــأن الــداخـلــي
الـ ـع ــراق ــي ،وخـ ــروجـ ــا ع ــن ل ـيــاقــات
التمثيل الــدبـلــومــاســي ،والحديث
ب ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات غ ـ ـيـ ــر صـ ـحـ ـيـ ـح ــة»،
ليكون بذلك أول سفير في العالم
تستدعيه الدولة التي يمثل بالده
فيها بهذه السرعة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة أح ـ ـ ـمـ ـ ــد جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،إن
ّ
لتعرضه
«استدعاء السبهان جاء
لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات ال ـ ـح ـ ـشـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــات ــل اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وتـ ــدافـ ــع
ع ــن ّسـ ـي ــادة ال ـب ـل ــد ،وت ـع ـمــل تـحــت
مـ ـظ ــل ــة ال ـ ــدول ـ ــة وب ـ ـق ّـ ـيـ ــادة ال ـق ــائ ــد
ال ـع ــام ل ـل ـقــوات امل ـســل ـحــة ،وتمتلك
ً
ت ـم ـث ـيــا ب ــرمل ــان ـي ــا ي ـج ـع ـل ـهــا ج ــزءًا
من النظام السياسي ،إضافة إلى
إب ــداء رأي ــه لــإعــام فــي مــا يتعلق
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
لبعض ّ
مكونات الشعب العراقي».
وأشـ ـ ــار ج ـم ــال إلـ ــى أن هـ ــذا األم ــر
«ي ـع ــد خ ــروج ــا ع ــن دور الـسـفـيــر،
وتجاوزًا غير مسموح به لألعراف
الدبلوماسية».
وه ـ ــو فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ل ـف ــت إل ــى
أن «م ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـمـثــل دور
ال ـس ـف ـي ــر فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد امل ـش ـت ــرك ــات
الكفيلة بتعزيز العالقات الثنائية
بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـح ــرص
العراق على تعزيزها وتوطيدها،
وف ـ ــق مـ ـب ــادئ االحـ ـ ـت ـ ــرام امل ـت ـب ــادل
وبـ ـم ــا يـ ـخ ــدم مـ ـص ــال ــح ال ـش ـع ـبــن
الشقيقني».
ّ
وك ـ ــان ال ـس ـب ـهــان ق ــد شـ ــن هـجــومــا
الذعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات «الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد
ـوات ال
الشعبي» ،معتبرًا إياها «قـ ٍ
تجد مقبولية لــدى أبناء املجتمع
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي» .وق ـ ـ ــال خـ ـ ــال م ـقــاب ـلــة
تلفزيونية ،هي الثانية من نوعها
خــال تسلمه منصبه ،إن «رفــض
األك ـ ـ ــراد واألن ـ ـبـ ــار دخ ـ ــول الـحـشــد
ال ـش ـع ـب ــي إلـ ـ ــى مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ،ي ـب ـ ّـن
عـ ــدم م ـق ـبــول ـيــة ال ـح ـشــد م ــن أب ـنــاء
ً
املـجـتـمــع ال ـعــراقــي» ،مـتـســائــا عن
حجم السالح الــذي يوجد بحوزة
الـحـشــد الشعبي فـقــط دون غـيــره،
وه ــل ت ــرض ــى ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
ب ـح ـش ــود س ـن ـيــة م ـق ــاب ــل ال ـح ـشــود
الشيعية الحالية».
ولـ ــم ي ـت ــوق ــف ال ـس ـب ـه ــان ع ـن ــد ه ــذا
ال ـ ـحـ ــد ،ف ـق ــد ع ـ ـ ـ ّـرج ع ـل ــى األح ـ ـ ــداث
الـتــي شهدها قـضــاء املـقــداديــة في
محافظة ديالى ،أخيرًا ،من أعمال
عـنــف واس ـت ـهــداف لـبـعــض امل ـنــازل
وامل ـســاجــد ،مـشـيـرًا إل ــى «إمـكــانـيــة
أن تكون محاوالت إلحداث تغيير
ديموغرافي في تلك املنطقة ،بعد

تزخر السيرة
الذاتية للسبهان
بالمناصب األمنية ،ال
الدبلوماسية
ّ
السبهان شن هجومًا الذعًا على قوات «الحشد الشعبي»» (أ ف ب)

خ ـس ــارة الـشـيـعــة ف ــي االنـتـخــابــات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ومـ ـل ـ ّـمـ ـح ــا إلـ ـ ــى تـ ـ ـ ّ
ـورط
«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» فـيـهــا ،عندما
ق ــال« :أي ــن دور الـحـشــد مـ ّـمــا جــرى
في املقدادية».
وعـ ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــور ،تـ ـح ـ ّـرك ــت قـ ـي ــادات
«ال ـ ـح ـ ـشـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي» وق ـ ـ ـيـ ـ ــادات
ّ
شـيـعـيــة أخ ــرى ـ ـ ف ــور ب ــث املـقــابـلــة
مـســاء أول مــن أم ــس ـ ـ ل ــدى رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ووزيـ ــر

ال ـخ ــارج ـي ــة إب ــراهـ ـي ــم ال ـج ـع ـف ــري،
وتـ ـ ـ ــدارس ال ـ ــرد ع ـل ــى ت ـصــري ـحــات
الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــان .وروى مـ ـ ـص ـ ــدر ف ــي
«الـحـشــد الـشـعـبــي» ،لـ ـ «األخ ـب ــار»،
تفاصيل ّ
رد الفعل الذي صدر عن
هيئة «الـحـشــد» عقب تصريحات
ال ـس ـف ـيــر الـ ـسـ ـع ــودي ،مــوض ـحــا أن
تعليمات وصلت بعدم التصريح
أو اإلدالء بــأي رد أو تعليق لحني
صـ ــدور ب ـيــان رس ـمــي م ــن الـهـيـئــة،

التي أصدر املتحدث باسمها بيانًا
شــديــد الـلـهـجــة فــي منتصف ليلة
أول من أمس ،طالب فيه الحكومة
بمعاقبة السفير السعودي وطرده
من بغداد.
وبـ ـ ـ ـ ّـن امل ـ ـصـ ــدر أن رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئــة
«الـحـشــد الشعبي» فــالــح الفياض
ونــائـبــه أب ــو م ـهــدي املـهـنــدس زارا
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
للبحث معه بشأن ّ
رد مناسب على

«ت ـ ـج ـ ــاوزات» ال ـس ـف ـيــر ال ـس ـع ــودي
عـلــى «الـحـشــد الـشـعـبــي» واتـهــامــه
بالطائفية.
ـدل امل ـ ـصـ ــدر ب ـمــزيــد
ـ
ـ
ـ
ي
ـم
وفـ ـيـ ـم ــا لـ ـ
ِ
م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ب ـش ــأن م ــا دار في
اللقاء ،إال أنــه أشــار إلــى أن الهيئة
دخلت في ما يشبه حاالت اإلنذار
ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى ،فـ ــي وقـ ـ ــت ذك ـ ـ ــرت فـيــه
وك ـ ــال ـ ــة «الـ ـ ـغ ـ ــد بـ ـ ـ ــرس» ال ـع ــراق ـي ــة
أن امل ـه ـن ــدس ي ـق ــود ح ــراك ــا ل ـطــرد

العبادي يطلب مساعدة «التحالف» لتدريب الشرطة
ط ـل ـبــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة م ــن «ال ـت ـحــالــف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ضـ ــد ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» أن ي ـق ــوم
بـتــدريــب الـشــرطـيــن الـعــراقـيــن ،عـلــى مــا أفــاد
مسؤول أميركي في مجال الدفاع .وأشار هذا
املسؤول إلى أن الطلب العراقي جاء خالل لقاء
رئيس الــوزراء حيدر العبادي ،الجمعة ،وزير
الــدفــاع األمـيــركــي آش ـتــون كــارتــر فــي املنتدى
االقتصادي العاملي في دافــوس ،حيث ّ
عبر له
عن اهتمامه بمسألة تدريب الشرطيني.
وق ـ ـ ــال املـ ـ ـس ـ ــؤول األم ـ ـيـ ــركـ ــي إن «ال ـع ــراق ـي ــن
يـ ــريـ ــدون مـ ـس ــاع ــدة أكـ ـب ــر فـ ــي تـ ــدريـ ــب قـ ــوات
الشرطة املحلية ،ويعتقدون بأن هذه القوات
أح ــدث ــت ف ــارق ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي الـ ـ ــرمـ ـ ــادي» ،ال ـتــي
استعادتها القوات العراقية في كانون األول
 .2015وأض ــاف «إنـهــم يــريــدون أن يتكرر هذا
السيناريو».
وفيما تتوارد األنباء عن وصول أعداد كبيرة
م ــن قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى الـ ـع ــراق،
ف ـقــد حـ ــذرت ع ــدة ك ـتــل نـيــابـيــة ال ـح ـكــومــة من
«االنـ ـج ــرار خ ـلــف مـخـطــط ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وأط ـ ــراف مـعــروفــة داخـلـيــا لتقسيم ال ـع ــراق»،
بــذرائــع مختلفة ،فيما ّ
رحــب «تحالف القوى
العراقية» بما سماه «جدية الـقــرار األميركي
ب ـن ـشــر ق ـ ــوات ب ــري ــة مل ـح ــارب ــة تـنـظـيــم داعـ ــش،
وقيادات امليليشيات اإلجرامية».
وقال عضو مجلس النواب عن «ائتالف دولة
ال ـق ــان ــون» ال ـنــائــب ع ـبــد ال ـس ــام امل ــال ـك ــي ،في
بـيــان ،إن «واشـنـطــن ،خــال السنني املاضية،
أثبتت من خالل أفعالها وازدواجية تعاملها
بقضايا تمس سـيــادة ال ـعــراق عــدم تصديها

لــداعــش فــي األي ــام األول ــى الجـتـيــاحــه للعراق
أو سكوتها عـلــى االنـتـهــاك الـتــركــي للسيادة
ال ـعــراق ـيــة» ،مضيفًا أن ـهــا «ال تـعـمــل ملصلحة
ال ـعــراق ،بــل ملصالحها الخاصة فقط وتعمل
بــاسـتــراتـيـجـيــة مـكـشــوفــة لـتـقـسـيــم املـنـطـقــة».
وأضـ ـ ــاف أن «ان ـص ـي ــاع ال ـح ـكــومــة للمخطط
األم ـ ـيـ ــركـ ــي س ـي ـج ـع ـل ـهــا مـ ـس ــؤول ــة أخ ــاق ـي ــا
وتاريخيًا أمــام الشعب العراقي ،حني فرطت
ب ــوح ــدة ال ـع ــراق وان ـج ــرف ــت خ ـلــف مخططات
وأجندات أطــراف معروفة بغية تقسيم البلد،
وهـ ــو أمـ ــر ل ــم ولـ ــن ن ـس ـمــح ب ــه بـ ــأي ش ـكــل من
األشكال».
مــن جهته ،رفــض النائب عــن «كتلة األح ــرار»
النيابية رســول صباح الطائي التصريحات
األخيرة لوزير الدفاع األميركي آشتون كارتر
عن إرسال قوات برية إلى العراق ،فيما أكد أن
املقاومة سترد بقوة على أي قوة أجنبية على
األراضي العراقية.
وق ــال الـطــائــي ،فــي بـيــان ملكتبه اإلعــامــي ،إن
«تصريحات كارتر كشفت عن النية الحقيقية
لألميركيني والدول املتحالفة معهم ،الحتالل
العراق مرة أخرى» ،مؤكدًا أن «املقاومة سترد
ب ـق ــوة ع ـلــى أي قـ ــوة أج ـن ـب ـيــة ع ـلــى األراض ـ ــي
العراقية مهما كانت جنسيتها».
أم ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـكـ ـتـ ـل ــة الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ل ـ ــ»ائ ـ ـتـ ــاف
الوطنية» النائب كاظم الشمري ،فقد أكد أن
ائ ـتــافــه «ي ـحــرص كــل ال ـحــرص عـلــى سـيــادة
الـ ـع ــراق ،وي ــرف ــض دخـ ــول أي قـ ــوات أجـنـبـيــة
أميركية أو غيرها ،من دون موافقة الحكومة
والتنسيق معها بشكل مباشر وبتوقيتات

زمنية وواجبات محددة».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أع ـ ـ ــرب امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي عــن
«تـ ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــراقـ ـي ــة» عـ ــن تــرح ـي ـبــه
ب ـمــا س ـم ــاه «ج ــدي ــة الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي بنشر
ق ــوات بــريــة ملحاربة تنظيم داع ــش ،وقـيــادات
امليليشيات اإلجـ ُـرام ـيــة» .وق ــال عضو املكتب
السياسي حيدر املال ،في بيان ،إنه «في الوقت
الذي نرحب فيه بجدية القرار األميركي بإنزال
قــوات برية من أجل دعم الجيش العراقي في
حربه ضد تنظيم داعش اإلرهابي ،فإننا نؤكد
أن االس ـت ـقــرار األم ـنــي يـسـتـلــزم ،أي ـضــا ،إلـقــاء
القبض على ق ـيــادات امليليشيات اإلجــرامـيــة
ال ـت ــي اس ـت ـب ــاح ــت دمـ ـ ــاء ال ـع ــراق ـي ــن ،وب ـي ــوت
الـلــه وحــاولــت الـتــاعــب بالنسيج املجتمعي
العراقي».
إلى ذلك ،أعلن وزير الصناعة واملعادن محمد
ص ــاح ــب الـ ــدراجـ ــي إن ـت ــاج ن ـم ــاذج م ــن قـنــابــر
«ال ـ ـهـ ــاون» والـ ـص ــواري ــخ  107م ـل ــم .وقـ ــال في
مؤتمر صحافي إن هذا املنتج «قامت به كوادر
الوزارة ،واملتمثلة بشركة الصناعات الحربية
العامة والشركة العامة للصناعات الفوالذية
والشركة العامة لصناعة السيارات واملعدات،
بعد تجميع وإعادة تأهيل الخطوط اإلنتاجية
ً
التي كانت موجودة أصال» .وأضاف أن «نسبة
اإلنتاج املحلي لقنابر الهاون تصل إلى ،%80
فيما تجاوزت نسبة اإلنتاج املحلي لصواريخ
 107ملم  %85باملساهمة مع القطاع الخاص
العراقي» ،موضحًا أن «هذه نسبة كبيرة جدًا
ترقى إلى نسب التصنيع في دول العالم».
(األخبار ،أ ف ب)

