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العالم

العراق

السعودية تستثمر سياسيًا في «خراب» األنبار
بعد اإلع ــان عــن تحرير الــرمــادي في
محافظة األنبار ،كثرت المعلومات عن
تحركات سعودية باتجاه المحافظة
«لغايات إنسانية ومن أجل المساعدة
على إعــادة إعمارها» .أثار هذا ّ
التحرك
شكوكًا كثيرة ،وخصوصًا أنه يأتي في
ظل استعار الحديث عن تقسيم العراق
إلى أقاليم
بغداد ــ ربيع نادر
ُ
منذ أن أعـلــن تحرير مدينة الــرمــادي
(م ــرك ــز مـحــافـظــة األن ـ ـبـ ــار) ،انـتـشــرت
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـي ــد ب ـ ـ ــأن الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ت ـت ـحـ ّـرك بــات ـجــاه امل ـحــاف ـظــة الــواق ـعــة
غــربــي ال ـع ــراق ،للسيطرة اقـتـصــاديــا
وس ـي ــاس ـي ــا ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال دع ــم
زعـمــاء العشائر والـقـيــام بـ«مشاريع
إعمار».
ووفقًا لهذه املعلومات ،فإن «السفير

تتنافس السعودية
وتركيا وقطر على مناطق
نفوذ داخل العراق
السعودي فــي بـغــداد ثامر السبهان،
يعقد لـقــاءات شبه دوري ــة مــع زعماء
عـشــائــريــن وسـيــاسـيــن مــن األن ـبــار،
للتنسيق معهم في قضايا محلية».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن
«السبهان التقى أطرافا من األنبار في
العاصمة بغداد ،وأيضًا في عاصمة
إقـلـيــم كــردس ـتــان أرب ـي ــل ،ال ـتــي زاره ــا
قبل أسابيع» .وأش ــارت املـصــادر إلى
أن «هــذه اللقاءات كانت تجري تحت
ع ـنــوان املـســاعــدة فــي مـلــف الـنــازحــن

م ــن األن ـ ـبـ ــار ،وأيـ ـض ــا وفـ ــق إم ـكــان ـيــة
أن تـسـتـثـمــر ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ــن طــريــق
ش ـخ ـص ـي ــات ع ــراقـ ـي ــة ،فـ ــي م ـش ــاري ــع
إعـمــار للمناطق التي تـضــررت أثناء
وجود داعش».
ّ
وما يعزز هذه املعلومات عن االهتمام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي «املـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ» بـ ــاألن ـ ـبـ ــار،
تصريحات صــادرة عن السبهان قال
فيها إن بالده تنوي إرسال املزيد من
امل ـســاعــدات لـلـنــازحــن مــن املحافظة،
ً
وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــدث ف ـ ـعـ ــا ،مــع
إعــان مطار بغداد الدولي ،األسبوع
املــاضــي ،استقبال طــائــرات سعودية
تحمل تلك املساعدات.
وي ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن مـ ـس ــاع ــي
ال ـس ـعــوديــة ف ــي امل ـحــاف ـظــات الـغــربـيــة
ب ـ ـجـ ــدل واس ـ ـ ـ ــع ع ـ ــن م ـس ـت ـق ـب ــل ه ــذه
املناطق ،بعد تحريرها من «داعش»،
حيث ّ
تؤيد أميركا مشروع «األقاليم
ال ـط ــائ ـف ـي ــة» ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ك ـب ــدي ــل عــن
الوضع الحالي .وعلى هــذا األســاس،
يـ ـ ـج ـ ــري ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
ع ــن مـ ـش ــروع الـ ــريـ ــاض ،وفـ ــق قـنــاعــة
مفادها أن أطــرافــا إقليمية ،تتقدمها
الـسـعــوديــة وتــركـيــا وق ـطــر ،تتنافس
على مناطق نفوذ داخــل الـعــراق ،من
خــال اسـتـغــال األوض ــاع املضطربة
التي أوجدها تنظيم «داعش».
كما ان التحركات السعودية تأتي في
ظل الحديث عن أن مشروع «داعــش»
يـ ـن ــدرج ف ــي إطـ ـ ــار م ـس ـعــى أم ـي ــرك ــي،
ت ـت ـش ــاط ــره دول إق ـل ـي ـم ـيــة ،ويـتـمـثــل
بتقسيم العراق إلى أقاليم على غرار
إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان (شـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق)،
ّ
التطرق إليه صراحة
وهــو أمــر جــرى
من قبل مسؤولني في واشنطن ،كان
أول ـهــم نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
بايدن.
في هــذا اإلطــار ،قــال الباحث العراقي
عــزيــز حسن إن «الـسـعــوديــة تتحرك،
ب ــاك ـرًا ،مــن أج ــل تــأكـيــد وج ــوده ــا في
األن ـ ـبـ ــار ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن ـه ــا املـنـطـقــة
األس ـهــل لـهــا مـقــارنــة بــاملــوصــل ،التي
تـقــع تـحــت دائ ــرة االهـتـمــام الـتــركــي».

التقى السبهان بأطراف من األنبار في بغداد وأربيل (أ ف ب)

وأش ــار إل ــى «م ـخ ــاوف» سـعــوديــة من
أن تحظى دول منافسة لها على نفوذ
س ـي ــاس ــي واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـ ــي مــرح ـلــة
مــا بـعــد «داع ـ ــش» ،مــع تـصــاعــد فكرة
م ـشــروع «اإلقـلـيــم الـسـنــي» ،ال ــذي من
املـتــوقــع أن يـضــم مـحــافـظــات األن ـبــار
واملوصل وصالح الدين.
وال يستبعد حسن أن تشهد محافظة
األن ـبــار صــراعــات سياسية ،مــن أجل
الحصول على عقود اإلعمار التي من
املـفـتــرض أن تـقــدمـهــا الـسـعــوديــة مع
دول أخرى.

بدوره ،أكد عضو البرملان العراقي عن
ائتالف «دولــة القانون» ،عبد السالم
ً
املالكي ،أن «دوال إقليمية تسعى إلى
فــرض األقــالـيــم الطائفية فــي الـعــراق،
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة مل ـ ـشـ ــروع أمـ ـي ــرك ــي أع ـل ــن
عنه جــو بــايــدن ،قبل أرب ــع سـنــوات»،
ف ــي إشـ ـ ــارة م ـنــه إلـ ــى ال ـت ـقــاريــر الـتــي
تتهم أن ـقــرة وال ــري ــاض بالسعي إلــى
فصل محافظات عراقية عن سيطرة
الحكومة في بغداد .وأضــاف املالكي
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «هـ ـن ــاك قـ ــوة دول ـيــة
وإق ـل ـي ـم ـيــة تـ ـح ـ ّـرك أج ـن ــدات ـه ــا داخ ــل

الـ ـع ــراق ،ونـسـتـشـعــر ال ـخ ـط ــورة على
مستقبل املناطق الساخنة» .واعتبر
أن «األص ـ ــوات الـتــي تــرفــض مشاركة
قوة عراقية ّ
معينة في الجهود لطرد
داعش ،وتطالب بتدخل دولي لتحرير
املناطق ،تدفع في الوقت ذاته من أجل
فصل املناطق عن العراق ،وهي بذلك
تـتـيــح لـلـسـعــوديــة وتــرك ـيــا وأم ـيــركــا
الـتـحـكــم بـمـصـيــر ه ــذه امل ـحــاف ـظــات».
كــذلــك ،أش ــار املــال ـكــي إل ــى أن «بـعــض
الـ ــدول تــدفــع بــاتـجــاه الـسـيـطــرة على
ّ
(املحررة من داعش) عبر
هذه املناطق

ّ
«الحشد» يرفض دعمًا أميركيًا مقترحًا ...ويمهد القتحام الفلوجة
بغداد ــ محمد شفيق
أجـمـعــت فـصــائــل «ال ـح ـشــد الشعبي»
ع ـ ـلـ ــى رفـ ـ ـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
املقترحة لدعم أحد فصائل «الحشد»،
بعدما نشرت وسائل إعــام أميركية
عــن نية الكونغرس دعــم «املليشيات
املـسـيـحـيــة» فــي ال ـع ــراق ،ضـمــن خطة
اإلنـفــاق الدفاعي التي تشمل تسليح
امل ـج ـم ــوع ــات واألقـ ـلـ ـي ــات ف ــي ال ـع ــراق
وس ــوري ــا ،فــي خـطــوة هــي األولـ ــى من
نوعها تزامنت مع ّ
تغير في الخطاب
األميركي تجاه «الحشد الشعبي».
وكــانــت صحيفة «كــاثــولـيــك هـيــرالــد»
قــد ذك ــرت ،فــي تقرير لـهــا ،أن «قــانــون
اإلنـفــاق الدفاعي األميركي أشــار إلى
وجـ ــوب دع ــم املـسـيـحـيــن ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،حـيــث م ــن امل ـق ــرر أن
تتم مناقشة القانون مع تقرير للجنة
الدفاع ،الذي أكد وجوب قيام الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ــدع ــم األقـ ـلـ ـي ــات ال ـف ـ ّـع ــال ــة،
مـثــل الـحـشــد املـسـيـحــي ف ــي ال ـع ــراق»،
ف ــي إش ـ ـ ــارة الـ ــى ك ـت ــائ ــب «ب ــاب ـل ـي ــون»
املنضوية تحت لواء «الحشد».
وت ـعــد ك ـتــائــب «بــاب ـل ـيــون» أح ــد أب ــرز
ف ـصــائــل «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،بـعــدمــا
اقترن اسمها إلى جانب بقية الفصائل
ّ
والـحــركــات املسلحة املنضوية تحت
ل ـ ـ ــواء «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» .وي ـت ــزع ـم ـه ــا ريـ ــان
الكلداني ال ــذي يشغل منصب عضو
هـيـئــة الـ ــرأي فــي «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»،
وأحــد املقربني من نائب رئيس هيئة
«الحشد» أبو مهدي املهندس.

ويـ ـق ــول امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «بــاب ـل ـيــون»
ظافر لويس ،إن عــدد مقاتلي حركته
يقدر باملئات ،ولديها القوة العددية
وال ـلــوج ـس ـت ـيــة م ــا يــؤه ـل ـهــا ل ـخــوض
م ـ ـعـ ــارك الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ومـ ـس ــك األرض.
ويؤكد لويس في حديث لـ«األخبار»
أن حركته اشتركت في معظم عمليات
التحرير في تكريت وبيجي وسامراء،
باستثناء املعارك في األنبار.
كما يشير إلــى أن كتائب «بابليون»
ت ـن ـت ـظــر ،ح ــال ـي ــا ،األوامـ ـ ـ ــر م ــن رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،بــاع ـت ـبــاره
ّ
ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـق ــوات امل ـس ــل ـح ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق« ،مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إل ــى
مـنــاطـقـنــا امل ـح ـت ـلــة م ــن ق ـبــل داع ـ ــش».
وب ـشــأن م ـصــادر تـمــويـلـهــم ودعـمـهــم،
ّ
يبي لويس أن الكتائب تعتمد على
ال ـت ـم ــوي ــل املـ ـق ــدم ل ـه ــا م ــن ال ـح ـكــومــة
العراقية وهيئة «الحشد الشعبي».
أمــا ّ
عما نشرته الصحيفة األميركية
ع ــن وج ـ ــود ق ــان ــون «ل ــدع ــم ال ـحــركــات
امل ـس ـي ـح ـيــة امل ـق ــات ـل ــة ل ـ ــداع ـ ــش» ،وم ــن
ضمنها «بابليون» ،فقد رفض لويس
ال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ـس ـب ــب ال ـج ــدل
واللغط الــذي أثــاره األمــر ،لكنه هاجم
«سياسيي الصدفة الذين أغضبهم ما
حققه ريان الكلداني وكتائب بابليون
في حرب العراق ضد داعش».
وكان الكلداني قد أصدر بيانًا ،نشره
املــوقــع الرسمي لـ«الحشد الشعبي»،
أعـلــن فـيــه رفـضــه لـلــدعــم ال ــذي يعتزم
الـكــونـغــرس تقديمه لـحــركـتــه ،مثمنًا
«دور ودعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد أبـ ـ ـ ــو مـ ـه ــدي

املـهـنــدس ،الــذي جمع أطـيــاف الشعب
العراقي بقوة وطنية عنوانها الحشد
الشعبي».
وقـ ـ ــال ال ـك ـل ــدان ــي إن ـ ــه ل ــم ي ــذه ــب إل ــى
ال ـك ــون ـغ ــرس وال أم ـي ــرك ــا الس ـت ـجــداء

جرى اقتراح دعم
كتائب «بابليون» المنضوية
تحت لواء «الحشد»
الدعم منهم ،مؤكدًا أن «الحشد هو من
دعـمـنــا فــي وق ــت فـيــه تخلى املجتمع
ال ــدول ــي ع ـنــا ،ف ــي أص ـعــب ال ـظ ــروف».

ّ
سيحرر
كما أكــد أن «الحشد هــو مــن
أراض ـ ـي ـ ـنـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــإرادة ع ــراقـ ـي ــة وط ـن ـي ــة
س ـت ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا األج ـ ـيـ ــال ع ـل ــى مــر
السنني».
وفــي سياق منفصل ،أعلنت «كتائب
حـ ــزب الـ ـل ــه» أن ـه ــا س ـت ــاح ــق م ــواك ــب
وس ـي ــارات ن ــواب مــن «تـحــالــف الـقــوى
الـعــراقـيــة» ،على خلفية اتهامها لهم
بــاخـتـطــاف أل ـفــي شـخـصــا م ــن أهــالــي
األنـ ـ ـب ـ ــار .وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـكــري
باسم الكتائب جعفر الحسيني ،في
تصريح متلفز ،إن «الكتائب أصدرت
أوام ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ــى س ـي ـط ــرات ـه ــا فـ ــي جـمـيــع
املـحــاور ،التي تتواجد فيها ،ملالحقة
ومتابعة أرتال اتحاد القوى».

وصل أربعة آالف مقاتل من «الحشد» إلى محاور مدينة الفلوجة (أ ف ب)

وك ـشــف الـحـسـيـنــي ،فــي الــوق ــت ذات ــه،
عــن إب ــاغ األمـيــركـيــن رئـيــس ال ــوزراء
حـيــدر الـعـبــادي بــأن الخطر سيداهم
بـ ـغ ــداد ،إذا ت ـقــدمــت الـ ـق ــوات األمـنـيــة
ً
لتحرير الفلوجة ،معتبرا ذلك «دليال
قاطعًا على رفض األميركيني تحرير
ً
إرضاء لبعض العشائر التي
الفلوجة
تحتضن داعش».
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أشـ ـ ــار الـحـسـيـنــي
إلــى أن «تـحــريــر الفلوجة يعني قطع
شــوكــة داعـ ــش ،وه ــذا األم ــر ال يعجب
األم ـي ــرك ـي ــن» ،الف ـت ــا إل ــى أن «كـتــائــب
ح ــزب ال ـلــه تـحــاصــر ه ــذه املــدي ـنــة من
ثالثة محاور ،وإذا ما حصلت موافقة
العبادي على تحريرها ،فإن الكتائب
ستقتحم املدينة خالل  48ساعة».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـلـ ــن قـ ــائـ ــد «ال ـح ـش ــد
الشعبي» في الكرمة التابعة للفلوجة،
العقيد جمعة الجميلي ،عــن وصــول
أربـعــة آالف مقاتل مــن «الـحـشــد» إلى
محاور مدينة الفلوجة .وقال الجميلي
لـ«األخبار» إن املقاتلني توزعوا على
مـنــاطــق الـهـيــاكــل ومـقــر ق ـيــادة الفرقة
السابعة فــي املــزرعــة ،وعـلــى مشارف
قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة.
كـمــا أوض ــح أن ال ـق ــوات ال ـتــي وصلت
مــ ّ
ـزودة بــأسـلـحــة خـفـيـفــة ومـتــوسـطــة
وثـقـيـلــة ،وتمتلك منظومة صــواريــخ
«القاهر» (إيرانية الصنع) ،مشيرًا إلى
أن التحركات والتحشيد لـ«الحشد»
وال ـقــوات األمنية األخـيــرة هــي رسالة
قوية ل ــإدارة األميركية ،التي تسعى
لتعطيل تحرير الفلوجة.

