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العالم

العراق
مع أفول حقبة «داعش» في العراق ،يجد ّ
عرابو الفتنة الطائفية أنفسهم خالين من مواد
أولية وأدوات لطالما شكلت ّ
عدة حربهم في هذا البلد وعليه .من هنا ،يسعى هؤالء إلى تشغيل
أدوات أخرى ،تتيح لهم االستمرار في محاربة قوى المقاومة ،ومن ورائها إيران ،على أراضي
بالد الرافدين .وللمفارقة ،فإن رافعي لواء العروبة اليوم هم أنفسهم من وقفوا في وجه
المشروع القومي الناصري بالخطاب المتلبس لبوس اإلسالم .ولم يكن طرح الملك فيصل بن عبد
العزيز فكرة إنشاء «الحلف اإلسالمي» في ستينيات القرن الماضي إال محطة من محطات مواجهة
ذلك المشروع .اليوم ،يلقي وارثو فيصل قفاز الصراع الديني من أيديهم ،متناولين قفازًا آخر
حموالت عقد كامل من
الخطاب العروبي .هكذا ،تغسل السعودية يدها من
ً
يحمل «ماركة» ّ
ُ
َ
عاودة التسلل إلى ساحة
الدماء والفتن ،شكل التحريض وتدفق االنتحاريين معلميه الرئيسين ،م ِ
العراق من البعبع الفارسي» .الفتة ستصبح عالمة الزمة
جارها الشمالي تحت الفتة «حفظ عروبة ّ
للسعودية في المرحلة المقبلة ،التي سيتكثف فيها العمل ،بأدوات ناعمة ،على إحالل عناوين
انقسام جديدة ،ومقاتلة خصوم الرياض من خاللها .وما استقبال المملكة للوجه «العروبي»،
السيد مقتدى الصدر ،إال خطوة متقدمة على طريق إعادة إنتاج آليات الفتن ووسائلها

«العروبيون الجدد»:
ّ
قفاز السعودية البديل
دعاء سويدان
ُ
قضي األمر وكان للسعودية ما أرادت.
ّ
زع ـي ــم «ش ـي ـعــي» يـعـتـمــر ع ــم ــة س ــوداء
يجلس إلــى طــاولــة محمد بــن سلمان
ويـ ـح ــاوره .قـبــل أش ـهــر ف ـقــط ،ك ــان ابــن
أبيه يعلن رفضه التحاور مع طهران؛
ك ــون امل ـس ــؤول ــن اإلي ــران ـي ــن يــؤمـنــون
ب ـ ــأن «املـ ـ ـه ـ ــدي ا ّمل ـن ـت ـظ ــر س ـ ــوف يــأتــي
ويـجــب أن يـحــضــروا البيئة الخصبة

لــوصــولــه ...ويـجــب أن يـسـيـطــروا على
الـ ـع ــال ــم اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فــا
بشخصية تعتقد
ضير في االجتماع َ
ب ـ ــ«امل ـ ـهـ ــدويـ ــة» ،الـ ـت ــي أ ّس ـ ـس ـ ــت ،عـلــى
اس ـم ـه ــا ،ي ــوم ــا مـ ــا ،تـنـظـيـمــا عـسـكــريــا
ّ
ُسـ ّـمــي «جيش املـهــدي» .مفارقة تجلي
ِخــواء الخطاب السعودي ،وتثبت مرة
أخــرى ،ولحسن الطالع ،أن الصراع لم
يـكــن ول ــن يـكــون إال سـيــاسـيــا ّ
متلبسًا
باللبوس الديني والطائفي.

التيار الصدري :ابن سلمان اعترف بأخطاء
قال الناطق باسم التيار الصدري ،صالح العبيدي ،إن لقاء زعيم التيار ،مقتدى الصدر ،بولي
العهد السعودي محمد بن سلمان« ،اتسم بالصراحة املطلقة» ،مضيفًا ،في تصريحات
تلفزيونية أمس ،أن «ابن سلمان اعترف بأن األزمة بني العراق والسعودية كانت نتيجة أخطاء
ارتكبها الطرفان» .ونقل العبيدي عن الصدر تشديده ،خالل اللقاء ،على «ضرورة أن تتطور
العالقات بني البلدين من الشكل الدبلوماسي إلى مستوى ...التمازج» .في غضون ذلك ،تتالت
ردود الفعل ّ
املرحبة بزيارة الصدر في األوساط السياسية واإلعالمية التابعة للمملكة ،والتي
أجمعت على اعتبار الزيارة ثمرة جهود بذلتها الرياض لـ«إعادة العراق إلى حاضنته العربية
وفي حني لم يصدر تعليق رسمي من طهران على خطوة الصدر ،برزت
من النفوذ
اإليراني»ّ .
ّ
تصريحات لكتاب ومحللني سياسيني إيرانيني وصفوا الخطوة بـ«الجارحة ملشاعر املسلمني».
أما على املستوى الداخلي العراقي ،فقد تتابعت املواقف املنددة بالزيارة ،على اعتبار أن
«السعودية تحاول جر العراق إلى محورها ،وعزله عن الدول التي تعارض الرياض».
(األخبار)

ه ــذه امل ـفــارقــة ف ــي زيـ ــارة زع ـيــم الـتـيــار
الـصــدري ،مقتدى الـصــدر ،للسعودية،
تصاحبها عــامــة فــارقــة أخ ــرى ال تقل
أهمية ورمزية .على أرض مطار جدة،
ك ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ال ـ ـصـ ــدر م ـس ــؤول
أثـخــن فــي الجسد السياسي العراقي.
املقصود به السفير السعودي السابق
ل ـ ــدى ب ـ ـغـ ــداد ،ث ــام ــر الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ،الـ ــذي
أق ـحــم نـفـســه ف ــي ك ــل صـغـيــرة وكـبـيــرة
مـ ــن ق ـض ــاي ــا الـ ـع ــراقـ ـي ــن ،ح ـت ــى طـفــح
بــاألخـيــريــن الـكـيــل ،مجبرًا إيــاهــم على
طـلــب عـمـلـيــة اس ـت ـبــدال ب ــدت أش ـبــه ما
ت ـك ــون بـ ــ«ط ــرد الئـ ـ ــق» .ه ــذا الـشـخــص
نفسه تدفع به إلى الرياض إلى مالقاة
وجه بارز من وجوه «البيت الشيعي»
ف ــي ب ــاد ال ــراف ــدي ــن .خ ـطــوة تستهدف
من خاللها السعودية توصيل رسالة
إلــى كــل مــن يعنيهم األمــر مفادها بأن
«اململكة لم ولن تخرج من العراق».
على مــدار أشهر مضت ،كثر الحديث
عـ ــن ص ـف ـح ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـع ــاق ــات
ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ الـ ـع ــراقـ ـي ــة .ي ـ ّـم ــم وزي ــر
الخارجية الـسـعــودي ،عــادل الجبير،
ف ــي  25ش ـبــاط ال ـفــائــت ،وج ـهــه شطر
بـغــداد ،معلنًا تطلع بــاده إلــى «بناء
ع ــاق ــات م ـم ـيــزة م ــع ال ـ ـعـ ــراق» ،لـتـكـ ّـر
بعدها سبحة املــؤشــرات إلــى مــا قيل
إنها بــوادر «حسن نية» تجاه بغداد.
ّ
توجه وزيــر الطاقة السعودي ،خالد
ال ـفــالــح ،إث ــر ذل ــك ،إل ــى ال ـع ــراق ،حيث

ستظهر محاوالت سعودية الستقطاب الوجوه الساعية إلى التخلص من طابعها اإلسالمي وتشجيع مناوئي ال

تقرير

ّ
«مملكة الخير» تضيق على الفلسطينيين المقيمين
يوسف حماد
«ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف الـ ـ ـت ـ ــام بـ ـج ــان ــب ال ـش ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي» ،ع ـبــارة ع ــادة مــا تـ ّ
ـذيــل
الـبـيــانــات الــرسـمـيــة الـسـعــوديــة تجاه

تزداد الضرائب المفروضة
فيما تقرر مضاعفة الرسوم
على اإلقامات سنويًا
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،ولـ ـك ــن فـ ــي ص ـح ــراء
امل ـم ـل ـك ــة ،ي ـج ــب ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
ال ـش ـع ــور بـ ـح ــرارة ال ـش ـمــس ال ـحــارقــة
ف ــي ح ـيــات ـهــم ال ـيــوم ـيــة داخ ـ ــل مملكة
ت ــواص ــل ط ــرده ــم م ـن ـهــا بــالـتـضـيـيــق

املــالــي الـكـبـيــر عـلـيـهــم .وتـحــت ذريـعــة
األزمـ ــة فــي امل ـيــزان ـيــة ،ق ــررت الــريــاض
الـلـجــوء إلــى جـيــوب املقيمني داخلها
لـتـغـطـيــة ت ـكــال ـيــف ان ـخ ـف ــاض أس ـعــار
النفط مقابل األسلحة التي تشتريها،
ون ــال الفلسطينيون مــن ذلــك نصيبًا
واسعًا بسبب عددهم الكبير فيها ،مع
أن غالبيتهم قطنت الـسـعــوديــة منذ
عقود.
يقول شــاب فلسطيني يدعى محمد،
وصل إلى بلجيكا قادمًا من السعودية
في رحلة لجوء جديدة ،إن لديه أسرة
في الــريــاض كــان يدفع عليها سنويًا
ق ــراب ــة  8آالف ري ـ ــال سـ ـع ــودي (نـحــو
ألفي دوالر أميركي) من أجل اإلقامة.
ويشرح أنه في العام الجاري «صدرت
قوانني صارمة للدفع على كل شيء،

مــن تجديد اإلقــامــة وإضــافــة األطـفــال
إليها ،وذلك بصورة مضاعفة كل سنة
ع ــن ال ـتــي تـلـيـهــا» ،مـضـيـفــا« :إذا كــان
يدفع عن الطفل  100ريــال هــذا العام،
فعلينا أن ندفع عنه  200العام املقبل،
ً
وكــل سنة يزيد املبلغ ضعفًا» ،فضال
عن سلسلة ضرائب جديدة.
محمد رف ــض ذك ــر أســرتــه أو مكانها
ب ــال ـت ـح ــدي ــد أو ح ـت ــى عـ ـم ــره بـسـبــب
اإلجـ ــراءات العقابية الـتــي قــد تطاول
أسرته بسبب حديثه عن السعودية،
ل ـك ـن ــه ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن جـ ـ ــده كـ ـ ــان قــد
ّ
درس ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ق ـب ــل ع ـش ــرات
ال ـس ـنــوات ،وكــذلــك فـعــل والـ ــده ،مــع أن
ّ
الجد رفــض الحصول على الجنسية
فــي أواخ ــر الستينيات ـ ـ حينما كــان
ذلـ ــك مـمـكـنــا ـ ـ ـ ع ـلــى أمـ ــل الـ ـع ــودة إلــى

فـلـسـطــن .ويـضـيــف« :ع ــائ ــات كثيرة
ف ــي ج ــدة وال ــري ــاض الـجـمـيــع ص ــارت
تخطط لـلـخــروج إلــى أوروبـ ــا ،والــذي
يـ ـخـ ـط ــط لـ ــذلـ ــك ه ـ ــو م ـ ــن يـ ـعـ ـم ــل ق ـبــل
املتعطل عن العمل ...حتى الذي يعمل
بـ ــات ال ي ـسـت ـط ـيــع ال ـع ـي ــش م ــع واق ــع
ال ــدف ــع وااللـ ـت ــزام ــات األس ــري ــة بسبب
اإلجـ ـ ــراءات األص ـعــب ال ـتــي تستهدف
األجانب منذ سنوات».
وتــابــع محمد« :يـبــدو أن كــذبــة العفو
الجمركي عــن البضائع الفلسطينية
ودع ـ ـ ــم م ـ ــوازن ـ ــة ال ـس ـل ـط ــة ت ـ ـمـ ـ ّـول مــن
ج ـي ــوب الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي املـمـلـكــة».
وهــذا الـشــاب يقول إنــه ليس الوحيد
الذي جاء إلى أوروبا ،إذ يشير إلى أن
أقــربــاءه وع ــددًا مــن أصدقائه «ذهبوا
إلـ ــى ه ــول ـن ــدا وآخ ـ ـ ــرون إلـ ــى ال ـســويــد

وإس ـب ــان ـيــا لـطـلــب ال ـل ـج ــوء» ،مـعـقـبــا:
«ه ـ ـ ــذا هـ ــو الـ ـح ــل ل ـ ــدى الـفـلـسـطـيـنــي
املرفوض عربيًا ...لسنا مضطرين إلى
الـعـيــش فــي بـلــد مـثــل الـسـعــوديــة لــوال
الحاجة إلى العمل».
خ ـ ـ ــال ت ــواصـ ـلـ ـن ــا م ـ ــع دبـ ـل ــوم ــاس ــي
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ع ـ ـم ـ ــل فـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة
الفلسطينية سابقًا لدى الرياض ،قال
إن «هناك معلومة ال يمكن تجاوزها
في الدبلوماسية الفلسطينية املعمول
بها منذ زمنُ :يمنع انتقاد السعودية
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب» .وأض ـ ـ ــاف
الدبلوماسي ،الذي انتقل إلى أوروبا
ب ـع ــد ال ـت ـق ــاع ــد ،أن «ط ـل ـب ــات تـجــديــد
أوراق الـسـفــر والـ ـج ــوازات والــوثــائــق
امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة واألردنـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة (لـ ــاج ـ ـئـ ــن
الفلسطينيني) ازدادت قـبــل رحيلي،

