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العالم
ّ
مـ ــنـ ــى امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـ ــإع ـ ــادة تـشـغـيــل
األنبوب النفطي الــذي يربط منشآت
النفط العراقية فــي الجنوب بميناء
ينبع الـسـعــودي عـلــى الـبـحــر األحـمــر
(أغ ـل ـق ـتــه ال ـس ـعــوديــة ع ــام  1990بعد
الغزو العراقي للكويت) ،بعدما كانت
بـ ـ ــاده ط ــرح ــت مـ ـش ــروع «مـ ــارشـ ــال»
إلع ــادة إعـمــار «املـحــافـظــات السنية».
أعقب تلك الخطوات تشكيل مجلس
تنسيقي بــن الـبـلــديــن ،وات ـفــاق على
ت ـش ـك ـي ــل ل ـ ـجـ ــان لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـحـ ــدود
ومكافحة اإلرهــاب ،حتى وصل األمر
اليوم إلى الحديث عن تبادل السجناء
ّ
(لطاملا شكل هذا امللف عقبة كبرى في
طــريــق تطبيع ال ـعــاقــات) ،واإلس ــراع
في فتح منفذي عرعر وجميمة أمام
حركة البضائع والوافدين.
ع ـل ــى أن ذل ـ ــك «الـ ـ ـك ـ ــرم» الـ ـسـ ـع ــودي ال
ي ـب ــدو أنـ ــه ن ــاب ــع م ــن اق ـت ـن ــاع مستجد
بـ ـض ــرورة إراح ـ ــة ال ـعــراق ـيــن م ــن عــبء
سـ ـن ــوات «ال ـك ـي ــد» امل ــاض ـي ــة ،وإف ـس ــاح
املجال أمامهم للملمة شتات دولتهم،
وإعــانـتـهــم على إع ــادة بـنــاء مــا دمرته
ال ـ ـحـ ــروب وال ـ ـفـ ــن .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس مـمــا
ّ
تقدم؛ يثبت ،يومًا بعد يوم ،أن «قرارات
ّ
ال ــود» ليست أكـثــر مــن غـطــاء لتخريب
ال ـب ـيــت ال ـع ــراق ــي م ــن ال ــداخ ــل ،تــوطـئــة
لتهشيم كل عناصر القوة التي تمكنت
ب ـغ ــداد م ــن مــراكـمـتـهــا خ ــال السنتني
امل ــاض ـي ـت ــن ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــا «ال ـح ـشــد
الشعبي» .بتعبير آخر ،لم تعد سياسة
تفريخ اإلرهــاب وتصدير االنتحاريني
والسيارات املفخخة ناجعة في مرحلة
ي ـج ـت ـمــع ف ـي ـهــا ال ـع ــال ــم ع ـل ــى م ـحــاربــة
الوحش الذي ّ
نماه ،لذا ال بد للرياض
م ــن ان ـت ـه ــاج س ـيــاســة م ـغ ــاي ــرة تـتـقــدم
فيها األدوات الناعمة على الوسائط
العنفية التقليدية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـصـبــح مـفـهــومــا أن
تستقبل السعودية الوجه «العروبي»
الـ ـع ــراق ــي ،م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ف ــي وق ــت
ي ـس ـت ـعــد ف ـي ــه الـ ـ ـع ـ ــراق ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
آخ ـ ــر فـ ـل ــول «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى أراض ـ ـيـ ــه،
واالنـتـقــال إلــى مرحلة إع ــادة اإلعـمــار.
استقبال ال يمكن تأويله إال على أنه
خـ ـط ــوة إض ــاف ـي ــة ف ــي ط ــري ــق مـخـطــط
ب ــدأت الــريــاض تـنـفـيــذه مـنــذ أن الحــت
عالئم هزيمة «داع ــش» ،قــوامــه تعويم
«الخطاب القومي العروبي» واالكتتاب
ف ـيــه ،بـعـ ّـدمــا َبـ ِـلـيــت الف ـتــة «ال ــدف ــاع عن
أهل السنة بوجه املد الصفوي» (راجع
«األخبار» ،العدد  .)٣١٠١من هنا ،تأتي
محاولة استمالة الصدر ،باالستثمار
فــي خطابه الــرافــض لــوجــود إيــران في
العراق ،والداعي إلى االنفتاح على دول
الخليج ،بدعوى «التوازن في عالقات
الـعــراق اإلقليمية والــدولـيــة» ،وتجنب
االصطفافات و«االنحياز إلى جبهات
الصراع».
ّ
تبرر السعودية خطواتها هذه بوجوب
التفريق بني «املذهب الشيعي األصيل
ومذهب الخميني املتطرف» ،على حد
تعبير وزير الدولة السعودي لشؤون
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ثــامــر الـسـبـهــان ،في

لمالكي في حزب «الدعوة» (أ ف ب)

ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ت ــزام ـن ــت مــع
زيــارة الصدر .يريد السبهان ،بطريقة
أو بأخرى ،التخلص من لوثة الخطاب
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـق ــت ب ـ ـبـ ــاده
خ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،والـتــوطـئــة
لـ ـ ــ«م ـ ــودي ـ ــل» س ـ ـعـ ــودي ج ــدي ــد يـبـيــح
الـتـعــامــل مــع «ال ــرواف ــض» ّو«ال ـ ّي ـهــود»
وجميع «املشركني» ومــن لــف لفهم ما
دام هــؤالء في الصف املقابل لحركات
امل ـق ــاوم ــة ال ـح ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ومـعـهــا
إيران.
ً
ً
ورضاء
الصدر ،من جهته ،يبدي قبوال

«قرارات ّ
الود» ليست
أكثر من غطاء لتخريب البيت
العراقي من الداخل

يبدي الصدر
ً
قبوال إزاء
النيات
السعودية،
متحدثًا
عن «انفراج
إيجابي» في
العالقات

إزاء الـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـسـ ـع ــودي ــة ،م ـت ـحــدثــا
ع ــن «ان ـ ـفـ ــراج إي ـج ــاب ــي ف ــي ال ـع ــاق ــات
ً
ال ـس ـعــوديــة ال ـعــراق ـيــة» ،وآمـ ــا «بــدايــة
تـقـهـقــر ال ـح ــدة الـطــائـفـيــة ف ــي املـنـطـقــة
الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة» ،بـحـســب بـيــان
ص ــادر ع ــن مـكـتـبــه .ب ـيــان ي ــوح ــي ،إلــى
جانب مؤشرات ومعطيات أخرى ،بأن
الصدر سيتزود التشجيع واملغريات
ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ـ ــودًا الس ـت ـك ـمــال مـســار
ّ
خ ــط ــه م ـن ــذ أش ـ ـهـ ــر ،ع ـ ـمـ ــاده تــأس ـيــس
زعــامــة خــارجــة مــن الـعـبــاءة اإليــرانـيــة،
ّ
ون ـســج عــاقــات تــوطــئ لــرســم ال ـعــراق
الجديد على شاكلة خالية مــن البعد
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري املـ ـ ـق ـ ــاوم ،ومـ ـتـ ـص ــالـ ـح ــة مــع
الـنـفــوذيــن األم ـيــركــي وال ـس ـعــودي ،مع
ما يعنيانه من خيارات على املستوى
االستراتيجي.
انـفـتــاح ال ـصــدر واس ـت ـعــداده للتعاون
مـ ــع الـ ــريـ ــاض س ـي ـش ـج ـعــان األخ ـ ـيـ ــرة،
ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ــى
محطة أخ ــرى مــن محطات مخططها.
ستظهر ،في املرحلة املقبلة ،محاوالت
سعودية الستقطاب الوجوه العراقية
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ال ـســاع ـيــة إل ــى الـتـخـلــص م ــن طابعها
اإلس ــام ــي (ع ـم ــار الـحـكـيــم ن ـمــوذجــا)،
وتـشـجـيــع مـنــاوئــي ن ــوري املــالـكــي في
حـ ــزب «ال ـ ــدع ـ ــوة» ع ـلــى االف ـ ـتـ ــراق عـنــه
والـتــأسـيــس لـكـيــانــات منفصلة تتيح
تــوس ـيــع ه ــام ــش ال ـت ـح ــرك ض ــد إيـ ــران
ً
(ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي م ـ ـث ـ ــاال) ،وت ــزخ ـي ــم
دعـ ــوات ال ـت ـيــارات الـلـيـبــرالـيــة املـنــاديــة
بحل امليليشيات وبناء الدولة املدنية،
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،واأله ـ ـ ـ ــم ،اسـ ـتـ ـغ ــال خ ـطــاب
املرجعية الداعي إلى محاربة الفساد،
واستبدال الطبقة السياسية القائمة،
وال ـق ـضــاء عـلــى ال ـن ـعــرات وامل ـمــارســات
الـ ـ ـط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــره مل ـص ـل ـح ــة
مشروعها.
هــذه املساعي ُيــرجــح أن تنعكس على
ال ــداخ ــل ال ـع ــراق ــي ت ـص ــاع ـدًا ف ــي ح ـ ّـدة
الـخـطــاب الـسـيــاســي ،وتـحــركــات تضع
ال ـب ــاد عـلــى حــافــة م ــا كــانــت ستهوي
إليه إبان التظاهرات األخيرة املطالبة
بــاإلصــاح ،في وقــت تشتد فيه حاجة
ال ـ ـع ـ ــراق إلـ ـ ــى فـ ـت ــرة اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ت ــؤم ــن
لـ ــه الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن إرث
التنظيمات اإلرهــابـيــة .سيناريوات ال
يبدو ،إلى اآلن ،أن ثمة خطة ملواجهتها
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـ ـن ـ ــاوئ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع
ال ـس ـع ــودي .بــاس ـت ـث ـنــاء الـتـصــريـحــات
ال ــراف ـض ــة لــذلــك املـ ـش ــروع ،وال ـت ــي كــان
آخــرهــا ،إب ــداء رئيس ال ــوزراء السابق،
نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،ت ـخــوفــه م ــن أن يـكــون
انفتاح السعودية على الـعــراق لجعل
األخ ـي ــر «س ــاح ــة م ـع ــرك ــة» ،وامل ـســاعــي
الجارية لتشكيل تحالفات انتخابية
ت ـس ـمــح ب ـتــرج ـمــة إن ـ ـجـ ــازات «ال ـح ـشــد
الشعبي» على املستوى السياسي ،ال
تظهر مؤشرات إلى عمل جاد على منع
ال ـس ـعــوديــة م ــن الـتـغـلـغــل ف ــي مـفــاصــل
الدولة العراقية.
هـنــا ،تـبــرز امل ـخ ــاوف مــن إعـ ــادة تـكــرار
أخطاء املاضي ،التي سمحت للرياض
بــال ـن ـفــاد م ــن ب ــاب «تـ ـع ـ ّـدد ال ـ ــرؤوس»،
والـ ـسـ ـخ ــط الـ ـك ــام ــن ع ـل ــى «ت ـط ـن ـيــش»
امل ـطــال ـبــات املــوج ـهــة إل ــى دول ال ـجــوار
كــافــة بــالـتـعــامــل مــع ال ـع ــراق ك ــدول ــة ،ال
كمشاع كما بدا عقب االحتالل األميركي
ع ــام  .2003ولـئــن ك ــان مــن غـيــر املـبــرر،
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـق ــوى والـشـخـصـيــات
املـضــادة للخيار األميركي السعودي،
ان ـ ـقـ ــاب «الـ ـع ــروبـ ـي ــن الـ ـ ـج ـ ــدد» عـلــى
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ــوقـ ــع ب ــاد
الـ ــرافـ ــديـ ــن فـ ــي ال ـخ ــري ـط ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية ،بدعوى «التمايز عن إيران»،
فـ ــإن ت ـلــك الـ ـق ــوى ت ـجــد نـفـسـهــا ال ـيــوم
أم ــام تـحـ ّـدي تشكيل تحالف سياسي
عابر لالنتماءات الطائفية واملذهبية
(يـ ــرى ال ـب ـعــض ف ــي ت ـق ــرب ال ـس ـعــوديــة
مــن شخصيات شيعية فرصة ذهبية
لتحقيق ذلـ ــك) ،وط ــرح م ـشــروع بديل
ق ــادر على تطمني امل ـخــاوف ،واحـتــواء
املـنــافـســن ،واح ـت ـضــان كــل مــن يعتبر
ن ـف ـســه م ـغ ـب ــون ــا ،وإجـ ـ ـ ــراء إص ــاح ــات
حـقـيـقـيــة ال شـكـلـيــة ،والـتـهـيـئــة ل ــدورة
ح ـيــاة سـيــاسـيــة تـسـمــح بــوضــع قـطــار
الدولة على سكته الصحيحة.

تقرير

أيوب القرا يتولى مهمة طرد «الجزيرة»
وذلك من أجل مغادرة السعودية إلى
عمان والقاهرة» .وبجانب ذلك ،تأخذ
املعامالت الرسمية للفلسطينيني مدة
طويلة تصل إلى شهور.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم امل ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــة إلـ ـ ــى
الفلسطينيني؟ فيجيب الدبلوماسي
نفسه ،بأن «العالقات الرسمية بيننا
كانت تقتصر على الوالئم امللكية ،في
حــن أن متابعة الـقـضــايــا القنصلية
وم ـح ــاول ــة ح ــل ب ـعــض اإلش ـ ـكـ ــاالت ال
نستطيع العمل عليها» .وإذا كان هذا
املــوظــف فــي ال ـس ـفــارة قــد وج ــد نفسه
ف ــي ن ـه ــاي ــة عـ ـم ــره امل ـه ـن ــي ق ــد هــاجــر
إل ــى أوروب ـ ــا بـسـبــب ه ــذه اإلج ـ ــراءات،
فكيف سيكون مصير نحو  400ألف
فلسطيني يقيمون في اململكة في ظل
سنوات الحكم الجديد؟

ـض أي ــام قليلة على إع ــان نيته
لــم تـمـ ِ
ّ
«طرد قناة الجزيرة من إسرائيل» ،كلف
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامني
نتنياهو ،أمس ،وزير االتصاالت أيوب

ال ـق ــرا ،بتهيئة م ـشــروع قــانــون يهدف
إل ــى إغ ــاق مكتب الـقـنــاة الـقـطــريــة في
مدينة القدس املحتلة .وكان نتنياهو
قــد كشف أخ ـي ـرًا ،عبر منشور لــه على
موقع «فايسبوك» ،أنه توجه مرارًا إلى
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،طــالـبــا مـنـهــا إغــاق
مـكـتــب «الـ ـج ــزي ــرة» ف ــي الـ ـق ــدس ،الفـتــا
فــي حينه إلــى أن طلبه قــد يـكــون غير
ممكن بسبب «تفسير القانون» ،لكنه
ّ
أكد سعيه إلى إجراء تعديالت قانونية
معينة تتيح بموجبها «طرد الجزيرة
مــن إســرائ ـيــل» .ب ــدوره ،أعـلــن الـقــرا أنه
ب ـص ــدد الـتـحـضـيــر مل ـش ــروع ال ـقــانــون،
وفـ ــق «مـ ــا ي ـت ـمــاشــى م ــع ط ـلــب رئـيــس
الحكومة نتنياهو» .إذ زعم األخير أن
«القناة القطرية لعبت دورًا ب ــارزًا في
التحريض ضد إسرائيل ،والتشجيع

ع ـلــى ال ـت ـط ــرف واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،وخــاصــة
خالل أحداث القدس واملسجد األقصى
األخيرة ،علمًا بأن قناة «الــرأي والرأي
اآلخـ ـ ــر» ط ــامل ــا اس ـت ـضــافــت م ـســؤولــن
إسرائيليني ملحاورتهم عبر شاشتها.
وبــرغــم ذلــك ،يأتي سعي نتنياهو في
وقت يطرح فيه رباعي املقاطعة قائمة
مطالبه الـ  13على قطر ،كشرط للحوار
معها تمهيدًا إلنهاء األزمة الخليجية،
والتي تتضمن بندًا بإغالق «الجزيرة».
ً
إذ قال القرا إن «دوال عديدة ،منها دول
عربية ،تواجه املضامني التحريضية
الـ ـت ــي ت ـب ـث ـهــا الـ ـج ــزي ــرة ،ول ــذل ــك فـهــي
تـطــالــب اآلن بــإغــاقـهــا» .ولـفــت إل ــى أن
إسرائيل «تتضامن مع الدول العربية
املعتدلة التي تكافح التطرف الديني
واإلرهاب».

كذلك ،اعتبر أن «ال مكان ألي فضائية
داع ـمــة لــإرهــاب فــي إســرائ ـيــل ،وعليه
م ـث ـل ـم ــا ع ـم ـل ــت ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
ومـصــر ،واألردن ،والبحرين والعديد
مــن الـ ــدول ال ـتــي ط ــردت طــواقــم الـقـنــاة
املـحــرضــة ،علينا توحيد الـجـهــود من
أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض
وتشجع على اإلرهاب».
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــرت وســائــل إعــام
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن «ال ـ ـقـ ــرا ب ـ ــدأ بـتـشـكـيــل
طاقم مهني من الوحدة القانونية في
وزارتـ ــه ،بـهــدف إيـجــاد صيغة مالئمة
عبر تشريع خــاص لحجب بــث القناة
ال ـق ـطــريــة» .وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «ال ـطــاقــم
س ـي ـض ــم م ـم ـث ـل ــن عـ ــن م ـج ـل ــس ال ـب ــث
والكابالت والسلطة الثانية».
(األخبار)

