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ومدربون وحصانة و«أف  »16وميناء مبارك
فصل سابع
ِّ
نجاح المالكي
في الملفات العسكرية
سيكون إيجابيًا على
أداء حكومته

ّ
صحيح أن زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري املالكي
ّإلى واشنطن هي الثالثة له إلى العاصمة األميركية ،غير
أنها تكتسب أهمية استثنائية هذه املرة لعدة أسباب؛
ً
يجريها كرئيس لحكومة بلد
التي
األخيرة
ألنها
أوال
ّ
ّ
يحتله األميركيون علنًا ،إذ إن االنتهاء الرسمي لالنسحاب
األميركي يعلن في غضون أيام .وثانيًا ألن الزيارة حملت

في ّ
طياتها ملفات سياسية وأمنية وعسكرية ّ
حساسة
ال شك في أنها ستبقى بعيدة عن اإلعالم لفترة من الزمن،
لكونها ليست من النوع الذي يأتي ذكره في املؤتمرات
واملقابالت الصحافية .كل ما يحيط بالزيارة أثار سجاالت،
حتى اضطراره إلى استئجار طائرة إماراتية بدل طائرته
اإليرانية ،وتركيبة الوفد املرافق له

طلب بايدن 1800
جندي لحماية األجواء
العراقية سيجيب عليه
المالكي بعد عودته

املالكي وأوباما
في فرجينيا أول
من أمس (جوناثان
ارنست ــ رويترز)

ّ
املالكي في واشنطن :ترقيع السماء العراقية
عالء الالمي
ع � �ل� ��ى م �ت ��ن ط� � ��ائ� � ��رة إم� � ��ارات � � �ي� � ��ة خ� � ّ
�اص� ��ة
ومستأجرةّ ،
َ
توجه رئيس مجلس الوزراء
العراقي ن��وري املالكي وال��وف��د امل��راف��ق له،
تاركًا طائرته الرئاسية وطاقمها اإليراني
خلفه ف��ي ب�غ��داد .الصحافة ال�ب�غ��دادي��ة لم
تتطرق إلى السبب املباشر لهذا التفصيل،
ّ
ولكن مصادر دبلوماسية أجنبية َّ
سربت
أن ال�س�ل�ط��ات األم�ي��رك�ي��ة ق��د ت �ك��ون طلبت
من املالكي ع��دم القدوم على منت الطائرة
اإليرانية «ألسباب أمنية» .ال��زي��ارة ت��دوم،
بحسب بعض امل�ص��ادر ،يومني ،وبحسب
أخ � ��رى أرب� �ع ��ة أي � ��ام ،أم� ��ا ج � ��دول أع�م��ال�ه��ا
ف �ح��اف��ل ،ب �ع �ي �دًا ع��ن ال �ع �ن��اوي��ن اإلع�لام �ي��ة
ال �ع��راق �ي��ة وال �س��وري��ة ال �ت��ي ت �ح� ّ�دث عنها
املالكي ومضيفه الرئيس باراك أوباما أول
ً
م��ن أم��س ف��ي مؤتمرهما الصحافي؛ أوال
هناك قضية الحصانة القضائية لآلالف
م ��ن ق � ��وات االح � �ت �ل�ال م �م��ن س �ي �ب �ق��ون ف��ي
العراق بصفة ِّ
مدربني وخبراء ،وهي مسألة
ُ
ّ
ل��م تحسم ب�ع��د ،م��ع أن التوجه ك��ان يميل
نحو إلحاق تلك القوات بمعسكرات حلف
شمالي األطلسي التي تتمتع بالحصانة
القضائية في العراق ،ولكن هذا اإلجراء لم
يعد ممكنًا بعدما أعلن األمني العام لحلف
شمالي األطلسي ،أندرس فوغ راسموسن،
أول م��ن أم��س ،ان�ت�ه��اء امل�ه�م��ات التدريبية
َّ
لقوات حلفه في العراق ،بعدما «لم يتسن
االتفاق على تمديد هذا البرنامج الناجح
رغم املفاوضات الشاقة التي أجريت على
م��دى ع��دة أس��اب �ي��ع» ،بحسب تعبير ف��وغ
راسموسن نفسه.
ع � � ��دد ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن األم � �ي� ��رك � �ي �ي�ن ال ��ذي ��ن
س� �ي� �ب� �ق ��ون ف � ��ي ال � � �ع � ��راق ك� � ��ان م ��وض ��وع ��ًا
ل �ل �ت �ج��اذب وال�ت�ص�ع�ي��د أخ �ي �رًا؛ ف �ق��د أع�ل��ن
الناطق الرسمي باسم سفارة االحتالل في
ّ
بغداد أن ع��دد املوظفني فيها حاليًا يبلغ
ً
ٌ
 15ألفًا قابال للزيادة .أم��ر أث��ار ردود فعل
قوية رافضة من قبل األفرقاء السياسيني،
ي�ت�ق��دم�ه��م رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب أس��ام��ة
ال �ن �ج �ي �ف��ي .ح �ت��ى إن ق� ��وى وش �خ �ص �ي��ات
سياسية مختلفة لم َّ
تتردد في اعتبار هذا
ً
الوجود احتالال «مبرقعًا بالدبلوماسية».
م�ل��ف آخ��ر م�ش��اب��ه ش�ه��د ت�ص�ع�ي�دًا يتعلق

بملف عقود استئجار عسكريني أميركيني
ل �ح �م��اي��ة األج� � ��واء ال �ع��راق �ي��ة وم��راق �ب �ت �ه��ا.
وك ��ان ��ت ب� �غ ��داد ق ��د ق� � � َّ�درت أن �ه ��ا س�ت�ك��ون
ّ
متخصص في
بحاجة إل��ى  800عسكري
ّ
هذا املجال ،ولكن نائب الرئيس األميركي
ج ��و ب ��اي ��دن رف � ��ع ه � ��ذا ال � �ع ��دد إل � ��ى 1800
عسكري حائز الحصانة القضائية ،معطيًا
االنطباع بأنه يعرف ال��دار وما فيها أكثر
ّ
من أهلها .وقد جرى االتفاق معه على أن
طلبه ه��ذا س� ُ�ي� َ
�درس الح�ق��ًا ،ث��م ُي�ص��ار إلى
تقديم موقف نهائي منه في زيارة املالكي
لواشنطن .أكثر ردود الفعل ِح� َّ�دة وطرافة
ج��اءت م��ن زع�ي��م ال�ت�ي��ار ال �ص��دري مقتدى
الصدر الذي وصف عملية استئجار خبراء
عسكريني أميركيني لحماية سماء العراق
ً
بـ«الكالوات» ،والكلمة تعني حيال للخداع،

خاتمًا بعبارة ال تخلو من الدالالت والغمز
ً
من قناة أصدقاء أميركا العراقيني ،قائال
ّ
«ق� َّ�ب� َ�ح ال�ل��ه ال�س�ي��اس��ة ال��دن�ي��وي��ة املنحطة،
ّ
وقبح الله كل من يطلب حماية األميركان».
ه � �ن� ��اك أي � �ض� ��ًا م� �ل ��ف ت �س �ل �ي��ح ال �ج �ي��ش
ال � �ع� ��راق� ��ي ش� �ب ��ه األع� � � ��زل واألق� � � � ��رب إل ��ى
ّ
امليليشيات ،والتلكؤ األميركي املقصود
ّ
ل �ل �ح��ؤول دون ت �ج �ه �ي��زه ،وال � ��ذي س��ب��ب
جعل العراق «منطقة ساقطة عسكريًا»،
ومجردًا من ّ
َّ
أي دفاعات جوية وبحرية
وإل��ى ح��د م��ا أرض�ي��ة ،م��ع انسحاب آخر
قوات االحتاللَّ .
مقربون من إدارة امللف
ّ
ال��دف��اع��ي ال �ع��راق��ي س � َّ�رب ��وا أن امل��ال �ك��ي
سيحاول تحريك صفقة تتضمن شراء
ع �ش��رات ال �ط��ائ��رات م��ن ط� ��راز «أف »16
األميركية .صفقة أصبحت موضع أخذ

أين العرب الس ّنة؟
ّول � ��دت ت��رك �ي �ب��ة ال��وف��د ال� ��ذي راف� ��ق ن� ��وري امل��ال �ك��ي إل��ى
واش �ن �ط��ن خ�ي�ب��ة أم ��ل ل ��دى ب�ع��ض ال �س��اس��ة ال�ع��راق�ي�ين،
ألن��ه خ�لا تقريبًا م��ن أي زع�ي��م مهم م��ن م�ك� ِّ�ون العرب
السنة .ول��وال وج��ود وزي��ر الدفاع
ّ
ب��ال��وك��ال��ة س�ع��دون ال��دل�ي�م��ي ،ال��ذي
ه ��و ق �ي ��ادي ف ��ي ت �ح��ال��ف امل��ال �ك��ي
«دولة القانون» أيضًا ،لكان الوفد
ح �ك �رًا ع �ل��ى م �ك� ِّ�ون�ين اث �ن�ي�ن ف�ق��ط
ه �م��ا ال� �ع ��رب ال �ش �ي �ع��ة واألك � � ��راد.
ش�خ�ص�ي��ات م �ع��روف��ة ب�م�ن��اوأت�ه��ا
للمحاصصة ال�ط��ائ�ف�ي��ة ق��ال��ت إن
األم � ��ر ي �س �ت �ح��ق ال ��وق ��وف ع �ن��ده،
ألن � ��ه خ � ��رج ع� ��ن إط� � ��ار األخ� �ط ��اء
السياسية املألوفة ليقع في خانة
التهميش واإلق �ص��اء مل�ك� ِّ�ون مهم

ورد بني الطرفني منذ سنتني ،ولم تثمر
ش�ي�ئ��ًا ب�ع��د .وي ��رى م�ح�ل�ل��ون وم��راق�ب��ون
ّ
ل �ل �ش��أن ال �ع��راق��ي أن ن �ج��اح امل��ال �ك��ي في
التوصل مع الجانب األميركي إلى حلول
م �ل �م��وس��ة ف ��ي ه ��ذه امل �ل �ف��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
والتسليحية ،سيكون ل��ه م ��ردود ّ
فعال
ع� �ل ��ى أداء ح� �ك ��وم� �ت ��ه ع � �م ��وم ��ًا ،وع �ل��ى
بشكل ع ��ام ،أم��ا
اس�ت�ق��رار ال �ع��راق أم�ن�ي��ًا
ّ
فشله ف��ي ذل��ك ،وه��و م��ا يتمناه ويعمل
من أجله خصومه السياسيون ،وتركه
لسماء ال �ع��راق وح ��دوده ال�ب��ري��ة مباحة
على األرض
ومكشوفة ،فإن انعكاساته َّ
ستكون دراماتيكية وغير متوقعة.
ُّ
ملف آخر ال يقل أهمية وصعوبة عن ملف
«ترقيع» السماء واملجال الجوي العراقي
ب� ��ال� ��رادارات وال �ط ��ائ ��رات ي�ن�ت�ظ��ر امل��ال�ك��ي

ّ
السنة .وقد أعرب أحد
من مكونات املجتمع ،أي العرب ّ
املحللني عن اعتقاده بأن املالكي ،بهذا الوفد ،يكون قد
استحق النقد الذي كان ّ
يوجهه هو ومستشاروه إلى
ب �ع��ض ال��زع �م��اء ال �س �ي��اس �ي�ين م��ن
ال �ع��رب ال�س� ّ�ن��ة أو األك ��راد لكونهم
ال ي � ��راع � ��ون ح � �ض ��ور امل� �ك � ّ�ون ��ات
ال �ع��راق �ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة األخ� ��رى في
وف ��وده ��م؛ ف �ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ط��ارق
ال �ه��اش �م��ي ،م� �ث�ل ً�ا ،ك� ��ان ي �ح��رص
على ع��دم إش��راك أي شخص من
غ �ي��ر ال �ع ��رب ال �س� ّ�ن��ة ف ��ي زي ��ارات ��ه
للخارج .وقد قيل كالم كهذا عن
رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان أس��ام��ة النجيفي
أي�ض��ًا ،ل�ك��ون��ه يصطحب م�ع��ه في
زياراته إخوانه وأقاربه.

ف��ي واش�ن�ط��ن ،أال وه��و تخليص ال�ع��راق
م ��ن أح �ك ��ام ال �ب ��اب ال �س��اب��ع مل �ي �ث��اق األم ��م
املتحدة .ه��ذا الفصل ،باعتراف الجميع،
ي �ف � ّ�رغ أي م ��زاع ��م ل �ل �س �ي��ادة واالس �ت �ق�ل�ال
م��ن أي م �ض �م��ون ،وي�س�ت�ن��زف امل��زي��د من
ث� ��روات ال �ع��راق ال �ت��ي ت��دف��ع كتعويضات
ع ��ن ح � ��روب ص � ��دام ح �س�ي�ن .ل �ق��د أف�ل�ح��ت
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،ك �م��ا ي� ��رى م�ح�ل�ل��ون
متخصصون أجانب بعضهم أميركيون،
ف��ي اس�ت�غ�لال ه ��ذا امل �ل��ف الب �ت��زاز ال �ع��راق
ب��واس�ط�ت��ه اب �ت��زازًا الأخ�لاق �ي��ًا وي �ب��دو بال
ن �ه��اي��ة .ورغ� ��م ب �ي��ان��ات م�ش�ج�ع��ة ص��درت
قبل فترة قصيرة من األم�ين العام لألمم
املتحدة ب��ان ك��ي م��ون الحظت تقدمًا في
تنفيذ ال �ع��راق الل �ت��زام��ات��ه ن�ح��و ال�ك��وي��ت
ت �ح��دي �دًا ،ف��ي م��ا ي �خ� ّ�ص م�ل��ف امل�ف�ق��ودي� ً�ن
َّ
خ �ل�ال ح ��رب ال �خ �ل �ي��ج ال �ث��ان �ي��ة ،ف ��إن ق��ل��ة
فقط من املسؤولني واملراقبني العراقيني
ي�ع�ت�ق��دون ب��اح�ت�م��ال أن ت�ع�ت��ق ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة رق�ب��ة ال �ع��راق م��ن أح �ك��ام الفصل
ال � �س� ��اب� ��ع وع � �ق� ��وب� ��ات� ��ه .م � ��ن ال� �ت� �ق ��دي ��رات
واالح � �ت � �م ��االت ال �ت ��ي ن��اق �ش �ه��ا م��راق �ب��ون
للشأن ال�ع��راق��ي ل��دى ق��راء ت�ه��م لتفاصيل
زي � � ��ارة امل ��ال� �ك ��ي ،واح � ��د ي �ت �ع �ل��ق ب��وج��ود
وزي��ر النقل املناوئ بشدة ملشروع ميناء
م �ب ��ارك ال �ك��وي �ت��ي ،ه� ��ادي ال �ع ��ام ��ري ،بني
صفوف الوفد .فقد ّ
قدر البعض أن وجود
ال��وزي��ر ال �ع��ام��ري ق��د ي�ش�ي��ر إل ��ى أن ملف
امليناء الكويتي كان حاضرًا على طاولة
ّ
املباحثات في واشنطن ،وال َّ
سيما أن وزير
ال �خ��ارج �ي��ة امل � ِّ
�ؤي ��د ل �ل �م �ش��روع ،ه��وش�ي��ار
ّ
ال��زي�ب��اري ،م��وج��ود أي�ض��ًا .ول�ك��ن مراقبني
آخ ��ري ��ن اس �ت �ب �ع ��دوا ه � ��ذا األم � � ��ر ،وذه ��ب
بعضهم إل��ى اع�ت�ب��ار أن وج��ود العامري
ي �م �ث��ل ال �ح �ض ��ور اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي ال� �ع ��راق،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��د ان �ش �ق��اق «م�ن�ظ�م��ة ب��در»
التي يتزعمها عن صفوف حزب «املجلس
اإلسالمي األعلى» بقيادة عمار الحكيم.
ّ
فريق ثالث ذهب إلى أن وجوده قد يتعلق
بمناقشة ملف مساهمة الواليات املتحدة
في تنفيذ مشروع امليناء العراقي املضاد،
أي م�ي�ن��اء «ال �ف��او ال�ك�ب�ي��ر» ال ��ذي ي�ح��اول
العراقيون بواسطته ّ
فك الحصار البحري
ع��ن ال �ع��راق وق�ط�ع��ه ت�م��ام��ًا ع��ن أي ن��اف��ذة
بحرية.

