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اليمن
أغلق «التحالف» مطار صنعاء حتى أمام األشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة (أ ف ب)

على رغم توثيقه عددًا كبيرًا من جرائم السعودية واإلمارات في اليمن باألرقام ّوالتفاصيل ،إال
أن التقرير غير المسبوق الصادر أمس عن فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة لن يخلف ما ُيفترض
منطقيًا أن يتركه من تأثيرات كابحة على مسار الحربّ .
مرد ذلك استمرار الغطاء والدعم األميركيين،
واللذين ّ
جددهما وزير الدفاع جيمس ماتيس ،من دون أن ينسى تظهير حرص بالده المزعوم على
«نظافة» عمليات «التحالف»

وثيقة أممية بجرائم «التحالف»:
غدًا مجزرة أخرى
لقمان عبد الله
إذا كـ ـ ــان ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـلــى
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ف ـ ــي م ـ ــا م ـ ـضـ ــى ،أن ي ـن ـكــر
اإلدان ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة واملـ ـتـ ـف ــرق ــة لــه
على خلفية جرائمه فــي هــذا البلد،
فــإنــه سـيـجــد مـهـ ّـمـتــه أك ـثــر صعوبة
ه ــذه املـ ــرة ،بـعــد ص ــدور ت ـقــريــر ،هو
األول م ــن ن ــوع ــه ،ل ـف ــري ــق ال ـ ّخ ـب ــراء
ال ـت ــاب ــع ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،ي ــوث ــق فــي
إح ــدى وأرب ـع ــن صـفـحــة انـتـهــاكــات
«الـتـحــالــف» بحق اليمنيني .جرائم
مهولة ليس الحديث عنها جديدًا،
ل ـك ــن اج ـ ّت ـم ــاع ـه ــا ف ــي ت ـق ــري ــر واح ــد
يكاد يلخص الصورة القاتمة التي
ّ
شكلتها السعودية واإلم ــارات منذ
تدخلهما فــي الـيـمــن :غ ــارات جوية
م ـم ـي ـتــة ل ــم ت ـس ـت ـثـ ِـن أحـ ـ ـدًا أو شـيـئــا
ّ
وتسببت بمعظم الخسائر البشرية،
ّ
ّ
حصار مطبق خلف آثــارًا «مــدمــرة»
ع ـلــى امل ــدن ـي ــن ،واح ـت ـج ــاز تعسفي
وإخـ ـف ــاء ق ـس ــري وع ـم ـل ـيــات تـعــذيــب
م ـم ـن ـه ـجــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة
ل ـس ـي ـطــرة «الـ ـتـ ـح ــال ــف» وال ـح ـكــومــة
املوالية له.
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،الــداع ـمــة األكـبــر
ل ـت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان وال ـش ــري ـك ــة فــي
جـ ــرائ ـ ـمـ ــه ،س ـ ــارع ـ ــت ،عـ ـق ــب صـ ــدور
الـتـقــريــر ،إلــى مــا اعـتــادتــه دائـمــا من
محاولتها نفض يدها من الفظائع
املــرتـكـبــة فــي الـيـمــن .إذ ادع ــى وزيــر
الــدفــاع األمـيــركــي ،جيمس ماتيس،
ُ
أن بالده «تراجع على الدوام» الدعم
الــذي ّ
تقدمه لـ «التحالف» ،مــن دون
أن يفيد بما آلت إليه تلك املراجعات
إن كــانــت ق ــد حــدثــت ح ـقــا .وأض ــاف
مــاتـيــس إن «سـلــوكـنــا ه ـنــاك (يــركــز

ع ـلــى) م ـحــاولــة أن ت ـكــون الـخـســائــر
البشرية (في صفوف) األبرياء الذين
يـسـقـطــون قـتـلــى عــن غـيــر عـمــد عند
أدنــى حــد ممكن» ،وهــو بذلك ّ
يبرئ
«الـتـحــالــف» مــن اسـتـهــداف املدنيني
ع ـم ـدًا ،م ــن ج ـهــة (ع ـل ـمــا ب ــأن تـقــريــر
ّ
الخبراء شكك في احترام السعودية
ُ
ِّ
واإلمــارات مبدأ التمييز ،منبهًا إلى
أن استخدام الذخائر املوجهة بدقة
يشير عادة إلى أن ما تم ضربه هو
الـ ـه ــدف!) ،وي ـع ـيــد اج ـت ــرار الـحــديــث
ع ــن ح ـ ــرص واش ـن ـط ــن ع ـل ــى تـقـلـيــل
الـخـســائــر مــن جـهــة أخ ــرى ،مــن دون
ُ
قدم على خطوة عملية في هذا
أن ت ِ
االت ـج ــاه (يـعـتـقــد مــاتـيــس أن تقليل
ُ
الــدعــم امل ـقـ ّـدم ل ـ «الـتـحــالــف» لــن يفيد
في ذلك) .وتابع الوزير األميركي إن
«هــدفـنــا هــو الـحـ ّـد مــن هــذه املــأســاة،
ون ـق ـل ـهــا إلـ ــى م ــائ ــدة (مـ ـف ــاوض ــات)
ب ــرع ــاي ــة األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي أقـ ــرب
وقـ ـ ــت» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ش ـ ــيء ،ف ــي مــا
يتصل بهذه املـفــاوضــات ،يشي إلى
اآلن ب ـ ــأن ث ـم ــة إرادة أم ـي ــرك ـي ــة فــي
إرساء التسوية.
وسـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــت تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات م ــاتـ ـي ــس
ٌ
تسريبات أوردتها شبكة «سي أن أن»
ً
األمـيــركـيــة ،نـقــا ّعــن ال ـ «بـنـتــاغــون»،
مــن أن األخ ـيــر ح ــذر الـسـعــوديــة من
أن ــه عـلــى اس ـت ـعــداد لتقليص الــدعــم
العسكري واالستخباري ُامل ّ
قدم لها
فــي الـيـمــن ،إذا لــم ُيـبـ ِـد الـسـعــوديــون
ج ـه ـدًا ل ـل ـحـ ّـد م ــن ال ـخ ـســائــر املــدنـيــة
فــي ال ـغ ــارات ال ـجــويــة .لـكــن الـخـبــراء
فــي السياسة الـخــارجـيــة األميركية
ي ـض ـعــون ت ـلــك ال ـت ـســري ـبــات ،أي ـضــا،
فـ ــي إط ـ ـ ــار م ـس ــاع ــي إدارة دون ــال ــد
ّ
ت ــرام ــب إل ــى ال ـت ـمــلــص م ــن ال ـجــرائــم

املــرت ـك ـبــة ب ـحــق املــدن ـيــن الـيـمـنـيــن،
وتـ ـظـ ـهـ ـي ــر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الضغوط الداخلية واألممية لوقف
الــدعــم األمـيــركــي ،بمظهر الحريص

أعلن «التحالف»
إحالة تقرير الخبراء إلى
«الفريق القانوني»
على «نظافة» الـحــرب .ويــرى هؤالء
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم اتـ ـ ـس ـ ــاع دائـ ـ ــرة
االعتراض في الكونغرس األميركي،
وكذلك داخل العديد من املؤسسات

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
حــرب اليمن( ،استفاق قائد القوات
الجوية في الشرق األوسط ،املشارك
في عمليات «التحالف» ،اللفتنانت
جـ ـ ـن ـ ــرال جـ ـيـ ـف ــري ه ـ ــاريـ ـ ـج ـ ــان ،ق ـبــل
ّ
ليعبر عن قلقه
أسبوع من تقاعده،
وإح ـ ـبـ ــاطـ ــه ب ـ ـشـ ــأن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات فــي
صـفــوف املــدن ـيــن) ،إال أن واشـنـطــن
ُ
لــن تـقـ ِـدم فــي نهاية املـطــاف على ما
يـخــالــف مـصـلـحـتـهــا ،املــرتـب ـطــة إلــى
اآلن بمواصلة دعم عمليات تحالف
العدوان.
وه ـ ـ ــو دع ـ ـ ــم ي ـن ـس ـح ــب كـ ــذلـ ــك ع ـلــى
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـل ـت ـئــم

«جرائم حرب» بالجملة
ّ
ّ
باليمن« ،التحالف» بقيادة السعودية،
حمل فريق الخبراء الدوليني واإلقليميني املعني ّ
املسؤولية عن «سقوط معظم اإلصابات املدنية املوثقة» ،الفتًا إلى أن «الغارات الجوية
استهدفت مناطق سكنية وأسواقًا وجنازات وحفالت زفاف ومرافق احتجاز وقوارب
مدنية ومرافق طبية» ،مؤكدًا أن «هذه األفعال قد ترقى إلى جرائم حرب» .وتحدث تقرير
فريق الخبراء عن الحصار البري والجوي والبحري املفروض على اليمنيني ،مشيرًا إلى أنه
كان لذلك الحصار «آثار واسعة النطاق ومدمرة وكارثية على السكان املدنيني»ّ .
ونبه إلى أن
هذه القيود «لن تكون فعالة في تحقيق األهداف العسكرية املعلنة» ،جازمًا أنه لم يتم «خالل
السنوات الثالث (املاضية) ،ضبط أي أسلحة عبر عمليات التفتيش التي تجريها قوات
التحالف واألمم املتحدة» ،متابعًا إن «هكذا أفعال قد ترقى ،مع توافر شرط النية ،إلى جرائم
ّ
وتطرق التقرير إلى قضية السجون الخاضعة لسيطرة «التحالف» في املحافظات
دولية».
ُ
الجنوبية ،متحدثًا عن أن املعتقلني هناك «تعرضوا للتعذيب واملعاملة القاسية» ،وكذلك
ُ ّ ً
حمال حكومات اليمن (حكومة
للعنف الجنسي واالغتصاب على أيدي القوات اإلماراتية ،م
هادي) واإلمارات والسعودية املسؤولية عن حاالت االختفاء القسري في تلك املحافظات.
(األخبار)

ملناقشة الجرائم املرتكبة في اليمن
إال لــدى وق ــوع «مــذبـحــة ضـحـيــان».
وإذ اق ـت ـص ــر ت ـف ــاع ـل ــه م ــع املـ ـج ــزرة
ع ـلــى ال ــدع ــوة إل ــى الـتـحـقـيــق فـيـهــا،
ج ــاء ت ع ـب ــارات رئـيـسـتــه ،املـنــدوبــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة كـ ــاريـ ــن ب ـ ـيـ ــرس ،فــي
َّ
االجـ ـتـ ـم ــاع امل ـغ ـل ــقُ ،م ـغ ــل ـف ــة بـكـثـيــر
م ــن ال ـت ـه ــذي ــب وامل ـ ــراع ـ ــاة ل ـل ـجــانــب
ال ـس ـعــودي ،إذ تـعـ ّـمــدت بـيــرس عــدم
ذك ــر اس ــم ال ـس ـعــوديــة أو تحميلها
أي مـســؤولـيــة عــن امل ـج ــزرة ،كـمــا لم
ت ـنـ َـس جــريــا ع ـلــى عـ ــادة حـكــومـتـهــا
امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن ال ـض ـح ـيــة والـ ـج ــاد،
ب ــإش ــارت ـه ــا إل ــى أن امل ـج ـلــس يــدعــو
جـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف إلـ ـ ـ ــى االم ـ ـت ـ ـثـ ــال
الل ـ ـتـ ــزامـ ــات ـ ـهـ ــا بـ ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون
اإلنساني الدولي .ومــذذاك ،ال يزال
ال ـع ــال ــم ي ـن ـت ـظــر الـ ـج ــاد ال ـس ـعــودي
حتى يصدر نتائج التحقيق ،فيما
تـ ـب ــدو ت ـص ــري ـح ــات األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
وبـ ـي ــان ــاتـ ـه ــا وت ـ ـقـ ــاريـ ــرهـ ــا ع ــاج ــزة
عـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف ردع ـ ـ ـيـ ـ ــة أو
عقابية ،من قبيل إجبار السعودية
ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد املـ ـعـ ـم ــول
بـ ـه ــا دولـ ـ ـي ـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرض ع ـلــى
ال ــدول املـتـصــارعــة حـمــايــة املــدنـيــن
وتجنيبهم املخاطر.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـصـ ــور األمـ ـ ـم ـ ــي والـ ـغـ ـط ــاء
الغربي هو ما يدفع السعودية إلى
ال ـت ـم ــادي ف ــي ال ـجــري ـمــة ،ل ـيــس عبر
االعتراف بها فقط ،بل والدفاع عنها
أيـ ـض ــا ،ورفـ ـ ــض أي اس ـت ـن ـك ــار ل ـهــا.
بطريقة أو بأخرى ،يقول املسؤولون
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــون ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
واملجتمع الــدولــي إن عليهما ليس
فقط السكوت ،إنما أن يجيدا أيضًا
فن الصمت؛ ال لشيء إال ألن «مملكة
الـخـيــر» تـنـفــق مـبــالــغ طــائـلــة لـشــراء
املـ ــواقـ ــف ،وي ــزع ــج أمـ ــراء هـ ــا س ـمــاع
عبارات التنديد والقلق أو التعاطف
مع أهالي الضحايا .انزعاج جاء ت
آخ ــر تـجـلـيــاتــه ع ـلــى ل ـس ــان الـنــاطــق
بــاســم «ال ـت ـح ــال ــف» ،تــركــي املــال ـكــي،
ال ـ ـ ــذي اتـ ـه ــم امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن األم ـم ـي ــن
ب ــاتـ ـخ ــاذ «م ـ ــواق ـ ــف غـ ـي ــر حـ ـي ــادي ــة،
وتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة».
وي ــوم أم ــس ،أعـلــن املــالـكــي أن ــه تمت
إحــالــة تـقــريــر الـخـبــراء إلــى «الـفــريــق
ً
القانوني» ،قائال إنه «بعد املراجعة
القانونيةُ ،
سيتخذ املوقف املناسب
بهذا الشأن».
أم ــا اإلمـ ـ ــارات ،ف ـســارعــت ،كـعــادتـهــا،
إل ــى الـتـقـلـيــل م ــن أه ـم ـيــة م ــا أورده
ال ـت ـق ــري ــر ،وت ـب ــري ــره ب ـ ـ «الـ ـض ــرورات
األمـ ـنـ ـي ــة» ،ف ــي اس ـت ـل ـشــاق مـقـصــود
بمئات الضحايا الذين بلغ عددهم
بـ ـحـ ـس ــب خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء مـ ـجـ ـل ــس حـ ـق ــوق
ً
اإلنسان  ،16706بينهم  6475قتيال.
إذ اع ـت ـبــر وزي ـ ــر ال ــدول ــة اإلم ــارات ــي
ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة أنـ ــور قــرقــاش
أن «لكل أزمــة تحدياتها السياسية
واإلن ـســان ـيــة ،ول ـكــن يـبـقــى األس ــاس
ف ـ ــي أزمـ ـ ـ ــة الـ ـيـ ـم ــن ق ـ ـيـ ــام ال ـت ـح ــال ــف
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ن ـ ـحـ ــو اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة
اليمنية وحفظ مستقبل املنطقة من
ّ
التغول اإليراني» .وفي محاولة منه
لـصــرف األنـظــار عــن فــداحــة مــا اتهم
بــه الـتـقــريــر «الـتـحــالــف» ،وتضخيم
مــا تضمنه مــن اتـهــامــات ل ـ «أنـصــار
الـلــه» ،قــال قــرقــاش« :تقرير الخبراء
الـيــوم ال بــد لنا مــن مراجعته والــرد
عـلــى حيثياته ومــراجـعــة مــا يقوله
عـ ـ ــن ف ـ ـظـ ــائـ ــع الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي وإجـ ـ ــرامـ ـ ــه
واستهدافه للمدنيني».
أم ــا م ــا تـسـمــى «ال ـش ــرع ـي ــة» ،وال ـتــي
تـتـخــذ مــن ال ــري ــاض م ـق ـرًا ل ـهــا ،فهي
دائ ـم ــا ف ــي م ــوق ــع املـ ــزايـ ــدة ،وأح ــدث
مظاهرها احتجاج وزي ـ َـري اإلعــام
وحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي حـ ـك ــوم ــة
الــرئـيــس املنتهية والي ـتــه ،عـبــد ربــه
منصور هــادي ،على عيادة منسقة
ال ـشــؤون اإلنـســانـيــة فــي الـيـمــن ،ليز
غ ــران ــدي ،جــرحــى مــذبـحــة ضحيان،
حيث انفجرت بالبكاء وبــدا عليها
ال ـ ـتـ ــأثـ ــر ،فـ ـم ــا ك ـ ــان م ـ ــن الـ ــوزيـ ــريـ ــن
امل ــذك ــوري ــن إال تــوج ـيــه االت ـه ــام لها
بـ «االنحياز وعدم الصدقية».

«اإلمارات ليكس»
«السوبر سفير» في بغداد :على خطى السبهان!
خليل كوثراني
ل ـي ـســت بـ ـغ ــداد اس ـت ـث ـن ـ ًـاء م ـم ــا تكشفه
«اإلم ـ ـ ـ ــارات ل ـي ـكــس» ح ــول طـبـيـعــة عمل
سفراء دولــة اإلمــارات في الــدول العربية.
عـلــى أن ّ الـ ـع ــراق ،كـســاحــة صـ ــراع وبـلــد
م ـت ـش ــظ ،ي ـظ ـهــر أك ـث ـ ّـر دس ــام ــة لـنـشــاط
أجهزة ّ أبــو ظبي املتنطحة لــدور إقليمي
في تعقب التفاصيل الداخلية بغية التأثير
وال ـت ــدخ ــل ،واعـ ـت ــراض خ ـطــوط ال ـصــراع
اإلقليمي املتشابكة عند بــاد الرافدين.
السفير اإلم ــارات ــي ل ــدى ال ـع ــراق ،حسن
ّ
أحمد الشحي ،وإن تستر في تحركاته
الظاهرة بلبوس يضفي عليه طابعًا أكثر
لباقة ودبلوماسية من نظيره السعودي
السابق ثامر السبهان ،إال أن مراسالت
الـ ـشـ ـح ــي لـ ــدول ـ ـتـ ــه تـ ـظـ ـه ــره كـ ــ«س ــوب ــر
سـفـيــر» عـلــى خـطــى الـسـبـهــان ،وتظهر
ً
سفارته معقال يتجاوز دوره محددات
الدبلوماسية ،واألخطر تميط اللثام عن
طريقة التفكير اإلمــاراتـيــة تـجــاه الـعــراق
في مرحلة ما بعد «داعش» وافتتاح ملف
إعادة اإلعمار واحتدام األزمة الخليجية.
«ت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــس» الـ ـشـ ـح ــي وفـ ــري ـ ـقـ ــه ع ـلــى
الـ ـ ـس ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــن واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
وح ـت ــى ال ـع ـس ـكــريــن وال ــرص ــد الــدقـيــق
لـتـحــركــاتـهــم ،واالس ـت ـعــانــة ب ــ«م ـصــادر
موثوقة» الستطالع نشاطهم ،ال يعني
بحال مــن األح ــوال أن كــل «التحليالت»
ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ال ـس ـف ـيــر ملــرجـعـيـتــه في
أب ــو ظـبــي تـتـســم بــال ـك ـفــاءة والــرجــاحــة.
وت ـق ــود ت ـقــاريــر ال ـس ـف ـيــر ال ـش ـحــي إلــى
ع ــدائ ـي ــة راسـ ـخ ــة ب ـح ــق ف ـئ ــات عــراق ـيــة
وازن ـ ــة ،يـصـفـهــا ب ــ«ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة

يورد السفير اإلماراتي
معلومات حول أسباب
زيارة الجعفري للدوحة

وامليليشيوية املعارضة النفتاح العراق
عـلــى محيطه ال ـعــربــي» .يــزعــم الشحي
في برقية حصلت عليها «األخـبــار» أن
«موقف رئيس ال ــوزراء العراقي (حيدر
العبادي) أقــرب إلى املحور السعودي».
البرقية تجلي بوضوح انخراط أبو ظبي
في العمل على مجابهة النفوذ اإليراني
فــي بـغــداد ،عبر احـتــواء الـعـبــادي ،أو ما
يطلق عليه السفير اإلمــاراتــي «املـحــور
الـقـطــري ـ ـ اإلي ــران ــي» ،لـحـســاب «مـحــور
املقاطعة (لقطر) الذي تتبناه السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» .فـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي،
وف ــق الـبــرقـيــة ،أصـبـحــت «تــدعــم األخـيــر
(العبادي) من أجل التخلص من النفوذ
اإليراني الطاغي في العراق».
لـكــن الـحـســاسـيــة اإلمــارات ـيــة تــرتـفــع مع
رص ـ ــد أي م ـس ـع ــى لـ ـل ــدوح ــة ل ـل ــدخ ــول
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،س ـ ــواء م ــن ب ــواب ــة ال ـق ـيــام
بــدور منافس في «عملية إعــادة إعمار
الـعــراق بعد انتهاء حقبة تنظيم داعش
اإلره ـ ــاب ـ ــي» ،أو إعـ ـ ــادة اف ـت ـت ــاح س ـفــارة
قـطــر فــي ب ـغ ــداد .وه ــذا مــا رك ــزت عليه
بــرق ـيــة صـ ـ ــادرة ب ـت ــاري ــخ  14نــوفـمـبــر/

ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ع ــن س ـفــارة
اإلمـ ـ ــارات فــي ب ـغ ــداد ،م ـم ـهــورة بتوقيع
السفير الـشـحــي ،وتتضمن تـقــريـرًا له
ح ــول زي ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة الـعــراقــي،
إبــراهـيــم الجعفري ،لقطر (فــي تشرين
الثاني املــاضــي) ،ولقائه األمير ورئيس
الــوزراء ووزير الخارجية .يورد السفير
اإلماراتي معلومات حول أسباب زيارة
الجعفري للدوحة «حصلنا عليها من
أحد مصادرنا املوثوقة» ـ ـ كما يقول ـ ـ
«تفيد بأن الزيارة أتت كجزء من التحرك
املنسق ،األردنــي العراقي ،باتجاه قطر،
بـعــد أخــذ الـضــوء األخـضــر مــن اململكة

العربية السعودية بحسب املصدر ،من
أجل إعادة دولة قطر إلى الصف العربي،
وإبعادها عن املحور اإليراني» .وبحسب
زع ــم ال ـبــرق ـيــة ،ف ــإن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
توافرت لديها معلومات تفيد بأنه «تمت
بلورة خطة تحرك إيرانية قطرية داخل
العراق من أجل إرباك الوضع السياسي
القائم فــي البلد ،مــن خــال دعــم جهات
س ـيــاس ـيــة داخ ـل ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة وق ــوى
ميليشيوية ت ـعــارض تــوجـهــات رئيس
الوزراء حيدر العبادي املتمثلة باالنفتاح
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـح ـ ـيـ ــط الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وت ـح ـض ـي ــر
األرض ـ ـي ـ ــة لـ ـه ــا لـ ـلـ ـف ــوز ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات

الشحي :قطر تستعين بضباط عراقيين
فــي برقيــة للســفارة اإلماراتيــة فــي العــراق ،تحمــل تاريــخ  21تشــرين الثانــي /نوفمبــر
اإلماراتــي حســن أحمــد الشــحي ،وفــي إطــار
(املاضــي) ،مذيلــة بتوقيــع الســفير
ّ
مالحقــة النشــاط القطــري فــي املنطقــة ،يبلــغ األخيــر دولتــه بمعلومــات أمنيــة حصلــت
عليهــا بعثتــه «مــن مصادرهــا الخاصــة» تفيــد باســتعانة أجهــزة قطريــة بضبــاط
ً
عراقيــن ســابقني .ويــرد فــي الرســالة املقتضبــة التــي ال تتضمــن تحليــا أو مقترحــات
إضافيــة ،أن «دولــة قطــر تقــوم بإعــادة تأهيــل املركــز االســتراتيجي للعلــوم العســكرية،
وقــد تمــت االســتعانة بعــدد مــن ضبــاط الجيــش العراقــي الســابق» .ويذكــر الشــحي
مــن بــن هــؤالء اســم اللــواء الركــن الســابق صالــح الصايــل.
وفــي ســياق يظهــر متابعــة دقيقــة مــن قبــل أبــو ظبــي للساســة والنخــب العراقيــن بمــن
فيهــم «األصدقــاء» املفترضــون لإلمــارات ،يحــذر الســفير اإلماراتــي مــن أن «صالــح
الصايــل ووســام الحــردان سيشــاركان فــي االنتخابــات (التشــريعية) املقبلــة ضمــن
كتلــة الســيد مقتــدى الصــدر» ،مــن دون أن توضــح البرقيــة أســباب إيــراد اســم الحــردان
أو صفتــهّ .
وينبــه الشــحي حكومــة بــاده أيضــا إلــى أن «اململكــة العربيــة الســعودية
قدمــت دعــوة لعــدد مــن أعضــاء كتلــة الصــدر فــي ذكــرى املولــد النبــوي ،وعلمنــا بــأن
صالــح الصايــل ووســام الحــردان مــن ضمــن املرشــحني لزيــارة الســعودية ضمــن كتلــة
الصــدر فــي نهايــة شــهر نوفمبــر (تشــرين الثانــي) الجــاري (املاضــي)».

(التشريعية) القادمة (األخـيــرة) ،وعلى
رأسها (نائب الرئيس العراقي ورئيس
الـ ــوزراء الـســابــق) ن ــوري املــال ـكــي» .لكن
الشحي يعود ويضع الــزيــارة في خانة
«مقاربة قد تبدو متناقضة مع االنفتاح
السعودي على الـعــراق ،ومحاولة إيــران
إح ــراج رئـيــس ال ـ ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي
أمـ ــام بـقـيــة دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،الـتــي
أصبحت تدعم األخير من أجل التخلص
من النفوذ اإليراني الطاغي في العراق».
أما على الضفة القطرية ،فيرى السفير
اإلمــاراتــي أن الــدوحــة تـحــاول مــن خالل
الــزيــارة «ال ـخــروج مــن العزلة املفروضة
عليها خليجيًا وعــربـيــا ،وت ــدرك جيدًا
موقف رئيس الوزراء العراقي (العبادي)
األقـ ـ ــرب إلـ ــى املـ ـح ــور الـ ـسـ ـع ــودي ،ومــن
ه ـنــا ف ـهــي ت ـح ــاول أن ت ـك ــون مــواقـفـهــا
متماشية مع توجهات الحكومة العراقية
وأول ــوي ــات ـه ــا ،وخ ـصــوصــا امل ــوق ــف من
قضية االستفتاء وملف إعادة اإلعمار،
وأن يـ ـك ــون وج ـ ــوده ـ ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق بـمـسـتــوى
الوجود السعودي واإلماراتي».
ومن الالفت ،في تقرير السفير الشحي،
ً
توقفه طويال عند تصريحات الجعفري
مــن ال ــدوح ــة ،املـنـتـقــدة لـقـنــاة «الـجــزيــرة»
ال ـق ـطــريــة ،ح ـيــث يـقـتـبــس مــوقــف وزي ــر
الـخــارجـيــة الـعــراقــي مــع مــراســل الـقـنــاة،
ً
حــن رفــض اإلجــابــة عــن أسئلته ،قائال:
«قـنــاة الـجــزيــرة عملت على تغذية أدب
الفرقة وارتكاب خطأ تاريخي في ذلك»،
مضيفًا أنــه عندما تصحح «الـجــزيــرة»
ت ـلــك األخـ ـط ــاء «س ـت ـل ـقــى م ـنــي ت ـجــاوبــا
واحترامًا».

العراق

ّ
استنفار أميركي عشية انعقاد البرلمان ...وترقب لموقف األكراد
تحركات
في ظل ّ
أميركية مكثفة لثني
الكتلتين «السنية» والكردية
عن االنضمام إلى ما تعتبره
واشنطن «المعسكر
اإليراني» ،تتجه األنظار إلى
موقف األكراد ،والذي
ُ
خالل األيام
يفترض أن يتبلور ّ
القليلة المقبلة ،ليشكل
ً
عامال حاسمًا في مسار
«الكتلة األكبر»
ق ـب ـيــل  5أي ـ ــام م ــن امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض
الن ـع ـق ــاد ال ـج ـل ـســة ّاألولـ ـ ــى لـلـبــرملــان
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي ،ت ـ ـت ـ ـكـ ــثـ ــف ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة ع ـلــى الـســاحــة
السياسية ،بـهــدف الــدفــع إلــى حسم
النزاع على الكتلة البرملانية األكبر.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ب ــدت الف ـت ــة ،أم ــس،
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات املـ ـك ــوكـ ـي ــة الـ ـت ــي ع ـقــدهــا
املبعوث األميركي إلى العراق ،بيرت
ماكغورك ،في جولة أثارت انتقادات
مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل ال ـك ـت ـل ــة املـ ـحـ ـس ــوب ــة عـلــى
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» .وفـيـمــا اسـتـمـ ّـر
االنـ ـقـ ـس ــام داخـ ـ ــل «الـ ـبـ ـي ــت ال ـس ـنــي»
على خلفية منصب رئــاســة مجلس
الـنــواب ،ظهرت الكتلة الكردية أكثر

تماسكًا وقــدرة على انتزاع تنازالت
مفاوضيها.
من
ِ ّ
تماسك تجلى ،أم ــس ،فــي االجتماع
ال ـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد فـ ــي أرب ـ ـيـ ــل بـ ــن وفـ ـ ـ َـدي

«الحزب الديموقراطي الكردستاني»
و«االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي الـكــردسـتــانــي»
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف وض ـ ـ ـ ـ ــع ورقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ـ ــدة،
سيحملها وفد مشترك من الطرفني
إلى بغداد خالل األيام القليلة املقبلة،
ردًا ع ـلــى «عـ ــروضـ ــات» املـعـسـكـ َـريــن
َ
َ
املتنافسني .وكــان آخر
«الشيعيني»
تلك «العروضات» ما حمله ،أول من
أمــس ،وفــد مشترك من «نــواة الكتلة
األكـ ـ ـب ـ ــر» (ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ـ ّـم «س ـ ــائ ـ ــرون»
امل ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــدى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر،
و«الـنـصــر» بزعامة حـيــدر العبادي،
و«ال ـح ـك ـمــة» ب ـق ـيــادة ع ـمــار الـحـكـيــم،
و«الــوط ـن ـيــة» بــزعــامــة إي ــاد ع ــاوي)
إلــى الـحــزبــن الـكــرديــن ،وال ــذي نفى
ع ـض ــو الـ ــوفـ ــد ،خ ــال ــد ال ـع ـب ـي ــدي ،أن
يـكــون قــد تـطـ ّـرق إلــى «مـلــف كــركــوك»
(ع ـل ـم ــا أن ه ـ ــذا املـ ـل ــف ي ـش ـكــل جـ ــزءًا
رئ ـي ـســا م ــن امل ـطــالــب ال ـتــي يطرحها
ـاوضـ ـيـ ـه ــم) .نـفــي
األكـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـل ــى مـ ـف ـ ِ
قابله ،على املقلب املنافس (املعسكر
الــذي يجمع «ائتالف دولــة القانون»
ب ــزع ــام ــة نـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،وت ـحــالــف
«ال ـف ـت ــح» ب ـق ـيــادة هـ ــادي ال ـع ــام ــري)،
تصريح أكثر واقعية ،وإن لم َت ُ
ثبت
ُ
جـ ّـديـتــه إلــى اآلن .إذ نـقــل عــن قيادي
في «دولة القانون» قوله إن األحزاب
الكردية ّ
«قدمت تنازالت ومقترحات
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ـ ـ ـ ــى» ذل ـ ـ ــك امل ـع ـس ـك ــر،

م ــن بـيـنـهــا ال ـق ـبــول ب ـ ــإدارة مشتركة
لـكــركــوك وامل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها،
إلى حني إجراء االنتخابات املحلية.
وبـمـعــزل عــن صحة مــا ي ـ ّ
ـروج لــه كال
املـعـسـكــريــن ،ف ــإن ال ـثــابــت أن الكتلة
ُ
فاضل ما بني «العروضات»
ُالكردية ت ِ
املـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــة إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ض ـغ ــوط
أم ـي ــرك ـي ــة مـ ـت ــزاي ــدة ع ـل ـي ـهــا لـثـنـيـهــا
ع ــن االن ـض ـمــام إل ــى تـحــالــف املــالـكــي
 ال ـع ــام ــري .وم ـس ــاء أول م ــن أم ــس،الـتـقــى مــاك ـغــورك ،فــي أرب ـيــل ،رئيس
حـكــومــة إقـلـيــم كــردس ـتــان ،نيجرفان
ب ــارزان ــي ،قبل أن ينتقل إلــى بـغــداد،
ملمارسة ضغوط مماثلة على الكتلة
«ال ـس ـن ـيــة» (امل ـح ــور ال ــوط ـن ــي) ،الـتــي
ال ـت ـق ــى م ـن ـه ــا ،أمـ ـ ــس ،ن ــائ ــب رئ ـيــس
الجمهورية ،املرشح لرئاسة البرملان
أســامــة الـنـجـيـفــي .ل ـق ــاءات استبقها
أمني عام «عصائب أهل الحق» ،قيس
الخزعلي ،بالتنبيه إلــى أن «أميركا
تـ ـت ــدخ ــل ف ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ـش ـك ـيــل
الحكومة بشكل ســافــر» ،والتحذير
مــن أنــه «فــي حــال اسـتـمــرت السفارة
األمـيــركـيــة فــي الـتــدخــل فــي الـشــؤون
العراقية ،فإننا لن نسكت على ذلك».
وعلى رغــم الدفع األميركي الحثيث
في اتجاه إبعاد الكتلتني «السنية»
وال ـ ـكـ ــرديـ ــة عـ ــن م ـع ـس ـك ــر امل ــالـ ـك ــي -
الـعــامــري ،إال أن مـحــاوالت واشنطن
هذه ال يبدو أنها آتت أكلها إلى اآلن.
إذ إن األك ــراد يـظـهــرون استعدادهم
َ
املعسكرين مقابل
للتحالف مع أي من
تقديم ضمانات لهم ،في حني تظهر

يجري المبعوث األميركي لقاءات
مكوكية ما بين أربيل وبغداد

قوى «البيت السني» ُمشتتة ما بني
َ
«الشيعيني» ،خصوصًا أن
القطبني
أحــدهـمــا (ال ـصــدر  -الـعـبــادي) وضع
«ف ـيـتــو» عـلــى ان ـضـمــام ال ـق ـيــادي في

الخزعلي :أميركا تتدخل
في مفاوضات تشكيل
الحكومة بشكل سافر
«امل ـحــور الــوطـنــي» خميس الخنجر
إلـ ـي ــه .وت ـل ــك ن ـق ـطــة ح ـ ــاول ال ـعــامــري
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا م ـ ـج ـ ــددًا أم ـ ــس،
بالقول إنــه «إذا كانت على الخنجر
مــاحـظــات سلبية ،فـلـمــاذا سـمــح له

القضاء باملشاركة في االنتخابات؟».
ومـ ــا ي ـض ــاع ــف م ــن ح ــراج ــة امل ــوق ــف
«السني» هو انقسام «املـحــور» على
ه ــوي ــة رئـ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان املـ ـقـ ـب ــل ،مــا
ب ــن الـنـجـيـفــي ومـحـمــد الحلبوسي
(محافظ األنبار) ومرشحني آخرين
ت ـقـ ّـدمــت أس ـم ــاؤه ــم خ ــال ال ـســاعــات
املاضية.
وف ــي قـبــالــة ال ـح ــراك األم ـيــركــي على
ّ
خط «الكتلة األكبر» ،يتواصل الحراك
ً
اإليــرانــي على الخط نفسه ،أمــا في
إع ـ ــادة إح ـي ــاء «ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي»
ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان يـ ـجـ ـم ــع قـ ـ ـ ــوى «الـ ـبـ ـي ــت
ال ـش ـي ـعــي» .وهـ ــو «أمـ ـ ــل» ل ــم ينطفئ
إلــى اآلن فــي ظــل الـحــديــث املتواصل
ع ــن ج ـه ــود م ـس ـت ـمــرة لـلـتـقــريــب بني
م ـ ـ ـحـ ـ ـ َ
ـوري «س ـ ـ ــائ ـ ـ ــرون  -الـ ـنـ ـص ــر»/
«دول ــة الـقــانــون  -الـفـتــح» .لـكــن ،وفي
ظ ــل االس ـت ـق ـطــاب ال ـح ـ ّ
ـاد ب ــن الـقــوى
«الشيعية»ّ ،
يتم االشتغال على خطة
بديلة محورها تدعيم محور املالكي
 ال ـعــامــري ،وج ــذب ال ـقــوى الـكــرديــةّ
و«السنية» إليه .ولعل ذلك االشتغال
املـتــوازي هو ما قصدته تصريحات
ال ـع ــام ــري وال ـخــزع ـلــي أمـ ــس ،إذ قــال
األخـيــر إن «تحالف الفتح وحلفائه
يمتلكون األعـ ــداد الـكــافـيــة لتشكيل
الـكـتـلــة األكـ ـب ــر» ،ف ــي ح ــن أك ــد األول
«(أن ـ ـنـ ــا) م ـس ـت ـمــرون ف ــي اسـتـقـطــاب
الجميع ،وهـنــاك تـقــدم متواصل في
عملية تشكيل الكتلة األكـبــر ،والكل
مدعوون للحوار من أجل تشكيلها».
(األخبار)

