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العراق

العراق

على الغالف
ما تصفها إحدى السفارات اإلماراتية المتابعة والرافدة
تصل مراجعة جديدة ألوراق السفارة
بقوة لمشروع السعودية في بغداد تحت نظر ودعم
اإلماراتية حلقات المشروع السعودي في العراق
ببعضها البعض .هي «استراتيجية ثامر السبهان» وفق الواليات المتحدة .كان الرهان السبهاني كبيرًا ،وفق

ّ
ُ
الملف العراقي 2017 .شكل ذروة النجاح لألنشطة
النشاط الذي تواكبه «اإلمارات ليكس» .طرد السفير
السابق لدى العراق من بغداد ،لكنه واصل دوره كرأس السبهانية التي بدأت تظهر عالئم انتكاستها جلية منذ
انتخابات رئاسة البرلمان العراقي قبل أيام
حربة سعودية في بلدان المشرق العربي ،بما فيها

ّ
«اإلمارات ليكس» :استراتيجية السبهان غيرت سياســة الرياض
على غرار ما نشرته «األخبار» قبل أيام
في الوثائق السعودية واإلماراتية،
المتعلقة بدور أبو ظبي والرياض في
العراق ،تظهر برقيتان دبلوماسيتان
لسفيرين إماراتيين ،أن دور أبو ظبي
ينصب على مراقبة الرياض
في بغداد ّ
تعده «استراتيجية
ومساندتها في ما ّ
جديدة» للمملكة في بالد الرافدين.
تضمنها رصدًا
أهمية هذه البرقيات ،رغم
ّ
وثرثرات دبلوماسية من قبل السفراء
لمرؤوسيهم في وزارة الخارجية ،أنها
تفصح بوضوح دور التحالف الخليجي
ضد العراق ،وطبيعة سياساته ،بما يصل
حلقات االستراتيجية السعودية بعضها
ببعض ،وال سيما ما اتضح منها في ما
نشرته «األخبار» تحت عنوان «السعودية
ليكس :كيف نخرب العراق؟» ،وربطًا
كذلك باالهتمام األميركي بالملف وهو
تبدى في برقيات إماراتية نشرت تحت
ما ّ
عنوان «اإلمارات ليكس :ترامب يطلب
تخريب العراق بأموال السعودية»
خليل كوثراني
ف ـ ـ ــي بـ ــرق ـ ـيـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن س ـ ـفـ ــارة
اإلم ـ ــارات ل ــدى ال ــري ــاض ،ب ـتــاريــخ 23
تشرين األول /أكتوبر  ،2017تحمل
توقيع القائم باألعمال أحمد محمد
بسيس الطنيجي ،ي ــرد تعليق على
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد أول ـ ـ ـ ــى ج ـ ـل ـ ـسـ ــات «م ـج ـل ــس
التنسيق الـسـعــودي ـ ـ ال ـعــراقــي» في
ال ـ ــري ـ ــاض ب ــرئ ــاس ــة وزي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ــاج ــد ال ـق ـص ـب ــي ،عــن
الـجــانــب الـسـعــودي ،ورئـيــس ال ــوزراء
حيدر العبادي ،عن الجانب العراقي،
بـحـضــور وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ري ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون ،ال ـ ــذي ش ـ ــارك في
افـتـتــاح الـجـلـســة .تـسـ ّـجــل الـبــرقـيــة أن
«سياسة اململكة تجاه العراق ّ
تغيرت
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـح ــوظ مـ ـن ــذ تـ ــولـ ــي ث ــام ــر
السبهان ملف الـعــراق ولبنان ،حيث
اعـتـمــد الـسـبـهــان ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتــه
عـلــى ان ـخــراط اململكة فــي ال ـعــراق من
ّ
يسهل عملية
الـبــاب االقـتـصــادي ،مــا
إعـ ــادة ب ـنــاء الـثـقــة واس ـت ـعــادة بـغــداد

تقرير

عبد المهدي يبدأ
مساره بـ«حذر»:

عدم ترشيح
النواب أول
المطالب

م ــن الـحـضــن اإلي ــران ــي» .وبــالـتــأكـيــد،
ف ــإن واش ـن ـطــن راع ـي ــة السـتــراتـيـجـيــة
السبهان في الـعــراق ،وهــو ما يؤكده
حـضــور تـيـلــرســون الفـتـتــاح املجلس
بـمــا «ي ــدل عـلــى دع ــم أمـيــركــا للتوجه
السعودي في تطبيق االستراتيجية
األميركية نحو إي ــران» ،وفــق البرقية
التي تشير إلى أن واشنطن بعد ّ
تبدل
س ـيــاس ـت ـهــا ت ـج ــاه إيـ ـ ــران ع ـقــب فـتــرة
حكم باراك أوباما ،باتت تعتمد على
الـ ــدور ال ـس ـعــودي بـشـكــل أك ـب ــر ،وهــو
م ــا اس ـت ـف ــادت م ـنــه امل ـم ـل ـكــة «ل ـي ـكــون
لها دور في محاربة النفوذ اإليراني
ال ــذي أحـكــم سيطرته عـلــى الحكومة
العراقية» .وتعود البرقية في مقطع
آخ ـ ـ ــر ،ل ـت ـك ـشــف بـ ـص ــراح ــة أكـ ـب ــر عــن
حـقـيـقــة ال ـه ــدف م ــن ان ـع ـقــاد «مجلس
ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ـسـ ـع ــودي ّ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــراق ــي»،
م ـق ـس ـمــة إيـ ـ ــاه إل ـ ــى ش ــق ــن :سـيــاســي
واقتصادي ،مشيرة في الوقت نفسه،
فــي م ـعــرض اإلشـ ــادة ب ــدور املـجـلــس،
إلى أن «ظاهر هذا املجلس هو الشق
االقتصادي ،بينما باطنه سياسي من
الدرجة األولى» .ويلفت كاتب البرقية
ف ــي ال ـخ ـت ــام إلـ ــى أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـسـعــوديــة هــذه تسير «بـمــا يتوافق
مع االستراتيجية األميركية».
فــي برقية ثانية ،ص ــادرة عــن سفارة
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ـ ــدى ب ـ ـغـ ــداد ،ب ـت ــاري ــخ 19
تشرين األول /أكتوبر  ،2017تحمل
توقيع السفير اإلماراتي لدى العراق
حسن أحمد سليمان الشحي ،يسهب
الشحي أكثر من زمالئه في الرياض،
في رسم الدور السعودي في العراق،
م ـن ــذ زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــادل
الـجـبـيــر ل ـب ـغــداد فــي ش ـبــاط /فـبــرايــر
ً
 ،2017وص ـ ــوال إل ــى زي ـ ــارة ال ـع ـبــادي

بورتريه
ثامر السبهان

ُ
ما هكذا يستنسخ سليماني يا «ولي العهد»!

برقية إماراتية :عمل السعودية «يجري وفق خطة ممنهجة» (أ ف ب)

ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ومـ ـ ـ ــرورًا بـ ــزيـ ــارة وزي ــر
التجارة ماجد بن عبد الله القصبي
لبغداد ،وغيرها من محطات .وتحت
ع ـنــوان «ت ـطــور ال ـعــاقــات الـسـعــوديــة
الـعــراقـيــة» ،تشير البرقية إلــى أن ما
حـفــل بــه ع ــام  2017مــن ت ـطــور مطرد
في عالقات البلدين وتكثيف لتبادل
الزيارات« ،يجري وفق خطة ممنهجة

لمواجهة ّ
تحد مستقبلي اسمه «الحشد»
فــي برقية الـقــائــم بــأعـمــال سـفــارة اإلمـ ــارات لــدى الــريــاض ،أحـمــد الطنيجي،
تضع أمامها في املرحلة املقبلة تحدي مواجهة
تكشف الوثيقة أن السعودية
ّ
«الحشد الشعبي» وصعوده املتوقع .ويــرد في البرقية (بتاريخ  23تشرين
األول /أكـتــوبــر  )2017أن ــه أم ــام تـطــور الـعــاقــات الـسـعــوديــة الـعــراقـيــة تمثل
عقبة النفوذ اإليراني في الحكومة العراقية «وتمويلها للكيانات السياسية
وامليليشيات العسكرية الشيعية املوالية لها» .وتنقل البرقية أن الرياض تتوقع
تعاظم قوة «الحشد» بعد تحرير مدينة املوصل من قبضة «داعــش» ،حيث
سيبدأ «تعاظم قــوة الحشد الشعبي عراقيًا وتــأثـيــره الكبير فــي الحكومة
العراقية» ،وهو ما يقود إلى عرقلة «سير هذا التطور في العالقات بني البلدين
(العراق والسعودية)».

فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــان غ ـ ـيـ ــر ن ـ ـهـ ــائـ ــي ل ـن ـت ــائ ــج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـح ـل ـي ــة ف ـ ــي «إق ـل ـي ــم
ك ـ ـ ـ ــردسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــان» ،ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـدر «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الديموقراطي الكردستاني» ،بزعامة
مسعود برزاني ،نتائج ّ
عد األصوات
وفــرزهــا ،وفــق مــا أعلنته «املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات» .وقــال
مـ ـس ــؤول ــو املـ ـف ــوضـ ـي ــة ،ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي فــي أرب ـيــل ،إن «نـتــائــج غير
نهائية لـفــرز حــوالــى  85فــي املـئــة من
أصــوات الناخبني أسفرت عن تصدر
ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،ب ـح ـصــولــه
ع ـل ــى  595ألـ ـف ــا و 592صـ ــوتـ ــا» ،فــي
ح ــن ت ــاه «االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي بـ ــ287
ألـفــا و 575صــوتــا ،ثــم حــركــة التغيير
امل ـعــارضــة ب ـ ــ 164ألـفــا و 336صــوتــا».
ولـئــن ج ــاء ت ـفـ ّـوق «ال ـبــرزان ـيــن» على
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َ
«ال ـطــال ـبــان ـيــن» ب ـض ـعــفــي األص ـ ــوات
ت ـقــري ـبــا ،إال أن امل ـحـ ّـص ـلــة الـنـهــائـيــة
ُ
مل ـق ــاع ــد ال ـك ـت ــل لـ ــم ت ـح ـس ــم بـ ـع ــد ،فــي
انتظار اإلعالن النهائي للنتائج .لكن
مــا يبقى مــؤك ـدًا أن «الــديـمــوقــراطــي»
تـ ّ
ـرب ــع ع ـلــى «ع ـ ــرش ال ـت ـم ـث ـيــل األك ـبــر
لـ ـلـ ـمـ ـك ــون الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــردي» ،مـ ـ ــن دون أن
يستطيع تصريف ذلك في استحقاق
انتخاب رئيس الجمهورية ،مع ّ ذهاب
املنصب إلــى برهم صالح ،مرشح آل
طالباني.
وفيما أبــدت أربيل عتبًا على بعض
ال ـقــوى الـعــراقـيــة ـ ـ وتـحــديـدًا ائـتــاف
تصويتها ملصلحة
«الـبـنــاء» ـ ـ لـعــدم ّ
فـ ـ ـ ــؤاد ح ـ ـسـ ــن ،م ــرشـ ـحـ ـه ــا ل ــرئ ــاس ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ج ـ ـ ــاء ت زيـ ـ ـ ــارة زع ـيــم
«ت ـحــالــف ال ـف ـت ــح» ،هـ ــادي ال ـعــامــري،

ومــدروســة» تصب فــي إطــار الوقوف
«في وجه التمدد والنفوذ اإليراني في
ال ـعــراق واملـنـطـقــة» .وتـتـطــرق البرقية
إل ــى قـضـيــة ف ـتــح قـنـصـلـيــة سـعــوديــة
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـجـ ــف ،ن ــاقـ ـل ــة ع ـ ــن «م ـ ـصـ ــادر
مطلعة داخــل أروقــة وزارة الخارجية
العراقية» أن «خطوات فتح قنصلية
س ـعــوديــة ف ــي الـنـجــف تـتــم عـلــى قــدم
وس ــاق ،وأن هــذه الخطوة بــاتــت ذات
أب ـع ــاد إي ـجــاب ـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي ضــوء
تطور العالقات بني بغداد والرياض.
وي ـح ـظ ــى ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع بـتـشـجـيــع
ودعـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ــوي مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى امل ـ ــؤي ـ ــدة
لالنفتاح على دول الخليج نظرًا إلى
م ــا تـشـكـلــه الـنـجــف مــن مــركــز قـيــادي
للحوزة العلمية التي يقودها املرجع
الديني األعلى علي السيستاني».
ويـ ـعـ ـل ــق م ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـب ــرقـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ــذه
األن ـبــاء بــالـقــول «ال ــوج ــود الـسـعــودي
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وف ـ ــي ع ــاص ـم ــة الـشـيـعــة
(الـ ـنـ ـج ــف) ع ـم ــل اس ـت ــرات ـي ـج ــي مـهــم
ب ـكــل امل ـقــاي ـيــس واالعـ ـتـ ـب ــارات ،حيث
ترتبط املحافظات الجنوبية بحدود
واسـعــة مــع اململكة ،وبالتالي توجد
نظرة بعيدة لــدى القيادة السياسية
ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض بـ ـ ــأن ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـعـ ــراق

أم ــس ،إلــى عاصمة «اإلق ـل ـيــم» ،حيث
ّ
حـ ــل ض ـي ـفــا ع ـل ــى م ـس ـع ــود ب ــرزان ــي،
ورئيس الحكومة املحلية نيجرفان
بــرزانــي ،لـ «تطييب الـخــاطــر ،وشــرح
مــابـســات انـتـخــاب صــالــح» وف ــق ما
أفـ ـ ــادت ب ــه مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة .وأشـ ــار
ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـك ـت ــب م ـس ـع ــود
برزاني إلى أن الجانبني بحثا «دور
الـ ـق ــوى ال ـك ــردس ـت ــان ـي ــة ف ــي تـشـكـيــل
الحكومة املقبلة» ،فيما لفت البيان
الصادر عن مكتب نيجرفان برزاني
إلى أن الطرفني «أكدا ضرورة حماية
أس ــس ال ـتــوافــق وال ـت ــوازن والـشــراكــة
إلنجاح العملية السياسية ،وتحقيق
َ
معربني عن
االسـتـقــرار فــي ال ـعــراق»،
دعـمـهـمــا «لــرئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
ّ
امل ـك ــل ــف ب ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ــادل

ه ــو ع ـمــق ح ـيــوي ف ــي األمـ ــن الـقــومــي
ال ـعــربــي واألم ـ ــن الــوط ـنــي الـسـعــودي
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،ونـ ـعـ ـتـ ـق ــد بـ ـ ـ ــأن هـ ــذا
الحضور سيمنع أي تحركات مريبة
إلثـ ـ ــارة امل ـش ــاك ــل ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاط ــق».
ويـتــابــع الـسـفـيــر اإلم ــارات ــي فــي ســرد
أس ـب ــاب «ق ـل ــق» ط ـه ــران م ــن الـنـشــاط
ال ـس ـعــودي« :ي ـهــدد ويـتـحــدى النفوذ
والتفرد اإليراني ...هو عمل استباقي
ل ــم تـقــم ب ــه أي دولـ ــة ف ــي ال ـســابــق من
العاملني العربي واإلسالمي ،والسبب
الثاني يكمن فــي أن النظام اإليــرانــي
يـعـتـقــد ب ــأن ال ــوج ــود ال ـس ـع ــودي في
الـنـجــف س ـي ــؤدي إل ــى تـعــزيــز قـنــوات

الطنيجي :األميركيون
يدعمون االستراتيجية
السعودية في العراق

ّ
حط العامري
في أربيل في زيارة
لـ«تطييب خاطر
البرزانيين»

عبد املـهــدي» .وتأتي زيــارة العامري
لـ ــ«ك ــردسـ ـت ــان» تـ ــوازيـ ــا م ــع ان ـط ــاق
عـ ـجـ ـل ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات حـ ـ ـ ــول ت ـش ـك ـيــل
ّ
الحكومة االتـحــاديــة املقبلة ،فــي ظل

الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي وغ ـي ــره
مـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ــديـ ـنـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
وه ــو أم ــر يثير م ـخــاوف نـظــام واليــة
الفقيه ،والسبب الثالث يتركز في أن
الــوجــود الـسـعــودي الـعــربــي سيقوي
االت ـج ــاه ــات ال ـعــروب ـيــة ع ـلــى حـســاب
التحشيد املذهبي الفارسي».
وهنا يشدد الدبلوماسي اإلمــاراتــي
على أن «الـقــوى السياسية الشيعية
ت ـب ــدو مـجـتـمـعــة ف ــي ال ـظ ــاه ــر ،لكنها
مـ ـتـ ـش ــرذم ــة وم ـش ـت ـت ــة فـ ــي الـ ـب ــاط ــن،
ويـمـكــن الـعـمــل عـلــى اسـتـمــالــة بعض
الـقــوى وتعزيز نفوذها على حساب
قـ ـ ــوى أخ ـ ـ ــرى هـ ــي أق ـ ـ ــرب إليـ ـ ـ ــران مــن
غـ ـي ــره ــا» .ومل ــواصـ ـل ــة ه ـ ــذا ال ـت ـ ّ
ـوج ــه،
يشيد الشحي بخطوات الرياض التي
تكسر ما اتسمت به السعودية على
ّ
للمكون الشيعي ،وأنها
أنها «معادية
ال تقف على مسافة واحدة مع جميع
مكونات الشعب العراقي» ،الفتًا إلى
أن الــريــاض «تـتــواصــل بشكل مكثف
مع الحكومة العراقية ومــع املكونات
السياسية والــديـنـيــة واإلثـنـيــة داخــل
ال ـ ـعـ ــراق» ،ف ــي إط ـ ــار «ح ـ ــرب طــوي ـلــة»
مع إي ــران ،الحل فيها «كسب املعارك
الواحدة بعد األخرى».

حذر تبديه معظم القوى السياسية،
وانـ ـقـ ـس ــام ب ــن تـ ـش ــاؤم ل ـ ــدى ال ـق ــوى
الرافضة لخيار عبد املهدي ،وتفاؤل
لدى تلك الداعمة له بتشكيل حكومة
ّ
«ت ـضــع ال ـب ــاد عـلــى خ ــط اإلص ـ ــاح».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا وصـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـض ـ ــو «ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
ال ـ ـن ـ ـصـ ــر» ،عـ ـل ــي الـ ـسـ ـنـ ـي ــد ،م ـخ ــاض
تــألـيــف الـحـكــومــة ب ــ«ال ـع ـس ـيــر» ،على
ُ
ستشهد
اعـتـبــار أن «املــرحـلــة املقبلة
صدامًا بني الكتل حول نيل الحصص
الــوزاريــة» ،الفتًا إلــى أن «عبد املهدي
ق ـ ّـدم شــروطــا للكتل السياسية حول
تشكيلة حكومته ،ومــن دون تحقيق
ت ـلــك الـ ـش ــروط ف ــإن ــه سـيـمـضــي نحو
االستقالة» ،جاء موقف زعيم «التيار
الـ ـص ــدري» ،مـقـتــدى ال ـص ــدر ،الــافــت،
إزاء تـكـلـيــف عـبــد امل ـه ــدي ،إذ وصــف

ّ
هــم ثــلــة مــن الــدبـلــومــاسـيــن والـعـسـكــريــن الــذيــن عملوا
مع األميركيني والبريطانيني في العقدين املاضيني في
منطقتنا ،تحديدًا منذ حــرب «عاصفة الـصـحــراء» وما
ّ
تــاهــا .م ــذاك ،بــات لـلــواليــات املتحدة «جماعتها» داخــل
سـعــوديــة والـبـلــدان الخليجية .مــع الــوقــت ،ســرعــان ما
الـ ّ
تــرقــى ه ــؤالء فــي مناصبهم داخ ــل اإلدارة الـسـعــوديــة،
وبلغ جيل شــاب منهم ذروة املناصب مع مبالغة فريق
محمد بن سلمان في استرضاء واشنطن طمعًا بتعبيد
طريقه نحو العرش .عــادل الجبير ،وزيــر خارجية لدى
واشـنـطــن ،واح ــد مــن ه ــؤالء .زمـيــل آخــر لــه ،يــدعــى ثامر
السبهان .لم يكن ليذيع صيت األخير لوال أنه بات منذ
ّ
الضيق املعتمد عليه لدى ولي العهد.
مدة ضمن الفريق
ال شــيء فــي مــواصـفــات الــرجــل أو سيرته الــذاتـيــة ،على
عكس زميله الجبير ،يجعل من «األمير» متحمسًا إلى
هــذا الحد إلطــاق يــده فــي أخطر امللفات التي سيتولى
إدارتها الحقًا .اللهم سوى العمل األمني للحائز وسام
«االمتياز والجدارة» من البنتاغون ،مع أعلى قادة القوات
األميركية والبريطانية منذ تقاطرهم على منطقة الخليج
كـضــابــط أم ــن وحـمــايــة مــرافــق :وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي
ديك تشيني ،ووزيــر الدفاع البريطاني توم كينغ ،وقائد
القيادة املركزية األميركية أثناء حــرب الخليج نورمان
شــوارتــزكــوف ،ورئ ـيــس أرك ــان ال ـقــوات املـشـتــركــة كولن
باول ،والقائد العام للقيادة املركزية جوزيف هور ،وخلفه
بـيـنـفــورد بـبــي ،وقــائــد ال ـقــوات الـجــويــة تـشــارلــز هــورنــر،
إضافة إلى توليه حماية بعض مواقع القوات البريطانية
واألميركية إبان حرب الخليج .هكذا إذًا تصبح «تجربة»
ّ
مشوقة ودسمة ،وترشحه ألن يكون محط ثقة
الرجل
ملهمات «ســريــة» ،خصوصًا تلك الـتــي تتطلب تنسيقًا
مباشرًا مع األميركيني.
اخ ـت ــرع ل ـثــامــر ال ـس ـب ـهــان مـنـصــب وزيـ ــر دولـ ــة ل ـشــؤون
الخليج فــي حكومة «خ ــادم الـحــرمــن» ،رغــم أن العنوان
ال يـمــت إل ــى الـ ــدور بـصـلــة .قـبـلـهــا ،ق ــراب ــة س ــت سـنــوات
قـضــاهــا اب ــن الـ ـ  51عــامــا فــي لـب ّـنــان ،مـســاعـدًا للملحق
العسكري في سفارة بيروت ،رقــي من ثم إلــى منصب
عمل على مراقبة حزب الله كما
امللحق العسكري ،حيث ّ
تشير املعلومات .ما سيتسلمه الحقًا السبهان من دور
يكشف ملاذا جرى «تدريبه» منذ وقت طويل في بيروت،
ً
ولــم اختارت الرياض وواشنطن لهذا الــدور رجــا بهذه
املواصفات األمنية ،ملهمات يفترض أنها «دبلوماسية».
بـبـســاطــة ،اكـتـشــف الـسـعــوديــون حــاجـتـهــم إل ــى «قــاســم
القدس»
سليماني سعودي» ،شخص ينافس قائد «قوة
ّ
في الحرس الثوري اإليراني ،خارج حدود اململكة .يتنقل
في الساحات «الساخنة» لدعم الحلفاء وضرب «العدو»
خلف خطوطهّ .
حددت للسبهان «دول الشمال» ساحات
عـمــل ،هــي نفسها الـتــي يـفـتــرض أنـهــا ســاحــات نشاط
سليماني ،واملقصود بها الــدول الواقعة شمالي اململكة:
العراق ،سوريا ،ولبنان .يقابل السبهان ،شخصية في

ذلــك بــأنــه «أول ــى خـطــوات اإلص ــاح...
وهــا نحن ّ
نتممها بقدر املستطاع»،
م ــؤك ـدًا «عـ ــدم تــرش ـيــح أي وزيـ ــر ألي
ُ
علنًا «مـنــح عبد
وزارة مــن جهته» ،م ِ
املهدي عامًا واح ـدًا إلثبات نجاحه».
ّ
وقال الصدر« :تمكنا من إبقاء رئيس
ً
ً
ال ـ ــوزراء مـسـتـقــا ،بــل ومـسـتـقـيــا من
الفساد الحكومي الـســابــق ،وأوعــزنــا
له بتشكيلة كابينته الوزارية من دون
ض ـغ ــوط ــات ح ــزب ـي ــة ،أو مـحــاصـصــة
طائفية أو عرقية» ،ليختم تغريدته
ّ
ب ـت ـه ــدي ــد مـ ـب ــط ــن« :إم ـ ـ ــا أن يـنـتـصــر
اإلص ــاح تــدري ـجــا ،وإم ــا أن ينتفض
الـشـعــب كـلـيــا» .وع ـلــى ه ــذا الصعيد،
ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر ق ــري ـب ــة مـ ــن «ال ـت ـي ــار
الصدري» أن األخير لن يشارك بشكل
مـبــاشــر ف ــي ال ـح ـكــومــة ،مــوضـحــة في

«الجنوب» ،أي اليمن ،هو سفير اململكة لدى اليمن محمد
آل جابر .هو نفسه عقل ولي العهد محمد بن سلمان،
الذي يؤمن بمواجهة إيران «بسالحها» ،أنتج هذا النشاط
في املنطقة ،منقلبًا به على النمط التقليدي الهادئ لدوائر
السعودية.
ظهر السبهان كأول سفير للسعودية في العراق مطلع
 .2015أتى إلى «عاصمة الرشيد» وبيده حقائب األموال
ال ـت ــي غـ ــزت ج ـي ــوب عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـس ــاس ــة وش ـيــوخ
العشائر واإلعالميني والنواب في البرملان ،وكثر منهم لم

(األخبار)

يكن يحسب على «جماعة» السعودية ،بل في الجبهات
امل ـع ــادي ــة ل ـهــا .ك ــان ال ـضــابــط ال ـس ـع ــودي سـخـيــا بعض
ال ـشــيء ،نشيطًا وصــاحــب إص ــرار على إتـمــام خططه،
يقتحم الـخـطــوط الـحـمــراء بــاجـتــراء كبير .ظــن السفير
الجديد أن «املـكـ ّـون السني» فــي جيب اململكة ببساطة،
ّ
«املكون الشيعي»
فصب جهده على «شراء» الوالءات لدى
وفق التصنيفات السائدة في العراق ،وهو ما أخطأ كثيرًا
ُ ّ
«ســنــة» فــي بـغــداد حــن يذكر
فــي تـقــديــره .يسخر قــادة
أمامهم اسم السبهان أو السعودية ،بعضهم ينهال اليوم
بالشتائم على السفير السابق فــور اإلشــارة إليه ،رغم
لقاءاته معه! لهؤالء مشكلة أكبر مع نظام الرياض عمومًا،
وهــي مشكلة عــراقـيــة ـ ـ سـعــوديــة لــم ّ
يطوعها استثمار
ّ
الــريــاض فــي أزم ــات ب ــاد الــرافــديــن املــذهـبـيــة .ال يتقبل
ه ــؤالء «الــوصــايــة» الـسـعــوديــة ،وال يـلـتــزمــون توصيات
مندوب ولي العهد ،حتى في عالقاتهم اإلقليمية مع باقي

ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ال ـخ ـيــار
املـ ـ ـط ـ ــروح ه ـ ــو ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى ح ــزب
االستقامة ،واملدعوم من التيار نفسه،
وطـ ـ ــرح وزراء م ــن خ ــال ــه ،ي ـكــونــون
مــن حـصــة ال ـص ــدر» .عـلــى خــط م ــواز،
بـ ــدا الف ـت ــا أمـ ــس ت ـســريــب مـعـلــومــات
ع ــن أن امل ــرج ــع ال ــدي ـن ــي ،ال ـس ـيــد علي
السيستاني ،سيستقبل عبد املهدي،
بعد أكثر من أربع سنوات أحجم فيها
عن استقبال ساسة البالد.
(األخبار)

«ائتالف النصر» :من
دون تحقيق شروطه،
سيمضي عبد المهدي
نحو االستقالة (أ ف ب)

الدول .األزمة السياسية الحالية أظهرت جانبًا كبيرًا من
فشل السبهان ،بعد أن ّ
تبي أن من يفترض بهم «حلفاء»
للمملكة ليسوا في وارد تخريب بالدهم كرمى لعيون
املـنــدوب الـسـعــودي ومــن خلفه محمد بــن سلمان .كان
صعبًا على السبهان ،كحال زميله املـنــدوب األميركي
في العراق بريت ماكغورك (هو نفسه مندوب واشنطن
الـســابــق فــي التحالف ضــد «داعـ ــش» ،ال ــذي ظهر برفقة
السبهان في الرقة السورية العام املــاضــي) ،وهــو يتابع
من غرفة عملياته في األردن مشاهدة أكثرية «سنية»
تتحالف مــع تـيــارات «الحشد الشعبي» ،ومــن ثــم تــزور
تركيا وتلتقي رئيسها رجب طيب أردوغــان ،قبل أيام،
بعد أن أوصلت مرشحها إلى رئاسة البرملان .حصل كل
ذلك ،على الرغم من أن السبهان نشط كثيرًا من األردن
فــي م ــؤازرة مــاكـغــورك عبر دفــع األم ــوال بهدف توحيد
«النواب ُّ
السنة» ملصلحة الكتلة األكبر في البرملان التي
ستوصل حيدر الـعـبــادي إلــى واليــة ثانية ،والـتــأكــد من
ثبات «النواب الشيعة» األصدقاء مع اململكة.
تـبـخــرت ج ـهــود الـسـبـهــان أث ـن ــاء تــولـيــه مـنـصــب سفير
الـسـعــوديــة ل ــدى ب ـغ ــداد ،ال ــذي لــم ي ــدم ألك ـثــر مــن تسعة
أشـهــر .أشهر مليئة بالجدل والفضائح ،بلغت شكاية
شخصيات محسوبة على الطيف املـقــرب مــن اململكة
من طريقة عمل السبهان ،بينهم السياسي إياد عالوي،
ً
فضال عن باقي القوى العراقية .الفضائح ال تتوقف عند
تصريحات الرجل وطائفيته ومحاولته بث الخالفات في
صفوف العراقيني ،وتصل إلى مزاعم محاولة اغتياله.
يشتكي سياسيون لبنانيون ودبلوماسيون عراقيون
بالوقاحة
من «خبث» الرجل ،على حد تعبيرهم .يرمونه ّ
وكل الطباع الخشنة ،ما خال «الدبلوماسية» .يتكلم بلغة
ّ
اآلمــر والناهي والحازم ،ويقل من «النقاش» ،مع افتقار
ّ
إلى اللباقة واللياقات .يذكر بعض هؤالء بخطاب لقاسم
سليماني ،من يفترض أنه «املنافس» للرجل .ففي وقت
كــان فيه الجنرال اإليــرانــي يقول« :أقـ ّـبــل يد األمــن العام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ...وأفتخر بأني جندي
لــدى (الـقــائــد فــي الحشد الشعبي الـعــراقــي) أبــو مهدي
امل ـه ـن ــدس» ،ك ــان الـسـبـهــان يـهـنــدس عـمـلـيــة االخـتـطــاف
املــذلــة لرئيس الحكومة اللبنانية ،حليف اململكة ،سعد
الحريري! مفارقة تكفي لتذكير األمير الشاب محمد بن
سلمان بأن أقل ما يقال بحق استراتيجيته في املنطقة
وأدواتـهــا وآلياتها ،أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة .كل
ذل ــك ،واب ــن سلمان مستمر فــي بسط يــد السبهان في
املنطقة؛ يواصل متابعة امللف العراقي من األردن ،رغم
الخسائر ،يرسل وفــده قبل أيــام إلى شمالي الفرات في
ســوريــا الستنساخ تجربة ش ــراء شـيــوخ العشائر في
الـعــراق ،كما ال يــزال يتابع امللف اللبناني رغــم التوبيخ
األم ـيــركــي لــه عـلــى طــريـقــة إدارت ـ ــه امل ـت ـهــورة وال ـقــاصــرة
لالنقالب على الحريري العام املاضي.
خليل...

