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العالم

العراق

«فتنة الفجر» تسقط بين األعظمية والكاظمية
َ
جانبت بغداد المحظور وكادت تستذكر،
فجر أمس ،أعوام التوترات الطائفية.
«موتورون» و»شذاذ آفاق» يهاجمون
نقاطًا في األعظمية ،فيما كان زوار
يختتمون «ذكرى اإلمام الكاظم» في
الكاظمية المجاورة .أيضًا ،نجت الحكومة
من أزمة شديدة الخطورة في أحداث ال
بد أن يكون لها ما بعدها
بغداد ـ محمد شفيق
ف ـي ـم ــا ك ـ ــان آالف الـ ـ ـ ـ ــزوار ي ـس ـت ـعــدون
إلنهاء الساعات األخيرة من «الزيارة
امل ـ ـل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــة» ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي دأب
العراقيون على إحيائها في الكاظمية
شمال بغداد ،في ذكرى شهادة اإلمام
موسى بن جعفر الكاظم ،حدث ما لم
يكن فــي الـحـسـبــان .شــائـعــات بوجود
ان ـت ـحــاريــن وأح ــزم ــة نــاس ـفــة تـتـطــور
إلــى إطــاق نــار وتــدافــع بــن الــزائــريــن،
وتنتهي بأعمال شغب وحــرق ،طالت
األعظمية املجاورة
مبنى حكوميًا في
ّ
ً
يـتـبــع ل ــدي ــوان ال ــوق ــف ال ـســنــي ،فـضــا
عن خمسة منازل وعدد من السيارات

الحكومة تسارع
إلى االحتواء والصدر يهاجم
«شذاذ اآلفاق»
املدنية ،بحسب الرواية الرسمية.
وسارعت غالبية القوى العراقية إلى
احـ ـت ــواء «ال ـف ـت ـن ــة» ،فـيـمــا رأى رئـيــس
الحكومة ،حيدر العبادي ،في بيان إثر
ّ
زيــارتــه املــديـنـتــن ،أن «مـثـيــري الفتنة
بــن الـعــراقـيــن هــم نفر ضــال أغاظهم
ّ
توحد أبناء الشعب ضد االرهاب».
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال زعـ ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار
ال ـ ـصـ ــدري» ،ال ـس ـ ّـي ــد م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
«اليوم بدل أن نقف وقفة العز واإلباء

ل ـن ـج ــدد ال ـن ـه ــج امل ـح ـم ــدي األص ـ ـيـ ــل...
ص ــار بـعــض املـحـســوبــن عليهم زورًا
وبهتانًا يعمدون إلى تأجيج الطائفية
واالع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى األبـ ــريـ ــاء م ــن أهــالــي
ّ
مــدي ـنــة األع ـظ ـم ـي ــة» ،مـضـيـفــا أن «كــل
هذه األفعال املشينة الوقحة إنما هي
خــارجــة عــن أخ ــاق أه ــل ال ـب ـيــت ...وإن
كــان شــذاذ اآلف ــاق ممن هــم ال ينتمون
إلــى تشيع وال تسنن يعتدون علينا،
فذلك ال يعطينا الحق باالعتداء على
أهل االعتدال من التسنن ،وال يعطينا
الحق باالعتداء على أحد لم يواجهنا
في سوح القتال».
الصور األولية املتناقلة أظهرت دخانًا
ونيرانًا في مدينة األعظمية املجاورة
للكاظمية ،وال ـتــي تـضــم مــرقــد اإلم ــام
أبــو حنيفة ،وكانت مسرحًا لألحداث
األم ـن ـي ــة وع ـم ـل ـيــات ال ـق ـت ــل وال ـخ ـطــف
وال ـ ـك ـ ـمـ ــائـ ــن إب ـ ـ ـ ــان ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
الـطــائـفـيــة ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد بني
ع ــام ــي  2005و .2007وم ـ ــع س ــاع ــات
الصباح األولــى بــدأت تظهر تدريجيًا
آث ــار أح ــداث الشغب ،لتثير تـســاؤالت
مـحـفــوفــة بــالـقـلــق ح ـي ــال عـ ــودة شبح
الفتنة الطائفية الــى املدينتني اللتني
تتمتعان بوضع حساس للغاية.
واسـتـنــادًا إلــى الــروايــة الرسمية التي
أعلنها قــائــد عمليات ب ـغــداد ،الفريق
ال ــرك ــن ع ـب ــد األمـ ـي ــر الـ ـشـ ـم ــري ،يـمـكــن
استنتاج وج ــود «م ــؤام ــرة» ومخطط
ّ
مدبر له سلفًا من قبل جهات ال بد أن
تكون مستفيدة من إشتعال األوضاع
ومن إحراج الحكومة ورئيسها حيدر
العبادي.
وأش ــار الشمري ،فــي مؤتمر صحافي
عقده في «العتبة الكاظمية» بحضور
أمـيـنـهــا ال ـعــام ورئ ـيــس دي ــوان الــوقــف
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ع ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــوي ،إل ـ ـ ــى أن
شــائ ـعــات س ــرت بـعــد مـنـتـصــف الليل
في أربــع مناطق (ساحة عــدن ،ساحة
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــواد ،ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة امل ـب ـن ــى
الـحـكــومــي ال ــذي أحـ ــرق ،والعطيفية)
ت ـف ـيــد ب ــوج ــود ان ـت ـح ــاري ــن ي ــروم ــون
ت ـف ـج ـي ــر أن ـف ـس ـه ــم وسـ ـ ــط الـ ــزائـ ــريـ ــن،
أعـقـبـتـهــا ح ــال م ــن اإلربـ ـ ــاك وال ـتــدافــع
تمت السيطرة عليه« ،لكننا فوجئنا
بمحاولة البعض اقتحام مبنى هيئة

تقرير

انتكاسة ّ
أمنية شرق الفلوجة
أفادت مصادر أمنية عراقية ،أمس ،عن
مقتل  73جنديًا ومتطوعًا في «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» بــان ـف ـجــار ث ـمــانــي س ـي ــارات
مفخخة فــي منطقة مـعـمــل اإلسـمـنــت
جنوب منطقة الكرمة إلــى الـشــرق من
قضاء الفلوجة ،فيما أشارت إلى مقتل
 30آخــريــن بـضــربــة خــاطـئــة للطيران
الحربي العراقي.
وقالت املصادر لـ«األخبار» إن «تدهورًا
أمنيًا خطيرًا شهدته عــدة مناطق من
قضاء الكرمة شرق الفلوجة منذ ظهر
يوم أمس أسفر عن مقتل  73جنديًا في
الفرقة السادسة في الجيش ومتطوعني
في الحشد الشعبي بعد انفجار ثماني
سـيــارات مفخخة يقودها انتحاريون
في منطقة معمل اإلسمنت».
وأضافت املصادر إن « 30بني جندي
ومتطوع قتلوا بضربة خاطئة للطيران

ً
الـحــربــي ال ـع ــراق ــي» ،م ــؤك ــدة «أس ــر 28
آخرين إثر املعارك الجارية هناك».
وأكــد الخبير األمـنــي هشام الهاشمي
صحة تلك املـعـلــومــات ،مشيرًا إلــى أن
«داعـ ـ ــش» تـمـكــن م ــن االس ـت ـي ــاء على
مناطق قرى زوبع والهيتاوين والزيدان
وال ـس ـع ــدان وه ــم حــال ـيــا بــات ـجــاه ذراع
دجلة.
الـ ـه ــاشـ ـم ــي أوضـ ـ ـ ــح فـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخبار» أن عمليات قنص تجرى في
مناطق إبراهيم بن علي وخان ضاري
والبوركيبة والشيحة.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،نـفــى قــائــد «الـحـشــد
الشعبي» في الكرمة ،جمعة الجميلي
ل ــ«األخ ـب ــار» ان ـف ـجــار ثـمــانــي س ـيــارات
مفخخة فــي الـكــرمــة وسـيـطــرة تنظيم
«داعش» على ثكن للجيش.
(األخبار)

عراقيون يشاركون في إحياء الذكرى في الكاظمية أمس (أ ف ب)

ّ
إدارة واستثمار أمــوال الوقف السني
واع ـ ـتـ ــاء ال ـب ـع ــض ألس ـط ــح امل ـ ـنـ ــازل»،
مــا أدى الحـقــا إل ــى نـشــوب حــريــق في
املبنى.
الـشـمــري لــم يتهم أي جـهــة بــالــوقــوف
وراء الـحــادثــة ،حتى تنظيم «داع ــش»
التي تـســارع السلطات فــي مثل هكذا
أحــداث الى اتهامه ،بل أكد اعتقال 15
متورطًا ومشتبهًا فيه.
ّ
أم ـ ـ ــا روايـ ـ ـ ـ ــة «الـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـسـ ــنـ ــي» ف ـلــم
تختلف كـثـيـرًا عــن ال ــرواي ــة الرسمية،
لـ ـك ــن «ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» ات ـ ـه ـ ــم ،عـ ـل ــى ل ـس ــان
رئ ـي ـســه م ـح ـمــود ال ـص ـم ـيــدعــي ،ال ــذي
خـ ــرج ب ـمــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــن أرب ـي ــل،
«ع ـصــابــات إج ــرام ـي ــة» بــالــدخــول إلــى
األعظمية حاملة أدوات متفجرة لحرق

املبنى ،فيما «طـمــأن» الجميع إلــى أن
الوثائق واألوراق الرسمية تم حفظها
ولم تصل اليها النيران ،موضحًا في
الوقت ذاته أن األضــرار اقتصرت على
الجدران واآلليات.
في موازة ذلك ،رأى رئيس لجنة األمن
والدفاع في البرملان العراقي والقيادي
ال ـب ــارز فــي «ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري» ،حاكم
الزاملي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
األح ــداث «مخطط ومـعـ ّـد لها مسبقًا،
لكن جهود العقالء واألجـهــزة األمنية
أفشلت ذلك».
في هذه األثناء ،قال مصدر أمني رفيع
لـ»األخبار» إن جهتني تقفان وراء هذه
الـ ـح ــادث ــة ،األولـ ـ ــى ه ــي م ـج ـمــوعــة من
«الـشـبــاب املـتـشــدد» قــدمــوا مــن مدينة

الخالص في محافظة ديالى ،واألخرى
ه ــي «مـجـمــوعــة ال ـش ــاب امل ــوت ــور ثــائــر
ال ــدراج ــي» ،وه ــو ال ــذي سـبــق أن أث ــار
ً
جـ ـ ـ ــدال واس ـ ـعـ ــا عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ــام ب ــإط ــاق
َّ
هـ ـت ــاف ــات ط ــائ ـف ـي ــة وس ـ ــب ال ـص ـحــابــة
بالقرب من مرقد أبو حنيفة قبل نحو
ّ
وتحول إلى ظاهرة.
عامني،
ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ـت ــي وضـعـتـهــا
األح ـ ــداث ف ــي م ــوق ــف م ـح ــرج لـلـغــايــة،
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ت ــوال ــي األزم ـ ـ ــات،
سارعت إلى تطويق األزمة وإنهائها،
إذ قام رئيسها حيدر العبادي بزيارة
مفاجئة ملدينة األعظمية ومرقد االمام
أبــو حنيفة ،والتقى بعدد مــن شيوخ
وأع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـم ــع ال ـف ـق ـه ــي ال ـع ــراق ـ ّـي
(الـ ـ ــذي يـعـتـبــر مــرج ـع ـيــة أهـ ــل ال ـســنــة
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ليس بالبندقية وحدها يحيا تنظيم «القــ
ٌ
نظرية جديدة تدور في
األروقة «القاعدية».
ليست تكتيكًا لمرحلة ،بل
استراتيجية عمل .مشكلة
«التيارات الجهادية» ظهرت
إلى العلن بحسب أحد أبرز
المنظرين «القاعديين».
والعالج ليس بالبندقية
وحدها .فإلى جانب
العسكري ،ال بد من التغلغل
في الدولة سياسيًا وإعداد
أرضية الحكم
نور أيوب
ّ
ّ
«القاعدي» البارز ،عبدالله
عاد املنظر
بن محمد ليستكمل سلسلة مقاالته
ّ
األخ ـي ــرة ،الـتــي شــكـلــت ق ــراءة جــديــدة
ألسلوب عمل «تنظيم قاعدة الجهاد»
وتــوس ـيــع حـلـقــة م ـش ــروع «ال ـج ـهــادي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامل ـ ـ ــي» .اب ـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ال ـ ـكـ ــاتـ ــب

ال ـس ـعــودي ال ــذي يـنـشــر بـشـكــل دوري
مقاالت تنظيرية لـ«التيار الجهادي»،
ً
كتب مـقــاال جــديـدًا بـعـنــوان «التمكني
في العصر الحديث».
في مقاالته الجديدةّ ،
قدم «ابن محمد»
م ــا ي ـش ـبــه ال ـ ـقـ ــراءة ال ـن ـقــديــة لـتـجــربــة
«القاعدة» في السنوات املاضية .وفي
ّ
آخر هذه املقاالت ،يرسم املنظر طريقة
«التمكني الجديدة» .يرى أن التمكني ال
يكون حصرًا عبر السيطرة العسكرية،
بل إن الحل األنجع برأيه «هــو ببناء
ال ـن ـفــوذ واإلصـ ـ ــاح م ــن ال ــداخ ــل» ،أي
ضمن الدولة التي ينتشر على أرضها
ٌّ
أي من التنظيمات «القاعدية» .ولكي
ً
يعطي لنظرياته غطاء دينيًا ،يتذرع
اب ــن مـحـمــد ب ــأن «أنـ ـم ــاط ال ـت ـم ـكــن ال
تتكرر مع اختالف الظروف السياسية
أو الشرعية فقط ،بل ومع تطور آليات
التمكني كلما تطورت الحياة وثقافة
البشر» .يقارن كعادته حدثًا تاريخيًا،
ليسقطه الحـقــا على الـظــرف الحالي.
وف ــي م ـقــالــه األخـ ـي ــر ،يـعـتـمــد الـكــاتــب
تجربة صالح الدين األيوبي وكيفية
تغلغله في الدولة الفاطمية ،ليسيطر
الحقًا على مصر.
ً
جاء مقال ابن محمد استكماال ملقالني

س ــاب ـق ــن ل ـ ــه .األول بـ ـعـ ـن ــوان «حـ ــرب
الـعـصــابــات السياسية» والـثــانــي عن
«ص ـن ــاع ــة ال ـ ـقـ ــرار الـ ـجـ ـه ــادي» طــالــب
فـيــه بـعــدم ت ــرك صـنــاعــة ال ـق ــرارات في
التيارات «القاعدية» بني أيــدي رجال
الدين أو «الشرعيني».
وكـ ـ ـ ـ ــام ابـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،بـ ـحـ ـس ــب أحـ ــد
الـ ـش ــرعـ ـي ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فـ ــي «ت ـن ـظ ـيــم
قاعدة الجهاد في بــاد الشام ـ جبهة
النصرة» ،يحظى باهتمام واســع من
قـبــل ال ـق ـي ُــادات «ال ـقــاعــديــة» املختلفة.
وأبرز ما نشر له سابقًا ،السلسلة التي
تحمل عنوان «املذكرة االستراتيجية»
عام  ،2011والتي باتت ّ
تعد «دستور»
عمل جـمــاعــات «ال ـقــاعــدة» فــي املشرق
ال ـع ــرب ــي .وف ــي ه ــذه « امل ــذك ــرة» طــرح
ابـ ــن م ـح ـمــد «اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـحــرك
فــي نظرية ال ــذراع ــن» ،الح ـتــواء أرض
الـ ـح ــرم ــن (ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة) ،مـ ــن خ ــال
السيطرة على سوريا واليمن.

مشكلة عند «القاعديين»

ً
يطرح ابن محمد مشكلة يعاني منها
«الـقــاعــديــون» ،وهــي الفهم «البسيط»
ملصطلح «التمكني» ،معتبرًا أن «التيار
الجهادي» يختصر هذا املصطلح في

