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 ال دخان من دون نار

 حمرقة مليار الدوالرات القطرية يف صيد الغزالن

 
 .د. عبد الكاظم العبوديأ

 

،  ، رئيس حكومة املضبعة اخلضراء العرتاف الرمسي حليدر العباديايكشف   

ة العراقية املبلغ ستالم احلكوماقراره بإطة كبرية ، وخاصة حبديثه اليوم وعن ور

ىل إ، محلته طائرة قطرية خاصة  مريكيأيار دوالر كثر من نصف ملأ الذي يتجاوز 

، فضح املشهد املريب يف  مسي وهامر برفقة وفد قطري ، حممواًل مطار بغداد الدولي

لتمثل على  كثر من سيناريو أهلا  ،  مطار بغداد جوانب من فضيحة دولية كربى

  .املسرح العراقي
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 ، وحذرًا ، ويتحدث عنه مرتبكًا وللمرة الثالثة يؤكد حيدر العبادي املوضوع

دون ن املبلغ وضع يف حسابات البنك املركزي ، أ :  ولكنه يقر اليوم بشكل جلي ، 

 .  حتديد عائديته النهائية ملن ؟

يرانية وحتى إوعربية خليجية قطرية ولبنانية و رباك على جهات عراقيةويبدو اإل

ن عملية خطف أ عديدة متورطة يف فصول هذا السيناريو ، خصوصًا مريكية أ

 ساسًاأوخدم العائلة احلاكمة ، كانت  ء عضاأ، ومنهم من  الصيادين القطريني

مريكية ، وقد رصدت حتى ىل يائها من قبل املخابرات األإلفها أمن  مراقبة كليًا

ن تعلن اخلرب أاحلكومة العراقية  اد ، واضطرار حلظة تسليم املبالغ يف مطار بغد

، وجرى التكتم على الوسطاء واجلهة اخلاطفة  بطريقة ملتبسة ومرتبكة حينهًا

ر مبظهر الضحية ومدى صحة براءة اجلانب القطري يف هذا املوضوع والذي ظه

كومة العراقية الي املبتزة من قبل اخلاطفني ورعاتهم قادة املليشيات وحتى احل

 .  ماكن الصيد غرب السماوةأشرية ورافقتهم حبمايات حيث منحتهم التأ
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وحتى حزب ،  ، وعدد من قادة املليشيات من حكومة العبادي طرافًاأن ألقد تبني  

خفاء إشاركة يف عملية اخلطف والتنفيذ وكلها مت ،  يرانياهلل والطرف السوري واإل

 ، عدا اجلانب املالي املخطوفني وحتى حتديد قيمة وشروط دفع الفدية الي تضمنت

ن عمليات تطهري ليشياوية معينة يف سوريا ضميطراف مأنسحاب قوات من إ ، 

 .  طراف دمشق وحلبأراضي السورية يف طائفي متت على األ

 

مس ن تدخلت مصر باألأصفقة دفع الفدية القطرية بعد  وتتضاعف تعقيدات قضية

ىل العراق هلذا إموال نقلت أرهاب ، من خالل يف اتهام قطر بتمويل اإل رمسيًا

احلكومات  وتدخل، !  الغرض ، باستغالل قضية خطف الصيادين القطريني

 ، املعروفني متامًا يرانية يف سيناريو الوساطة مع اخلاطفنيالقطرية والعراقية واإل

حسب االتهام  ،  لكل هذه احلكومات ، واالتفاق على دفع فدية تقارب املليار دوالر

من الدولي يف سياق االتهامات واحلملة ىل جملس األإ، املقدم بشكوى  الرمسي املصري

ىل املليشيات الطائفية يف إلى احلكومة القطرية بدفعها رشوة املصرية واخلليجية ع

 . العراق
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ات الصفوية يىل املليشإنه سيدفع أ القطريني املختطفني كان مقررًامبالغ الفدية عن   

 يرانإ، و هو تورط حكومة حيدر العبادي هم ما يف هذا املوضوع يف العراق ، ولكن األ

 . رهابيةركان اجلرمية اإلأمن  ساسيًاأ طرفًا لتشكل معًا وسوريا  ، 

مبطار  موال ى األعل ئقصرية على حادث االستيالء املفاجفرغم مرور فرتة ، ليست  

عن  فجأة بتفاصيل أكثر  بغداد ، يعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم 

ن بالده أ:  نراه يقول ، عن املسؤولية  املوضوع ، ومن باب حماولة تربئة ذمته

جل اسرتجاع أطالق من الي دفعتها قطر إل ، موال املستوىل عليهامازالت حتتفظ باأل

موال حمفوظة ومل ن األأ ، وادعى حيدر العبادي :  طفني يف العراقمواطنيها املخت

ن العراق ال يزال لديه مئات املاليني من أ.... وقال  تتصرف بها احلكومة العراقية

رسلتها لإلفراج عن الصيادين أن قطر أكما ادعى  ومنها باليورو ، رات الدوال

، مت اختطافهم يف بادية  مةأعضاء من العائلة احلاك ، ومنهم  القطريني املخطوفني

  .2015أبريل بعد خطفهم يف  / ، يف نيسان السماوة ، غرب العراق
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ن األموال موجودة أا التلفزيون الرمسي اليوم األحد شار العبادي يف تعليقات بثهأو 

أن ماذا يتعني العمل بها وطريقة لقرار بش نتظارًاإ،  يف البنك املركزي يف بغداد

 .  مصادرتهاو أصحابها أىل إعادتها إ

 

عالم عن طريق املكتب تسريب هذا اخلرب من قبل وسائل اإلنه رغم أ مر املهم يف األ 

قناة الشرقية نيوز ، لكن مل جيري التطرق  يضًاأ، ونقلته  الصحفي اخلاص للعبادي

نه أخرى متطابقة ، أربراته ، فالذي ورد ، حسب مصادر عن مكان هذا التصريح وم

 مع قادة احلشد الشعيب واملليشيات ده حيدر العبادي كان ضمن اجتماع خاص عق

، بعد انتهاء قضية  جرى التداول فيه بصراحة حول مستقبل احلشد واملليشيات ، 

 ، حيث طلب حيدر العبادي من احلاضرين االكتفاء " لقضاء على داعشا املوصل و"

، وحذر  راضي العراقيةداخل األ ليشياتهم يبتواجد قواتهم وم ، 

مل  احلدود اىل جهة الرقة السورية وما بعدها ، ولكن حيدر العبادي  عبورها  من 

راضي السورية ىل داخل األإن هناك من سيذهب أ،  ، ملمحًا خيف يف ثنايا حديثه

بعاد إل ، حماولة منه  ، وعلى مسؤوليته اخلاصة حملاربة داعش ، فذلك شأنه
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ىل إوالعبور   الشبهات عن تورط احلكومة العراقية عن طريق احلشد يف التواجد

اظ جل احلفأ، ومن  يرانية ملحة لدعم النظام السوريإبرغبة  ،  راضي السوريةاأل

مع رغبة  راضي السورية ، وهذا ما يتعارض متامًاعلى طريق التواصل الربي مع األ

، وقد تأكد ذلك من  مريكي ترامبدارة الرئيس األإمريكية ، والقيادة العسكرية األ

يشيات حزب اهلل ملري لقوات التحالف للمواعش وخالقصف اجلوي األ عمليًا

وقد سبب القصف هلم خسائر ،  ، وقوات سورية ترافقها يرانيواحلرس الثوري اإل

وضع ىل إ مريكيني يبدو عازمني استنكار الروس هلذا القصف لكن األورغم  ،  كبرية

محاية ردنية حتت محاية شركات راضي السورية واألالطرق الرابطة بني بغداد واأل

مريكية داخل العراق كده خارطة توزيع القواعد األؤمريكي مباشر ، تأخاصة وبدعم 

 .  فنراضي السورية ، غري بعيد عن التوحتى على األ

جل ، ويف هذا الظرف هو أل ذن قضية اجتماع قادة احلشد مع حيدر العباديإ

عادة الضطرار إلا و أ ،  موال القطرية وحل املليشيات مقابل ذلكاملساومة بقبض األ

مريكيني يف حالة ك خبيار التهديد والوعيد بضرب األموال القطرية والتمساأل
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، بعد انقضاء قضية املوصل وتصفية نهاية  ليشياتهيحترشهم بقوات احلشد وم

 . ، الي يستعملها اجلميع كمشجب لتعليق مربرات تواجده يف العراق داعش

 

ومن ميول كل هذه  ،  يام خفايا صفقات االحتالل واملتواطئني معهف األستكش

 . العصابات على حساب تدمري العراق وحماولة تقسيمه

 

 لناظره قريب ن غدًاإو

 

 الكّتابدليل 

 الكاتب عبد الكاظم العبوديصفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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