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العالم

على الغالف

اوباما :العبادي
صادق وملتزم
عراقًا ال يستبعد
أحدًا (أرشيف)

حيدر العبادي
كيف ُيحكم العراق؟
سؤال مركزي ال بد من طرحه في
ظل المواجهة التي تخوضها
البالد ضد تنظيم «داعش» ،وفي
ظل األزمة التي يعاني منها
النظام السياسي المرتكز على
«دستور االحتالل» .سؤال مركزي
أيضًا يجب طرحه بعد أشهر من
ّ
تبوء حيدر العبادي رئاسة الوزراء
خلفًا لنوري المالكي

الحكم
المأزوم
محمود مروة

خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
ّ
انتشرت في الـعــراق «شائعة» مفادها أن رئيس
ال ــوزراء ،حيدر الـعـبــادي ،وضــع كتاب االستقالة
مــن منصبه بتصرف مــراجــع عــراقـيــة ،وقــد ذهب
ّ
البعض فــي وقــت الحــق إلــى الـقــول بــأن املرجعية
الدينية رفضتها ،مجددة الدعم للحكومة .سبق
ت ــداول «الـشــائـعــة» ،إع ــان ال ـع ـبــادي ،مــن مجلس
النواب ،استعداده لالستقالة إن قرر النواب ذلك.
في حينه ،جاء إعالن العبادي على خلفية الجلبة
ّ
املـ ـث ــارة ح ــول م ـج ــزرة ق ـيــل إن الـ ـق ــوات الـعــراقـيــة
تعرضت لها على أيدي عناصر تنظيم «داعش»
في ناحية الثرثار في األنبار ،وجرى الحديث عن
ّ
أن نحو  140عنصرًا ذهبوا ضحيتها.
ب ـ ـخـ ــاف صـ ـح ــة االسـ ـتـ ـق ــال ــة مـ ــن ع ــدمـ ـه ــا (وقـ ــد
تصدت لنفيها وجــوه مــن داخــل حــزب «الــدعــوة»
الــذي ينتمي إليه العبادي ومعروفة بمناوئتها
لسياساته) ،لكن من شأن أجواء كهذه أن تعكس
ح ـق ـي ـقــة امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــام ف ــي الـ ـع ــراق،
والصعوبات التي تواجهها العملية السياسية
ّ
راهنًا ،خصوصًا أن الضغوط انقلبت ،في األيام
املاضية ،إلــى تحديات جدية مــع سقوط غالبية
مدينة الرمادي في األنبار.

معركة تكريت :أول
«السقوط»؟

لم ًيكن العبادي
رجال هامشيًا عشية
«االنقالب» على المالكي
(األخبار)

في بداية شهر آذار املاضي ،أعلن رئيس الــوزراء
حيدر العبادي ،من مدينة سامراء ـ بصفته قائدًا
عامًا للقوات املسلحة ـ «انـطــاق الحملة األمنية
لتحرير محافظة صالح الدين» (التي تضم مدينة
تكريت املثقلة برمزيتها) ،بمساندة واسـعــة من
قـ ــوات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» وم ــن ق ــوى عـشــائــريــة
محلية ،في معارك كان حاضرًا فيها قائد «فيلق
القدس» اإليراني ،اللواء قاسم سليماني« ،لتقديم
االس ـت ـش ــارات ل ـل ـقــادة ال ـعــراق ـيــن» .ف ــي األول من
ن ـي ـســان ،زار ال ـع ـبــادي «مــدي ـنــة تـكــريــت ال ـتــي تم
تـحــريــرهــا ...وتـجــول فــي ش ــوارع املحافظة وقــرب
مجلس املحافظة والقصور الرئاسية ،حيث ُرفع
العلم العراقي» من قبله .لكن األحــداث بني األول
مــن آذار واألول مــن نيسان قلبت مـعــادالت عــدة،
تحديدًا بعد عــودة مقاتالت «التحالف الدولي»
إلى املعارك.
ّ
تميزت عمليات صالح الدين بأنها بدأت ـ بخالف
مجمل العمليات املـمــاثـلــة فــي ال ـعــراق ـ ـ مــن دون
مشاركة طائرات «التحالف الدولي» الذي تقوده
الواليات املتحدة األميركية منذ الصيف املاضي.
ّ
شــكــل ذل ــك ال ــواق ــع فــرصــة أم ــام الـعــراقـيــن لكسر
مـعــادلــة فــرضـتـهــا األح ـ ــداث :الـهـيـمـنــة األمـيــركـيــة
عـلــى األجـ ـ ــواء .وك ــان ال ـب ـعــض ،ف ــي حـيـنــه ،يـعـ ّـول
على النجاح العسكري في تلك املحافظة ليكون
ً
فاتحة «عمليات التحرير» باتجاه املوصل شماال
ـ «عاصمة الخالفة».

كــل ذلــك لــم يـحــدث .لــم تنجح الـقــوى املشاركة في
عمليات صالح الدين في كسر املعادلة األميركية
املفروضة من الجو ،ال بل عــادت ختامًا مقاتالت
«الـتـحــالــف» إل ــى ً أج ــواء الــوســط ال ـعــراقــي (عـقــدة
الــوصــل) خــاطـفــة «الـنـصــر ال ـعــراقــي» ،وذل ــك بعد
تــوقــف امل ـعــارك نسبيًا لـعــدد مــن األي ــام (ألسـبــاب
بعضها لوجيستي وأخرى سياسية بامتياز).
هناك روايتان لعدم مشاركة طائرات «التحالف»
ّ
منذ البداية .األولى تقول إن الحكومة العراقية لم
تكن تمانع منذ الـبــدايــة «لـكــن األميركيني كانوا
يـعـتـقــدون بــاحـتـمــال ان ــدالع اشـتـبــاكــات مذهبية
واس ـع ــة ،وبــال ـتــالــي أرادوا تـجـنــب ال ـتــدخــل منذ
الـبــدايــة ،ليستثمروا فــي نــار الفتنة الح ـقــا» .أما
الثانية ،فتحيل األمر إلى قرار واضح باستبعاد
«التحالف» ،نظرًا إلى اإلمكانات التي كان يمكن
التعويل عليها.
ال ت ــوج ــد روايـ ـ ــة مـتـكــامـلــة ت ـج ـمــع ب ــن ال ـعــوامــل
الداخلية وبني التأثيرات الخارجية واإلقليمية،
وبإمكانها أن تفسر ق ــرار بحجم ع ــودة طــائــرات
«الـتـحــالــف» للمشاركة فــي العمليات فــي صالح
الــديــن ،وبإمكانها أيضًا تفسير ارتـفــاع أصــوات
ق ـيــادات مهمة فــي «الـحـشــد» ضــد ه ــذا األم ــر .أي
دور أدته الحكومة العراقية برئاسة العبادي؟ ال
جواب شافيًا.
هـنــاك أحــاديــث عــن تـبــايـنــات داخـلـيــة وقـعــت بني
قـ ـي ــادات ع ــراق ـيــة رس ـم ـيــة ح ــول أه ـم ـيــة مـشــاركــة
ً
«التحالف» ،مثال تباين جــرى الحديث عنه بني
وزير الدفاع ،خالد العبيدي ،وبني قائد عمليات
صــاح الدين ،عبد الوهاب الساعدي .تفصيل ال
يمكن الركون إليه لتفسير قرار بهذا الحجم.
فــي املحصلة ،أدت املـعــارك فــي صــاح الــديــن إلى
«تحرير تكريت» وعدد من األقضية حولها ،لكن
املـعــارك حــول مصفاة بيجي (شمالي املحافظة)
مستمرة حتى اليوم .وبعد نحو أسبوع من ذلك،
جــاء إعــان الـعـبــادي النـطــاق «عمليات تحرير»
محافظة األنبار ،أكبر املحافظات العراقية ،التي
تتقاسم على شكل مثلث ح ــدودًا مــع السعودية
واألردن وسوريا.
كانت الخطوة غريبة ،إذ يعلم الجميع في حينه
ْ
أن ال قوات قادرة على عملية كهذه دون معطيني:
إما مشاركة قوات «الحشد» ،وإما دخول قوات من
العشائر املحلية بشكل ّ
فعال في املـعــارك ،ودون
هذا األمر عقبات سياسية كثيرة.
عــاد الـعـبــادي ،قـبــل أقــل مــن أس ـبــوع ،إلــى توجيه
«هيئة الحشد الشعبي» ـ ـ وليس «قــوات الحشد
الـشـعـبــي» ـ ـ بــاالس ـت ـعــداد لـلـمـشــاركــة مــع ال ـقــوات
امل ـس ـل ـحــة وم ـت ـطــوعــي ع ـشــائــر األنـ ـب ــار لـتـحــريــر
املناطق في تلك املحافظة .يشرح الباحث العراقي،
ّ
محمد نعناع ،في حديث إلى «األخبار» ،أن «هيئة
الحشد الشعبي» تشكلت فــي مطلع شهر تموز
املاضي بإعالن من رئيس الوزراء السابق ،نوري
املــالـكــي« ،لـتــزايــد أع ــداد املـتـطــوعــن املستجيبني
لفتوى املرجع السيستاني» الصادرة عقب سقوط
املوصل وبقية املناطق .يوضح نعناع أنــه «بعد

تشكيل حكومة حيدر العبادي ،حصل تفاهم مع
أغلب أطراف الحشد من فصائل ومتطوعني على
التزام هيكلية هيئة الحشد التي أصبحت بالفعل
رسمية بـقــرار مــن رئــاســة ال ــوزراء وزاد االهتمام
بها بعد أن تضمنت املوازنة العامة للدولة (إثر
توافق سياسي) إنفاقًا محددًا للحشد».
ّ
ي ـش ـي ــر الـ ـب ــاح ــث الـ ـع ــراق ــي فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى أن
«مستشار األم ــن الـقــومــي ،فــالــح الـفـيــاض ،يــرأس
هـيـئــة الـحـشــد الـشـعـبــي ،ول ـكــن ال ـق ـيــادة الفعلية
للحشد تتمثل بالحاج جعفر اإلبــراهـيـمــي (أبــو
مهدي املهندس) بمعية قادة الفصائل اإلسالمية
كالشيخ قيس الخزعلي (األمــن العام لعصائب
أهل الحق) والحاج هادي العامري (األمني العام
ل ـبــدر) وق ــادة كـتــائــب ح ــزب ال ـلــه .وه ــذه األط ــراف
الثالثة هي أقــوى الفصائل في الحشد الشعبي،
وم ــا ع ــدا ب ــدر الـتــي انـضـمــت فعليًا إل ــى الـحـشــد،
فــإن الكتائب والعصائب غير منضمني رسميًا.
أما الفصائل األخــرى ،فقد انمضت كلها تقريبًا.
أيضًا سرايًا السالم غير منضمة إلى الحشد على
اعتبار أن مهمتها ،كما أعلنها قائدهم مقتدى
الصدر ،هي للدفاع عن املقدسات».
ع ـم ــوم ــا ،جـ ــاء الـ ـق ــرار ب ـتــوج ـيــه «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد»
ّ
لـلـمـشــاركــة فــي م ـعــارك األن ـبــار مـتــأخـرًا .حـتــى إن
القيادي في منظمة «بــدر» ،معني الكاظمي ،أعلن
املشاركة «في عمليات األنبار بعد أن صدر موقف
رسمي من رئيس ال ــوزراء ،ولو كان متأخرًا أكثر
من شهر» .أما املتحدث العسكري باسم «كتائب
حزب الله» ،جعفر الحسيني ،فقد قال في حديث
صحافي« :بعد فشل استراتيجية الحكومة ،التي
هي بالتأكيد أميركية ،في الحفاظ على الرمادي...
أص ـب ـحــت ال ـحــاجــة أســاس ـيــة ألن ت ـك ــون فـصــائــل
امل ـقــاومــة وأي ـضــا الـحـشــد الـشـعـبــي م ــوج ــودة في
األنبار لكي تحسم املعركة بنفسها».

السياسة و«التحرير»:
فخ التوفيق

حــن وص ــل حـيــدر ال ـع ـبــادي إل ــى رئــاســة ال ــوزراء
خلفًا لـنــوري املــالـكــي ،كــانــت بـغــداد مـهــددة ّ
جديًا
إث ــر تـمــدد تنظيم «داع ــش» وال ـقــوى املـســانــدة له

