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المرجعية:
لوضع خطة
لتحرير البالد
دعا ،أمس ،املرجع الديني ،السيد علي
السيستاني ،إلى وضع خطة لتطهير البالد
من متشددي تنظيم «داعش» بعد االنتكاسة
األخيرة في مدينة الرمادي .وفي أول خطبة
منذ سقوط املدينة ،لم يذكر الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ،املتحدث باسم السيستاني،
وهو يلقي خطبة الجمعة نيابة عنه ،الرمادي
صراحة .لكنه دعا إلى ضرورة وضع خطة
دقيقة وحكيمة من قبل شخصيات وطنية
ومحترفة لحل القضايا األمنية والعسكرية
والبدء بتطهير األراضي العراقية من جميع
اإلرهابيني .في سياق متصل ،أعلنت وزارة
الدفاع األميركية ،مساء أول من أمس ،أن
القوات العراقية انسحبت األحد من مدينة
الرمادي ألنها اعتقدت ،خاطئة ،أن العاصفة
الرملية التي ضربت املنطقة يومها قد
تحول دون حصولها على دعم جوي أميركي.
وقال املتحدث باسم البنتاغون ،الكولونيل
ستيفن وارن ،إن «القوات العراقية اعتقدت»
أنها بسبب العاصفة الرملية «لن تتمكن من
الحصول على دعم جوي» .وأضاف «نحن نعتقد
اآلن أن هذا كان أحد العوامل التي ساهمت في
قرارها» االنسحاب من هذه املدينة ،معتبرًا
أن التخوف لم يكن في محله« ،لكن تبني لنا أن
القائد امليداني كان يعتقد عكس ذلك» ،واصفًا
القرار بالـ»أحادي» .واألربعاء املاضي أيضًا ،قال
رئيس هيئة األركان املشتركة األميركية،
الجنرال مارتن ديمبسي ،إنه لم يتم «طرد»
القوات العراقية ،بل «غادرت» املدينة.
وكان األمني العام لـ»عصائب أهل الحق» ،قيس
الخزعلي ،قد اتهم في خطاب سابق الواليات
املتحدة بأنها سمحت بسقوط األنبار ملنح
«التحالف العربي» ذريعة للتدخل.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

في معظم املحافظات غربًا وشرقًا ،وكــان النظام
الـعــراقــي قــد بــدأ بمواجهة أزم ــة بنيوية يصعب
العبور فوقها دون استحداث آلية جديدة للحكم.
وع ـمــل ال ـع ـبــادي وأق ـط ــاب فــي حـكــومـتــه ،وأخ ــرى
داعمة لــه ،على تقديم أنـمــوذج مغاير لسياسات
املالكي ،يرتكز على آليات حكم «ليبرالية» ،تأخذ
منحى تثبيت الالمركزية عبر زيــادة صالحيات
املحافظات وتنفتح على دعوات «األقلمة».
يـبــرر متابعون للشأن الـعــراقــي تلك السياسات
بالقول إنها تحقق توافقًا سياسيًا ضروريًا في
ظــل الـحــرب على اإلره ــاب ،وتحقق ـ كذلك ـ الحد
األدنــى من االستقرار الــازم للعملية السياسية.
ّ
لـكــن ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،إن ال ـن ـظــام الـسـيــاســي في
ال ـعــراق مـحـكــوم بــدسـتــور ع ــام  2006ال ــذي يقود
ً
ف ـع ـل ـيــا إلـ ــى «األقـ ـلـ ـم ــة» وال ـت ـق ـس ـي ــم .مـ ـث ــا ،عـقــب
ال ــزي ــارة األخ ـيــرة الـتــي ق ــام بـهــا مـحــافــظ نينوى،
أثـيــل النجيفي ،لواشنطن ،قــال صــراحــة« :الــذيــن
يـخــونــون ويـتـهـمــون مــن يـطــالــب بــاألقــالـيــم وفــق
السياقات الدستورية ،يجب أن ُيقدموا للمحاكمة
لنقضهم الـقـســم ال ــذي أق ـس ـمــوا فـيــه عـلــى ال ـتــزام
الدستور».
وتـ ـ ـ ــزداد امل ـخ ــاط ــر ع ـل ــى وحـ ـ ــدة ال ـ ـعـ ــراق ف ــي ظــل
الصراعات القائمة في دول املشرق العربي ،وفي
ظل آليات تدخل غربية ،وإقليمية ،تقود في هذا
ً
االت ـج ــاه .قـبــل أســاب ـيــع ،م ـثــا ،تـقــدمــت لـجـنــة في
الكونغرس األميركي بمشروع قانون يدعو إلى
تسليح قــوات «البشمركة» والعشائر بمعزل عن
حـكــومــة ب ـغــداد املــركــزيــة! (سـخــر تـقــريــر نـشــر في
«نـيــويــورك تايمز» مــن املـخــاوف العراقية املثارة
حيال «املؤامرة»).
وتـجــد مـشــاريــع أميركية كـهــذه صــدى لها في
ال ــداخ ــل الـ ـع ــراق ــي .ت ـصــري ـحــات رئ ـي ــس إقـلـيــم
ك ــردس ـت ــان ،م ـس ـعــود الـ ـب ــرزان ــي ،وقـ ـي ــادات من
اإلقـلـيــم الــداعـيــة إلــى إقــامــة «الــدولــة الـكــرديــة»،
ً
مثاال .كذلك تتوافق ،أيضًا ،وسياسات تقودها
ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة بـ ـ ــارزة ف ــي مـحــافـظـتــي
األنـ ـب ــار ون ـي ـنــوى ال ــداع ـي ــة إل ــى إن ـش ــاء «إقـلـيــم
سني» (يتقدم تلك الشخصيات أثيل النجيفي،
ووزي ــر املالية السابق املــاحــق قضائيًا ،رافــع
العيساوي) .وقامت تلك القيادات خالل األشهر

لواشنطن لدعم تسليح
املاضية بعدة زيــارات
ّ
«أبـنــاء العشائر» ،وقــالــوا إنـهــم أخ ــذوا موافقة
حكومة بغداد قبل إجراء الزيارات.
ي ـش ـي ــر مـ ــا تـ ـق ــدم بـ ــوضـ ــوح إل ـ ــى األزمـ ـ ـ ــة ال ـتــي
يعانيها النظام العراقي الراهن ،وغير صحيح
أنها ظهرت بعد حزيران ( 2014تاريخ سقوط
املوصل وغيرها من املناطق) ،ما يطرح عددًا
من األسئلة على الحكومة العراقية.
وتحظى سياسات حكومة العبادي الداخلية
ب ــدع ــم أمـ ـي ــرك ــي وازن ،آخـ ـ ــر مـ ـظ ــاه ــره ق ــول
ّ
ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،أول م ــن أم ـ ــس ،إن
الـعـبــادي «ص ــادق ومـلـتــزم عــراقــا ال يستبعد
أحدًا» .ووصف تقرير نشرته وكالة «رويترز»
أمــس ،الـعـبــادي بـ»الحصان الوحيد املـتــاح».
وذكـ ــر ال ـت ـقــريــر« :ي ـق ــول م ـس ــؤول ــون حــالـيــون
وســابـقــون إن الـسـبــب ال ــذي يـجـعــل واشـنـطــن
ً
تـتـمـســك ب ــال ـع ـب ــادي ه ــو أن ـه ــا ال ت ــرى بــديــا

لم تنجح القوى المشاركة
في صالح الدين في
األميركية
كسر المعادلة
ُ
المفروضة من الجو ...فخ ِطف
«النصر العراقي»
عمل العبادي منذ
وصوله إلى الحكم على
تقديم أنموذج مغاير
لسياسات المالكي يرتكز على
آليات حكم «ليبرالية»

يمكنه قيادة العراق املتشرذم».
ّ
املـفــارقــة أن اتـبــاع هــذا النهج مــن قبل الحكومة،
لم يسمح بتسهيل «عمليات التحرير» ،أو حتى
تبرير االستناد إلــى «قــوات الحشد الشعبي» ،ال
بل تبقى هذه القوات محل شك واتهامات وحتى
رف ــض فــي األن ـب ــار ون ـي ـنــوى ويـسـعــى ال ـعــديــدون
إلــى منعها من املشاركة في عمليات مرتقبة في
املــوصــل .وأثبتت ظــروف مـعــارك تكريت ،وراهنًا
األنبار ،حجم الضغوط األميركية املتوازية التي
تفرضها واشنطن على حكومة العبادي «منعًا
ملشاركة امليليشيات الشيعية» ،في مشهد سعت،
م ــرارًا ،مــن خــالــه الـحـكــومــة إلــى وضــع الـيــد على
قرار «الحشد» ،ما أحال إلى عدد من األزمات.
وخـ ــال ال ـحــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،ي ـشــرح محمد
ّ
نعناع ،أن «الـخــافــات التي نشبت بــن العبادي
وبعض فصائل الحشد لها أسباب كثيرة .منها
التدخل األميركي ،وبعض الفصائل ال تقبل بذلك.
ّ
وهـنــاك أسـبــاب سياسية أيـضــا ،منها أن بعض
الفصائل تعتبر العبادي مرنًا أكثر من اللزوم مع
الشركاء السياسيني ،وأنه قد جاء بشركاء ووزراء
(ليحددوا) حركة بعض الفصائل».
وبعد نحو تسعة أشهر على «حكومة العبادي»،
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث ،إحـ ـس ــان ال ـش ـم ــري ،ف ــي حــديـثــه
إلــى «األخ ـبــار»« :يـبــدو أن أج ــواء التوافق مــا بني
الكتل السياسية انتهت نتيجة تصاعد وتصادم
امل ـصــالــح الـسـيــاسـيــة عـلــى ح ـســاب إي ـج ــاد حــالــة
م ــن االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ال ـن ـس ـبــي ،وهـ ــذا بحد
ً
ذات ــه ك ــان صــادمــا لـلـعـبــادي ،فـضــا عــن أن ــه بــات
يتعرض ملشاكسات من بعض القوى الشيعية...
وصـلــت إلــى حــد وضــع عــراقـيــل كثيرة أم ــام عمل
حكومته ،كذلك إن الخالفات مع فصائل شيعية
لها قوة على األرض وامتداد إقليمي فاعل ،كانت
أح ــد ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي جـعـلــت ال ـع ـب ــادي يـفـكــر في
ّ
االستقالة» .يضيف الشمري أن «الـعـبــادي طلب
دعـمــا لحكومته مــن الـسـيــد الـسـيـسـتــانــي ...وفــي
تـصــوري أن املرجعية العليا ال تــريــد االنغماس
أك ـث ــر بــالـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ووج ـه ــت أك ـث ــر من
انـتـقــاد ألداء الـحـكــومــة ...قــد تـكــون واشـنـطــن هي
التي تضغط على العبادي لعدم تقديم استقالته،
مل ــا فـيـهــا م ــن ع ـ ــودة إل ــى م ــرب ــع تـشـكـيــل حـكــومــة

ج ــدي ــدة ،وهـ ــذا ب ـكــل األحـ ـ ــوال ال ي ـخــدم املـصــالــح
األميركية».

بين المالكي و«التحالف»

«منذ بدء الوالية الحكومية ،كان العبادي يجلس
على كرسي قلق» ،عبارة قالها أحد أعضاء حزب
«الدعوة» الذي ينتمي إليه كل من العبادي ونوري
املــالـكــي (األم ــن الـعــام لـلـحــزب) .لــم يكن العبادي
ً
رجــا هامشيًا فــي حزبه عشية «االن ـقــاب» على
ّ
املالكي .قيل الكثير عن كيفية بــروز اسمه لتبوء
املـنـصــب وع ــن إزاح ــة املــالـكــي ،لـكــن فـتــرة التسعة
ّ
أشهر تخللتها حملة كانت تشير إلى أن املالكي ال
بد أن يعود ،وتحذر العبادي من ذلك .من قاد تلك
الحملة؟ ال ج ــواب ،لكن تقارير صحافية عديدة
كتبت فــي هــذا الـشــأن (أبــرزهــا تقريران نشرا في
مجلة «فورين بوليسي» وفي صحيفة «واشنطن
بوست»).
جمعت بني الرجلني،
التي
االجتماعات
في أحــد
ّ
ّ
ُي ـح ـك ــى أن نـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي ف ــن ــد ل ـل ـع ـب ــادي تـلــك
ّ
األقــاويــل ،داحضًا إياها على اعتبار أن «سقوط
حكومتك ،سقوط لنا جميعًا».
ما هو أخطر من االتهامات املوجهة ضمنيًا إلى
ن ــوري املــال ـكــي ،هــو ال ــواق ــع ال ـحـ ّـالــي لــ»الـتـحــالــف
الــوطـنــي» ال ــذي ك ــان ،دائ ـمــا ،يمثل السند الــداعــم
ّ
لــرئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ال ـ ـعـ ــراق .إذ ي ـب ــدو أن هــذا
املـ ـ ـك ـ ــون الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــات ي ـ ــواج ـ ــه س ـل ـس ـل ــة مــن
ّ
األزم ــات الداخلية ،حتى أن أقطابه غير متفقني
على الشخصية الـتــي ستخلف رئيسه إبراهيم
الجعفري (إثر تسلمه منصب وزير الخارجية).
وفـ ــي ظ ــل ت ـع ـقــد امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـع ــراق
والـصـعــوبــات الـتــي تــواجـهـهــا حـكــومــة الـعـبــادي،
وفي ظل ،أيضًا« ،رمادية» مواقفها ،يرى إحسان
ّ
الـشـمــري ،فــي حديثه ل ــ»األخ ـبــار» ،أن «التحالف
الــوط ـنــي لــم يـعــد تـلــك امل ـســاحــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
يمكن أن يتحرك مــن خاللها الـعـبــادي ،أو حتى
الـلـجــوء إليها حــن يـكــون هـنــاك ضغط مــن قوى
ٍّ
سياسية أخــرى ...التحالف متشظ ،الصراع على
رئ ــاس ـت ــه ،أو ح ـتــى ال ـت ـنــافــس ال ـص ــام ــت لـخــافــة
العبادي ،جعله متقطع وال يمكن أن ّ
يمد العبادي
بذلك الدعم السياسي الالزم».

