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حقيقية للسيادة واالستقالل الوطني
ال �ع��راق �ي�ي�ن ،وأن امل �ه �م��ة ال �ع��اج �ل��ة اآلن
ل ��درء ت �ج� ُّ�دد ال �ح��رب األه�ل�ي��ة الطائفية
ه ��ي ب �ي��د ال �ع��راق �ي�ي�ن أن �ف �س �ه��م .م�ن�ط��ق
ّ
يشير إلى أن األميركيني لم ولن يقفوا
مكتوفي األي��دي ،ب��ل إن�ه��م سيحاولون
إش �ع��ال �ه��ا م��ن وراء ال �س �ت��ار .وإذا ك��ان
ان �س �ح��اب ق � ��وات االح � �ت �ل�ال غ �ي��ر ال �ت��ام
َ
َّ
ق��د ح ��ل ،أو س� َّ�ه��ل ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول
ل �ب �ع��ض امل �ش��اك��ل ال �ق��ائ �م��ة وامل� ��وروث� ��ة،
ف��إن��ه أوج ��د أي �ض��ًا ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اك��ل
الجديدة .بهذا الخصوص ،يرى بعض
ِّ
ّ
املحللني أن انسحاب االحتالل عسكريًا،
سحب الغطاء السياسي والشرعي من
َّ
املقاومة املسلحة التي كانت تستهدفه،

ليس لديها ما تعتمد عليه في املواجهة
م��ع إي � ��ران ،ل��ذل��ك ب� ��دأت ت �ت �ص��رف ك�ف��اع��ل
كبير في املنطقة :فأرسلت قوات عسكرية
إلى البحرين ملنع سقوطها في يد القوى
امل ��ؤي ��دة إلي � ��ران؛ وض� ّ�م��ت األردن ،لكونه
ج ��زءًا م��ن ال�ج�ب�ه��ة امل�ع�ت��دل��ة ،إل ��ى الحلف
ّ
ال��دف��اع��ي ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج؛ وت�ن��ك��رت تمامًا
لبشار األسد ،الذي ارتبط بمحور الشر».
وي �ع �ت �ق��د ال �ك��ات��ب أن إس ��رائ �ي ��ل «ك�ف�ي�ل��ة،
ً
ً
�ول أي �ض��ًا إل��ى
ع ��اج�ل�ا أو آج �ل��ا ،ب��ال� ّ�وص� ُ
االستنتاج التالي ،بأن من املجدي تقليل
االعتماد على التدخل األميركي لحماية
م �ص��ال �ح �ه��ا ال� �ح� �ي ��وي ��ة ،وامل � �ج� ��دي أك �ث��ر
العمل بالتعاون والتنسيق مع العناصر
امل �ع �ت��دل��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ،ب��زع��ام��ة
ال�س�ع��ودي��ة ودول الخليج ال�ت��ي ت��رى في
إي � � ��ران ت �ه ��دي �دًا ج �س �ي �م��ًا .وال �ث �م ��ن ال ��ذي
يتعني على إسرائيل أن تدفعه سينطوي
على تحسني العالقات مع األردن والسعي
إل ��ى ت�س��وي��ة س�ل�م�ي��ة م��ع الفلسطينيني،
وسيكون هذا أيضًا ّ
الرد على تصاعد دور
القوى اإلسالمية املناهضة إلسرائيل في
العالم العربي».

ِّ
يسهل منطقيًا إط�لاق عملية
وه��ذا م��ا
مصالحة سياسية واجتماعية عميقة
وحقيقية ،بعيدًا عن عمليات املصالحة
الخطابية والتلفزيونية ال�ت��ي يشرف
عليها مسؤولون حكوميون فاشلون.
لكن ال�ع��وام��ل ال��داخ�ل�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ،وفي
م�ق��دم�ت�ه��ا ت�م�س��ك ك��ل ط��رف م��ن أط��راف
ال �ل �ع �ب��ة ب �م �ط��ال �ب��ه وش� �ع ��ارات ��ه ،ه ��ي م��ا
ي �م �ن��ع اغ �ت �ن��ام وت �ف �ع �ي��ل ه� ��ذه ال��واق �ع��ة
ال �ف��ري��دة وغ �ي��ر ال �ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ك��رار .ي � ّ
�رد
ّ
ال �ب �ع��ض ع �ل��ى ه� ��ذا ال� � ��رأي ب ��ال �ق ��ول إن
املقاومة العراقية ،رغ��م بالئها الحسن
ف��ي ال�س�ن��وات األول��ى ل�لاح�ت�لال ،أمست
ذات حضور رمزي اليوم ،ولعل الفاعلية
األهم التي قام بها أنصارها خالل آخر
أي��ام ان�س�ح��اب االح �ت�لال ،ه��و االحتفال
الكبير الذي نظموه في مدينة الفلوجة
ح�ي��ث ش ��ارك اآلالف م��ن ال �ع��راق �ي�ين من
أبناء املحافظات الجنوبية ،في سابقة
ل�ه��ا دالالت �ه��ا ال �ج��دي��دة وال ��واع ��دة .أم��ا
املصالحة امل��رج��وة ،ف�لا يمكن التفاؤل
ب �ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ب ��وج ��ود ح �ك��م ق ��ائ ��م ع�ل��ى
املحاصصة الطائفية .أما السبب ،فهو
ّ
أن ه��ذه األخ�ي��رة تعني غياب االندماج
امل �ج �ت �م �ع��ي ،وت �ع �ن��ي أي� �ض ��ًا س �ع��ي ك��ل
طرف طائفي أو إثني لحماية منجزاته
وم �ص��ال �ح��ه ال �ف �ئ��وي��ة وال �ح �ص��ول على
مكتسبات جديدة على حساب الطرف
املقابل .لذلك ،ف��إن املصالحة الحقيقية
ل � ��ن ي � �ك� ��ون ل� �ه ��ا وج � � ��ود ف � ��ي ظ � ��ل ح �ك��م
امل�ح��اص�ص��ة ،وب��وج��ود ال��دس�ت��ور ال��ذي
يقوم عليه هذا الحكم .إنها قصة إبريق
الزيت ذاتها ،لكن بمفردات أخرى ،فهل
يمكن ال �خ��روج م��ن ال� ّ
�دوام��ة ال�ت��ي نجح
االح�ت�لال ف��ي رسمها وإدخ��ال األط��راف
العراقية املتشاركة في الحكم إلى مسار
املصالحة اليوم؟
ي �ج��د ال �ع��دي��د م ��ن امل �ح �ل �ل�ين ف ��ي ال� ��رأي
ال�س��ال��ف س�ن�دًا لفهمهم حقيقة التقلب
وال� �س� �ي ��ول ��ة وال� �ت� �ن ��اق ��ض ال� �ت ��ي ي�ت�م�ي��ز
بها املشهد السياسي ال�ع��راق��ي ال�ي��وم؛
ففي السنة األخيرة من عمر االحتالل،
انقلبت مواقف أهم األطراف ممن ّ
تدعي
التعبير ع��ن مصالح الفئات الطائفية
املتنافسة .في هذا االنقالب ،كما يعتقد
ب�ع��ض امل��راق �ب�ين ،دالالت ان �ق�لاب أعمق
ح � ��دث ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وى االس �ت��رات �ي �ج��ي
وال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� � �ع � ��راق ك � �ك ��ل .وف ��ي
األم �ث �ل��ة وال �ت �ف��اص �ي��ل س �ن�ل�اح��ظ ك�ي��ف

ك� ��ان زاع� �م ��و ت �م �ث �ي��ل ط��ائ �ف��ة امل�س�ل�م�ين
ال �ش �ي �ع��ة م��ؤي��دي��ن ل �ب �ق��اء وج� ��ود ق ��وات
االح � � �ت� �ل��ال ألط� � � ��ول ف � �ت� ��رة م �م �ك �ن ��ة ف��ي
س� �ن ��وات االح� �ت�ل�ال األول � � ��ى ،ف �ي �م��ا ك��ان
زاعمو تمثيل طائفة العرب السنة ـــــ مع
ّ
يقدموا
أن�ه��م يحرصون دائ�م��ًا على أن ّ
أنفسهم في الخطاب اإلعالمي كممثلني
للشعب العراقي ككل ـــــ يرفضون بقاء
االح�ت�لال ،ويطالبون بخروجه بأسرع
م ��ا ي �م �ك��ن ،وق ��د أص �ب��ح ش �ع ��ارًا ب��ال�ح��د
األدن��ى لبعضهم ،هو املطالبة بجدولة
انسحاب ق��وات االحتالل في أمد زمني
منظور.
الطرف الثالث ،أي الزعامات التقليدية
الكردية ،كانت وال ت��زال مع بقاء قوات
االح�ت�لال ألط��ول أم��د ممكن ،وإال فعلى
األق��ل ب�ق��اء ج��زء منها ف��ي اإلقليم ال��ذي
يحكمونه مباشرة وباستقالل تام عن
امل��رك��ز االت� �ح ��ادي .االن �ق�ل�اب ال ��ذي ط��رأ
ل ��م ي� �ع � ِّ�دل امل ��وق ��ف ال� �ك ��ردي أو ي �غ� ِّ�ي��ره،
وه ��و ال� ��ذي ب ��دا م �ض �ط �رًا إل ��ى ال�ت�ك�ي��ف
م� ��ع ال � �ظ� ��روف ال� �ج ��دي ��دة ال� �ت ��ي ج�ع�ل��ت
ّ
للمصرين على انسحاب ق��وات
الغلبة
ّ
االح � �ت�ل��الَّ .ول� �ك ��ن ه � ��ؤالء امل� �ص ��ري ��ن ل��م
يعودوا ممثلني بالزعامات السياسية
من العرب السنة ،بل من أبناء عمومتهم
العرب الشيعة.
ل �ق��د ك ��ان امل��راق �ب��ون ل�ل�م�ش�ه��د ال �ع��راق��ي
م� ��أخ� ��وذي� ��ن ب � �ه ��ذا االن� � �ق �ل��اب ال � �ج ��ذري
وب ��ال� �ت� �ط ��ورات ال �ع �م �ي �ق��ة ف� ��ي امل ��واق ��ف
ً
وال� � ��رؤى ،وب�ع�ض�ه��م رأى ف�ي�ه��ا ت �ح��وال
ف��ي م��واق��ف دول إقليمية لها تأثيرها
ع� �ل ��ى ال� ��وض� ��ع ال � �ع� ��راق� ��ي ،وخ �ص��وص��ًا
إي� ��ران امل�س�ت�ه��دف��ة غ��رب �ي��ًا ،وال�س�ع��ودي��ة

وف� � ��ي «ي� ��دي � �ع� ��وت أح� � � ��رون� � � ��وت» ،ي �ص��ف
مراسل الصحيفة في واشنطن ،إسحاق
بن حورين ،الخروج األميركي من العراق
بأنه يحصل «وذيل الجيش األميركي بني
قدميه» ،في داللة على الفرار .ويكتب أنه
«بعد مرور تسعة أعوام على حفلة إعالن

االن� �ت� �ص ��ار ال �ت ��ي أج� ��راه� ��ا ج � ��ورج ب��وش
ب �ع��د ال� �غ ��زو ال �ص��اخ��ب ل �ل �ع��راق ب��إخ��راج
ه��ول �ي��وودي ،ي �خ��رج األم �ي��رك �ي��ون ال �ي��وم،
في نهاية  ،2011من ال�ع��راق وذيلهم بني
ً
أرجلهم ،أكثر ضعفًا ومع  4474قتيال».
وإذ يرى أنه «ب��ات واضحًا بنحو كامل

االنسحاب سحب الغطاء
عن المقاومة ،وهذا ما
يسهل مصالحة حقيقية
ِّ
فسر البعض انقالب
ّ
مواقف الطوائف من
االحتالل بأسباب خارجية

جنود أميركيون ينتظرون الرحيل في قاعدة فيرجينيا في الكويت أمس (لوكاس جاكسون ـ رويترز)

َ
املحاصرة بحرائق الربيع العربي .في
ِّ
امل �ق��اب��ل ،م ��ال ف��ري��ق ث��ال��ث م��ن امل�ح��ل�ل�ين
إلى أخذ العامل الداخلي العراقي على
ّ
اع �ت �ب��ار أن ��ه امل �ع �ي��ار ّ
األول ،وع��ل��ل تلك
التغيرات بأمرين ّ
مهمني:
األول هو تالشي أوهام ّوآمال األطراف
الطائفية م��ن ال�ع��رب السنة التي كانت
ِّ
تعول على العودة إلى الحكم من طريق
االن�ت� ًخ��اب��ات أو االن �ق�لاب ال�ع�س�ك��ري أو
نتيجة النهيار حكم الخصم الطائفي
«ال�ع��رب��ي ال�ش�ي�ع��ي» ذات �ي��ًا ،وع ��دم ق��درة
ه � ��ذه األط� � � � ّ�راف ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �ت ��ي ت ��زع ��م ت�م�ث�ي��ل
ال�ع��رب السنة ـــــ على استيعاب حقيقة
ُّ
التحول الكبير في م��وازي��ن القوى
ه��ذا
ع �ل��ى األرض ،وه � ��ذا ال �ع ��ام ��ل ت �ح��دي �دًا
ه ��و م ��ا ي�ح�ك��م آف� ��اق م ��ا ب �ع��د ان�س�ح��اب
االحتالل؛ فنحن بإزاء احتمال استمرار
رف��ض االن��دم��اج املجتمعي ألن��ه يعني
م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال�ط��ائ�ف�ي�ين ال�خ�ض��وع
لألغلبية الطائفية الحاكمة ،واالعتراف
النهائي بالهزيمة ،وبالتالي الدفاع عن
أوهام العودة إلى الحكم باسم الشعب
ً
شكال ،وباسم الطائفة واقعًا.
األم � � � � ��ر ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ،وه � � � ��و م� � ��ن ال� �ط� �ي� �ن ��ة
املجتمعية وال�س�ي��اس�ي��ة ذات �ه��ا ،ولكنه
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��ال� �ج� �ه ��ة امل � �ق� ��اب � �ل� ��ة ط��ائ �ف �ي��ًا
(الشيعة) م��ن حيث الشكل على األق��ل،
وهو ُّ
ترسخ التوجه الطائفي السياسي
لدى األط��راف الطائفية من اإلسالميني
ِّ
يسجل محللون
الشيعة .هنا أيضًا ،كما
وم �ت �خ �ص �ص��ون ف ��ي ال� �ش ��أن ال �ع ��راق ��ي،
ّ
ترسخت أوه��ام طائفية خطيرة ،منها
إم �ك��ان االن� �ف ��راد ب��ال�ح�ك��م وال� �ث ��روات أو
ّ
ج��ل�ه��ا ،م��ع ت��رك بعض ال�ف�ت��ات للخصم
واستمرار أج��واء االستقطاب ُّالطائفي
الحاد مع ما يصاحبه من توغل إيران
وال �س �ع��ودي��ة وأط � ��راف إق�ل�ي�م�ي��ة أخ��رى
ف��ي ال�ش��أن ال�ع��راق��ي ،وم��ا ينتج م��ن هذا
االس� �ت� �ق� �ط ��اب ال� �ط ��ائ� �ف ��ي م� ��ن ت �ه �م �ي��ش
وإق � � �ص � � ��اء ال ي� �س� �ت� �ه ��دف رس � �م � �ي� ��ًا أي
ط��ائ �ف��ة ،ول �ك �ن��ه ع�م�ل�ي��ًا ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون
ك ��ذل ��ك .ل �ك��ن م ��ا ال � ��ذي س��اع��د وي �س��اع��د
ع �ل��ى اس� �ت� �م ��رار ت �ح �ك��م ه� ��ذه ال �ث �ن��ائ �ي��ة
م� ��ن األوه � � � ��ام وال � �ش � �ع� ��ارات ال �ط��ائ �ف �ي��ة
«الشيعية والسنية» املغلفة باملفردات
ِّ
ال��وط �ن �ي��ة ال�ل�ف�ظ�ي��ة وامل �م ��زق ��ة للنسيج
امل �ج �ت �م �ع��ي وال ��داف � �ع ��ة ب ��ال� �ع ��راق ن�ح��و
كارثة االقتتال األهلي والحرب األهلية
املفتوحة؟

ك ��م ك ��ان ��ت ال� �ح ��رب ف ��ي ال � �ع ��راق غ �ب �ي��ة»،
ي� � �ق � ��ارن ال � �ك� ��ات� ��ب ب �ي��ن م � ��ا ف �ع �ل ��ه ب ��وش
والطريقة التي يقارب بها أوباما نهاية
ّ
ال�ح��رب ،فيلفت إل��ى أن األخ�ي��ر «يرفض
اإلع� � �ل � ��ان االح � �ت � �ف� ��ال� ��ي ع � ��ن اس� �ت� �ك� �م ��ال
املهمة ،ويفضل عوضًا ع��ن ذل��ك التقدم
م ��ن ال �ش �ع��ب األم �ي��رك��ي ب �ب �ش��رى وف��ائ��ه
بوعده االنتخابي بشأن إنهاء التورط
األم �ي��رك��ي ف��ي ال �ع��راق ،وذل ��ك ط�م�ع��ًا في
أن يثير ذلك مشاعر قواعده االنتخابية
ويخرجهم من ال مباالتهم» .ويشير بن
ّ
حورين إلى أن أوباما ،على الرغم من كل
شيء ،لم يكن يريد أن يجري االنسحاب
بهذا الشكل ،وك��ان يأمل أن ُيبقي آالف
الجنود لضمان املصالح األميركية .وإذ
ل��م يتمكن م��ن ذل��ك ،ف��إن خ��روج الجيش
األم � �ي� ��رك� ��ي «س � ُ�ي� �خ� �ل ��ي األرض إلي � ��ران
ويسمح لها بزيادة نفوذها في الدولة
امل� � �ج � ��اورة» .وي �خ �ل��ص ال� ��ى أن� ��ه «ه �ك��ذا
انتهت حرب ال طائل منها كسرت توازن
ال ��رع ��ب اإلق �ل �ي �م��ي ب�ي�ن ال� �ع ��راق وإي � ��ران
ومنحت الجمهورية اإلس�لام�ي��ة مكانة
االمتياز اإلقليمي».

األونيسكو ّ
تسبب خالفًا
بني إسرائيل والسلطة
ّ
حذرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،أمس ،من املفاعيل
التي يمكن أن تترتب إذا اعترفت
منظمة األونيسكو بأن البلدة
القديمة في الخليل ،التي تضم
الحرم اإلبراهيمي ،بأنها موقع
للحماية الوطنية الفلسطينية.
ورأت الصحيفة أنه «ليس هناك
أي سبب كي ال تقبل األونيسكو
هذا الطلب ،بعدما تحولت السلطة
الى عضو فيها ،وإرسال مراقبني
الى أحد أكثر أماكن التوتر في
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
كي توقد هناك شعلة ،مع ما
سيترتب على ذلك ،من تنديد
بإسرائيل يؤدي الى سحق
صورتها إن كان بقي منها
شيء» .ودعت الصحيفة الى أن
تكون إسرائيل مستعدة اليوم
ألجلني ّ
مسميني حاسمني في
املعركة الدبلوماسية .األول ،يأتي
هذا األسبوع ويتمثل باللقاء بني
جميع الفصائل الفلسطينية في
القاهرة ،بهدف اتفاق املصالحة
بني فتح وحماس .والثاني في
السادس والعشرين من كانون
الثاني  ،2012الذي حددته
الرباعية الدولية لبدء املحادثات
بشأن الحدود واألمن.
(األخبار)

شولز :نضغط على إسرائيل
لتحريك عملية السالم

أكد رئيس البرملان األوروبي
الجديد ،كارتن شولز (الصورة)،
أن عرقلة االتفاقات مع إسرائيل
تهدف الى الضغط على الحكومة
اإلسرائيلية لتغيير هذا الوضع
وتحريك عملية السالم ،مشيرًا
إلى أنه إذا عملت إسرائيل بجدية
للخروج من الطريق املسدود،
فإن البرملان األوروبي سوف
يستجيب وفقًا لذلك .وشدد
شولز على أنه ما دامت حكومة
نتنياهو ـ ـ ـ ليبرمان في الحكم،
فليس بإمكان إسرائيل أن تصبح
عضوًا في االتحاد األوروبي ،رغم
أنها قد تنجح في الوصول الى
األسواق األوروبية.
(األخبار)

إسرائيل تعرض بيع
الغاز للهند
ذكرت صحيفة «تايمز أوف
إنديا» أن إسرائيل ،عرضت
على لسان وزير ماليتها ،يوفال
شتاينتس ،خالل محادثات مع
نظيره الهندي براناب مخرجي
ومستشار األمن القومي شيف
شانكار مينون ،خالل زيارته
األسبوع املاضي ،تصدير الغاز
إلى نيودلهي .ونقلت الصحيفة
عن مصادر لم ّ
تسمها أن
الجانبني سيشكالن لجانًا إلجراء
دراسة جدوى العرض.
(األخبار)

