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توقيف شيخ
في حوزته
حزام ناسف
رامح حمية
أوق ـ ــف ال ـج ـيــش أمـ ــس خمسة
أشخاص داخــل سيارتهم في
عرسال ،تبني ّأن أحدهم يحمل
حــزامــا ناسفًا معدًا للتفجير.
وأوض ـحــت م ـصــادر أمـنـيــة ّأن
قوة من الجيش رصدت سيارة
رب ــاعـ ـي ــة الـ ــدفـ ــع فـ ــي ع ــرس ــال
ب ــداخ ـل ـه ــا خ ـم ـســة أش ـخ ــاص،
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ح ـس ــام ال ــدي ــن ال ـغــالــي وثــاثــة
م ــن مــراف ـق ـيــه مـنـهــم مـحـمــد ا.
ومحمد م .إضافة إلــى الشيخ
ُ
السوري محمد ي .الذي ضبط
في حوزته حزام ناسف .وبعد
تفتيش السيارةُ ،عثر داخلها
عـ ـل ــى ث ـ ـ ــاث ب ـ ـن ـ ــادق ح ــرب ـي ــة
وأرب ـع ــة م ـســدســات وقنبلتني
يــدويـتــن وكمية مــن الــذخــائــر،
إض ــاف ــة إلـ ــى جـ ـه ــاز اتـ ـص ــال.
وقــد ســارع جنود الجيش إلى
تـفـجـيــر الـ ـح ــزام ال ـنــاســف في
ُ
عــرســال ،ونقل املوقوفون إلى
ثكنة الجيش في ُأبلح .ولم تكد
ّ
تمر ساعات حتى أخلي سبيل
الـشـيــخ ال ـغــالــي الـ ــذي ذك ــر في
ّ
ات ـصــال مـعــه أن «الــرشــاشــات
ُ
الـ ـت ــي ض ـب ـط ــت فـ ــي س ـي ــارت ــه
ّ
م ــرخـ ـص ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ــه
جــرى إخ ــاء سبيل مرافقيه.
ول ــدى ســؤالــه عــن الشيخ الــذي
كان يحمل الحزام الناسف وال
ّ ّ
رد بأنه لم يخطر
يزال موقوفًا،
ع ـلــى ب ــال ــه اح ـت ـم ــال أن يـكــون
الــرجــل يحمل حــزامــا ناسفًا،
وأن ال ــوف ــد كـ ــان م ـت ـج ـهــا إل ــى
الجرود للقاء مسلحي «جبهة
الـنـصــرة» مــن أجــل «الحصول
ع ـلــى وع ــد مـنـهــم ب ـع ــدم إي ــذاء
وإعـ ـ ـ ــدام ّأي م ــن الـعـسـكــريــن
املخطوفني لديهم» ،وأن الزيارة
مـنـ ّـسـقــة م ــع األج ـه ــزة األمـنـيــة
الرسمية.

يأمر كــل حــن بصرف ماليني الليرات
ألحـ ــد ال ـض ـب ــاط ال ـعــام ـلــن ف ــي مكتبه
(ض ــاب ــط م ــن فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات بــرتـبــة
مقدم ُيدعى ع .خ .عمل في ديوان ريفي
ً
بناء على طلبه) ،حتى باتت سجالت
املديرية تحفظ ق ــرارات يصل مجموع
قـيـمـتـهــا إلـ ــى م ـئ ــات م ــاي ــن ال ـل ـي ــرات
التي ُد ِفعت للمقدم املذكور تحت بند
«مساعدات اجتماعية».
ي ـ ـشـ ــرح امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون األم ـ ـن ـ ـيـ ــون ذل ــك
بــالـقــول :هـنــاك بـنــد فــي امل ــوازن ــة يتيح
للمدير العام دفــع األمــوال كمساعدات
اجتماعية للضباط والرتباء واألفــراد
واملـ ــدن ـ ـيـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي امل ــؤس ـس ــة
أو املـتـقــاعــديــن مـنـهــا .لـكــن ري ـفــي كــان
يصرف األموال باسم الضابط املساعد
لـ ـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـج ــة «وض ـ ـع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ع ـه ــدت ــه
الستخدامها وقــت الحاجة بعيدًا عن
ال ــروت ــن اإلداري» .وت ـس ــأل امل ـص ــادر:
«حتى لو نظرنا إلى األمر بحسن نية،
فـلـمــاذا يضع ريـفــي نفسه فــي موضع
الـشـبـهــة؟» .تجيب م ـصــادر أخ ــرى عن
هذا السؤال لتلفت إلى أن سوء اإلدارة
أصـ ــاب تـقــريـبــا ك ــل ق ـط ـعــات املــديــريــة.
وتـخـتــم بــال ـقــول :لــم يـكــن ريـفــي وحــده
املسؤول .شركاؤه في إدارة املؤسسة،
ً
ً
لــم يكونوا أفضل منه عـمــا .خــذ مثال
املـســاعــدات املــرضـيــة .يـجــري التحقيق
ح ــالـ ـي ــا مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـض ـب ــاط
والرتباء ُيشتبه في تأليفهم ما يشبه
العصابة بهدف سرقة أموال املؤسسة
ك ـب ــدالت مل ـس ــاع ــدات مــرض ـيــة وهـمـيــة،
ت ـسـ ّـرب مــن التحقيقات أن مجموعها
بلغ مليارات الليرات.

سياسة

ابراهيم األمين

عن حزب الله والمالكي والعراق
انقسمت اآلراء حول استضافة حزب الله لرئيس الوزراء العراقي
السابق نوري املالكي .بعضها كان مؤيدًا وداعمًا بال شك .لكن
البعض اآلخر رفع الصوت محتجًا ومنتقدًا .نتحدث عن الشريحة
املحسوبة على التيار ّ
املؤيد للمقاومة ،الحاسمة في خيار املمانعة،
ّ
وإن كان بينها من يقف ربما بعيدًا عن املعمعة العراقية ،ويفوته تاليًا
عددًا أساسيًا من املعطيات والوقائع .في النهاية ،نحن اليوم أمام
عراق جديد ،وما صار قائمًا في هذا البلد بعد غزوة «داعش» في
حزيران املاضيّ ،
جب ما قبله.
بعد الغزو األميركي ،ظهرت بوادر نزعة انعزالية عند قسم كبير من
فريق الحكم الجديد .خاض الجميع معركة الوصول الى السلطة في
الداخل .أما خارج العراق ،فكانت العني على مواقف ايران من جهة،
وحزب الله من جهة ثانية .وظل الكل يراقب حركة وخطوات املرجع
ّ
السيد علي السيستاني من التطورات بكثير من الدقة والحرص .وما
لم يقله أحد من هؤالء طوال السنوات املاضية ،هو أن التحدي في
بالد الرافدين كان مختلفًا .صحيح أن االحتالل األميركي أزاح نظامًا
ّ
مستبدًا ،في خطوة مثلت انتصارًا لكل معارضي صدام حسني.
لكن في مكان آخر داخل هذا البلد وخارجه ،بقيت الصورة الحقيقية
لالحتالل األميركي املوصوف .وفي مفهوم إيران وحزب الله ،كان
ً
احتالال ليس فيه من خير مقصود ،ومن الواجب مقاومته ،على
قاعدة أن آثاره تتجاوز العراق لتصيب خصوم أميركا ،من إيران إلى
سوريا الى حزب الله.
عند تشكل مجلس الحكم األول ،أصيب الجميع بالصدمة جراء
اندفاع قيادات عراقية بارزة صوب التفاهم مع األميركيني .كان بني
هؤالء القوى الشيعية ،كما تمثل اليسار واإلخوان املسلمني .الكل كان
أمام استحقاق مضطر ألن يتخذ منه موقفًا ،لكن لكل حساباته .من

السيستاني رفض تغطية فساد
الحكم ،ولم يرفض مقاومة المحتلو لوال فتاويه
لكان العراق مذبحة يومية مفتوحة
المالكي مسؤول عن فشل الحكم ،لكن
خصومه الخارجيين يرفضون وقوفه إلى
جانب سوريا وحزب الله
جانب إيران ،كان هناك سعي من اليوم األول ،على جعل االحتالل
مكلفًا للجانب األميركي ،وفي الوقت نفسه مساعدة العراقيني على
اعادة انتاج حكم جديد ،ولو عبر ما سمي العملية السياسية .ومن
جانب حزب الله ،كان هناك هاجس املحافظة على وحدة الشعب
العراقي من خالل املقاومة املباشرة لالحتالل .ومن جانب املرجعية،
كان هناك هاجس عدم عودة النظام البائد ،والتعجيل في إنهاء
االحتالل .عناوين كانت تفترض دقة في املقاربة .وحصل اآلتي:
 رفضت ايران االحتالل او التعاون معه .ووسعت من عالقاتها معجميع األطراف العراقية من دون استثناء.
 رفضت املرجعية الشيعية اعطاء الشرعية لالحتالل ورفضتالتواصل مع ممثليه ،وحرصت على ممارسة ضغوط مستمرة
على الحكم السياسي للتعجيل بتولي زمام األمور وإخراج الجيش
األميركي من البالد .ومارست غض الطرف عن كل الدعوات الى
املقاومة أو حتى أنشطتها .هذه املرة ،لم تكن الحوزة صامتة كما
يعتقد كثيرون .كانت لديها حسابات كثيرة .عملها كان يتكامل مع
جهد ايران ومقاربة الولي الفقيه هناك .تعلم املرجعية جيدًا حجم
الجهد الذي بذله حزب الله ،على سبيل املثال ،في تقديم الدعم الكبير
ملجموعات املقاومة ،بما فيها مجموعات من غير الشيعة ،مع حرصه
على إبقاء الحركة عراقية بحتة من دون أي سعي ،ولو للحظة ،من
أجل خلق كيان له هناك .وتشهد بيروت على اجتماعات كثيرة بهذا
الشأن .كما كان حرص إيران ّ
جليًا في حفظ موقع املرجعية وفق آلية
منعت حتى اليوم ،أي صدام بني املقلدين ،وهو األمر الدائم في مثل
هذه الحاالت.
 أصر حزب الله على حفظ تمايزه كحركة مقاومة ضد االحتاللاإلسرائيلي ،ودعم حركة املقاومة ضد االحتالل األميركي .وابتعد
قدر املستطاع عن الشأن الداخلي ،حتى تطورت األوضاع ،وسارع
العراقيون الى طلب وساطته في أمور تحصل في ما بينهم ،أو في
قضايا يرون مناسبًا بحثها مع إيران بواسطة حزب الله.
في هذا السياق ،حصل الكثير من التطورات .وعندما جرى انتخاب
نوري املالكي رئيسًا للحكومة ،تم ذلك بموافقة الجميع .حتى دول
الخليج سعت الى احتوائه وإلى بناء عالقة قوية معه .لكن للمالكي
أكثر من نسخة .واحدة عندما تولى الحكم ،وثانية عند التجديد

لواليته ،وثالثة في املرحلة األخيرة .وفي كل املراحل ،لم يجرؤ أحد
على إعفاء املالكي من مسؤوليته عن أخطاء كثيرة حصلت في
العراق ،وخاصة على صعيد إعادة بناء الدولة ،وربما يكون هذا
السبب الرئيسي لقيام اعتراضات من داخل التركيبة العراقية على
بقائه في منصبه .هو اشتهر بتفكيك الصحوات ملصلحة جيش
عراقي ّ
تبي أنه لم ينب كما يجب ،وهو الذي اصطدم مع األكراد ،ثم
وسع مشاكله نحو سوريا ونحو السعودية على وجه الخصوص.
لكن من الخطأ املنهجي والعلمي القول بأن املالكي صنيعة
ّ
األفغانية أواالستناد
األميركيني ،وأن اختياره غير بعيد عن الحالة
الى معلومات أو كتابات أميركية غير صحيحة ،وال سيما أن
األميركيني نادرًا ما قالوا الحقيقة في إعالمهم أو حتى في وثائقهم
ّ
أميركية ،والكلمة املفتاح التي أوصلته
السرية .كيف يكون صناعة
إلى منصبه جاءت على لسان السيد مقتدى الصدر في اجتماع
شهير في عام « :2006إما املالكي أو أحرق العراق» .هو الصدر نفسه
الذي قاد حركة املقاومة العلنية الوحيدة لالحتالل األميركي .وهو
نفسه من قاد حملة اعتراضية ضد املالكي الحقًا .أما االعتراض
الخارجي عليه ،فلم يكن يومًا بسبب حرص هؤالء على قيام دولة
قوية وناجحة في العراق ،بل لكون املالكي عاند توسع الحكم الذاتي
الكردي في الشمال ،وعندما فكك الصحوات ،كان يرفض مشروعًا
أميركيًا ـ خليجيًا لبناء جيش رديف في غرب العراق ،ثم هو من قاد
معركة وقف العمل باالتفاقية األمنية التي تسمح لألميركيني بالبقاء
في العراق .أما سبب تصاعد ّ
حدة الغضب الخارجي عليه ،وخاصة
األميركي والخليجي ،فكان التزامه منذ عام  2012سياسة إقليمية
تصب في سياق عمل محور املقاومة ،املمتد من إيران إلى سوريا
ولبنان .وليس منطقيًا تجاهل أن نوري املالكي هو املسؤول العربي
الوحيد الذي جاهر بدعم الرئيس السوري بشار األسد ،وذلك في
حضرة الرئيس األميركي ،وفي عقر البيت األبيض .وللمالكي دوره
الكبير ،والكبير جدًا ،في توفير وسائل دعم اقتصادية لسوريا خالل
األزمة األخيرة.
أما في ما يخص املوقف املباشر للمرجعية في النجف ،فإن عدم
إصدار فتوى تدعو الى الجهاد في العراق ضد االحتالل األميركي لم
يكن يعني العكس .لم يرفض السيستاني املقاومة .لكن ما هو أهم،
كان في إصدار الفتاوى وممارسة الضغوط الكثيفة ملنع اي رد فعل
من املجموعات الشيعية على عمليات القتل اليومية التي يتعرضون
لها من دون توقف منذ  9سنوات على األقل .ولو ترك السيد
السيستاني األمر من دون ضوابط ،لكانت صورة الحرب األهلية
في العراق اليوم على وجه لم يعرفه التاريخ .عدا عن أن الجميع في
العراق يعرف جيدًا أن املرجعية لم تكن على الدوام راضية عن أداء
الحكومات التي تعاقبت على إدارة العراق .وعندما تدخل السيستاني
هذه املرة داعيًا الى الجهاد ضد «مجانني العصر» إنما فعل ذلك
ضمن إطار يحول دون فوضى كامنة يمكن أن تنفجر وتؤدي الى
ما ال تحمد عقباه .وهو الذي يعرف كما اآلخرين األسوأ في القابل
من األيام.
أما عن حزب الله والعراق ،فهو كان الوحيد الذي بادر إلى دعوة
العراقيني جميعًا ،وخصوصًا معارضي النظام ،إلى عقد اتفاق
سياسي ـ ـ اجتماعي على طريقة الطائف في لبنان ،بقصد تجنب
الغزو ومرارة االحتالل .وعندما حصل الغزو ،لم يبادر حزب الله
إلى فرض مقاومة من الخارج ،بل استند إلى وجود قوى من كل
األطياف .وهناك شهود أحياء على مجيء مجموعات من قوى
وقيادات إسالمية سنية وعلمانية وعروبية الى بيروت ،طلبًا لدعم
الحزب.
حزب الله واجه أيامًا صعبة مع القيادات التي تعاقبت على الحكم في
ّ
بأولوية الصراع مع
العراق .وتعرض النتقادات كثيرة بسبب انشغاله
اسرائيل .وكعادته في مثل هذه الحاالت ،اعتصم بالصمت .وهو لم
يعمل يومًا في العراق بخالف ما أفتى به السيد السيستاني .وكان
له دوره الكبير في إقناع املالكي بعدد من األمور السياسية املتعلقة
باملنطقة .ومع توسع انتشار «داعش» ،لم يكن الحزب ليقف مكتوف
األيدي .وكما حضر في سوريا في اللحظة املناسبة ،فقد تدخل
في العراق في اللحظة املناسبة أيضًا .وكوادر املقاومة ال يوفرون
للعراقيني دعمًا وخبرات فحسب ،بل يضعون في ّ
تصرفهم خبرتهم
ّ
املتعلقة بإدارة بالد فيها واقع من التنوع الطائفي واملذهبي شبيه
بلبنان.
ما يرفض كثيرون التعامل معه بواقعية شديدة ،هو أن املرحلة
املقبلة سوف تشهد حربًا كبيرة ومكثفة .وسوف يرى املتحمسون
للمجانني التكفيرينيّ ،
بأم العني ،كيف تشاركهم إسرائيل ـ وهذا
ما حصل أخيرًا في محاذاة الجوالن ـ القتال بالنار ،وليس بإلقاء
البطانيات والحليب!

3

