14

االثنين  10آب  2015العدد 2661

العالم

على الغالف

ّ
انتفاضة الرافدين تهز عروش حك ـ
الشارع العراقي يشتعل ،وما من قادر على ضبطه .حيدر العبادي في الواجهة،
هو وتركيبة من األحزاب اإلسالمية ّ
يحملها المتظاهرون مسؤولية كل ما يجري في
البالد .وبين هؤالء وأولئك ،طامعون في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،يسعون إلى
استغالل الوضع لتحقيق مآربهم :بعضهم في الداخل يريد استعادة سلطة فقدها
في التشكيلة الحكومية األخيرة ،وبعضهم اآلخر في الخارج يريد إجراء تعديل بنيوي في
الحكم في بغداد يدفع بها إلى إعادة النظر في اصطفافها اإلقليمي

التيار الصدري والمجلس األعلى أول من التقط خطورة ما يجري على األرض (أ ف ب)

إيلي شلهوب
حالة من القلق الشديد تنتاب الطبقة
الـحــاكـمــة فــي ب ـغ ــداد .مــا يـحـصــل في
ً
وسط العراق وجنوبه ليس تفصيال
ع ــاب ـرًا .ت ـظــاهــرات تـ ــزداد زخ ـمــا يومًا
بعد يوم .ترفع شعارات مطلبية ّ
تمس
حياة كل مواطن عراقي .تظاهرات ال
أطر تنظيمية لها يمكن التحكم فيها،
وب ــات واض ـحــا أنـهــا بــاتــت تـهــدد من
جهة األح ــزاب اإلســامـيــة بإخراجها
من السلطة ،ومن جهة أخرى تحولت
إل ــى مــوجــة تــركـبـهــا بـعــض األطـ ــراف
املستاءة من أداء رئيس الوزراء حيدر
العبادي إلطاحته.
صـحـيــح أن ــه س ـبــق أن ش ـهــد ال ـعــراق
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات م ـط ـل ـب ـي ــة ،كـ ـ ــان آخ ــره ــا،
قـ ـب ــل امل ـ ــوج ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،تـ ـل ــك ال ـت ــي
شهدتها الـبـصــرة ،لكنها تـظــاهــرات
كــانــت منظمة مــن قبل أحــد األح ــزاب
املـشــاركــة فــي كعكة السلطة ،وكانت
تخفي خالفات على تقاسم السلطة
وال ـثــورة ،ســرعــان مــا ي ــؤدي التفاهم
ب ـش ــأن ـه ــا إلـ ـ ــى سـ ـح ــب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
مــن ال ـش ــارع .فــي ت ـظــاهــرات الـبـصــرة
املــذكــورة ،كــان الـخــاف بــن «منظمة

ب ــدر» امل ـس ـتــاءة مــن رف ــض «املـجـلــس
األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى» ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــولـ ــى رئـ ــاسـ ــة
مجلس املـحــافـظــة ،إع ـطــاء هــا حصة
مــن املـنــافــع ،رغــم أن للمنظمة تسعة
أع ـضــاء فــي املـجـلــس ،مــا دفـعـهــا إلــى
تـحــريــك ال ـش ــارع بـعـنــاويــن مطلبية
ضــد املحافظ الــذي ال يختلف اثنان
على أنه فاشل.
لكن ما يحصل منذ  31تموز املاضي
أمـ ـ ـ ــر مـ ـخ ـتـ ـل ــف ت ـ ـمـ ــامـ ــا .ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
ت ـحــرك ـهــا م ـن ـظ ـمــات مـجـتـمــع مــدنــي
ً
هي أصــا خــارج املنظومة الحاكمة.
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ك ــان
ك ــامل ـع ـت ــاد :اتـ ـه ــام امل ـش ــارك ــن بــأنـهــم
بعثيون وصــدامـيــون ومــن مخلفات
النظام السابق ،لكنها حجة لم تنفع.
واقــع الحال في الـعــراق جعل الناس
ت ـهـ ّـب تـلـقــائـيــا لـلـمـطــالـبــة بحقوقها
املـ ـ ـه ـ ــدورة .درجـ ـ ــات حـ ـ ــرارة خـيــالـيــة
ورطوبة بأرقام قياسية ،وفي الوقت
نفسه ال كهرباء وال مــاء في املنازل.
تظاهرات البصرة سرعان ما خرجت
عـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،وتـ ـ ـم ـ ــددت ب ــات ـج ــاه
ب ـ ـغـ ــداد ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـن ـج ــف وك ــرب ــاء
واملثنى وذي قار.
بـ ـ ـ ــدأت املـ ـط ــال ــب ب ــاالحـ ـتـ ـج ــاج عـلــى

تــردي الكهرباء ،رغــم نحو  ٤٠مليار
دوالر صرفت على هذا القطاع خالل
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .لـكـنـهــا ســرعــان
مــا رفـعــت ش ـعــارات مكافحة الفساد
وإلغاء مجالس املحافظات ،لتطاول
املنظومة الحاكمة برمتها ،وعمادها
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة
بتعديل حكومي وبإلغاء املحاصصة
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــات
تكنوقراط.
ت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرات واك ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا «ه ـ ـج ـ ـمـ ــة
فايسبوكية» غير مسبوقة استهدفت
شخصني على وجه الخصوص ،وإن
كانت لم توفر رئيس الوزراء السابق
ن ـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي و«رئ ـ ـيـ ــس امل ـج ـلــس
األعلى» عمار الحكيم وغيرهما من
ق ــادة ال ـع ــراق :وزي ــر الـكـهــربــاء قاسم
الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــداوي (مـ ـ ــن «تـ ـح ــال ــف الـ ـق ــوى
ال ــوط ـن ـي ــة») ون ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء ب ـهــاء األع ــرج ــي (م ــن الـتـيــار
ال ـ ـصـ ــدري) .األول س ـبــب اس ـت ـهــدافــه
واضح ،فهو يتولى الوزارة املسؤولة
ع ـ ــن أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،وإن ك ـ ـ ــان ال
يتحملها وحــده ،فهي مستمرة منذ
الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق ف ــي ع ــام
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أما األعرجي ،فهو حكاية بحد ذاته.
رم ــز لـلـفـســاد واإلف ـس ــاد فــي ال ـعــراق،
ع ـلــى م ــا ُي ـت ـهــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنــه
كـ ــان ي ـتــولــى رئ ــاس ــة ه ـي ـئــة ال ـنــزاهــة
ال ـتــي ج ـمــع م ــن خــال ـهــا ثـ ــروة تـقــدر
بـمـئــات مــايــن ال ـ ــدوالرات .ومل ــا ُعـ ِّـن
في حكومة العبادي الحالية ،سعى
إلــى مـ ّـد يــده نحو وزارة النفط التي
يتوالها القيادي في املجلس األعلى
ع ــادل عـبــد امل ـه ــدي .وق ـت ـهــا ،وبينما
كـ ـ ــان األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ج ــول ــة خ ــارج ـي ــة،
ذهب األعرجي لتفقد إحدى املنشآت
النفطية في البالد .ثارت ثائرة عبد
امل ـهــدي وه ــدد الـعـبــادي باالستقالة
إذا ك ـ ـ ـ ّـرر األع ـ ــرج ـ ــي ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوة،
ع ـلــى م ــا ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات .م ــا كــان
مــن الـقـيــادي ال ـصــدري إال أن سحب
ي ــده مــن وزارة الـنـفــط وص ــوب نحو
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـت ــي ه ـي ـمــن على
استثماراتها .صفحات «الفايسبوك»
حافلة بصكوك ملكية عقارات باسم
األعرجي ،بعضها في ...لندن.
كثيرة هي املــؤشــرات التي تــدل على
أن واض ــع تـظــاهــرات ال ـيــوم مختلف
ع ــن ك ــل الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة .بــاتــت
الحديث اليومي للطبقة السياسية.

حيدر العبادي اضطر إلى تبني لغة
تحاكي لغة املتظاهرين ،وذلك حتى
قـبــل املــوقــف الــافــت للمرجعية يــوم
الـجـمـعــة .فــي ه ــذا ال ـي ــوم ،أك ــد أحمد
الصافي ،ممثل املرجعية في كربالء،
أن على حكومة العبادي أن تضرب
املـتــورطــن بــالـفـســاد بـيــد مــن حــديــد.
سبق للمرجعية أن قالت الكالم نفسه
أيام نوري املالكي .خطاب انتهى إلى
قــرار مــن السيد السيستاني برفض
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال أي م ـ ــن وزراء ح ـك ــوم ــة
املــالـكــي إلــى أن انـتـهــى إلــى السقوط
مــن الـحـكــم .ال بــد أن الـعـبــادي التقط
اإلشارة ،وهو يدرك أن دعم املرجعية
له هو الشيء الوحيد الذي يبقيه في
الـحـكــم ،فــي ظــل ع ــدم رض ــا كثير من
الـقــوى السياسية ،يتقدمها الحشد
الشعبي ،عنه.
بــل أك ـثــر مــن ذل ــك ،ي ـبــدو واض ـحــا أن
األح ـ ــزاب اإلســام ـيــة الـحــاكـمــة قــرأت
أمـ ـ ـ ــورًا عـ ــديـ ــدة بـ ــن الـ ـسـ ـط ــور ،دف ــع
بـهــا إل ــى االج ـت ـمــاع ب ــداي ــة األس ـبــوع
امل ــاض ــي .اج ـت ـمــاع ان ـت ـهــى إل ــى ق ــرار
بالنزول إلى الشارع لسحبه من بني
أيــدي منظمات املجتمع املدني التي
تحرك التظاهرات .هذا ما دفع ،على
سبيل املـثــال ،السيد مقتدى الصدر
إلى إعالن دعمه مطالب املتظاهرين،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا تـسـتـهــدف في
األسـ ــاس أح ــد كـ ــوادره وممثليه في
الـحـكــم .كــذلــك وضــع املجلس األعلى
اسـتـقــالــة وزرائ ــه فــي تـصــرف رئيس
ّ
الحكومة ،عــل ذلــك يــؤدي إلــى تهدئة
امل ـح ـت ـجــن .وه ــو م ــا يـفـســر مـطــالـبــة
هـ ــذه األح ـ ـ ــزاب ألح ـم ــد ال ـش ـل ـبــي بــأن
يـ ـخ ــوض غـ ـم ــار ال ـ ـشـ ــارع بــاع ـت ـبــاره
ع ـل ـمــان ـيــا ي ـم ـكــن أن ي ـس ــاع ــد ضـبــط
الوضع.
م ـصــادر واس ـعــة االطـ ــاع قــريـبــة من
دوائ ـ ــر ال ـح ـكــم ف ــي الـ ـع ــراق ت ـق ــول إن
التيار الصدري واملجلس األعلى أول
م ــن ال ـت ـقــط خ ـط ــورة م ــا ي ـجــري على
األرض ،لكونهما الحزبني الوحيدين
اللذين يمتلكان مكاتب في كل أنحاء
الـ ـع ــراق (خ ــاف ــا ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـثــال
لحزب الــدعــوة النخبوي البعيد عن
نبض الشارع).
تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزبـ ــن إن
الـنـشـطــاء الــذيــن يمسكون بــالـشــارع
ال ـي ــوم ه ــم م ــن ال ـت ـي ــارات الـعـلـمــانـيــة
املـنـضــويــة ف ــي إط ــار آالف منظمات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي أنـ ـش ــاه ــا
ودرب ـه ــا ومــول ـهــا األم ـيــرك ـيــون على
م ــدى الـخـمـســة عـشــر عــامــا املــاضـيــة.
وتضيف أن ما ينادي به املتظاهرون
مـ ـط ــال ــب مـ ـحـ ـق ــة تـ ـحـ ـظ ــى ب ـت ـغ ـط ـيــة
اج ـت ـمــاع ـيــة مـنـقـطـعــة ال ـن ـظ ـيــر ،لـكــن
«الطابة تكبر بشكل مخيف ،هنالك
نية في خربطة الوضع في الجنوب
وضـ ــرب األح ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة» الـتــي
ّ
يحملها املتظاهرون املسؤولية عن
كل ما حصل في العراق منذ سقوط
النظام الـســابــق .ولعل مــا يعزز هذا
الحديث ،تمدد شعارات املتظاهرين
إلى املطالبة بإخراج اإلسالميني من
الحكم والحد من النفوذ اإليراني في
ال ـعــراق .تضيف امل ـصــادر أنــه حــراك،
بغض النظر عــن طبيعته ،إال أنــه ال
شك يحظى ،أو سيحظى ،بدعم قوى
إقليمية ،تتقدمها تركيا والسعودية،
تسعى إلى تغيير الوضع القائم في
بالد الرافدين.
املصادر املطلعة تؤكد أن األميركيني
ي ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــون األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
(الـ ـشـ ـيـ ـعـ ـي ــة) بـ ـ ــ«نـ ـ ـك ـ ــران ال ـج ـم ـي ــل»
وي ـحـمـلــونـهــا م ـســؤول ـيــة إخــراج ـهــم
م ــن الـ ـع ــراق ف ــي عـ ــام  2011ورف ــض
حـتــى إب ـق ــاء ق ــوة رم ــزي ــة فـيــه بصفة
ً
مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ك ــون ـه ــم
ي ـ ـ ـمـ ـ ــاهـ ـ ــون بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وبـ ـ ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران،
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــرون وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي ال ـح ـكــم
اسـتـمــرارًا للنفوذ اإليــرانــي فــي بالد

