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حسن خلف *
«ل ــن تـقــع أرم ـل ــة أو يـتـيــم تـحــت رح ـمــة رجــل
ق ــوي بـعــد اآلن» .ب ـهــذه الـكـلـمــات املـتــرجـمــة
ب ـت ـصــرف ّ
وج ـ ــه أوروك ـغ ـي ـن ــا ح ــاك ــم مــديـنــة
لـ ـج ــش الـ ـس ــوم ــري ــة ( 2400ق .م ).نـ ـ ــداءه
اإلصالحي ألهل مدينته في جنوب العراق،
حـيــث أخ ــذ عـلــى عــاتـقــه حـمــايــة فـقــرائـهــا من
جـشــع األث ــري ــاء والـكـهـنــة وامل ــراب ــن .فـصــادر
أمــاك النخبة وأعــاد توزيعها وبذلك يكون
حــاكـمـنــا ال ـســومــري ه ــذا ق ــد ق ــدم نـفـســه لنا
ك ـ ــأول م ـص ـل ــح فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ب ـ ــاد ال ــراف ــدي ــن
امل ــدي ــد ،ول ـك ــن ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن الـغـمــوض
ي ـل ــف ال ـ ـظـ ــروف الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت م ـن ـهــا ه ــذه
اإلص ــاح ــات ،ال ـتــي لــم تـتـضــح بـعــد لعلماء
الـســومــريــات .وكــأوروكـغـيـنــا يـحــاول رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي إع ـ ــادة
ت ـعــريــف ن ـف ـســه شـعـبـيــا م ـمــا س ـمــي وقـتـهــا
مرشح «املقبولية الوطنية» ،أي من يحظى
بــرضــى جـمـيــع الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ،إل ــى رمــز
اإلص ــاح ومـحــاربــة الـفـســاد .األم ــر ال ــذي إن
ّ
صح فسيعني االصطدام بالطبقة السياسية
وحمايتها في الوقت نفسه.
العراقية ّ
فما الذي حفز العبادي ومن خلفه املرجعية
على أداء هذا الدور؟ وما سبب صمت السفارة
األميركية هذه املرة عن حملة العبادي ضد
ال ـف ـس ــاد؟ فـ ـع ــادة م ــا ت ـتــدخــل واش ـن ـط ــن في
مثل هــذه الحمالت متهمة القائمني عليها
باإلستبداد ،وبقمع املعارضة.
ولـ ـك ــن يـ ـب ــدو أن األولـ ـيـ ـغ ــارشـ ـي ــا ال ـعــراق ـيــة
بـ ــدأت تـشـعــر بــال ـق ـلــق م ــن ت ـصــاعــد شعبية
وق ـ ـ ــوة ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ورمـ ـ ـ ـ ــوزه م ـقــابــل
تراجع شعبية وفشل برامجها وساستها،
وإمكانية اتجاه بعض قوى الحشد الشعبي
ٌ
سواء
إلى تبني مطالب الحراك الجماهيري،
ً
اآلن أو مستقبال والبناء عليه لتطرح نفسها
ً
ب ــدي ــا لـلـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة ،وهـ ــو م ــا الحـظــه
الكاتب الـعــراقــي الوطني صــائــب خليل ،إال
أن ال ـت ـحــريــض ع ـلــى ال ـق ــوى األس ــاس ـي ــة في
ال ـح ـشــد ق ــد بـ ــدأ م ــن م ـم ـثــل األول ـي ـغــارش ـيــة
العراقية ذاتها ،أي حيدر العبادي .فالرجل
ذكر بحذر ومواربة أن علينا «عزل» الحشد
الشعبي عن العملية السياسية باعتبارهم
عسكرًا مكانهم امليدان ال قبة البرملان ،حيث
قال «إن للعمل السياسي مجاله ،كما للعمل
االنتخابي مجاله ،ألم ُ
تغد طريقة عملنا أن
نبعد القوات املسلحة عن العمل السياسي؟
ج ـيــد ،إذًا ل ـ َـم ال ن ـعــزل الـحـشــد الـشـعـبــي عن
ً
الـعـمــل الـسـيــاســي؟ يـجــب أن نـضــع فــاصــا»
(راج ـ ـ ــع خ ـط ــاب ــه بــإح ـت ـفــال ـيــة يـ ــوم ال ـش ـبــاب
العاملي ببغداد يوم  12أب .)2015
وال يخفي العبادي هنا خشيته من استغالل
قــوى الحشد ملا سماه «املكاسب» املتحققة
من معارك «تحرير الوطن».

ما بين األوليغارشيا والحشد
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـح ــاول ــة ال ـب ـع ــض الـ ـي ــوم،
وخــاصــة بـعــض املـتـظــاهــريــن واإلعــام ـيــن،
تـحــويــل الـعـبــادي إل ــى رج ــل اإلص ــاح األول
وم ـن ـقــذ الـ ـع ــراق وأمـ ـل ــه ،إال أن ال ــرج ــل ركــن

م ــن أركـ ــان األول ـي ـغــارش ـيــا املـتـهـمــة بالفشل
والفساد والضعف .وهو أصال كان قد جيء
به ضمن اتفاق الطبقة السياسية للحفاظ
ع ـلــى ن ـظ ــام امل ـح ــاص ـص ــة ،ال ـ ــذي م ــا كـ ــان له
أن يستمر بشكله الـحــالــي إال بالسير بما
يسمى «حكومة الشراكة» ،أي أن تشترك كل
القوى ومكونات الشعب العراقي في الحكم،
فــا يـعــود مــن مصلحة أحــد محاسبة أحــد،
ويـظــل الـبــرملــان حلبة للمهاترات الطائفية
والفئوية.
ً
وف ـ ـعـ ــا جـ ـ ــرى ت ـع ـط ـي ــل ع ـ ـشـ ــرات الـ ـق ــوان ــن
واملـ ـش ــاري ــع ال ـح ـيــويــة ل ـل ـب ــاد ،م ـثــل قــانــون
البنية التحتية ،وتسليح الجيش ،وقانون
األحـ ــزاب وغـيــرهــا .وتـعــد األحـ ــزاب القومية
ال ـكــرديــة ،وامل ـج ـلــس األع ـلــى لـعـمــار الحكيم
والـكـتـلــة ال ـصــدريــة ملـقـتــدى ال ـص ــدر والـكـتــل
الـسـنـيــة والـ ـن ــواب ال ـتــاب ـعــون إليـ ــاد ع ــاوي
وأس ــام ــة الـنـجـيـفــي م ــن أك ـبــر امل ــداف ـع ــن عن
حكومة الشراكة هذه .وما كان لكل هؤالء أن
ينجحوا لوال دعم املرجعية ،وذلــك بإطاحة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـ ـب ـ ــق نـ ـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي
صاحب املشروع املضاد واملسمى «حكومة
األغلبية» ،واملقصود باألغلبية هنا أغلبية
سياسية داخل البرملان.
ً
ول ـ ـكـ ــن ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن فـ ـش ــل ن ـ ـظـ ــام «حـ ـك ــوم ــة
الـ ـش ــراك ــة» وك ــون ــه سـ ـت ــارًا م ـث ــال ـي ــا لـلـنـهــب
والفساد ،فإن تحوالت سوق النفط العاملية
وهبوط أسعارها قلال من مداخيل الدولة،
وأض ـع ـفــا مــن قــدرتـهــا عـلــى ال ـت ــزام نفقاتها
وم ـص ــاري ـف ـه ــا ال ـك ـث ـي ــرة .ف ـل ــم ي ـع ــد ال ـف ـســاد
ً
تفصيال يمكن ّ
تحمله ألنه بات
فولكلورًا أو
يهدد سالمة النظام.
وه ــو مــا قــد يعيد إل ــى الــواجـهــة م ــرة أخــرى
مـ ـش ــروع «ح ـك ــوم ــة األغ ـل ـب ـي ــة» الـ ـ ــذي ي ـعــده
البعض أكثر عرضة للمساءلة واملحاسبة
م ــن «الـ ـش ــراك ــة» .وخ ـط ــورت ــه بــالـنـسـبــة إلــى
األولـيـغــارشـيــا هــو نـشــوء تـحــالــف ال ـيــوم أو
ً
مستقبال بني ما تبقى للمالكي من شعبية
ورمزية عند بعض جمهوره ،وبعض قوى
الحشد الشعبي التي زادت قوتها وشعبيتها
أخـ ـيـ ـرًا ،لـكـنـهــا (أي األول ـي ـغ ــارش ـي ــا) ت ــدرك
أن املــالـكــي يملك (أو كــان يـمـلــك) أكـبــر كتلة
نيابية (دولــة القانون) ،وأنــه كان قد حصل
على أكبر عــدد مــن األص ــوات فــي انتخابات
 ،2014لـكـنــه لـيــس أخ ـطــر ال ـت ـهــديــدات الـتــي
تواجهها .فهناك قــوى عسكرية وسياسية
كـمـنـظـمــة بـ ــدر ،ال ـتــي ت ـعــد إحـ ــدى أه ــم قــوى
الـحـشــد الـشـعـبــي ب ـق ـيــادة هـ ــادي ال ـعــامــري،
وحليفة املالكي ،واألقــرب للحكومة من بني
ق ــوى الـحـشــد املـهـمــة ،حـيــث أنـهــا كــانــت ومــا
زالت جزءا من دعاة «األغلبية».
وهناك أيضًا قوى «الحشد الشعبي املقاوم»
وه ــي ال ـقــوى ال ـتــي حــاربــت املـحـتــل وقــاتّـلــت
ضد القاعدة ومشتقاتها في سوريا ومثلت
أخـ ـيـ ـرًا ن ـ ــواة ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ،كـعـصــائــب
أه ــل ال ـح ــق وح ــرك ــة ال ـن ـج ـبــاء (امل ـن ـش ـقــة عن
ال ـع ـصــائــب ال ـت ــي م ــا زال ل ـهــا م ـقــات ـلــون في
ســوريــا) وكـتــائــب حــزب الـلــه ال ـعــراق األقــرب
تنظيميًا وتدريبًا لسميه اللبناني ،وكتائب
سيد الـشـهــداء (املنشقة عنها) ،وكــل هــؤالء

خ ـ ــارج ال ـح ـكــومــة وتـمـثـيـلـهــم ف ــي الـعـمـلـيــة
السياسية شبه معدوم.
وم ــا ت ــدرك ــه األول ـي ـغــارش ـيــا أي ـضــا أن ــه على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن حـ ـ ــرص ه ـ ـ ــؤالء أال ي ـص ـطــدمــوا
بالسيستاني وتأكيدهم على أبوته للحشد،
إال أن أيا من قادتهم ،كما جزء ال بأس به من
مقاتليهم ،ال يرجع إليه بالتقليد( ،كقيادة
بــدر التي تقلد الخامنئي) .ولقد سبق لهم
أن ص ــرح ــوا ع ـل ـنــا وسـ ـ ـرًا بـ ــأن امل ــال ـك ــي كــان
أفضل وأسرع استجابة وايمانًا بحاجاتهم
الـ ـجـ ـه ــادي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي (ال ـ ـ ـ ــذي ب ــارك ـت ــه
ً
املــرجـع ـيــة لـلـعــراقـيــن ب ــدي ــا) .وإذا م ــا قــرر
كل هــؤالء تبني «مشروع األغلبية» مضافًا
إل ـي ـه ــم نـ ـ ــواب امل ــالـ ـك ــي ال ـس ــاب ـق ــون ك ـح ـنــان
ال ـف ـت ــاوي وك ــاظ ــم ال ـص ـي ــادي (بــاملــال ـكــي أو
ب ــدون ــه) ،وم ــن خلفهم ان ـت ـصــارات عسكرية
باهرة وتظاهرات شعبية ،فكل هذا قد يضع
أنصار (حكومة املشاركة) في مأزق حقيقي.
ومــع كل ما ذكــر اعــاه ،من املهم أن نوضح،
أنــه ليس كل قــوى الحشد الشعبي واملقاوم
منه ،متفقة على برنامج ورؤيــة واحــدة ،وال
يعني إتـحــادهــم ال ـيــوم ملقاتلة داع ــش أنهم
سيكونون برنامجًا سياسيًا مــوحـدًا عقب
انتهاء املعارك ،كما أن الشعبية الكبيرة التي
نالها هؤالء املجاهدون قد ال تترجم ملكاسب
انتخابية كبيرة كما تخشى األوليغارشيا،
وذلك ألسباب تنظيمية وطبقية وحسابات
سياسية معقدة.
فـ ـف ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرى فـ ـي ــه ال ـخ ــزع ـل ــي
ض ــرورة اإلن ـخ ــراط فــي العملية السياسية

والتظاهرات ،يرى قائد تنظيم حشدي آخر
(شبل الزيدي ـ كتائب اإلمام علي) أن توريط
الحشد الشعبي في دهاليز السياسة ليس
فــي مصلحته ،كـمــا أن مــن الـصـعــب التنبؤ
بمستقبل شعبية املــالـكــي الـتــي مــن املمكن
أن يكون العبادي قد ورثها حيث يعتقد أن
أغلب جمهوره هم من موظفي الدولة الذين
قــد يخيفهم كـبـيــروقــراطـيــن الـحـشــد كـقــوة
مستقلة.
ويمكننا تتبع القلق األوليغارشي منذ بدأ
تدفق الناس على مراكز التطوع في حزيران
عام  ،2014وتحقيق الحشد أول انتصاراته
الـعـسـكــريــة فــي ديــالــى وص ــاح ال ــدي ــن ،مما
أظهر الــدولــة وجيشها عاجزين وفاسدين،
فاستشعروا تــراجــع شعبيتهم بــن الناس
عـلــى نـحــو كـبـيــر ،وأن مـعـظــم ال ـعــراق ـيــن لم
يعد يشتري كــذبــة الـحــريــة وأخــواتـهــا التي
«باعوهم إيــاهــا» منذ انتخابات  .2005لذا
ال ُيستبعد أن تـحــاول بعض قــواهــا إظهار
مـمـثـلـهــم ال ـع ـب ــادي كــرمــز مل ـحــاربــة ال ـف ـســاد،
مقابل شعبية أبطال الحشد التي انتزعوها
بكفاحهم في الجبهات.
ويالحظ أن تسابق أحــزاب الطبقة الحاكمة
على تحقيق شعبية البطولة بــدأ بالصور
ال ـهــزل ـيــة ال ـتــي أخ ــذ ب ـعــض هـ ــؤالء ينشرها
ل ـقــادت ـهــم ووزرائ ـ ـهـ ــم بــال ـل ـبــاس ال ـع ـس ـكــري،
ً
ولكن أنى لعمار الحكيم مثال أن يقنع شعبًا
عاش أكثر من ثالثة عقود في حرب وعسكرة
بأن له هيئة وهيبة القادة واألبطال؟ ولكن
كما جــرى ويـجــري فــي املـعــارك اإلجتماعية

انطلقت باكورة التظاهرات من جنوب العراق بسبب معاناة الناس (أ ف ب)

في الحرب على سوريا :الحسابات األميركية ومفاتــ
عبدالله أحمد *
ت ـك ـث ــر ال ـت ـك ـه ـن ــات ل ـت ـف ـس ـيــر مـ ــا يـ ـ ّح ــدث فــي
املنطقة ...هل بدأ عصر السالم؟ أم أنه السراب
في ظل التعتيم اإلعالمي والتضليل الغربي
ّ
السرية األميركية والغربية
إلخفاء الخطط
لـلـهـيـمـنــة .ال ـض ـبــاب ـيــة وازدواج ـ ـيـ ــة املـعــايـيــر
الـغــربـيــة فــي مـقــاربــة مـلـفــات املنطقة فــي ظل
ال ـح ــراك الــدبـلــومــاســي واملـ ـب ــادرات مــن جهة،
وتسخني امللفات من جهة أخرى ،هي ما يميز
هذه املرحلة من تاريخ العالم واملنطقة.
ّ
إال أن ــه ال تخفى عـلــى ك ــل ذي بـصـيــرة ،حـ ّـدة
الصراع وتشابك امللفات واالستعدادات التي
بــدأ بها الـغــرب والــواليــات املتحدة للمرحلة
املقبلة ،فبعد االتفاق املرحلي مع إيران «الذي
ّيروج له إعالميًا بأنه نهائي» ،بدأ االستثمار
الـغــربــي فــي تنفيذ املــرحـلــة التالية لتحقيق
أهداف جيوسياسية.

تـتـســم ه ــذه املــرح ـلــة بــال ـحــدة وبــال ـخ ـطــورة،
وتـسـتـخــدم فـيـهــا كــافــة الــوســائــل واألدوات،
وادعــاء واشنطن بـ»مكافحة اإلرهــاب» ليس
س ــوى ض ــرب مــن خ ـيــال ،و»داعـ ــش» وغيرها
مــن الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة هــي مــن األدوات
األساسية التي تستخدمها الواليات املتحدة
والغرب لتحقيق أهدافهما.
ف ــي الـ ـح ــرب ع ـلــى س ــوري ــا ،ت ـح ــرك ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة وك ـ ــاء الـ ـح ــرب ،األردن واس ــرائ ـي ــل
وتركيا والـسـعــوديــة فــي آن واح ــد على كافة
الجبهات ،فمن عاصفة الجنوب الى التدخل
االسرائيلي فــي القنيطرة لحماية ارهابيي
ً
«جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وصـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق
االميركي التركي الغامض باستخدام قاعدة
انـجــرلـيــك بـحـجــة ض ــرب «داع ـ ــش» وخـصــوم
اردوغان من حزب العمال الكردي وصوال الى
اليسار التركي.
هــذا الـغـمــوض فــي الـتــوجــه األمـيــركــي مــا هو

اال حيلة اإلدارة االميركية في تطبيق مفهوم
الفوضى الخالقة ،إلضعاف جميع األطراف.
ف ــاالس ـت ـث ـم ــار فـ ــي «داعـ ـ ـ ـ ــش» وامل ـج ـم ــوع ــات
اإلرهــابـيــة مستمر ،ليس فقط فــي منطقتنا،
وإنـ ـم ــا ف ــي م ـخ ـت ـلــف أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم أي ـض ــا،
ّ
واملـ ـ ــؤشـ ـ ــرات تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى دور ل ـ ــداع ـ ــش فــي
ّ
أفغانستان والقوقاز ،وإعــان وفاه املال عمر
ما هو إال بداية تحول طالبان الــى «داعــش»
ت ـه ــدد دول اس ـي ــا الــوس ـطــى ودول مـعــاهــدة
ش ـن ـغ ــاه ــي .والـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات وال ـت ـص ــري ـح ــات
اإلعالمية حول نية الواليات املتحدة التدخل
املباشر واستهداف الجيش العربي السوري
ل ـح ـمــايــة م ــن درب ـت ـه ــم ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ت ــؤك ــد أن
الواليات املتحدة ماضية في دعم التنظيمات
ّ
وتصب ايضا في
اإلرهابية واالستثمار فيها،
خانة الحرب االعالمية والضغط السياسي،
ورســائــل لحكام السعودية واالردن وتركيا
واسرائيل بأن الواليات املتحدة ماضية في

حربها على سوريا .إال أن الواقع والحسابات
الدقيقة ال يسمحان بترجمة ذلك الى تورط
مباشر قد يفجر املنطقة ،ولــه مخاطره على
حلفاء الواليات املتحدة ايضًا.
حسابات الــواليــات املتحدة لــم تتغير ،فرغم
اإلخـ ـف ــاق ــات ال ـك ـب ـيــرة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنـطـقــة،
ً
مــن اوكــران ـيــا ال ــى ســوريــا وص ــوال ال ــى شــرق
اسـ ـ ـي ـ ــا ،واش ـ ـن ـ ـطـ ــن م ــاضـ ـي ــة ف ـ ــي س ـي ــاس ــات
ال ـتـ ّـوســع واالس ـت ـث ـمــار فــي االرهـ ــاب مــن اجــل
ت ـح ـق ـيــق م ـص ــال ــح واهـ ـ ـ ــداف ج ـيــوس ـيــاس ـيــة.
وعـلــى الــرغــم مــن االي ـحــاء بــانـهــا تسعى الــى
تسويات سياسية ،وبــاألخــص بعد االتفاق
«املرحلي الذي يحتوي على كثير من الفخاخ
واملــراحــل» مــع إي ــران حــول امللف الـنــووي ،إال
ان االعتبارات الداخلية االميركية ومحاولة
ك ـســب ال ــوق ــت الع ـ ــادة رس ــم االس ـتــرات ـج ـيــات
الجديدة هما الدافع االساسي.
إال ان لـلـجـيــش وال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة الـكـلـمــة

