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العالم

على الغالف

الخدمات وفي وقت سعر النفط فيه
في حال انهيار».
تتابع األوساط نفسها أن «األطراف
كـ ـلـ ـه ــا مـ ـن ــزعـ ّـج ــة مـ ـ ــن اص ـ ــاح ـ ــات
العبادي .السنة يرون أنهم خسروا
كل مواقعهم في السلطة التنفيذية
(يتقدمهم نائب رئيس الجمهورية
أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي ونـ ــائـ ــب رئ ـيــس
الحكومة صــالــح املـطـلــك) .واألك ــراد
فـ ـ ـق ـ ــدوا اث ـ ـنـ ــن م ـ ــن م ــواقـ ـعـ ـه ــم فــي
بـغــداد (نــائــب رئـيــس ال ــوزراء روس
نوري شاويس ونائب األمني العام
ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء ف ــره ــاد نـعـمــة الـلــه
ح ـ ـسـ ــن) ،واملـ ـ ـخ ـ ــاوف تـ ـح ــوم ح ــول
وزيــر املــال هوشيار زيـبــاري «الــذي
ي ـب ــدو أن رئ ـي ــس اق ـل ـيــم كــردس ـتــان
مسعود البرزاني حذر العبادي من
املساس به».

المالكي قالها مباشرة للعبادي :سر ونحن سنسير خلفك (أرشيف)

«الحشد» :ابحث عن سوريا

نحو  20يومًا من االحتجاجات ،ورزمتا إصالحات أعلنهما رئيس الحكومة حيدر العبادي ،وتقرير عن سقوط الموصل طاول
ً
أسماء كبيرة يتقدمها نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي ،والوضع في العراق ال يزال متأزمًا ،بل يمضي من سيئ إلى
أسوأ ،في ظل اشتباك متعدد األوجه ،تختلط فيه األبعاد اإلقليمية بالداخلية ،يتهدد البالد بالتقسيم

العراق يدخل نفقًا مظلمًا
«الحشد» في مواجهة التقسيم
ايلي شلهوب
ك ـث ـيــرة ه ــي املـ ـخ ــاوف ال ـت ــي تـنـتــاب
الـقــوى الـعــراقـيــة ،خــاصــة التقليدية
منها ،يتركز معظمها على الحفاظ
ع ـلــى مـكـتـسـبــات تـنـعـمــت ب ـهــا على
م ـ ـ ــدى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ع ـ ـقـ ــد مـ ـ ــن ع ـم ـل ـيــة
س ـي ــاس ـي ــة أث ـ ـ ــرت الـ ـحـ ـك ــام وأفـ ـق ــرت
ال ـبــاد ،فــي مــواجـهــة ش ــارع غاضب
لم تنجح اصــاحــات رئيس الــوزراء
حـ ـ ـي ـ ــدر ال ـ ـع ـ ـب ـ ــادي فـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع حــد
لــاحـتـجــاجــات املـنــدلـعــة ف ـيــه ،وذلــك
في ظل بروز قوى جديدة ،اكتسبت
شرعيتها من ساحات القتال ،باتت
مـقـتـنـعــة ب ــأن امل ـعــركــة امل ـق ـب ـلــة الـتــي
ستضطر إلــى خوضها في ميادين
القتال والسياسة ،هي وقف مخطط
تقسيم العراق.
م ـ ـص ـ ــادر م ـع ـن ـي ــة ف ـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف
الوطني» تؤكد أن «الوضع مرتبك.
ال أحــد يـعــرف مــن يخطط مل ــاذا وما
سيحصل في قادم األيام» .وأضافت
أن «العبادي يحصد التأييد حاليًا
بـسـبــب اإلص ــاح ــات الـتــي يجريها،
وه ــو ع ــازم عـلــى امل ـضــي قــدمــا فيها
بدعم من املرجعية .لكنه في نهاية
امل ـ ـ ـطـ ـ ــاف سـ ـيـ ـصـ ـط ــدم ب ــال ـح ـق ـي ـق ــة:
ال ـ ــواق ـ ــع لـ ــن ي ـت ـغ ـي ــر ،لـ ــن يـسـتـطـيــع
حـ ــل أزم ـ ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء الـ ـت ــي شـكـلــت
شـ ـ ــرارة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وال أي مــن
األزم ـ ـ ــات ال ـخــدمــات ـيــة ال ـت ــي يـعــانــي
مـنـهــا امل ــواط ــن ال ـع ــراق ــي» .وتــابـعــت:
«عندها هل يبقى الشارع على حاله
ف ــي تــأيـيــد ال ـع ـب ــادي؟ م ــاذا ستفعل
الـ ـكـ ـت ــل امل ـ ـت ـ ـضـ ــررة مـ ــن إص ــاح ــات ــه
التي يعتقد البعض أنها تستهدف
جـهــات سياسية دون غيرها ،علمًا
ب ــأنـ ـه ــا ت ـم ـت ـل ــك مـ ـف ــاتـ ـي ــح الـ ـب ــرمل ــان
ال ـتــي ال يـمـكــن ه ــذه اإلص ــاح ــات أن
ت ــأخ ــذ طــري ـق ـهــا إلـ ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ دون
مـ ـص ــادقـ ـت ــه؟ مـ ـ ـ ــاذا سـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـيــه
موقف الجهات املناوئة له سياسيًا؟
ه ــل ي ـت ـح ــول ع ـب ـئــا ع ـل ــى املــرج ـع ـيــة

التي تجد نفسها مضطرة إلى رفع
الغطاء عنه؟ كلها أسئلة مطروحة
على بساط البحث».
ً
ل ـع ــل ال ـ ـسـ ــؤال األكـ ـث ــر ت ـ ـ ــداوال خ ــال
األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة كـ ــان دور
رئـيــس حــزب الــدعــوة ن ــوري املالكي
ف ــي م ــا يـ ـج ــري ،ف ــي ظ ــل ال ـخ ــاف ــات
املـعـلـنــة داخ ــل ال ـحــزب ال ــذي يتولى
الـعـبــادي رئــاســة مكتبه السياسي.
وأيضًا في ضوء إدراج اسم املالكي
كــأحــد املـتـهـمــن ف ــي ت ـقــريــر الـلـجـنــة
البرملانية حول سقوط املوصل.
أوسـ ـ ـ ـ ــاط املـ ــال ـ ـكـ ــي ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـ ــه «ف ــي
اجتماع كتلة دولة القانون األسبوع
املاضي ،كان موقف املالكي واضحًا
ومـعـلـنــا .قــالـهــا م ـبــاشــرة لـلـعـبــادي،
رغـ ــم الـ ـخ ــاف ــات ال ـك ـث ـيــر وال ـك ـب ـيــرة
بينهما :سر ونحن سنسير خلفك.
أي س ـق ــوط ل ـح ـكــوم ـتــك ه ــو س ـقــوط
للعملية الـسـيــاسـيــة بــرمـتـهــا ،لذلك
نـ ـح ــن مـ ـضـ ـط ــرون إلـ ـ ــى أن نــدع ـمــك
ون ـس ــان ــدك .ال يــوجــد أمــام ـنــا خـيــار
آخ ــر» .وتـشـيــر «ف ــي ه ــذا االجـتـمــاع،
حـصــل إش ـكــال بــن قــاســم األعــرجــي
(م ـم ـث ــل األم ـ ــن الـ ـع ــام ملـنـظـمــة بــدر
هـ ــادي ال ـع ــام ــري) وال ـع ـب ــادي حــول
أم ـ ــور ع ـس ـكــريــة مـتـعـلـقــة بــالـحـشــد،
ت ــدخ ــل املــال ـكــي وح ـل ـه ــا» .وم ــع ذلــك
ت ــؤك ــد هـ ـ ــذه األوسـ ـ ـ ـ ــاط أن امل ــال ـك ــي
«م ــع الـتــركـيــز عـلــى ال ـهــدف األس ــاس
هــو مــع تقليص عــدد ال ــوزارات على
سبيل املـثــال .ولكنه كــان مــع تغيير
ح ـك ــوم ــي ك ــام ــل .اس ـت ـق ــال ــة وتـعـيــن
حـكــومــة بــدي ـلــة» .وتـخـتــم بــالـتــأكـيــد
أن «العملية السياسية فــي الـعــراق
خـطــأ مــن أســاس ـهــا .حـكــم بــالـتــوافــق
واملحاصصة ال يمكن أن ينتج أكثر
مما فعل .ما يجري نتيجة طبيعية
لبناء فــاســد» .وأضــافــت« :ال حــل إال
بــاع ـت ـمــاد ن ـظــريــة املــال ـكــي ف ــي حكم
األغلبية .لن يسوى الوضع إال على
هذا األساس».
ل ـك ــن ب ـع ــد ت ـق ــري ــر امل ــوص ــل وزيـ ـ ــارة

العبادي لطهران ،من غير الواضح العبادي واألشواك

مـ ـ ــا س ـ ـت ـ ـكـ ــون عـ ـلـ ـي ــه الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ــن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا عـ ـل ــى ح ــزب
«ال ــدع ــوة» ال ــذي تـتــزايــد الـتـقــديــرات
فــي ش ــأن إمـكــانـيــة انـشـقــاقــه رسميًا
الــى جناحني ،األول بقيادة املالكي

مصادر قيادية في «الحشد»:
األميركيون يريدون العراق عمقًا
استراتيجيًا للمعارضة السورية
وال ـثــانــي ب ـق ـيــادة ال ـع ـب ــادي .خــاصــة
أن ق ــرار ال ـع ـبــادي ال ـقــاضــي بــإلـغــاء
مـنـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
قــد أخ ــرج املــال ـكــي مــن دائـ ــرة العمل
الرسمي ،وأفقده الكثير من املميزات
التي كان يمنحها له املوقع.

أوس ـ ـ ــاط ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي تـ ــرى أن ــه
«امل ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـج ــري.
يتعرض لضغوط مــن كــل األط ــراف،
مـ ــن إيـ ـ ـ ــران وأمـ ـي ــرك ــا وال ـس ـع ــودي ــة
وتركيا وفــي الــوقــت نفسه يصطدم
ب ـ ـ ـ ــإرادة ال ـك ـت ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ه ـن ــاك
املرجعية التي لها مطالب ،والشارع
ال ـ ــذي ي ـش ـت ـع ــل .م ـ ــاذا ي ـف ـع ــل؟ مـ ــاذا
يـمـكـنــه أن يـفـعــل أك ـثــر م ــن ذل ــك؟ كل
طرف يريد تسوية أمــوره ويمضي.
الـ ـع ـ ـبـ ــادي ي ـس ـي ــر عـ ـل ــى األش ـ ـ ـ ــواك».
وتضيف أن «الضغط األميركي أكبر
مما يمكنه أن يتحمله .اضطر ذات
مرة إلى أن يبلغ اإليرانيني مباشرة:
م ــاذا يـمـكــن أن تـفـعـلــوا ل ــي .تسلمت
حكومة تسيطر بالكاد على نصف
ال ـعــراق وخــزائـنـهــا فــارغــة والـفـســاد
مـ ـسـ ـتـ ـش ـ ٍـر فـ ـيـ ـه ــا وتـ ـفـ ـتـ ـق ــد ألب ـس ــط

وساطة العامري
تتحرك جهود لتقريب وجهات النظر ما بني األحزاب املشكلة للتحالف
الــوطـنــي وتــأجـيــل الـخــافــات والـعـمــل عـلــى تــوحـيــد امل ــواق ــف .آخ ــر هــذه
ال ـج ـهــود وســاطــة مــن قــائــد مـنـظـمــة بــدر
هــادي العامري (الـصــورة) للتقريب بني
حزب الدعوة واملجلس األعلى.
مصادر وثيقة االطالع تؤكد أن «وساطة
الـعــامــري بلغت مــراحــل مـتـقــدمــة .كتبت
أوراق ووقعت تعهدات تنص على سبيل
امل ـث ــال ع ـلــى وق ــف ال ـه ـج ـمــات اإلعــام ـيــة
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة مل ـع ــال ـج ــة
ال ـ ـخـ ــروقـ ــات وتـ ـس ــوي ــة ال ـ ـخـ ــافـ ــات فــي
لحظتها».

مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر قـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ف ـ ـ ــي «الـ ـحـ ـش ــد
ال ـش ـع ـبــي» ت ــؤك ــد أن م ــا ي ـج ــري في
العراق هذه األيام نتيجة «لضغوط
مــن أطــراف خارجية .البريطانيون
ي ـض ـغ ـط ــون ب ـ ـقـ ــوة .دورهـ ـ ـ ــم ظ ــاهــر
للعيان .كذلك األميركيون يريدون
تــأج ـيــج ال ــوض ــع» .وأض ــاف ــت« :لـقــد
دفعوا أثمانًا كبيرة إلسقاط صدام،
لم يستردوا أيًا منها ،هذا األساس.
أم ـ ــا ال ـت ــوق ـي ــت ف ـم ــرت ـب ــط ب ــال ـح ــدث
ال ـس ــوري ،حـيــث وض ــع ه ــذا الحلف
(الـغــربــي) فــي الـشـمــال جـيــد بفضل
األتـ ـ ـ ــراك ،ووضـ ـع ــه ف ــي ال ـج ـن ــوب ال
بــأس به بفضل األردن .أمــا الوسط
ال ـس ــوري ،وخــاصــة منطقة دمـشــق،
فــا ت ــزال متماسكة بفضل الـعــراق
الذي ال يزال يغلق حدوده .يريدون
تـغـيـيــر ه ــذا ال ــوض ــع» .وتــاب ـعــت أن
«األمـيــركـيــن يــريــدون الـعــراق عمقًا
استراتيجيًا للمعارضة السورية.
من وجهة نظرهم ،املوقف العراقي
ه ــو الـ ـ ــذي ي ـع ــرق ــل الـ ـح ــل الـ ـس ــوري
حتى اآلن».
امل ـص ــادر نفسها تــؤكــد أن «الحشد
يمثل اتجاهًا معينًا فــي السياسة.
يمثل سياسة ووجهة نظر معارضة
لـلـهـيـمـنــة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة
والتركية .نتحدث عن الحشد الفاعل
ال ح ـش ــد امل ــرج ـع ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـخــوض
صـ ــراعـ ــا ك ـب ـي ـرًا مـ ـع ــه .ق ـ ــوى أث ـب ـتــت
ج ـ ــدارة ف ــي املـ ـي ــدان ونـ ـق ـ ً
ـاء ونـظــافــة
وب ــات لها شعبية قــويــة تشكل قوة
ان ـت ـخــاب ـيــة ك ـب ـي ــرة ي ـم ـكــن أن تـقـلــب
املـ ــوازيـ ــن ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـقـبـلــة،
وبالتالي تنال الحصة األكبر في أي
حكومة».
وتـكـشــف ه ــذه امل ـص ــادر أن «م ـعــارك
بيجي والرمادي كانت قاب قوسني
أو أدن ـ ـ ـ ــى م ـ ــن إن ـ ـهـ ــائ ـ ـهـ ــا .ح ـص ـلــت
ضغوط من األميركيني والحكومة.
ّ
ضيقوا على الحشد من خالل عرقلة
اإلم ـ ــدادات وال ــدع ــم ال ـجــوي ال ــذي ال
ي ـم ـكــن ال ـت ـق ــدم م ــن دون ـ ــه ف ــي أرض
مفتوحة .حصلت خــافــات واتفقوا
على تأجيل الحسم ملدة شهر ألسباب
لوجستية .تفاجأ الحشد بحصول
االنـ ـق ــاب ف ــي الـ ـش ــارع ال ـع ــراق ــي في
ه ــذا ال ـش ـهــر .أب ــو م ـهــدي (امل ـه ـنــدس
نائب قائد الحشد) وهادي العامري
(قـ ــائـ ــد م ـن ـظ ـمــة ب ـ ـ ــدر) وال ـع ـص ــائ ــب
(أهــل الـحــق) والكتائب (حــزب الله)
ي ـع ـت ـقــدون أن ـه ــم امل ـس ـت ـهــدفــون مما
يـجــري فــي ال ـشــارع .وك ــأن هـنــاك من
يــريــد حــرف األنـظــار وإشـغــال الــرأي
الـ ـع ــام ال ـع ــراق ــي وت ـح ــوي ــل ال ـج ـهــود
عــن عملية التحرير .هــل يمكن بلدًا
ي ـخــوض م ـعــركــة ت ـحــريــر أن يـجــري
فيه تحريض على التظاهرات».
وت ــاب ـع ــت امل ـ ـصـ ــادر« :جـ ـ ــرى ات ـف ــاق
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـ ــن ف ـص ــائ ــل
ال ـ ـح ـ ـشـ ــد بـ ـ ــاالم ـ ـ ـسـ ـ ــاك ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــارع.
اتـ ـفـ ـق ــوا ون ـ ــزل ـ ــوا ب ـ ــأع ـ ــداد ضـخـمــة
ف ــي ال ـت ـظــاهــرات .ال ــوج ــود الـطــاغــي
فــي ال ـش ــارع اآلن هــو للحشد الــذي
ي ـ ـص ـ ــارع م ـ ــن أج ـ ـ ــل اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات،
ول ـك ــن إص ــاح ــات حـقـيـقـيــة ولـيــس
بالطريقة الـتــي تتم فيها األم ــور»،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن «رائ ـ ـحـ ــة م ــؤام ــرة
لـتـقـسـيــم الـ ـع ــراق ت ـف ــوح م ــن ك ــل ما
يجري ونحن عازمون على الوقوف
في وجهها».

