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العالم

العالم

ّ
تنفيذ
لجهة
بالفعل
أمرها
حسمت
قد
النصرة»
الشام/
تحرير
«هيئة
قيادة
أن
سوريا يبدو
ّ
اتفاق المنطقة المنزوعة السالح ،وإعادة االنتشار في إدلب .وتفيد المعلومات بأن
ّ
«احترازية» قبل اإلعالن ّ عن القرار النهائي،
الجوالني قد أوعز باتخاذ جملة خطوات
ّ
والبدء بتنفيذه .يأتي ذلك في ظل االنعكاسات «السلبية» المتوقعة على التنظيم
ّ
ّ
شرعية»
المتطرف ّ من جـ ّـراء الخطوة التي حرص الجوالني على استصدار «فتوى
ُ
تبيحها ،لكنه فشل في جعلها «فتوى باإلجماع»

قضية

عمار الحكيم ...الراقص على حافة الهاوية!
ال يمكن لمن ّ
يتتبع حراك زعيم «تيار
الحكمة» ،عمار الحكيم ،منذ صدور نتائج
االنتخابات النيابية في أيار /مايو ،2018
إال أن يستشعر أن الرجل يحاول «التالعب»
بشريكه في تحالف «اإلصالح» مقتدى
الصدر ،واتخاذه مطية لبناء «مجد
سياسي» ال يزال مستعصيًا .محاوالت
ّ
تتبدى في خلفيتها رؤية الحكيم
للمرحلة المقبلة في العراق ،والتي
يرى أن الكلمة فيها ستكون لـ«التيارات
المدنية» ،التي ـ ـ ال على سبيل المصادفة
طبعًا ـ ـ تحظى برضا واشنطن وعواصم
الخليج ودعمها المالي واإلعالمي

«النصرة» نحو إعادة
االنتشار في إدلب
«تحت سقف الشرع»
صهيب عنجريني
حسم أبو محمد الجوالني أمرهّ ،
وقرر
«مـ ـم ــاش ــاة» أنـ ـق ــرة ف ــي شـ ــأن املـنـطـقــة
املـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب .ورغـ ــم
ّ
امل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ق ــد ت ـت ــرت ــب ع ـلــى هــذا
ّ
الـ ـق ــرار ،فـ ــإن زع ـي ــم «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
ّ
وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه مـ ـضـ ـط ــرًا إلـ ـ ــى اخ ـت ـي ــار
«أهـ ــون ال ـش ـ ّـري ــن» ،بـعــدمــا ملــس جـ ّ
ـديــة
ّ
غير مسبوقة في التحذيرات التركية
ّ
ّ
املتتالية التي تبلغها ،وفــق ما أكدته
مصادر معارضة لـ«األخبار» .بدوره،
ّ
يوضح مصدر «جهادي» أن الجوالني
ّ
ّ
الشخصي بالفعل
كان
قد «اتخذ ّقراره ّ
ّ
م ـن ــذ ّأيـ ـ ــام عـ ـ ــدة ،ل ـك ــن ــه ظ ـ ــل حــري ـصــا
عـلــى الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة املجلس
ال ـشــرعـ ّـي قـبــل تـحــويــل ه ــذا األم ــر إلــى
ق ــرار رس ـمــي» .ووفـقــا للمصدر عينه،
ّ
ظل «االنقسام ّ
سيد املوقف داخل
فقد
املجلس الشرعي الـعــام حتى اللحظة
األخ ـ ـيـ ــرة» .ورغـ ــم ح ـص ــول ال ـجـ ّـوالنــي
ع ـلــى «ال ـف ـت ــوى» امل ـط ـلــوبــة ،فــإن ـهــا لم
ت ـنــل «م ـب ــارك ــة ك ــل أع ـض ــاء امل ـج ـلــس»،
مع ما يعنيه هّــذا من فتح الباب أمام
انقساماتّ متوقعة في صفوف «هيئة
ّ
تحرير الــشــام» .وعلمت «األخـبــار» أن
العراقي أبو ّ
ماريا القحطاني (ميسرة
الـ ـجـ ـب ــوري) ق ـ ــاد الـ ـتـ ـي ــار «الـ ـش ــرع ــي»
الراغب في الحفاظ على «حبال الود»
مع أنقرة ،فصاغ «فتوى» تستند إلى

«ف ـق ــه ال ـ ـضـ ــرورة» وإلـ ــى «أه ـم ـ ّـي ــة فقه
الـسـيــاســة الـشــرعـيــة لـلـمـجــاهــديــن» ال
سـ ّـي ـم ــا ف ــي ظ ــل «اض ـ ـطـ ــرار ال ـحــرك ــات
الجهادية في الغالب إلى التعامل مع
أق ـ ــوام مـتـنــوعــة ودول ش ـت ــى» .وداف ــع
القحطاني عــن «ف ـتــواه» اعـتـمــادًا على
القاعدة في
أفكار «نائب أمير تنظيم ُ
الهند» سابقًا ،أحمد فاروق (قتل بغارة
ّ
أميركية في باكستان عام  .)2015في
املـقــابــل ،رأى التيار الــرافــض للخطوة
ّأن «ال ّ
ّ
شرعية إلصدار فتوى
مسوغات
ّ
ملرجعيات
ك ـهــذه ،ولـيـســت هـنــاك آراء
شــرعـ ّـيــة بـ ــارزة يـمـكــن الـقـيــاس عليها
ّ
في هذه الحالة» .الالفت أن املعلومات
ّ
تحدثت عن «عــدم اقتناع الشيخ عبد
ّ
الــرحـيــم عــطــون ب ـهــذه ال ـف ـتــوى» ،على
الرغم من التأثير الكبير للمذكور على
قـ ــرارات ال ـجــوالنــي .ووف ـقــا لـلـمـصــادر،
ّ
ّ
فـ ــإن «ع ــط ـ ّـون ل ــم ي ـبــالــغ ف ــي مـعــارضــة
ّ
الفتوىّ ،لكنه أكد أنه غير ُمقتنع بها،
ولــن يتبناها أو ي ـ ّ
ـروج لـهــا» .وإذا ما
ّ
ّ
ص ـ ّـح تـبـّـنــي ع ـطــون ه ــذا امل ــوق ــف ،ف ــإن
هــذا يــؤشــر على تبلور ثــاثــة تـيــارات
«شــرعـ ّـيــة» داخــل «الـهـيـئــة» ،ال تيارين
اث ـن ــن ف ـح ـس ــب .ومـ ــع األخ ـ ــذ ف ــي عــن
ّ ّ
االعتبار أن عطون كان قد ذهب بعيدًا
ف ــي ان ـت ـقــاد زع ـي ــم تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة»
أيمن الظواهري عقب خروج الخالفات
ج ــوالن ــي إل ــى الـعـلــن،
ب ــن األخ ـي ــر وال ـ ّ
ّ
ي ـغ ــدو م ــن امل ـت ـع ــذر تـصـنـيــف عــطــون

فــي صـفــوف ّ«الـتـيــار ال ـقــاعــدي» داخــل
«ت ـحــريــر الـ ــشـ ــام» ،وه ــو ت ـي ــار م ــا زال
حاضرًا ويشكل مركز ثقل ال ُيستهان
بـ ــه .وحـ ـ ــاول ال ـج ــوالن ــي والـقـحـطــانــي
ّ
القاعدية»
التأثير على بعض «الرموز
ّ
السورية ،بغية
املوجودة في الساحة
ت ـل ـيــن م ــوق ــف «ال ـت ـي ــار ال ـق ــاع ــدي في
َ
ّ
ال ـه ـي ـئ ــة» ،ل ـك ــن ج ـه ــوده ـم ــا ل ــم ت ـحــظ
ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن وعـ ـ ــود ق ـط ـع ـه ــا ال ـب ـعــض
بعدم انخراطه في «أي هجوم كالمي
ي ـط ــاول قـ ــرار الـهـيـئــة ،وعـ ــدم تـخـطــيء
ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى ،م ـ ــن دون أن يـ ـص ــل األم ـ ــر
إلـ ــى م ــواف ـق ـت ــه» .وكـ ـ ــان م ــن ب ــن أب ــرز
الـشـخـصـ ّـيــات امل ــذك ــورة «ق ــائ ــد جبهة
ّ
القاعدية أبــو عبد الله
أنصار الدين» ّ
الشامي الــذي حــذر أمــس عبر «قناته
ال ــرس ـم ـ ّـي ــة» ع ـلــى تـطـبـيــق «ت ـي ـل ـغــرام»
ّ
مــن أن «شــرعـنــة ات ـفــاق ســوتـشــي عبر
خ ـط ــوات عـمـلـيــة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت من
قبيل امل ـنــاورة وال ـخ ــداع ،سيكون لها
عــواقــب سياسية وميدانية وخيمة».
إل ــى ذلـ ــك ،وب ــال ـت ــوازي م ــع اسـتـصــدار
«الـفـتــوى» املـطـلــوبــة ،تـقــول معلومات
ّ
«األخ ـبــار» إن «خطط إع ــادة االنتشار
ب ــات ــت ش ـب ــه جـ ــاهـ ــزة ،وت ـت ــم مـنــاقـشــة
ّ
بـعــض الـتـفــاصـيــل املـتـعــلـقــة بالتنفيذ
مــع األتـ ــراك» .وتشير املعلومات التي
رش ـحــت مــن كــوالـيــس «ال ـن ـصــرة» إلــى
ّ
أن «الجوالني أصــدر جملة أوامــر إلى
القادة العسكريني املوثوقني تهدف إلى

نور أيوب

ّ
يصعب التكهن بانعكاسات خطوة «الهيئة» حال اإلقدام على تنفيذها (أ ف ب)

أصدر الجوالني جملة أوامر إلى
الموثوقين تهدف إلى
القادة
ّ
احتواء أي محاولة انشقاق
ّ
احـتــواء ّ
جماعية
أي محاولة انشقاق
قــد تـحــدث عـقــب اإلع ــان الــرسـمــي عن
موقف الهيئة» .ولم يقتصر االنقسام
ف ــي الـ ـ ــرأي ع ـلــى «ال ـج ــان ــب ال ـشــرعــي»
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل تـ ـ ـع ـ ـ ّـداه إل ـ ـ ــى م ـخ ـت ـلــف
ّ
الجوانب ،بما فيها ما يتعلق بطريقة
اإلعــان عن موقف «الهيئة» الرسمي،
م ــا ب ــن االك ـت ـفــاء بـبـيــان مـقـتـضــب ،أو
ّ
مسجلة،
خروج الجوالني نفسه بكلمة
أو ح ـتــى ع ــدم إص ـ ــدار م ــوقــف رسـمــي

واالكـتـفــاء بتنفيذ «إع ــادة االنـتـشــار».
ّ
ويصعب التكهن بانعكاسات خطوة
«الهيئة» حــال اإلق ــدام على تنفيذها،
ّ
ســواء في ما يتعلق بنسيج «الهيئة»
نـفـسـهــا ،أو م ــا ي ـت ـجــاوزهــا إل ــى بقية
امل ـج ـم ــوع ــات «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ال ــراف ـضــة
ّ
ل ــات ـف ــاق (ح ـت ــى اآلن) .وي ـت ــرب ــع على
رأس تـ ـل ــك امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ،كـ ـم ــا ب ــات
معروفًا ،تنظيم ّ
«حراس الدين» ،الذي
ح ــاول ــت أن ـق ــرة فـتــح «ق ـن ــوات تـفــاهــم»
م ـعــه ب ـغ ـيــة إمـ ـ ــرار االتـ ـف ــاق «بـ ـس ــام»،
ّ
ل ـك ــن ق ـ ــادة ال ـت ـن ـظ ـيــم ربـ ـط ــوا ق ــراره ــم
بـمــوافـقــة تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ال ـتــي لم
ت ـصــل ب ـع ــد .وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن يـتـ ّ
ـريــث
«ح ـ ـ ّـراس ال ــدي ــن» ف ــي اإلق ـ ــدام عـلــى أيّ
خ ـطــوة «تــواف ـقـ ّـيــة» حـتــى ول ــو حصل
على موافقة التنظيم األم .ويعود ذلك

إل ــى الــرغـبــة فــي اسـتـثـمــار انعكاسات
ق ــرار «تـحــريــر ال ـشــام» ال ــذي س ـيـ ّ
ـؤدي،
عـلــى األرجـ ــح ،إل ــى ح ــدوث انـشـقــاقــات
ّ
الدين»
فــي ّصفوفها ،ويــأمــل «ح ــراس ّ
التحول إلى وجهة تجتذب املنشقني.
ـن األخـيــريــن
وس ــرت فــي خ ــال الـيــومـ ّ
أقـ ـ ــاويـ ـ ــل كـ ـثـ ـي ــرة ع ـ ــن ت ـ ــدخ ـ ــل ق ـط ــري
أسـهــم فــي دف ــع «ق ـيــادة ال ـن ـصــرة» إلــى
«ال ـت ـعــاون مــع أن ـق ــرة» .ويـعـ ّـلــق قـيـ ّ
ـادي
«قــاعـ ّ
ـدي» على هــذا التفصيل بالقول
ّ
إنه «مدعاة للسخرية» .ويؤكد املصدر
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «هـ ـ ــذا ال ـص ـب ــي (ف ــي
إش ــارة إل ــى ال ـجــوالنــي) لـيــس بحاجة
يدفعه إلى االرتماء في حضن
إلى من ّ
األتراك ،لكنه طبعًا سيكون سعيدًا إذا
ما قبض بضعة ماليني من الدوالرات
ّ
إضافيًا».
ثمنًا

العراق

انتخابات «كردستان» تنطلق اليوم :ال جديد تحت شمس اإلقليم
يشهد إقليم كردستان،
اليوم ،انطالق الدورة
في
االنتخابية الخامسة ُ
ّ
تاريخه ،والتي سبق أن أجلت
بسبب الخالفات السياسية
تنظيم
والحرب على
ّ
«داعش» ،وسط توقعات
المشهد البرلماني على
ببقاء ّ
حاله ،وتعزز نفوذ آل برزاني
َ
مستويي اإلقليم
على
والدولة االتحادية
بغداد ــ سعد المحمود
ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة ج ــدي ــدة يشهدها
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،ب ـ ـعـ ــد أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـ ـلـ ــى إجـ ـ ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة االت ـحــاديــة
ّ
ف ـ ــي أي ـ ـ ـ ـ ـ ــار /م ـ ــاي ـ ــو املـ ـ ــاضـ ـ ــي .تـ ـح ــط
«الــديـمــوقــراطـيــة» ،هــذه امل ــرة ،رحالها

ف ــي إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ،ح ـي ــث تـنـطـلــق
الـيــوم العملية االنتخابية ،باالقتراع
الـخــاص بمنتسبي وزارت ــي الداخلية
وش ـ ــؤون «ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة» و«م ــؤس ـس ــة
آسـ ــايـ ــش إقـ ـلـ ـي ــم ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان» ،وس ــط
تــوقـعــات بمشاركة أكـثــر مــن  170ألف
ّ
ناخب ،في  93مركزًا انتخابيًا موزعة
على جميع أنحاء اإلقليم ،على أن تبدأ
عملية عـ ّـد وفــرز األص ــوات فــور انتهاء
ُ َ
عملية الـتـصــويــت ،مــن دون أن تـعــلــن
نتائجها بشكل فــوري .ناخبو اإلقليم
س ـي ـخ ـت ــارون  111ن ــائ ـب ــا ع ـب ــر دائ ـ ــرة
وقت يتنافس 709
انتخابية واحدة ،في َ
مرشحني ضمن تحالفني (مــن ثمانية
ّ
كيانات موزعة على مواالة ومعارضة)
عـلــى  100مـقـعــد ،و  64مــرشـحــا ضمن
ُ
مثلة للمكونات على «كوتا»
 19كيانًا م ِ
من  11مقعدًا .وقد انتهت ،مساء أمس،
ال ـح ـم ــات ال ــدع ــائ ـي ــة م ــع ح ـل ــول فـتــرة
الصمت االنتخابي.
ّ
ّ
بتحسن
وف ــي ظ ــل ضـعــف ال ـتــوق ـعــات
ح ـظ ــوظ األح ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــةُ ،ي ـ ّ
ـرج ــح
ِ
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـ ــ«ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» و«االتـ ـ ـح ـ ــاد الــوط ـنــي

ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـق ـت ـس ـمــان
السلطة منذ نحو  30عامًا ،خصوصًا
أن ت ـقــديــرات األح ـ ــزاب الــرئ ـي ـســة ،وفــق
وكــالــة «روي ـت ــرز» ،ت ــدور حــول احتمال
أن «ال يشارك أكثر من  40في املئة من
الـنــاخـبــن املـسـجـلــن ،والـبــالــغ عــددهــم
 3.85مليون ،في االنتخابات» ،أي أقل
من العدد الــذي شــارك في االنتخابات
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـن ــي ضـعــف
اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت ،وبــال ـتــالــي
ف ــائ ــدة ل ــ«الــدي ـمــوقــراطــي» و«االت ـح ــاد
الــوط ـنــي» ،ن ـظ ـرًا ألن نــاخـبـيـهـمــا أكـثــر
التزامًا وتقديرًا لدورهما في ترسيخ
الحكم الــذاتــي بعد حــرب الخليج عام
.1991
وعلى رغم أن التوقعات «الطيبة» تذهب
في اتجاه «الديموقراطي» و«االتحاد»
عـ ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــواء ،إال أن االنـ ـقـ ـس ــام ــات
الـعــاصـفــة بــاألخ ـيــر تـفـتــح ال ـبــاب على
ّ
إم ـك ــان ـي ــة تـ ـع ــزز ح ـض ــور األول ال ــذي
ّ
يتزعمه مسعود بــرزانــي أكـثــر فأكثر،
وهيمنته على الديناميات السياسية
ال ـكــرديــة سـ ــواء داخـ ــل اإلق ـل ـيــم ،أو في
مــا يـتـصــل بعملية تـشـكـيــل الـحـكــومــة

دعا برزاني إلى
فتح صفحة
جديدة مع
بغداد والعمل
على توحيد
الصف الكردي
(أ ف ب)

15

االتحادية في بغداد .لكن القيادية في
«االت ـحــاد» ،ري ــزان شيخ دلـيــر ،تتوقع،
في حديث إلى «األخبار»« ،أن يحصل
االتـحــاد الوطني على نتائج أكثر من
معتبرة أن «نتائج انتخابات
السابق»،
ّ
اإلقليم لن تتأث ّر بالواقع السياسي في
بغداد ،ولن تؤثر في خيارات ترشيح

رئيس الجمهورية ،واملنافسة خالية
مــن ال ـخ ــروق ــات» .وتـلـفــت دلـيــر إل ــى أن
«انتخابات اإلقليم ستجرى بمشاركة
جميع األح ــزاب الكردية عــدا التحالف
الديموقراطي ،والذي لن يشارك بسبب
عودة زعيمه برهم صالح إلى االتحاد
الوطني» ،مضيفة أن «األجواء طبيعية
في اإلقليم على العكس من االنتخابات
الـ ـس ــابـ ـق ــة» .وعـ ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ان ـت ـخ ــاب
رئـيــس جــديــد لـكــردسـتــان ،تــؤكــد دلير
أن «اإلقليم سيبقى بال رئيس بعد أن
ألغى البرملان ـ سابقًا ـ املنصب».
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ــدن «اإلقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم» أم ـ ـ ــس،
اح ـت ـف ــاالت ع ـ ــدة ،ح ـيــث أل ـق ــى ب ــرزان ــي
خـطــابــا فــي ملعب مــديـنــة ده ــوك ،دعــا
خــالــه إل ــى «ف ـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة مع
ب ـغ ــداد ،وال ـع ـمــل عـلــى تــوحـيــد الـصــف
الـ ـ ـك ـ ــردي» .أمـ ــا ف ــي ال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة فـقــد
حاول «االتحاد» إعطاء صورة ّ
موحدة
ّ
عنه ،عبر جمع قادة أجنحته متمثلني
في كوسرت رسول ،حاكم قادر ،الهور
جـنـكــي طــال ـبــانــي ،وق ــوب ــاد طــالـبــانــي.
وبموازاة احتفاالت الحزبني الحاكمني،
أقــامــت «حــركــة التغيير» مهرجانًا في

ّ
السليمانية أي ـضــا ،رك ــزت الخطابات
ف ـي ــه ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي «اإلصـ ـ ــاح
ومواجهة الفساد وإنهاء املحسوبية»،
وال ـت ــذك ـي ــر ب ـس ـجــل «الـ ـح ــرك ــة» ك ـ ـ ّ
ـأول
تنظيم سياسي «مدني» معارض ولد
في كردستان في تموز /يوليو ،2009
واك ـت ـســح رب ــع مـقــاعــد ال ـبــرملــان آن ــذاك.
أمــا «ح ــراك الجيل الـجــديــد» ،فقد أقــام
ً
حفال ّ
تعهد فيه رئيسه شــاســوار عبد
الــواحــد بـ«العمل مــن أجــل إنـهــاء حكم
الـ ـع ــوائ ــل ،وبـ ـ ــدء ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة مــن
املسار السياسي في إقليم كردستان»،
ّ
متوعدًا بـ«إحالة العوائل الحاكمة في
اإلقليم ،وفي مقدمها عائلتا طالباني
وبرزاني ،إلى العدالة» حال فوز حراكه
بالسلطة.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األحــزاب اإلسالمية الكردية بقائمتني
(«الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» و«ن ـ ـحـ ــو
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح») ،يـ ـش ـ ّـدد خ ـطــاب ـه ـمــا عـلــى
«األمــانــة والـنــزاهــة والـصــدق والـعــدل»،
ويعتبر التصويت «شهادة وضــرورة
الختيار األصلح واألكـفــأ واألن ــزه» من
منطلق األدبيات اإلسالمية.

ل ــم يـكــن مـفــاجـئــا لـكـثـيــريــن إعـ ــان ع ـمــار الـحـكـيــم ،في
ت ـمــوز /يــولـيــو  ،2017انـشـقــاقــه عــن «املـجـلــس األعـلــى
اإلسالمي» ،وتأسيسه «تيار الحكمة» .الزعيم الشاب،
ذو ال ـ ـ ــ 47ع ــام ــا ،أراد ال ـب ـحــث ع ــن ه ــوي ــة ضــائ ـعــة في
التنظيم ّ
األمِ .من موقعه كوريث سياسي آلل الحكيم،
سعى إلــى تأسيس تنظيم «مـعــاصــر» ،وفــق مــا يقول
ّ
املقربون منه ،يمزج بني رؤية والده عبد العزيز (الذي
ورث عن أخيه محمد باقر زعامة «املجلس األعلى»)
مــن جهة ،ورؤيـتــه الشخصية املتمحورة حــول «منح
الشباب فرصة في الطرح والتنفيذ» .لم يستسغ قادة
الصف األول في «املجلس» طــروحــات الزعيم الشاب،
خصوصًا أن األخـيــر عمد إلــى إقـصــاء بعض «الـقــادة
ّ
معارضتهم إياه.
التاريخيني» ملجرد ُ ِّ
َ
َ
جـنــاحــن املتخاصمني
على دفـعـتــن ،ســافــر ّ ممثلو الـ َ
إلــى طـهــران .التقى كــل مــن الفريقني املسؤولني هناك،
حيث أسمعهم فريق الحكيم ّ
تمسكه بخيار االنفصال،
ف ـي ـمــا راوح طـ ــرح اآلخ ــري ــن ب ــن تــوح ـيــد ال ـج ـنـ َ
ـاحــن
وفصل الحكيم .أيام قليلة وعاد الوفدان على أمل فتح
ّ
ُ
علنًا «تيار
صفحة جديدة ،لكن الحكيم فجر قنبلته م ِ
الـحـكـمــة» .انـتـقــل إل ــى الـتـيــار الـجــديــد ال ـقــادة الـشـبــاب،
ّ
أم ــا أت ـب ــاع مـحـمــد بــاقــر ف ـظــلــوا ف ــي «امل ـج ـل ــس» .يـقــول
معارضي عمار إن «املجلس» ثابت على
البعض من
ِ
وم ــن خلفه عبد العزيز،
مـبــادئ أرســاهــا محمد بــاقــر ِ
ّ
ـ«يستمد ّادع ــاء االنـتـمــاء إلــى مبادئ
أمــا «الـحـكـمــة» ف

الحكيمني من اسمه وزعيمه ،إال أن الشعارات املرفوعة،
وطرق تطبيقها ،على النقيض من رؤية شهيد املحراب
وعزيز العراق».
ّ
من وجهة نظر الحكيم ،الذي عمد أثناء توليه زعامة
«املجلس» إلى تعزيز عالقاته محليًا وإقليميًا ودوليًا
(عـلـمــا بــأنــه ورث ق ـنــوات ات ـصــال مــع األمـيــركـيــن عن
أبـيــه) ،فــإن املرحلة املقبلة هي «مرحلة انتقالية» ،من
«تيارات اإلسالم السياسي ،إلى تيارات مدنية وعابرة
للطائفية وشبابية» ،وفق ما يقول ُم ّ
قربون من الرجل،
مـشـيــريــن إل ــى أن واش ـن ـطــن وطـ ـه ــران ،ك ـل ـتــاه ـمــا ،في
طــور إعــداد رؤى لتلك املرحلة ،و«على القوى املحلية
االسـتـعــداد لــذلــك» .مــن هـنــا ،بــدا للحكيم أن تـغـ ّـيـرًا ما
يلوح في األفق ،وأن عليه أن يكون حاضرًا ،ال في شكل
القالب الذي سيظهر فيه فقط ،بل أيضًا في الديناميات
املطلوبة بعد املخاض العسير الذي عاشه العراق إبان
الحرب على «داعش».
أواخـ ــر ع ــام  ،2016ط ــرح الـحـكـيــم م ـش ــروع «الـتـسـ ّـويــة
الوطنية» (الذي رفضه بعض قادة «املجلس») .متأثرًا
بالتجربة اللبنانية ،بحسب ما يــروي ّ
املقربون منه،
أراد ال ــرج ــل أن ي ـحــوك ات ـف ــاق ص ـلــح شـبـيــه ب ــ«ات ـفــاق
ومالزمًا لالنتصار على
الطائف» ،على أن يكون جاهزًا
ِ
«داعــش» .بمعنى آخــر ،أراد الحكيم البحث عن «مجد
ً
محاوال التأسيس ملرحلة جديدة من «عراق
سياسي»،
ِ
ما بعد صــدام» .استقبل الرجل كثيرين ،وزار آخرين،
وسافر مرات عدة .كان الجواب املعلن ترحيبًا ودعمًا،
لكن الحقيقة كانت مغايرة .في حديثهم إلى «األخبار»،
ّ
يؤكد عدد ِم َّمن تواصلوا مع الحكيم في هذا الصدد أن
مشروعه «ولد ميتًا» ،فيما يذهب آخرون إلى القول إن
«مشروع الرجل ّ
ينم عن عدم نضج سياسي ،ومراهقة
سياسية ،وهرطقة غير مفهومة» .وهــو تقدير تفيد
املعلومات بأن مناخات النجف لم تكن بعيدة منه.
بعد فشل مـشــروع «الـتـســويــة» ،طغت الضبابية على
ّ
موقف الحكيمّ .
بالحد األدنى من حجم العالقة
تمسك
ِّ
مــع ط ـه ــرانُ ،م ـع ــززًا فــي الــوقــت نـفـســه ق ـنــوات اتـصــالــه
مع الخليجيني واألميركيني .ومــع حلول االستحقاق
االنتخابيّ ،قرر خوض الغمار منفردًا ،لينال  19نائبًا.
نتيجة ،غير سهلة ،اعتبرها الحكيم ُم ّ
بررًا لرفع سقفه

الباحث عن تجربة
ناجحة
ّ
في أيلول /سبتمبر  ،2016تولى عمار الحكيم
رئاسة «التحالف الوطني» ّ
(تجمع الكتل النيابية
«الـشـيـعـيــة») خلفًا لــوزيــر الـخــارجـيــة إبــراهـيــم
الجعفري .بدا الزعيم الشاب ،وفق ما يروي عدد
ِم ّمن عملوا معه في تلك الفترة ،سعيدًا بـ«اللقب
الـجــديــد» .بــات يـتــرأس اجـتـمــاعــات «الـتـحــالــف»،
عـ ّـادًا نفسه مشرفًا على عمل كتلهُ ،وم ِّ
صوبًا
قراراته السياسية .يذهب البعض إلى القول إن
«الحكيم ّ
تمسك بهذا التجمع الفاشل ،بقدر ما
ّ
كان املالكي متمسكًا بالوالية الثالثة» ،حتى إنه
حاول االحتفاظ بمنصبه على رأس «التحالف»،
«على رغم أن واليته كانت ستنتهي في أيلول/
سبتمبر  ،2017عـلــى أن تــذهــب الــرئــاســة في
ال ــدورة التالية إلــى حــزب الــدعـ ّـوة» .ومــع انفراط
عـقــد «االئ ـت ــاف الـشـيـعــي» ،ظ ــل الحكيم ي ـ ّ
ـروج
فكرة زعامته لـ«التحالف الــوطـنــي» ،فيما كان
امل ـح ـســوبــون عـلـيــه ي ـلـ ّـحــون ع ـلــى أن زعيمهم
«استطاع النهوض بالتحالف ،واضـعــا خططًا
لتطويره وجعله مؤسسة سياسية ذات قــرار
وازن» .الـيــوم ،يـحــاول الحكيم إسـقــاط تجربته
ف ــي «ال ـت ـحــالــف ال ــوط ـن ــي» ع ـلــى الـهـيـئــة الـعــامــة
لـتـحــالــف «اإلص ـ ــاح» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كــان
الفـتــا بـيــان االجـتـمــاع ال ــذي ُعـقــد أول مــن أمس
ف ــي مـكـتــب ال ـح ـك ـيــم ،ح ـيــث ش ــدد املـجـتـمـعــون
على «مأسسة التحالف ،وضرورة تحويله إلى
مؤسسة سياسية قادرة على صناعة القرار»!
(األخبار)

التفاوضي ،وإعــادة التموضع على قاعدة اللعب بني
ً
ابتداء ،التحالف مع مقتدى
طهران وواشنطن .اختار،
الصدر وحيدر العبادي وإياد عالوي وكتل أخرى ،في
ائتالف ّ
عده الخليجيون «ضربة لطهران» .وبالتوازي
مــع ذل ــك ،ح ــاول الـحـكـيــم ،وف ـقــا ملـعـلــومــات «األخ ـب ــار»،
ّ
إقناع الصدر بالبقاء في النجف ،على أن يتولى هو
مسؤولية التواصل مــع األفــرقــاء .اقتنع الـصــدر بــادئ
األمــر بـ«نصيحة» الحكيم ،الــذي أراد أن يكون عـ ّـراب
ّ
اتفاق يعزز من حضوره .لكن ّفي النجف نفسها ،ثمة
ُ
َمــن همس فــي أذن الـصــدر مـحــذرًا مــن «مـكــر» الحكيم،

ّ
تلقى كوادر «الحكمة» دورات
تدريبية في الرياض وأبو ظبي

ورث عمار الحكيم عن أبيه قنوات اتصال مع األميركيين

وداعيًا إياه إلى زيارة العاصمة بغداد ،وهذا ما كان.
َ
ف ِشل الحكيم ،إذًا ،في طبخ تسوية على مقاسه ،لكنه
ّ
ظ ــل يــراهــن عـلــى إمـكــانـيــة إي ـجــاد خـطــة بــدي ـلــة .خــال
الـشـهــريــن املــاضـيــن والـشـهــر ال ـحــالــي ،ك ـثــرت زي ــارات
قــائــد «فـيـلــق ال ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،وامل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي إل ــى ال ـع ــراق
بريت ماكغورك ،إلى بغداد .حاول الحكيم ،في خضم
ذلــك الـحــراك ،الــدفــع فــي اتـجــاه تكريس وجــود حكومة
ومعارضة ،على رغــم تمسك قــوى كثيرة بـ«التوافق».

ّ
لكن فجأة ،حل الصدر ضيفًا في بيروت ،حيث التقى
األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،الذي
نصحه بضرورة التحالف مع كتلة «الحشد الشعبي»
(ه ــادي ال ـعــامــري) ،وأن يـكــون ال ـقــرار النهائي عراقيًا
من دون أي تدخل أجنبي .وأعقب ذلك لقاء في بغداد
بــن الـصــدر وسليماني نــاقــش فيه الـطــرفــان ضــرورة
«التوافق» ملنع أي اختراق خارجي.
ه ـن ــا ،اس ـت ـش ـعــر ال ـح ـك ـيــم أن الـ ـص ــدر ف ــي طـ ــور إعـ ــادة
صياغة رؤيـتــه للمشهد ،فــأعــاد تفعيل الـضـغــوط في
ات ـجــاه تـكــريــس مـبــدأ الـحـكــومــة وامل ـعــارضــة مــن جهة،
وإقصاء «حزب الدعوة» من رئاسة الحكومة من جهة
أخ ــرى .ضـغــوط أراد مــن ّخاللها الحكيم منع نتيجة
«ال انكسار ألحد» التي تبنت طهران االشتغال عليها،
خصوصًا وأن اقتناعه قائم على ضرورة كسر املالكي
وال ـع ــام ــري عـبــر تـمـكــن ت ـحــالــف ال ـص ــدر ـ ـ ال ـع ـبــادي ـ
ع ـ ــاوي م ــن تـسـمـيــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء .خـ ــال اج ـت ـمــاع
فندق بابل لقيادات تحالف «اإلصالح» األحد املاضي،
حرص الحكيم على يتولى أحمد الصدر (نجل شقيق
ً
مقتدى) قراءة البيان الختامي ،محاوال بذلك اإليحاء
بأن زعيم «التيار الصدري» ال يزال متمسكًا بتحالف
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،وال ـت ـش ــوي ــش ع ـل ــى امل ـس ــاع ــي ال ـج ــاري ــة
للتوصل إلى تفاهمات بني الصدر والعامري.
م ـحــاوالت الحكيم تظهير نفسه األق ــرب إلــى الـصــدر،
وال ــدف ــع ف ــي ات ـج ــاه مــواج ـهــة ب ــن األخ ـي ــر وخـصــومــه،
توازيها محاوالت لإليحاء لألطراف األخرى بأن زعيم
«تيار الحكمة» على «مسافة واحدة من الجميع» ،وأن
رؤيته «وطنية خالصة أساسها التوافق والشراكة».
ه ــذا مــا تجلى فــي الـلـقــاء األخ ـيــر ال ــذي جـمــع الحكيم
ّ
واملــال ـكــي مـطـلــع األس ـب ــوع الـ ـج ــاري .ل ـكــن م ـقـ ّـربــن من
ّ
يشككون في ّ
نيات الزعيم
الصدر واملالكي وحلفائهما
ّ
لع على حــراك الحكيم ال يتردد في
الشاب .مصدر مط ّ
القول إن الرجل «يمثل رأس حربة املشروع الخليجي»
إذا ق ــورب ه ــذا األخ ـي ــر م ــن زاويـ ــة «ال ـب ـيــت الـشـيـعــي»،
مستدركًا بأنه «حتى اآلن استطاع إخفاء أي دليل من
شأنه إدانته» .ومع ذلك ،فإن قراءة ما يجري وتسييقه
ي ـث ـب ـتــان أن ال ـح ـك ـيــم ي ــرق ــص ع ـلــى ال ـح ـب ــال ف ــي لعبة
«ستكشفها األيام» بحسب ما يقول املصدر نفسه.

تمويل خليجي لـ«الحكمة»؟

ُ
مــع ان ـش ـقــاق الـحـكـيــم عــن «امل ـج ـلــس األع ـل ــى» ،طــرحــت
ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول مـ ـص ــادر ت ـم ــوي ــل «تـ ـي ــار ال ـح ـك ـمــة»،
خصوصًا أن طـهــران رفضت تمويل التنظيم الوليد.
ومـ َّـمــن تـعــامـلــوا مـعــه ماليًا
م ـصــادر مــن داخ ــل الـتـيــار ِ
ت ــوض ــح ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن تـمــويــل الـتـنـظـيــم إن ـمــا يـتـ ّـم
ع ـبــر أط ــر ث ــاث ــة أح ــده ــا خ ــارج ــي .ف ــي اإلطـ ـ ــار األول،
تـقــول امل ـصــادر ًإن انـشـقــاق الحكيم كــان لــه ثمن «غير
ّ
م ـبــاشــر»ُ ،مـبـ ِّـيـنــة أن ــه فــي ظ ــل حــاجــة كـ ــوادر التنظيم
إلــى تأهيل وتــدريــب ،وجــد الحكيم فــي الــريــاض وأبــو
ظ ـبــي م ـكــانــا مــائ ـمــا ل ــذل ــك .ووف ـق ــا لـلـمـعـلــومــات ،فــإن
دورات عدة شهدتها العاصمتان لهذا الغرض ،بعدما
ّ
«خــف ـضــت ط ـهــران حـجــم اسـتـقـبــال منتسبي الحكمة
حتى إشـعــار آخ ــر» .يـضــاف إلــى مــا تـقــدم أن التنظيم
ّ
تسلم من الدولتني الخليجيتني  10ماليني دوالر على
شكل هبات ومنح تدريبية لجهازه اإلعالمي ،وهو ما
أعقبته «حملة تطهير فــي أجـهــزة الحكمة اإلعالمية،
ّ
تحولت خالصة االنـتـمــاء للحكيم» .والجدير
بحيث
ذك ــره ،هنا ،أن إعــان الحكيم انشقاقه عــن «املجلس»
ّ
املتودد إلى
تزامن مع ارتفاع وتيرة الخطاب الخليجي
ما ّ
«القوى العروبية» ،في تطور يرى البعض أن
يسمى
ّ
محاذرًا في الوقت
الحكيم أجاد تلقفه والتماهي معه،
ِ
ّ
نفسه إشعال أي اشتباك مع طهران حفاظًا على خط
رجعة محتمل معها.
ّ
أما اإلطار الثاني ،فهو منهج متبع لدى ساسة البالد
ع ـمــومــا ،ق ــوام ــه ت ـق ــارب قـ ــادة ال ـصــف األول م ــن رج ــال
ّ
واملتمولني .من شــأن ذلــك تسهيل مناقصات
األعـمــال
ّ
لهؤالء مقابل «تبرعهم» بحصة من األربــاح للتنظيم.
ّ
عــادة ما تتولى الهيئات االقتصادية في التنظيمات
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـلــك امل ـه ـم ــة ،ب ــإش ــراف م ـبــاشــر ومـتــابـعــة
مــن «الــزع ـيــم» .وف ــي حــالــة الحكيم تـحــديـدًا ،يشهد له
الكثيرون بقدرته على جذب املستثمرينّ ،
ومد صناديق
تياره بأموال تربو على ماليني الــدوالرات سنويًا .في
مــا يتصل بــاإلطــار الثالث فهو ّ
مكمل للثاني؛ إذ إنه
قائم على الصفقات املوصوفة بـ«املشبوهة» ،وتحديدًا
فــي محافظة الـبـصــرة الـتــي يملك فيها تـيــار الحكيم
نفوذًا واسعًا .بحسب مسؤولني في املحافظة تحدثوا
إلى «األخـبــار» ،فإن «الحكمة» يتلقى نسبة من أرباح
مرفأ البصرة ،ومطارها ،واملنافذ الحدودية البرية مع
ً
طهران ،فضال عن فرضه «أتــاوات» بماليني الدوالرات
على عدد من رجــال األعمال العراقيني والعرب مقابل
السماح لهم بالعمل في مناطق نفوذ التنظيم .وال تقف
حدود الربح عن طريق تلك الصفقات عند املحافظات
الجنوبية ،بل تصل أيضًا إلى العاصمة ،حيث يشارك
«الحكمة» أربــاح موقف مطار بغداد الــدولــي ،وبعض
املالحق الخاصة به.

