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العالم

العالم

العراق

التسوية تكتمل...
ببصمات إيرانية
برهم صالح رئيسًا
للجمهورية العراقية،
وعادل عبد المهدي رئيسًا
َّ
ُمكلفًا تشكيل حكومتها
االتحاديةّ .
تطوران
معلمين َ
َ
رئيسين
يرسمان
َ
جديدين في «التسوية»
التي انطلقت منذ انتخاب
محمد الحلبوسي رئيسًا
للبرلمان .وعلى رغم ما
ّ
تثبته تلك «التسوية» من
توازنات نفوذ على الساحة
العراقية ،إال أنها تنطوي
بما ال يقبل التأويل على
مكاسب سياسية متتالية
لطهران وحلفائها ،سواء
في سيرورة العمليات
االنتخابية الثالث ،أو في
نتائجها .أمسّ ،
تكرر
سيناريو انتخابات هيئة
رئاسة البرلمان ،بعد فشل
محاوالت توحيد «البيت
الكردي» ،وسعي الواليات
المتحدة إلى تمرير أالعيب
ّ
ستصب في
تعتقد أنها
مصلحتها .أرادت واشنطن
إنقاذ ما يمكن إنقاذه في
الساعات األخيرة عبر دعم
مرشح مسعود برزاني،
ساهمت من دون
لكنها
ّ
قصد في تكتل قوى
«البيت الشيعي» خلف
برهم صالح ،بعدما كانت
األخيرة قد ّ
توصلت إلى
توافق على عادل عبد
المهدي مرشحًا لرئاسة
الحكومة ،أراحها من
متطلبات عديدة كان
التفاوض
يفرضها عليها ّ
مع األكراد ،في ظل
تالش في قاعدة «الكتلة
ٍ
النيابية األكبر» ّ
صب أيضًا
في االتجاه نفسه

الرئاسات الثالث :وجوه جديدة ال تكسر التوازن
نور أيوب
حـ ـت ــى ظـ ـه ــر أمـ ـ ـ ــس ،كـ ــانـ ــت األجـ ـ ـ ــواء
ّ
بتوجه زعماء كتلة
السياسية تفيد
«ال ـب ـن ــاء» (ه ـ ــادي ال ـع ــام ــري  -ن ــوري
املــال ـكــي) نـحــو دع ــم مــرشــح «ال ـحــزب
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـكــرس ـتــانــي» لــرئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،رئ ـي ــس دي ـ ــوان «إقـلـيــم
ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان» فـ ـ ـ ــؤاد ح ـ ـسـ ــن .ت ـ ّ
ـوج ــه
رف ــض األم ــن ال ـعــام لــ«عـصــائــب أهــل
ال ـحــق» ،قـيــس الـخــزعـلــي ،وع ــدد آخــر
مـ ــن «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن» ،ال ـت ـم ــاه ــي م ـعــه،
ُمـتـمـ ِّـسـكــن بـخـيــار مــرشــح «االت ـحــاد
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي» ،ب ــره ــم
ّ
صــالــح ،للمنصب .فــي املـقــابــل ،ظلت
كتلة «اإلصـ ــاح واإلع ـم ــار» (مقتدى
الصدر  -عمار الحكيم) على موقفها
الداعم لنيل صالح املنصب الرئاسي
األول ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ــك،
ك ــان الـثـنــائــي ال ـك ــردي ي ـح ــاول مللمة
شـتــاتــه .ثــاثــة اجـتـمــاعــات متواصلة
ـ ـ ـ ب ــدع ــم ورع ــاي ــة إي ــران ـي ــن ـ ـ ـ ـ هــدفــت
إل ــى ت ـقــديــم م ــرش ــح ت ــواف ـق ــي ،لكنها
فـشـّلــت ف ــي لـحـظــاتـهــا األخـ ـي ــرة ،بعد
ّ
تدخل أميركي فظ ،وثبات في ّموقف
السليمانية إيمانًا منها بمرشحها
الرئاسي.
م ـصــادر مطلعة ت ـقــول ،فــي حديثها
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «الـ ـبـ ـن ــاء» أمــس
كـ ــان أم ـ ــام ت ـح ـ ّـد ق ــد ُي ـض ـعــف مــوقـفــه
أم ـ ــام «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،خ ـصــوصــا إن لم
َي ـ ُـص ـ َّـب األول كــامــل أص ــوات ــه لصالح
حـ ـ ـس ـ ــنُ ،مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ـ ــة عـ ـ ــن مـ ـس ــاري ــن
ت ـ ـفـ ــاوضـ ـ ّـيـ ــن مـ ـ ـت ـ ــوازي ـ ــن :ان ـت ـخ ــاب
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وال ـتــوافــق على
اســم رئيس الحكومة االتحادية .في
ّ
امل ـس ــار ال ـت ـفــاوضــي ال ـثــانــي ،تمكنت
ال ـك ـتــل «ال ـش ـي ـع ـيــة» خ ــال ال ـســاعــات
املاضية من التوافق على اســم عادل
عـ ـب ــد امل ـ ـ ـهـ ـ ــدي .ت ـ ــواف ـ ــق فـ ـت ــح الـ ـب ــاب
عـلــى م ـخــرج ف ــي م ــا يـتـصــل بــرئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة عـ ـم ــاده« :م ـن ــح ال ـن ــواب
حرية اختيار الرئيس ،ما لم يتمكن
األكراد من اختيار رئيسهم» .وترافق
ذلـ ــك م ــع دعـ ـ ــوة ال ـ ـنـ ــواب إلـ ــى ال ـت ــزام
تـ ّ
ـوج ــه كـتـلـهــم م ــع هــامــش م ــن حــريــة
ال ـق ــرار لـلـنــائــب فــي انـتـخــاب رئـيـســه،
ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن س ـي ـنــاريــو م ــن هــذا
النوع من شأنه كسر مقولة «الكتلة
النيابية األكبر» ،والدفع نحو تثبيت
مفهوم «الـتــوافــق» في إدارة العملية
الـسـيــاسـيــة فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة .كــان
الـهــدف مــن هــذا «ال ـحــل» التأكيد أنه

ُّ
كلف عبد المهدي سريعًا تشكيل الحكومة مع انتهاء صالح أداء القسم (أ ف ب)

ما من «كتلة أكـبــر» ،حتى ال ُيحسب
اإلنـجــاز انـتـصــارًا ملعسكر على آخــر،
وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار
ال ـص ــدري» ،صـبــاح أم ــس ،بــالـقــول إن
«العراق أكبر من الكتلة األكبر».
أمـ ــا املـ ـس ــار ال ـت ـف ــاوض ــي األول ،فقد
رعته طهران .ثالثة اجتماعات أمس
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة بـ ـ ـغ ـ ــداد ب ـ ــن وفـ ـ ـ َـدي
«الــديـمــوقــراطــي» (برئاسة نيجرفان
ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي) و«االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد» (ب ــرئ ــاس ــة
قوباد الطالباني) .اجتماعات قضت
بـتــأجـيــل جـلـســة االن ـت ـخــاب أك ـثــر من
مـ ــرة .اق ـت ــرب ال ـجــان ـبــان م ــن الـتــوافــق
عـبــر ع ــرو ّض ــات وت ـن ــازالت مـتـبــادلــة،
لكن التدخل األميركي في اللحظات
األخـيــرة خلط األوراق مـجـ ّـددًا ،ودفع
ّ
التمسك بمرشحيهما.
الطرفني إلــى
م ـ ـص ـ ــادر سـ ـي ــاسـ ـي ــة رفـ ـيـ ـع ــة ت ــؤك ــد
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة

األمـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو ،واملـبـعــوث
ال ــرئ ــاس ــي األم ـي ــرك ــي ف ــي «الـتـحــالــف
الـ ــدولـ ــي» ب ــري ــت م ــاكـ ـغ ــورك ،مــارســا
ضغوطات على صالح بهدف دفعه
إلى االنسحاب ،لكن الطلب األميركي
ل ــم َيـ ـ ـ ُـرق مـمـثـلــي «االتـ ـ ـ ّح ـ ــاد» ،الــذيــن
م ــا ك ــان مـنـهــم إال أن ف ــض ــوا ال ـل ـقــاء،
وتـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــوا إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــزال ال ـب ــرمل ــان ــي.

ضغطت واشنطن
على صالح لالنسحاب
من السباق الرئاسي

أسباب عدة تسوقها قيادة «االتحاد»
للتمسك بمرشحها:
 -1ق ـن ــاع ــة «االت ـ ـح ـ ــاد» ب ـ ــأن مـنـصــب
رئــاســة الجمهورية حــق طبيعي له،
وال يمكن «الديمقراطي» انتزاعه منه
تحت حجة «الكتلة الكردية األكبر»
ّ
يتزعمها األخير.
التي
 -2قناعة «االتحاد» بأن برهم صالح
خ ـي ـ ٌـار م ـق ـبــول ف ــي ال ــوس ــط ال ـعــراقــي
شعبيًا وسياسيًا من جهة ،وإقليميًا
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وع ـل ـي ــه
فــإنــه الخيار األنـســب ملــا بــات ّ
يسمى
«الفضاء الوطني».
 -3ق ـنــاعــة «االتـ ـ ـح ـ ــاد» بـ ــأن مـسـعــود
برزاني في موقف حــرج بعد إجرائه
«استفتاء االنـفـصــال» (أيـلــول )2017
ومــا تــاه مــن عــواقــب ،إذ بــات الرجل
فــي مــوقــف ضعيف مـقــارنــة بموقفه
ً
ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـدي الـ ـس ــاب ــق م ـ ــع بـ ـ ـغ ـ ــداد أوال،

و«اإلقليم» ثانيًا؛ لذا فإن أي مقايضة
ّ
قد تعزز من موقفه ،وهذا ما ال يريده
«الطالبانيون».
 -4ق ـنــاعــة «االتـ ـح ــاد» ب ــأن جـمـهــوره
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار عـ ـل ــى
«ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،م ــن ش ــأن ــه إعـ ــادة
ترتيب «البيت الطالباني» الداخلي،
وت ـك ــري ــس ق ـنــاعــة لـ ــدى ش ــارع ــه بــأن
باق رغم وفاة مؤسسه جالل
الحزب ٍ
طالباني ،وحــاضــر فــي قلب العملية
السياسية.
ه ـ ــذه الـ ـقـ ـن ــاع ــات ،ت ـقــاب ـل ـهــا ق ـنــاعــات
أخ ـ ــرى لـ ــدى ق ـ ــادة «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
ت ـف ـســر ت ـم ـس ـك ـهــم ب ـمــرش ـح ـهــم فـ ــؤاد
حسني ،وقبولهم بالتوجه إلى النزال
البرملاني:
-1موقف كتلة «البناء» األولي الداعم
لـحـســن ،وتـقــديــر «ال ـبــرزان ـيــن» بــأن
س ـي ـنــاريــو ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ال ـبــرملــان
مـحـمــد الـحـلـبــوســي سـيـتـكــرر ،أي إن
انـتـخــاب حسني سيكون فــي الجولة
الثانية (بمجموع نصف الحاضرين
 ،)1 +وه ــو ن ـصــاب يـمـكــن أن يؤمنه
تحالف العامري ـ املالكي.
-2م ـ ــوق ـ ــف ط ـ ـهـ ــران ال ـ ــراف ـ ــض لـكـســر
ب ــرزان ــي عـلــى رغ ــم ال ـعــاقــة املـتــوتــرة
بني الجانبني ،خصوصًا أن الدوائر
املـعـنـيــة ف ــي ط ـه ــران الـتـمـســت أخـيـرًا
مـ ـح ــاوالت «ج ــدي ــة» م ــن ِق ـ َـب ــل أرب ـيــل
لــاقـتــراب مــن طـهــران ،واالنـتـقــال إلى
مستوى جديد من العالقة معها.
-3نتائج االنتخابات التشريعية في
أيـ ــار /مــايــو امل ــاض ــي ،واالن ـت ـخــابــات
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول /س ـب ـت ـم ـب ــر
املـ ــاضـ ــي ،الـ ـت ــي أرسـ ـ ــت ق ـن ــاع ــة ل ــدى
«الــديـمــوقــراطــي» بــأنــه زعـيــم الـشــارع
ال ـك ــردي ،وم ــن حـقــه أن ي ـكــون ممثله
ف ــي «املـ ــركـ ــز» ،وم ـكــونــا أســاس ـيــا من
مكونات «الكتلة األكبر».
ّ
أمـ ــام الـتـســلــح امل ـت ـضــاد بــالـقـنــاعــات،
ّ
رس ـمــت ال ـق ــوى «الـشـيـعـيــة» خطتها
ّ
على أساس «حرية االختيار» (في ظل
ره ــان «الـبـنــاء» على أن ف ــؤاد حسني
كــان سيفوز باملنصب) ،لكن مبادرة
األم ـي ــرك ـي ــن إلـ ــى م ـم ــارس ــة ض ـغــوط
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ــال ـ ــح لـ ــان ـ ـس ـ ـحـ ــاب دفـ ـع ــت
الجميع إلــى التصويت لألخير .فاز
الرجل باملنصب ،وسارع إلى تكليف
عــادل عبد املهدي بتشكيل الحكومة
االتحادية املقبلة ،ما إن أنهى تالوة
القسم .أحــداث متسارعة أفضت إلى
خروج «حزب الدعوة اإلسالمية» من
الحكم بعد  13عامًا من الهيمنة عليه.

برهم صالح :نحو زعامة تتجاوز «الثنائية»
ّ
بقدر ما يمثل وصول
برهم صالح إلى رئاسة
الجمهورية مكسبًا لحلفاء
إيران ،فإنه ُي ّ
عد في الوقت
نفسه خطوة إضافية
على طريق «التسوية»
التي تكتمل معالمها شيئًا
فشيئًا .وفيما ُينظر إلى
صالح كشخصية قادرة على
تشكيل حالة شبيهة بحالة
«مام جالل»ّ ،
يتحسس حزب
بارزاني خطرًا في الرئيس
الجديد

يحوز الرئيس الجديد عناصر قوة متعددة في عالقاته الداخلية والخارجية (أ ف ب)

يتقن برهم صالح اغتنام الـفــرص .منذ
ّ
دب الضعف في جسد آل برزاني ،أيقن
الــرجــل أن فــرصـتــه قــادمــة .لــم تـكــد تمرّ
أش ـهــر مـ ـع ــدودات ع ـلــى ف ـشــل اسـتـفـتــاء
االنفصال ،الذي يرى صالح أن «منظومة
الـ ـفـ ـس ــاد وامل ـح ـس ــوب ـي ــة امل ـه ـي ـم ـنــة عـلــى
ّ
تتحمل مسؤولية اإلصرار عليه
الحكم»
في «مرحلة تاريخية خـطــرة» ،حتى بدأ
الـحــديــث عــن الــرئـيــس الـســابــق لحكومة
«إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ب ــوصـ ـف ــه وريـ ـث ــا
ً
مـحـتـمــا للثنائية ال ـكــرديــة .صحيح أن
ّ
صالح عاد ،قبيل إعالن ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،إلى كنف حزبه األم« :االتحاد
الوطني الكردستاني» ،إال أن السياسي
املخضرم يمثل ّ
بحد ذاتــه رقـمــا ،وحالة
َ
كردية تتجاوز عباءة الحزبني الرئيسني
َ
الحاكمني.
ّ
ل ـع ــل ذل ــك أك ـث ــر م ــا يـثـيــر ق ـلــق «ال ـح ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي» بــزعــامــة
مسعود بــارزانــي الــذي ال تــرى أوساطه

حــرجــا فــي االع ـت ــراف ب ــأن ال مشكلة
ل ـل ـح ــزب فـ ــي ن ـي ــل م ـن ــاف ـس ــه مـنـصــب
ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــل مـشـكـلـتــه م ــع شـخــص
صالح .حساسية تتضح بالنظر إلى
نوعية الرئيس الـعــراقــي الـجــديــد ،التي
تفرق بأشواط عن شخصية الرئيس
ال ـســابــق فـ ــؤاد م ـع ـصــوم ،ال ـخ ــارج من
كنف «االتـحــاد الوطني» أيـضــا .يأخذ
كـثـيــرون ،مــن داخ ــل «الـبـيــت ال ـكــردي»
نفسه ،على معصوم ت ـ ّ
ـردده وضعفه
وعــدم مبادرته في استخدام منصبه
ملصلحة األك ــراد ،بــدعــوى أن املنصب
ً
م ـجـ ّـرد أص ــا مــن الـصــاحـيــات .لكن،
على رغم تلك املآخذ ،فإن «الديمقراطي»
كــان مــرتــاحــا إلــى عــدم وج ــود «رأس»
يمكنه منافسة مسعود بــرزانــي .أما
اليوم ،فإن من ّ
يتبوأ املنصب األول في
الــدولــة االتـحــاديــة يـحــوز عـنــاصــر قــوة
متعددة يمكن إجمالها فــي مــا يأتي:
اعتدال موقفه إزاء مسألة االنفصال،
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المهدي...
عادل عبد
ّ
الصحافي الحذر
لم تكن المرة األولى التي يطرح فيهااسم الرجل لرئاسة الوزراء .دائمًا ماكان يتردداسم عادل
المنطقة الخضراء ،كمرشح «تسوية» ،آخرها كبديل
عبد المهدي المنتفكي ،في كواليس
ّ
من حيدر العبادي أثناء واليته المنصرمة .أخيرًا ،تربع ابن العقد الثامن على عرش بغداد
يوم عاد اسمه للتداول كمرشح توافقي قبل أسابيع ،كتب
اعـ ـت ــذارًا ل ـقــرائــه ع ــن كـتــابــة مـقــالــه ال ـيــومــي .يـعــرفــه الجميع
بـ«الدكتور عادل» ،مع أنه ال يحوز شهادة دكتوراه .يحقد عبد
املهدي على األميركيني .قد يبدو هذا مستغربًا من صديق
واشنطن الــذي عاش حياته في فرنسا ويحمل جنسيتها،
قبل أن يعود في  2003إلى العراق عضوًا في مجلس حكم
االحتالل .وثائق «ويكيليكس» تكشف أن صاحب األصول
الكويتية ،وفــق تقرير للخارجية األميركية في عــام ،2007
لم ينس بعد أن األميركيني منعوه من الوصول إلى رئاسة
الحكومة تحت ذريـعــة «عــاقــاتــه اإليــرانـيــة» .حــدث ذلــك بعد
تفضيل الالعبني إبراهيم الجعفري في اللحظات األخيرة
( ،)2005وبعد أن كــان عبد املـهــدي نفسه ،وكــذلــك بحسب
وثائق «ويكيليكس» ،يتواصل مع األميركيني لتحذيرهم من
«التغلغل اإليراني» في العراق!
يومها ،استرضي الرجل بمنصب أحد نائبي رئيس البالد
(حتى  .)2011لم يخرج ابــن الناصرية (جنوب شــرق) من
اللعبة ،بعد أن تــرك بصمته في عــراق ما بعد الـغــزو ،سواء
فــي مـجـلــس الـحــاكــم األم ـيــركــي ،أو مــن خ ــال إسـهــامــه في
إعداد دستور الفدرالية املغرم بها كولع الباحث االقتصادي
باألفكار االقتصادية الليبرالية .لكن حـضــوره األق ــوى في
السلطة كــان يــوم اختياره وزي ـرًا للنفط عــام  .2014لم يدم
عبد املـهــدي كثيرًا فــي املنصب ،إذ قـ ّـدم استقالته بعد مدة
قصيرة ( .)2016يشتكي أصدقاء الرجل وخصومه على
السواء من كثرة «استقاالته» .يقولون إنه سرعان ما يعلن
«إضــرابــه» ويتراجع عن التزاماته تحت تأثير الخالفات أو
أسباب أقل أهمية.
منذ خــروجــه مــن وزارة النفط ،ارتـبــط اسمه بــ«الـحـيــاد» ،إذ
بات خارج «املجلس اإلسالمي األعلى» التنظيم الذي انخرط
فـيــه مـنــذ الـ ّثـمــانـيـنـيــات تـحــت ق ـي ــادة ال ــراح ــل مـحـمــد بــاقــر
الحكيم .تقلب «املثقف» ومـصــدر مجلة «ينابيع الحكمة»
الفكرية وصاحب «إشكالية اإلسالم والحداثة» و«التضخم
عـلــى الـصـعـيــد ال ـعــاملــي» وغ ـيــرهــا م ــن امل ـق ــاالت واألب ـح ــاث
االقتصادية والفكرية ،في عدة مذاهب فكرية ،حتى صار
اب ــن الـعــائـلــة الـسـيــاسـيــة واإلق ـطــاع ـيــة م ـضــرب امل ـث ــال على
التقلب اإليــديــولــوجــي .مــن البعثية ،قبل أنّ يصبح مطلوبًا
لنظام «البعث» العراقي ،فاالشتراكية ،حطت رحاله أخيرًا
عند اإلســام السياسي .يقال إن االحتالل األميركي أعاد
إلى عائلته األراضي التي كانت قد صادرتها حكومة عبد
الكريم قاسم في  1958سندًا لقانون «اإلصالح الزراعي»،
بعد أن كان والده أحد أصحاب املناصب في النظام امللكي
إبان حكم امللك فيصل لبالد الرافدين.
يقول مجالسوه إنــه شخص «منظم» ومــرتــب فــي متابعة
ّ
ومحدث لبق ،وسياسي محنك،
ملفاته وتقديم أفكاره ،هادئ

ً
الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـع ـل ــه مـ ـقـ ـب ــوال لـ ـ ــدى الـ ـق ــوى
السياسية في بغداد ،عالقاته «املميزة»
بــالـطــرفــن اإلي ــران ــي واألم ـي ــرك ــي على
ال ـســواء ،الـتــي تتيح لــه هامشًا واسعًا
من الحركة السياسية ،وإرثه «الطيب»
أنفسهم الذين يستذكرون
لدى األكراد
ّ
بــرضــى ف ـتــرة تــول ـيــه الـثــانـيــة لــرئــاســة
حكومة «اإلقليم» (.)2011 - 2009
كل تلك املعطيات وغيرها تمنح املمثل
السابق لـ«االتحاد الوطني» في الواليات
املتحدة القدرة على بناء حيثية وازنة
له ،والتأسيس لزعامة ال يتردد البعض
في القول إنها ستشكل «مام جالل ،»2
في إشارة إلى الراحل جالل طالباني،
ّ
الذي شكل حالة كردية استثنائية .هذه
القدرة سينعكس تفعيلها إيجابًا على
حــالــة «االت ـحــاد الــوطـنــي» ،مــن دون أن
ً
معافى
يعني ذلك أن األخير سينهض
من كل ما يعتريه من ضعف في ظل
االنـقـســامــات املـسـتـمــرة فــي صفوفه،

ّ
يتسرع في طلب املناصب وال يتمسك بها ،رغم مالحظة
ال
آخــريــن أن شخصيته «ضعيفة» وأق ــرب إلــى املثقف منها
إلى السياسي الحازم .كثير التردد على طهران حيث يلبي
الدعوات للمشاركة في املؤتمرات واملحافل املعنية بشؤون
املنطقة .يشتكي الـيــوم البعض فــي الصالونات السياسية
مــن أن املــولــود فــي بـغــداد عــام  ،1942كبير فــي الـســن (76
ّ
«املجربة»
عامًا) ،وكذلك فهو ينتمي إلى الطبقة السياسية
منذ  ،2003إال أنــه في الوقت نفسه ،وبالتوافق على اسمه
لرئاسة الوزراء ،يقفل الباب على زمن حكم «حزب الدعوة».
يحوز الرجل شهادة بكالوريوس في االقتصاد ،نالها من
جامعة بـغــداد عــام  ،1963قبل أن يـغــادر إلــى فرنسا حيث
حصل على درجة املاجستير في العلوم السياسية ،ودرجة
ماجستير ثانية فــي االقـتـصــاد السياسي .ي ــردد مقربون
من الرجل «الحذر» دائمًا ،والساعي إلى حماية نفسه بأكبر
ً
غطاء وتأييدًا
شبكة «توافقات» ،أنه اشترط على املفاوضني
من املرجعية الدينية في النجف ،لتوليه رئاسة الحكومة ،وهو
ما حصل عليه في النهايةّ .
يعد عبد املهدي ،صديق األكراد
منذ التسعينيات حني كان يتواصل مع أحزاب «كردستان»
بتكليف من «املجلس األعلى» ،مكسبًا ألربيل والسليمانية،
وهــو الــذي حمى امتيازات اإلقليم ،ســواء في تشريع النفط
وملفي كركوك وحصة اإلقليم من املوازنة .كذلكّ ،
تعد طهران
مجيء صديقها عبد املهدي مكسبًا إيجابيًا ،وفــي الوقت
نفسه ال شيء يشي بانزعاج أميركي من اختياره في أعلى
منصب عراقي ،سوى أنه أتى من بوابة فشل تأمني واشنطن
ّ
والية ثانية لحيدر العبادي .وهكذا يكون «الدكتور» قد حقق
«انتقامه» من أصدقائه األميركيني بعد  13عامًا على عرقلة
وصوله إلى املنصب!

وال ـتــراجــع املـتــواصــل فــي مكانته منذ
وقــوع عــدد كبير مــن االنشقاقات في
ص ـفــوفــه خ ــال ف ـت ــرة رئ ــاس ــة صــالــح
لحكومة «اإلقليم».
على مستوى العالقة مع بغدادُ ،يتوقع
أن يسهم وص ــول مــؤســس «الجامعة
األميركية في السليمانية» إلى منصب
الرئاسة في تضميد الجروح العميقة
بني الطرفني ،على اعتبار أن صالح من
املــؤمـنــن ب ـض ــرورة «ت ـ ــدارك األخ ـطــاء،
وعدم املكابرة حول تبعات االستفتاء»،
وفق ما يقول هو نفسه في مقابلة معه
عام  .2017في املقابلة نفسها ،يشير
صــالــح إلــى أن «إي ــران بلد ج ــار ،وهــذه
حقيقة ال يمكن تغييرها ...كــذلــك إن
مصالح عميقة تشبك ّ مصالح إيــران
والـعــراق» .تصريح يجلي موقفًا ّ
وديــا
إزاء ط ـهــران ،الـتــي ب ــادر صــالــح مبكرًا
إلــى اسـتـطــاع رأيـهــا فــي «مـشــروعــه»،
حيث ملس «ارتياحًا» ،بحسب ما يؤكد

(األناضول)

ّ
اكُ ،وضـعــت
م ـقــربــون مــن ال ــرج ــل .م ـ ــذ ّ
عمليًا اللبنة األول ــى فــي ســلــم ارتـقــاء
الـسـجــن الـسـيــاســي الـســابــق منصب
الرئاسة ،حتى بلغ مرحلة تتقاطع فيها
ع ـنــده الـخـطــوط األمـيــركـيــة واإليــران ـيــة
عـ ـل ــى نـ ـح ــو مـ ـثـ ـي ــر لـ ـل ــدهـ ـش ــة .وف ـق ــا
ملعلومات «األخـبــار» ،فــإن األميركيني،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـحــاولــون  -عـقــب فشل
مشروعهم في فــرض رئيس حكومة
ع ـل ــى ه ــواه ــم  -ال ـل ـع ــب ع ـل ــى ال ـح ـبــال
جـمـيـعـهــا بـمــا يــائــم مـصــالـحـهــم ،هم
ّ
من طلبوا من «االتحاد الوطني» تبني
تــرشـيــح صــالــح .لكنهم عـنــدمــا ملسوا
استعداد طهران وحلفائها الستيعاب
ف ــري ــق ب ـ ــارزان ـ ــي ،بـ ـ ـ ــادروا ف ــي سـحــب
الـبـســاط مــن تـحــت قـ َ
ـدمــي األول ،وهــو
ما دفع الطرف املقابل إلى االصطفاف
إلى جانبه على قاعدة« :أينما أمطرت
فخراجها عائد ّ
إلي».
(األخبار)

ّ
توجه إلى القنصلية إلجراء معامالت عائلية
واختطف فيها (من الويب)

تقرير

خاشقجي في شباك
ابن سلمان:
أنقرة آخر من يعلم؟
في حدث ليس هو األول من نوعه في اختطاف
مواطنني من الخارج ،أقدم النظام السعودي،
أم ـ ــس ،ع ـلــى اخ ـت ـط ــاف ال ـك ــات ــب وال ـص ـحــافــي،
ج ـم ــال خــاش ـق ـجــي ،م ــن ت ــرك ـي ــا ،ب ـعــد دخــولــه
القنصلية السعودية في إسطنبول ،للحصول
عـلــى أوراق رسـمـيــة ،قـبــل أن ي ـجــري تسفيره
إل ــى املـمـلـكــة م ـس ـ ً
ـاء ،وس ــط صـمــت رس ـمــي عن
أسباب االعتقال .خطيبة خاشقجي ،خديجة،
سردت لوسائل إعالم تركية وعربية ،مجريات
اختطافه ،مشيرة إلــى أن خطيبها توجه إلى
القنصلية إلجــراء معامالت عائلية فيها قبل
أسبوع ،لكن املوظفني طلبوا منه العودة بعد
أي ــام ،إلت ـمــام اإلج ـ ــراءات املتعلقة بمعامالته.
وعند عودته ،أمس ،إلى السفارة ،عند الساعة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،اخـتـفــى فــي ظ ــروف غــامـضــة،
فيما أبلغها مــوظـفــو الـسـفــارة بــأنــه غــادرهــا.
ورغم ذلك ،دخل عناصر من الشرطة التركية،
بـحـســب م ــا كـشـفــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـتــركـيــة،
مـبـنــى القنصلية فــي منطقة بـشـيـكـتــاش في
إسـطـنـبــول ،للبحث عــن خاشقجي ،لكنهم لم
ي ـج ــدوه ،فـيـمــا تـحـقـقــت ال ـشــرطــة الـتــركـيــة من
كاميرات املراقبة ،التي أظهرت أن خاشقجي
غـ ــادر مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة ،ب ـعــد  20دق ـي ـقــة من
ً
دخ ــول ـه ــا ،ف ـظــل مـصـيــر ال ـص ـحــافــي م ـج ـهــوال،
ح ـت ــى إعـ ـ ــان حـ ـس ــاب «م ـع ـت ـق ـلــي ال ـ ـ ـ ــرأي» ،أن
خ ــاش ـق ـج ــي وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ـس ـ ً
ـاء،
بالتزامن مع إعالن «اإلنتربول السعودي» ،أنه
استرد «مطلوبًا بقضايا احتيالية في شيكات
بدون رصيد» من دون ذكر اسمه.
ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة تــاب ـعــت ق ـض ـيــة اخ ـت ـطــاف
خــاشـقـجــي ع ــن ك ـثــب ،أمـ ــس ،حـســب م ــا أك ــدت
خطيبته ،لوسائل اإلعــام ،بالقول إنها ظلت
على اتـصــال مباشر بالرئاسة التركية ،التي
تـعـهــدت لـهــا الـعـمــل عـلــى كـشــف لـغــز اختفائه
(قبل الكشف عن وصوله إلى اململكة.
في ضوء ذلك ،رجح مراقبون أن تؤدي عملية
االختطاف ،من دون علم السلطات التركية ،إلى
مزيد من تأزيم العالقات السعودية-التركية،
ال ـت ــي شـ ـه ــدت ،ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ان ــزالق ــا
ملحوظًا ،إثر سياسات اململكة الخارجية ،بدءًا
ً
انتهاء باالختالفات الجذرية
من الحج ،وليس
تـجــاه الـتـعــامــل مــع مـلـفــات فلسطني وســوريــا
والعراق والعالقة مع إيران.
ق ـبــل خ ـ ــروج خــاش ـق ـجــي م ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،في
ت ـ ـمـ ــوز /ي ــولـ ـي ــو عـ ـ ــام  ،2017إلـ ـ ــى الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ،ل ــم يـكــن يـحـمــل ال ــرج ــل ،الـ ــذي شغل
مــواقــع اسـتـشــاريــة وإداريـ ــة فــي وســائــل إعــام
رسمية في اململكة ،صفة «مـعــارض» ،بل كان
معارضًا فقط لتولي محمد بن سلمان والية
العهد ،إذ كان قد خرج من اململكة ،عقب تولي
األخير منصبه هذا بنحو شهر ،بعد أن منعه
األخـيــر مــن الكتابة فــي الـصـحــف ،أو الظهور
على شاشات التلفزيون أو حضور املؤتمرات،
بسبب انتقاداته «املبطنة» لسياساته ،التي
ب ــدأت فــي االزديـ ــاد ،منذ أن منعه ابــن سلمان
(حـيـنـمــا ك ــان ول ـي ــا ل ــولــي ال ـع ـهــد) م ــن إط ــاق
ق ـنــاة «الـ ـع ــرب» ،ال ـتــي ك ــان يــديــرهــا ،ويملكها
الــولـيــد بــن ط ــال ،فــي ع ــام  ،2015مــن املـنــامــة،
بعد ساعات فقط من انطالقتها ،إلى أن أعلنت
الخارجية السعودية فــي بيان عــام  ،2016أن
خاشقجي «ال يمثل اململكة بــأي صـفــة» ،بعد
أن كان يعتبر من املقربني من دوائر القرار ،في
عهد امللك عبد الله.
(األخبار)

