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العالم

على الغالف

عودة نوري المالكي
ف ــي لـيـلــة ال ــراب ــع عـشــر م ــن شـهــر آب
 ،2014فعلها رئيس الــوزراء العراقي
الـســابــق ن ــوري املــالـكــي ،وت ـنــازل عن
ترشحه لوالية ثالثة ملنصب رئاسة
ال ـ ــوزراء ،ملصلحة زمـيـلــه فــي «حــزب
الــدعــوة» وعـضــو االئ ـتــاف البرملاني
الــذي يتزعمه «دولــة القانون» ،حيدر
العبادي.
ال شــك فــي ّأن إع ــان املالكي سحب
ّ
ترشحه شكل مفاجأة ،إذ لم يعتقد
كثيرون ّ
بأن من تولى رئاسة الوزراء
فــي عــام  ،2006ثــم لــواليــة ثــانـيــة في
 ،2010سـ ُـي ـقـ ِـدم عـلــى خ ـطــوة كـهــذه.
لكن األزم ــة السياسية الـتــي اندلعت
إثــر فــوز ائـتــافــه بــالـعــدد الـكــافــي من

املقاعد النيابية (في انتخابات نيسان
 )2014ل ـل ـتــرشــح لـلـمـنـصــب ،وال ـتــي
تــراف ـقــت م ــع سـيـطــرة «داع ـ ــش» على
مدينة املــوصــل (فــي شهر حــزيــران)
وت ــوسـ ـع ــه الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ال ـ ـ ــذي الم ــس
مـحــافـظــة ب ـغ ــداد ،قـلــب كــل حسابات
ومعادالت «رجــل بغداد القوي» ،كما
كان يوصف.
هو من ناحية كان مرفوضًا من قبل
أح ــزاب «املـكـ ّـونــن العراقيني ،الكردي
ّ
والـســنــي» (وفـقــا للمصطلحات التي
كرسها دستور االحتالل األميركي)
الت ـه ــام ــه ب ــأن ــه «ديـ ـكـ ـت ــات ــور» ،وك ــان
مرفوضًا أيضًا من قبل أقطاب ضمن
بيت «التحالف الــوطـنــي» (الشيعي)،

أبــرزهــم مقتدى الـصــدر ،وحتى قيل
ّإن املرجعية الدينية نفسها لم تكن
راضـيــة عــن تــولـيــه والي ــة ثــالـثــة .ومــن
ناحية ثانية ،كــان املالكي مرفوضًا
أيـ ـض ــا م ــن ق ـب ــل ال ـس ـع ــودي ــة وق ـطــر
وتركيا ،في ظل عمل أميركي حثيث
إلطاحته نظرًا إلــى مواقفه اإلقليمية
التي كانت تميل إلى «محور املقاومة».
ال ـت ـقــاط ـعــات ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخــارج ـيــة
أوصلت إلــى عمل أطــراف قريبة من
رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق السـتـبــدالــه،
فـ ــي مـ ــا ُوص ـ ـ ــف ب ــاالنـ ـق ــاب ع ـل ـيــه.
وفــي حينه ،ظهر فـجــأة اســم حيدر
ال ـع ـب ــادي ك ـبــديــل م ــن امل ــال ـك ــي ومــن
مـ ــرشـ ــح امل ـ ـحـ ــور األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،إيـ ــاد

عـ ـ ــاوي ...فـكــانــت الـكـلـمــة الـشـهـيــرة
التي ألقاها املالكي ،ليل  14آب ،من
مقر رئاسة الوزراء ،وكان إلى جانبه
أعضاء «حزب الدعوة» (الذي يتولى
أمانته العامة) ،ومن بينهم العبادي
نفسه.
م ـن ــذ ذلـ ــك الـ ـت ــاري ــخُ ،ي ـح ـك ــى ع ــن ّأن
املالكي الذي أصبح أحد نواب رئيس
الجمهورية ولــم يبتعد عــن الساحة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،ي ـع ـمــل عـلــى
اسـتـعــادة ن ـفــوذه وتـكــريــس زعــامـتــه.
ويــرت ـفــع ال ـي ــوم ال ـحــديــث ال ـج ــدي ،مع
اق ـ ـت ـ ــراب االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي
التشريعي.
أولــى دالالت «الـعــودة» ،قد تتمثل في

الصراع مع العبادي:
من «الدعوة» ...إلى «الحشد»
دعاء سويدان
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن مـ ــا ي ــزي ــد عـلــى
سـ ـ ـن ـ ــة ت ـ ـف ـ ـصـ ــل عـ ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة فــي
ّ
نـيـســان /أبــريــل  ،2018ف ــإن األح ــزاب
والـ ـق ــوى وال ـش ـخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة
بـ ـ ــدأت ت ـح ـض ـيــرات ـهــا ال ـف ـع ـل ـيــة لــذلــك
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ،ل ـس ـب ـب ــن رئ ـي ـس ـي ــن:
أول ـه ـمــا األه ـم ـيــة االسـتـثـنــائـيــة التي
تكتسبها االنتخابات املرتقبة ،نظرًا
إلــى املرحلة الحاسمة التي ّ
يمر بها
العراق وانعكاساتها على مستقبله
السياسي واالستراتيجي ،وثانيهما
أن ان ـت ـخــابــات م ـجــالــس املـحــافـظــات
امل ـن ـت ـظــرة ف ــي ن ـي ـس ــان/أب ــري ــل 2017
ستشكل «بــروفــة» مصغرة ملــا يمكن
أن ت ـش ـهــده االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرملــانـيــة
وتفرزه.
انتخابات ال ُيستبعد أن تتكرر فيها
سيناريوات عام  ،2010عندما خاضت
قوى «التحالف الوطني» االستحقاق
منقسمة إلى قائمتني« :ائتالف دولة
الـ ـق ــان ــون» ب ــزع ــام ــة نـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي،
و»االئتالف الوطني العراقي» بزعامة
إبراهيم الجعفري ،ما أتاح لـ«القائمة
ال ـعــراق ـيــة» الـلـيـبــرالـيــة بــزعــامــة إي ــاد
عالوي التصدر وحصد  91مقعدًا من
مقاعد الـبــرملــان؛ وكــذلــك سيناريوات
ع ــام  2014ع ـنــدمــا انـقـسـمــت أح ــزاب
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» إل ـ ـ ــى ث ــاث
قوائم رئيسية هي« :دولــة القانون»،
«األح ـ ــرار» الـتــابـعــة للتيار الـصــدري
بزعامة مقتدى الـصــدر ،و«املــواطــن»
التابعة لـ«املجلس اإلسالمي األعلى»
بزعامة عمار الحكيم.
ال ـ ـفـ ــارق هـ ــذه املـ ـ ــرة أن االن ـق ـس ــام ــات
قــد تـطــاول الـقــوائــم نفسها ،مترافقة
مــع عمليات تـبــديــل مــواقــع ،ستكون
ك ـف ـي ـل ــة ب ـخ ـل ــط األوراق ج ـم ـي ـع ـهــا.
ع ـل ــى ض ـف ــة ائ ـ ـتـ ــاف امل ــالـ ـك ــي ،ت ـبــرز
الخشية من انشقاقات داخــل «حزب
الــدعــوة» ،العمود الفقري لالئتالف،
بعد تصاعد الحديث عن نية رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،حـ ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
تـشـكـيــل ائـ ـت ــاف ان ـت ـخــابــي مستقل
تـحــت اس ــم «الـتـحــريــر وال ـب ـنــاء» .نية
ي ـب ــدو أن األم ـ ــن الـ ـع ــام لـ ــ«ال ــدع ــوة»
يستشعر جــديـتـهــا ،مــا يـحـمـلــه ،إلــى
ج ــان ــب أسـ ـب ــاب أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى سـلــوك
طــرق احـتــرازيــة تعزز رصـيــده وتقيه
تداعيات أي خسارة داخل الحزب.
م ــن ه ـن ــا ،ي ـم ـكــن ف ـه ــم ال ـت ـصــري ـحــات

والتحركات األخـيــرة التي يقوم بها
املــالـكــي ،وخصوصًا تجاه الفصائل
األقـ ــوى فــي «ال ـح ـشــد ال ـشـع ـبــي» .هو
يراهن على إمكانية ترجمة إنجازات
«الـحـشــد» بــرملــانـيــا ،بــاالسـتـفــادة من
تحالفاته مــع أب ــرز وج ــوه الفصائل
وقادتها .وال يظهر ،حتى اآلن ،أن ثمة
«فيتو» إقليميًا على هذا التوجه ،بل
عـلــى الـعـكــس ،تفيد امل ــؤش ــرات بنوع
م ــن ال ــرض ــاء ب ــه واملـ ـب ــارك ــة لـ ــه .ومــن
داخ ـ ــل ال ـعــاص ـمــة اإلي ــرانـ ـي ــة ط ـهــران
ال ـتــي زارهـ ــا قـبــل أيـ ــام ،أع ــاد املــالـكــي
ال ـت ــذك ـي ــر بـ ــ»أب ــويـ ـت ــه» لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد»،
مـشـيـدًا ب ــ«ان ـت ـصــاراتــه» عـلــى تنظيم
«داعش» ،ومؤكدًا استعداده للتوجه
إلى سوريا حال االنتهاء من تحرير
األراضي العراقية.
تصريح ينبئ بتطلع رئيس مجلس
الـ ــوزراء الـســابــق إلــى مــوقــع سياسي
متقدم ،يستند إلى خيارات «الحشد
الشعبي» ،ويمنحه في الوقت نفسه
الـشــرعـيــة فــي أي خ ـطــوة مستقبلية
ق ــد ي ـق ــدم ع ـل ـي ـهــا .ول ــن يـتـيـســر ذل ــك،

يراهن المالكي على
إمكانية ترجمة إنجازات
«الحشد» برلمانيًا

بطبيعة ال ـحــال ،إال بأغلبية نيابية
م ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة ت ـ ـع ـ ـيـ ــد ل ـ ـل ـ ـمـ ــال ـ ـكـ ــي م ـج ــد
انتخابات ( 2014عندما َت ّ
قدم القوائم
ُ
كـلـهــا ،حــاص ـدًا  95م ـق ـع ـدًا) ،وت ـصـ ِّـدر
أي ـضــا رم ــوز «ال ـح ـشــد» ال ـتــي أوقـفــت
الزحف الداعشي نحو بغداد.
على هذا األساس ،تتضح غاية إعالن
املالكي ،من إيران ،أن «حزب الدعوة»
س ـي ـش ــارك ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـقـبـلــة
بقائمة تتضمن شخصيات «مؤثرة
وذات ثـقــل سـيــاســي» ،وال سيما في

ض ــوء مـعـلــومــات عــن م ـفــاوضــات في
الـشــأن االنـتـخــابــي ،بــدأهــا الــرجــل مع
«فيلق بدر» (بزعامة هادي العامري)
و«عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» (ب ــزع ــام ــة
ال ـش ـيــخ ق ـيــس ال ـخــزع ـلــي) وغـيــرهـمــا
من الفصائل والشخصيات (مثل أبو
مهدي املهندس).

الصراع على رئاسة الوزراء
يــدرك نائب الرئيس الـعــراقــي ،نــوري
املالكي ،أن العودة إلى منصب رئاسة
الـ ــوزراء بــاتــت أكـثــر صعوبة بالنظر
إلــى املعارضة الواسعة التي يلقاها
من منافسيه «الشيعة» ،لكن العودة
بأغلبية نيابية تتيح اإلتيان برئيس
وزراء م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل «ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف دول ـ ــة
القانون» ليست مستحيلة.
سـ ـيـ ـن ــاري ــو ش ــرع ــت دوائ ـ ـ ـ ــر امل ــال ـك ــي
ف ــي الـ ـت ــروي ــج ل ــه ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن أن
ال ـه ــدف ه ــو تـحـقـيــق األغ ـل ـب ـيــة ،على
أن ُي ـ ـتـ ــرك ق ـ ـ ــرار اخـ ـتـ ـي ــار شـخـصـيــة
لــرئــاســة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ل ــ«ق ـيــادات
االئتالف ونتائج االنتخابات» .يعزز

الصدر ال يريد «الحشد» في االنتخابات؟
أطـلــق زعـيــم «ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» ،مـقـتــدى ال ـصــدر ،أول
من أمــس ،مشروعًا جديدًا لـ«تحقيق اإلصــاح» ،تحت
شعار «إصالح االنتخابات وانتخاب اإلصالح» .ويدعو
امل ـشــروع ،امل ـكـ ّـون مــن  35بـنـدًا ،إلــى الـتــوصــل «لقانون
انتخابي يضمن عــدم هيمنة الكتل الكبيرة
عـلــى الـكـتــل ال ـص ـغ ـيــرة» ،وه ــو املـطـلــب ال ــذي
تــدع ـمــه أي ـض ــا الـ ـق ــوى وال ـش ـخ ـص ـيــات ذات
املاكينات االنتخابية املتواضعة ،والتيارات
املدنية التي تريد حصد مقاعد في انتخابات
مجالس املحافظات املقبلة ،تمهيدًا لتكتلها
وت ـش ـك ـي ـل ـهــا مــاك ـي ـنــة ق ــوي ــة ف ــي ان ـت ـخــابــات
البرملان.
وتـ ـع ــارض ال ـك ـتــل ال ـك ـب ـي ــرة ،وفـ ــي مـقــدمـهــا
«اتـئــاف دولــة الـقــانــون» الــذي يريد تضييق
دائرة معارضيه ،بدعوى أن توسيع التمثيل
يـصـ ّـعــب ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات داخ ــل مـجــالــس املـحــافـظــات.
وي ــدع ــو م ـش ــروع ال ـص ــدر ،ك ــذل ــك ،إل ــى تـشــريــع قــانــون
يمنع الفصائل املسلحة مــن ّ
زج أنفسها فــي العملية
االنتخابية ،في إشــارة إلى فصائل «الحشد الشعبي»

ال ـت ــي يـخـشــى ال ـص ــدري ــون تـجـيـيــر ن ـفــوذهــا ملصلحة
خصومهم .وكـ ّـان زعيم التيار الصدري قد أعلن غير
مــرة رفـضــه تــولــي أمــن عــام «ال ــدع ــوة» ،ن ــوري املالكي،
قيادة «الحشد الشعبي»ّ ،
عادًا ذلك «مخالفًا لفتوى ورأي
املرجعية» ،في حني كرر حلفاء املالكي مرارًا
الحديث عن أن رئيس الوزراء السابق هو من
ّأسس «الحشد» بعد سقوط املوصل وتكريت
ومناطق عديدة في قبضة «داعش»ً ،
بناء على
فتوى من املرجع علي السيستاني .وإثر ذلك،
شدد املالكي نفسه ،في حوار صحافي ،على
«(أنني) لست القائد امليداني للحشد الشعبي،
لكنني من ّ
املؤسسني له» ،الفتًا إلى أن «فكرتي
عــن تأسيس الحشد الشعبي مــوجــودة منذ
عام  ،2012بعدما اشتدت املؤامرة في سوريا،
وأدركت خطر تعرضها للعراق».
وط ـب ـعــا ،يـسـتـعــد ال ـع ـبــادي ملــواج ـهــة املــال ـكــي ف ــي ملف
«الحشد» أيضًا ،حني سيقول إنــه خــال واليته جرى
إقــرار قانون «الحشد» في البرملان (في شهر تشرين
الثاني املاضي)!

السيناريو املتقدم أن منابر إقليمية
رس ـم ـيــة ال ت ـت ــردد ف ــي امل ـج ــاه ــرة بــه.
فبالتزامن مــع زي ــارة املالكي إليــران،
نشرت وكالة «إرنــا» الرسمية تقريرًا
ً
ط ــوي ــا وص ـف ــت ف ـيــه إح ـج ــام الــرجــل
عن الترشح لوالية ثالثة (عام )2014
ب ــ«ال ـخ ـطــوة الـحـكـيـمــة» ،مـعـتـبــرة أن
«زع ــام ــة املــال ـكــي لــأغـلـبـيــة النيابية
تمنحه ال ـقــدرة والـفــرصــة ملـنــع إمــرار
أي مـ ـخـ ـطـ ـط ــات تـ ـض ــر ب ــالـ ـع ــاق ــات
ال ـع ــراق ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة» ،م ـت ــوق ـع ــة أن
تأتي االنتخابات املرتقبة بـ«نتائج
إيجابية جدًا للمالكي».
هــذا الـطـمــوح ب ــدأت دوائ ــر واشنطن
ت ـت ـح ـس ــب ل ـ ـ ــه ،مـ ـس ــدي ــة ال ـن ـص ــائ ــح
بـخـصــوص الـتـعــامــل مــع بـلــد «يضم
خـ ـمـ ـس ــة أض ـ ـ ـعـ ـ ــاف سـ ـ ـك ـ ــان لـ ـبـ ـن ــان،
وسيخضع لسيطرة إيران املباشرة،
إذا لــم يتم أخــذ االحـتـيــاطــات» ،وفق
مــا جــاء فــي دراس ــة حــديـثــة لـ»معهد
واشنطن لسياسات الشرق األدنى».
ت ـحــذر ال ــدراس ــة مــن أن ــه «بـمـســاعــدة
املــال ـكــي ،مــا اس ـت ـغــرق عـشــريــن عــامــا
ل ـي ـح ـق ـقــه ح ـ ــزب الـ ـل ــه (ف ـ ــي ل ـب ـن ــان)،
ي ـم ـكــن أن ت ـح ـق ـقــه وح ـ ـ ــدات ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـب ــي ف ــي خ ـ ــال سـ ـنـ ـت ــن» .كـمــا
تحذر من أن «ترشح وحدات الحشد
ال ـش ـع ـب ــي ل ـل ـب ــرمل ــان أو دع ـم ـه ــا ألي
فــريــق سـيــاســي س ـيــؤدي إلــى نتائج
كارثية».
ل ـ ــذل ـ ــك ،تـ ــدعـ ــو الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة إلــى أن «تـسـتـخــدم نفوذها
قــدر املستطاع فــي بـغــداد أو طهران
أو موسكو ملنع قادة وحدات الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ـ ــن أن يـ ـصـ ـبـ ـح ــوا ق ـ ــادة
سياسيني مــؤسـســن» ،تحت طائلة
قـ ـي ــام ت ـل ــك ال ـ ــوح ـ ــدات ب ـ ـ «اس ـت ـخ ــدام
ن ـفــوذهــا ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى الـحـكــومــة
ال ـعــراق ـيــة لـلـتـحـكــم بــالـسـلـطــة نـيــابــة
عن إيــران ،على نحو يشبه كثيرًا ما
فعله حزب الله في لبنان» .ويوصي
امل ـع ـه ــد بـ ـ ـ «االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ارتـ ـف ــاع
الـقــومـيــة ال ـعــراق ـيــة إل ــى مـسـتــوى لم
يـسـبــق ل ــه مـثـيــل مـنــذ سـ ـن ــوات» ،في
إشارة إلى «قوميني متحمسني» من
مثل زعـيــم الـتـيــار ال ـصــدري ،مقتدى
الصدر.
األخـ ـي ــر وت ـ ـيـ ــاره ل ـي ـســا ب ـع ـيــديــن مــن
ح ـســابــات املــال ـكــي وح ـل ـفــائــه .فــزعـيــم
«دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون» ي ـ ـحـ ــاول تــوج ـيــه
ض ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــات «نـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة» لـ ـخـ ـص ــوم ــه
ُ
ال ـ ـصـ ــدريـ ــن ،تـ ـخ ـ ّـس ــره ــم ن ـق ــاط ــا فــي
امل ـنــازلــة االنـتـخــابـيــة .بـعــدمــا ك ــان قد

