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العالم

االنقسام الــذي يشهده راهنًا «حزب
الــدعــوة» بــن رئـيــس الـ ــوزراء السابق
والـعـبــادي ال ــذي تـحـ ّـول خــال عامني
إلــى أحــد أقـطــاب الـحــزب ،بعدما كان
من قادة الصف الثاني.
يتسلح املالكي بداعمني كبار داخــل
«ال ــدع ــوة» ،عـلــى غ ــرار رئـيــس املكتب
التنظيمي فــي ال ـحــزب الـشـيــخ عامر
الـكـفـيـشــي ،وزع ـيــم كتلة الــدعــوة في
مـجـلــس ال ـن ــواب خـلــف عـبــد الـصـمــد،
ومحافظ بغداد السابق صــاح عبد
الـ ـ ـ ــرزاق ،ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس مـحــافـظــة
بغداد السابق كامل الزيدي ،ما ّ
يرجح
كـفـتــه بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ف ــي أي ص ــراع
حزبي داخلي.

في املقابل ،يحاول العبادي ،أن ّ
يعوض
تـ ــواضـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى داعـ ـمـ ـي ــه داخـ ــل
«الـ ــدعـ ــوة» ،بــاس ـت ـث ـمــاره ف ــي مشهد
ان ـف ـت ــاح دول إق ـل ـي ـم ـيــة ك ـب ـيــرة عـلــى
ً
مشروعه ،تتقدمها تركيا ،فضال عن
تنسيقه ّ
الفعال مع الواليات املتحدة،
وكبرى دول االتحاد األوروبــي .ومن
دالالت تلك االستثمارات ّأن العبادي
وضع عددًا من العوائق أمام عمليات
«الحشد الشعبي» وأمام التنسيق مع
ســوريــا فــي الـعـمـلـيــات الـجــاريــة ضد
تنظيم «داعش».
وب ـي ـن ـمــا ُي ـن ـظ ــر إلـ ــى امل ــال ـك ــي حــالـيــا
ب ــوصـ ـف ــه «رج ـ ـ ــل إي ـ ـ ـ ــران األول فــي
العراق» ،والدائر في فلكها السياسي،

يتواصل العبادي بهدوء مع شركائه
املحتملني في الداخل ،ويتلقى املزيد
مــن االنفتاح اإلقليمي والــدولــي على
حكومته ،في محاولة ،على ما يبدو،
لتحويله إلــى زعيم ملشروع يـ ّ
ـروج له
ّ
«التشيع العروبي».
تحت شعار
وق ــد أن ـهــى املــال ـكــي ق ـبــل أيـ ــام زي ــارة
ُوص ـ ـف ـ ــت ب ـ ــ«ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة» إلي ـ ـ ـ ــران،
ش ـه ــدت لـ ـق ــاءه ك ـب ــار زع ـم ــائ ـه ــا ،في
وق ــت واص ــل فـيــه ال ـع ـبــادي ،بصفته
رئيسًا للوزراء ،استقبال زوار كبار،
كرئيس الــوزراء الكويتي ،ثم الرئيس
الـفــرنـســي ،فرئيس الـ ــوزراء التركي،
وأخ ـي ـرًا رئـيــس الـ ــوزراء األردنـ ــي ،في
دالل ـ ــة واض ـح ــة ع ـلــى ص ـع ــود نجمه

ومقبوليته اإلقليمية والدولية العالية.
مـجـمــل ه ــذا املـشـهــد ي ـقــود إل ــى واقــع
ّأن الـعــراق دخــل عمليًا مرحلة خلط
أوراق شــام ـلــة تـسـتـبــق االن ـت ـخــابــات
التشريعية املرتقبة ،وال بد أن تقود
إلى تغيرات في الخريطة السياسية،
بــال ـتــوازي مــع ت ـبــدالت فــي امل ـعــادالت
الصراع
اإلقليمية التي تزن كثيرًا في
ّ
ولعل
بغداد.
على من يتولى كرسي
ّ
أب ــرز تلك التغيرات الـعــراقـيــة ،تتمثل
ف ــي إطـ ــاق نـ ــوري امل ــال ـك ــي م ـشــروع
اسـتـعــادة نـفــوذه السياسي بصفته
زع ـي ـمــا أول ل ــ«ال ـب ـيــت ال ـش ـي ـعــي» في
العراق ...ومحددًا لهوية رئيس الوزراء
املقبل.
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العبادي وواشنطن:
استثمار متبادل؟

ّ
لم يكن واردًا في خاطر حيدر العبادي ،وخلنه
مــن املـعــارضــن لنظام الــرئـيــس األسـبــق صــدام
ح ـســن ،ال ـع ــودة إل ــى ال ـع ــراق ي ــوم ــا .ك ــان حلمًا
مـ ــؤرقـ ــا ،ي ــاح ـق ــه ك ـمــاح ـقــة «االس ـت ـخ ـب ــارات
البعثية» له ،كما ينقل عارفوه.
ولــم يكن واردًا في خاطره أيضًا الــوصــول إلى
ّ
التحول
منصب رئــاســة ال ــوزراء العراقية ،لــوال
األبرز الذي بدأ مع وقوع أزمة تشكيل الحكومة
الـجــديــدة ع ــام  ،2014ومــع
سـ ـق ــوط م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل،
وإعـ ـ ــان تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
دولة «الخالفة».
ي ـ ــروي مـ ـص ــدر س ـيــاســي
ع ــراق ــي ّأن ت ـصــديــر اســم
الـعـبــادي كمرشح لرئاسة
الـ ــوزراء «ج ــاء مــن ب ــاب أنــه
غ ـ ـيـ ــر ص ـ ـ ــدام ـ ـ ــي ،ب ـع ـكــس
املـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــي» .وي ـ ـ ـشـ ـ ــرح ّأن
«الـعـبــادي لــم يـفــارق املــالـكــي ...وك ــان محسوبًا
عـلـيــه ،لكنه لــم يـكــن ب ــارزًا كــزمــائــه اآلخــريــن»،
ّ
األمر الذي ساعد في أن يكون «الدكتور محط
أنظار األفرقاء السياسيني ويرشحونه لرئاسة
الحكومة».
ومـ ــن ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي ســاه ـمــت ف ــي وص ــول
العباديّ ،أن مرشح املحور السعودي القطري
التركي الــذي تقوده واشنطن ،لرئاسة الــوزراء
الـعــراقـيــة ،لــم يـكــن إال أي ــاد ع ــاوي (ال ـص ــورة).
وفي ظل تسليم هذا املحور بأن اإلتيان برئيس
وزراء من خارج «التحالف الوطني» أمر يصعب
ت ـ ـجـ ــاوزه ،اس ـت ـع ــاض ــوا ع ــن ع ـ ــاوي بــالــرهــان
على «تجنيد» حليف لهم من داخــل «التحالف
الوطني» ومن داخــل الحزب الحاكم فيه (حزب
الدعوة) ،كأسهل الخيارات لحجز نفوذ لهم في
املنصب التنفيذي األول في بالد الرافدين.
ُيقال إنه مع وصول حيدر العبادي إلى السلطة
ّ
(ال ـ ـ ــذي ُيـ ـق ــال إن ـ ــه ل ــم ي ـس ـت ـغـ ِـن ع ــن الـجـنـسـيــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ح ــن ت ــول ــى م ـن ـص ـبــه ،ب ـع ـكــس ما
يقول)  ،نحا باتجاه «رفع مستوى التنسيق مع
األميركيني وفقًا ملا كانت تقتضيه الظروف في
حينه»ُ ،ويـضــاف إنــه «ذهــب بعيدًا فــي مــا بعد،
وف ــق مـنـطــق :ع ـ ّـزز م ــن ح ـضــور واش ـن ـطــن في
إدارتك ،تثبت في بغداد أكثر».

عمل الماكينات االنتخابية ينطلق

المالكي :سيشارك «الدعوة» في االنتخابات بقائمة تتضمن شخصيات مؤثرة (أ ف ب)

ه ــدده ــم بـ ــ«ص ــول ــة ف ــرس ــان ثــان ـيــة»
(شبيهة بالتي أطلقها عام  2008ضد
جيش املهدي) على خلفية التظاهرات
التي اعترضته أثناء جولته األخيرة
في البصرة وميسان وذي قــار ،دخل
املالكي «حرب املحافظني» ،على الرغم
م ــن أن ــه ل ــم يـبــق م ــن واليـ ــة هـ ــؤالء إال
أشهر مـعــدودة .وتسعى كتلة األمــن
الـ ـع ــام ل ـ ــ«الـ ــدعـ ــوة» إل ـ ــى اس ـت ـج ــواب
م ـ ـحـ ــافـ ــظ بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،ع ـ ـلـ ــي ال ـت ـم ـي ـم ــي
(املـ ـحـ ـس ــوب ع ـل ــى ال ـ ـص ـ ــدر) ،بـتـهـمــة
«الـفـســاد املــالــي واإلداري واسـتـغــال
املنصب ألغ ــراض شخصية» ،فــي ما
تعتبره كتلة «األح ـ ــرار»« ،استهدافًا
سياسيًا يسبق االنتخابات» .كذلك،
أطـ ـلـ ـق ــت ك ـت ـل ــة املـ ــال ـ ـكـ ــي ح ـم ـل ــة ضــد
محافظ ميسان ،علي دواي (املحسوب
على التيار الـصــدري أيـضــا) ،بتهمة
«اسـتـغــال منصبه ملـســاومــة موظفة
في املحافظة».

فــي املـقــابــل ،أعـلـنــت كتلة «األح ــرار»
نـيـتـهــا اس ـت ـجــواب مـحــافــظ كــربــاء،
ع ـق ـيــل ال ـط ــري ـح ــي (املـ ـحـ ـس ــوب عـلــى
املالكي) ،على خلفية «شبهات فساد
مالي وإداري ،وتقييد لدور مجلس
امل ـحــاف ـظــة ال ــرق ــاب ــي» .وت ــراف ــق هــذا
الــرد مع كسر زعيم التيار الصدري
رئيس
املـحـظــورات ،وقـيــامــه بــزيــارة ُ
الــوزراء ،حيدر العبادي ،في ما فهم
على أ ٌنــه توطئة لتحالف انتخابي.
تـ ـح ــال ــف تـ ـق ــوي اح ـت ـم ــاالت ــه عــائــم
ّ
إضافية تجلى آخرها األحد ،عندما
ّ
تغيب ممثال الـصــدر والـعـبــادي عن
اجتماع الهيئة القيادية لـ «التحالف
الــوطـنــي» ال ــذي أع ــاد التشديد على
مشروع «التسوية الوطنية».
يعتبر ال ـع ـبــادي أن ــه األح ــق بحيازة
ك ـت ـل ــة ن ـي ــاب ـي ــة وازن ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـحـ ـص ــول
عـ ـ ـل ـ ــى واليـ ـ ـ ـ ـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي رئ ـ ــاس ـ ــة
مجلس الـ ــوزراء ،أخ ـذًا فــي الحسبان

«االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات» الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت فــي
عهده ،واملساعي «اإلصالحية» التي
بذلها في مواجهة الفساد ،إال أنه يعلم
ص ـعــوبــة ذل ــك بــالـنـظــر إل ــى إمـكــانـيــة
قيام تحالف انتخابي عريض يضم
«دول ــة الـقــانــون» و«املـجـلــس األعـلــى»
و«الحشد الشعبي».

يعمل العبادي
على تمتين عالقته
بمناوئي سلفه داخل
حزب الدعوة

من هنا ،يعمل العبادي على تمتني
عالقته بمناوئي املالكي داخل حزب
«الـ ــدعـ ــوة» م ــن أمـ ـث ــال ع ـلــي ال ـعــاق
وول ـي ــد ال ـحـلــي وطـ ــارق ن ـجــم وعـلــي
األدي ـ ـ ــب ،وح ـت ــى امل ـح ــاي ــدي ــن ال ــذي ــن
ي ـم ـك ــن أن ي ـش ـك ــل م ــوق ـف ـه ــم بـيـضــة
القبان من مثل عبد الحليم الزهيري
(مــا يـهــدد بانشقاق الـحــزب مجددًا
كـمــا ح ــدث ع ــام  ،)2006وف ــي الــوقــت
نـفـســه ي ـع ـ ّـول ع ـلــى ع ــزل ال ـصــدريــن
عـ ــن عـ ـم ــار ال ـح ـك ـي ــم واس ـت ـق ـطــاب ـهــم
ً
ب ــات ـج ــاه ــه ،أمـ ـ ــا ب ـت ـش ـك ـيــل ائ ـت ــاف
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ل ـ ـ ـخـ ـ ــوض ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
م ـجــالــس امل ـحــاف ـظــات وج ــس نبض
ً
الـ ـ ـش ـ ــارع أوال ،ومـ ـ ــن ثـ ــم ال ـت ــرت ـي ــب
لالنتخابات البرملانية .لكن في كل
األح ـ ـ ـ ــوال ،ال ت ـب ــدو م ـه ـم ـتــا ال ـص ــدر
والـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي س ـه ـل ـت ــن ،ن ـس ـب ــة إل ــى
تــراكــم عـنــاصــر ال ـقــوة ل ــدى املــالـكــي،
واحتمالية عودته الرقم األصعب.

مع اقتراب موعد انتخابات مجالس املحافظات،
يستعد رئيس ال ــوزراء حيدر العبادي لخوض
ّ
غمارها ،تحضيرًا لالنتخابات النيابية .وتؤكد
املصادر أنه رغم عداوته لإلعالم واإلعالميني،
فإن العبادي قد «استمال عــددًا منهم ،وبعضًا
مـمــن يستطيعون الـتــأثـيــر عـلــى الـ ــرأي ال ـعــام»،
بهدف إعادة رسم صورته في الشارع العراقي.
في املقابل ،فإن فريق املالكي يقول إنه لم يطلق
«الحملة االنتخابية إلــى اآلن» ،بينما زيــاراتــه
األخـ ـي ــرة مل ــدن ال ـب ـص ــرة وذي ق ــار وال ـع ـم ــارة،
والـ ـت ــي ح ـ ــاول م ـنــاه ـضــوه ال ـت ـشــويــش عليها
ببعض التظاهرات ،تؤشر إلى أنه أطلق مرحلة
إع ــادة الـتــواصــل مــع الـفــاعـلــن السياسيني في
محافظات جنوب ووسط العراق ،فيما يضيف
متابعون أن «فريقه أعــاد الحياة إلى ماكيناته
االنتخابية».
املقربني من املالكي يـ ّ
أحــد ّ
ـرد على مجمل هذه
األحــاديــث بالقول« :هــو ال يسعى إلــى استعادة
منصب بقي فيه ثماني سنوات ،بل إلى تكريس
الزعامة».

