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أسعد أبو خليل *
يب ــدو ان ن ــوري املالك ــي يس ــتريح م ــن عن ــاء
س ــنوات ثقيل ــة ف ــي الحك ــم .لنق ــل أن ــه ف ــي
مرحل ــة اس ــتجمام .انتق ـ ّـى الحاك ــم األميرك ــي
املالك ــي م ــن بني أربعة مرش ــحني في  2006بعد
أن ّ
توص ــل إل ــى قناع ــة أن إبراهي ــم الجعف ــري
ّ
ل ــم يع ــد يصل ــح للمهم ــة املنوط ــة ب ــه .ل ــم يك ــن
اختيار رؤس ــاء الوزراء ،ال بل الوزراء ،من عمل
الش ــعب العراق ــي بع ــد الغزو األميرك ــي للعراق
ف ــي ع ــام  .2003هناك َمن يري ــد ان ّ
يروج ملقولة
ان االحت ــال األميرك ــي كان يس ــيطر عل ــى كل
ً
ش ــيء ف ــي الع ــراق ،لكن ــه كان مس ــؤوال ف ــي تلك
ّ
ّ
الفت ــرة لك ــن مس ــتقل (كم ــا ح ــال الذي ــن تب ــوأوا
املس ـ ّ
ـؤولية ف ــي لبن ــان ف ــي س ــنوات س ــيطرة
النظ ــام الس ــوري وه ــم يعترف ــون م ــن ناحي ــة
أن النظ ــام كان يس ـ ّـير األم ــور ،لك ــن يص ـ ّـرون
ّ
م ــن ناحي ــة أخ ــرى عل ــى انه ــم كان ــوا مس ــتقلني
ومعارض ــن للنظ ــام الس ــوري) .ال يس ــتقيم
الزعم ــان.
طبع ــا ،ال يمك ــن الرك ــون لتحلي ــات وتعويذات
إع ــام النف ــط والغ ــاز ف ــي الحدي ــث ع ــن املالكي.
ي ــكاد ه ــذا اإلع ـ ّـام ان يقنع ــك أن الرج ــل وحده،
ّ
م ــع غريم ــه بش ــار األس ــد ،يش ــكل العقب ــة
ّ
ّ
الديمقراطي ــة والحري ــة
الوحي ــدة ام ــام نش ــر
وت ــداول الس ــلطة الس ــلس ف ــي العال ــم العرب ــي.
مل ــاذا توح ــي أب ــواق أمراء آل س ــعود ب ــأن النظم
ّ
الديمقراطي ــة املنتش ــرة في الخلي ــج ال تريد إال
ّ
بس ــط س ــلطة الحري ــة والقان ــون ف ــي كل أنح ــاء
العال ــم العرب ــي ،وان الش ــيعة وتنظيماته ــم هم
وحده ــم َم ــن يمنعه ــم م ــن تحقي ــق ذل ــك؟ لو أن
ّ
ّ
لفك ــر آل س ــعود الوهابي ان ينتش ــر وان يوطد
دعائم ــه ف ــي كل أنح ــاء العال ــم العرب ــي ،ل ــكان
وحري ــة .هك ــذا ّ
ّ
يروج ــون ف ــي
الع ــرب ف ــي خي ــر
إعالمه ــم.
ُ ّ
تقاع ــد ن ــوري املالك ــي .ق ـ ّـرر املحت ــل األميرك ــي
ان يقصي ــه ع ــن موقع ــه .ض ــاق ذرع ــا ب ــه ،وه ــذا
يح ــدث ألمي ــركا م ــع حلفائه ــا وم ــع وكالئه ــا.
أل ــم يق ـ ّـرر االس ــتعمار البريطان ــي ف ــي صي ــف
 1970ان قاب ــوس ب ــن س ــعيد أصب ــح جاهـ ـزًا
إلقص ــاء وال ــده؟ قاوم الراع ــي (اآلخر) اإليراني
بع ــض الش ــيء ق ــرار إقص ــاء املالك ــي ،لك ــن
ّ
توصل ــت أمي ــركا إل ــى اتف ــاق غي ــر مباش ــر م ــع
إي ــران عل ــى اس ــتبداله .عان ــد املالك ــي بع ــض
الش ــيء ،لكن ــه رض ــخ بع ــد ان ج ــاء األم ــر م ــن
أق ــوى رج ــل ف ــي الع ــراق ،بع ــد رحي ــل (معظ ــم)
ّ
ّ
األميركي ــة املحتل ــة ع ــن الب ــاد ،أعن ــي
الق ـ ّـوات
ّ
املرج ــع عل ــي السيس ــتاني .ق ــرر السيس ــتاني
ان اس ــتبداله يصل ــح للمض ــي ف ــي مس ــيرة
سياس ـ ّـية وعس ـ ّ
ـكرية جدي ــدة تقتض ــي توحيد
ّ
ّ
ّ
جه ــود العناصر الطائفية الش ــيعية والس ــنية
عل ــى ح ـ ّـد س ــواء.
ل ــم يك ــن املالك ــي معروف ــا ف ــي أوس ــاط الش ــعب
العراق ــي أو العرب ــي .ه ــو كان معروف ــا ف ــي
ّ
العراقي ــة ،وكان
أوس ــاط معارض ــة املنف ــى
يجم ــع ف ــي موقع ــه ف ــي ح ــزب «الدع ــوة» ب ــن
التنس ــيق م ــع النظ ــام اإليران ــي والنظ ــام
الس ــوري .لك ــن تنظيم ــه كان أق ــرب إل ــى النظ ــام
اإليران ــي ،عقي ــدة وسياس ــة .لك ــن زمل ــاي خليل
زاد كان يزه ــو بأن ــه ه ــو ال ــذي اكتش ــف املالكي
وانتق ــاه ب ــن منافس ــيه ألن ــه أكث ــر حزم ــا
وأق ـ ّـل ت ـ ّ
ـرددًاُ .يحك ــى ع ــن مباري ــات خض ــع
ّ
ّ
العراقي ــون م ــن قب ــل أجه ــزة
له ــا املرش ــحون
ّ
ّ
عس ـ ّ
ـكرية واس ــتخبارية أميركي ــة .وتش ــجيعًا
ّ
للمالك ــي ،ق ــام ب ــوش ش ــخصيًا بزي ــارة الع ــراق
ف ــي حزيران  2006بعد ّ
توليه املنصب لتزكيته
وتبريك ــه .هك ــذا كان ُي ــدار الع ــراق في سُ ــنوات
ّ
االحت ــال األميرك ــي ،ول ــم يتراج ــع دور املحت ــل
ّ
األميركي ــة.
بع ــد انس ــحاب معظ ــم الق ـ ّـوات
ّ
ّ
األميركي ــة املس ــلحة التي
وي ــزداد ع ــدد الق ـ ّـوات
تخت ــار مت ــى تقص ــف ومت ــى تض ــرب ومت ــى
تقتح ــم .ه ــي ّ
رب املن ــزل والش ــعب العراق ــي
مج ـ ّـرد ضي ــف عاب ــر.
ّ
األميركي ــة بتعي ــن
وقب ــل أن تقب ــل الحكوم ــة
حي ــدر العب ــادي ،اس ــتحصلت من ــه ،وف ــق
اإلع ــام الغرب ــي ،عل ــى وع ــد بمن ــع أي ــة مالحقة
ّ
قانوني ــة ض ــد جنود االحت ــال األميركي مهما
ّ
فعل ــوا وكيفم ــا قتل ــوا ودمروا .وم ــن املعلوم ان
ّ
األميركي ــة اس ــتحصلت عل ــى قانون
الحكوم ــة
خ ــاص به ــا بمج ـ ّـرد أن أحكمت الس ــيطرة على
الع ــراق ف ــي ع ــام  .2003أي إنه ــا كان ــت تري ــد
أن يحتف ــظ جنوده ــا بح ــق ارت ــكاب جرائ ّــم
ح ــرب ،وه ــي ال ت ــزال تحتف ــظ به ــذا الح ــق.
ّ
عملي ــات جرائ ــم ح ــرب
ن ــوري املالك ــي ش ــهد
ّ
ّ
األميركي ــة وم ــن قب ــل ق ــوات
م ــن قب ــل الق ـ ّـوات
ّ
املرتزق ــة التابع ــة للش ــركات األمني ــة املتقاع ــدة
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م ــع ق ـ ّـوات االحت ــال ،لكن ــه ل ــم يرف ــع صوت ــه إال
م ـ ّـرات قليل ــة ن ــادرة وبخج ــل ش ــديد .حمي ــد
ً
قرض ــاي ،ال ــذي ذه ــب اس ــمه مث ــا للرض ــوخ
ّ
ّ
الت ــام للمحت ــل األميرك ــي ،جاه ــر بنق ــد ق ــوات
االحت ــال اكث ــر بكثي ــر م ــن قرضاي ــات الع ــرب
ُ(أنه ــى قرض ــاي حكم ــه على خصام ش ــديد مع
ّ
املحت ــل األميرك ــي).
م ـ ّـن املفه ــوم أن يأتي املالكي إل ــى لبنان .الرجل
الطائفية الش ـ ّ
ّ
ـيعية ف ــي الحكم في
يمث ــل فري ــق
ُالع ــراق (باس ــم «دول ــة القان ــون» ،أي قان ــون
ّ
ّ
القوية
املحت ــل) ويريد ان يل ــوذ بأبناء الطائفة
ف ــي لبن ــان .لك ــن م ــن غي ــر املفه ــوم ان يحتف ــي
ح ــزب الل ــه ،كأم الع ــروس ،بالضي ــف العراق ــي.
عان ــى ح ــزب الل ــه وال ي ــزال يعان ــي م ــن ته ــم
بالطائفي ــة .بع ــض هذه التهم ال تس ــتحق ّ
ّ
الرد
ّ
أو الدح ــض ألنه ــا تأت ــي م ــن قب ــل متمرس ــي
ّ
الوه ّ
ّ
ابي ــة ف ــي النظ ــام الس ــعودي
الطائفي ــة
اإلقليم ــي .ح ــزب الل ــه اس ــتقبل املالك ــي عل ــى
أن ــه ينتم ــي إل ــى فريق ــه ،أي فري ــق املمانع ــة
واملقاوم ــة .لكن هذا االس ــتقبال وه ــذا االحتفاء
يس ــتوجب م ــن الح ــزب تعريف ــا للمقاوم ــة
وللمانع ــة.
ّ
عربي ــة
م ــن املفه ــوم أن الح ــزب يعان ــي عزل ــة
وم ــن املفه ــوم أنه يحت ــاج لبناء ش ــبكة عالقات
ّ
عربي ــة وه ــي ش ــبه معدوم ــة بس ــبب الحص ــار
الطائف ــي املذهب ــي ال ــذي فرضت ــه دول الخلي ــج
علي ــه .لك ــن الخ ــروج م ــن ه ــذه العزل ــة ال يك ــون
ّ
الطائفية
عب ــر بناء أو توطيد ش ــبكة العالقات
ـف
الت ــي يقيمه ــا أو أقامه ــا الح ــزب .ل ــم يكت ـ ِ
الح ــزب بتكري ــم املالك ــي ،ب ــل اصطحب ــه وف ــد
رفي ــع م ــن القي ــادة ،ض ـ ّـم ّ
محم ــد رع ــد ،لزي ــارة
متح ــف املقاوم ــة الرائ ــع ف ــي بل ــدة مليت ــا
ّ
الجنوبي ــة .كان مش ــهد املالك ــي ف ــي املتح ــف
مزعج ــا للع ــن والعق ــل مع ــا .م ــا عالق ــة املالكي
ّ
طائفي ــا
باملقاوم ــة ،إال إذا اعتب ــر امل ــرء تعريف ــا
أعوج ــا للمقاوم ــة.
إن املالك ــي رئي ــس حكوم ــة معادي ــة للمقاوم ــة
ّ
العراقي ــة ف ــي الع ــراق .وق ــد ق ــاد حمل ــة ش ــعواء
ّ
ض ــد كل أش ــكال املقاوم ــة ،حت ــى الس ــلمية،
ف ــي الع ــراق وبالتع ــاون م ــع ق ــوى االحت ــال
األميرك ــي ال ــذي رع ــى حكم ــه .كم ــا أن املالك ــي
كان الرج ــل الثان ــي ف ــي حمل ــة اجتث ــاث البع ــث
ف ــي الع ــراق ،وتل ــك الحمل ــة كان ــت م ــن بن ــات
أف ــكار الصهيون ــي ب ــول وولفوت ــز (وكنع ــان
مكي ــة وغيره ــم) وق ــد ّ
ّ
تحول ــت إل ــى حمل ــة ذات
ّ
ّ
مضام ــن طائفي ــة زادت م ــن النقم ــة الطائفي ــة
الطائفي ــة الش ـ ّ
ّ
ـيعية ف ــي
ض ــد حك ــم األح ــزاب
الع ــراق .إن حمل ــة اجتث ــاث البع ــث ف ــي الع ــراق
ّ
خدم ــت مخط ــط الفتن ــة كم ــا خدمه ــا اإلع ــام
الس ــعودي.

إن ح ــزب الل ــه ـ ُيس ـ ّـجل ل ــه ـ كان س ـ ّـباقًا ف ــي
ّ
ّ
الطائفي ــة
املغب ــات والعواق ــب
التحذي ــر م ــن
ّ
األميركي ــة ع ــام  .2003وكان حس ــن
للح ــرب
نصرالل ــه والراح ــل ّ
محم ــد حس ــن فض ــل الل ــه
ّ
ّ
مذهبي ــة
م ــن القالئ ــل الذي ــن ح ــذروا م ــن فتن ــة
سـ ّ
ـيفجرها الغ ــزو األميرك ــي .وكان نصرالل ــه
ّ
ّ
ق ــد دع ــا إل ــى عملي ــة «طائ ــف عراقي ــة» لتفويت
الفرص ــة عل ــى االحت ــال األميرك ــي ال ــذي كان
سـ ّ
ـيفجر صراع ــات وانش ــطارات ف ــي املجتم ــع
العراق ــي .وانزعج ــت قي ــادة «املجل ــس األعل ــى
للث ــورة اإلس ـ ّ
ـامية ف ــي الع ــراق» («املجل ــس
األعل ــى اإلس ــامي العراق ــي» الحق ــا) آن ــذاك من
تصريح ــات نصرالل ــه (وحدث ــت قطيع ــة) لك ــن
ّ
إم ــكان الح ــل السياس ــي كان مرفوض ــا م ــن
ّ
ّ
العراقي ــة الت ــي علق ــت
قب ــل معارض ــة الخ ــارج
كب ــار اآلم ــال على الغ ــزو األميرك ــي .وقد تالقى
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ّ
ـعودية
ف ــي ذل ــك أجنح ــة إي ــران وأجنح ــة الس ـ
ّ
العدو اإلس ــرائيلي
وأجنح ــة أمي ــركا وأجنح ــة
ّ
العراقي ــة ف ــي املنف ــى.
ف ــي صف ــوف املعارض ــة
ّ
متميزًا في ش ـ ّـدة إدانته
كان موق ــف ح ــزب الل ــه
ّ
متربات ــه ،لك ــن أداء
للغ ــزو األميرك ــي ورف ــض
الحزب السياس ــي وتعاطيه م ــع امللف العراقي
ّ
الطائفي ــة علي ــه م ــن
س ــاهم ف ــي تبثي ــت تهم ــة
قب ــل أنظم ــة الخلي ــج الس ــاعية دومًا وأبـ ـدًا إلى
الطائفي ــة .الح ــزب ت ـ ّ
ّ
ـردد ف ــي
إذكاء ن ــار الفتن ــة
ّ
م ــا بع ــد ،عندم ــا توط ــدت دعائم حك ــم األحزاب
الطائفي ــة الش ـ ّ
ّ
ـيعية ،وكان موقف ــه يت ــراوح بني
إدان ــة الغ ــزو األميرك ــي وب ــن مهادن ــة األحزاب
الحاكم ــة (وتراف ــق ذل ــك م ــع موق ــف مه ــادن من
النظ ــام اإليران ــي) .لك ــن ه ــذا ال يج ــب ان يغف ــل
ان الح ــزب والنظ ــام اإليران ــي عمـ ـدًا إل ــى دع ــم
ّ
ّ
عمليات
عراقية مقاومة وكانت نس ــبة
فصائل
املقاوم ــة م ــن قبل الفصائ ــل املدعومة من حزب
ّ
عمليات
الل ــه واي ــران أكثر م ــن  %70من مجم ــل
املقاوم ــة ف ــي آخ ــر س ــنوات االحت ــال األميركي
ّ
أميركية).
املباش ــر (وف ــق أرق ــام

لك ــن هن ــاك عالم ــات اس ــتفهام ح ــول ع ــدد م ــن
مواق ــف الح ــزب إزاء الوض ــع العراق ــي بع ــد
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ً
ـكت الح ــزب ع ــن أداء «الح ــوزة
ـ
س
ـاذا
ـ
مل
أوال،
ّ
الصامت ــة» املتمثلة بموقف السيس ــتاني الذي
ّ
عملي ــات
ه ــادن االحت ــال وامتن ــع ع ــن تأيي ــد
املقاوم ــة ض ــد ق ــوى االحتالل .علم ــت الحكومة
ّ
األميركية ان كس ــب السيس ــتاني إل ــى جانبها،
ّ
م ــن خ ــال انتهاج سياس ــات طائفي ــة صريحة
الطائفية الش ـ ّ
ّ
ـيعية إلى
لدع ــم وصول األح ــزاب
ّ
الحك ــم م ــن خالل حك ــم محاصص ــة طائفية —
ّ
ال يق ــل بش ــاعة ع ــن النظ ــام اللبناني ـ ـ ـ ـ ضرورة
ّ
أمني ــة (له ــا) .وه ــي قام ــت بتدري ــب ميليش ــيا
ّ
قبلي ــة لحمايت ــه ف ــي وق ــت كان مقت ــدى الصدر
يضغ ــط باتج ــاه تقوي ــض دعائ ــم «الح ــوزة
الصامت ــة» .يزه ــو أنصار السيس ــتاني بأنه لم
يلت ـ ِـق ب ــأي مس ــؤول أميرك ــي لكن ــه كان يلتق ــي
ّ
أميركي ــن م ــن أص ــل عرب ــي (مث ــل
بمبعوث ــن
الليك ــودي اللبنان ــي ،ف ــؤاد عجم ــي وغي ــره)
وذل ــك م ــن أج ــل تب ــادل الرس ــائل م ــع ق ـ ّـوات
االحت ــال .ال يمك ــن التقلي ــل م ــن حج ــم الض ــرر
ال ــذي ألحق ــه موق ــف السيس ــتاني امله ــادن
لالحت ــال لي ــس فقط له ــدف مقاوم ــة االحتالل
األميرك ــي ولتفوي ــت الفرص ــة عل ــى مش ــاريع
ّ
ّ
األميركي ــة ف ــي كل املنطق ــة
اإلمبراطوري ــة
ّ
العربي ــة ،ب ــل أيض ــا عل ــى وض ــع العالق ــات
ّ
ّ
السنية-الش ــيعية .ل ــو أن السيس ــتاني أفت ــى
ّ
بض ــرورة مقاومة االحتالل عس ــكريًا لكان زمن
االحت ــال األميركي أقصر بكثير ،ولكان وضع
العالق ــات بني الطوائف أفض ــل بكثير ،ولكانت
ّ
املذهبي ــة املنطلق ــة م ــن
ف ــرص نج ــاح الفتن ــة
الخلي ــج أضع ــف بكثي ــر .ل ــم يص ــدر نق ــد واحد
م ــن الح ــزب لليسس ــتاني ،كم ــا ان الح ــزب ل ــم
يص ــدر عتب ــا عل ــى مواق ــف الرج ــل الضعيف ــة
ّ
العربي ــة،
إزاء االحت ــال اإلس ــرائيلي لألراض ــي
ّ
العدو .لم يصدر عن السيس ــتاني
وإزاء عدوان
نق ــد ق ــوي لل ــدور الصهيوني-اإلس ــرائيلي ف ــي
الع ــراق من ضمن مش ــروع االحت ــال األميركي.
ثاني ــا ،ل ــم يق ــم الح ــزب ف ــي موقف ــه م ــن النظ ــام
العراق ــي برب ــط مش ــروع املقاوم ــة بمعايي ــر
تحالف ــه .ل ـ ُـم يش ــرح الح ــزب ،ف ــي زم ــن الفتن ــة
الطائفية امل ّ
ّ
دمرة ،عن أس ــباب تحالفه الواضح
ّ
ّ
م ــع األح ــزاب الش ــيعية الطائفي ــة الحاكم ــة في
الع ــراق .م ــا ال ــذي يجم ــع بني الح ــزب الذي قاد
مقاوم ــة الع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائيلي ف ــي لبن ــان وب ــن
أح ــزاب تحالف ــت مع عتاة صهاينة واش ــنطن؟
الطائفي ــة الش ـ ّ
ّ
ـيعية
إن تنصي ــب األح ــزاب
ف ــي بغ ــداد أت ــى عب ــر مش ــروع وض ــع لبنات ــه
املحافظ ــون الج ــدد.
ثالث ــا ،كي ــف يمك ــن لح ــزب ال تنف ـ ّـك الحكوم ــة

