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العالم

ّ
«سنة العراق» ...الزعامة الغائبة
قضية

على مدى السنوات الممتدة من غزو
العراق حتى يومنا ،ساهمت صيغة
ال ـح ـكــم ،الـمـتـفــق عليها فــي زمــن
االحتالل ،في تأزيم الواقع الطائفي
و»ال ـقــومــي» فــي ال ـعــراق .وه ــذا ما
كـ ّ
المحاصصة بين «ثالثة
ـع
ـ
ق
وا
س
ـر
ّ
مكونات» (الشيعة ،السنة واألكــراد).
ل ـكــن ال ـب ـحــث ف ــي «عـ ـ ــراق م ــا بعد
داعش» ،يفرض االنطالق من الواقع
الـقــائــم فــي مـحــاولــة لـبـلــورة صيغة
مختلفة ،تغلق الباب على الماضي
لمرة واحدة ...ولألبد
بغداد ــ هيثم العاني
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـبـلــغ ف ـيــه ال ـحــراك
ف ــي األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة الشيعية
ال ـع ــراق ـي ــة ّ
أوج ـ ـ ـ ــه ،فـ ــي ت ــدش ــن غـيــر
ع ـ ـل ـ ـنـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة
اسـ ـتـ ـع ــدادًا لــاس ـت ـح ـقــاقــن املـقـبـلــن
(م ـج ـلــس امل ـح ــاف ـظ ــات ،والـتـشــريـعــي
الـعــام املقبل) ،ي ــزداد انقسام الطبقة
السياسية السنية إلى ّ
حد التشظي،
م ــا ي ـع ـقــد م ـه ـمــة امل ـك ــون ــن اآلخ ــري ــن
(الشيعة واألكراد) ،في اختيار شريك
سياسي ألي مشروع مقبل.
وساد اعتقاد بأن الطبقة السياسية
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق س ـت ـح ـس ــم
أمـ ـ ــر ت ـم ـث ـي ـل ـهــا وزع ــامـ ـتـ ـه ــا ع ـنــدمــا
ت ـت ــم اسـ ـتـ ـع ــادة م ــدي ـن ـت ــي الـ ــرمـ ــادي
وال ـف ـلــوجــة ،ف ــي األنـ ـب ــار ،م ــن تنظيم
«داع ـ ـ ــش» .ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـتـحـقــق ،بل
تحول «تحرير املدينتني» إلى عامل
جديد ّ
يعمق االنقسام ،بسبب صراع
القوى املحلية على إدارة املناطق في
مرحلة «ما بعد داعش» .ومع التقدم
املـ ـضـ ـط ــرب فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات امل ــوص ــل،
بـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ــؤال «الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـسـ ـن ــي»
أك ـ ـثـ ــر إل ـ ـحـ ــاحـ ــا ،الرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط إج ــاب ـت ــه
باستحقاقات مرحلة مقبلة ،مهمة
لجميع األطراف.
وربـمــا اقتنعت األوس ــاط السياسية
الشيعية باستحالة نجاح السنة في
حسم ملف تمثيلهم السياسي ،لذلك
ق ــرروا ،بمساعدة أمـمـيــة ،تبني هذا
األمر .ويقول فادي الشمري ،القيادي
في «املجلس اإلسالمي األعلى» الذي

بات السؤال عن التمثيل السني ملحًا مع بدء عمليات الموصل (أ ف ب)

يـتــزعـمــه ع ـمــار الـحـكـيــم ،إن «الـبـيــت
السني مفكك ،ولم يحسم تفاهماته
الداخلية بعد ،وهناك تجاذب كبير
ب ــن ن ــواب ــه وقـ ـي ــادات ــه ال ـس ـيــاس ـيــة،
ً
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن وزرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوره
اإلقليمية وهو في هذه اللحظة غير
قــادر على حسم الخيارات الداخلية
ً
ل ـق ــواه ،فـضــا عــن ان ـت ـظــاره لطبيعة
املبادرات واالصطفافات والعروض
من (األطراف) الشيعية».
ّ
وتخشى األوساط الشيعية أن تمثل
ً
انـتـخــابــات ع ــام  ٢٠١٨عــامــا جــديـدًا
للمزيد مــن االنـقـســام عـلــى مستوى
ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـن ـيــة ،لــذلــك

يعمل عــدد مــن األط ــراف على إيجاد
ّ
وينسق الحكيم،
حل لهذه اإلشكالية.
منذ شـهــور ،مــع املمثل الــدائــم لألمم

يعرقل انقسام ّ الطبقة
السياسية السنية البحث
في أي تسوية مقبلة

امل ـت ـحــدة ف ــي الـ ـع ــراق ،ي ــان كــوبـيــش،
إلع ـ ـ ـ ــداد م ـ ـشـ ــروع ل ـل ـم ـص ــال ـح ــة بــن
الـطــوائــف الـعــراقـيــة املـتـنــازعــة ،تحت
عنوان «التسوية» .لكن هذه التسوية
تـ ـصـ ـط ــدم بـ ـغـ ـي ــاب املـ ـمـ ـث ــل ال ـس ـن ــي
املـ ــوثـ ــوق ،ل ــذل ــك ي ـع ـمــل ال ـح ـك ـيــم مــع
كوبيش على عقد مؤتمر في بغداد،
منتصف العام الـجــاري ،تشارك فيه
م ـئ ــات ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـن ـيــة ،على
أن ت ـخ ـت ــار م ـم ـث ـلــن ع ـن ـهــا مل ـبــاشــرة
مـ ـف ــاوض ــات س ـيــاس ـيــة م ــع الـشـيـعــة
واألكراد.
وتقول مصادر «األخبار» في بغداد
إن «الـتـحــالــف الــوط ـنــي» (الـشـيـعــي)

ّ
شــكــل لـجـنــة ل ــإع ــداد ل ـهــذا املــؤتـمــر،
قـسـمــت الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة السنية
إل ــى ثــاثــة م ـس ـتــويــات ،األول :يضم
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـس ـن ـي ــة املـ ـع ــارض ــة
للعملية الـسـيــاسـيــة خ ــارج ال ـعــراق،
والثاني :يضم الشخصيات السنية
املـنـخــرطــة ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة،
وتـ ـش ــارك ف ــي تـمـثـيــاتـهــا بــانـتـظــام،
وال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــث :ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
عشائرية انخرطت فــي قتال تنظيم
«داعش» في املحافظات الغربية.
وي ــري ــد ال ـح ـك ـي ــم أن ي ـن ـتــج املــؤت ـمــر
املزمع عقده في بغداد خليطًا يمثل
الـطــائـفــة الـسـنـيــة .وك ــان الـحـكـيــم قد
زار األردن الـشـهــر امل ــاض ــي ،لـعــرض
ورقــة التسوية على زعاماتها ،فيما
تشير مـصــادر مطلعة إلــى حصوله
ع ـلــى وعـ ــود أردنـ ـي ــة بــالـضـغــط على
شخصيات سياسية معارضة تقيم
في عمان لالنخراط في التسوية.
وف ـي ـم ــا يـ ـب ــدو أنـ ــه ت ـن ـف ـيــذ ل ـل ــوع ــود،
اجتمع امللك األردني ،عبدالله الثاني،
عقب أيام من استقباله الحكيم ،بكل
مــن رئـيــس الـبــرملــان سليم الجبوري
وزع ـي ــم ائ ـت ــاف «م ـت ـح ــدون» أســامــة
النجيفي ،وأمني عام «جبهة الحوار
الوطني» صالح املطلك .وعرض امللك
األردنــي على الشخصيات املذكورة،
نتائج لقائه بالحكيم.
ولم ترشح الكثير من املعلومات عن
ن ـتــائــج ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،وال ع ــن ل ـقــاءات
عديدة بني أطراف شيعية وسنية في
عـمــان واسـطـنـبــول وارب ـيــل وب ـغــداد،
خ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،مل ـن ــاق ـش ــة
«ق ـض ـي ــة ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـسـ ـن ــي» ،بــرغــم
ّ
أن األجـ ــواء فــي الـعــاصـمــة األردن ـي ــة،
أشــارت خالل اليومني األخيرين إلى
«تـقــدم مـهــم» فــي ملف التسوية ،من
دون إعالن تفاصيل.
ووف ــق مــراق ـبــن وم ـص ــادر سياسية
رف ـي ـعــة ،ف ــإن «هـ ــذا ال ـح ــراك الشيعي
ـ ـ ـ األمـ ـم ــي ،ل ــن ي ـح ــدث رب ـم ــا تـغـيـيـرًا
كبيرًا في خريطة التمثيل السياسي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــي ،ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء
الـ ـع ــراق ــي ع ـل ــى ت ـس ــوي ــة أوض ــاع ـه ــا
الـقــانــونـيــة ،عـلــى غ ــرار األم ــن الـعــام
للمشروع العربي في العراق خميس
ال ـخ ـن ـج ــر ،ووزيـ ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
راف ــع ال ـع ـي ـســاوي ،ومـحــافــظ نينوى
ال ـســابــق اث ـيــل الـنـجـيـفــي ،لتستأنف
ً
الـعـمــل الـسـيــاســي فــي ب ـغــداد ،فضال
عن إفساح املجال أمــام وزيــر الدفاع
الـعــراقــي امل ـقــال ،خــالــد الـعـبـيــدي ،كي
يلعب دورًا ما في املرحلة املقبلة».

ّ
«السنية»
خريطة القوى
ّ
للمكون السني تحوالت ملحوظة على
تشهد "خريطة التمثيل السياسي"
مستوى التحالفات الجديدة ،استعدادًا النتخابات مجالس املحافظات
والبرملان .وقد عززت املرحلة التي شهدت تمدد تنظيم "داعش" ،الفرز داخل
الطبقة السياسية السنية ،لتبرز ثالثة اتجاهات رئيسية حاليًا ،ستدور
حولها جميع عمليات البحث عن الشركاء من قبل األطراف السياسية
األخرى.
ويضم االتجاه األول ،القوى السنية املنخرطة في العملية السياسية في
العراق منذ نشأتها ،وفي مقدمتها "الحزب اإلسالمي العراقي" (له عالقات
باإلخوان املسلمني) ،بزعامة السياسي املخضرم إياد السامرائي ،كما
ً
يضم الحزب رئيس البرملان ،سليم الجبوري ،فضال عن شخصيات أخرى
كثيرة .ويضم هذا االتجاه أيضًا "حركة الحل" بزعامة جمال الكربولي
املتحالفة مع "الحزب اإلسالمي" ،وبدا أن هذا التحالف قريب من الدخول
في شراكة سياسية اآلن مع ائتالف "دولة القانون" بزعامة نوري املالكي.
ويضم االتجاه األول أيضًا ،طيفًا واسعًا من نواب محافظات األنبار وصالح
ً
الدين ونينوى ،شكلوا ،برفقة نواب من محافظات أخرى ،تكتال نيابيًا ،عرف
بـ"جبهة اإلصالح" التي تبنت استجواب وزيري الدفاع واملالية في حكومة
العبادي ،قبل إقالتهما .ولدى هؤالء النواب الذين ينحدرون من املحافظات
ذات األغلبية السنية عالقات وثيقة باملالكي أيضًا ،ويعرفون في األوساط
ّ
اإلعالمية والسياسية بأنهم "سنة املالكي".

ومن ساسة االتجاه األول أيضًا ،قاسم الفهداوي ،وزير الكهرباء في حكومة
العبادي ،ومحافظ األنبار األسبق ،الذي يتزعم كتلة "الوفاء لألنبار" النيابية،
وتضم خمسة نواب .وفي والية املالكي الثانية ،عندما كان الفهداوي
محافظًا لألنبار ،تقارب االثنان كثيرًا ،لكن األخير ،منذ استوزاره ،ينحاز
نحو رئيس الوزراء حيدر العبادي .وينتمي إلى هذا االتجاه أيضًا ،محافظ
صالح الدين أحمد الجبوري ،الذي سبق له أن شغل منصب وزير الدولة
في حكومة املالكي الثانية ،وهو أحد الشخصيات املعروفة بصلتها الوثيقة
بزعيم ائتالف "دولة القانون" .وأخيرًا ،ضمن هذا االتجاه ،هناك زعيم
"جبهة الحوار الوطني" ،صالح املطلكُ .ويالحظ أن املالكي نجح في الحفاظ
على صالت قوية بمعظم شخصيات االتجاه األول ،فيما بدأ العبادي في
استقطاب عدد منهم ،منذ توليه رئاسة الوزراء.
أما االتجاه الثاني ،فيضم الشخصيات السياسية والعشائرية والدينية
املعارضة للعملية السياسية في بغداد ،وهو توصيف يضم طيفًا واسعًا
من األسماء ،تتقارب فيما بينها أحيانًا ،وتتباعد كثيرًا ،مما يؤدي إلى
إضعاف تأثيرها ،برغم حيازتها موارد مالية وإعالمية كبيرة .وفي
مقدمة شخصيات هذا االتجاه ،يقف رجل األعمال املثير للجدل خميس
الخنجر ،الذي يتمتع بصالت قوية مع شخصيات مؤثرة في عدد من
ً
الحكومات الخليجية ،فضال عن األردن وتركيا .ويقود الخنجر تحالفًا
ُيدعى "املشروع العربي" ،يضم زعيم ائتالف "متحدون" أسامة النجيفي،

وشقيقه محافظ نينوى السابق ،أثيل النجيفي ،ووزير املالية السابق رافع
العيساوي .ويحظى هذا التحالف بثقة دول خليجية كبرى ،ويتبنى سقف
مطالب مرتفعًا للغاية ،يبدأ من تعديل الدستور ،وال ينتهي عند تقاسم
السلطات مع األحزاب الشيعية في بغداد .وبدا مؤخرًا أن هذا التحالف قريب
من التفاهم مع "املجلس اإلسالمي األعلى" بزعامة عمار الحكيم ،في إطار
مشروع "التسوية الوطنية" .لكن املباحثات بني الطرفني تصطدم بعقبات
كبيرة.
ومن بني الشخصيات البارزة األخرى في هذا االتجاه ،سعد البزاز ،الذي
يملك قناة "الشرقية" الفضائية ،صاحبة نسب املشاهدة العالية في العراق،
واملتهمة في األوساط الشيعية ،بتأجيج النزاع الطائفي .وضمن هذا االتجاه
أيضًا ،هناك جمال الضاري .وأخيرًا في هذا االتجاه ،هناك رجل الدين عبد
امللك السعدي ،املقيم في األردن ،والذي لعب دورًا بارزًا في حشد الشارع
حول اعتصامات األنبار خالل عام  ،2013قبل أن ينزوي بعيدًا عن اإلعالم.
االتجاه الثالث ،تمثله قوى عشائرية صعد نجمها بعد انخراطها مع القوات
العراقية في قتال تنظيم "داعش" منذ نحو عامني .ومن بني هذه القوى،
عشيرة الجغايفة ،التي عرفت بصمودها لنحو عامني في مدينة حديثة
ّ
غرب األنبار .وفي صالح الدين ،تمثل عشيرة الجبور ،املعروفة بـ"جبور
العلم" ،أبرز قوى االتجاه الثالث( .التقرير الكامل على املوقع)
هيثم...

