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مقالة تحليلية

َ
«االستقطاب» بين عهدي المالكي والعبادي
ً
بداية أن هذا العنوان موارب إلى ّ
حد بعيد ،ويهدف
لنعترف
ّ
إلــى اإلي ـقــاع بــالـقــارئ العربي ال ــذي تـعــود سـمــاع وق ــراءة
«كليشيهات» تتداولها الصحف ومراكز األبحاث األميركية
واألوروبـ ـي ــة فــي مقاربتها أوض ــاع ال ـعــراق والمنطقة،
بطريقة استشراقية مبتذلة
بغداد ــ حسام عبدالله
لعب االنقسام الديموقراطي ـ الجمهوري
في الواليات املتحدة ،ومحاولة التخلص
م ــن إرث ج ـ ــورج بـ ــوش االبـ ـ ــن ،دورًا ّفي
صياغة رؤى متباينة عــن عــاقــة السنة
ال ـع ــرب بــال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ف ــي «ع ــراق
مــا بـعــد ص ــدام ح ـســن» .مــراكــز األبـحــاث
مارست بدورها خلطًا لــأوراق بلغ حد
ال ـت ـض ـل ـيــل أح ـي ــان ــا ،ك ـم ــا أس ـه ـم ــت ،عـبــر
ّ
مسيسة ودراس ــات مدفوعة
اسـتـشــارات
ال ـث ـمــن ،ف ــي ت ـكــريــس االن ـق ـس ــام ال ـعــراقــي
وتعقيد األزمات السياسية.
حاولت الرؤية ّالغربية مقاربة املشاركة
الـسـيــاسـيــة لـســنــة ال ـع ــراق ضـمــن ثنائية
اج ـت ـثــاث ال ـح ـكــومــات الـشـيـعـيــة للبعث،
وتهميش الشيعة لـ«األقلية السنية» ،ثم
تحولت هــذه املقاربة إلــى سردية مكررة
ت ـ ــردده ـ ــا جـ ـي ــوش امل ـح ـل ـل ــن والـ ـخـ ـب ــراء
االس ـتــرات ـي ـج ـيــن كــأن ـهــا يـقـيـنـيــات غير
قابلة للنقاش والتشكيك .كما يـنــدر أن
ن ـج ــد م ـق ــارب ــة غ ــرب ـي ــة ألوض ـ ـ ــاع ال ـع ــراق
مــا بـعــد  ،2003ال تتضمن تــذكـيـرًا بهذه
السردية املجتزأة واملبتسرة.
يقفز املحللون والصحافيون عن سلسلة
أح ـ ــداث مـفـصـلـيــة ش ـهــدهــا الـ ـع ــراق بعد
إط ــاح ــة ن ـظ ــام صـ ـ ــدام ،م ــع أن ـه ــا صــاغــت
الــدور السياسي لكل املكونات العراقية.
ويـبــدأ الـتــأريــخ لــدى معظم الصحافيني
واملحللني الغربيني من تاريخ انسحاب
الجيش األميركي من العراق نهاية ،2011
بوصفه نهاية للحلم الديموقراطي الذي
أرساه األميركيون ّ
وبدده العراقيون! هنا
الـحــديــث تـحــديـدًا عــن الشيعة بوصفهم
املكون الذي يمسك زمام السلطة ،وورثة
نظام البعث الذي ّ
عرضهم ملجازر دموية
طوال أربعة عقود من حكمه ،أي أنه بحكم
ال ـق ـمــع ال ـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه ال ـش ـي ـعــة خــال
العقود املاضية ،يجب أن يمارس هؤالء
سياسة الثأر من خصومهم السنة؛ هكذا
ُ
اختزلت الصورة كما نقرأها في وسائل
اإلعالم الغربية.
ّ
أي ـضــا ،يـتـجــاهــل ال ـكــتــاب والـصـحــافـيــون
غـيــاب التمثيل الـسـيــاســي فــي األوس ــاط
السنية ،وهــو العامل األب ــرز الــذي سمح
بتقاسم التمثيل بني «الحزب اإلسالمي»
ـ أبرز الواجهات السياسية السنية ـ وبني
الفصائل املسلحة «امل ـقــاومــة» ،وشيوخ
العشائر املنقسمني بدورهم .مع ذلك ،لم
ّ
يمنع تشتت التمثيل السني واخـتــاف
مرجعياته من بلورة رؤيــة شبه رسمية
لهذا ّ
املكون ترتكز على التشكيك بشرعية
النظام السياسي ،رغم املشاركة الفعالة
واملؤثرة في كتابة الدستور ،والحصول
عـ ـل ــى حـ ـص ــص كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
والبرملان.
ان ـع ـك ــس ت ـغ ـلّـغــل ه ـ ــذه ال ـ ـسـ ــرديـ ــة ،ال ـتــي
تـبـنــاهــا ال ـســنــة ال ـعــرب بـعــد  ،2003على
طبيعة تعاطي الــزعـمــاء وال ـقــادة السنة
في الشؤون السياسية وتمثيل مكونهم
والدفاع عن مصالحه ومقدراته .وبرغم
ف ـت ــوى «ه ـي ـئــة ع ـل ـمــاء امل ـس ـل ـمــن» ـ ـ ـ أب ــرز
مــرج ـع ـيــة س ـن ـيــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ال ـج ــدي ــد ـ ـ

تبدلت حال األولويات
السنية منذ 2014
(أ ف ب)

بحرمة املشاركة في الحياة السياسية،
وح ــرم ــة ال ـت ـط ــوع ف ــي ص ـف ــوف الـجـيــش
والشرطة ،فإن املحافظات السنية شهدت
ّ
تشكل حكومات محلية ،وتـطــوع اآلالف
من أبنائها ضمن صفوف الجيش وقوى
األمـ ــن ،بـعــدمــا تــم تسليمها بــاتـفــاقـيــات
ثنائية إلى الجيش األميركي.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،تـشـكـلــت أح ـ ــزاب وكـتــل
ّ
«سنية» تمتعت بتمثيل وازن
سياسية
ف ــي جـمـيــع ال ـس ـل ـطــات .ك ـمــا ك ــان ــت لـهــذه
األح ـ ـ ـ ــزاب ح ـص ــص فـ ــي حـ ـك ــوم ــات إيـ ــاد
عـ ــاوي م ــن ح ــزي ــران  2004إل ــى نـيـســان
 ،2005وإبــراه ـيــم الـجـعـفــري مــن نيسان
 2005إلــى أيــار  ،2006واملالكي من 2006
إلى  .2014لكن هذه املشاركة في الحياة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـج ــزت ع ــن إقـ ـن ــاع ال ـش ــارع
الـ ـسـ ـن ــي ب ـش ــرع ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
وب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة املـ ـتـ ـس ــاوي ــة .بــل
أسـهـمــت فــي تــرسـيــخ خ ـطــاب التهميش
وال ـظ ــام ــة ف ــي ال ــوج ــدان ال ـس ـن ـ ّـي ،وذل ــك
فــي م ـحــاولــة مــن ال ـســاســة ال ـســنــة إلبـقــاء
ال ـج ـس ــور م ـ ـمـ ــدودة م ــع شـ ـ ــارع يـخـضــع
لسطوة جـمــاعــات مسلحة يغلب عليها
الـ ـتـ ـط ــرف وال ـت ـك ـف ـي ــر ،ولـ ـشـ ـي ــوخ ق ـبــائــل
مزدوجي الوالء.
مــع مــا سـبــق ،حــاولــت الـحـكــومــات ،التي
شـكـلـهــا ال ـت ـحــالــف الـشـيـعــي ب ـعــد ،2005
اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ش ـخ ـص ـي ــات س ـن ـي ــة لـكـســر
«تــابــو الـتـحــريــم» ال ــذي مـنــح الجماعات
امل ـس ـل ـح ــة غـ ـط ــاء ش ــرع ـي ــا مل ـه ــاج ـم ــة كــل
مؤسسات الــدولــة في املحافظات واملــدن
الـسـنـيــة وخ ــارج ـه ــا ،لـكــن ه ــذه املـشــاركــة
الـضـئـيـلــة ع ـجــزت ع ــن ت ـج ــاوز إشـكــالـيــة
ش ــرع ـي ــة ال ـت ـم ـث ـيــل .ف ـق ــد ك ـ ــان الـ ـق ــرب أو
البعد من الحكومة الشيعية ،التي توالى

عليها الجعفري واملالكي ،والحقًا حيدر
الـعـبــادي ،مـعـيــارًا حاسمًا وحــاكـمــا على
شــرع ـيــة االن ـ ـخـ ــراط ال ـس ـنــي ف ــي ال ـح ـيــاة
السياسية.
على هذا األســاس ،هوجمت واستهدفت
ك ـ ــل ال ـش ـخ ـص ـي ــات واألحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـك ـت ــل
ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــوا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة تـ ـكـ ـفـ ـي ــر واس ـ ـعـ ــة
ّ
أخ ــرج ـت ـه ــم مـ ــن املـ ــلـ ــة وأب ـ ــاح ـ ــت قـتـلـهــم
ً
وتصفيتهم .وف ـعــا ،تـعــرض امل ـئــات من
الساسة السنة ،ممن تــولــوا مسؤوليات
حـكــومـيــة أو مـحـلـيــة ،للتصفية عـلــى يد
فصائل «املقاومة» والجماعات الجهادية
كـ«القاعدة» و«أنصار السنة» وغيرهما.
وي ـم ـك ــن ت ـل ـ ّـم ــس آث ـ ـ ــار ذلـ ـ ــك فـ ــي طــري ـقــة
ال ـت ـعــامــل م ــع ك ــل م ــن ط ـ ــارق ال ـهــاش ـمــي،
وه ــو نــائــب رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وراف ــع
الـعـيـســاوي ،وه ــو وزي ــر املــالـيــة األسـبــق؛
ك ــا الــرج ـلــن ت ـع ــرض لـهـجـمــات شــرســة
مــن شــارعـهـمــا أث ـنــاء تــولـيـهـمــا مناصب

لعب األميركيون دورًا
مؤثرًا في التقريب بين
المالكي والصحوات

ح ـكــوم ـيــة رف ـي ـع ــة ،لـكـنـهـمــا ت ـح ــوال إل ــى
«رم ــوز سنية» بعد ّ
تفجر خالفهما مع
املالكي بعد .2011
فــي هــذا التوقيت بــالــذات ،تـحـ ّـول صالح
املطلك من «صقر سني» إلى «عميل لدى
املالكي» ،بعدما تعرض املطلك ،الذي كان
يـشـغــل مـنـصــب نــائــب املــال ـكــي لـلـشــؤون
االقتصادية ،ملحاولة اغتيال في األنبار
عـلــى يــد مـحـتـجــن ،وذل ــك عـنــدمــا حــاول
ال ـتــوســط ب ــن ال ـح ـكــومــة وب ــن ســاحــات
االعـ ـتـ ـص ــام ال ـت ــي ت ـش ـك ـلــت إثـ ــر مــاحـقــة
الوزير رافع العيساوي .وفق هذه املعادلة،

التي حكمت مزاج الشارع السنيّ ،
تحول
مشعان الـجـبــوري ،السياسي ال ــذي كان
يــدعــم «امل ـق ــاوم ــة» وي ـتــرحــم ع ـلــى ص ــدام
عبر إح ــدى الفضائيات الـتــي يمتلكها،
من شخصية وطنية إلى أحد أفراد «سنة
املالكي» ،وذلك بمجرد تطبيع عالقته مع
الحكومة العراقية.
تـ ـ ـك ـ ـ ّ ّـرس ـ ــت ت ـ ـهـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــانـ ــة
بـ ـح ــق الـ ـجـ ـب ــوري ب ـ ـصـ ــورة أوس ـ ـ ــع بـعــد
انـخــراطــه ونـجـلــه ي ــزن فــي ق ـيــادة فصيل
ض ـمــن «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ،وامل ـش ــارك ــة
ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة ت ـك ــري ــت وب ـي ـج ــي ،مـعـقــل
ع ـش ـيــرة ص ـ ــدام .وب ــذل ــك ،انـعـكـســت أزم ــة
شــرع ـيــة مـمـثـلــي ال ـس ـنــة ع ـلــى وج ــوده ــم
ف ــي م ـنــاط ـق ـهــم ،األمـ ــر الـ ــذي دف ـع ـهــم إلــى
االستقرار بصورة شبه دائمة في إقليم
كردستان العراق أو بعض دول الجوار.
ولــم يعودوا يعيشون بني ناخبيهم ،بل
باتوا يديرون األمور عبر الوسطاء فقط.
ّ
في املقابل ،استغل املالكي ،خالل واليته
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،زخـ ـ ــم م ــواجـ ـهـ ـت ــه م ـ ــع ج ـمــاعــة
الصدر عــام  ،2008الستقطاب املزيد من
الشخصيات السنية إلى جانبه .وجاءت
هذه الخطوة في محاولة الختراق الشارع
السني بقوائم انتخابية متحالفة معه
ً
أوال ،وتـلـيــن امل ـعــارضــة الـسـنـيــة للحكم
الشيعي ثانيًا .كما لعب األميركيون دورًا
مــؤثـرًا فــي التقريب بــن املالكي وزعـمــاء
«ال ـص ـح ــوات» .اسـتـخــدم الــرجــل سياسة
العصا والجزرة مع ممثلي السنة .فبقدر
م ــا م ـن ـح ـهــم امـ ـتـ ـي ــازات ب ــاذخ ــة أح ـيــانــا
وصـلــت إل ــى حــد مضاعفة املخصصات
امل ــالـ ـي ــة ل ـب ـع ــض املـ ـح ــافـ ـظ ــات أكـ ـث ــر مــن
استحقاقها ،فإنه لم يتوان عن استخدام
القضاء وسيطرته على األجهزة األمنية
لتصفية خصومه ومعارضيه.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ـع ــب املـ ــال ـ ـكـ ــي ع ـلــى
الصراعات املزمنة بني الزعامات السنية،
فاستثمر ن ــزاع «ال ـحــزب اإلســامــي» مع
طـ ـ ــارق ال ـه ــاش ـم ــي ح ـ ــول م ـن ـصــب نــائــب
رئيس الجمهورية بعد انشقاق األخير
عنه ،ومحاولة الـحــزب استعادة رئاسة
ال ـبــرملــان م ــن أس ــام ــة الـنـجـيـفــي؛ ك ــل ذلــك
س ــاع ــد ع ـل ــى صـ ـع ــود وتـ ـق ــري ــب ســاســة

ونواب من الخط الثاني ملصلحة تكوين
جبهة سنية مقربة مــن الحكومة باتت
تعرف باسم «سنة املالكي» ،على ألسنة
معارضي األخير.
لـقــد حـكــم ال ـص ــراع عـلــى الـسـلـطــة وامل ــال
عــاقــة زع ـم ــاء ال ـس ـنــة ف ــي م ــا بـيـنـهــم من
جهة ،ومــا بينهم وبــن املالكي مــن جهة
ثــانـيــة .فمضى األخـيــر بعيدًا فــي تغذية
ه ــذه االن ـق ـســامــات واسـّتـثـمــار نتائجها
فــي تــوسـيــع مـظـلــة «ســنــة املــال ـكــي» على
حساب معارضيها .وهنا ال يمكن إغفال
العوامل الشخصية للمالكي ولخصومه
ف ــي اح ـت ــدام ال ـص ــراع وتــأجـيـجــه بشكله
الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــوي ال ـ ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ـقـ ـ ــب اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات
املحافظات السنية في .2012
في هــذه النقطة بــالــذات ،يمتاز العبادي
بهامش واسع من املرونة واملناورة حتى
م ــع امل ـخ ـت ـل ـفــن م ـع ــه .ف ـق ــد ن ـج ــح رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـح ــال ــي ف ــي تـحـيـيــد الـخـصــوم
وامل ـعــارضــن عـبــر تـبـنـيــه خـطــابــا هــادئــا
بعيدًا عــن لغة الـصــدام والتصعيد التي
أدم ـن ـه ــا س ـل ـفــه امل ــالـ ـك ــي .وان ـع ـك ــس ه ــذا
الـتـحــول بــوضــوح فــي مــواقــف معارضي
املالكي ،الذين باتوا يلجأون إلــى لهجة
ن ــاع ـم ــة ح ـت ــى ف ــي حــدي ـث ـهــم ع ــن «ح ــزب
الــدعــوة» وزعيمه ،لكن هــذا التبدل ليس
سـ ــوى جـ ــزء م ـت ــواض ــع م ــن امل ـش ـه ــد .ألن
أولـ ــويـ ــات ح ـكــومــة بـ ـغ ــداد ل ــم ت ـعــد على
حالها ،وكذلك األمر بالنسبة إلى الزعماء
السنة.
حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ت ـ ــواج ـ ــه تـ ـح ــدي ــات
تختلف عــن تـلــك ال ـتــي واج ـهــت حكومة
املالكي خالل السنوات الثماني املاضية.
فالعبادي يسعى جاهدًا لتجاوز األزمــة
امل ــال ـي ــة ال ـخ ــان ـق ــة الـ ـت ــي ت ــواج ــه الـ ـع ــراق
جــراء انخفاض أسعار النفط ،بالتزامن
مــع تلبية متطلبات ال ـفــاتــورة الباهظة
للحرب على تنظيم «داع ــش» .أيـضــا ،إن
ال ـت ـحــديــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يــواجـهـهــا
الـعـبــادي ال تـقــل عــن ســواهــا .فـصــراعــات
الكتل تلقي بظاللها على حكومته التي
ـاث مــن أهــم حقائب
تعاني مــن شغور ثـ ٍ
حـكــومـتــه الـ ــوزاريـ ــة :الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع
واملالية.
في هــذا السياق ،تبدلت حــال األولــويــات
الـسـنـيــة م ـنــذ  2014دون ان ـ ــدالع أع ـمــال
اح ـت ـجــاج ض ــد قـ ــرار ال ـع ـبــادي اسـتـبـعــاد
أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي عـ ــن م ـن ـص ـبــه نــائ ـبــا
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة صـ ـي ــف .2015
فاألسباب التي دفعت الشارع السني إلى
االحـتـجــاج ضــد إب ـعــاد راف ــع العيساوي
لم تعد قائمة مع إقالة النجيفي ،كما لم
يعد الشارع السني يعبأ بممثليه الذين
لــم يـشــاهــدهــم يــداف ـعــون عــن مــدنــه الـتــي
سقطت بيد «داع ــش» ،وأيـضــا لــم يشهد
لهم دورًا فــي مــواســاة مــايــن النازحني
عن مدن الحرب.
ل ـق ــد مـ ــر خ ـب ــر إقـ ــالـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي ،ضـمــن
اإلصـ ــاحـ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وع ــودت ــه إلــى
منصبه بعد أكثر من سنة ،مرورًا عابرًا.
ول ــم يـعــد ه ـنــاك «مــال ـكــي» يـعـلــق ســاســة
السنة أخطاءهم على شماعته؛ ببساطة،
لم يعد هناك شارع سني يحاول ساسته
م ـغــازل ـتــه بــاف ـت ـعــال األزم ـ ـ ــات م ــع ب ـغــداد
وح ـكــوم ـت ـهــا ال ـش ـي ـع ـيــة .الـ ـي ــوم ،ي ـحــاول
الـ ـعـ ـب ــادي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ت ــرك ــة املــال ـكــي
وخصومه ،وفتح صفحة مع شارع سني
جديد آخذ بالتشكل بعد إخراج «داعش»
من آخر معاقله.

على الموقع:
خميس الخنجر ...الباحث عن غنيمة

