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العراق :معضلة نظام ال أزمة زعامات
عالء الالمي *
ّ
يتض ــح يوم ــا بع ــد آخ ــر أن املراهن ــن عل ــى
تغيي ــر الرج ــل األول ،ب ــل وحت ــى أغل ــب رج ــال
الخط األول ،في نظام الحكم ،وإجراء سلسلة
م ــن اإلج ــراءات ذات املنح ــى اإلصالح ــي
س ــيحل مش ــاكل الع ــراق وينقل ــه م ــن ح ــال
الفوض ــى العارم ــة والش ــاملة والتف ــكك
االجتماع ــي واالقتص ــادي التي يعيش ــها إلى
ح ــال مختلف ــة من االس ــتقرار والنم ــو .غير أن
تغيي ــرات فوقي ــة كه ــذه ،ومثاله ــا م ــا ت ــم بعد
وص ــول العب ــادي وداعمي ــه ال ــى مرك ــز الق ــرار
األول ف ــي الدول ــة ،ل ــم ت ــأت بالح ــل املرج ــو،
إنم ــا زادت الط ــن بل ــة .ه ــذا الواق ــع املت ــردي
أك ــد بوض ــوح أن م ــا يعاني ــه الع ــراق دول ــة
ومجتمع ــا ه ــو معضلة نظام حكم ال مش ــكلة
قي ــادات وزعم ــاء تنح ــل بتغييره ــم واإلتي ــان
بغير ه ــم!
إن رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء العراق ــي حي ــدر
العب ــادي ،ف ــي نهج ــه الحال ــي ف ــي الحك ــم،
وعل ــى رغ ــم قص ــر م ــدة حكم ــه الت ــي أكمل ــت
املئ ــة األول ــى م ــن أيامه ــا ،وال ــذي بل ــغ ذروت ــه
ف ــي االتفاقي ــة النفطي ــة ب ــن املرك ــز واإلقلي ــم
الك ــردي والت ــي عرضناه ــا ف ــي مقالة س ــابقة
نش ــرتها «األخب ــار» (الع ــدد  11 /2467كانون
األول  ،)2014ل ــم يك ــن ّ
مخيـ ـرًا تمام ــا ،ونح ــن
ال نعفي ــه م ــن املس ــؤولية هن ــا ،ب ــل نح ــاول أن
نص ــف املش ــهد كم ــا ه ــو :فق ــد تس ــلم الرج ــل
دف ــة الس ــلطة التنفيذي ــة ف ــي ظ ــرف خ ــاص
جـ ـدًا ،بل ــغ في ــه النظ ــام ال ــذي دأب ــوا عل ــى
تس ــميته «العملي ــة السياس ــية» نهايت ــه،
وأصب ــح م ــن املس ــتحيل إصالح ــه م ــن داخل ــه
أو تعويم ــه لفت ــرة إضافي ــة ،وق ــد أصبح ــت
ه ــذه املهم ــة أق ــرب إل ــى املح ــال مهم ــا ضخ ــوا
م ــن عائ ــدات نفطي ــة وامتي ــازات وغنائ ــم
جدي ــدة ملصلح ــة الفرق ــاء م ــن زاعم ــي تمثي ــل
الطوائ ــف واإلثني ــات .الس ــبب وراء ذل ــك ه ــو
أن ه ــذه التجربة الحكومي ــة أفرزت تقاطعات
وانقطاع ــات ومقاطع ــات ب ــن أطرافه ــا
املش ــاركة فيه ــا ،فأمس ــى ل ــكل ط ــرف قائمت ــه
الطويل ــة من املطالب والش ــروط والتي دونها
التهديد باالنفص ــال التام «كالتهديد بإجراء
االس ــتفتاء عل ــى اس ــتقالل اإلقلي ــم الك ــردي»
أو االنفص ــال الجزئ ــي ضم ــن م ــا ب ــات يع ــرف

باألقلم ــة ف ــي املنطق ــة الغربي ــة أو الجنوبي ــة،
ً
وص ــوال إل ــى التهدي ــد الصريح برفع الس ــاح
واجتياح بغداد ،كما قيل علنًا في مناس ــبات
عدي ــدة.
وحت ــى داخ ــل الط ــرف املهيم ــن عل ــى الحك ــم،
أي «التحال ــف الوطن ــي» ،فق ــد رفع ــت بع ــض
أطراف ــه مطالبه ــا وش ــروطها بوج ــه العبادي
ف ــي محاول ــة لرف ــع م ــا تعتب ــره حيف ــا ألحق ــه
به ــا إف ــراط املالك ــي وتش ــدده وفرديت ــه .ل ــم
يك ــن بوس ــع العب ــادي االس ــتمرار عل ــى نه ــج
املالك ــي ،بع ــد أن وص ــل ال ــى دف ــة الحك ــم ف ــي
انق ــاب أبي ــض دعمت ــه وخطط ــت ل ــه وقادت ــه
ه ــذه األط ــراف الت ــي تجمع ــت ف ــي م ــا كان
يع ــرف بتحال ــف «أربي ــل /النج ــف» ،فه ــذا
النه ــج ك ـ ّـرس الفس ــاد ونش ــره وعمق ــه م ــن
جه ــة ،ول ــم يح ــل أزم ــة الحك ــم عب ــر التراض ــي
وتقاس ــم الغنائ ــم وتقبيل اللحى .لقد أمس ــت
إمكاني ــة دوام تقاس ــم كعك ــة الس ــلطة ومغانم
العوائ ــد النفطي ــة بني األط ــراف املتحاصصة
بالطريقة القديمة مس ــتحيلة تمامًا ،وزاد من
تل ــك االس ــتحالة االنخف ــاض الحاد والس ــريع
ف ــي أس ــعار النف ــط وال ــذي يقت ــرب م ــن خص ــم
ثل ــث تل ــك العائ ــدات ،وله ــذا ب ــدأ العب ــادي
وحلفاؤه باعتماد سياس ــية تبريد الجبهات
الداخلي ــة عب ــر تقدي ــم التن ــازالت الت ــي امتنع
س ــلفه املالك ــي ع ــن تقديمها ،ومنه ــا ما تعلق
بقضايا الخالف الش ــامل وليس النفطي كما
يح ــب البعض أن يس ــميه م ــع اإلقليم الكردي.
كان ــت صفق ــة «عب ــد امله ــدي /برزان ــي» ذروة
سياس ــة التفري ــط الت ــي انتهجه ــا العب ــادي
وكابينت ــه الحكومي ــة ،إذ ُحذف ــت بموجه ــا
الدي ــون املتراكم ــة عل ــى اإلقلي ــم بس ــبب
«إضراب ــه» ع ــن تصدي ــر الحص ــة املق ــررة
م ــن نف ــط املس ــتخرج م ــن مناطق ــه لعام ــي
 2012و 2013وش ــهرين م ــن ع ــام ،2014
وتبل ــغ ملي ــارات ع ــدة م ــن ال ــدوالرات .ال ب ــل
إن أربي ــل ه ــي الت ــي أعلن ــت بع ــد االتفاقي ــة
األخي ــرة أن بغ ــداد مدين ــة له ــا بـ ــ 16ترلي ــون
دين ــار ج ــراء وق ــف حكوم ــة املالك ــي لص ــرف
بع ــض مس ــتحقاتها م ــن املوازن ــة! وبمج ــرد
ُ
األخيرص ــرف قس ــط أول
أن وق ــع االتف ــاق
م ــن تل ــك املس ــتحقات بل ــغ نص ــف ملي ــار
م ــن ال ــدوالرات ُح ّول ــت م ــن قب ــل وزي ــر امل ــال
االتح ــادي «ع ــن الكردس ــتاني» بع ــد س ــاعات

فق ــط عل ــى التوقي ــع ،عل ــى أن يليه ــا ص ــرف
قس ــط ث ــان بمبل ــغ نص ــف ملي ــار دوالر آخ ــر
خ ــال أي ــام .كذل ــك ُدفعت رواتب ومس ــتحقات
البيش ــمركة (وه ــي مليش ــيات مدني ــة كردي ــة
مس ــلحة تأسس ــت منذ الس ــتينيات من القرن
املاض ــي وخاضت حروبًا ع ــدة ضد الحكومة
املركزي ــة) كم ــا ج ــرى تحري ــك مل ــف كرك ــوك
وامل ــادة  140م ــن الدس ــتور الت ــي تتعل ــق بم ــا
يس ــمه ه ــذا الدس ــتور «املناط ــق املتن ــازع
عليه ــا» .واعترف ــت بغ ــداد ضمنًا ب ــأن كركوك
باتت تحت س ــيطرة البيشمركة الكردية ،وأن
تصدي ــر النف ــط منه ــا س ــيكون باالتف ــاق م ــع
حكوم ــة اإلقلي ــم وعب ــر أنابيبه ــا التصديري ــة
الخاص ــة واملتجه ــة إل ــى س ــواحل تركي ــا على

البح ــر املتوس ــط إضاف ــة ال ــى بن ــود أخ ــرى
ال تق ــل أهمي ــة وخط ــورة وإجحاف ــا بالدول ــة
العراقي ــة أو م ــا تبق ــى منه ــا.
ل ــم يك ــن تفري ــط العب ــادي وتحالف ــه الوطن ــي
حكـ ـرًا عل ــى ه ــذه االتفاقي ــة «الصفق ــة» ب ــل
ت ــرادف مع سلس ــلة م ــن اإلج ــراءات والقرارات
والصفق ــات تتعل ــق بعناوين وميادين أخرى
م ــن أخطرها:
ـ ـ املوافق ــة عل ــى ع ــودة اآلالف م ــن العس ــكريني
األميركي ــن ،ومنحه ــم حصان ــة قضائي ــة
تجعله ــم ف ــوق القان ــون العراق ــي .وه ــذا أم ــر
نفت ــه حكوم ــة العب ــادي نفي ــا عجيب ــا :فق ــد
ً
نف ــت وج ــود ق ــوات أميركي ــة أوال ،ث ــم اعترفت
بوج ــود مدرب ــن عس ــكريني أميركي ــن ثانيًا،

السياسيون العراقيون يرون أن كلمة «ميليشيات» األجنبية شتيمة ،ربما ألن معظمهم آتون أو مدعومون من ميليشيات! (أ ف ب)
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االستثناء السوري
عبدالمعين زريق *
ٌ
خيار آخر ،إما أن يقتلونا
«لم يتبق أمامنا
أو ن ـق ـت ـل ـهــم ،ب ــأرواحـ ـن ــا أو أرواح ـ ـه ـ ــم ،لــم
ً
ما
يـتــركــوا لـنــا م ـجــاال لـتـصـ ٍ
ـرف آخ ــر» ،هــذا َ
ُ
األسطر القليلة التي وصفت طريقة
قالته
الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي أحـ ـ ـ ــداث ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات بــن
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن وال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة في
كتاب باتريك سيل عن حياة الرئيس حافظ
األسـ ــد ب ـع ـنــوان «األس ـ ــد ،ال ـص ــراع م ــن أجــل
ال ـشــرق األوسـ ــط» .ج ــاءت الـخــاصــة املــؤملــة
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ت ــوص ــل إل ـي ـهــا املـنـتـسـبــون
لـحــزب الـبـعــث الـحــاكــم فــي ســوريــا وقـتــذاك
فــي عــراكـهــم الـعـنـيــف مــع مــوجــات التكفير
واالغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ال ـ ـتـ ــي خـ ـض ــع لـ ـه ــا ك ـث ـي ــر مــن
الحزبيني في مواجهة كسر العظم وإسقاط
الحكم في سوريا.
ع ـن ــدم ــا ت ــوص ــل ط ــرف ــا الـ ـ ـص ـ ـ ُـراع إل ـ ــى تـلــك
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أخـ ـ ـ ــذت امل ـ ـعـ ــركـ ــة صـ ـف ــة ك ـســر
الـعـظــم وال ـق ـتــال مــن دون رح ـمــة وم ــن دون
أي مـحــرمــات أو خـطــوط حـمــر ،استخدمت
فيها االغتياالت والتفجيرات التي طاولت
ش ـخ ـص ـيــات ال ــدول ــة الـ ـكـ ـب ــار ،ولـ ــم تـسـتـثــن
الرئيس السوري السابق ذاته.
ّ
إن مطالعة القسم املعنون بالعدو الداخلي
في الكتاب املذكور ،يكاد يكون وصفًا دقيقًا
لالستراتيجية التي انتهجها وينتهجها
املنتسبون لــإســام السياسي فــي إسقاط
ال ــدول ــة ال ـســوريــة ال ـيــوم فــي تـجــربــة مـعــادة
ً
ومجترة ،وإن بظروف مالئمة أشـ َّـد قسوة،
ُ
ُ
تنير
ال ـق ــراءة فــي تـلــك الـصـفـحــات املـطــويــة
ضـ ــوءًا ســاط ـعــا ع ـلــى ال ـتــراج ـيــديــا الــراه ـنــة
بشخوصها وأدواتها املتحركة أمام أستار

ٌ
خلفه ،نـســل واح ـ ٌـد مــن األنـســاب
املـســرح أو ٌ
للروايةِ ذاتها.
مكرور
وتدفق
القديمة
ُ
ُ
اخ ــتـ ـتـ ـم ــت تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة ب ــانـ ـفـ ـج ــار كـبـيــر
ُ
بانفجار األزبكية
بالسيارات املفخخة عرف ُ
الشهير ،وبعد مــدة قصير ٍة أعـلــن انتصار
ُ
واعتبار جماعة اإلخــوان
الــدولــة السورية،
ُ ّ
املسلمني في سورية حزبًا محظورًا ،وسن
ٌ
ق ــان ــون بــال ـح ـكــم بـ ــاإلعـ ــدام ل ـكــل م ــن يـثـبــت
انتماؤه له.
ك ـثــرت الـتـكـهـنــات والـتـحـلـيــات السياسية
امل ـ ِّ
ـوصـ ـف ــة لـ ـلـ ـص ــراع ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي س ــوري ــا
إلسـ ـق ــاط ال ـس ـل ـطــة وال ـح ـك ــم ف ــي س ـي ــاق مــا
سـ ـم ــي ثـ ـ ـ ـ ــورات «الـ ــرب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ،وإن
اخـتـلــف فــي سـلـمـيــة ال ـث ــورة ال ـســوريــة عند
بدايتها ،وراح املعارضون يدعون السلمية
وال ـثــورة ألجــل مطالب شعبية فــي إسقاط
ال ــدك ـت ــات ــوري ــة واالسـ ـتـ ـب ــداد وال ـع ـم ــل عـلــى
تـحـقـيــق الــديـمـقــراطـيــة وال ـعــدالــة وال ـكــرامــة
االجـتـمــاعـيــة ،لكن أط ــراف الــدولــة السورية
بـسـلـطـتـهــا ال ـحــاك ـمــة م ــع ق ـط ــاع واسـ ــع من
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري ي ـس ـت ـش ـه ــدون ب ــأع ــداد
ال ــرتـ ـب ــاء وال ـع ـس ـك ــري ــن واألمـ ـنـ ـي ــن ال ــذي ــن
سقطوا ضحايا في األشهر األولــى ،ويكاد
يكون عددهم مساويًا للمدنيني أو قد يزيد،
سـقـطــوا ف ــي ال ـت ـظــاهــرات الـسـلـمـيــة لـلـثــورة
السلمية فــي درع ــا وحـمــص وعـلــى الـطــرق
املدن السورية.
الواصلة بني ُ
بعضهم إلــى أن املخطط ُامل َّ
عد
وقــد استدل
لسورية كــان الحرب والـصــدام املسلح منذ
ُ
ال ـبــدايــة ،ف ـتــورطــت امل ـعــارضــة أو اســتـخــدم
الطرف الثالث «املندس» إلشعال الساحات
وس ـفــك ال ــدم ــاء بـحـســب ال ـخ ـطــوات الخفية
امل ـ ـجـ ــدولـ ــة بـ ــن الـ ـسـ ـط ــور فـ ــي كـ ـت ــاب جــن

شارب في إسقاط النظم الديكتاتورية عبر
الثورات امللونة.
كـ ــان تـغـيـيــر ال ـع ـلــم الـ ـس ــوري م ــؤشـ ـرًا على
مخطط فــرز الساحات بني الطرفني ،وعلى
ُ
الحرب املزمع إشعالها في سوريا .لم تغير
ّ
األعـ ـ ــام والـ ــرايـ ــات إل ف ــي س ــاح ــات ليبيا
وس ــوري ــا وه ـمــا وحــده ـمــا م ــن اجـتــاحـهـمــا
ُ
الحروب والقتال.
جنون
ُ
نجح مـشــروع «الـنــاتــو» فــي ليبيا واسـقــط
َ
ُ
فشجع ذلك القائمني
حكم الزعيم القذافي،
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ــي «ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة»
ب ـ ــاالنـ ـ ـخ ـ ــراط الـ ـ ـت ـ ــام عـ ـب ــر نـ ـس ــخ امل ـ ـشـ ــروع
بـحــذافـيــره ولصقه فــي ســوريــا ،فاجتاحت
ال ـع ـص ــاب ــات امل ـس ـل ـحــة وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات الـتــي
ب ــدأت تتسمى بــألـقــاب إســامـيــة ،فتشكلت
ال ـك ـتــائــب واألل ــوي ــة وال ـف ـيــالــق وال ـج ـب ـهــات،
وص ـن ــع ع ـلــى ع ـج ـ ٍـل «م ـج ـلــس وطـ ـن ــي» فــي
ٌ
اسطنبول مماثل لليبي الــذي أشــرف على
التعاون مع «الناتو» وتوابعه وأذياله في
املنطقة.
ُ
ـورة ل ـبـ َ
ـوس ال ـحــرب وكـشـفــت عن
لبست ال ـثـ
َّ
ســاقـيـهــا وفـخــذي ًـهــا وظ ـهــرت ك ــل عــوراتـهــا،
وصـ ـ ــارت خ ـل ـي ـلــة ل ـكــل ال ـغ ــرب ــاء وأص ـح ــاب
ُاألوهام واألحالم واملغامرات.
ّ
ِّ
فتحت املواجهات على كل الساحات ،وضخ
ِّ
ّ
اإلعــام النفطي بروباغندا مضللة شكلت
رواي ــة مفبركة صعبة االخ ـتــراق ،تمت بها
شيطنة الــدولــة الـســوريــة بكل مؤسساتها
وب ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ـ ـ ــاص ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة (م ـ ــن ه ــو ال ـع ـب ـقــري
األملعي الذي يثور شاهرًا سالحه أو مبررًا
استخدامه ضد الجيوش الوطنية الجامعة،
ويضمن بـقــاء األوط ــان سليمة مــوحــدة إن

تفتت فيها الـجـيــوش أو ُحـلــت ،وهــل نحن
بحاجة إلى أدلــةٍ على ذلــك؟! وملــاذا تخوض
ُّ
الـيــوم كــل الـجـيــوش العربية املعتبرة بكل
ت ـن ــوي ـع ــات ـه ــا  -س ـ ـ ــواء ت ـل ــك الـ ـت ــي واج ـه ــت
تلك
وعادت الثورات أو التي وقفت معها أو ً
التي وقفت على الحياد  -حروبًا مصيرية
ِّ
ولصد اإلرهاب).
ملنع التقسيم
ّ
ب ــدأت ال ـح ــدود ال ـســوريــة تـتـفــلــت ،وتـتــدفــق
مـنـهــا أعـ ــداد كـبـيــرة مــن املـسـلـحــن الـغــربــاء
ِّ
ال ـع ـقــائــديــن امل ـض ـلــلــن مـنـهــم أو املــرتــزقــة.
تشكلت لهم قواعد تجميع وتدريب ودعم
مالي ولوجستي داخلية وخارجية .وصار
اآلن مـمـكـنــا أن ي ـن ـضــم األف ـ ـ ــراد ال ـق ــادم ــون
بجنسياتهم امل ـت ـعــددة ال ـعــائــدة ألك ـثــر من
ثمانني دولــة ملجموعات مسلحةٍ أو مراكز
ت ــدري ــب ل ـه ــم م ــن دون أن يـ ـك ــون ف ــي ه ــذه
امل ـج ـمــوعــات أو داخ ــل ه ــذه امل ــراك ــز س ــوري
واحــد ،وصــارت تطلق مصطلحات واسمة
ل ـهــذه امل ـجــوعــات كــاملـجـمــوعــة الـشـيـشــانـيــة
وال ـتــون ـس ـيــة وامل ـج ـمــوعــة امل ـقــات ـلــة الليبية
وغـيــرهــا تمييزًا لـهــا أن العنصر الـســوري
فيها نادر أو غير موجود.
مـنــذ ف ـتــرة وج ـي ــزة أل ـقــت الـ ـق ـ ُ
ـوات الـعــراقـيــة
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ش ـخ ـص ــن ف ـق ــط ت ـب ـق ـيــا مــن
ً
م ـج ـمــوعــة ت ـع ــداده ــا  150م ـق ــات ــا أجـنـبـيــا
هجوم لداعش على الرضوانية،
كانوا في
ُ
صد الرتل و ض ِرب من الجو .ذكر الناجي
ُر ِ
َ
الـ ـسـ ـع ــودي أن ـ ــه عـ ـب ــر م ــن ال ـس ـع ــودي ــة إل ــى
الكويت ومنها إلى تركيا في طريق مألوف
ل ـل ـم ـقــات ـلــن األجـ ــانـ ــب .امل ـ ـ ــدرس ال ـس ـع ــودي
كما زميله الشيشاني املقبوض عليه ذكرا
أنهما وصال الرقة ،وخضعا لدورة تدريبية
فقهية عسكرية مدتها ثالثة أسابيع ،كانت

