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سياسة
تقرير

«داعش» والمسألة
الطائفية في العراق
عامر محسن
بعد الغزو األميركي للعراق ،وتأسيس
نـ ـظ ــام امل ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة تـحــت
ّ
اشراف املحتل ،خرجت نظريتان لشرح
الواقع العراقي الجديد .األولى هي نظرية
«التهميش السني» ،التي تعتبر أن ما
حصل في العراق هو استئثار للشيعة
ال ـع ــرب بــالـحـكــم ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـعــرب
ّ
السنة ،الذين تم إقصاؤهم واخراجهم
من دائرة القرار ،بالترافق مع اضطهاد
وقمع من ّ
يحتج على العملية السياسية
ويرفضها .النظرية الثانية اعتبرت أن
الخلل هــو فــي النظام الطائفي نفسه،
ال ــذي يـفــرز الـشـعــب ال ــى ك ـتـ ٍـل ،ويخلق
أك ـث ــري ــات دائ ـم ــة وأق ـل ـي ــات دائـ ـم ــة؛ وأن
الحل يكون في نزع الشرعية عن نظام
امل ـحــاص ـصــة ،ب ـمــا ه ــو ن ـظ ــام طــائـفــي،
وجعل تغييره الهدف األول واألســاس
للعمل الـسـيــاســي ،على قــاعــدة وطنية
عراقية.
ّ
ولكن أكثر القوى الفاعلة في العراق (من
ّ
داخله وخارجه) فضلت االستثمار في
السردية الطائفية .فالحكام الحاليون
حازوا ،بفضل نظام املحاصصة ،على
النفوذ واملــال ،وحصانة من املحاسبة،
وبــابــا مـشـ ّـرعــا للفساد والـســرقــةّ .أمــا
ّ
ّ
أنظمة الخليج ،التي «تبنت» السنة العرب
في الـعــراق ،فال تــرى فيهم (هــم وباقي
ال ـع ــرب ال ـف ـق ــراء) اال وق ـ ــودًا ملـعــاركـهــا
ّ
وأح ـ ـقـ ــادهـ ــا ،وأدوات ت ـج ــن ــده ــا ض ـ ّـد
أعدائها ،بال اعتبار للنتائج .هكذا ّتمت
تغطية احتجاجات الرمادي والخطابات
ُ
ّ
الـتــي أطـلـقــت فــي ســاحــاتـهــا عـلــى انـهــا
«ثورة شباب» (واجتياح «داعش» صار
«ث ـ ــورة ع ـش ــائ ــر») .بــامل ـنــاس ـبــة ،بعض
أشهر قطاعي الرؤوس في «داعش» هم
مــن خطباء ســاحــات األنـبــار تلك ،التي
كــان يكفي أن تنقل كلماتها الكارهة
على التلفزيون العراقي حتى يضمن
املالكي اصطفاف أكثر الشيعة خلفه
في االنتخابات بال تردد.
بعد سنتني على «ثورة الشباب» ،وقيام
«ثورة العشائر» (التي أسفرت عن غزو
«الدولة» لثلث العراق) ،يكتب دوغالس
أوليفانت عــن «ع ــراق مــا بعد داع ــش».
ك ــان أولـيـفــانــت م ـســؤول مـلــف ال ـعــراق
فــي مجلس األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي،
وق ـ ــد خ ـ ــدم دورت ـ ـ ــن ع ـس ـكــري ـتــن فــي
البلد ويعرفه جـ ّـيـدًا؛ وكــان استنتاجه،
ّ
باختصار ،أن الـعــرب الـســنــة لــن تقوم
لجيل كامل على األقل بعد ما
لهم قائمة ٍ
فعلته «داعش» بهم.
 20الى  40في املئة من أهل املحافظات
«الـ ـسـ ـنـ ـي ــة» م ـ ـهـ ـ ّـجـ ــرون ال ـ ـي ـ ــوم ،وه ــو
ع ــدد سـيــرتـفــع مــع تـصــاعــد العمليات
الـعـسـكــريــة وت ـحــريــر امل ـ ــدن« .داعـ ــش»
ستهزم وتـخــرج مــن املــوصــل واألنـبــار
في نهاية املطاف ،يجزم أوليفانت ،ولكن
من سيرجع من أهل هذه املناطق اليها
سيجد مدنًا ّ
مدمرةّ ،تم مسح معاملها
ال ـح ـضــاريــة ،بـمـســاجــدهــا ومكتباتها
وج ــام ـع ــات ـه ــا ،ب ــل وت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،فـيـمــا
ستكون أغلب املناطق املتنازع عليها
في يد البشمركة الكردية .أكثر من ذلك،
ّ
فإن ما تبقى من النخبة القديمة (ضباط
أساتذة جامعات) ،وهي
بعثيون ،مدراءّ ،
كتلة مـعــارضــة منظمة ،اسـتـمـ ّـرت في
املــوصــل وغيرها مــن امل ــدن ،وحافظت
ع ـلــى ن ـفــوذه ــا االج ـت ـمــاعــي ح ـتــى في
سنوات االحـتــال ،قد تـ ّـم محوها على
يد «داعش».
ح ــري بــالـعــراقـيــن أن يـتــأمـلــوا النتائج
البعيدة املدى ملا يجري ،والتي لن يدفع
ثمنها سواهم .أكثر العراقيني ما زالوا
ينفرون من الطائفية ،ويفهمون أنها ال
ّ
تميز الشيعي على حساب السني ،بل
تخدم – دومــا – النخب الفاسدة على
ح ـســاب ال ـن ــاس ومـصـيــرهــم (ولـبـنــان
مثال) .بعد خراب املوصل ،على العراقي
أن ي ـخ ـتــار هــويـتــه الـسـيــاسـيــة بــوعــي:
عربي ٌ
عراقي ّ
ّ
عزيز كريم ،أم ابن طائفة
يتالعب بها السحرة واملجرمون؟

ّ
سامي الجميل رئيسًا
للكتائب الصيف المقبل؟
بدأت االستعدادات
الكتائبية لتسليم سامي
ّ
الجميل رئاسة الحزب
خلفًا لوالده الرئيس
ّ
الجميل .لقاءات
أمين
في األقاليم ،وسعي
إلى تأمين عدد من
المندوبين ُيصوتون له
في المؤتمر العام .لكن
المعارضين لن ّ
يسهلوا
مهمته ،فقد بدأت
األصوات تعلو محذرة
من أن وجوده على رأس
الكتائب ُيهدد المؤسسة
ليا القزي
ت ـق ـت ــرب رئ ــاس ــة ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب مــن
الـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل أك ـثــر فــأكـثــر.
ّ
يتحدث
منذ مؤتمر الحزب عام ،2007
الكتائبيون عن هذه الخطوة ،من دون
أن يــأتــي ال ـيــوم امل ــوع ــود .ول ـكــن ،هــذه
املرة ،تبدو األمور ّ
جدية .خالفًا لكل ما
ُيـشــاع عــن خــافــات بــن الرئيس أمني
الجميل واب ـنــه ،يتجه «الـشـيــخ أمــن»
إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــدُ ،م ـف ـس ـحــا ّ املـ ـج ــال أم ــام
«ف ـتــى ال ـك ـتــائــب» ل ـي ـضــخ دم ــا جــدي ـدًا
ف ــي عـ ــروق ال ـح ــزب ال ـع ـت ـيــق ،وج ــاءت
اسـتـقــالــة الـجـمـ ّـيــل االب ــن م ــن منصبه
مـنـسـقــا لـلـجـنــة املــركــزيــة وإل ـغ ــاء هــذا
املركز «خطوة أولى في هذا السبيل»،
استنادًا إلى أحد املقربني من بكفيا.
إعالن القيادة الجديدة سيكون خالل
املــؤت ـمــر الـتـنـظـيـمــي لـلـحــزب ال ــذي لم
ُيحدد موعده بعدُ ،
ويرجح عقده في
تـمــوز املـقـبــل ،عـلــى أن تـصــدر األمــانــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ــزب ،ف ــي ن ـي ـســان املـقـبــل،
مذكرة تعلن فيها رسميًا عقد املؤتمر
ال ــذي ُينظم كــل أرب ــع سـنــوات بحسب
النظام الداخلي للحزب .غير أن األمور

ّ
الجميل
ال تبدو بهذه السالسة .فقرار
األب يـ ـ َ
ـواجـ ــه ب ـم ــوق ــف «ق ـس ــم كـبـيــر»
مــن أع ـضــاء املـكـتــب الـسـيــاســي رافــض
ل ـت ـس ـل ـيــم س ــام ــي الـ ــرئـ ــاسـ ــة .وي ـش ـيــر
ّ
الجميل ،لـ»األخبار» ،إلى
النائب نديم
أنــه «كلما اقتربنا مــن مــوعــد املؤتمر
سيتشدد كل فريق أكثر في موقفه»،
األمـ ــر الـ ــذي ق ــد يــدفــع إل ــى إل ـغــائــه أو
إرجائه.
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ص ـ ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ــن األم ـ ــان ـ ــة
ّ
العامة مذكرات عــدة تتعلق باملؤتمر
م ـن ـهــا :ض ـ ــرورة ت ـســديــد االش ـت ــراكــات
للمنتسبني الــراغـبــن فــي أن يكونوا
ضمن الهيئة الناخبة ،وأن ُيدقق كل
قـســم حــزبــي ُ بــالـلــوائــح الـتــي يملكها،
عـلـمــا ب ــأن امل ـه ــل ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي ما
ُ
خص االشتراكات لم تحترم .ومهمة
الـهـيـئــة ال ـنــاخ ـبــة ان ـت ـخــاب امل ـنــدوبــن
الذين سيمثلون أقاليمهم في املؤتمر.
ويـ ـك ــون ع ـض ـوًا ف ــي هـ ــذه ال ـه ـي ـئــة كل
منتسب ســدد اشتراكه عن عــام 2014
وت ـق ــدم بـطـلــب خـطــي لــإقـلـيــم الـتــابــع
لــه .ومــع أن مهلة تسديد االشتراكات
وال ـت ـقــدم بــالـطـلـبــات مـفـتــوحــة إل ــى ما
قبل عقدد املؤتمر ،إال أن األمانة العامة
حددتها بشهري كانون األول وكانون
ال ـثــانــي املــاض ـيــن ،قـبــل أن تـعـيــد في
ُاجتماع املكتب السياسي األخير فتح
املهل من جديدُ .
ويحدد عدد املندوبني
املشاركني في املؤتمر بخمسة أضعاف
( )300ع ــدد ال ـحــزب ـيــن املـعـيـنــن (أي
رؤس ــاء األقــال ـيــم واألق ـس ــام ،وعــددهــم
تقريبًا  .)60وينتخب املـنــدوبــون من
ق ـب ــل ال ـ ــوح ـ ــدات امل ــرك ــزي ــة (امل ـص ــال ــح
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات) والـ ـ ــوحـ ـ ــدات اإلق ـل ـي ـم ـيــة

ّ
الجميل:
نديم
ُوصول سامي لن
يسهم في الحفاظ
على المؤسسة

ّ
(االقاليم) .أما توزعهم فيكون نسبيًا
بحسب عــدد املنتسبني فــي املناطق،
إذ ي ـتــركــز ال ـع ــدد األك ـب ــر ف ــي أقـضـيــة:
امل ــن ،ك ـســروان ،بـعـبــدا ،جبيل ،زحلة،
واألشــرفـيــة .ويقول أحــد العاملني في
ّ
الجميل االبــن إن العمل يتركز
فريق
أيضًا «على مؤتمرات األقاليم .فبعد
لـقــاء أقــالـيــم الـشـمــال ُ
سيعقد فــي آذار
اج ـت ـمــاع إلقـلـيــم كـ ـس ــروان ،ق ــد ينضم
إليه إقليم جبيل» ،كذلك ُ
«يركز الشيخ
س ــام ــي ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــدائ ـ ــم بــن
الحزبيني في املناطق .ولــن نستغرب
إذا نـتــج م ــن ذل ــك ع ــدد م ــن املـنــدوبــن
املوالني له».
يـ ــؤكـ ــد نـ ــديـ ــم الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل أن ال ــرئ ـي ــس
ال ـج ـم ـ ّـيــل ي ـت ـجــه إلـ ــى ت ـس ـل ـيــم رئ ــاســة
الـحــزب لسامي .ويلفت إلــى أن فريقًا
كـبـيـرًا لــن يقبل بـهــذا ال ـق ــرار« ،فهناك
الفريق املحسوب على الرئيس ،الذي
ي ـخ ـشــى ك ــل ع ـضــو ف ـيــه ع ـلــى مــوقـعــه
ً
مـسـتـقـبــا .إضــافــة إل ــى أن بـعــض من
ُيـ ـحـ ـسـ ـب ــون عـ ـل ــى س ــام ــي ي ـع ـت ـق ــدون
أن الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ي ـم ـ ّـر ب ـهــا ال ـحــزب
ال تـسـمــح ب ـهــذا االن ـت ـق ــال» .أمـ ــام هــذا
ّ
الجميل مرتاحًا
الــوضــع ،يبدو نديم
ً
«ألن ـن ــي ل ـســت مـ ـس ــؤوال ع ــن ال ـصــورة
التي تعكس صــورة الحزب السيئة».
موضوع إقليم الرميل
ويضيف« :في ُ
ات ـه ـمــونــي بــأن ـنــي أس ـه ــم ف ــي تـشــويــه
الكتائب .اليوم الوضع ُمختلف وأنا
ال أت ـ ــدخ ـ ــل» .وه ـ ــو ي ـ ـ ــدرك أن مـلـعـبــه
لـيــس واس ـعــا ،إذ «ي ـعــرف كــل شخص
حـ ـجـ ـم ــه .الـ ـخـ ـي ــار لـ ـي ــس بـ ــن س ــام ــي
ونــديــم ،بــل بــن أم ــن وســامــي أو بني
س ــام ــي وامل ــؤسـ ـس ــة ،وت ـح ــدي ـدًا حــول
مــن سـ ُـيـمـســك الـ ـق ــرار؟» ،مــؤك ـدًا أن ــه ال
يــرى أن «وص ــول ســامــي ُ
سيسهم في
الـحـفــاظ عـلــى املــؤس ـســة» .عـلــى الــرغــم
من ذلك «أنا ُمستعد للتعاون معه إذا
كان إيجابيًا ولم يتصرف معنا وفق
منطق اإلقـصــاء مــن السلطة وق ــرارات
الحزب» .لكنه يستدرك بأنه «مخطئ
مــن يظن أن بإمكانه ُاسـتـخــدامــي في
حربه ضد سامي .أنا أقدر هذا الشاب
كثيرًا ولست ض ــده» .وال يستبعد أن
يكون هناك إرجــاء أو إلغاء للمؤتمر
إذا لم يتوافر إجماع على سامي.
ومن األسماء التي قد تكون معترضة
ّ
ع ـلــى ت ـســلــم ال ـج ـمـ ّـيــل االبـ ــن لـلــرئــاســة

الــوزيــر سجعان قــزي ،خصوصًا بعد
خالفهما األخير في املكتب السياسي
على خلفية آلـيــة اتـخــاذ ال ـقــرار وعــدم
ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـ ــن وزراء الـ ـ ـح ـ ــزب فــي
ال ـح ـك ــوم ــة .قـ ــزي ي ـن ـفــي ذل ـ ــك ،وي ـقــول
لـ«األخبار»« :ال أعلم من ّ
سرب القصة
ً
لــإعــام .أص ــا لكل منا ملعبه ،ومن
م ـص ـل ـح ـت ـنــا ن ـح ــن االثـ ـن ــن أن ن ـكــون
على عالقة جـيــدة» .فــي األس ــاس «أنــا
أقرب إلى خيارات سامي من خيارات
ّ
الجميل إلى
والده» .يؤيد قزي وصول
رئاسة الحزب« :عمره  33سنة ،إذا لم
ّ
يتسلم اآلن فمتى؟ هو خلق حالة بني
جيل الـشـبــاب ولــديــه املـقــومــات .حتى

