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العالم

على الغالف

ّ
الفعاليتين المتوازيتين لـ«أنصار
لم تكد تمر  48ساعة على انقضاء
ّ
العام» ،الخميس الماضي ،حتى دب التوتر من
الله» و«المؤتمر الشعبي ً
جديد ،متخذًا هذه المرة شكال خطيرًا ينذر بسيناريوات أسوأ إن لم يتم
تدارك األزمة في األيام المقبلة

ّ
أزمة ثقة تتهدد
«وحدة صنعاء»
صنعاء ــ األخبار
عاش جنوب العاصمة اليمنية صنعاء
س ــاع ــات ُ
«م ــرع ـب ــة» ف ــي ظ ــل اشـتـبــاكــات
«األصــدقــاء» ليل السبت ـ ّاألحــد ،والتي
دلت على أن الخطاب «املخفف» للرئيس
السابق علي عبد الله صالح ،من ميدان
الـسـبـعــن ،لــم يفلح فــي تـهــدئــة مـخــاوف
«أنصار الله» ،كما أنذرت بأن أزمة الثقة
باتت في مستوى تحتاج معه إلى أكثر
م ــن ك ـل ـمــات ت ـط ـمــن ،ب ــل إلـ ــى إجـ ـ ــراءات
عملية وضمانات تكفل عدم انفراط عقد
الجبهة املـنــاوئــة لتحالف ال ـع ــدوان في
املــرحـلــة املقبلة ،مــع اإلش ــارة إلــى غياب
ا ُل ــوس ــاط ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ب ـعــد مـحــاولــة
ن ـس ـب ــت إلـ ــى األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب ال ـلــه
السيد حسن نصرالله.
ّ
وش ـ ـ ــك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ل ـل ـت ـه ــدئ ــة
والتحقيق في اشتباكات السبت ،التي
أدت إلى مقتل عقيد في الحرس الرئاسي
املوالي لصالح و 3من اللجان الشعبية
التابعة لـ«أنصار الـلــه» .وتضم اللجنة
نــائــب رئـيــس ال ــوزراء لـشــؤون األم ــن في
حكومة اإلنقاذ ،اللواء جالل الرويشان،
ووزي ــر الداخلية الـلــواء محمد عبدالله
الـقــوســي ،ورئـيــس جـهــاز االستخبارات
اللواء عبدالله يحيى الحاكم .وقد بوشر

ال ـع ـم ــل ،ف ـت ـمــت إزال ـ ـ ــة عـ َــدد م ــن ال ـن ـقــاط
املستحدثة من قبل الطرفني في منطقتي
حدة والسبعني .لكن العمل ليس ميسرًا
تمامًا ،في ظل الحديث عن عقبات جدية.
أولـ ـ ــى ت ـل ــك ال ـع ـق ـب ــات أن ث ـم ــة «رؤوسـ ـ ــا
حـ ــام ـ ـيـ ــة» وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـشـ ــددة داخ ـ ــل
كـ ــل مـ ــن الـ ـف ــريـ ـق ــن ،وهـ ـ ــي ت ـع ـم ــل عـلــى
تسعير ال ـن ـيــران والـقـفــز عـلــى الــدعــوات
ال ـت ـصــال ـح ـيــة ال ـت ــي ي ـت ـص ــدر صـفــوفـهــا
رئـ ـي ــس «امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األعـ ـل ــى»
ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـص ـ ـم ـ ــاد ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـن ــواب يـحـيــى ال ــراع ــي .ه ــذه األص ــوات
ُي ـخ ـشــى ،إن اسـتـمــر ح ـضــورهــا ف ــي ظل
أزم ـ ــة ال ـث ـق ــة ال ـن ــاش ـب ــة ،أن ت ـت ـس ـبــب فــي
إيـصــال الـخــافــات إلــى نقطة الــاعــودة.
أما ثانية العقبات املذكورة فتتمثل في
تجليات القلق املتعاظم واملتبادل ،حيث
ت ـتــوجــس «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» م ــن «م ــؤام ــرة
انقالبية كان ُي ُّ
عد لها» ،وهو ما دفعها
الـ ــى إحـ ـك ــام قـبـضـتـهــا ع ـلــى ك ــل املـنــافــذ
الـحـيــويــة لـلـعــاصـمــة تحسبًا لـتـطــورات
َ ُ
تبغتها دونـمــا استعداد لها .وفــي هذا
اإلطــار ،تتحدث مصادر من صنعاء عن
قـيــام «أن ـصــار ال ـلــه» ،األس ـبــوع املــاضــي،
بــاسـتـقــدام مـئــات األطـقــم العسكرية من
صعدة وعـمــران لتطويق العاصمة من
الجهات الشمالية والشرقية والغربية.

أما في جانب حزب «املؤتمر» ،فاملخاوف
تـتـعــزز مــن ام ـتــداد نـفــوذ «أن ـصــار الـلــه»
إلى ذلك الجزء الجنوبي من العاصمة،
ح ـيــث ت ــوج ــد الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة لـصــالــح
ومنازل أبنائه وأقاربه واالمتداد القبلي
املحسوب عليه .ولــم تكن أح ــداث جولة
املصباحي إال تجليًا للخشية املتعاظمة

ّمن عقبات التهدئة
أن ثمة «رؤوسًا حامية»
ومتشددين داخل
الفريقين
تنفي مصادر صالح
التوجه إلى عقد
صفقة منفردة بمعزل
عن «أنصار الله»

لدى «املؤتمر» من احتمال كهذا.
ووفـ ـ ــق رواي ـ ـ ــة مـ ـص ــادر م ـس ـت ـق ـلــة ح ــول
اش ـت ـب ــاك ــات ل ـيــل ال ـس ـبــت  -األح ـ ــد ،فــإن
موكب نجل صالح ،صالح علي عبدالله
صــالــح ،ك ــان يـتـجــه ص ــوب نـقـطــة أمنية
اس ـت ـح ــدث ـت ـه ــا «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ج ـن ــوب
ال ـعــاص ـمــة ،ف ــي م ــا ي ـبــدو أن ـهــا مـحــاولــة
اعـتــراض على نفاذ الحركة إلــى منطقة
ّ
ه ـي ـم ـنــة «الـ ــزع ـ ـيـ ــم» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ـ ــأن روايـ ـ ــة
«امل ــؤتـ ـم ــر» تـفـيــد بـ ــأن ع ـنــاصــر الـلـجــان
الشعبية رفضوا السماح لصالح صالح
وعدد من أوالد أعمامه ومرافقيه باملرور
«رغ ـ ــم إبـ ــرازهـ ــم ب ـطــاقــات ـهــم الـعـسـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،فـ ــي حـ ــن ذك ـ ـ ــرت «أنـ ـص ــار
ال ـل ــه» أن مــوكــب ص ــاح تـجــاهــل وج ــود
ّ
عناصر اللجان وحاول تخطيهم ،كذلك
رفض مسلحوه إبراز بطاقاتهم ،وحتى

التعريف بــأن نجل صالح داخــل إحدى
س ـي ــارات ــه .وأض ــاف ــت رواي ـ ــة ال ـحــركــة أن
رجال صالح هم الذين بادروا إلى إطالق
النار« ،فتم الرد عليهم وقتل املقدم خالد
الرضي».
ّ
تسببت في غليان تمظهر في
الحادثة
تنظيم الـعـشــرات مــن مـحــازبــي «أنـصــار
الله» ،أمس ،وقفة احتجاجية في جولة
امل ـص ـبــاحــي بـمـنـطـقــة ح ـ ــدة ،لـلـمـطــالـبــة
ب ـت ـس ـل ـيــم ق ـت ـل ــة كـ ــل مـ ــن إب ــراهـ ـي ــم عـلــي
أب ـ ــو ط ــال ــب ،وي ــوس ــف أحـ ـم ــد الـ ـب ــدوي،
وم ـص ـط ـف ــى م ـح ـم ــد املـ ــرت ـ ـضـ ــى ،رجـ ــال
اللجنة الشعبية الــذيــن سقطوا بنيران
مــوكــب ص ــاح صــالــح .أم ــا عـلــى الضفة
امل ـقــاب ـلــة ،ف ـقــد ُسـ ّـج ـلــت ت ـحــركــات قبلية
ُاحـتـجــاجـيــة ،ك ــون خــالــد ال ــرض ــي ،الــذي
قتل برصاص «أنصار الله»ُ ،ي ّ
عد وجهًا

وجهة نظر

حيدر العبادي :مدير أزمات ال حاكم
محمود مروة
منذ وصــول حيدر العبادي ،إلــى رئاسة
ال ــوزراء العراقية ،فــي صيف عــام 2014
املشتعل ،راهــن ٌ
كثر على ّأن شخصيته
ال ـتــواف ـق ـيــة وأس ـل ــوب ــه امل ـ ــرن ف ــي اإلدارة
والسياسة ،سوف يساهمان في «إنجاح
ال ـح ــروب ضــد تنظيم داع ـ ــش» ،وســوف
ُيـع ـيــدان إل ــى الــدولــة بعضًا مــن تــوازنـهــا
ب ـع ــد اضـ ـط ــراب ــات ع ـه ــد ن ـ ــوري املــال ـكــي
(املـ ــوصـ ــوف م ــن ق ـبــل م ـعــارض ـيــه بــأنــه
ّ
صدام صغير).
ّ
ّ
كــان هــذا الرهان ذا وجهني ،إذ إنــه يمثل
تقاطعًا بني املصلحة العراقية من جهة،
واملصلحة األميركية ـ الخليجية من جهة

ٌ
ٌ
واسع من العراقيني يعتقد
أخرى .طيف ّ
بـ ّ
ـأن «داع ــش يمثل فــي أحــد وجــوهــه ،رد
ف ـعــل ع ـلــى تـهـمـيــش الـ ـع ــرب ال ـس ـنــة في
العراق ،وبالتالي ّإن محاربته واالنتصار
ً
عليه ،يوجبان أوال معالجة األسباب ،ما
يحتاج إلــى شخصية مــرنــة وتوافقية».
تــوازيــا ،كانت اإلدارة األميركية السابقة
وع ـ ــواص ـ ــم خ ـل ـي ـج ـي ــة ،ت ـت ـخ ــذ مـ ــن ه ــذه
الفرضية منطلقًا يتيح العودة إلى العراق
بـعــد ال ـخــروج الـعـسـكــري األمـيــركــي منه
عام  ،2011بما يسمح بـ«مواجهة النفوذ
اإليراني».
ّ
ثالثة أعوام مرت (آب  2014ـ آب ،)2017
تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ف ـ ــي غ ـض ــون ـه ــا مــن
شخصية متواضعة التأثير والحضور،

إلى واحد من األرقام الصعبة في املعادلة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وإلـ ـ ــى م ـه ـنــدس
لسياسة خارجية جديدة لبغداد ترتكز
على «االبتعاد عن سياسات املحاور» ،ما
ّ
قربه أخيرًا من الرياض.

خط طهران «المتوتر»
لـيــس ح ـيــدر ال ـع ـبــادي حــديــث الـعـهــد في
السياسة ،فهو انتمى مذ كان شابًا إلى
ص ـفــوف «حـ ــزب ال ــدع ــوة» ،وارتـ ـق ــى في
ظــل هـيــاكـلــه حـتــى تــولــى رئــاســة مكتبه
السياسي ،ودخــل في النظام السياسي
للعراق «ما بعد الغزو» منذ عام .2003
وبرغم أنه ابن عائلة معروفة في بغداد،
ّ
فإن تبوؤ املسؤولية في «صيف ،»2014

لم يكن مهمة سهلة ،خاصة ّأن هاجسني
الحـ ـق ــاه م ـنــذ ي ــوم ــه األول ف ــي املـنـصــب
الجديد :طهران ،واملالكي.
ّ
ُيقال إنه في «لحظات الكواليس األخيرة»
ف ــي ش ـهــر آب  ،2014ت ـ ّـم االتـ ـف ــاق على
ال ـع ـب ــادي لـيـخـلــف امل ــال ـك ــي ،ب ـعــدمــا كــان
اس ــم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـحــالــي إبــراهـيــم
ّ
متقدمًا على بقية املرشحني
الجعفري،
الــذيــن كــان مــن بينهم ،الــرجــل الـقــوي في
بغداد ،طارق نجمُ .ويقال أيضًا ّإن «هناك
من أقنع العبادي ّ
بأن طهران ال ترغب في
وصوله» ،وهنا نشأت أولى هواجسه.
بـعــد تــولــي املـســؤولـيــة ،تــواصـلــت خشية
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدي ــد م ــن «االن ـق ــاب
اإليـ ــرانـ ــي» ع ـل ـيــه ،ح ـتــى وص ـل ـتــه رســالــة

ت ـق ــول« :مـسـتـحـيــل أن يـقـبــل اإليــران ـيــون
بإسقاط رئيس وزراء الـعــراق ...هذا خط
أحمر» .خففت تلك الرسالة من التوتر ،إال
ّ
تلغه تمامًا.
أنها لم ِ
أبقى العبادي على عالقات ّ
جيدة بطهران،
تبي الحقًا أنّ
يفرضها األمر الواقع .لكن ّ
لــه نـظــرة خــاصــة إلــى ال ــدور اإليــرانــي في
ال ـعــراق ،تـقــوم على إدراك ــه ب ـ ّ
ـأن «مــا بعد
 ،2014لــن يـكــون كـمــا قـبـلــه» ،بمعنى أنّ
حـكــم ال ـع ــراق س ــوف ي ـقــوم عـلــى صيغة
جديدة ،لها ٌ
ٌ
داخلي ،وآخر خارجي ـ
بعد
إقليمي.

ُ
تقاطع البعدين

في البعد الداخلي ،كان ال ّبد من تخفيف
ّ
مركزية بغداد في الحكم ،وهــذا ما نجح
فـيــه رئـيــس الـ ــوزراء الـجــديــد عـلــى امـتــداد
ّ
ً
أشـهــر حكمه األول ــى ،ومل ــا يــزل مــواصــا
على املنهج نفسه .إال ّأن املعضلة اليوم،

