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ُس ّجلت تحركات قبلية
احتجاجية لكون خالد الرضي
ُي ّ
عد وجهًا قبليًا بارزًا (أ ف ب)
واليته ،عبد ربه منصور هادي ،التقدم
داخل أجزاء من املدييرية.

ماذا بين «الحليفين»؟

بــارزًا من وجــوه قبيلة «حاشد» (وهــذه
عـقـبــة كـبـيــرة بـحــد ذاتـ ـه ــا) .وق ــد تــوافــد
الـعـشــرات مــن زعـمــاء القبيلة إلــى منزل
الشيخ أحمد زيد الرضي ،والــد القتيل،
للمطالبة بتسليم قتلته .ولعل أخطر ما
في تلك التحركات هو بروز أصوات من
«حاشد» تدعو إلى التخلي عن «أنصار
ّ
الله» وحث أبناء القبيلة على االنسحاب
من القتال إلى جانب الحركة .وفي ذلك
مــؤشــر بــالــغ الــوضــوح إلــى مــا يمكن أن
تذهب إليه األم ــور فــي حــال سفك مزيد
من الدماء من الجانبني ،ما ّ
يهدد بحل
وثاق التالحم القبلي الذي ّ
تشده اليوم
كلمة مواجهة العدوان.
وإلـ ــى جــانــب ت ـحــركــات «ح ــاش ــد» ،جــاء
ب ـ ـيـ ــان حـ ـ ــزب «امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر» الـ ـ ـ ــذي ط ــال ــب
ب ـت ـس ـل ـيــم ق ـت ـلــة الـ ــرضـ ــي ،الـ ـ ــذي يـشـغــل

مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـعــاقــات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي «امل ــؤتـ ـم ــر» ،ال ــى جــانــب
منصبه كعضو األمانة العامة للحزب.
ودعــا البيان اللجنة املكلفة بالتحقيق
في الحادث إلى القيام بعملها بـ«مهنية
وحيادية ورفع نتائج التحقيق في أقرب
وقــت» .وأكــد أن «هــذا الـحــادث ومــا نجم
عنه لن يثني املؤتمر الشعبي العام عن
االسـتـمــرار فــي الـقـيــام بــواجـبــه الوطني
ف ــي مــواج ـهــة ال ـ ـعـ ــدوان» .م ــوق ــف يمكن
لــراف ـضــي الـ ـع ــدوان ،إل ــى اآلن ،الـتـمـ ّـســك
بــه واملــراه ـنــة عـلـيــه ،عـلــى الــرغــم مــن أن
بعض األنـبــاء ال ــواردة مــن املـيــدان تفيد
بــانـسـحــاب جـنــود وض ـبــاط محسوبني
على الرئيس السابق من جبهة ميدي،
ش ـم ــال غـ ــرب م ـحــاف ـظــة ح ـج ــة ،م ــا أت ــاح
لـ ـلـ ـق ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـل ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة

ت ـع ــود ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري ف ــي صـنـعــاء
إل ـ ـ ــى األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ــن ذك ــر
ّ
م ـقـ ّـربــون مــن «أن ـصــار ال ـلــه» أن الحركة
فــوجـئــت بـقـبــول الــرئـيــس الـســابــق على
عبدالله صالح مقترحًا تقدمت به دولة
اإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة ألجــل إعــان
وقف إلطالق النار في كل اليمن ،وقيام
ح ـكــومــة ان ـت ـقــال ـيــة ف ــي ص ـن ـعــاء يـتــولــى
أح ـمــد ص ــال ــح ،نـجــل الــرئ ـيــس الـســابــق،
رئاستها ،وتضم جميع األطراف املعنية
ب ــاألزم ــة ،وت ـع ـتــرف ب ـهــا األمـ ــم املـتـحــدة
كـمــرجـعـيــة واحـ ــدة للسلطة فــي الـيـمــن،
ع ـل ــى أن تـ ـش ــرف ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
اإلمساك باألوضاع األمنية والعسكرية
وإدارة الدولة ،في مقابل تعهد اإلمارات
ومعها السعودية بتمويل عملية إعادة
إعمار كبيرة.
وات ـه ـم ــت «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ص ــال ــح بــأنــه
ق ــد أع ـ ّـد احـتـفــالـيــة عـيــد تــأسـيــس حــزب
«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» إلع ـ ـ ـ ــان ق ـب ــول ــه
باملبادرة ،وبالتالي تخليه عن الحرب.
وه ــذا مــا جـعــل «أن ـصــار ال ـلــه» تتصرف
على أنها أمام محاولة انقالبية ،سيما
ّ
ّ
أن مسؤولني فيها يشكون من أن رجال
صالح بــدأوا التمهيد من خالل تحميل
«أنصار الله» مسؤولية الفشل في إدارة
الـحـيــاة اليومية لـلـنــاس .كــذلــك اتهموه
بــأنــه س ـعــى خ ــال ال ـش ـهــريــن املــاضـيــن
إلــى كسب ّ
ود قبائل وعشائر من خالل
إغ ــراءات مالية بهدف ضمان تأييدهم
صيغة الحلّ .
هذه الرواية تفندها مصادر «املؤتمر»،
ال ـتــي وإن كــانــت ال تـنـفــي وج ــود أفـكــار
وات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت مـ ــع ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وال سـيـمــا
اإلم ــارات ،فإنها تنفي التوجه إلــى عقد
صفقة منفردة بمعزل عن «أنصار الله»،
مضيفة ّأن صالح ّ
عبر مرارًا عن إصراره
على اسـتـمــرار تــوحــد املــوقــف مــن خالل
وفــد مشترك يضم «املؤتمر» و«أنصار
الله» إلى ّ
أي مفاوضات بشأن مستقبل
ال ــوض ــع ف ــي ال ـي ـمــن .وت ـض ـيــف م ـصــادر
«املؤتمر» أنه تأكيدًا لهذا املوقف ،حصل
التجاوب مع الوساطات التي دعت الى
الـتـخـفـيــف مــن الـحـشــد الحـتـفــالـيــة عيد
الـحــزب ،وال ــى إلـغــاء كــل خطب وكلمات
كـ ــانـ ــت سـ ـتـ ـب ــدو ك ــأنـ ـه ــا م ــوجـ ـه ــة ضــد
«أنصار الله».

ّأن استعادة املوصل ثم تلعفر ،وقبلهما
معظم األراضــي العراقية ،وفقًا ألجندات
«تحترم خصوصيات تلك املناطق» (كما
يقول مسؤولون عراقيون) ،واقـ ٌـع لم ين ِه
أزمة الحكم في العراق.
ُيظهر ذلك بصورة واضحة ّأن األزمــة ال
تقتصر على «تحرير األراض ــي» ،وإنما
كـيـفـيــة حـكـمـهــا ض ـمــن صـيـغــة عــراقـيــة
شــام ـلــة .وه ــذا م ــا ي ـقــود إل ــى اع ـت ـبــار ّأن
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ل ـل ـعــراق ال ـقــائــم على
ً
دستور  ،2006أصبح مشلوال ويحتاج
إلى تعديالت ،أو باألحرى ّأن حكم العراق
«بعد داعش» لن يستقيم من دون إدخال
تعديالت جوهرية على آليات الحكم.
ويعتبر الباحث الـعــراقــي حــارث حسن،
ّ
أنــه «قطعًا هناك حاجة إلجــراء تغييرات
دستورية ومؤسساتية إلصــاح النظام
العراقي ،خاصة في ما يتعلق بالعالقة
بــن إقـلـيــم كــردس ـتــان وب ـغ ــداد ،والـنـظــام

ال ـق ـضــائــي ،وال ـن ـظــم االن ـت ـخــاب ـيــة ،وإدارة
املـ ــوارد ،واملــؤس ـســات املـسـتـقـلــة» ،إال أنــه
ي ـس ـت ــدرك ب ــال ـق ــول ّإن «خ ـل ــق اإلج ـم ــاع
الـ ـض ــروري م ــن أج ــل إح ـ ــداث م ـثــل هــذه
ً
التعديالت ،فضال عن تحديد طبيعتها ،ال
يبدو متاحًا في ظل الخريطة السياسية
الـ ـق ــائـ ـم ــة» .ويـ ـع ــرب حـ ـ ــارث ح ـس ــن عــن
الشك «فــي أن االنتخابات املقبلة سوف
تفرز خريطة تسمح بهكذا تغيير ،ولهذا
السبب ف ـ ّ
ـإن سـيــاســات األم ــر الــواقــع هي
التي تفرض نفسها في الغالب ،وتــزداد
الفجوة بني النصوص الدستورية وبني
مــا يـحــدث فــي الــواقــع الـعـمـلــي ،وه ــو أمــر
سيستمر في إضعاف شرعية الترتيبات
الـقــائـمــة وقــدرتـهــا عـلــى االس ـت ـمــرار على
املدى البعيد».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وبـ ـم ــا ي ـخ ــص ال ـب ـعــد
الخارجي ـ اإلقليمي ،حيث املطلوب كسر
شــوكــة الـنـفــوذ اإلي ــران ــي وإعـ ــادة ترتيب

أوراق النفوذ اإلقليمي في بالد الرافدين،
ف ـقــد س ــاه ــم ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ف ــي ذل ــك،
ً
إن لناحية أنــه ســاعــد مـثــا فــي تكريس
ال ـن ـظ ــرة إل ـ ــى ب ـع ــض ف ـص ــائ ــل «ال ـح ـشــد
ّ
الشعبي» الوازنة ،على أنها «أداة لطهران»،
ّ
أو لـنــاحـيــة أن ــه «أع ــاد إدخ ــال الـسـعــوديــة
إلى البالد»( .يضاف إلى هذين األمرين
مسألة مهمة ،وهــي ّأن تعاطي العبادي
مــع دمـشــق ،ال يتجاوز أيــا مــن السقوف
األميركية).
وبرغم ّأن عراقيني يرون في «العبادي أنه
رجــل أميركا فــي الـعــراق وقــد بــدأ ُيخرج
الـبــاد مــن الـعـبــاءة اإليــرانـيــة إلــى الشماغ
الخليجي املتمثل بالسعودية»ّ ،
فإن آخرين
مطلعني ي ـبــدون أك ـثــر ح ــذرًا ويـشـيــرون
إلى ّأن «الرجل ناكف وجوهًا إيرانية في
ِّ
الـعــراق ،إال أنــه لــم يتجاوز أيضًا فــي كل
ما فعل سقوف طهران السياسية ،فهو
أجــاد اللعب على متناقضات السياسة

غوتيريش :نحو مبادرة تنهي الحرب
دعــا األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش ،على هامش زيــارتــه الكويت،
أطراف الحرب في اليمن إلى االتفاق على السماح بإيصال مساعدات إلى مدينتي
صنعاء والحديدة .وأمل غوتيريش ،في حديث إلى الصحافيني عقب لقاء مع أمير
الكويت صباح األحمد الجابر الصباح ،أن «يتم التوصل إلــى اتفاق بني األطــراف
للسماح بإيصال االحتياجات اإلنسانية إلى صنعاء والحديدة» .وقال« :إننا نقوم
بما في وسعنا لخلق الظروف املناسبة إلنهاء الجمود الحالي» .وأضاف« :نعمل عن
كثب مع كل األطراف تمهيدًا إلطالق مبادرة قوية في الوقت والطريقة املناسبني».
وفي مقابلة أجراها األمني العام لألمم املتحدة مع وكالة «رويترز» ،وعد بالعمل «عن
كثب مع السلطات اليمنية ملعرفة متى وكيف يمكن أن تكون هناك إمكانية ملبادرة
قوية جديدة للسالم هناك».
ونفى غوتيريش ّ
تعرض األمم املتحدة لضغوط من قبل السعودية أو ّأي من دول
«التحالف» بشأن التقرير األممي املرتقب حول األطفال والصراعات املسلحة .وقال
ّإن املنظمة الدولية ال تواجه «أي ضغوط ،ونعتبر أن الضغوط ال تقود إلى شيء،
ولكن ال نواجه ّأي ضغوط .إنه عمل فني يتم القيام به ،وفي النهاية سيتم عرضه
ّ
علي ،وسوف آخذ القرار طبقًا ملا أراه صحيحًا».
وأشــار إلــى أن األمــم املتحدة تسعى إلــى تهيئة الظروف الستخدام ميناء الحديدة
ومطار صنعاء في عمليات اإلغاثة اإلنسانية في اليمنّ ،
منبهًا إلى الحاجة للعمل
بشكل كامل «لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب اليمني الــذي يعاني من هذه
الطريقة الفظيعة ويستحق تضامننا والتزامنا».

الخارجية إليــران ،التي يتقاسمها حاليًا
فريق وزارة الخارجية ـ الرئاسة وفريق
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري ،م ــا خ ـلــق ل ــه هــامـشــا
مريحًا من التحرك».

حصيلة ناجحة؟
في حوار أجرته (في شهر تموز املاضي)
صـحـيـفــة «ل ـي ـبــراس ـيــون» الـفــرنـسـيــة مع
ال ـب ــاح ــث ال ـع ــراق ــي ه ـش ــام داود ،يعتبر
األخـ ـي ــر ف ــي خـ ـت ــام اسـ ـتـ ـع ــراض طــويــل
للشأن العراقيّ ،أن حيدر العبادي ال يزال
في طور البحث عن «معادلة سحرية على
الطريقة العراقية( ...وهــي مهمة) ليست
سهلة ،وفي األغلب لن تنشأ في الغد».
لـكــن ال ـع ـبــادي يـظـهــر حـتــى ال ـيــوم مــديـرًا
لألزمات ،في شقيها الداخلي والخارجي،
أكثر من كونه رئيسًا لـلــوزراء .وهــذا ما
ق ــد ي ـج ـع ـلــه ف ــي الـ ــداخـ ــل الـ ـع ــراق ــي أح ــد
العـ ـب ــي «ص ـ ـ ــراع الـ ـ ـع ـ ــروش» الـ ــدائـ ــر فــي

بـغــداد ،ويجعله على الصعيد اإلقليمي
ً
مقبوال ،خاصة ّأن مواقفه تتسم غالبًا
ُ
برماديتها( .قبل يومني ،ن ِقل في تقرير
صحافي عن السفير اإليراني لدى بغداد
ايــرج مسجدي ،أنــه اختتم مداخالته في
جلسة للنقاش ،باإلشارة إلى ما اعتبره
«جــوهــر املشكلة فــي ال ـعــراق» ،وتـســاءل:
«هل في العراق شخص أو مجلس بيده
القرار الفصل في كل األمور؟»).
ّ
ق ــد ت ـمــثــل «إدارة األزمـ ـ ـ ــات» و«رم ــادي ــة
املواقف» نجاحًا ،وربما هي أسهل السبل
نحو والية ثانية على رأس حكومة العراق
ً
(في حال جرت أصال االنتخابات النيابية
ّ
املرتقبة الـعــام املـقـبــل) ،إال أن هــذا األمــر
تقابله معادلة تفيد ّ
بأن السياسة التي قد
ال تسأل عن «أثمان املسارات الناجحة»،
ُ
تفاجئ أحيانًا في نهاية املطاف ،وتظهر
ّأن هناك نجاحات ُبنيت على حسابات
كانت خاطئة في األساس.

