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العالم

َ ُ
ّ
على الغالف تستر حرارة الوضعين السياسي والمطلبي في العراق سخونة تحت الرماد على خط
واشنطن ــ «الحشد» .الواليات المتحدة تضع عينًا في الداخل العراقي على مشروع فصائل المقاومة
في مرحلة «ما بعد داعش» ،وعين على طهران حيث التهديد األكبر ،وحيث «معمل» بناء القدرة لدى

رسائل «الحرس» ـ واشنطن:
«عبوات»  2010إلى انتظار ّ
من ُ
الرد
إيلي حنا
ال ي ـح ـي ــد اسـ ـتـ ـه ــداف م ـج ـم ــوع ــة مــن
قــوات «الحشد الشعبي» بـغــارة على
ال ـ ـحـ ــدود امل ـش ـت ــرك ــة م ــع س ــوري ــا عــن
س ـيــاق ال ـك ـبــاش ال ـس ـيــاســي واألم ـنــي
الذي تخوضه هذه القوى وحلفاؤها
في مواجهة واشنطن ومشاريعها في
املنطقة .املعارك في مواجهة «داعش»
تحيلنا إلى اختالف «األجندات» على
ّ
ن ـحــو واض ـ ــح ال ي ـفــكــه ح ـتــى أول ــوي ــة
درء ال ـخ ـطــر ع ــن الـ ـن ــاس .ف ــي بعض
امل ــواجـ ـه ــات ك ــان ــت قـ ـ ــوات «ال ـح ـش ــد»
تقتنص بقوة األمر الواقع فتح معركة
هنا أو فرض املشاركة في أخرى ،ألن
األمـيــركــي لديه حساباته السياسية
ق ـبــل الـعـسـكــريــة (ف ــي م ـعــركــة محيط
ً
ـاّ ،
توجهت
الــرمــادي والـسـجــاريــة مـثـ
القوات األمنية وقوة من «الحشد» إلى
بيجي وفصائل املقاومة إلى الرمادي،
حينها اعترض األميركي على معركة
ال ــرم ــادي وم ـ ــارس ضـغـطــا سـيــاسـيــا
وميدانيًا يمنع فصائل املقاومة من
ّ
بــدء املـعــركــة ،إال أن األخ ـيــرة َحسمت

رسالة الحبانية
قبل انطالق معركة السجارية (الرمادي)
ً
أرس ــل األمـيــركـيــون وف ـدًا مـحـمــوال جوًا
إل ــى قــاعــدة الـحـبــانـيــة حـيــث ك ــان يوجد
عــدد من ضباط قيادة عمليات األنبار
ب ـق ـي ــادة ق ــاس ــم املـ ـحـ ـم ــدي .ط ـل ـب ــوا مــن
األخ ـيــر إي ـص ــال رس ــال ــة إل ــى «م ـســؤول
املحور» بأنهم يريدون مقابلته .أوصل
املحمدي الــرســالــة .مـ ّـرت دقــائــق لينتقل
«امل ـس ــؤول» عـبــر رت ــل عـسـكــري تـحـ ّـرك
بــاتـجــاه امل ـقــر .فـهــم األم ـيــركــي ال ـجــواب،
ليغادر الوفد سريعًا.

املـعــركــة بــأقــل مــن أس ـبــوع وحــاصــرت
مدينة الرمادي).
بـعــد الـقـضــاء عـلــى «داعـ ــش» وتـحـ ّـول
عـ ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـي ــم إل ـ ـ ــى ف ـ ـلـ ــول فــي
الجبال وال ـغــوار وخــايــا فــي مناطق
أخــرى ،انقلب املشهد نحو «املواجهة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة» ب ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن .أص ـب ـحــت
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ّ
واش ـن ـطــن ت ـغــذي ف ـكــرة ع ــدم الـحــاجــة
ّ
لــ«الـحـشــد» وتـعـمــل عـلــى حــلــه بكافة
ال ـط ــرق امل ـم ـك ـنــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أحـســن
«ال ـح ـش ــد» إدارة ظ ـه ــوره الـسـيــاســي
عبر االنتخابات البرملانية ،ليظهر أن
له حاضنة شعبية كبيرة ّ
تظهرت في
كتلة نيابية وازنة.
خ ــال مــرح ـلــة ت ـحــريــر ج ــزء أســاســي
مــن ال ـحــدود الـعــراقـيــة ـ ـ ال ـســوريــة ،أو
ما عرف بتحرير البوكمال من الجهة
ال ـســوريــة ونــاحـيــة الـقــائــم مــن الجهة
ال ـعــراق ـيــة ،كــانــت واش ـن ـطــن تـتـ ّ
ـوجــس
مـ ــن س ـي ـط ــرة «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» واملـ ـق ــاوم ــة
العراقيني والجيش السوري وحلفائه
ع ـلــى ال ـ ـحـ ــدود .الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ب ــدأت
بالسيطرة على منطقة عكاشات في
الـجـنــوب الـغــربــي لـلـعــراق عـنــد مثلث
الـحــدود العراقية السورية األردنـيــة،
وفــي مقابل قاعدة التنف األميركية،
عملت واشنطن حينها على الضغط
ع ـل ــى ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي مل ـن ــع تـقــديــم
أي مساعدة فــي املعركة بحجة أن ال
قرار من القائد العام للقوات املسلحة
في تحرير هــذه املناطق .في املقابل،
ّ
شكل إصرار فصائل املقاومة لتحرير
هذه املنطقة عملية فتح األبواب أمام
تحرير القائم.
الرسالة لألميركي في عملية الحدود
ليست في السيطرة على مدينة القائم
بل بالسيطرة على الشريط الحدودي
م ــع س ــوري ــا واألردن ،وبــال ـتــالــي عــزل
ق ــاع ــدة ال ـت ـن ــف الـ ـت ــي ّب ــاع ـت ـق ــاد ق ــوى
امل ـقــاومــة هــي مــن ت ـغــذي اإلرهــاب ـيــن.
ف ــي األث ـن ــاء خ ــرج تـصــريــح عـلـنــي من
ق ــوى امل ـقـ ّـاومــة ي ـهـ ّـدد األمـيــركـيــن في
ح ــال تــدخ ـل ـهــم .مـضــت ف ـتــرة وج ـيــزة،
لتصل رسالة أميركية عبر ُ
العمانيني
إل ــى ط ـه ــران قـبـيــل اس ـت ـك ـمــال تـحــريــر

ُ ّ
تنظيمات متعددة في اإلقليم .وإن كانت غارة البوكمال تشكل محطة أساسية
رسائلها الردعية ألعدائها ،فإن الرسائل المضادة تبدو في المستوى
في سلسلة
ّ
نفسه من الندية ومن رفع سقف التحدي

أسقط المهندس
واشنطن تضغط على العباديِ :

من زيارة أبو مهدي المهندس وقيادات «الحشد» والمقاومة لموقع الغارة األميركية في منطقة البوكمال (خاص «األخبار»)

«ال ـب ــوك ـم ــال ـ ـ ـ ال ـق ــائ ــم» .ك ــان املـطـلــوب
أن تـصــل الــرســالــة إل ــى يــد قــائــد «قــوة
القدس» اللواء قاسم سليماني .رفض
ّ
ّ
األخ ـي ــر تـســلـمـهــا .ب ـعــد ف ـتــرة ُع ـلــم أن
فــي الــرســالــة اسـتـفـســارًا حــول «جدية

ت ـهــديــدات امل ـقــاومــة الـعــراقـيــة بضرب
املـ ـص ــال ــح األم ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة».
تعامل «ال ـحــرس» مــع الــرســالــة كأنها
لم تصل .ثم تواصلت الرسائل املعلنة
مــن ق ـي ــادات فــي الـجـيــش و«ال ـح ــرس»

ـال ي ـت ـخ ـطــى
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن بـ ـسـ ـق ــف ع ـ ـ ـ ـ ٍ
حـ ــدود «ت ـهــديــد امل ـصــالــح األمـيــركـيــة
فــي املـنـطـقــة» .ه ــذه الــرســالــة وغيرها
ـأت م ــن ف ـ ــراغ .ح ــاول ــت واشـنـطــن
ل ــم تـ ـ ِ
ب ـع ــد ت ـح ــري ــر ال ـب ــوك ـم ــال والـ ـق ــائ ــم أن

ُ
ت ـف ــرغ ه ــذا االن ـت ـص ــار م ــن مـضـمــونــه.
ً
عملت أوال عبر الضغط على الحكومة
ّ
العراقية لتتسلم شركة أمنية تابعة
لــأم ـيــرك ـيــن «ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى األمـ ــن»
على طول الطريق الواصل بني بغداد

والـبــوكـمــال .لكن «الـحـشــد» وحلفاءه
اس ـت ـطــاعــوا إف ـش ــال ال ـخ ـطــة الـجــديــدة
امل ـ ـ ـمـ ـ ــررة عـ ـب ــر ط ـ ــرق «رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» .ثــم
استغنى األميركيون عن الفكرة ُمقابل
ت ـط ــوي ــع ع ــراق ـي ــن ل ـك ــن أيـ ـض ــا أف ـش ــل
مسعاهم .كانوا يريدون الطريق بأي
ثمن .فــي النتيجة ،الطريق الـيــوم في
عهدة الجيش العراقي و«الحشد».
إذًا ،ت ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة
والسورية وفتح الحدود بني البلدين
بما يناسب مـحــور املـقــاومــة وإفـشــال
مـ ـخـ ـطـ ـط ــات «كـ ـ ـس ـ ــر» ه ـ ـ ــذا الـ ـط ــري ــق،
أخ ــذت األمـيــركــي نـحــو مــرحـلــة أخطر
من التصعيد :غــارة البوكمال في 17
حزيران املاضي.
وع ـل ــى رغـ ــم أن واش ـن ـط ــن ع ـم ـلــت في
ال ـع ـلــن وع ـب ــر إعــام ـهــا ع ـلــى ال ـت ـهـ ّـرب
م ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـض ــرب ــة ول ـص ـق ـهــا
بــإســرائ ـيــل ف ــإن ال ـق ــوى امل ـن ــاوئ ــة لها
ّ
(تحرك
تتهمها باملسؤولية بوضوح.
السفير األميركي في بغداد ّ
ليروج أن
الضربة إسرائيلية ،كذلك ّ
سربت قناة
ً
«الحرة» األميركية ،نقال عن «مسؤول
حكومي أمـيــركــي» بــأن الـغــارة نفذها
ســاح الجو اإلســرائـيـلــي ،وأن «هناك
إصــرارًا إسرائيليًا على قطع الطريق
التي يرغب اإليرانيون في فتحها من
طهران إلى بيروت»).
بـ ـع ــد ال ـ ـغ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي راح ضـحـيـتـهــا
عـشــرات الـشـهــداء والـجــرحــى ،انتقلت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مل ـ ـحـ ــاولـ ــة قـ ـط ــف الـ ـثـ ـم ــار
ّ
عمليًا .غط مبعوث الرئيس األميركي
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،بــريــت
ماكغورك ،في بغداد .كان في جعبته
رسالة من بند واحــد لرئيس الــوزراء
ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـب ـ ــادي :يـ ـج ــب ع ـ ـ ــزل أب ــو
مـهــدي امل ـه ـنــدس .لــم يـفــاتــح الـعـبــادي
نــائــب رئ ـيــس هـيـئــة الـحـشــد الشعبي
باملسألة ،لكن املهندس علم بالطلب
األميركي ،وأجاب على طريقته ضمن
لقاء في بغداد« :نحن الذين حافظنا
على الدولة ...وأنتم لم تحافظوا على
أسـئـلــة االم ـت ـحــانــات لـتـحــافـظــوا على
دولة».
ّ
بعد فترة وجيزة ،خــال تفقده ملوقع
الـ ـ ـغ ـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وبـ ـع ــد اج ـت ـم ــاع

موفد «االنسحاب»
الرسالة األميركية األخـيــرة إلــى القيادة العسكرية اإليرانية ليست
جــديــدة فــي ملف التعاطي «األم ـنــي» بــن الـطــرفــن .فــي الـعــام 2010
أوص ــل مـســؤول عــراقــي كبير رســالــة مــن األمـيــركـيــن إلــى الجانب
اإلي ــران ــي ،يـطــالـبــون فـيـهــا بــإيـقــاف عـمـلـيــات امل ـقــاومــة ضــد الـجـنــود
األميركيني .كانت واشنطن في مرحلة بحث االنسحاب من العراق،
وكانت تقول لرئيس الوزراء حينها نوري املالكي إن «وقف العمليات
مقابل مفاوضات االنسحاب» .كان الجواب اإليراني أن هذه املسألة
تخص الفصائل العراقية كما في الوقت نفسه كان املالكي يستفيد
من هــذه العمليات على طاولة املفاوضات في سبيل التسريع في
االنسحاب.
املسؤول العراقي نفسه عاد إلى إيران برسالة ذات سقف منخفض،
إذ طــالـبــت فـيـهــا واشـنـطــن اإليــران ـيــن الـضـغــط إلي ـقــاف الـصــواريــخ
فقط من دون العبوات ،مؤكدة في رسالتها أنها في نهاية املطاف
ستسحب قواتها من العراق.
عمليًا ،في تلك الفترة كانت قوات االحتالل األميركي قد استطاعت
ّ
«السيطرة على العبوات» والتعامل معها وتجنبها ،لكن املفاجأة ّأن
املقاومة العراقية انتقلت بعدها ملا ّ
تسميه «الجيل الرابع» من تطوير
عمل العبوات ،لتعود بوتيرة مرتفعة وأسلوب مختلف ( 400عبوة
في أيلول  2011على سبيل املثال).

ضاعف «الحشد»
عدد القوات في
المنطقة الحدودية
وأضاف نقاطًا جديدة
على الطريق بين
بغداد والقائم

م ــع الـ ـقـ ـي ــادات ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
ف ــي «ال ـح ـش ــد» وامل ـق ــاوم ــة ف ــي إح ــدى
النقاط الحدودية ،جرى االتفاق على
م ـضــاع ـفــة عـ ــدد الـ ـق ــوات ف ــي املـنـطـقــة
الـ ـح ــدودي ــة ،وإض ــاف ــة ن ـق ــاط جــديــدة
وتـعــزيــز االن ـت ـشــار عـلــى الـطــريــق بني
بـ ـغ ــداد والـ ـق ــائ ــم .ف ــي هـ ــذا االج ـت ـمــاع
قـ ــال املـ ـهـ ـن ــدس« :ه ـن ــا ه ــي امل ـع ــرك ــة».
متيقن مــن ّ
أم ــا األمـيــركــي فـهــو ّ
رد ما
ي ـق ـتــرب ،كـمــا زاد م ــن ع ــدد ق ــوات ــه في
ّ
املنطقة الخضراء حيث سفارته ،وقلل
ال ـت ـحــركــات وال ــوج ــود ف ــي ال ـحــواجــز
املشتركة ،وأصبح أكثر اعتمادًا على
التنقل الجوي بدل البري.
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في الطريق
إلى البوكمال
هدوء بغداد بعد الغارة األميركية في منطقة
ال ـب ــوك ـم ــال ل ــم ي ـن ـع ـكــس ف ــي غـ ــرف فـصــائــل
املقاومة في املدينة .حراك صامت وآخر علني
سمع صوته وأص ــداؤه فــي الـعــراق واملنطقة:
كــا ًنــت ع ـبــارة عــن مـجـمــوعــة رســائــل للداخل
أوال وللخارج ثانيًا .نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي أبــو مهدي املهندس ،وقــادة فصائل
املقاومة اتخذوا قرارًا بزيارة ّموقع االستهداف
تحد واضح لألميركيُ .رتب األمر في يوم
في ٍ
بني جميع الفصائل .صباح الثامن والعشرين
مــن حــزيــران /يــونـيــو ،انطلق رتــل مــؤلــف من
حــوالــى الـ ــ 150سـيــارة فــي الـعــاشــرة صباحًا
ّ
شــد» في
نحو الـبــوكـمــال .تـعــمــدت قــوى «الـحـ ّ
املقاومة أن ال تكون هذه اآلليات مصفحة بل
ظاهرة وعلنية .الرتل شق العاصمة نحو أبو
غريب والفلوجة فالحبانية والــرم ًــادي وهيت
والبغدادي وحديثة وراوة وصــوال إلى القائم
الحدود .هذه املدن واملناطق شاهد واضح
عند
ّ
على مــا خلفته الـحــرب .لــم يبق جسر واحــد
ط ــوال الـطــريــق الـتــي تبلغ حــوالــى الـ ــ 400كلم.
ذكريات األيام السوداء وما تالها من معارك
وتـحــريــر كــانــت مــرافـقــة لكل مــن فــي الرحلة.
ّ
تعمد أبو مهدي املهندس في الطريق أن يروي
تجربته في الصراع مع األميركي منذ بداية
عمله املـقــاوم فــي ثمانينيات الـ ّقــرن املاضي.
ف ــي ال ـطــريــق الـ ـصـ ـح ــراوي ،ت ــذك ــر املـقــاتـلــون
أن «امل ـع ـج ــزة» تـحـقـقــت ع ـلــى أي ــدي ـه ــم ،فـهــذه
املـســاحــات الشاسعة مــا كــانــت لتحرر «لــوال
اإلرادة والـتـضـحـيــة واالس ـت ـش ـعــار بالخطر
املحدق» .يستذكرون باملزاح الحملة اإلعالمية
ال ـت ـع ـبــويــة ال ـت ــي دارت ح ـي ـن ـهــا« :ال ـص ـح ــراء
ليست قاسية» .يقول واحد من كبار قياديي
«الحشد» أن «التحرير لم يكن باألمر السهل،
تعقيدات كثيرة وحسابات كثيرة كانت ترافق
أي عملية من الناحية الجغرافية والتموضع
وخريطة العمليات ّوأولوياتها .كان املدنيون
وح ـتــى ال ــذي ــن يـشــكـلــون بـيـئــة حــاضـنــة لـهــذا
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ض ـم ــن حـ ـس ــاب ــات ال ـت ـح ـي ـي ــد عــن
امل ـع ــرك ــة» .دام ــت الــرح ـلــة سـبــع س ــاع ــات .في
نقطة حــدوديــة ّ
تجمع مــن كــان فــي الــرتــل في
ّ
م ـكــان ال ـغ ــارة األم ـيــرك ـيــة .تـجــمــع يـشـيــر في
طـ ّـيــاتــه لـصــاحــب ال ـغــارة وم ــن يـعــاونــه عـنــوان
ّ
واحــد« :كنا هنا وسنبقى هنا» .بعد حوالى
ّ
الساعة ونصف الساعة تــوجــه «ال ـقــادة» إلى
حدود جنوب غربي العراق ...في رسالة ثانية،
وصلت أيضًا.

العراق

ّ
الصدر يمهد لخيار «المعارضة» :سقف زمني لتنفيذ الشروط الـ40
يبدو مقتدى الصدر وحيدر
العبادي َ
نجمي المرحلة المقبلة ،في
ّ
ظل تسلط األضواء على حراكهما.
ّ
يهدد األول القوى السياسية باالنتقال
إلى المعارضة ،فيما يسعى الثاني إلى
إثبات قوته ،وتقديم أوراق اعتماده
لـ«الوالية الثانية» :محليًا ،وإقليميًا،
ودوليًا .ثمة ما يشي بأن الصدر
يستشعر إمكان بقائه خارج السلطة
على رغم ّ
تصدره نتائج االنتخابات ،في
حين ّ
يتحسس العبادي احتمال خروجه
من الحكم الذي كان في فترة ما
مطمئنًا إلى البقاء على رأسه أربع
سنوات أخرى

بغداد ــ األخبار
ح ـ ـتـ ــى إع ـ ـ ـ ــان «امل ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
املستقلة لالنتخابات» نتائج إعــادة
ال ـ ـعـ ـ ّـد وال ـ ـفـ ــرز ال ـ ـيـ ــدوي ل ـل ـص ـنــاديــق
املطعون فيها ،واملرجح أن يكون خالل
األسبوع املقبل ،وفي انتظار مصادقة
«املحكمة االتحادية العليا» على تلك
ال ـن ـت ــائ ــج ،س ـي ـت ـصـ ّـدر زع ـي ــم «ال ـت ـيــار
الـ ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـص ــدر ،ورئـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،امل ـش ـهــد
ال ـس ـيــاســي ال ـع ــراق ــي .ث ـمــة م ــا يجمع
الرجلني :السلطة .األول يسعى إليها
بعد تـقـ ّـدم تحالفه (ســائــرون) نتائج
االنتخابات التشريعية ،ومع حديثه
الدائم عن ضــرورة «الـتــداول السلمي
ل ـل ـس ـل ـط ــة» ،ف ـي ـم ــا الـ ـث ــان ــي مـتـمـســك
بــالـبـقــاء ل ــ«وال ّي ــة ثــان ـيــة» ،خصوصًا
أنه سبق أن تلقى وعــودًا بالبقاء في
منصبه ألربع سنوات أخر.
ّ
ظ ــن الـ ـص ــدر ،ف ــي ف ـت ــرة م ــا ،أن ــه ق ــادر
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـكـ ـتـ ـل ــة الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة

األك ـبــر ،وتسمية رئـيــس وزراء «وفــق
معاييره» .لكن ـ حتى اللحظة ـ يبدو
أن ت ــوق ـع ــات ال ــرج ــل ل ــن ت ـت ـح ـقــق ،مع
ارت ـف ــاع حـظــوظ زعـيــم «ائ ـت ــاف دولــة
الـ ـق ــان ــون» نـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،ف ــي ب ـنــاء
تحالف يضم «ائتالف الفتح» ،وعددًا
مــن ن ــواب «ائ ـتــاف الـنـصــر» ،وحـ َ
ـزبــي
السلطة في إقليم كردستان («االتحاد
الديموقراطي»)،
الوطني» و«الـحــزب
ْ
وق ـ ــوى م ــن «ال ـب ـي ــت ال ـس ـن ــي» .رف ــض
ُالصدر االنخراط في هذا التحالف ،إن
ِّ
شكل ،يعني البقاء في املعارضة ،وهو
ما دفعه على ما يبدو إلى رفع سقف
خطابه أمس ،والتهديد بـ«التخلي عن
تشكيل الحكومة املقبلة ،واللجوء إلى
تشكيل كتلة سياسية معارضة» ،إن
لم تتحقق معظم شروطه التي طرحها
األسبوع املاضي حول رئيس الوزراء
املقبل ،واملتمثلة في  40بندًا ،أبرزها
ً
أن يكون الرئيس مستقال ،ومن خارج
أعضاء البرملان املنتخب ،وأن ال يكون
ً
من مزدوجي الجنسية ،ومقبوال على

الصعيد الوطني ،إضافة إلى أن يكون
مــن املـشـهــود لهم بــاملــواقــف الوطنية،
وأن ال يـتــرشــح لــانـتـخــابــات املقبلة
مهما كانت الظروف.
ٌ
شروط يدرك الصدر أنها «غير قابلة
لـلـتـحـقـيــق» م ــن ج ـه ــة ،وأن إص ـ ــراره
على رأيه عند غير مفصل دفع القوى
األخ ــرى إلــى محاولة الـتــوافــق فــي ما

المقربون
يواصل
ّ
من العبادي تقديم
تفسيرات لتصريحاته
في شأن إيران

ّ
بينها بعيدًا منه من جهة ثانية .ولعل
هــذا هــو مــا حمله على التلميح إلى
أن تشكيل «الكتلة األكـبــر» لــن يكون
من ّنصيبه ،إذ قــال في بيانه« :إن لم
تتحقق أغلب تلك الـشــروط ،فإني لن
أدخ ــل بمحاصصتهم وتقسيماتهم
للمغانم مــرة أخــرى ،وسأتخذ مسار
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـش ـع ـب ـيــة
البناءة على رغم صعوبتها ووعورة
دربها» ،داعيًا الكتل السياسية «التي
ال ت ــزال تـحــب الــوطــن» إل ــى االلـتـحــاق
ب ـك ـت ـلــة املـ ـع ــارض ــة ،والـ ـت ــي سـتـحـمــل
اس ــم «كـتـلــة إن ـقــاذ ال ــوط ــن» .وأض ــاف
أن ه ــذه الكتلة ستعمل عـلــى «إنـقــاذ
العراق من الظلم والفساد الذي ينخر
بــاملــؤس ـســات ال ـعــراق ـيــة م ـنــذ سـقــوط
الـنـظــام الـســابــق ع ــام ُ ،»2003م ـحـ ِّـددًا
س ـق ـف ــا زمـ ـنـ ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق «األرب ـ ـعـ ــن
شـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــا» ،وإال فـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــرار سـ ـيـ ـك ــون
«املـ ـع ــارض ــة ...وال ـس ـقــف الــزم ـنــي هو
املصادقة على النتائج النهائية للعد
والفرز اليدوي».

ّ
ـواز ل ـحــراك ال ـص ــدر ،ثمة
عـلــى خ ــط مـ ـ ٍ
ح ــراك آخ ــر يـقــوم بــه حـيــدر الـعـبــادي،
الـ ـس ــاع ــي إل ـ ــى االحـ ـتـ ـف ــاظ بـمـنـصـبــه
ـوالي ــة ث ــان ـي ــة .دي ـن ــام ـي ــات م ـتــأخــرة
ل ـ ِّ
ُيزخمها رئيس ال ــوزراء فــي محاولة
المـ ـتـ ـص ــاص ن ـق ـم ــة ال ـ ـش ـ ــارع املـ ـن ــدد
بــالــواقــع املـعـيـشــي ال ـســيء ،والـتــأكـيــد
ّ
عـ ـل ــى ت ـم ــت ـع ــه ب ـم ـع ــاي ـي ــر امل ــرج ـع ـي ــة
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا (آيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ع ـلــي
الـسـيـسـتــانــي) .فــي ه ــذا اإلطـ ــارّ ،
وجــه
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،أم ـ ـ ــس ،ب ــإعـ ـف ــاء ع ـ ــدد مــن
امل ــدراء العاملني فــي وزارة الكهرباء،
وتـحــديـدًا فــي مصالح االستثمارات،
والـ ـعـ ـق ــود ،وت ــوزي ــع ك ـه ــرب ــاء ب ـغ ــداد،
والدائرة اإلدارية ،مشددًا على ضرورة
إجــراء إصــاحــات في ال ــوزارة وإعــادة
هيكلتها بـمــا يـخــدم مصلحة البلد،
وأب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي ،وتــوف ـيــر
الكهرباء للمواطنني .خطوات ال يظهر
أنـهــا ستفيده فــي رفــع حظوظه لدى
ال ـشــارع و«املــرج ـع ـيــة» ،وس ــط حديث
عن أن موقف األخيرة املقبل سيكون

مرتفع السقف أكثر من سابقيه ،وهو
ما من شأنه مضاعفة التهديد املحدق
بحظوظ العبادي في والية ثانية.
«م ـح ـن ــة» رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال تـنـتـهــي
ه ـن ــا .إذ إن مــوق ـفــه األخ ـي ــر ف ــي شــأن
العقوبات األميركية على إي ــران فتح
ً
سـجــاال سياسيًا ،يـحــاول الــرجــل اآلن
«مللمته» .يواصل املعنيون في فريقه
تقديم تفسيرات ملــا قــالــه ،كــان آخرها
عبر مستشاره إحسان الشمري ،الذي
قال إن «املوقف جاء لضمان املصالح
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاد» ،والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
«الـتــوازن في العالقات الخارجية مع
الالعبني الكبار في املنطقة» ،مضيفًا
في بيان أن «أي انـحــراف في بوصلة
ه ــذه ال ـعــاقــات سـيـكــون كــارث ـيــا على
األرض واالقتصاد واألمــن واملجتمع،
وه ــذه مـســؤولـيــة وطـنـي ّــة ودسـتــوريــة
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،امل ـن ــف ــذ لـلـسـيــاســة
ّ
ال ـع ــام ــة ،ال ـت ــي ت ـحــتــم ع ـل ـيــه االلـ ـت ــزام
ب ــال ـث ــواب ــت ال ـس ـي ــادي ــة ب ـع ـي ـدًا م ــن أي
توجه ديني أو قومي».
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اإليرانية في أحد
شوارع العاصمة
بغداد (أ ف ب)

