88

حيـدر سعيـد

*

حكومة العبادي:
ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم

تناقــش هــذه الورقــة التحديــات التــي تواجههــا حكومــة حيــدر العبــادي فــي العــراق راســمة
وخصوصــا بعد تداعيات ســقوط الموصل بيد
ما ينبغــي أن تطلــع به فــي المرحلة القادمة،
ً
داعــش .تعــرض الورقــة إخفــاق نظــام ما بعــد  2003فــي تأميــن شــراكة متكافئــة للمكونــات
ً
نتيجــة للسياســات الطائفيــة التــي انتهجها نــور المالكي
العراقيــة فــي مؤسســة الســلطة
بسيطرته على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة ،وممارسته
تنكي ً
ال منهج ً ّيا بـ "الفرقاء" السياســيين اآلخرين ،وال ســيما الســ ّنة منهم .وتعرض الورقة ً
أيضا
الموقــف األميركــي وتدخــل التحالــف الدولــي ،وإنشــاء الحــرس الوطنــي .كما تناقش ســائر
تحديات جهد إعادة تماسك الدولة العراقية وإخراجها من مشكالتها؛ ومن بينها خطر داعش،
واالنقســام الطائفي ،والحالة األمنية ،والحالة االقتصادية .وتعرض الورقة ً
أيضا للتقاطعات
اإلقليميــة مــع الحالــة العراقيــة ،بخاصــة مــن جانب إيــران ،وما أصبــح يتضح كمعادلــة إقليمية
جديدة.
* أكادميي وباحث متخصص يف الشأن العراقي.

دراسات وأوراق تحليليّة
ُ
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حكومة العبادي:

مقدمة
ال ّ
شك يف أ ّن األجواء الناشئة بعد سقوط املوصل بيد "تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" (املعروف إعالم ًّيا باسم داعش) ،يوم
 9حزيران /يونيو  ،2014هي التي فَ َرضت الحكومة العراقية الجديدة
التي ترأَّسها حيدر العبادي ،والتي نالت ثقة مجلس النواب يوم
 8أيلول /سبتمرب ،من جهة بنيتها وتركيبتها ،وقاداتها واألطراف
السياسية الفاعلة فيها ،وتوجهاتها التي أعلن عنها برنام ُجها.
ويبدو ،إىل ح ّد بعيد ،أ ّن رئيس الوزراء السابق نوري املاليك كان
رئيسا للوزراء لوالية ثالثة ،عىل
بإمكانه تحقيق طموحه املتمثل بالبقاء ً
فضل عن األطراف اإلقليمية
الرغم من مامنعة األطراف الداخلية ً -
والدولية  -ورفضها لهذا الطموح .فبسبب سياسات العصا والجزرة
التي اتبعها منذ سنوات واإلغراء باملنافع ،عالو ًة عىل التخويف من
األخطار املرتبصة وتعبئة جمهوره الشيعي يف خطاب طائفي مغلق،
كان ُيكن لتوازنات القوى واملصالح أن تتقاطع يف لحظة ما حول
شخصه.
بنا ًء عىل ذلك ،يبدو صحي ًحا أ ّن سقوط املوصل هو الذي ع َّجل خروج
فس ما حدث بأنه
املاليك ،وأنّه مث َّة فه ٌم واس ٌع  -داخل ًّيا وخارج ًّيا – يُ ِّ
كان النتيجة والتتويج الرتاجيديَّ ْي إلخفاق نظام ما بعد  2003يف
تأمني رشاكة متكافئة للمكونات العراقية يف مؤسسة السلطة ،بعد
أن ُع ِّرف النظام بأنه قائم عىل متثيل الهويات املك ِّونة للبالد ،بدلً من
أن يكون دول َة أ َّم ٍة.
لقد كانت السياسات االحتكارية التي اتبعها املاليك خالل سنوات
ُحكمه الثامين ( ،)2014 - 2006وال سيام يف واليته الثانية هي الصيغة
األكرث تعب ًريا عن أزمة هذا النظام ،وقاده افتقا ُده إلرادة بناء دولة
مركّبة الهوية إىل أن ميانع يف تفعيل املؤسسات السياسية أو بنائها.
وهذان األمران يُع ِّززان مبدأ الرشاكة يف ال ُحكم؛ سواء منها ما رسمه
نصت عليها اتفاقية أربيل عام  ،2010وهي التي
دستور  ،2005أو َّ
شُ كِّلت عىل إثرها حكومته الثانية .وتضمنت هذه املامنعة ،عىل نحو
ترتيب المركزي وتف ُّر ٍد بالقرار األمني.
أي
ٍ
خاص ،رفْض ِّ
لقد عمل املاليك ،من ناحية ،عىل السيطرة عىل سائر مفاصل النظام
السيايس واملؤسسات السياسية العامة؛ من برملان ،وقضاء ،وهيئات
مستقلة ،ومؤسسة عسكرية وأمنية ،وإعالم ،ومارس ،من ناحية
تنكيل منهجيًّا بـ "الفرقاء" السياسيني اآلخرين ،وال سيام الس ّنة
أخرىً ،
منهم .وقد قابل املجتمع الس ِّني هذه السياسات بشكوى واحتجاج

89
مقيص عن الرشاكة الفعلية يف نظام ال ُحكم يف بغداد،
مستمرين؛ ألنه
ٌّ
وأل ّن املاليك بنى سلطته عىل متييزات قامئة عىل أساس الهوية ،لتصل
البالد إىل احتقان طائفي وإثني غري مسبوق.
إ ّن اختالالت النظام السيايس ،عىل نحو ما علّمتنا خربتنا ،هي املناخ
املالئم لنمو التنظيامت الراديكالية التي تنشط ،عادةً ،يف خطوط
االنقسام املجتمعي والسيايس ،وهذه الخطوط هي التي ت ُح ّرك
كل مجتمع قائم عىل الهوية اإلثنية.
املساحات املتطرفة داخل ّ
استطاع داعش ،سليل تنظيم القاعدة ،أن ينم َو يف قلب األزمة
السياسية املتصاعدة بداي ًة من عام ُ ،2010مستفي ًدا من مساهمته
يف الثورة السورية ،ومن إعادة بناء الحواضن التي أتاحها له املجتمع
الس ِّني ،والتي فُقدت مع مرشوع الصحوة عامي  2007و،2008
ليستعيد ،عام  ،2014ق َّو ًة مكّنته من السيطرة عىل املدينة الثانية يف
العراق (املوصل).

عب الرئيس األمرييك باراك أوباما ،بوضوح ،يف األيام األوىل التي
لقد ّ
تلت سقوط املوصل ،عن أ ّن ما جرى هو نتيجة ألزمة النظام السيايس
العراقي الذي أخفق يف بناء الثقة بني مك ّوناته ،وذلك بقوله" :مل
يستطع القادة العراقيون التغلب عىل الخالفات اإلثنية وتنحيتها
جانبًا .وقد خلقت الخالفات الطائفية يف العراق وضعا هشًّ ا .ويف
غياب الجهد السيايس ،وغياب التوافق بني القادة العراقيني ،لن ينجح
ألي دعمٍ  ،من دون تحقيق
أي تحرك عسكري ،ولن يكون مث َّة تأثري ّ
ُّ
استقرار داخيل يف العراق".
وهكذا ،تكون العتبة األوىل الرضورية واألساسية ملواجهة داعش
عسكريًّا هي خروج املاليك ،وتشكيل حكومة توافق وطني تعمل
عىل تفكيك السياسات التي مارسها ،وانتهاج سياسات تعالج مظامل
الس َّنة ،وتعيد بنا َء الثقة باملؤسسات السياسية العامة ،وتعمل عىل
دمج الس ّنة ،يف مؤسسة ال ُحكم أكرث فأكرث ،ليؤ ِّد َي ذلك كلّه إىل تفكيك
الحواضن التي ينشط داعش داخلها.
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حكومة العبادي :المهمة واألهداف
سيحدد هذا الفهم معالجة مشكلة االنقسام اإلثني والطائفي،
أساسا مواجهة داعش  -املهامت
ود ْمج الس ّنة  -من حيث أنهام َ
َ
واألهداف األساسية التي سترتكب منها حكومة العبادي .ويف إيجاز
ستكون املهمة األساسية لحكومة العبادي أبع َد وأوسع من حزمة
املشكالت البنيوية املرتاكمة واملعقَّدة التي تعانيها الدولة العراقية
ريعي
يف فرتة ما بعد  2003من ترهلٍ يف القطاع العا ّم ،واقتصا ٍد
ٍّ
يك ِّرس تبعية املجتمع للدولة ،وإخفاقٍ يف الوفاء بالخدمات األساسية،
وفسا ٍد وتغ ّو ٍل يف السلطة التنفيذية ،وانغالقٍ يف املسار الدميقراطي،
مع ُّ
تعث املؤسسات السياسية وارتباك العالقة بينها ،وتأخُّر يف إقرار
اإلطار الترشيعي املك ِّمل لبنية الدولة ،والضامن لطبيعة العالقة بني
املؤسسات السياسية وحقوق املواطنة األساسية.
إ ّن املهمة األساسية والخاصة بهذه الحكومة هي :صيانة الوحدة
الوطنية العراقية أو استعادتها ،وقد بدا سقوط املوصل دالل ًة
رمزي ًة مكثف ًة عىل انهيار الدولة ،وتفكُّك البالد التي عدمت  -عىل
الدوام -سياسات جامع ًة تُ ْؤ ِمن بأ ّن النظام السيايس لبلد كالعراق
ينبغي أن يتيح مشارك ًة مرن ًة وفاعل ًة للجميع ،بدلً من تنافس
الهويات الذي أوصل الدولة العراقية  -أكرث من م ّرة  -إىل أزمة وجود
قادتها إىل االنهيار.

ستكون حكومة العبادي ،يف يشء من التفصيل ،إزاء هدفني رئيسني
ومتداخلني ،هام:

إطالق مسار إصالح لمعالجة أزمات النظام
م َ
نشأ بعد عام 2003
السياسي ال ُ
تض َّمن الربنامج الحكومي الذي أعلنه العبادي أمام مجلس النواب ،يو َم
مفاصل أساسي ًة يف املسار اإلصالحي ،وهو األمر
َ
ن ْيل حكومته الثقة،
نفسه الذي أ َّدته وثيقة االتفاق السيايس بني الكتل السياسية املشاركة يف
حكومة الوحدة الوطنية  .2014وقد اتفقت عىل هذه الوثيقة األطراف

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

السياسية الرئيسة((( قُبيل ن ْيل الحكومة الثقة ،وجرى تضمينها يف
الربنامج الحكومي بوصفها ملحقًا .بل إ ّن فقرات منها قد ضُ ِّمنت ب َن ِّصها
يف َم ْت الربنامج .ومن مث َّة ،فإ ّن إطار الربنامج بالنسبة إىل حكومة العبادي
يتك َّون رسم ًّيا من ن ََّص الربنامج الحكومي ،ووثيقة االتفاق السيايس.
ولعل يف صــدارة عنارص املسار اإلصالحي إطالق عملية مراجعة
دستور  ،2005من خالل تفعيل املادة ( )142منه التي فتحت الباب
لتشكيل لجنة ترفع توصيات بالتعديالت الرضورية امل ُمكن إجراؤها
بشأن الدستور ،بحسب املادة ( )126منه .وقد كان هذا اإلجراء
شكل من أشكال ترضية املجتمع الس ِّني الذي تأخَّر عن عملية كتابة
ً
الدستور آنذاك.
نصت وثيقة االتفاق السيايس ،يف مادتها الـ ( )20عىل تشكيل
من مث ّةَّ ،
"متس الحاجة إليها
لجنة تُنجز توصيات بتعديالت رضورية يف الدستور ّ
(((
يف ضوء ما كشفت عنه تجربة ال ُحكم يف املرحلة السابقة"  .وش ّددت
"امليض قُد ًما يف مرشوع املصالحة الوطنية" ،وعىل
الوثيقة عىل رضورة
ّ
أن تعمل الحكومة "عىل أساس مبدأي الرشاكة الحقيقية يف اتخاذ
القرارات ،واملسؤولية التضامنية بني أطرافها"(((.
يف هذا اإلطار ،ركّزت الوثيقة عىل "تحقيق التمثيل املتوازن للمك ّونات
يف الوظائف العامة يف مفاصل الدولة املختلفة ( )...ويف القوات
املسلحة واألجهزة األمنية"((( .ويُجرى هذا التمثيل ع ْب حزمة من
املؤسسات السياسية واإلداريــة؛ من قبيل "الهيئة العامة لضامن
التوازن" ،و"مجلس الخدمة االتحادية"((( .وهذا األمر ،يف الحقيقة،
تنفي ٌذ ملطلب أسايس كان قد ورد يف وثيقة املطالب التي اعتمدتها
حركة االحتجاج يف املحافظات الس ِّنية مطلع عام  .2013لذا ،يبدو أ ّن
الربنامج استجاب لجزء كبري ومه ّم من هذه املطالب(((.
 1نعني بها" :التحالف الوطني" وهو االئتالف األكرب للتنظيامت السياسية الشيعية،
و"تحالف القوى العراقية" وهو يجمع سائر التنظيامت السياسية الس ِّنية ،و"ائتالف القوى
الكردستانية".
" 2وثيقة االتــفــاق السيايس بني الكتل السياسية املشاركة يف حكومة الوحدة
الوطنية  2014م" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء (جمهورية العراق) ،2014 /9 /7 ،عىل
الرابط:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/4.pdf
 3املرجع نفسه ،املادة ( ،)1وانظر أيضً ا املادة (.)2
 4املرجع نفسه ،املادة (.)8
 5املرجع نفسه.
 6لالطالع عىل وثيقة املطالب التي اعتمدتها حركة االحتجاج يف املحافظات الس ّنية مطلع
عام  ،2013انظر :جريدة الوطن الكويتية ،2013 /1 /6 ،عىل الرابط :
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=245801
ومن امله ّم مقارنة تلك الوثيقة بـ "برنامج حكومة جمهورية العراق لألعوام ،"2018 – 2014
األمانة العامة ملجلس الوزراء ،2014 /9 /16 ،عىل الرابط:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240
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ركّز الربنامج كذلك عىل "تفعيل اإلدارة الالمركزية"((( ،وهو ما يأيت
منسجم مع أحد األهداف التي يبدو أ ّن الربنامج وضعها ملعالجة
ً
الشكوى من التسلط املركزي؛ وذلك بـ "إبعاد املؤسسات التنفيذية
عن التأثري السيايس لتحقيق مكاسب سياسية أو ذاتية"((( .وبوج ٍه
عا ٍّم ،ح ّدد الربنامج أ ّن الالمركزية تتحقَّق من خالل "توزيع الصالحيات
الحكومية بني اإلقليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم [و] تفعيل
صالحيات املحافظات"(((.
وش ّدد الربنامج عىل رضورة تطبيق مبدأ الالمركزية يف إدارة امللف
في برشاكة يف القرار األمني بني الحكومة املركزية
األمني؛ حتى يَ َ
نصه" :إعادة النظر يف
والحكومات املحلِّية .وجاء يف الربنامج ما ُّ
إدارة امللف األمني ( )...وتحديد آليات جديدة يف اإلدارة األمنية
يف املحافظات مبا ينسجم مع الدستور ومرشوع املصالحة الوطنية،
ومحاربة اإلرهاب ،مع مراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة"(.((1
إ ّن الالمركزية األمنية ،بحسب تصور الربنامج الحكومي ،ال تعني
"حص السالح
االنفتاح عىل تشكيل ميليشيات؛ فقد ّ
نص الربنامج عىل ْ
بيد الدولة"( ،((1ولكنها تنفتح عىل تشكيل قوات الحرس الوطني،
وهي إحدى أكرث األفكار جوهري ًة يف الربنامج الحكومي .ويُؤ َّمل أن
ومهم يف مواجهة داعش؛ فهي
تؤ ِّد َي هذه املنظومة دو ًرا أساس ًّيا
ًّ
ستكون التنظي َم العسكري ِ
املناظر لتنظيامت الصحوة التي أنشأها
األمريكيون عام ( 2007سنتوسع يف هذه النقطة الحقًا).

مفصل ًة كثري ًة تدخُل يف مسار اإلصالح
تض ّمن الربنامج والوثيقة مسائل َّ
ملف اجتثاث البعث الذي تع َّرض
السيايس؛ منها العمل عىل تحويل ّ
" 7ملف برنامج حكومة جمهورية العراق لألعوام  ،"2018 - 2014األمانة العامة ملجلس
الوزراء ،أيلول /سبتمرب ،2014 عىل الرابط:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/3.pdf
 8املرجع نفسه.
" 9األولويات اإلسرتاتيجية يف خطة عمل الوزارات للمدة  ،"2018 – 2014األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،عىل الرابط:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/2.pdf
" 10ملف برنامج حكومة جمهورية العراق."..
 11املرجع نفسه.
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ملف قضايئ ،وإصدار قانون
للتسييس من وجهة نظر الس ّنة ،إىل ٍّ
للعفو العا ّم ،وتعديل قانون مكافحة اإلرهاب الذي يشتيك الس ّنة من
استهدافه إيَّاهم ،وإنشاء صندوق خاص إلعادة إعامر املناطق التي
ترضرت بسبب النشاط اإلرهايب والعمل العسكري ،وهي مطالب
س ّنية كلّها ،تضمنتها وثيقة املطالب التي أطلقتها حركة االحتجاج
الس ِّنية .وتض ّمن الربنامج الحكومي أيضً ا ترشيع قوانني النفط والغاز،
وتوزيع املوارد املالية ،والهيئة العامة ملراقبة تخصيص الواردات
االتحادية ،وتفويض الصالحيات ،وهذه املسائل مطالب كردية كلّها.
فضل عن ذلك ،ش ّدد الربنامج الحكومي عىل رضورة ترشيع قانون
ً
الحق
مجلس االتحاد ،وإعادة النقاش بشأن الجهة التي تكون صاحبة ّ
يف اإلرشاف عىل الهيئات املستقلة ،وإقرار النظام الداخيل ملجلس
الوزراء(.((1
تفي
بدا للكثري أ ّن التشكيلة الحكومية التي أُعلنت ال تستطيع أن َ
مبتطلبات اإلصالح السيايس؛ فهي قد استندت إىل األطراف السياسية
ِ
نفسها التي سيطرت عىل املشهد السيايس إحدى عرشة سن ًة بعد
سقوط نظام صدام حسني ،وال سيام أ ّن التنظيامت السياسية الس ِّنية
تعيش أزم ًة عميق ًة يف عالقتها باملجتمع الس ِّني.
لقد حاولنا أن نرشح ذلك يف مساهمة سابقة(((1؛ فالنخبة السياسية
الس ِّنية يف العراق حديثة التشكيلُ ،معظم عنارصها ال ميلكون تاريخًا
سياسيًّا قبل عــام  ،2003بسبب سيطرة حزب البعث عىل املجال
السيايس الس ِّني ،وهي "نخبة اضطرار" ،ال متلك عالق ًة طبيعي ًة
خوض أ ّول انتخابات نيابية عام  ،2005حني كانت
بالجمهور؛ قررت َ
أغلب ّية املجتمع الس ِّني ِ
مقاطع ًة للعملية السياسية أو رافض ًة لها.
أحس بأ ّن تغيري  2003أربك توازنات القوى التي كانت
فهذا املجتمع ّ
مبنيَّ ًة عىل قيام الدولة العراقية الحديثة لغري مصلحة الس ّنة ،والنخبة
الس ِّنية قررت أن تكون براغامتيةً ،يف حني كان جمهورها أقرب إىل
روح األيديولوجيا.
ظلت هذه العالقة غري الطبيعية قامئ ًة بني النخبة الس ِّنية والجمهور
الس ِّني .وهي ،يف تصورنا ،واحدة من أكرث العوامل التي أبقت الوضع
السيايس مضطربًا ،كام أنها واحدة من املعطيات التي مل تستطع
فهم دقيقًا .وقد أنتج عد ُم فهم هذه
النخبة الشيعية الحاكمة فهمها ً
وخصوصا املاليك
العالقة أخطا ًء جسيم ًة يف فهم املجتمع الس ِّني،
ً
الذي كان يظ ّن أ ّن الرتكيبة السياسية الس ِّنية و َم ْيلها السيايس يعكسان
" 12وثيقة االتفاق السيايس ،"..وانظر أيضً ا "ملف برنامج حكومة جمهورية العراق."..
 13حيدر سعيد" ،الطريق إىل سقوط املوصل" ،مجلة سياسات عربية ،العدد 10
(أيلول /سبتمرب.)2014 
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توجهات الرأي العا ّم وامل َ ْيل السيايس يف املجتمع الس ِّني ،عىل غرار
العالقة بني ال ُّنخب الشيعية والكردية وجمهورهام ،وهو أم ٌر غري
صحيح إطالقًا.

مبا أ ّن النخبة الشيعية الحاكمة مل تفهم تلك العالقة املعقَّدة ،فهي
مل تس َع إىل إيجاد أوضاع تعمل عىل تطبيع العالقة بني النخبة الس ِّنية
وجمهورها ،األمر الذي كان ممك ًنا يف الفرتة التي كان املاليك فيها
قري ًبا من بناء مرشوع وطني قائم عىل ائتالف مع القوى الس ِّنية
الرئيسة ،وهو ما كان سيمنح النخبة الس ِّنية صدقيَّ ًة يف قدرتها عىل
تعديل مؤسسة ال ُحكم يف بغداد وإنفاذ املصالح الس ِّنية .لذا ،كان
انفجار العالقة غري الطبيعية بني ال ُّنخب الس ِّنية وجمهورها ،عىل هذا
النحو العنيف ،أم ًرا محتو ًما.
ال يكن التعامل مع التشكيلة الحكومية بوصفها
عىل الرغم من ذلكُ ،
الصيغة الوحيدة والنهائية لإلصالح؛ ألنّه عملية طويلة وبطيئة لن
تقف عىل حدود معالجة أزمة التمثيل الس ِّني من خالل إعادة تأهيل
النخبة الس ِّنية القامئة وتعريفها ،أو إطالق مرحلة انتقالية لصناعة
نخبة س ِّنية بديلة .إ ّن اإلصالح ،إضاف ًة إىل ذلك ،إعادة هيكلة للنظام
السيايس؛ بص ْوغ العالقة بني مؤسساته السياسية وسلطاته وممثيل
مكوناته املجتمعية ،وبني املركز من جهة ،واإلقليم واملحافظات
من جهة أخرى ،وتحديد صيغ الرشاكة يف إدارة املؤسسات األمنية
والعسكرية الرسمية ،ويف إدارة الرثوة.

المساهمة في مواجهة داعش
ال ّ
شك يف أ ّن املسار اإلصالحي املذكور يشكِّل العتب َة األساسية يف
هذه املواجهة؛ فهو الوحيد القادر عىل تفكيك الحواضن التي تنفَّس
داعش داخلها ،والتي آمنت  -يف لحظة ما  -بأ ّن هذا التنظيم هو أداة
االنتقام الوحيدة املمكنة من تسلط الحكومة املركزية ،وهكذا منا
داعش يف فضاء النقمة الس ِّنية املتصاعدة منذ أزمة تشكيل حكومة
املاليك الثانية عــام  .2010ولذلك ،يكون العنرص األكرث جوهري ًة
ورضوري ًة يف مواجهته هو معالجة هذه النقمة وامتصاصها حتى

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

يُسلَب القدرة عىل الحياة ،من خالل املسار اإلصالحي الذي ميثّل
تشكيل حكومة العبادي خطوت َه األوىل.
ُ
لقد سيطر هذا الفهم عىل سائر الرتتيبات الدولية ،وال سيام األمريكية،
يف مواجهة داعش ،بل جرى ربط الجداول الزمنية الخاصة مبواجهة
وفضل عن
ً
هذا التنظيم( ((1باإلعالن عن تشكيل الحكومة العراقية.
ذلك ،مارس األمريكيون ضغوطًا كبري ًة عىل السياسيني العراقيني لإلرساع
يف إعالن تشكيلة الحكومة ،وعرضها عىل مجلس النواب ،حتى تنال
ترتيب ملواجهة
أي
ٍ
الثقة .كان مث َّة ،إذن ،قرار أمرييك بعدم إعالن ِّ
داعش قبل نيْل الحكومة العراقية الثقة .ويف هذا األمر داللة رمزية
شديدة األهمية عىل أهمية خروج املاليك ،ورضورة تشكيل حكومة
وفاق وطني يف العراق ملواجهة داعش.
يف هذا السياق ،ستضطلع قوات الحرس الوطني التي أرشنا إليها
آنفًا ،بدور مركزي ،وهي قوات مسلحة عراقية ،جرى إقرار إنشائها
كل محافظة
يف الربنامج الحكومي الذي يقول إنّها تتك َّون من "أبناء ّ
كقوة رديفة للجيش والرشطة ،لها مهام محددة ،ومستوى تجهيز
وتسليح محدد يهدف إىل جعلها العمود األساس يف إدارة امللف
األمني يف املحافظات"(.((1
يبدو أ ّن الحرس الوطني فكر ٌة نَ َت بني أطـراف أمريكية وبعض
األطراف الس ِّنية يف فرتة ما بعد سقوط املوصل ،وهي تقوم عىل
املحل"،
أساس ما ُيكن تسميته "االنتقال من األمن الوطني إىل األمن ِّ
أي إ ّن دور الجيش يقترص عىل حامية الحدود ،يف حني تتوىل قوات
كل محافظة حامية املحافظة التي تنتمي إليها.
الحرس الوطني يف ّ
ومن املؤمل أن ت ُرشف الحكومة املحلِّية عىل هذه القوات .ولذلك،
فهي جزء من املؤسسة األمنية الرسمية؛ أي إنّها ليست ميليشيا عىل
غرار قوات الصحوة .وهذا يعني أ ّن قوات الحرس الوطني ،إذا كانت
تختلف عن الصحوة يف طبيعة عالقتها باملؤسسة األمنية الرسمية،
بالنظر إىل أنّها من البداية مهيكلة يف هذه املؤسسة وجزء منها؛ مل َ ْنع
مللف الصحوة واإلخفاق يف دمجها يف
تكرار سوء إدارة حكومة املاليك ّ
املؤسسة األمنية الرسمية ،فإنها تتفق معها يف الوظيفة املتمثِّلة بأن
املحل ملواجهة داعش.
تكون هي األداة املسلحة النابعة من املجتمع ِّ
 14يف هذا السياق ،ميكن استحضار إعالن الرئيس أوباما عن الخطة اإلسرتاتيجية ملواجهة
داعش يوم  9أيلول /سبتمرب ،2014 ث ّم مؤمتر باريس "السالم واألمن يف العراق" أواسط أيلول/
سبتمرب ،2014 ث ّم قرار مجلس األمن رقم  2178املتعلّق مبكافحة ظاهرة اإلرهابيني األجانب،
فضل عن بدء مقاتالت التحالف الدويل بقيادة
الصادر يوم  24أيلول /سبتمرب ،2014 هذا ً
الواليات املتحدة األمريكية بقصف مواقع داعش يف سورية يوم  23أيلول /سبتمرب،2014 
ومواصلتها قصف مواقعه يف العراق.
" 15ملف برنامج حكومة جمهورية العراق."..

دراسات وأوراق تحليليّة
ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم
حكومة العبادي:

يؤ َّمل ،إذن ،أن ت ُؤ ِّد َي قوات الحرس الوطني الدو َر الذي أ َّدته الصحوة
يف مواجهة داعش .وقد علّمتنا خربتُنا من تجربة الصحوة أ ّن الجيوش
ال يكن أن تنجح يف خوض حرب أقرب ما تكون إىل حرب
النظامية ُ
املحل هو الوحيد القادر عىل هزمية مثل
العصابات ،وأ ّن املجتمع ِّ
هذه التنظيامت الراديكالية ،مادامت ق َّوتها الحقيقية تأيت من
حواضنها ،ال من ق َّوتها الذاتية.
ويُتوقَّع أن تتضمن خطة مواجهة داعش ثالث مراحل؛ تشمل أُوالها
الرضبات الجوية .أ َّما ثانيتها ،فتشمل شقَّني يتمثّل أحدهام مبحاولة
عب قطْع مصادر التمويل وخطوط اإلمداد
ع ْزل داعش ومحارصتهْ ،
اللوجستي عنه ،ومراقبة الحدود لوقف تدفق ما يُس ّمى "املهاجرين"
يف أدبيات داعش ،وتقطيع أوصال الرقعة الجغرافية التي يسيطر
الشق اآلخر بتأهيل قوات الحرس الوطني
عليها هذا التنظيم .ويتمثّل ّ
وتدريبها ،لتتمكن من خوض املرحلة الثالثة ،وهي الجزء األخري من
خطة مواجهة داعش التي لن تبدأ إال بعد استكامل املرحلتني األول َي ْي
اللتني قد تستغرقان نحو سنتني .فاملرحلة الثالثة ستشمل اسرتداد
وبسط النفوذ عليها؛ ولذلك
األرايض التي يسيطر عليها داعش ْ
سيكون عىل قوات الحرس الوطني أن تخوض عىل األرض مواجه ًة
قتالي ًة ض ّد هذا التنظيم.
وبالنظر إىل أ ّن تلك القوات جزء محوري من إسرتاتيجية مواجهة
داعش ،وأ ّن األمريكيني أعلنوا ،مرا ًرا ،أنهم لن ينرشوا قوات بريةً ،فإنها
ستخضع ،مرحل ًّيا وانتقال ًّيا ،لدعمٍ وتأهيلٍ ورمبا إرشاف أمرييك.
ويف هذا السياق ،أكَّد أوباما أ ّن دور الواليات املتحدة سريتكز عىل
اإلرشاف والتخطيط ،والدعم الفني اللوجستي واالستخباري والعسكري
فضل عن تنسيق جهد التحالف الدويل.
الجوي ،وعىل بناء القدراتً ،
يف حني ذَكر رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة ،الجرنال مارتن
دميبيس ،أمام مجلس الشيوخ األمرييك يوم  16أيلول /سبتمرب، 2014 
أ ّن املستشارين العسكريني األمريكيني العاملني مع القوات العراقية
قد يشاركون يف مهامت قتالية ض ّد داعش إذا لزم األمر ،وذلك من
خالل قوله" :إذا وصلنا إىل مرحلة ينبغي فيها عىل مستشارينا مرافقة
القوات العراقية يف هجامتها ض ّد أهداف محددة لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،فإنني سأويص الرئيس بالسامح بذلك" ،وقوله كذلك إنه
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قد يرفع توصي ًة إىل الرئيس األمرييك بإرسال قوات برية أمريكية إىل
العراق ،إذا تعرثت اإلسرتاتيجية األمريكية يف القضاء عىل داعش(.((1

ويف ٍ
ألي رضبة عسكرية يف
رفض
وقت كان مث َّة فيه ٌ
رئايس أمرييكٌّ ِّ
ٌّ
ال يكن مواجهة
سورية ،كان دميبيس أ ّول مسؤول أمرييك قال إنه ُ
داعش من دون رضب مصادرها يف سورية .وقد أخذ أوباما بهذا األمر
حني أعلن خطته اإلسرتاتيجية ملواجهة داعش .ويف جميع األحوال،
ستكون قوات الحرس الوطني العنرص الرئيس يف مواجهة داعش.

الفاعل السياسي في سياق مختلف
ستعمل حكومة العبادي يف سياق مغاير كليًّا للسياق الذي عملت
فيه حكومتَا املاليك السابقتان .وقد يكون بإمكان ذلك السياق إعادة
تعريف الفاعلني السياسيني أنفسهم ،وإعادة إنتاجهم ألداء دور
سيايس مغاير ،بعد أن أ َّدوا يف املراحل السابقة أدوا ًرا مختلفةً .ويف
هذا السياق ميكن تحديد أربعة متغريات رئيسة ومتداخلة ستحكم
عمل حكومة العبادي ،هي:
َ

ظهور داعش
ب َّي َّنا آنفًا أ ّن التحدي املتمثّل بسيطرة داعش عىل نحو ث ُلث مساحة
العامل الرئيس يف تحديد بنية الحكومة وأهدافها
َ
البالد كان
فضل عن قادتها .وسيكون هذا املتغري هو
والتنظيامت الرئيسة فيهاً ،
العامل الرئيس الذي ستتولد منه املتغريات األخرى.
" 16الجرنال دميبيس يقول إنه قد يويص بإرسال قوات برية إىل العراق" ،يب يب يس عريب،
 ،2014 /9 /16عىل الرابط:
http://bbc.in/1ojA162
وانظر أيضً ا :هيغل" ،الرضبات الجوية ستستهدف معاقل 'داعش' بسوريا" ،دوتشيه ويله،
 ،2014 /9 /16عىل الرابط:
http://bit.ly/1tZxVZs
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تغير اإلستراتيجية األميركية تجاه العراق
امتنع الرئيس أوباما عن التدخل العسكري الخارجي ماعدا يف حالة
ليبيا ،عام  .2011وقد كان ذلك بعد قرار من مجلس األمن لحامية
املدنيني ،وكان الزعيم الليبي السابق معمر القذايف ،يف ذلك الوقت،
متج ًها الرتكاب مذبحة يف بنغازي .وجاء هذا التدخل أيضً ا يف إطار
الناتو ،ورمبا كان الدور األمرييك ومساهمته فيه أضعف من أدوار
وأقل منها.
األطراف األوروبية ّ
لقد َوضعت التحوالت الجارية يف املنطقة التي ُعرفت بـ "الربيع
العريب" الواليات املتحدة تجاه تحديات جا َّدة يستدعي كثري منها
تدخل عسكريًّا أمريك ًّيا ،وال سيام يف ما يتعلّق بالوضع يف سورية
ً
التي شهدت مقتل عرشات اآلالف من املدنيني ،وظهور تنظيامت
إسالمية راديكالية منها داعش ،واستُعملت فيها األسلحة الكياموية،
يف آب /أغسطس .2013
كان أوباما نفسه قد ع َّد استعامل تلك األسلحة "خطًّا أحمر" .ث ّم إنّه
امتنع عن التدخل العسكري ،عىل الرغم من استعاملها .فنجم عن
ذلك نق ٌد واس ٌع لسياسته تجاوز أوساط الجمهوريني ،ليشمل حتى
دوائر عليا يف اإلدارة األمريكية رأت أ ّن سياسته تلك ليست استعاد ًة
ألجواء الحرب الباردة نتج منها مت ُّدد روسيا يف أوكرانيا والبلقان فقط،
بل إ ّن من نتائجها أيضً ا اهتزاز "صورة" أمريكا يف العامل كلّه.
بنا ًء عىل ذلك ،كان بد ُء القصف الجوي األمرييك عىل مواقع داعش يف
العراق ،يوم  8آب /أغسطس  ،2014بعد هجومه عىل جبل سنجار،
وسيطرته عىل مناطق واسعة من سهل نينوى ذي الكثافة املسيحية
العالية ،واقرتابه من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق،
سبب
أي ٍ
وتهجريه األيزيديني ،تلبي ًة لحاجة أمريكية داخلية أكرث من ِّ
آخر .وقد جرى هذا التدخل من دون تنسيق الواليات املتحدة مع
الناتو ،ومن دون قرار مسبق من مجلس األمن ،عىل خالف تدخُّلها
العسكري يف ليبيا .فمع مت ُّدد داعش إىل املناطق املتنازع فيها نحو
إقليم كردستان ،مل يكن أوباما ميلك إال التدخل العسكري ،بعد أن
ترك انطبا ًعا واس ًعا بأ ّن امتناعه عن التدخل فاق الحدود ،وأنه ميثّل
استجاب ًة الأخالقي ًة للتطورات املعقَّدة يف الرشق األوسط.
غري أ ّن هذا التدخل كان يشري إىل تح ُّول يف إسرتاتيجية أوباما ،ولكنه
بطيء وجذري .وهذا التح ُّول اإلسرتاتيجي ليس تجاه العراق فقط،
بل تجاه سائر بلدان الرشق األوسط التي أخذت مكان ًة ثانوي ًة يف
قياسا بآسيا الوسطى (أفغانستان
اإلسرتاتيجيات األمريكية السابقةً ،
وباكستان) وجنوب رشق آسيا ،وقد أعلنت عن ذلك إسرتاتيجيات
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فضل عن خطاب الرئيس الدوري بشأن حالة
األمن القومي األمرييكً ،
االتحاد.

مل يُجرب ظهور داعش أمريكا عىل إعادة تصور مصادر الخطر التي ته ّدد
األمن القومي األمرييك فقط ،بل أجربها كذلك عىل اتخاذ إجراءات
عسكرية ملحاربته ،وهي إجراءات كان أوباما يدافع عن أنها كانت
سبب األزمات التي واجهتها إدارة جورج بوش االبن.
ويُع ُّد العراق الساحة األساسية التي ُيكن أن تشهد تطبيق
اإلسرتاتيجية األمريكية الجديدة؛ وليس ذلك ألنه مرسح داعش
الرئيس ،بل أل ّن الواليات املتحدة تترصف بشعور ينطوي عىل
مسؤولية أخالقية تربطها بالعراق ،بعد أن أقدمت عىل تغيري نظامه
السيايس عام  ،2003وترت َّبت عىل هذا التغيري تداعيات ِ
خطرة .ويف
هذا اإلطار ،سعى أوباما لبناء تحالف دويل واسع ملواجهة داعش،
فاعل فيه ،ويف
ستكون ع ّدة أطراف يف املنطقة  -بكل تأكيد  -جز ًءا ً
صدارتها الحكومة العراقية الجديدة.
يبدو أ ّن األمــر األكــر أهمي ًة متمثِّل بــأ ّن الــواليــات املتحدة
استعادت نفوذَها وق َّوتها يف العراق اللذيْن فقدتهام مع انسحابها
أواخر عام  ،2011وهذه االستعادة ناتجة من أ ّن سيطرة داعش عىل
أجزاء واسعة من البالد جعلت األطراف السياسية جمي َعها (الداخلية
واإلقليمية) يف حاجة إىل الدعم األمرييك ملواجهة داعش .فالحكومة
العراقية تطمح إىل أن ُيكِّنها هذا الدعم من استعادة املبادرة يف هذه
املواجهة ،وقادة األكراد يطمحون إىل أن يساعدهم عىل إيقاف مت ُّدد
هذا التنظيم نحو كردستان ،والس ّنة يطمحون إىل أن يساهم الضغط
األمرييك يف تصحيح مسار مؤسسة ال ُحكم يف بغداد .أ َّما إيران ،فهي
تطمح إىل أن تساهم مواجهة الواليات املتحدة لداعش يف إنقاذها من
االضطرار إىل َخ ْوض حرب استنزاف ض َّده عىل رقعة واسعة ممت َّدة من
الحدود العراقية اإليرانية إىل الحدود اللبنانية السورية .وأ َّما الدول
العربية وتركيا ،فهي تطمح إىل أن يساهم الدعم األمرييك يف إيقاف
مت ُّدد "قنبلة" داعش إىل اإلقليم بر ّمته.

دراسات وأوراق تحليليّة
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ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم
حكومة العبادي:

من مث َّة ،كانت الحاجة الجامعية مبنزلة "تفويض إقليمي" للواليات
املتحدة مكَّنها من استعادة استثنائية ملصادر ق َّوتها ،وهو األمر الذي
مكَّنها كذلك من ف ْرض تصوراتها املتعلّقة بتشكيل الحكومة العراقية
عبت مرا ًرا عن
حتى عىل إيران .وهذا يعني أ ّن الواليات املتحدة التي ّ
أ ّن تغ ُّول داعش يرتبط بأزمة نظام ال ُحكم يف العراق الذي أخفق يف
أن يكون جام ًعا لسائر املكونات يف مؤسسة ال ُحكم ،ستستغل ق َّوتها
املستعادة لفرض تصوراتها يف معالجة هذه األزمة.

التقارب بين العراق وسائر الدول العربية
لقد أ َّدى مت ُّدد داعش إىل بناء مقاربة عربية جديدة للعراق ،وملسألة
الدور املركزي للشيعة يف مؤسسة ال ُحكم بهذا البلد .ولعل هذه
املقاربة هي األكرث إيجابي ًة تجاه هذا البلد منذ سقوط نظام صدام
حسني؛ إذ يبدو أنه مث َّة شعو ٌر عر ٌّيب عا ٌّم ،وتحدي ًدا لدى األطراف
الخليجية املعنيَّة ،بأ ّن منطق الدولة الفاشلة يف العراق ومت ُّدد داعش
لن يقفَا عىل حدود العراق ،فهذا التنظيم قد أضحى خط ًرا إقليميًّا
يه ِّددها عىل نحو خاص.
بدأت اململكة العربية السعودية ،خالل السنتني األخريتني ،حزم ًة من
اإلجراءات ملواجهة مت ُّدد داعش؛ منها ما هو خارجي ،من قبيل دعم
ما ُيكن وصفه بـ "فصائل إسالمية معتدلة" يف سورية ،ومنها ما هو
كل من مؤسسات الفتوى الداعمة للسلفية
داخيل ،وهو يشمل مراقبة ّ
التكفريية ،وتدفُّق العنارص الجهادية إىل العراق وسورية ،ومصادر
التمويل السعودية غري الرسمية لداعش ،ومحاولة إعادة دمج هذه
عب مرشوع أُطلق عليه "املناصحة والرعاية".
العنارص يف املجتمع ْ
وقد تُ ِّوج هذا الجهد بصدور قانون مكافحة اإلرهاب ومتويله ،يف
شباط /فرباير  ،2014وهو قانون يهدف إىل قطع اإلمداد البرشي
كل َمن يخوض مهامت قتالي ًة
فضل عن أنه يج ِّرم ّ
واملايل عن داعشً ،
خارج السعودية( .((1عىل أ ّن األكرث أهمي ًة يف هذه اإلجراءات  -وهو
ما ميثِّل روح املقاربة السعودية الجديدة للعراق  -هو دعم مؤسسة
ال ُحكم العراقية ،الستعادة ق َّوتها وسعتها التمثيلية ،بوصفها العتب َة
األوىل ملواجهة داعش.
ولعل املقاربة العربية الجديدة لطبيعة العالقة بإيران تدخُل يف
هذا اإلطار؛ أي يف إطار الرؤية العربية الجديدة التي تقتيض بناء
 17هاين نسرية ومروة وحيد" ،السعودية ومكافحة اإلرهاب! من املناصحة إىل تجريم
قتاالت الخارج!" ،معهد العربية للدراسات ،2014 /2 /13 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1x5zEvv

تفاهم إقليمي ملواجهة داعش يجمع األطراف اإلقليمية الرئيسة ،مبا
فيها إيران .وهذا يعني أ ّن احتامل بداية صفحة جديدة ،يف األعوام
أساسا،
القليلة املقبلة ،بشأن العالقات العربية  -اإليرانية مرتبطً ،
أي متغريٍ آخر؛ سواء سقوط النجادية
بظهور داعش وتغ ُّوله أكرث من ِّ
وصعود التيار اإلصالحي م َّر ًة أخرى بقيادة الرئيس حسن روحاين ،أو
التقدم يف مفاوضات إيران مع الغرب عىل ملفها النووي وما تفرضه
هذه املفاوضات من أجواء جديدة عىل املنطقة .وعىل الرغم من
أ ّن العالقات العربية اإليرانية ال تزال تشوبها بعض ال ُعقد ،وال سيام
الوضع يف سورية ،فإنّه يبدو أ ّن ظهور داعش قد خلق مقاربات
جديد ًة يف املنطقة لدى جميع األطراف.
فمن جهة ،اضطرت إيران إىل َخفْض َسقْف رؤيتها لتشكيل الحكومة
العراقية الجديدة ،وأذعنت  -إىل ح ٍّد ما  -للرؤية األمريكية؛ ألنها يف
حاجة إىل أن تتوىل الواليات املتحدة الدور الرئيس املبارش يف مواجهة
داعش؛ حتى ال تضطر إىل التدخل وتتورط يف حرب استنزاف طويلة،
قبل .ولذلك ،تحدث محلّلون كثريون عن أ ّن حكومة
كام ب َّي َّنا من ُ
العبادي هي انتصار للرؤية األمريكية عىل حساب الرؤية اإليرانية.
ومن جهة أخــرى ،يبدو أن تغ ُّول داعش أعاد ترتيب األولويات
اإلسرتاتيجية لجانب مه ّم من األطراف العربية ،وال سيام السعودية،
فباتت توافق عىل املقاربة األمريكية وتعتمد عليها ،وهي مقاربة
تتمثَّل بأ ّن مواجهة داعش أوىل من إسقاط نظام األسد وما ُيكن أن
يفرضه من التفكري يف ترتيبات سياسية يف السنوات املقبلة.
يف جميع األحــوال ،يبدو أ ّن ظهور داعش ،وتحدي ًدا بعد سقوط
املوصل ،قاد إىل رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة ،وأ ّن نظام
الخنادق أو املحاور املتصارعة قبل ظهور هذا التنظيم مل ي ُعد قامئًا؛
ال يكن
فقد استم ّر َد ْمج جزء مه ٍّم من هذه الخنادق .ومن مث َّةُ ،
فه ُم الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة يف فرتة "ما بعد داعش"،
استنا ًدا إىل معطيات ومحاور وخنادق يف فرتة "ما قبل داعش".

الجبهة الشيعية المعارضة للمالكي
رئيسا في حكومة العبادي
رك ًنا
ً
انقالب عىل املاليك؛
ُيكن ع ُّد هذه الحكومة ،إىل ح ّد بعيد ،حكوم َة
ٍ
ذلك أ ّن عامدها يتك َّون من األطراف السياسية الشيعية التي عارضت
رئيس الــوزراء السابق خالل السنوات املاضية ،وال سيام املجلس
َ
تول املاليك رئاس َة الوزراء لوالية
األعىل اإلسالمي العراقي الذي عارض ِّ

96
ثانية عام  ،2010والتيار الصدري الذي قاد مرشو ًعا لسحب الثقة
منه عام  .2012وقد ض ّمت تلك الحكومة األطراف السياسية الشيعية
رئيسا
األخرى التي يبدو أنها ،يف األشهر األخرية ،عارضت بقا َء املاليك ً
للوزراء لوالية ثالثة.
ومن بني تلك األطراف تيار اإلصالح وحزب الفضيلة اللذين كان زعي ُم
كل منهام (إبراهيم الجعفري وعامر طعمة) ضمن املجموعة التي
ّ
رت َّبت أ ْمر تكليف العبادي مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ،يف ٍ
وقت
هاجم فيه املاليك هذا التكليف ،عا ًّدا إيَّاه غ َري رشعي .بل إ ّن قيادة حزب
متسك املاليك
الدعوة اإلسالمية نفسها عارضت يف اللحظات األخريةُّ ،
بالسلطة ،ويبدو أنّه ما كان ليتنازل عنها ،لوال االنقالب الذي قادته
الجمهرة الكربى من قادة حزب الدعوة التي عارضت رغبته يف البقاء
بديل له من داخل قيادة الحزب ،وأغلب الظ ّن أ ّن
لوالية ثالثة ،واختارت ً
هذا التطور س ُيؤث ِّر كث ًريا يف تطور حزب الدعوة نفسه.
عىل الرغم من ذلك ،يدرك املجلس األعىل والتيار الصدري محوريتَهام
رصف ص ّناع امللك ،حتى
رصفهام بدا مبنزلة ت ُّ
يف حكومة العبادي؛ إذ إ ّن ت ُّ
نجاح الحكومة وإخفاقها بهام .ولذلك ،دف َعا مبجموعة
أنهام ربطا َ
تول املناصب األساسية يف الحكومة
كل منهام إىل ِّ
بارزة من قيادة ّ
(بهاء األعرجي نائ ًبا لرئيس الوزراء ،وعادل عبد املهدي وزي ًرا للنفط،
وباقر الزبيدي وعبد الحسني عبطان وزيرين) .ويف الحقيقة ،شكَّل
املناصب األساسية يف حكومة العبادي جز ًءا من التعبري الرمزي
تول
ِّ
َ
عن أ ّن هذه الحكومة هي حكومة انقالب عىل املاليك.
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ولذلك ،ال تنحرص دائرة القرار يف الحكومة العراقية الجديدة ،يف
شخص رئيس الوزراء ،عىل نح ِو ما كانت يف حقبة املاليك ،بل صارت
أبعد من ذلك وأوسع؛ إذ تشكِّل الجبهة الشيعية املعارضة سابقًا
(وتحدي ًدا املجلس األعىل والتيار الصدري) رك ًنا جوهريًّا يف صناعة
القرار .وتشعر هذه الجبهة بأ ّن ما اصطُلح عليه "تجربة ال ُحكم
الشيعي" وصل إىل أزمة ،وأنه ال ُيكن لهذه التجربة أن تستمر .وقد
عبت األطراف السياسية الرئيسة يف هذه الجبهة ،خالل السنوات
ّ
املاضية ،عن مواقف رافضة للصيغة االحتكارية التي اعتمدها املاليك،
وعن أ ّن إصالح مؤسسة ال ُحكم ينبغي أن يبدأ من انفتاحها ،أكرث
فأكرث ،عىل سائر املكونات العراقية.
ت ُشكِّل التصورات املذكورة أُفقًا ِج ِّديًّا ينفتح أمام حكومة العبادي.
وهذا ال يعني ،بالرضورة ،أ ّن األمور ستميض بسالسة .فالطرف الذي
تواجهه الحكومة (وهو داعش) ،ال يزال غامضً ا ،وليس من اليسري
التنبؤ بدينامياته وطرائق استجابته.
ومثلام مل تتن َّبأ األط ـراف السياسية الفاعلة واملعنية مبا جرى يف
املوصل ،ليلة  9حزيران /يونيو  ،2014تبدو كيفية استجابة داعش
لتحدي التحالف الدويل أكرث غموضً ا ،فخربت ُنا بهذا التنظيم علَّمتنا أ ّن
لديه ،دامئًا ،طرائق يف االستجابة والتك ُّيف ،لعلها هي التي مكّنته من
كل ما يعصف به.
االستمرار والبقاء ،عىل الرغم من ّ

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :محمد علي الكبسي

كيمياء الربيع التونسي والعربي
ً
إن ما جرى في تونس ومصر لم يكن تغيي ًرا للنظام
يتصدى الكتاب (247
صفحة من القطع الكبير) لنقد الفكرة القائلة ّ
وإنما هو عملية مدروسة النتقال السلطة؛ إذ يدحض المؤلف هذه الفكرة التي أشاعها باحثون أميركيون؛ من أمثال ريفا
أن ما حدث في تونس ليس
بهاال مديرة األبحاث في مؤسسة ستراتفور األميركية المتخصصة في االستخبارات .ويرى ّ
ً
ً
عابرة ،بل هو مقدمة لعصر جديد من الوقائع واألفكار والتغيرات ،فإذا كانت ثورة تونس
احتجاجية
اضطرابات أو قالقل
غ َّيرت رؤساء وحكومات ومعارضات ،فكيف ال تُغ ِّير مفاهيم ونظريات ما عادت قادرة بعد الحدثين التونسي والمصري
ً
ً
عديدة عن عالقة الثورات  -بما فيها تلك
أسئلة
على الدفاع عن مشروعيتها ووجودها واستمرارها؟ وقد طرح المؤ ِّلف
تحدث في دول المركز  -بالعوامل الخارجية والقوى التي تتحكم في المجال الجيوسياسي.
التي ُ

