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آفاق إيرانية

صدمات إيران تتواىل يف العراق.. من مقتدى الصدر إىل عامر احلكيم

فالعراق يعيش اآلن معركة جديدة من أهم معاركه حيث 
يدرك اجلميع أن األحداث التي واجهت العراق طيلة سنوات 
السياسة  معادلة  فشل  تؤكد  األمريكي  االحتالل  بعد  ما 
واحلكم التي فرضها األمريكيون عىل البالد. فالذين حيكمون 
العراق، اآلن، يدركون ذلك سواء كانوا من التحالف الوطني 
الكردي، بل أهنم منقسمون عىل  التحالف  )الشيعي( أو من 
أنفسهم حول مستقبل العراق. األكراد يعدون الستفتاء حول 
حريصون  العراق  عن  وانفصاله  كردستان  إقليم  استقالل 
يعدون  بذلك  وهم  القادم،  سبتمرب   25 يوم  إجرائه  عىل 
إجراء  يف  نجحوا  إن  عليها  وما  هلا  بام  بغداد  ملغادرة  أنفسهم 
هذا االستفتاء الذي ال حيظى بدعم أمريكي ويرفضه اجلوار 
الرشكاء  رفض  عن  فضاًل  وتركيا،  إيران  خاصة  اإلقليمي 
العراقيني. والتحالف الوطني )الشيعي( يف طريقه هو اآلخر 
إىل االنفراط، ويتنافس زعامؤه يف إعالن مواقف تتعارض متامًا 
مع ثوابت هذا التحالف. والطرف الُسني أخذ يلملم أوراقه 

ويعد نفسه للتوحد وتأسيس “مرجعية ُسنية” عىل الصعيدين 
الُسني”  “املكون  جعل  عىل  قادرة  تكون  والديني  السيايس 
رشيكًا حقيقيًا يف احلكم وهناك منهم من يسعون إىل توظيف 
هذا التوحد للتأسيس ملرشوع وطني جديد حتت عنوان “دولة 
باحلكم  الشيعي  التفرد  إهناء  أي  مكونات”،  دولة  ال  مواطنة 

وإهناء املحاصصة السياسية وبناء دولة املواطنة.
بمعنى  إيران.  التطورات هو  املشرتك بني كل هذه  العامل 
الداخلية  قواه  عىل  اعتامدية  أكثر  عراق  بناء  إىل  الدعوة  أن 
تفرض  سوف  للحكم  كأساس  السياسية  الطائفية  وإهناء 
املواطنة  فدولة  العراقي إليران.  واقع اخلضوع  مراجعة  حتاًم 
والديمقراطية البد أن تكون حتاًم دولة غري طائفية وأن تكون 
أيضًا دولة متمتعة باستقالل إرادهتا السياسية، ومن ثم البد 
أن يقرتن مسعى املراجعة للسياسة واحلكم بمراجعة للعالقة 
مع إيران، خصوصًا مع تنامي احلاجة إىل متتع العراق بتوازن 

جماالت  حول  دهقان  حسني  اإليراين  نظريه  مع  احليايل  عرفان  العراقي  الدفاع  وزير  طهران  يف  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة 
النقاط عىل احلروف بخصوص عالقتها مع  تعيد وضع  البلدين كانت فرصة إليران كي  – العسكري بني  الدفاعي  التعاون 
العراق يف وقت باتت فيه إيران معنية، أو مضطرة، ملراجعة هذه العالقة بسبب حتديات كثرية تدرك إيران مدى خطورهتا يف ظل 
ما حيدث داخل العراق من تفاعالت شديدة األمهية يف مرحلة إعادة ترتيب البيت العراقي من الداخل بعد االنتهاء من احلرب 

الدائرة ضد تنظيم “داعش” اإلرهايب.

د. حممد السعيد إدريس
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يف عالقاته اإلقليمية وعودة عراقية جمددة إىل العامل العريب عىل 
التي أعقبها  للرياض  العبادي عند زيارته  نحو ما عرب حيدر 

بزيارة لطهران والكويت.
جاء  لذلك  كله  هذا  تدرك  كانت  إيران  أن  املؤكد  األمر 
األمن  ملجلس  العام  األمني  شمخاين  عيل  من  كل  استقبال 
لوزير  اإليراين  الدفاع  وزير  دهقان  وحسني  اإليراين  القومي 
مفعاًم   )2017/7/22( احليايل  عرفان  العراقي  الدفاع 
قوة  تأكيد  إيران  تعيد  كي  فرصة  أيضًا  كان  لكنه  باحلفاوة، 
ما يربطها بالعراق وقوة دورها يف العراق ليس هذا فقط بل 
واحلرص عىل الدفاع عن هذا الدور، حتت غطاء إعالن رفض 

إيران ملسعى االنفصال الكردي عن العراق.
عهد  يف  األسبق  اإليراين  الدفاع  )وزير  شمخاين  أكد  فقد 
الرئيس حممد خامتي من إقليم األحواز ذي األصول العربية( 
ردًا عىل ترصيح ورد عىل لسان وزير الدفاع العراقي قال فيه 
قانونية  غري  إجراءات  باختاذ  يسمح  لن  العراقي  “اجليش  أن 
املزمع  الكردي  البالد” يف إشارة إىل االستفتاء  هبدف تقسيم 
رضورة  تؤكد  إيران  بأن  القادم،  سبتمرب   25 يوم  إجراؤه 
الذي  األمر  أراضيه”  ووحدة  الوطنية  العراق  سيادة  “محاية 
القوميات  مجيع  مصالح  وحيمي  واألمن  االستقرار  “حيفظ 
لنفسه  الذي سمح  العراقية”. مل يكتف شمخاين،  واإلثنيات 
قد  كان  وإن  لكنه  بذلك  العراقي،  اجليش  باسم  يتحدث  أن 
احتالل  أو  عدوان  أي  سيواجه  العراقي  “اجليش  أن  أكد 
وإجراءات  جديدة  فتنة  بتشكيل  يسمح  ولن  بالده  ألرايض 
“إيران  أن  أيضًا  أكد  العراق” فإنه  تقسيم  قانونية هبدف  غري 
إرساء  عىل  وستتعاون  العراقية  للقوات  ودعاًم  سندًا  ستبقى 
إيران  أن دور  العراق” باعتبار  الكامل يف  األمن واالستقرار 

سينسحب أيضًا عىل “إعادة اإلعامر وتطوير املدن”. 
فإنه  العراقي  اجليش  عن  نيابة  شمخاين  يتحدث  عندما 
املعاين  أهم  هي  وهذه  قرار”  “صاحب  منطلق  من  يتحدث 
التي تريد إيران تأكيدها، فهي ليست فقط معنية بأمن العراق 
لسان  عىل  شديد  وبوضوح  جاء  وكام  ولكنها  واستقراره، 
حسني دهقان يف لقائه مع وزير الدفاع العراقي والتوقيع عىل 
مذكرة تفاهم التعاون الدفاعي – العسكري بني البلدين بأن 

“أمن العراق هو أمن إيران”.
زيارة مقتدى الصدر للسعودية.. أوىل الصدمات

كان  حتى  الترصحيات   هذه  عىل  واحد  أسبوع  يمر  مل 
الرحال  حيط  الصدري  التيار  زعيم  الصدر  مقتدى  السيد 
بعد  السعودية  العربية  اململكة  يف   2017 يوليو   23 يوم 
للمملكة  العبادي  حيدر  زيارة  عىل  تقريبًا  واحد  شهر  مرور 
)2017/6/19(، ليس هذا فقط، بل إن من استقبله يف مطار 
جدة كان ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشئون اخلليج 

العريب، سفري اململكة السابق يف بغداد الذي قام أنصار طهران 
يتدخل يف  بأنه  العراق واهتامه  إبعاده عن  الرئييس يف  بالدور 
الُسنية  العشائر  تواصله مع  العراقية بسبب  الداخلية  الشئون 

العراقية. 
استقبال الوزير السبهان ملقتدى الصدر كان رسالة سعودية 
أنه  تقول  بغداد  يف  عليه  تطاولوا  من  لكل  ورصحية  واضحة 
من يقوم بواجب الضيافة ألحد أهم وجوه “البيت الشيعي” 

العراقي، وأن السعودية “مل ولن خترج من العراق”.
زيارة مقتدى الصدر للسعودية ولقائه مع األمري حممد بن 
سلامن نائب امللك وويل عهده مل تأت من فراغ، فهي حمصلة 
استقالليته  أجل  من  الصدر  مقتدى  خاضه  طويل  مشوار 
شخصيًا واستقاللية مرجعية النجف ثانيًا واستقاللية العراق 
للمقاومة  انحاز  من  فهو  إيران.  عن  الوطنية  بإرادته  كله 
العراقية عندما كانت تقاتل األمريكيني يف الفالوجة )الُسنية( 
من  مطاردة  من  ناله  ما  ناله  والدعم  االنحياز  هذا  وبسبب 
احلاكم األمريكي للعراق وقتذاك بول بريمر، وناله ما ناله من 
له محاية اضطرارية وهي غاضبة  التي وفرت  غضب طهران 

عىل هذا الدور املناهض للمحتل األمريكي.
فحسب ما دار يف جملس األمن القومي اإليراين كان الرئيس 
مقتدى  تصدي  عىل  غاضبًا  خامتي  حممد  )األسبق(  اإليراين 
لالحتالل  للمقاومني  ودعمه  األمريكي  للمحتل  الصدر 
كان  التي  القومي  األمن  جملس  جلسة  يف  وقال  الفالوجة  يف 
يرتأسها ما معناه: “إننا )أهل التشيع( عانينا املظلومية لعقود 
طويلة وعندما جيئ من ينترص لنا هل نتصدى له؟”. احلديث 
هذا  وأن  األمريكي،  املحتل  وعن  الصدر  مقتدى  عن  كان 
مقاتلته  وأنه ال جيب  الشيعية  للمظلومية  لينترص  املحتل جاء 
التعسف  من  إيران  موقف  هذا  كان  دعمه،  هو  جيب  ما  بل 
األمريكي يف التعامل مع مقتدى الصدر، وإرصار األمريكيني 
تقسيم  عىل  واإلرصار  العراقية  الوطنية  الوحدة  متزيق  عىل 

العراق حتت االحتالل إىل: ُسنة وشيعة وأكراد.
وانحيازًا  إيران  عن  االستقاللية  الصدر  مقتدى  مسرية 
تتوقف.  مل  السيستاين  عىل  السيد  وزعيمها  النجف  ملرجعية 
للفقراء  وانحيازًا  للفساد  رفضًا  املسريات  قاد  من  فهو 
السوري بشار  الرئيس  واملستضعفني، وهو من جترأ وطالب 
أرضها  لوحدة  باالستقالة حرصًا عىل سوريا وحفظًا  األسد 
وشعبها ضد كل ما تقاتل إيران من أجله يف سوريا، ما يعني 
أن ذهاب مقتدى الصدر إىل السعودية مل يكن قفزة يف فراغ، 
حتى أن لقاءه مع ثامر السبهان يف جدة جاء استكاماًل لتواصل 
عندما  بريوت  يف  معه  أجراه  آخر  مهم  ولقاء  العراق  يف  معه 
السبهان سفريًا لبالده يف  لبنان وقتام كان  الصدر  زار مقتدى 

بريوت.
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تناطح  وأن  للعراق  تعود  أن  قررت  التي  السعودية  أما 
الدور اإليراين وتنافسه وتستعيد العراق من اهليمنة اإليرانية، 
يف  السبهان  سفريها  خدمات  إهناء  أزمة  استوعبت  فقد 
فرباير   25 يف  اجلبري  عادل  خارجيتها  بوزير  وبعثت  بغداد، 
وكبار  العراقي  نظريه  مع  مطولة  حمادثات  ليجري   2017
املسئولني العراقيني معلنًا تطلع بالده إىل “بناء عالقات مميزة 
الفالح  خالد  السعودي  الطاقة  وزير  توجه  ثم  العراق”  مع 
بعدها هو اآلخر إىل بغداد وحتدث عن إعادة تشغيل األنبوب 
النفطي الذي يربط منشآت النفط العراقية يف اجلنوب بميناء 
ينبع السعودي عىل البحر األمحر )كانت السعودية قد أغلقته 
زيارة  وجاءت  للكويت(،  العراقي  الغزو  بعد   1990 عام 
جديدة  تعاون  قواعد  جمددًا  لتعيد  للسعودية  العبادي  حيدر 
تنيسقي  “جملس  تأسيس  خالل  من  والسعودية  بغداد  بني 
اإلسرتاتيجي  املستوى  إىل  البلدين  بني  بالعالقات  لالرتقاء 
املجاالت  خمتلف  يف  التعاون  من  جديدة  آفاق  وفتح  املأمول 

بام فيها السياسية واألمنية واالقتصادية”.
هبذا املعنى يمكن القول أن زيارة مقتدى الصدر للسعودية 
بني  طويلة  جهودًا  لتكلل  جاءت  بل  صدفة،  حمض  تكن  مل 
إذا صدقت  إيران  الرياض والصدر وحتاًم مل تكن عىل هوى 
التشاور  حاول  الصدر  مقتدر  أن  قالت  التي  املعلومات 
للسعودية مع طهران عندما طلب موعدًا  زيارته  بخصوص 
بغداد  إىل  اإليرانيني  املسئولني  أحد  وصول  حلظة  مستعجاًل 
وغري  مرفوضة  “الزيارة  حاساًم  إيرانيًا  جوابًا  سمع  لكنه 
جدة  إىل  ووصل  يريد  ما  يعرف  كان  الصدر  لكن  مربرة”، 
بغداد  الثالث:  للعواصم  بالنسبة  الداللة  عميق  توقيت  يف 
لسؤال  العدة  يعدون  ثالثتهم  حيث  والرياض،  وطهران 

العراق ما بعد املوصل.
بيان  صدر  للسعودية  زيارته  الصدر  مقتدى  يبدأ  أن  قبل 
“بدعوة  جتئ  الزيارة  أن  قال  بالنجف  مكتبه  عن  مقتضب 
رسمية” من اململكة، وأوضح مصدر يف مكتبه أن الزيارة “تأيت 
تأكيدًا منه عىل أمهية إعادة العالقات بني السعودية والعراق” 
وأن االجتاه العام للصدر “يتمحور حول السعي إلزالة الفكرة 
املأخوذة عن العراق بأنه بلد يدور يف فلك إيران”، وأن الصدر 
“خيالف التوجه اإليراين يف العديد من قضايا املنطقة والسيام 
الوضع يف سوريا” أما ما يتعلق باخلالفات بينه وبني إيران يف 
قضايا العراق الداخلية فإن “إيران تسعى لتقوية شوكة احلشد 
التابعة للحكومة، لكن الصدر  القوات  الشعبي عىل حساب 
يرفض هذا التوجه وطالب مرارًا بحل احلشد ودجمه بالقوات 

الرسمية بعد انتهاء احلرب ضد )داعش(”.
عىل  الصدر  ومقتدى  السعودي  اجلانبني  حرص  ورغم 
خاصة  البعض،  يؤكد  التي  الزيارة  نتائج  حول  التكتم 
كل  حتاًم  تتجاوز  )النتائج(  أهنا  إيران،  إىل  األقرب  األطراف 

احلديث  لتشمل  ذلك  من  أبعد  “ذهبت  وأهنا  معلن  هو  ما 
املكتب  لكن  العراق”،  يف  السعودي  احلضور  تثبيت  عن 
اإلعالمي اخلاص بالصدر اكتفى بإعالن أنه “بحث التعاون 
املساعدات  إىل  باإلضافة  املجاالت  شتى  يف  البلدين  بني 
اإلنسانية للمترضرين والنازحني واملهجرين”، وأشار إىل أن 
امللك السعودي أمر بتقديم 10 ماليني دوالر إضافية ملساعدة 

النازحني عن طريق احلكومة العراقية.
مكتب  عن  الزيارة  هذه  بخصوص  الصادر  البيان  أما 
الصدر فقال أن الزيارة بحثت “افتتاح قنصلية سعودية عامة 
يف النجف لتسهيل التواصل بني البلدين، إىل جانب املسارعة 
التبادل  لتعزيز  احلدودية  املنافذ  وافتتاح  جوي  خط  إنشاء  يف 
أبدى  السعودي  “اجلانب  أن  البيان  تضمن  كام  التجاري”. 
وكان  العراق”.  يف  للمملكة  جديد  سفري  تعيني  يف  رغبته 
الفتًا ما نرشه معهد واشنطن لدراسات الرشق األدنى حول 
“استقبال  القول أن  زيارة مقتدى الصدر للسعودية وخاصة 
إطار  يف  يأيت  للصدر  سلامن  بن  حممد  السعودي  العهد  ويل 
مسعاه )ابن سلامن( الحتواء النفوذ اإليراين املتزايد يف العراق 
أكثر  “تعد  الزيارة  هذه  وأن  العريب”،  امتداده  إىل  وإعادته 
أمهية من زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خاصة 
وأن الصدر يمثل قطاعًا كبريًا من الشيعة العراقيني، وخصاًم 
الذي  املالكي  نوري  السابق  العراقي  الوزراء  لرئيس  رئيسيًا 

تراه السعودية أنه يمثل إيران يف بغداد”.
عقب  الصدر  مقتدى  ترصحيات  أكدهتا  التوقعات  هذه 
بساحة  للمتظاهرين  كلمته  يف  وخاصة  العراق  إىل  عودته 
التحرير وسط بغداد ودعوته إىل “دمج العنارص املنضبطة من 
احلشد الشعبي بالقوات األمنية، وحرص السالح بيد الدولة” 
حيدر  الوزراء  جملس  رئيس  “استمرار  رضورة  عىل  وتأكيده 
كان  عزيزة”.  بخطى  اإلصالح  مشوار  مواصلة  يف  العبادي 
الصدر رصحيًا وهو يطالب ب�”حرص السالح بيد الدولة وعىل 
رأسها قائد القوات املسلحة الذي يصارع تركة ثقيلة تركها له 
سلفه”، واملقصود هنا هو دعم رئيس احلكومة حيدر العبادي 
يف مواجهة سلفه نوري املالكي رجل إيران القوي يف بغداد. 
كام أعلن الصدر رفضه القاطع أن مُتسك األرايض املستعادة 
القوات  قبل  من  إال  احلدودية  تلك  أو  “داعش”  قبضة  من 
العراقية يف لفتة أخرى إىل رفضه القاطع أن ُتسند تلك املهمة 

إىل قوات “احلشد الشعبي” باعتبارها “تنفذ أجندة إيرانية”.
مل يكتف الصدر بذلك لكنه زاد خماطبًا أنصاره املحتشدين 
باآلالف بقوله: “أنتم ملزمون بأن تنارصوا جيشكم وقواتكم 
األمنية بكل صنوفها”. وهو هنا يعيد رفضه للحشد الشعبي، 
بسيناريو  بتذكريهم  إيران  ضد  أنصاره  حمفزًا  خطابه  واختتم 
أسابيع من  قبل  قد حدثهم بخصوصه  كان  الذي  “اغتياله” 
سفره إىل السعودية، وقال: “إذا مل تكتب يل احلياة، فأسألكم 
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الدعاء، سيام بعد أن انزعج البعض من خطوايت األخرية” يف 
إشارة منه إىل االنزعاج الكبري الذي أبدته طهران وحلفاؤها 
مسئولية  حتميل  وحماواًل  للسعودية،  زيارته  من  العراق  يف 
تعليق  لذلك جاء  الزيارة.  لتلك  املناهضة  لألطراف  سالمته 
بأنه  الصدر  بوصف  النجيفي  أثيل  السابق  نينوى  حمافظ 
ومقتدى  إيران  بني  األزمة  حقيقة  ليشخص  جرأة”  “األكثر 
الصدر أو باألحرى أحد أبرز أزمات إيران يف العراق، حيث 
دعا النجيفي منافيس الصدر إىل “أن يعرتفوا بأنه األكثر جرأة 

عىل تشخيص األخطاء الشائعة ومواجهتها”.
مترد عامر احلكيم.. ثاين الصدمات

كان طبيعيًا أن تعرب قيادات “احلشد الشعبي” واملقربون 
من نوري املالكي زعيم ائتالف “دولة القانون” رئيس وزراء 
للسعودية،  الصدر  زيارة  من  استيائهم  عن  األسبق  العراق 
هو  ذلك  عىل  الصدر  أنصار  رد  يكون  أن  غريبًا  يكن  ومل 
“سدد طعنة للتحالف العراقي-  وصف زيارته للمملكة أنه 
اإليراين”، لكن ما هو ليس طبيعيًا يف هذه الظروف أن يعرب 
عقب  العراقي  الوطني”  “التحالف  رئيس  احلكيم  عامر 
انشقاقه عن حزبه الذي يتزعمه “املجلس اإلسالمي األعىل” 
الوطني”  “حزب احلكمة  اسم  أعطاه  وتأسيسه حزبًا جديدًا 
هو  عزمه  السعودية  من  الصدر  مقتدى  السيد  عودة  وعقب 

اآلخر عىل زيارة اململكة.
زيارة عامر احلكيم للسعودية مازالت رهن التوقعات لكنها 
ليست مستبعدة، خصوصًا يف ظل تفاعالت الفعل ورد الفعل 
بينه وبني طهران منذ تفجريه قنبلة االنشقاق عن حزبه الذي 
احلكيم،  باقر  حممد  وعمه  احلكيم  العزيز  عبد  أبيه  عن  ورثه 
والية  وملبدأ  إليران  املوالني  احلزب  هذا  قادة  عىل  وانقالبه 
الطائفية  قيود  من  حتررًا  أكثر  حزب  قيادة  عىل  وعزمه  الفقيه 
يراها  خطوة  يف  واملواطنة،  الديمقراطية  عىل  انفتاحًا  وأكثر 
“اخلطاب  باعتامد  الصدر  مقتدى  بمرشوع  اقتداًء  البعض 
الوطني” بداًل من اخلطاب الديني الطائفي، وسعيه إىل حتييد 

العراق عن نريان حروب املنطقة.
بانقالب السيد عامر احلكيم عىل حزب “املجلس اإلسالمي 
األعىل” تكون إيران قد خرست أحد أهم أذرعها السياسية يف 
عام  احلكيم  باقر  حممد  السيد  أسسه  الذي  فاحلزب  العراق. 
للثورة  األعىل  “املجلس  اسم  حتت  إيران  داخل  من   1982
حسني  صدام  عراق  ضد  إيران  مع  وحارب  اإلسالمية” 
األحزاب  أول  وكان  اإليرانية  العراقية-  احلرب  سنوات 
السياسية التي دخلت العراق عقب سقوط نظام صدام حسني 
عام 2003 مع الغزو األمريكي للعراق، هذا احلزب يتداعى 
املالية  املقدرات  كل  بانشقاقه  أخذ  احلكيم  عامر  ألن  اآلن، 
والعقارية للحزب واستقطب ممثليه يف الربملان العراقي بحزبه 
ديمقراطي  سيايس  مسار  ضمن  الشباب  تيار  ويقود  اجلديد 

أن  العراق. كام  اإليراين يف  يتعارض حتاًم مع املرشوع  جديد 
هذا االنشقاق جاء بعد فشل كل الضغوط اإليرانية يف حتقيق 
اإلسالمي  املجلس  حزب  داخل  اخلالفات  ومللمة  التهدئة 
أسباب  لوجود  نظرًا  حتميًا  كان  الذي  الفشل  وهو  األعىل، 

موضوعية قوية لالنشقاق.
فمنذ أن توىل عامر احلكيم زعامة حزب املجلس اإلسالمي 
األعىل عام 2009 خلفًا لوالده عبد العزيز احلكيم مل ينل ثقة 
بسبب صغر سنه  فقط  ليس  املجلس  املخرضمة يف  القيادات 
)عامر من مواليد 1971( بل ألنه ليس فقيهًا، وهذا ما يرفضه 
“الفقاهة” وفرضوا  يملكون  الذين  املخرضمني  احلزب  قادة 
قيادة مجاعية للحزب تعطي هلم فرصة القيادة احلقيقية، لكن 
عامر احلكيم مترد عىل هذه القيادة، ناهيك عن مواالة هؤالء 
ومهام  الزبيدي،  وباقر  الصغري،  الدين  جالل  أمثال:  القادة 
أن  إيران يف حني  الفقيه يف  لوالية  محودي، وحامد اخلرضي 
السيستاين  والسيد  النجف  مرجعية  إىل  أقرب  احلكيم  عامر 

البعيدة عن والية الفقيه.
املجلس  داخل  لألزمة  الصغري  الدين  جالل  تفسري 
اإلسالمي األعىل وزعامة عامر احلكيم أهنا ترجع إىل اخلالف 
املجلس  زعيم  يكون  أن  وجوب  بمعنى  “الرشعية”  حول 
األعىل فقيهًا يف أمور الدين وهو ما ال يتوافر يف عامر احلكيم، 
حتكم  التي  ب�”الفقاهة  يتعلق  احلكيم  مع  خالفه  أن  ويقول 
العمل السيايس”، ومذكرًا بأن املؤسس للمجلس حممد باقر 
احلكيم اشرتط أن يكون “رئيس املجلس األعىل فقيهًا وأمره 
نافذ عىل كل مفاصله”، وأن هذه املشكلة مل تكن موجودة مع 
كالمها  كان  إذ  العزيز،  عبد  شقيقه  مع  وال  املؤسس  احلكيم 
فقيهًا، ويرشح أنه تم وضع قادة “اهليئة العليا” لتكون بمثابة 
“الفقيه” وتضم فقهاء املجلس وهي التي أوكل إليها انتخاب 
منها،  أعىل  وليس  منها  واحدًا  يكون  اجلديد  املجلس  زعيم 
أراد  احلكيم  عامر  لكن  املجلس  شئون  كل  تتوىل  من  وهي 
ما  العليا” وهو  “اهليئة  هذه  ويتجاوز  متفردًا  زعياًم  يكون  أن 

أغضب القيادات املخرضمة باحلزب.
خصوصًا  القيادة  وهذه  احلكيم  عامر  بني  تفاقمت  األزمة 
عامر  ضد  للعون  طلبًا  طهران  إىل  منها  وفد  ذهب  أن  بعد 
احلكيم لكن احلكيم مل يرضخ لضغوط طهران وقرر أن يرتك 
تيار  بتشكيل  ويقوم  إيران  وحلفاء  للمخرضمني  املجلس 
اجلديد  أن حزهبم  يرون  الذين  الشباب  يقوده  جديد  سيايس 
يعد بمثابة “إزاحة جيلية” للمخرضمني باملجلس اإلسالمي 
األعىل، لكن األمر أبعد من ذلك بكثري، هو يف الواقع تفكك 
قوي  حليف  إيران  وخسارة  بإيران،  األعىل  املجلس  لرابطة 
آخر يف العراق بعد خسارهتا للسيد مقتدى الصدر خصوصًا 
بمعظمهم  األعىل”  اإلسالمي  “املجلس  نواب  استقالة  بعد 
الوطني” بزعامة  “احلكمة  من احلزب وانضاممهم إىل حزب 
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عامر احلكيم، وشكلوا يف الربملان ما أسموه ب� “كتلة احلكمة”.
ما يضاعف من وقع هذه الصدمة عىل إيران مباركة اهليئة 
السياسية للتيار الصدري إعالن احلكيم تأسيس حزبه اجلديد، 
التطورات  بالغ  وباهتامم  كثب  عن  “تابعت  أهنا  وأعلنت 
األخرية التي حصلت عىل صعيد العمل السيايس وبالتحديد 
املجلس  عن  وانفصاله  جديد  وطني  تيار  بانبثاق  يتعلق  ما 
األعىل الذي خضنا معه ومع رجاالته غامر العمل وتقاسمنا 
اآلالم واآلمال واتفقنا واختلفنا يف مساحات وميادين هدفها 
واملصلحة  الشعب  وخدمة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رىض  األول 
العامة”. وتابع البيان: “إننا يف الوقت الذي كنا نتمنى أن يبقى 
املجلس األعىل موحدًا متامسكًا نتفهم جيدًا متطلبات املرحلة 
ودواعي التغيري والتحوالت التي متثل عالمات صحة وتعاف 
يف العمل السيايس برمته، ونبارك لسامحة السيد عامر احلكيم 
وتياره الوليد هذا التأسيس وندعو له بالتوفيق والسداد خدمة 

لشعب العراق لتحقيق أهدافه السامية”.
يصطدم  يكاد  احلكيم  لعامر  اجلديد  السيايس  املرشوع 
“حترير  إىل  يدعو  كان  إن  فهو  اإليراين،  باملرشوع  مبارشة 
االقتصاد من حتكم الدولة هبدف توزيع الثروة بشكل عادل 
واختصار  اإلدارة  وجتديد  الريعي  االقتصاد  من  واخلروج 
العنوان األكرب  “العراق هو  الروتني احلكومي” فإنه يرى أن 
التي  االجتامعية  املؤسسات  بناء  ويعيد  باالقتصاد  لالنطالق 
السلم  وترسيخ  واألمني  السيايس  االنفالت  حتت  سحقت 
املجتمعي”، كام أنه عالوة عىل ذلك دعا إىل “تأسيس منظومة 
واإلسالمي  العريب  العراق  حميط  مع  ورصينة  متينة  عالقات 
هذه  بني  املشرتكة  واملصالح  أواًل  العراق  مصلحة  وفق 
الذي رفعه مقتدى  الشعار  يلتقي أيضًا مع  الدول” وهو هنا 
“العراق  وعنوانه  أشهر  قبل  الصدري  التيار  زعيم  الصدر 
أواًل”. وهذا ما جعل الكثريين يتحدثون اآلن يف العراق عن 
عن  األسلمة”  “تنزع  بأهنا  احلكيم  لعامر  اجلديدة  التوجهات 
الشارع  أن  “يعتقد  بات  وأنه  خصوصًا  السيايس،  مرشوعه 
“املزاج  وبأن  اإلسالمية،  التيارات  من  يتململ  بدأ  العراقي 

العام يف 2017 ليس كمزاج عام 2003”. 
وحتوالته  احلكيم  عامر  يف  إيران  صدمة  من  يضاعف  ما 
)الشيعي(  الوطني”  “التحالف  حاليًا  يرأس  أنه  السياسية 
اجلامع ملختلف أطياف “البيت الشيعي يف العراق” والسؤال 
هلا  رئيسًا  أو  زعياًم  احلكيم  عامر  سيبقى  هل  هو:  هنا  املهم 
سوف  احلالتني  ويف  سيقال،  أم  منه  سينسحب  أم  التحالف 
ثالثة  بفعل  يتضاعف  قد  “مأزق”  يف  التحالف  هذا  يدخل 
عوامل: أوهلا أنه يأيت مبارشة قبل انتخابات نيابية من املقرر أن 
جترى يف أبريل 2018 القادم، األمر الذي سيضعف حتاًم من 

متاسكه السيايس وفرصه االنتخابية.

مقتدى  مع  انتخابيًا  يتحالف  قد  احلكيم  عامر  أن  وثانيها، 
الصدر وقد يشاركهام أطراف أخرى باتت تدعو إىل مرشوع 
يف  ُسنية  أطراف  تدخل  وقد  العراق،  يف  طائفي  غري  وطني 
السياسة  انقالبًا جذريًا يف  ُيعد  قد  الذي  األمر  التحالف  هذا 
اجلديد  التحالف  أو  االئتالف  هلذا  قدر  إذا  بالعراق  واحلكم 
أن حيقق أغلبية يف االنتخابات ومن ثم يقود العراق بتوجهات 
هذا التيار سواء عىل املستوى الداخيل أي حتجيم الُبعد الديني 
وبالذات  اإلقليمي  املستوى  عىل  أو  احلكم  يف  الطائفي   –
حساب  عىل  العريب  اجلوار  مع  العالقات  عىل  االنفتاح 
بني  تتفاقم  بدأت  اخلالفات  أن  وثالثها،  إيران،  مع  العالقة 
“التحالف الوطني”. آخر هذه اخلالفات  املنضوية يف  الكتل 
ويف  التحالف،  هذا  أطراف  بعض  جانب  من  االعرتاضات 
مقدمتها عامر احلكيم نفسه، الذي أعلن يف 4 يونيو 2017 أن 
)داعش(”،  بعد  ما  العراق  مالمح  توضح  الوطنية  “التسوية 
وشدد عىل أمهية خلق “رؤية عميقة وواضحة وشاملة ملا جيب 
أن يكون عليه العراق، ليس يف اجلانب السيايس فحسب، إنام 
وأمنيًا،  سياسيًا وجمتمعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وخدميًا وتنمويًا 

وكيف نبني دولة مواطنة ترعى مجيع مواطنيها”.
االنقسام  حول  تتفاقم  التي  األزمة  اعتبارنا  يف  أخذنا  إذا 
الشيعة  أو  الُسنة  متعددة سواء كانت من  أطراف عراقية  بني 
حول “احلشد الشعبي” ودوره املستقبيل، أو حتى مشاركته يف 
حترير ما تبقى من مناطق سيادة “داعش” خاصة يف “تلعفر”، 
عىل  الكردي  اإلرصار  حول  املتصاعدة  األزمة  عن  ناهيك 
األزمة  عمق  مدى  ألدركنا  العراق  عن  االنفصال  استفتاء 
األزمات  هذه  إدارة  يف  إيران  مأزق  عمق  ومدى  العراق  يف 
بات  األقل،  عىل  بأزماته،  العراق  أن  تؤكد  كلها  أمور  وهي 
بأنه  وصفه  يمكن  ما  ظل  يف  اإليرانية،  اهليمنة  عىل  عصيًا 
بغداد  استقبلت  فقد  العراقي”.  العريب-  التالقي  “موجة 
أربع وزراء خارجية عرب يف غضون عرشة أيام كان آخرهم 
خليفة  آل  أمحد  بن  خالد  الشيخ  البحريني  اخلارجية  وزير 
)2017/8/13(، وبعدها كانت زيارة رئيس الربملان العريب 
مشعل بن فهم السلمي للعاصمة العراقية )2017/8/14(، 
لكن املفاجأة الكربى كانت الزيارة التي قام هبا السيد مقتدى 
الصدر لإلمارات التي أرسلت له طائرة خاصة ليقوم بزيارهتا 
ويل  زايد  بن  حممد  الشيخ  استقبله  حيث   )2017/8/14(
أنور  الدكتور  عليها  علق  التي  الزيارة  وهي  ظبي،  أبو  عهد 
تغريدة  يف  اخلارجية  للشئون  اإلمارايت  الدولة  وزير  قرقاش 
عىل حسابه يف “تويرت” قال فيها “طموحنا أن نرى عراقًا عربيًا 
مزدهرًا مستقرًا. التحدي كبري واجلائزة أكرب”، والرسالة حتاًم 

وصلت كاملة إىل طهران”.


