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الحدث

العراق :أزمة برؤوس كثيرة

ّ
الفراغ التنفيذي يلتحق بالبرلمان المعطل
يعيش العراق أزمتين،
على المستوى التشريعي
والتنفيذي .ففي الوقت
الذي لم ينعقد فيه البرلمان
حيث يجب أن يؤدي الوزراء
الجدد اليمين الدستورية،
تسعى الحكومة إلى تالفي
االستقالة التلقائية ،بسبب
عدم توافر النصاب القانوني
بغداد ـــ ربيع نادر
ّ
انسحبت أزمة «البرملان املعطل» في
العراق إلى مجلس الــوزراء ،وصارت
ال ـب ــاد ف ــي مــواج ـهــة فـ ــراغ تـنـفـيــذي،
إضــافــة إل ــى الـتـشــريـعــي .وبـعــد فشل
دعوة رئيس البرملان سليم الجبوري
اللـتـئــام املـجـلــس ،لــم تجد ال ـحــوارات
التي خاضتها القوى السياسية ّ
أي
نتيجة ،في ظل تعاظم حجم الجدل
السياسي والقانوني بشأن الوضع
الـتــي عـلـيــه ،اآلن ،السلطتان األعـلــى
في البالد.
وف ـ ـ ــي اع ـ ـت ـ ـقـ ــاد ك ـث ـي ــري ــن أن األزم ـ ـ ــة
السياسية الحالية ّ
تعد األولى لجهة
تعقيداتها ،ال سيما أن التداخل في
املــواقــف يتجاوز ما عــرف ،لسنوات،
بـ«توافق القوى الثالث» ،واملقصود
منه اتـفــاق الكتل الرئيسية ،املمثلة
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ب ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف
الوطني» و«اتحاد القوى العراقية»
و«الـتـحــالــف الـكــردسـتــانــي» ،ذل ــك أن
امللفات العالقة ال تقف عند االتفاق
ال ـث ــاث ــي .وه ـ ــذا األم ـ ــر ي ـت ـحــدث عنه
ال ـب ــاح ــث ال ـس ـي ــاس ــي عـ ـم ــار املــال ـكــي
موضحًا أنـهــا «امل ــرة األول ــى الـتــي ال
تـسـتـطـيــع فـيـهــا ال ـح ـكــومــة أن تعقد

ّ
جـلـســاتـهــا ،بـسـبــب تـعــطــل ال ـبــرملــان،
ً
فضال عن سكوت الدستور العراقي
عــن مثل هــذه ال ـحــاالت» .املالكي قال
ّ
لـ«األخبار» إن «األزمات ،في السابق،
كانت تحتاج ّإلى وقت حتى يتوافق
ّ
الشيعة والسنة واألكراد على حلها،
لكن األمر حاليًا مختلف ،ألن القوى
املـمـثـلــة ل ـهــذه ال ـط ــوائ ــف غ ـيــر ق ــادرة
عـلــى ال ـخ ــروج بــرؤيــة واحـ ــدة فــي ما
بينها ،فكيف يمكن لها أن تتفق مع
ممثلي املكونات األخرى».
ّ
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود ت ـ ـ ّعـ ــطـ ــل مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وع ـ ـ ــدم ت ـح ــق ــق ال ـغ ــال ـب ـي ــة امل ـط ـلــوبــة
إلـ ــى س ـب ـبــن :األول م ـقــاط ـعــة وزراء
كـ ــل مـ ــن ك ـت ـل ــة «األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ال ـت ــاب ـع ــة
ل ــ«ال ـت ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،و«ال ـت ـح ــال ــف
الـكــردسـتــانــي» ،والـسـبــب الـثــانــي هو
اسـتـحــالــة حـضــور «ال ـ ــوزراء الـجــدد»
ـ ـ ـ وعـ ــددهـ ــم خ ـم ـس ــة ـ ـ ـ إل ـ ــى ال ـج ـل ـســة
األسبوعية ،ألنهم لم يــؤدوا «اليمني
ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ،وهـ ــو إجـ ـ ــراء حـصــره
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـع ــراق ــي ب ـق ـبــة ال ـب ــرمل ــان،
م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن ح ـ ـضـ ــورهـ ــم م ــره ــون
بــاسـتـئـنــاف جـلـســات ال ـبــرملــان ،التي
أوقفت ،قبل  12يومًا ،إثر اقتحامه من
قبل املتظاهرين.
وف ــي خ ـط ــوة زادت م ــن ح ــدة ال ـجــدل
الـ ـق ــان ــون ــي ،ح ـ ـ ــاول رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء حيدر العبادي ،أول من أمس،
تعويض أربعة من الــوزراء الغائبني
ب ــإي ـك ــال مـهـمــاتـهــم إلـ ــى نـفـســه وإل ــى
اثـ ـن ــن آخ ــري ــن م ــن زم ــائـ ـه ــم .فـبـعــد
حـضــور تسعة وزراء فـقــط (أي عــدم
تحقق الـنـصــاب املـطـلــوب وه ــو ،)12
أوكل العبادي وزارة النفط إلى نفسه،
ومنح وزيرين وزارات أخــرى ،ليعلن
مكتبه حضور ّ  13وزيرًا من ضمنهم
العبادي ،ويحقق النصاب.
ل ـكــن عـ ــددًا م ــن الـ ـن ــواب اع ـت ـب ــروا هــذا
اإلج ـ ـ ـ ــراء م ـخــال ـفــا ل ـل ـق ــان ــون ،وق ــال ــت
النائب عن جبهة «النواب املعتصمني»
ّ
عالية نصيف لـ«األخبار» ،إن «املــادة

السابعة من النظام الداخلي ملجلس
الوزراء تشترط لنيابة وزير عن آخر،
أن يكون الوزير املناب عنه إما بحالة
مرض أو في إجازة رسمية».
وبما أن جلسة الثالثاء من األسبوع
املــاضــي لــم تعقد بسبب عــدم اكتمال
الـ ـنـ ـص ــاب الـ ـق ــان ــون ــي ،ف ـ ــإن م ـحــاولــة
ال ـع ـبــادي ت ـنــدرج فــي إط ــار تــافــي ما
يشاع ،وفق أحد اآلراء القانونية ،عن
اعـتـبــار الحكومة مستقيلة تلقائيًا،
فــي حــال عــدم نـجــاح مجلس ال ــوزراء
في عقد جلساته لثالث مرات متتالية.
ولـ ـك ــن األزمـ ـ ـ ــة ت ـت ـش ـ ّـع ــب إل ـ ــى مـ ــا هــو
أبـعــد مــن ذل ــك ،فـهــي ب ــدأت باعتصام
مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـن ــواب الــذيــن
ينتمون إلــى كتل مختلفة ،وسرعان
م ــا ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى أزم ـ ــة أخ ـ ــرى داخ ــل
ال ـك ـتــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،ال ـت ــي ت ـش ـتــرك في
رف ـ ــض ح ــرك ــة االعـ ـتـ ـص ــام ال ـن ـيــاب ـيــة.
بـمـعـنــى أن ـهــا لــن تـتــوقــف عـنــد إنـهــاء
ه ــذا املـســألــة ف ـقــط ،أي مـلــف «ال ـنــواب
املعتصمني» الــذيــن يطالبون بإنهاء
«هيمنة املحاصصة» ،بــل تتخطاها

إلى وجوب إقناع إما «كتلة األحرار»،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـص ــدر ،ب ــال ـق ـب ــول بـخـيــار
حـكــومــة ليست تـكـنــوقــراط ،أو إقـنــاع
«ال ـتـحــالــف ال ـكــردس ـتــانــي» بــالـتـنــازل
ع ــن وزرائـ ـ ـ ــه ،وامل ــوافـ ـق ــة ع ـلــى تعيني
بــدالء منهم من املستقلني .واملعروف
أن «كتلة األح ــرار» تتمسك بشرطها،
ح ـت ــى اآلن ،وامل ـت ـم ـث ــل ف ــي تـصــويــت
البرملان على تشكيلة حكومية كاملة

ّ
يعول العبادي
على كتلة الصدر لضمان
نصاب جلسة البرلمان

من املستقلني في جلسة واحدة ،األمر
الذي لم يتمكن البرملان من القيام به
في جلسة الثالثني من نيسان املاضي،
ال ـت ــي ان ـت ـهــت بــاق ـت ـحــام امل ـج ـلــس من
قبل املتظاهرين .وفــي هــذا الــوقــت ،ال
يــزال «التحالف الكردستاني» األكثر
ت ـش ــددًا ف ــي رف ـضــه اس ـت ـبــدال حصته
مــن ال ــوزراء بآخرين ،مـهــددًا بقطيعة

توقفت جلسات البرلمان قبل  12يومًا إثر اقتحامه من قبل المتظاهرين (أ ف ب)

نهائية ،في حال إقــدام العبادي على
مثل هذه الخطوة.
وك ـش ــف م ـص ــدر س ـيــاســي م ـق ـ ّـرب من
ـاع إلقناع
الحكومة
العراقية عــن مـسـ ٍ
ّ
ال ـص ــدر ب ـحــث كـتـلـتــه عـلــى الـحـضــور
إلــى جلسات البرملان ،من دون شرط
م ـس ـبــق ،ب ـه ــدف إن ـق ــاذ ال ـح ـكــومــة من
جـ ـ ــدل اإلق ـ ــال ـ ــة امل ـ ـ ـتـ ـ ــداول بـ ــه ح ــال ـي ــا.
وأوض ـ ـ ــح هـ ــذا املـ ـص ــدر لـ ــ«األخـ ـب ــار»
أن الـعـبــادي ،بعد عــدم نـجــاح رئيس
ال ـبــرملــان سـلـيــم ال ـج ـبــوري ف ــي إقـنــاع
القوى الكردية في أربيل والسليمانية
بحضور جلسة البرملان ،بدأ يتحرك
لدى «كتلة األحرار» لضمان النصاب
القانوني لجلسة واحدة في البرملان،
على األقــل ،يجري فيها تأدية اليمني
الدستورية للوزراء الخمسة الجدد.
ّ
وي ـ ـتـ ــوقـ ــع مـ ــراق ـ ـبـ ــون أن «ال ـت ـح ــال ــف
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،خ ـصــوصــا «ال ـح ــزب
الديموقراطي» بزعامة رئيس رئيس
إقـلـيــم كــردس ـتــان مـسـعــود ال ـبــرزانــي،
لن يتراجع عن قرار مقاطعة البرملان
والحكومة فــي بـغــداد ،وذل ــك بالنظر
إلـ ــى م ــواق ــف الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
اإلقليم ألزمات سياسية مشابهة في
بغداد .وفي هذا السياق ،قال النائب
ال ـس ــاب ــق ط ــه ال ـس ـع ــدي إن «مــراج ـعــة
مــواقــف الـتـحــالــف الـكــردسـتــانــي إزاء
بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ال ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة أن
يتنازل هذا التحالف عن قراره ،كونه
ي ـس ـعــى دائـ ـم ــا إلـ ــى اس ـت ـغ ــال األزمـ ــة
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـع ــراق ـي ــة ،لـلـحـصــول
ع ـل ــى م ـك ــاس ــب س ـي ــاس ـي ــة إض ــاف ـي ــة،
فكيف يمكن إقـنــاعــه بــأن يـتـنــازل عن
ه ــذه املـكــاســب املـتـمـثـلــة فــي مناصب
حـكــومـيــة» .وش ــدد ال ـس ـعــدي عـلــى أن
«التعويل على إقناع الجانب الكردي
أم ــر خ ــاط ــئ» ،مـعـتـبـرًا أن «الصحيح
هو أن يتم إنقاذ الحكومة والبرملان،
ب ـت ـح ـق ـيــق ال ـن ـص ــاب ال ـق ــان ــون ــي عـبــر
إقـنــاع األط ــراف األخ ــرى ،ومنها كتلة
األحرار أو جبهة النواب املعتصمني».

اليمن

ّ
«تطهير» مناطقي في عدن« :التحالف» يمهد لعزل الجنوب
تشهد عدن حملة
تهجير ألبناء الشمال من
السكان والعمال ،في
استكمال لعملية «التطهير»
التي بدأت مع اندالع الحرب.
وتعزل الحملة ،التي تقف
وراءها القوى الموالية
لإلمارات ،الجنوب عن بقية
الجمهورية ،في خطوة
غير بعيدة عن مشروع
االنفصال
صنعاء ــ رشيد الحداد
تـصــاعــدت فــي األي ــام األخ ـي ــرة حملة
تهجير أبـنــاء الشمال التي أطلقتها
السلطات املحلية واألمـنـيــة املوالية
للرئيس املستقيل عبد ربــه منصور
هـ ـ ـ ــادي واملـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــودة م ـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات.
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي ت ــرم ــي إل ــى «تـطـهـيــر»
ع ــدن عـلــى أس ــاس مـنــاطـقــي مــع طــرد
كل املواطنني الشماليني منها ،أثارت
م ــوج ــة اس ـت ـي ــاء ع ــارم ــة ف ــي ال ـي ـمــن،
وأثــارت تساؤالت حول الغاية منها،

ّ
ال سيما فــي ظــل الـتـطــورات االخـيــرة
ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب م ـ ــع وصـ ـ ـ ــول ال ـ ـقـ ــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،م ــا ي ــوح ــي ب ـن ـ ّـي ــة عــزلــه
تمامًا.
ً
وش ـه ــدت ع ــدن أع ـم ــاال عـنـصــريــة في
األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ت ـهـ ّـجــر ع ـلــى إثــرهــا
مـئــات ال ـعـ ّـمــال ،بـعــدمــا كــانــت املدينة
مـ ـن ــذ خ ـم ـس ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي
ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات ً آالف
األيدي العاملة الشمالية إضافة إلى
املستثمرين من مختلف املحافظات
اليمنية ،وخصوصًا تعز املجاورة.
ّ
ورحلت اللجنة األمنية في عدن 842
ً
عــامــا شماليًا ،منذ مطلع األسـبــوع
ال ـ ـجـ ــاري ،مـعـظـمـهــم م ــن أبـ ـن ــاء تـعــز.
وأك ـ ـ ــدت إح ـص ــائ ـي ــة أع ــدت ـه ــا «لـجـنــة
ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن حـ ـق ــوق امل ـه ـج ــري ــن مــن
امل ـحــاف ـظــات ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـشــرق ـيــة»
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي امل ـ ـه ـ ـجـ ــريـ ــن مــن
محافظات عدن وأبني ولحج منذ بدء
ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن إل ــى سـتــة آالف
مهجر من العمال وصغار املستثمرين
من قبل جماعات ّ
تدعي االنتماء إلى
الحراك الجنوبي والسلطات األمنية
املوالية لـ«التحالف».
ّ
املعينة
الـسـلـطــات االمـنـيــة واملـحـلـيــة
م ــن ق ـبــل هـ ــادي وامل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات
ب ــررت حملة التهجير بـعــدم امـتــاك
املهجرين وثائق ثبوتية ،إال أن العمال
نفوا تلك املزاعم أثناء وصولهم إلى

م ـن ـط ـقــة طـ ــور ال ـب ــاح ــة ال ــواقـ ـع ــة بــن
محافظتي لحج وتعز .وشهر هؤالء
بـطــاقــات الـهــويــة خــاصـتـهــم ،مــا دفــع
ت ـلــك ال ـس ـل ـطــات إلـ ــى تـغـيـيــر الـتـهـمــة
وجعلها «التخابر مع جماعة أنصار
الـلــه وال ـحــرس الـجـمـهــوري» ،إضــافــة
إلــى «تــزويــر بطاقات بــاســم املقاومة
الجنوبية».
حمالت التهجير القسري بدأت مطلع
آذار  2015م ــع سـيـطــرة املـجـمــوعــات
املـسـلـحــة امل ــوال ـي ــة ل ـه ــادي بـمـشــاركــة
«القاعدة» وميليشيات مسلحة أخرى
على معسكر األمــن املــركــزي في عدن
وقصر املعاشيق ومنازل املسؤولني
ورج ـ ــال أع ـم ــال م ــن أصـ ــول شـمــالـيــة.
وتصاعدت تلك املـمــارســات مــن طرد
املوظفني في األجهزة الحكومية في
عــدن إلــى إطــاق حمالت ضــد صغار
املستثمرين والعمال وسكان املدينة.
ت ـل ــك األعـ ـ ـم ـ ــال ت ــوق ـف ــت ل ـف ـت ــرة عـقــب
سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية»
على عدن ،لكنها عادت بوتيرة أعنف
مـ ــن ذي ق ـب ــل فـ ــي ش ـه ــر آب ،ب ـعــدمــا
وض ـعــت قـ ــوات الـتـحــالــف الـسـعــودي
يدها على املحافظة.
في حينه ،تعرض اآلالف من العمال
الشماليني للعنف من قبل امليليشيات
املوالية لهادي والتنظيمات املتطرفة
فــي عــدد مــن مــديــريــات ع ــدن .وبلغت
تلك االنـتـهــاكــات حــد االع ــدام العلني

فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع ع ـل ــى م ـ ــرأى وم ـس ـمــع
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس .وج ـ ـ ـ ـ ــرت اإلعـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــات
«عـلــى الـهــويــة» بتهمة االنـتـمــاء إلــى
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» أو ال ـت ـخ ــاب ــر مـعـهــا،
كـ ـم ــا تـ ـع ــرض ــت املـ ـ ـئ ـ ــات م ـ ــن املـ ـح ــال
التجارية والخدماتية التي يملكها
شماليون لالقتحام النهب واعتقال
ال ـع ـم ــال ف ـي ـهــا ،بـتـهـمــة ال ـت ـع ــاون مع
«أنصار الله» وتخزين أسلحة .كذلك،
تعرضت عشرات املنازل التي يملكها
أو يسكنها شماليون لالقتحام من
قـبــل ميليشيات مـجـهــولــة .ووصـلــت

ّ
مهجر
ستة آالف
من الجنوب منذ بدء الحرب
تـ ـل ــك امل ـ ـمـ ــارسـ ــات إلـ ـ ــى حـ ـ ـ ّـد ت ـهــديــد
الـسـكــان الشماليني فــي عــدن باملوت
في حال البقاء في املدينة .في ظل هذه
األج ـ ــواء ،اض ـطــرت امل ـئــات مــن األســر
الشمالية التي تقطن عدن منذ عقود
إلى الرحيل ،خشية تعرضها ألعمال
انتقامية .وساهمت تلك املمارسات
ف ــي ت ــراج ــع ال ـن ـش ــاط الـ ـتـ ـج ــاري بــن
امل ـحــاف ـظــات الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة،
ك ــذل ــك ت ــوق ــف اآلالف مـ ــن امل ـش ــاري ــع
االستثمارية التابعة ملستثمرين من
محافظات شمالية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ت ـب ـ ّـرأ الـ ـح ــراك الـجـنــوبــي

ّ
ب ـش ــق ــه ال ـس ـل ـمــي م ــن ت ـل ــك ال ـع ـنــاصــر
فــي أكثر مــن بـيــان ،واعتبرها تسيء
للقضية الجنوبية والجنوبيني.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات االم ـن ـي ــة املــوال ـيــة
لــإمــارات بـصــورة خاصة قــد أقدمت
فــي تـشــريــن األول عـلــى تنفيذ حملة
اعتقاالت حصدت  400عامل شمالي
ف ــي عـ ــدد م ــن م ــدي ــري ــات عـ ــدن تـحــت
ذريعة عدم امتالكهم ألوراق ثبوتية
أيـ ـض ــا .واس ـت ـه ــدف ــت ت ـل ــك ال ـح ـمــات
ف ــي حـيـنـهــا ال ـع ـشــرات م ــن املـجـنــديــن
الشماليني املوالني لحكومة هادي.
وفي أول رد فعل رسمي ،أدانت وزارة
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان أع ـ ـمـ ــال ال ـت ــرح ـيــل
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن م ـ ــن م ـح ــاف ـظ ـت ــي ع ــدن
ً
ولحج ،مؤكدة أن تلك االعمال تندرج
فــي إط ــار جــرائــم التطهير املناطقي،
وهــي انتهاك سافر للدستور وخرق
ملبادئ املواطنة .ووصفت في بيان ما
جرى بالعمل االستفزازي الــذي بات
يشكل تهديدًا فعليًا لوحدة النسيج
ال ــوطـ ـن ــي ،وأحـ ـ ــد أبـ ـ ــرز االخـ ـت ــراق ــات
املــوج ـهــة ض ــد ال ــوح ــدة االجـتـمــاعـيــة
والسياسية ألبناء الشعب اليمني.
وأدان ــت حــركــة «أنـصــار الـلــه» وحــزب
«امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام» ت ـلــك
امل ـ ـمـ ــارسـ ــات «ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـك ــس ب ـجــاء
الـ ـن ــواي ــا ال ـس ـي ـئــة وامل ـب ـي ـت ــة ألطـ ــراف
معروفة بالعودة بالوطن اليمني إلى
عهود الصراعات».

