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يتناول هذا المرصد السياسي االحتجاجات

المتصاعدة في مختلف أرجاء العراق واستقالة

رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي عـ ــادل عـبــد الـمـهــدي

فــي نهاية األس ـبــوع الـمــاضــي ،ليسلط الضوء
ع ـلــى مـسـتـقـبــل ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي ف ــي ب ـغ ــداد.

وي ـع ـت ـبــر ال ـم ــرص ــد أن ت ـصــاعــد االح ـت ـجــاجــات
القبلية الشيعية منها  -مثل قبيلة الخفاجي -
والمختلطة  -السنية الشيعية  -مثل قبائل
ال ـخــزرج وش ـ ّمــر ،تشير إل ــى أن ه ــذه القبائل
بدأت تتراجع أكثر فأكثر عن والءاتها اإليرانية،
وذلك بصورة جزئية ردا ً على أفعال ارتكبتها
قــوى متحالفة مــع إ ي ــران بحق قــادة القبائل،
وكذلك ألن هذه القوى فشلت في توفير األمن
المناسب أو كبح الفساد.
وعليه يرى المصدر أنه في حين تواصل
ط ـه ــران مـسـعــاهــا لـجـمــع ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا ،ق ــد ت ـك ــون قـ ــوة الـقـبــائــل
مصدر تف ّوق على القوى المتحالفة مع إيران
بمن فيهم «قــوات الحشد الشعبي» .لذا يدعو
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة  -الـتــي طــالـمــا رك ــزت على
توفير الحلول األمنية والعسكرية للحكومة
الـمــركــزيــة فــي ب ـغــداد  -إل ــى تــوسـعــة تركيزها
ليشمل إعادة تدريب وتجهيز بعض الفصائل
الـتــابـعــة لـلـقـبــائــل الـمـحـلـيــة ف ــي مــواج ـهــة قــوة
إيران.

وإذ يعتبر أن األمــر األكـثــر أهمية يتطلب
االهتمام بموضوع غياب الخدمات والوظائف
الــذي يثير سخط المجموعات القبلية ،يدعو
واش ـن ـطــن إل ــى مــراق ـبــة ش ـب ـكــات الـمـحـســوبـيــة
الخاصة بالقبائل التي أنشئت ضمن الحكومة
الـعــراقـيــة بغية تلبية حاجاتها مــن الخدمات
والــوظــائــف ،ليشير إلــى أن التعامل مــع هذه
الشبكات لم يعد كما كان في الماضي ،إذ يتم
العمل على إبقائها خارج الحكومة على نحو
متزايد اآلن .وعليه ،يمكن للواليات المتحدة -
فــي ظــل بيئة سـيــاسـيــة مـمــاثـلــة  -أن تـقــوم -
م ــن خ ــالل مـنـظـمــات غـيــر حـكــومـيــة أوروب ـي ــة
ودولـيــة ومحلية خاضعة للتدقيق  -بتدريب
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـق ـب ـل ـيــة فـ ــي ال ـح ـك ــم وتــوف ـيــر
ال ـخ ــدم ــات وت ـق ــدي ــم مـ ـع ــدات ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
الضرورية .ويتطلب مثل هذا المسعى تركيزا ً
أدق فــي واشـنـطــن ،ال يقتصر على المستوى
االستراتيجي فحسب ،بل يكون على مستوى
المدن والقرى.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـنــاف ـســة وم ــواج ـه ــة ال ـن ـفــوذ
اإليراني في العراق ،يدعو المرصد المسؤولين
األمريكيين لالعتراف بأن المنشورات والبرامج
التلفزيونية العربية ال تـتـطــرق إال ن ــادرا ً إلى
ال ـم ـشــاكــل الـقـبـلـيــة .وم ــن ش ــأن تـصـعـيــد هــذه
الـمـســائــل واإلض ـ ــاءة عليها فــي وســائــل إعــالم
م ـس ـت ـق ـلــة ق ــائ ـم ــة أو م ــدع ــوم ــة م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة على غــرار «الـحــرة الـعــراق» أن يمنح
القبائل صوتاً إضافياً .كما يمكنه أن يُظهر أن
تدخل الواليات المتحدة في العراق أخف وأكثر
مراعاة وجدوى من مقاربة إيران «المتشددة».

