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االنتخابات العراقية :النتائج والسيناريوهات المحتملة
عالء الالمي *
غ� ��اب� ��ت ال � �ب� ��رام� ��ج ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واالقتصادية عن الحملة االنتخابية التشريعية
ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة ،وك� � �ث � ��رت ال� � �ش� � �ع � ��ارات وال�ل��اف � �ت� ��ات
وامللصقات وصور املرشحني! ذلك هو االنطباع
األول الذي يسجله الراصد قبل موعد االستحقاق
االنتخابي التشريعي ال�ع��راق��ي ب��أق��ل م��ن شهر.
االن �ط �ب��اع��ات األخ� ��رى ال ت�ق��ل إش �ك��ال �ي��ة ،ومنها
أن ال �ق��وائ��م االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ك �ب��رى ال �ت��ي خ��اض��ت
االس �ت �ح �ق��اق االن �ت �خ��اب��ي ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �س��اب��ق
تفككت وانقسمت على نفسها ،ونزلت في هذه
االنتخابات كقوى صغيرة .غير أن هذا التفتت
ال يعول عليه في ال�خ��روج باستنتاجات مهمة
وعميقة ألن��ه تفتت مقصود ومصطنع وليس
حقيقيًا .إن��ه ان�ف�ص��ال ط��وع��ي ألج ��زاء م��ن الكتل
ال�ك�ب�ي��رة ل�ت�خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ب�ش�ك��ل مستقل
شكليًا أملته طريقة احتساب األص��وات وفق ما
سمي «سانت ليغو ّ
املعرقة» ،التي تعطي فرصًا
أكبر للقوائم والقوى الصغيرة بالفوز بفائض
األص��وات وف��ق طريقة حسابية معقدة تختلف
عن الطريقة السابقة ،والتي كانت تقسم فائض
األص��وات على أقوى الفائزين وليس على أقوى
الخاسرين ولكن التعديل الجديد َّ
حد كثيرًا من
إمكان استفادة القوائم الصغيرة.
ّ
هذا التطور يعني أن الكتل الكبرى التي انقسمت
أو تفتت ستعود لتلتئم بمجرد إع�لان النتائج
االن�ت�خ��اب�ي��ة وف��ق والءات �ه��ا الطائفية والعرقية
ً
أوال ،واصطفافاتها املصلحية املستقبلية ثانيًا.
وم� ��ع ذل� ��ك ف� ��إن امل ��واج �ه ��ة ه� ��ذه امل � ��رة ل ��ن ت�خ��رج
ع ��ن امل� �ض� �م ��ون «ال �س �ي��اج �ت �م��اع��ي» ل �ل �م��واج �ه��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �س��اب �ق��ة ،ف �ه��ي – م��ن ح �ي��ث امل �ب��دأ
وال � �س � �ي � ��اق  -س� �ت � �ك ��ون م� ��واج � �ه� ��ة ب �ي��ن ق ��وت�ي�ن
ت �ق �ل �ي��دي �ت�ين :األول� � � ��ى ،ه ��ي ال �ت �ح��ال��ف ال�ش�ي�ع��ي
«ال ��وط �ن ��ي» ب �ق �ي��ادة وه�ي�م�ن��ة «دول � ��ة ال �ق��ان��ون»
والتحالف العربي السني «العراقية في طورها
الجديد املنقسم» ويبقى التحالف الكردستاني
بوصفه بيضة القبان.
وم��ع أن البرامج السياسية الحقيقية قد غابت
كما قلنا ،ولكن الشعارات الرئيسية املعلنة تقول
الكثير .فدولة القانون رفعت شعارها الرئيسي
الهادف لتشكيل حكومة غالبية سياسية تنهي
ف �ت ��رة ح �ك��وم��ات امل �ح��اص �ص��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ت�ح��ت
مسمى ال عالقة له بها هو «املشاركة الوطنية».
إن ب� �ل ��وغ م ��رح �ل ��ة ال �ت �ن ��اف ��س ل �ل �ف ��وز ب�ت�ش�ك�ي��ل
ح �ك��وم��ة غ��ال �ب �ي��ة س�ي�م�ث��ل ظ��اه��ري��ًا ع �ل��ى األق ��ل،
خ�ط��وة إل��ى األم ��ام ف��ي ت�ط��ور ال��وض��ع السياسي
واالج�ت�م��اع��ي ف��ي ال �ع��راق لكنها س�ت�ك��ون أيضًا
خ�ط��وة خ�ط��رة وص�ع�ب��ة التحقيق وال�ت��داع�ي��ات.
إضافة إلى أنها ستكون مشروطة بجملة عوامل
ّ
وموازنات لعل من أهمها النتائج النهائية التي

ستتمخض ع�ن�ه��ا ،م�ع�ب�رًا ع�ن�ه��ا ب �ع��دد امل�ق��اع��د
ل�ل�أط ��راف امل�ت�ن��اف�س��ة .ل �ه��ذا س�ت�ك��ون م��رح�ل��ة ما
ب �ع��د االن �ت �خ��اب��ات أك �ث��ر ص �ع��وب��ة وت �ع �ق �ي �دًا من
م��رح�ل��ة م��ا قبلها .م��ن أس �ب��اب ذل ��ك ،أن النتائج
ل��ن ت�ك��ون حاسمة ،ول��ن تعطي غالبية واضحة
لطرف ق��وي واح��د كما ترجح أغلب التوقعات.
ورب �م ��ا س �ي��دخ��ل ال ��وض ��ع ال �ع��راق��ي ب�س�ب��ب ذل��ك
مرحلة طويلة م��ن ال�ص��راع واملنافسة م��ا ي��ؤدي
الى تطويل فترة التكليف وبقاء حكومة املالكي
الحالية كحكومة تصريف أعمال ،وه��ذا الواقع
سيفرز حالة أكثر صعوبة على الصعيد األمني
والسياسي واالقتصادي .وعلى هذا ،فمن املمكن
أن يتطور الصراع السياسي خطوة إل��ى األم��ام
إذا كانت نتائج االنتخابات قريبة من الحسم،
ويمكن أن نستشرف انبعاثًا لتحالف «أرب�ي��ل ــ
النجف» (يضم ال�ق��وى الكردية والسنية وتيار
الصدر الشيعي التي تحالفت قبل بضعة أشهر
ل�ح�ج��ب ال�ث�ق��ة ع��ن ح�ك��وم��ة امل��ال �ك��ي وف�ش�ل��ت في
ذل��ك) إل��ى ال��وج��ود وال�ن�ش��اط ف��ي م��واج�ه��ة دول��ة
ال�ق��ان��ون وب�ع��ض الفصائل السنية املعتدلة إذا
نجحت بإحراز نتائج جيدة أو حتى متوسطة
ً
غير أن هذا ليس سهال ،ولعله ال يقل صعوبة عن
ف��وز تحالف «أربيل ــ النجف» بتشكيل حكومة
غالبية سياسية.
ف��ي ك�لا ال�ح��ال�ت�ين ،وس ��واء ف��از تحالف «أرب �ي��ل ــ
النجف» بالغالبية السياسية وشكل الحكومة
«ح �ك��وم��ة غ��ال�ب�ي��ة س�ي��اس�ي��ة» ،أو ح ��دث العكس
وت�م�ك��ن امل��ال�ك��ي وت�ح��ال�ف��ه م��ن ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،ف��إن
الصراع سيكون قد خ��رج من بدائيته الطائفية
ل� �ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى امل � �س � �ت ��وى ال � �ع � ��راق � ��ي ،وال أق � ��ول
«الوطني» فقد يكون هذا التوصيف مبكرًا .ولكن
ذلك على خطورته ّ
يعد خطوة على طريق فرض
التراجع على القوى الطائفية التقليدية ،وربما
سنشهد تبخر وتالشي بعض القوى السياسية،
وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ح��رك��ة إي� ��اد ع �ل�اوي وال�ف�ض�ي�ل��ة
وال �ن �ج �ي �ف��ي ف ��ي األن � �ب� ��ار ول� �ي ��س ف ��ي امل ��وص ��ل.
غ�ي��ر أن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي ن�ه��اي��ة ح�ك��م امل�ح��اص�ص��ة
الطائفية ،أو وقف مفاعيل االستقطاب الطائفي
ف��ي امل�ج�ت�م��ع وال�س�ي��اس��ة ول�ك�ن��ه سيجعله أكثر
وض��وح��ًا وس�ي�ج�ع��ل ،وه ��ذا م�ه��م ج �دًا ،خصومه
أكثر وضوحًا أيضًا.
ال�ت�ح�ل�ي��ل ال �س��ال��ف ي�ت�ف��ق ف��ي ال�ع�م��ق م��ع وج�ه��ة
نظر تكاد تحصل على شبه إجماع من املحللني
ّ
وامل�ه�ت�م�ين ب��ال�ش��أن ال �ع��راق��ي ،وم�ف��اده��ا أن ه��ذه
االن �ت �خ ��اب ��ات س �ت��رت �ب��ط ب ��اس ��م رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
ً
�ا وم� �ح� �ت � ً
�وى .أي
ال �ح ��ال ��ي ن � ��وري امل ��ال �ك ��ي ش �ك�ل
إنها ستكون انتخابات بقاء أو إزاح��ة املالكي،
وستكون لناحية هدفها وشعاراتها انتخابات
ت�غ�ي�ي��ر وج � ��وه ال ت�غ�ي�ي��ر م �ض��ام�ين و ت��أس�ي��س
ب ��رام ��ج وس� �ي ��اس ��ات ت �ن �ح��و م �ن �ح� ً�ى ت �غ �ي �ي��ري��ًا،
فاملحاصصة الطائفية ودستورها ليسا موضع

خ�ل�اف أو ج ��دل ب�ي�ن ال �ف��رق��اء امل �ت �ن��اف �س�ين .غير
ّ
أن مشكلة ه��ذا التحليل وال��رؤي��ة ال�ت��ي ُينطلق
منهما ليست في سعة انتشارهما ومنطقيتهما
الشكالنية ،وهما أكيدان ،بل في خلوهما تمامًا
م��ن امل�ض�م��ون ال�ب��رن��ام�ج��ي ال �خ��اص بمرحلة ما
ُ
بعد االنتخابات ،فما الذي َي َ
جمع عليه
جمع وي ِ
خصوم املالكي غير ه��دف إسقاط خصمهم؟ ال
شيء أبدًا!
وم��ع ذل��ك وتعميقًا للنقاش س�ن�ح��اول ّ
تفحص
ال��وض��ع ال ��راه ��ن ل�ل�ج�ه�ت�ين ع�ب��ر ال �ق �ي��ام بعملية
ت�ح�ل�ي��ل ح �س��اب ن�ق��ط ال�ض�ع��ف وال� �ق ��وة .ول�ن�ب��دأ
باملالكي وائتالفه ،فعلى صعيد نقاط الضعف
نسجل:
َ
ـ �ـ أص �ب��ح امل��ال �ك��ي ال��رم��ز ال�ح�ك��وم��ي األك �ث��ر مقتًا
وك ��ره ��ًا ،وخ �ص��وص��ًا ل ��دى ال�ج�م��اه�ي��ر امل�س� ّ�ي�س��ة
واملعبأة طائفيًا أو قوميًا ف��ي املناطق الغربية
والشمالية وفي مدن اإلقليم الكبرى ،وأيضًا لدى

م�ح��ازب��ي وأت �ب��اع ت�ي��ار م�ق�ت��دى ال �ص��در ألس�ب��اب
ع��دي��دة تتصل بمسؤوليته ع��ن ع�م��ل الحكومة
وف�ض��ائ��ح ال�ف�س��اد ال �ت��ي ك��ان ب�ع��ض «أب�ط��ال�ه��ا»
من الوزراء والشخصيات الحكومية املقربة منه
والتي أفلتت من العقاب واملحاسبة.
ّ
ـ �ـ �ـ ف �ش��ل امل ��ال �ك ��ي ف ��ي ح� ��ل األزم� � � ��ات وامل �ش �ك�ل�ات
املتراكمة في املرحلة التي سبقت رئاسته وزاد
عليها أزمات ومشكالت جديدة ،منها ما يتعلق
بامللف األمني وملف الخدمات وملف العالقات
الخارجية وملف الفساد املالي واإلداري.
ـ �ـ االض� �ط ��راب ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ط�ب��ع ق �ي��ادة امل��ال�ك��ي
ل�ل�ح�ك��وم��ة وت�ق�ل�ب��ات��ه ال� �ح ��ادة ف��ي ن �س��ج وإدارة
العالقات مع حلفائه القريبني والبعيدين ومع
خصومه ،إضافة إلى تماديه في التعبير العملي
عن نزعته للتفرد في قيادة مؤسسات الحكومة
والوزارات وفي تصريحات غير موفقة تبدر منه
بني فترة وأخرى.

املالكي
وائتالفه
ضمنا مسبقًا
ما يقرب من
مليون صوت
في التصويت
الخاص بأفراد
القوات
األمنية
(أ ف ب)

جعجع ...من السجن إلى القصر
علوان نعيم أمين الدين *
َّ
وق � ��ع امل� �ح� �ظ ��ور« ،زف» رئ� �ي ��س ح � ��زب ال� �ق ��وات
اللبنانية سمير جعجع للجماهير خبر ترشحه
لرئاسة الجمهورية اللبنانية .النبأ أثار موجه
ع��ارم��ة م��ن االس�ت�ن�ك��ارات ل��دى اه��ال��ي الضحايا
الذين «انصفهم» املجلس العدلي باحكامه في
الجرائم التي ثبت قضائيًا ارتكابه لها ،ابرزها
جريمتي اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي،
وق �ت��ل اب ��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �س��اب��ق كميل
شمعون دان��ي وبعضًا من اف��راد عائلته .ناهيك
ع ��ن ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ات �ه��م ف�ي�ه��ا ول��م

يحاكم عليها ،ابرزها قتل ابن رئيس الجمهورية
ال �س��اب��ق س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة ،ط ��ون ��ي ف��رن �ج �ي��ة.
وام�ت�ن��اع املحاكمة عنه ف��ي قضية رف�ع��ت ضده
ت�ت�م�ح��ور ح ��ول تسليمه ل�ل�ع��دي��د م��ن امل�ق��اوم�ين
لــ«اسرائيل» قبل ع��ام  ،1990اذ رأى الكثير من
الحقوقيني امل�ت��اب�ع�ين للقضية «ام �ت �ي��ازًا أعطي
لجعجع بالنسبة إلى سائر املواطنني ،من دون
أي مبرر متصل باملصلحة العامة ،بما أن قانون
العفو الصادر عام  1991منح العفو عن الجرائم
املرتكبة قبل آذار .»1991
وب �غ �ي��ة ان� �ه ��اء آث � ��ار ال� �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وإزال � ��ة
مآسيها االليمة ،اصدر مجلس النواب اللبناني
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قانون العفو رقم  84في  ،1991/8/26مستثنيًا
الجرائم التي احيلت على املجلس العدلي.
وبعد فتح ملفاته القضائية عام  1993اثر تفجير
كنيسة سيدة النجاة والحكم عليه في قضيتي
الرئيس كرامي وداني شمعون ،استفاد الدكتور
سمير جعجع م��ن ق��ان��ون العفو ال�ع��ام رق��م 677
تاريخ  2005/7/19والذي قضى بمنح «عفو عام
ع��ن جميع ال�ج��رائ��م م��وض��وع األح�ك��ام ال�ص��ادرة
عن املجلس العدلي رقم  /95/5و  97/2و 99/2
و 96/4وال �ح �ك��م ال �ص��ادر ع��ن محكمة ج�ن��اي��ات
ب� �ي ��روت ع ��ن رق� ��م  .96/380ك �م��ا ق �ض��ى ب��وق��ف
امل�لاح �ق��ات وإس �ق ��اط ج�م�ي��ع م ��ذك ��رات ال�ت��وق�ي��ف
وإلقاء القبض املتعلقة بالقضايا املشمولة بهذا
القانون ،وإسقاط جميع األحكام الصادرة وكافة
العقوبات املقضى بها».
وب �ع��د ه ��ذا ال �ع��رض ال �ت��اري �خ��ي ال�ب�س�ي��ط ،وق�ب��ل
ال��دخ��ول ف��ي ال��رئ��اس��ة واالن �ت �خ��اب��ات وال�ن�ص��اب
وغيرها من االمور الشكلية ،هناك سؤال يطرح
نفسه :هل يحق للدكتور سمير جعجع الترشح
ً
اصال الى االنتخابات الرئاسية؟
وللجواب على هذا السؤال ،يجب عرض بعض
آراء كبار فقهاء القانون حول الجرائم والتفريق
بني نوعي العفو الخاص والعام ،قبل الوصول
الى نتيجة منطقية.
يذكر االستاذ الدكتور القاضي سمير عاليه في
كتابه «قانون العقوبات-القسم العام :املسؤولية
وال�ج��زاء» ،ماهية كل من العفو الخاص والعفو

ال �ع��ام ،اذ ي�ع�ت�ب��ر االول ب��ان��ه «اج � ��راء ي�ت�خ��ذ من
رئ� �ي ��س ال� ��دول� ��ة (م � ��رس � ��وم) مل �ص �ل �ح��ة م ��ن ح�ك��م
ب �ص��ورة م�ب��رم��ة ل�لاع �ف��اء م��ن ال�ع�ق��وب��ة ك�ل�ه��ا او
ب �ع �ض �ه��ا او اب ��دال� �ه ��ا ب �ع �ق��وب��ة اخ� � � ��ف ...وت �ق��وم
مبررات العفو الخاص على اساس كونه وسيلة
الص�ل��اح االخ� �ط ��اء ال�ق�ض��ائ�ي��ة اذا اك�ت�ش�ف��ت في
وقت لم يعد فيه ممكنًا اتباع اي طريق قضائي
لتجنب الخطأ .وهو ايضًا وسيلة لتجنب تنفيذ
العقوبات القاسية اذا اتضح انها غير متناسبة
م ��ع م �ق �ت �ض �ي��ات ال� �ع ��دال ��ة وم �ص �ل �ح��ة امل �ج �ت �م��ع.
واخيرًا قد يكون العفو الخاص وسيلة لتشجيع
املحكوم عليه على تحسني سلوكه ،خاصة في
ال� ��دول ال �ت��ي ال ي��وج��د ف��ي ق��ان��ون�ه��ا ن �ظ��ام وق��ف
تنفيذ الحكم النافذ كما هو في لبنان».
ام � ��ا ال� �ث ��ان ��ي ،وب �ح �س��ب ال ��دك� �ت ��ور ع ��ال �ي ��ه ،ف�ه��و
«ق ��ان ��ون ت� �ص ��دره ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة إلزال� ��ة
ال�ص�ف��ة ال�ج��رم�ي��ة ع��ن ف�ع��ل ه��و ف��ي ذات ��ه جريمة
يعاقب عليها ال�ق��ان��ون ،بحيث يصبح ك��أن��ه لم
ً
ُي�ج� َّ�رم اص�ل�ا ....وتبرر العفو العام ع��ادة ظروف
اجتماعية وسياسية تحتم اس��دال الستار على
بعض الجرائم ،بغية ان تحذف من ذاكرة الناس
واستئناف الحياة بمرحلة ج��دي��دة ال تعكرها
ذكريات تلك الظروف .ولذلك يتقرر العفو العام
عقب االضطرابات السياسية ويكون موضوعه
اف �ع ��ال ج��رم �ي��ة ذات ص �ل��ة ب ��ذل ��ك» .ي��ؤك��د اي�ض��ًا
ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��ود ن �ج �ي��ب ح �س �ن��ي ،ف ��ي ك�ت��اب��ه
ال �ص��ادر ف��ي ب�ي��روت ع��ام  ،1998ب�ع�ن��وان «ش��رح

