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العالم
على الغالف

أربعة أشهر تقريبًا
تفصل العراق عن أبرز
استحقاق سياسي منذ
ٍ
االحتالل األميركي لهذا
البلد (نيسان .)2003
استحقاق يبدو المعنيون
بإدارة الملف العراقي
ــ إقليميًا ودوليًا ــ
متمسكين بإجرائه في
تبين
موعده ،بهدف ّ
اتجاهات الشارع ،ومن ثم
بلورة رؤى إلدارة المرحلة
المقبلة ،تتالءم والنتائج
المرتقبة .يحلو للبعض
توصيف هذه الدورة بأنها
استكمال لمرحلة الصراع
مع «داعش» .مبرر ذلك
التوصيف ثالث حقائق:
بروز «الحشد الشعبي»
تحول من تجمع
الذي ّ
لفصائل مقاتلة لإلرهاب
إلى مؤسسة عسكرية ــ
أمنية تسعى إلى إثبات
حضورها في العملية
السياسية ،وأفول نجم
بعض التيارات واألحزاب
التقليدية نتيجة «أدائها
السيئ» طوال السنوات
الماضية ،وتبدل القناعات
لدى العديد من قيادات
الصف األول ،مع ما لتلك
التبدالت من انعكاسات
على المشهد السياسي.
وحتى إجراء االنتخابات
في موعدها المقرر
(ّ 12أيار المقبل) ،والتي
ستحدد نتائجها شخصية
رئيس الوزراء المقبل،
بناء على التحالفات
ً
السياسية التي ستتشكل
تحت قبة البرلمانُ ،تنبئ
التحالفات االنتخابية
المعلنة بـ«قلق» يسود
أوساط معظم القوى
التي تبدو عاجزة عن
اختيار حلفائها من دون
«توجيه» من الخارج ،الذي
يظهر هو اآلخر عاجزًا عن
إيجاد «خلطة سحرية»
تنتج قوائم باستطاعته
المحاربة بها

انتخابات « 2018االستثنائية»:

تحالفات انفرادية ...على طريق التم

مر به العراق (أ ف ب)
تكتسب االنتخابات المقبلة أهمية استثنائية بالنظر إلى المخاض الذي ّ

دعاء سويدان
ما لم تثمر جهود الساعني إلى تأجيل
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة  6أش ـه ــر على
األقــل خــال الـســاعــات املقبلة ،سيكون
الـعــراقـيــون عـلــى مــوعــد مــع استحقاق
استثنائي فــي الـثــانــي عشر مــن شهر
أيــار /مايو القادم« .استثنائية» تنبع
ّ
مــن جـمـلــة حـقــائــق ،لـعــل أهـمـهــا ثــاث:
أوالها أن هذه االنتخابات تلي مخاضًا
ع ـس ـي ـرًا عــاش ـتــه ب ــاد ال ــراف ــدي ــن خــال
األع ـ ــوام األربـ ـع ــة امل ــاض ـي ــة ،أس ـف ــر عن
تبدالت سياسية وتحوالت اجتماعية
وت ـغ ـي ــرات اق ـت ـصــاديــة ال يـمـكــن الـبـتــة
االسـتـهــانــة بـهــا ،بــل يمكن الـقــول إنها
هي التي ستعيد رسم العراق وتشكيل
ً
هويته مستقبال .وثانية تلك الحقائق،
وهو لزوم لألولى ،أن املخاض املذكور
نجمت عنه والدة قوى شعبية ،سرعان
م ــا اك ـت ـس ـب ــت ق ـ ــوة ون ـ ـفـ ــوذًا ك ـب ـيــريــن،
حـتــى بــاتــت عنصر إق ــاق لغير طــرف
إقـلـيـمــي دول ـ ــي .أم ــا الـحـقـيـقــة الـثــالـثــة
فهي أن التصويت البرملاني يأتي في
أعـقــاب انتخاب رئيس أميركي جديد
يضع نصب عينيه ،وفــق ما أنبأت به
ت ـطــورات األوض ــاع إلــى اآلن ،مواجهة
إيـ ـ ــران أي ـن ـمــا ُوجـ ـ ــدت أو الح طـيـفـهــا.
مــن هـنــا ،تكتسب االنـتـخــابــات املقبلة
أهـمـيـتـهــا ،وتستحيل أشـبــه مــا يكون
بميزان لتقدير األحجام ،ومن ثم البناء
على الشيء مقتضاه.
في رأس ما توحي به قائمة التحالفات
االنتخابية التي خرجت بوادرها إلى
ال ـع ـل ــن خـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،أن
الـســاحــة الـسـيــاسـيــة الـعــراقـيــة ال تــزال
أسـ ـي ــرة الس ـت ـق ـط ــاب ط ــائ ـف ــي ـ ـ ـ قــومــي
ي ـح ـ ّـدده ــا ب ــات ـج ــاه ــات ث ــاث ــة :س ـنــي ـ
شيعي ـ كــردي ،على الرغم من تطعيم

ك ــل م ــن ال ـت ـح ــال ـف ــات ن ـف ـس ـهــا ب ــوج ــوه
مـ ـغ ــاي ــرة ل ـه ــوي ـت ــه .ه ـ ــذا االس ـت ـق ـط ــاب
سينعكس ،دونما شــك ،على سيرورة
التصويت ونتائجها ،من دون أن يعني
ّ
ذلك استبعاد إمكانية تشكل تحالفات،
يـحـلــو لـلـبـعــض تـسـمـيـتـهــا «األغـلـبـيــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» وآلخـ ـ ــريـ ـ ــن «األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
الــوطـنـيــة» ،مــا بـعــد االنـتـخــابــات .على

م ـس ـت ــوى آخ ـ ـ ــرُ ،يـ ــاحـ ــظ فـ ــي خــري ـطــة
التحالفات تـشــرذم الـقــوى السياسية،
وافـ ـت ــراق ح ـل ـفــاء ق ــدام ــى بـعـضـهــم عن
بعض ،وتباعد أطراف كان من املتوقع
اج ـت ـمــاع ـهــا ف ــي ق ــوائ ــم م ــوح ــدة .واق ــع
ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـيــره ب ـ ــأن األمـ ـ ــور ال ت ــزال
مـخـتـلـطــة لـ ــدى األط ـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة،
وب ـ ــأن جـ ـن ــوح م ـع ـظ ـم ـهــا إل ـ ــى خ ــوض

هل تنكسر «الثنائية الكردية»؟
تنطوي التحالفات االنتخابية املعلنة على املقلب الكردي على إمكانية توقع
املعارضة في تحالف واحد
مفاجآت مبنية على اتحاد القوى واألحزاب
ِ
باسم «القائمة الوطنية الكردية» .هذا التحالف ال ُيستبعد أن يتمكن من
القوى الكردية التقليدية ،وحيازة حصة وازنة في
حصد أصوات من طريق
َ
برملان  ،2018بالنظر إلى عاملني:
أولهما تململ الشارع الكردي من
«التحالف الكردستاني» (الذي
يخوض االستحقاق الجديد
باالسم نفسه وبالقوى عينها)
وخصوصًا بعد خيبة استفتاء
االنفصال في أيلول /سبتمبر
 ،2017وثانيهما تدهور األوضاع
املعيشية في املناطق الكردية على
نحو غير مسبوق أدى إلى انفجار
تظاهرات غاضبة في الشهر
ٌ
غضب
األخير من عام .2017
ربما ُيترجم ،انتخابيًا ،في توجه شرائح كردية نحو قوى مغايرة لـ«الثنائية
التقليدية» ،تعتقد أن بإمكانها استنقاذ األكراد مما آلوا إليه.
(األخبار)

االستحقاق مـنـفــردة أو شبه منفردة،
إن ـمــا مـ ـ ّ
ـرده إل ــى رغـبـتـهــا ف ــي الــوقــوف
على حجمها الشعبي الحقيقي ،وعدم
املـ ـج ــازف ــة ب ـت ـح ــال ـف ــات ربـ ـم ــا تـحـصــد
أصــواتــا من طريقها ،طاملا أن «لحدث
ما بعد االنتخابات حديثًا» آخــر ،وأن
التحالفات السياسية غير مستعجلة
اآلن.
فــي تفاصيل التشكيالت االنتخابية
الوليدة ،تبرز على املقلب «الشيعي»
ث ــاث ــة ت ـحــال ـفــات رئ ـي ـس ـيــة .الـتـحــالــف
األول ه ــو امل ـس ـمــى «ت ـح ــال ــف الـنـصــر
واإلصالح» الذي يرأسه رئيس الوزراء
حـيــدر ال ـع ـبــادي .يـمـكــن ال ــوق ــوف على
الـغــايــة مــن إش ـهــار ه ــذا الـتـحــالــف من
اسمه مباشرة :استثمار االنتصارات
الـتــي تحققت ضــد «داعـ ــش» فــي عهد
العبادي ،وكذلك الحملة «اإلصالحية»
التي أطلقها في آب /أغسطس ،2015
ل ـب ـل ــوغ إنـ ـج ــاز ان ـت ـخ ــاب ــي ي ـت ـق ـ ّـدم مــن
ّ
ويعبد تاليًا طريقه
خالله منافسيه،
إل ــى والي ــة ثــانـيــة .غــايــة ال ي ـبــدو ،إلــى
اآلن ،أن الوصول إلى شقها االنتخابي
سيكون يسيرًا ألسباب عدة :أولها أن
املفاوضات مع َ
تياري مقتدى الصدر
وعمار الحكيم لم تفلح في جرهما إلى
خندق العبادي االنتخابي ،وبالتالي
لـيـ َـس ل ــدى ال ــرج ــل فــرصــة اإلف ـ ــادة من
وزنيهما .ثانيهما أن محاوالت رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ـس ــاوم ــة ف ـصــائ ــل «ال ـح ـشــد
الشعبي» لالصطفاف إلــى جانبه لم
تتمكن مــن إقـنــاع األخ ـيــرة باالمتناع
عــن إعــان «تحالف ان ـفــرادي» ،وعليه
فلن يتمكن العبادي من تجيير شعبية
«الـحـشــد» ملصلحته .وثــالــث األسباب
املذكورة أن افتراق العبادي ،انتخابيًا،
ع ــن زع ـي ــم «ائـ ـت ــاف دول ـ ــة ال ـق ــان ــون»،
األم ــن الـعــام لـحــزب «ال ــدع ــوة» ،نــوري

