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كواليس التفاوض االنتخابي:

موضع السياسي

املالكي ،بعد فشل مساعي األخير في
استمالة األول إلى «ائتالفه» ،سيحرم
الـعـضــو ف ــي ح ــزب «ال ــدع ــوة» (وال ــذي
تضعه عضويته ه ــذه أم ــام إشكالية
قانونية وحزبية سيتعني عليه حلها
خـ ــال ال ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـلــة) م ــن فــرصــة
اإلفــادة من قــدرات املالكي االنتخابية.
ُي ـضــاف إل ــى كــل مــا ت ـقــدم ،أن حماسة
ّ
املعولني على العبادي ،وخصوصًا في
أوســاط مدينة النجف ،في «استنقاذ
ال ـب ــاد م ــن إرث ال ـس ـن ــوات ال ـع ـجــاف»
ش ـهــدت ،أخ ـي ـرًا ،ف ـتــورًا واض ـحــا ،وهــو
م ــا ق ــد يـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى الـحـضــور
االنتخابي لرئيس الوزراء.
ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ض ـ ـمـ ــن ق ــائـ ـم ــة
«ال ـت ـحــال ـفــات ال ـش ـي ـع ـيــة» ه ــو املـسـمــى
«دولة القانون» والذي يتزعمه رئيس
ال ــوزراء الـســابــق ،ن ــوري املــالـكــي .يبدو

أخفقت معظم
القوى في
تشكيل قوائم
«عابرة للطوائف»

نور أيوب
ّ
واملحلية
«ستجرى االنتخابات التشريعية
ف ــي ال ـع ــراق ف ــي مــوعــدهــا امل ـق ـ ّـرر (ّ 12أي ــار
املـ ـقـ ـب ــل)» .ه ـ ــذا م ــا ت ـج ـمــع ع ـل ـيــه م ـص ــادر
ّ
ـام طــويـلــة «مــن
سـيــاسـيــة مختلفة بـعــد أي ـ ـ ٍ
مفاوضات مقلقة» ،لتحسم بذلك النقاش
ّ
ولتشرع
حول إمكانية تأجيل االنتخابات،
ـاش آخ ــر ح ــول التحالفات
ال ـبــاب أم ــام ن ـقـ ٍ
النيابية ،ومــا سينتج منها مــن ائتالفات
سـتـحـ ّـدد فــي نـهــايــة امل ـطــاف هــويــة رئيس

الوزراء املقبل.
ق ـبــل ي ــوم ــن ،أغ ـل ـقــت «امل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
امل ـس ـت ـق ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» بـ ـ ــاب تـسـجـيــل
ال ـت ـحــال ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة ،نــاف ـيــة الـحــديــث
عــن «أي تـمــديــد» .لـكــن م ـصــادر «األخ ـبــار»
تتحدث عن «وجود ضغوط إلعادة تشريع
لساعات مـعــدودة» ،بهدف
بــاب التسجيل
ٍ
ّ
ح ــل «ن ــزاع ــات قــانــونـيــة ب ــن بـعــض الكتل
ـراء ت ـعــديــات
واألحـ ـ ـ ـ ــزاب م ــن جـ ـه ــة ،وإج ـ ـ ـ ـ ُ
عـلــى بـعــض الـتـحــالـفــات ال ـتــي أع ـلــن عنها
(الـخـمـيــس) مــن جهة أخ ــرى» .ولــم تكشف
املـفــوضـيــة عــن ع ــدد الـتـحــالـفــات والـقــوائــم
امل ـس ـج ـلــة ،إال أن ال ـت ـســري ـبــات اإلعــام ـيــة
أشــارت إلى أن عددها تجاوز الثالثني في
عموم الدوائر االنتخابية.
وعـلــى الــرغــم مــن إع ــان الـتـحــالـفــات خــال
الساعات املاضية ،إال أن مسارها لم ينته
بعد ،فـ«النقاشات ال تــزال جارية» بتعبير
عدد من املصادر السياسية التي تلفت في
ٍ
حديثها إلى «األخبار» ،إلى أن «قلقًا كبيرًا
ّ
يخيم على معظم القوى واألحزاب» بسبب
اف ـت ـقــادهــا ال ـق ــدرة عـلــى حـســم تحالفاتها
بشكل نهائي.

انهيار تحالف «العبادي ــ الحشد»؟
«ال ـف ـتــح امل ـبــن» هــو اس ــم تـحــالــف فصائل
ّ
«امل ـق ــاوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة» أو الـ ـن ــواة املـشــكـلــة
ل ــ«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» .ي ــرأس ــه زع ـيــم كتلة
ً
«بــدر» ،هادي العامري ،ويضم  19فصيال؛
أبــرزهــا ،إلــى جانب «ب ــدر»« ،عصائب أهل
الحق» (بزعامة قيس الخزعلي)« ،املجلس
األعلى اإلسالمي العراقي» (برئاسة همام
حـمــودي) ،و«كتائب اإلم ــام علي» (بقيادة
شبل الزيدي).
ح ـت ــى س ــاع ــة ق ــري ـب ــة ،ك ـ ــان «الـ ـفـ ـت ــح» ق ــاب
قــوســن أو أدن ــى مــن الـتـحــالــف مــع قائمة
«ال ـن ـصــر واإلصـ ـ ـ ــاح» بــرئــاســة ال ـع ـبــادي،
ّ
والتي تضم أحــزابــا وشخصيات مستقلة
م ــن م ـع ـظــم امل ـح ــاف ـظ ــات ،أبـ ــرزهـ ــا «ح ــرك ــة
ع ـطــاء» ملــؤسـسـهــا ،رئ ـيــس «هـيـئــة الحشد
الشعبي» ،فالح ّ
الفياض .إذ كان من املنتظر
أن يبادر العامري إلــى رد «إيجابي» على
«عـ ــرض» ال ـع ـبــادي بـهــذا ال ـش ــأن ،وخـ ّ
ـاصــة
أن ثـمــة «رغ ـبــة إيــران ـيــة» فــي تحقيق ذلــك،
لكن «شيطان التفاصيل» حال دون التقاء
التحالفني .افتراق تفسره مصادر «النصر»،
في حديثها إلى «األخبار» ،بأن «الفصائل،
ً
ن ــزوال عند رغـبــة ط ـهــران ،تــريــد االنضمام
إل ـي ـن ــا» ،فـيـمــا ت ـقــول م ـص ــادر «ال ـف ـت ــح» إن
«الـعـبــادي يسعى إلــى استثمار أصواتنا،
ـدد ممكن مــن املـقــاعــد».
وتحصيل أكـبــر ع ـ ٍ
ووف ــق معلومات «األخ ـب ــار» ،فــإن الخالف
ً
تمحور حــول اســم االئ ـتــاف املقترح أوال،
ورئيس القائمة ثانيًا ،وحامل الرقم واحد
ثالثًا .كما ّ
تطرق النقاش إلى هوية رئيس
الوزراء املقبل ،والذي أصرت لجنة «النصر»
على ضمان أن يكون هــو العبادي نفسه،
وعد
غير أن لجنة «الفتح» رفضت «إعطاء ٍ
ب ــذل ــك ...فمرشحنا لــرئــاســة الـحـكــومــة هو
العامري».
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذلـ ــك ،يـمـكــن ال ـق ــول إن «األمـ ــل»
بإبرام تحالف بني الجانبني بات ضعيفًا،
وخـصــوصــا أن مـكــونــات «ال ـف ـتــح» تسعى
إلى بلورة هوية سياسية تتالءم و«حجم
التضحيات على مدى السنوات املاضية»،
لكن العبادي أراد بحسب روايتها أن تكون
وبمعزل عن إمكانية «والدة» هذا
تابعة له.
ٍ
التحالف من عدمها ،فإن ّ
مجرد التفاوض
ّ
بتحول
بشأنه دلـيــل على قـبــول الـعـبــادي
«ال ـح ـش ــد» إل ــى كـتـلــة بــرملــان ـيــة ،وه ــو أم ـ ٌـر
يتعارض مــع خطاباته السابقة الرافضة
مل ـ ـشـ ــاركـ ــة ه ـ ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية.

باق رئيسًا للبرلمان؟
سليم الجبوري ٍ

ّ
شــكــل إع ــان «الـتـجـمــع املــدنــي لــإصــاح»،
والذي يضم نائب رئيس الجمهورية ،إياد
ّ
عـ ـ ــاوي ،ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،سليم
الجبوري ،ونائب رئيس ال ــوزراء السابق،
صالح املطلك ،إلــى جانب  20حزبًا ّ
وتيارًا
س ـيــاسـ ّـيـ ًـا ،صــدمــة ل ــدى بـعــض املـتــابـعــن،
وخ ـ ّ
ـاص ــة أن ال ـج ـب ــوري ك ــان «قــري ـبــا ج ـ ّـدًا
من التحالف مع املالكي» ،وفــق معلومات
«األخـ ـب ــار» .يـشــرح مـقــربــون مــن الـجـبــوري
األمــر بــأن «الــرجــل كــان مـتــرددًا فــي ق ــراره»؛
إذ إن ـ ــه مـ ــا إن دخ ـ ــل فـ ــي ق ــائ ـم ــة ع ـ ــاوي،

شهدت الساعات
الـ  48الماضية نقاشات
متعثرة بين لجان
ّ
«النصر ــ الفتح»

ال ــذي يطمح إلــى ال ـعــودة إلــى قلب املشهد
السياسي ،حتى أبدى استعداده للتحالف
ّ ً
مع العبادي ،معلال ذلك بـ«ضيق الخيارات
أم ــام ــه» ،ومـعــربــا عــن «حــراجــة موقفه إزاء
ـف مع
الـ ّعـبــادي فــي حــال دخــولــه فــي تـحــالـ ٍ
علوي».
خ ـيــارات الـجـبــوري كــان «أحــاهــا ُمـ ـ ّـرًا» ،إذ
ّ
إن التحالف مــع ع ــاوي ـ ـ وفّــق م ـصــادره ـ
ّ
يعني «تجيير أص ــوات ُ
السنة لــه ،فيشكل
ً
بذلك كتلة وازن ــة يستطيع أن يناقش من
خــالـهــا أحقيته فــي رئــاســة الـ ـ ــوزراء» ،أمــا
التحالف مــع الـعـبــادي فيعني «اكتساحًا
ملختلف ال ـخ ـصــوم ،وال ـتـ ّ
ـربــع عـلــى زعــامــة
ُ ّ
ٌ
السنة بأصوات الشيعة ...وهــذا حلم قابل
ـاش حــول
للتحقق ،ول ـكــن يـحـتــاج إل ــى ن ـقـ ٍ
ّ
حصتنا في ديالى وصالح الدين».
وم ــا ب ــن ال ـخ ـيــاريــن ،ي ـبــدو ال ـج ـبــوري في
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مــوقــف «ال ُيـحـســد ع ـل ـيــه» ،لـيـتـقــدم س ــؤال
حول إمكانية بقائه رئيسًا للبرملان لوالية
ثانية؟ في هذا اإلطار ،تقول مصادر الرجل
إن «األم ــر غـيــر مـحـصــور أبـ ـ ـدًا ...فتحالفنا
مقلق ،والنتيجة غير محمودة ،حتى اآلن».

المالكي يعرض على العبادي التحالف!

ُ
«أيـ ـ ــن املـ ــال ـ ـكـ ــي؟» .سـ ـ ــؤال طـ ـ ــرح بـ ـق ـ ّـوة مــع
جـ ــريـ ــان الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـح ــال ــف «ال ـن ـص ــر
ـ ـ ـ ال ـف ـت ــح» ،والـ ـ ــذي ف ـ ّـس ــره ال ـب ـعــض بــرغـبــة
طهران في ّ
رص صفوف «البيت الشيعي»،
بـمـعــزل عــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـســابــق الــذي
يهمس خصومه بوجود محاولة إيرانية
لــ«كـســره» .يـتــرأس املالكي قائمة «ائتالف
دولة القانون» ،والتي تشارك فيها أحزاب
وق ــوى سياسية ،أبــرزهــا «حــركــة البشائر
الشبابية» برئاسة صـهــره ،النائب ياسر
املالكي .هذه القائمة يصفها املالكي ـ وفق
املـقــربــن منه ـ ـ بــ«املــريـحــة ،وغـيــر املقلقة»،
على عكس قوائم اآلخرين (باستثناء قائمة
«الفتح»).
ف ــي ال ــدورت ــن االنـتـخــابـيـتــن املــاضـيـتــن،
ك ــان ــت «دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون» واحـ ـ ــدة م ــن أب ــرز
ال ـق ــوائ ــم «امل ــرغ ــوب ف ــي الـتـحــالــف مـعـهــا».
اع ـتــاد املــالـكــي أن يـكــون ال ـعــامــري حليفه،
وأن يكون «حزب الدعوة اإلسالمية» (الذي
يرأسه) جناحًا واح ـدًا ،إال أن الواقع اليوم
بـ ــات م ـغ ــاي ـرًا ت ـم ــام ــا؛ فـ ــ«ال ــدع ــوة» أصـبــح
ّ
جناحني ،األمر الذي يحتم تحديد الجناح
املـشــارك في االنتخابات .ووفــق معلومات
«األخـبــار» ،فــإن الساعات املقبلة قد تشهد
ان ـس ـحــاب أح ــد الـجـنـ َ
ـاحــن مــن «ال ــدع ــوة»؛
ّ
بالنظر إلــى أن قــانــون «املـفــوضــيــة» يدعو
إل ــى اس ـت ـخــدام االس ــم م ــرة واح ـ ــدة .وتفيد
املـعـلــومــات أي ـضــا ،ب ــأن املــالـكــي ينتظر ّرد
ـرض قـ ّـدمــه إلـيــه بــاألمــس،
الـعـبــادي على ع ـ ٍ
قــوامــه خ ــوض غ ـمــار االن ـت ـخــابــات بقائمة
واحدة يرأسها األول ،مقابل التعهد بتزكية
ً
مسعى
الـعـبــادي لــواليــة ثــانـيــة ،وذل ــك فــي
للحفاظ على «وحدة الدعوة ،ومنع الحزب
ّ
من التشظي».

ﻣﻨﻬﺎ ٨

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﺠﻮزة

ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم ٢٠١٤
ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
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ﺗﻮزع اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﺮز اﻷﺣﺰاب واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت
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»إﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« )ﻧﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ(

٣٣

»ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺣﺮار« )اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري(

٣٠
٢٣

»إﺋﺘﻼف اﻟﻤﻮاﻃﻦ« )ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ(
»إﺋﺘﻼف ﻣﺘﺤﺪون ﻟﻺﺻﻼح« )أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ(

٢١

»إﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« )إﻳﺎد ﻋﻼوي(

١٩

ﻛﺘﻠﺔ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ«

١٩

ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ«

تصميم سنان عيسى

هذا التحالف ،للوهلة األولى ،نوعًا من
املخاطرة من قبل املالكي؛ كونه يخلو
م ــن حـ ـض ــور أي ف ـص ـيــل م ــن ف ـصــائــل
الحشد الشعبي التي كان يراهن عليها
الرجل لـ«استعادة مكانته» ،كما تغيب
ع ـنــه أس ـم ــاء شـخـصـيــات «ذات ث ـقــل»،

من مثل هــادي العامري ،سبق لها أن
خاضت االستحقاق االنتخابي جنبًا
إلى جنب املالكي عام  .2014إال أنه ،في
املقابلّ ،
َ
عنصري قوة
يعول الرجل على
يظهر واثقًا منهما :أولهما أنه يعتبر
ن ـف ـســه أبـ ــا ف ـك ــرة «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
الــذي كــان له الباع الطويل في تحرير
ب ــاد ال ــراف ــدي ــن م ــن «اح ـت ــال داع ــش»،
وبالتالي فإن املزاج الشعبي سيحفظ
ل ـ ــه ،ب ـح ـس ــب اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده ،ه ـ ــذه املـ ــأثـ ــرة.
وثانيهما أنه يمتلك ماكينة انتخابية
مـتـفــوقــة ،فــي أدائ ـه ــا ،عـلــى ســواهــا من
املاكينات ،وعليه فبإمكانها منافسة
نظائرها فــي التسويق واالستقطاب
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا .ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـع ـن ـص ـ َـري ــن
ّ
املتقدمني ،ال يزال املالكي على مطمحه
إلى إعادة تشكيل دوره السياسي ،بما
يـتـيــح ل ــه لـعــب دور «م ـلــك الـشـطــرنــج»
على الـســاحــة ،مراهنًا فــي ذلــك ،أيضًا،
على إمكانية تجيير كتلة «الـحـشــد»،
ما بعد االنتخابات ،ملصلحته.
أما ثالث أبرز التحالفات ،والذي يشكل
العالمة الفارقة فــي هــذه االنتخابات،
ف ـه ــو ت ـح ــال ــف «ال ـف ـت ــح امل ـ ـبـ ــن» ،ال ــذي
ي ـ ــرأس ـ ــه زع ـ ـيـ ــم ك ـت ـل ــة «ب ـ ـ ـ ـ ــدر» ،ه ـ ــادي
العامري ،ويضم شخصيات سبق أن
أعلنت استقالتها من العمل العسكري
داخل «الحشد الشعبي» بهدف خوض
االس ـت ـح ـقــاق .م ــا يـمـيــز ه ــذا الـتـحــالــف
أن ــه ي ـتــوفــر ع ـلــى عـنـصــر ال ـق ــوة األه ــم
الذي أفرزته السنوات األربــع السابقة،
واملقصود به عمليات «الحشد» التي
ُ
تـ ـ ّـوجـ ــت بـ ـط ــرد «داعـ ـ ـ ـ ــش» مـ ــن مـعـظــم
املناطق العراقية التي اجتاحها .ومن
ه ـن ــا ،ف ـم ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـحــوز
التحالف املذكور حصة في انتخابات
 ،2018ت ـ ـخـ ـ ّـولـ ــه لـ ـع ــب دور «ب ـي ـض ــة
ال ـ ـق ـ ـبـ ــان» فـ ــي أي خ ــريـ ـط ــة س ـيــاس ـيــة
سـتـتـشـكــل م ــا ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــاتٌ .
دور
هو عني ما تخشاه واشنطن؛ بالنظر
إل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ـ ــرى فـ ــي وص ـ ـ ــول مـمـثـلــي
«الحشد» إلــى البرملان «خطرًا داهمًا»
سـيـتـيــح ل ـهــم ف ــرض رؤي ـت ـهــم عـنـصـرًا
م ـق ــررًا ،م ــع م ــا يـنـطــوي عـلـيــه ذل ــك من
احـ ـتـ ـم ــاالت «م ـق ـل ـق ــة» فـ ــي مـ ــا يـتـصــل
بالنفوذ اإليراني ،والتواصل الحيوي
بـ ــن ال ـ ـعـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ،وال ـت ـم ــوض ــع
االستراتيجي عمومًا لبالد الرافدين.
ُ
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب «ال ـ ـس ـ ـن ـ ــي» ،ل ـ ــم ت ـظ ـه ــر
التحالفات املعلنة أي أسـمــاء جديدة
التقليدية التي تتزعم
مغايرة للوجوه ٌ
هذا الشارع .حقيقة تجعل من العسير
توقع إقبال شعبي ذي أهمية على تلك
ال ـت ـحــال ـفــات؛ بـفـعــل م ــا يـ ــراه مــراق ـبــون
ت ــزع ــزع ــا ف ــي ع ــام ــل ال ـث ـقــة ب ــن سـكــان
املناطق الغربية وممثليهم البرملانيني
بـ ـع ــد مـ ــا شـ ـه ــدت ــه ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـث ــاث
امل ــاضـ ـي ــة مـ ــن ت ـ ـطـ ــورات درام ــات ـي ـك ـي ــة
«ك ــارثـ ـي ــة» ك ـ ــان أه ــال ــي ت ـل ــك املـنـطـقــة
ضحاياها بــالــدرجــة األول ــى .لـكــن ،في
ّ
املـقــابــل ،تقل أمــام هــؤالء الـبــدائــل التي
يمكنهم الــركــون إليها ،وخصوصًا أن
معظم القوى والشخصيات فشلت في
ً
تشكيل «قوائم عابرة للطوائف» فعال،
يمكنها تعزيز اللحمة الـتــي نسجها
قـتــال «الـحـشــد» فــي املـنــاطــق الغربية،
وترجمتها سياسيًا .فــي هــذا اإلط ــار،
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ـحــالــف «الـفـتــح
املـبــن» ال ي ــزال ّ
يعبر عــن طموحه إلى
«اجتذاب كتل وممثلني عن املحافظات
الـسـنـيــة» بـمــا يـتـيــح ل ــه «ت ـقــديــم كـيــان
متزن» ،إال أن املــؤشــرات االنتخابية ال
ً
ّ
تضعف احـتـمــاال مــن ذلــك النوع.
تفتأ
وح ـت ــى ل ــو ت ـم ـكــن ت ـح ــالــف «ال ـح ـش ــد»
من تحقيق رغبته ،فإنه سيجد نفسه
داخ ــل ال ــدوام ــة عـيـنـهــا ،وال ـت ــي ت ــراوح
مـ ــا بـ ــن وجـ ـ ـ ــوه م ـت ـه ـم ــة بـ ــ«الـ ـت ــآم ــر»
ع ـلــى امل ـحــاف ـظــات «ال ـس ـن ـيــة» ،وأخ ــرى
موسومة بالفساد.

«قلق» يمنع التفاهمات
ٌ

ﻃﺮأت ﺗﻐﻴﻴﺮات ّ
ﻋﺪة ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت واﻟﻜﺘﻞ

