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آخر انتخابات

ّ
«العراقية» خليط ليبرالي علماني قومي ينافس علــ
اّ
لم يكن إياد علوي غائبًا عن االنتخابات املاضية ،لكن حضوره اليوم يبدو أقوى بكثير ،بعد
«العراقية» ،التي تسعى إلى ًطرح فكر ليبرالي
مروحة التحالفات التي ألفها تحت مظلة قائمة
ّ
غير طائفي ،وتحظى بفرص مرتفعة جدًا للمنافسة بجدية في االنتخابات أوال ،وتاليًا على
منصب رئيس الحكومة

بورتريه
من أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة بعد االنتخابات .استطاع جمع عدد من
المروجين لغزو العراق
األسماء الكبيرة لمشاركته االقتراع ،هو الذي كان أبرز
ّ

إياد عالوي
ديما شريف
ُيجمع أصدقاء رئيس ال��وزراء العراقي األسبق
واحدة ينعتون
أياد عالوي ،وأعداؤه ،على صفة
ّ
بها الرجل :براغماتي .صفة ال يبدو أنها تزعج
ّ
ع �ل��اوي ،ال� ��ذي ي �ع��د م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات املثيرة
ّللجدل ف��ي األوس ��اط العراقية :ي��رى املتدينون
أن هذا الطبيب ،الذي ّ
تخرج من لندن ،علماني
ّ
أكثر من اللزوم ،فيما ال يعده البعض أكثر من
م ّ�ج��رد بعثي س��اب��ق ،بينما ي�ق��ول عنه آخرون
إن ل��ه ارت �ب��اط��ات بأجهزة
االستخبارات الدولية.
ينتمي ع�ل�اوي ،ال ��ذي ولد
ع � � ��ام  ،1945إل � � ��ى عائلة
اع�ت��ادت العمل السياسي،
وخ � � ��رج م �ن �ه��ا ع � ��دد كبير
م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن والوزراء.
براغماتيته امل�ب� ّك��رة ،التي
ي �ق��ول ال�ب�ع��ض إن ��ه ورثها
ع ��ن ال �ع ��ائ �ل ��ة ،س �م �ح��ت له
ب� ��االن � �ت � �س� ��اب إل� � � ��ى حزب
ال �ب �ع��ث وه � ��و ال ي� � ��زال في
امل � ��درس � ��ة ،ب �ع ��دم ��ا أصبح
ال�ح��زب م��ن ال�ق��وى الفاعلة
ف� ��ي ال� �س ��اح ��ة السياسية
ال�ع��راق�ي��ة إث��ر ان �ق�لاب عبد
ال� � �ك � ��ري � ��م ق� � ��اس� � ��م .وشعر
ع� �ل��اوي ال� �ط ��ال ��ب بصفعة
ت� ّ
�وج ��ه إل� ��ى ط �م��وح��ه بعد
خ ��روج ال�ب�ع��ث م��ن الحكم،
ول � ��م ت �ن �ف��ع ع� � ��ودة الحزب
إل ��ى ال �ح �ك��م ف ��ي  1968في
تحسني هذه الطموحات.
ً
عندما ت��رك ال�ع��راق باتجاه لبنان أوال ،موطن
وال� ��دت� ��ه ،ث ��م ل �ن��دن ث� ّ�ان �ي��ًا ،ب � ��دأت ت �ب��رز مالمح
معارضته للحزب .لكنه استمر يعمل من خالله
ح�ت��ى ع ��ام  1975ح�ي�ن اس �ت �ق��ال وت �ف��رغ إلكمال
دراسته وعمل مع بعض املنظمات الدولية.
تعرض عام  1987ملحاولة اغتيال أثناء وجوده
�دن ،وي � �ق� ��ول م ��وق �ع ��ه ال �ش �خ �ص��ي على
ف� ��ي ل � �ن� � ّ
اإلنترنت إنه بقي على أثرها في املستشفى ملدة
عام.
سكنه لفترة طويلة في العاصمة البريطانية،
ل �ن��دن ،أت ��اح ل��ه ت�ط��وي��ر ع�ل�اق��ات ق��وي��ة ج� �دًا مع
الحكومة واالستخبارات البريطانية كما يتهمه
البعض ،وهذا ما سمح له بتولي منصب رئاسة
ال�ل�ج�ن��ة األم�ن�ي��ة ف��ي م�ج�ل��س ال�ح�ك��م االنتقالي
ب �ع��د غ ��زو ال� �ع ��راق ع ��ام  .2003م�ن�ص��ب يوحي
بثقة كبيرة منحته إياها ّاألجهزة البريطانية
واألم�ي��رك�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن ��ه ك��ان م��ن ّ
مهماته
إن�ش��اء جيش ع��راق��ي ج��دي��د ،وب�ن��اء أج�ه��زة أمن
واستخبارات.
ب �ع��د ذل� ��ك ع� ّ�ي �ن �ت��ه «س �ل �ط��ة االئ� �ت�ل�اف املؤقتة»
برئاسة الحاكم املدني للعراق بول بريمر ،أول
رئ�ي��س وزراء ألول ح�ك��وم��ة ع��راق�ي��ة م��ؤق�ت��ة في
فترة م��ا بعد االج�ت�ي��اح .استمر ف��ي الحكم أقل

صحيفة
«االندبندنت»
البريطانية
ّوصفته
بأنه صاحب
«الكذبة
الكبرى» في
إشارة إلى ما
ّ
روجه قبل
الحرب

ّ
من عام ،ونظم أول انتخابات تشريعية في ظل
االحتالل ،وسلم السلطة بعد ّذلك إلى إبراهيم
ال �ج �ع �ف��ري .وي� ��رى ال �ب �ع��ض أن امل �ن��اص��ب التي
«كوفئ» بها عالوي بعد سقوط العراق ناتجة
من توفيره ّ
املبررات التي لزمت قوات االحتالل
لشن الحرب.
وكانت صحيفة «االندبندنت» البريطانية ّقد
وصفت عالوي إثر تعيينه رئيسًا للوزراء بأنه
ص��اح��ب «ال �ك��ذب��ة ال �ك �ب��رى» ،ف��ي إش ��ارة إل��ى ما
ّ
روج��ه ،قبل ال�ح��رب ،عن ق��درة الجيش العراقي
ع� �ل ��ى اس � �ت � �خ� ��دام أسلحة
ال � � ��دم � � ��ار ال� � �ش � ��ام � ��ل خالل
خمس وأرب�ع�ين دقيقة من
ص��دور األوام ��ر ب��ذل��ك .هذه
«ال �ك��ذب��ة» اع �ت �م��دت عليها
ال� �ح� �ك ��وم ��ة البريطانية،
صديقة ع�لاوي ،للحصول
ع�ل��ى ت�ف��وي��ض م��ن مجلس
العموم للمشاركة في حرب
على
ج� � ��ورج ب � ��وش االب� � ��ن ّ
ب�ل�اد ال��راف��دي��ن ،ب�ّح�ج��ة أن
العراق أصبح يمثل خطرًا
كبيرًا على أمن اململكة.
ي� ��رأس ع�ل��اوي م �ن��ذ بداية
التسعينات« ،حركة الوفاق
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي» ،ال� � �ت � ��ي أعلن
ان �ط�ل�اق �ت �ه ��ا م� ��ن بيروت.
واستطاع أن يروج بطريقة
ج�ي��دة لحركته ه��ذه طيلة
مستعينًا
ال �ت �س �ع �ي �ن��ات،
ّ
بعالقاته الغربية ،ما مكنه
من فرضها كأحد األطراف
ال�خ�م�س��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة التي
ش��ارك��ت ف��ي االج�ت�م��اع��ات ال�ت��ي نظمتها وزارة
الخارجية األميركية لجمع املعارضة العراقية
في لندن ،وف��ي كردستان ال�ع��راق .ول��م تستطع
ال �ح��رك��ة م�ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا ح�ت��ى س �ق� ّ�وط النظام
العراقي بقيادة ص��دام حسني أن تمثل تهديدًا
حقيقيًا ل�ه��ذا ال�ن�ظ� ّ�ام ،وت�ح��دي��ًا ك�ب�ي�رًا للوضع
القائم في الداخل ألنها لم تتمتع بقوة حقيقية
على األرض ،بخالف بعض األح��زاب املعارضة
األخرى.
إل��ى ّجانب عالقاته الوثيقة بلندن وواشنطن
وص ��ن ��اع ال� �ق ��رار ف ��ي ال �ع��اص �م �ت�ين الغربيتني،
يتمتع ع�ل�اوي ب�ع�لاق��ات ج�ي��دة م��ع السعودية
والكويت ،وهو زار اململكة منذ فترة ،واستقبله
فيها امللك عبد الله ورئيس االستخبارات مقرن
بن عبد العزيز.
يتزعم ع�لاوي ال�ي��وم الئحة «القائمة العراقية
ّ
امل��وح��دة» االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ع��د م��ن اللوائح
القوية في االنتخابات العراقية ،وهو مرشحها
لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة التي
ستنتج م��ن االن �ت �خ��اب��ات .اس�ت�ط��اع ج�م��ع أكبر
ّ
األس� �م ��اء ال �ع��راق �ي��ة ف��ي الئ �ح �ت��ه ال �ت��ي ت �ع��د من
األق ��وى ،ووق��ف ض��د ق��رار منع بعض مرشحي
الئحته من الترشح بحجة ماضيهم البعثي.

مواطنون يطلعون على لوائح املرشحني أمام مركز اقتراع في بغداد (ثائر السوداني ـ رويترز)

بغداد ــ زيد الزبيدي
َ
ُيعد ائتالف «العراقية» رقمًا صعبًا
ف ��ي امل� �ع ��ادل ��ة ا ّل �س �ي��اس �ي��ة العراقية
الجديدة ،رغم أن��ه كان موجودًا على
نحو غير منظور ،حتى في البرملان
املنتهية والي�ت��ه .ك��ان ه�ن��اك ن��وع من
ال�ت�ن��اغ��م ب�ين م�ك��ون��ات��ه ف��ي التصدي
ّ
ل� �ل� �ع ��دي ��د م � ��ن امل� � �ش � ��اري � ��ع ،ح� �ت ��ى إن
رئيس الجمهورية جالل الطالباني،
وص � � ��ف ك� �ت� �ل ��ة «ال � � �ع� � ��راق � � �ي� � ��ة» ،ومن
ت�ح��ال�ف��وا م�ع�ه��ا ف��ي ب�ع��ض املواقف،
ب�ـ«ال�ت�ك�ت��ل امل �ش �ب��وه» ،ع�ن��د ل�ق��ائ��ه مع
م �ه��دي ال �ح��اف ��ظ ،إث� ��ر ان �س �ح��اب��ه من
«العراقية» ،بعد إقرار قانون األقاليم
تشرين األول .2006
واملحافظات ،في
ّ
إقرار كان نصابه متعذرًا ،حتى دخل
القاعة النائبان حميد مجيد موسى
وم�ف�ي��د ال �ج��زائ��ري ومعهما الحافظ
وصفية السهيل ،ليحققوا النصاب
عند ح��ده األدن��ى 138 :من أص��ل 275
نائبًا.
ّ
كتلة العراقية فقدت
أن
من
الرغم
وعلى
ّ
بعض أعضائها ،إال أن�ه��ا وج��دت من
هم أكثر انسجامًا معها ،وخصوصًا
األطراف الذين يحاولون االبتعاد عن
ال�ن�ه��ج ال�ط��ائ�ف��ي ،م��ا ج�ع��ل حظوظها
مرتفعة انتخابيًا ،وح�ت��ى باملنافسة
ع � �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ال � �ح � �ك ��وم ��ة بشخص
رئيسها إياد عالوي.
وب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال� ��وض� ��ع العراقي،
ّ
يعد االبتعاد عن الطائفية أم�رًا بالغ
األه �م �ي��ة .وف��ي ال��وه�ل��ة األول� ��ى ،انجرّ
ك�ث�ي��رون وراء ج�ه��ات طائفية ّأعلنت
تخليها عن النهج الطائفي ،إال أنها لم
تستطع ذلك ،بحكم تركيبتها ،والفكر
ال� ��ذي ت �ك��ون��ت ب �م��وج �ب��ه .ف��ي املقابل،
تعد تركيبة «العراقية» منذ بداياتها

تدخل األمم المتحدة
جعل مفوضية
االنتخابات تكتفي
بحذف المطلك والعاني
ل �ي �ب��رال �ي��ة غ �ي��ر ط��ائ �ف �ي��ة ،وإن كانت
ت�ت�خ��وف م��ن ك�ل�م��ة «ع�ل�م��ان�ي��ة» ،التي
أصبحت تطرحها اليوم بجرأة أكبر،
بعد انحسار املد الديني السياسي.
وب �ع��دم��ا ك��ان��ت «ال �ع��راق �ي��ة» ،ممثلة
بحركة الوفاق الوطني التي يقودها
إي� ��اد ع �ل��اوي ،م��ؤل �ف��ة م��ن تشكيالت
الخارج اآلتية مع االحتالل ،أصبحت
في تشكيلتها الجديدة «مختلطة»،
وقد يغلب فيها عراقيو الداخل.
ُ
وأعلن التكتل الجديد خالل احتفال
أق �ي��م ف ��ي ف �ن��دق ال��رش �ي��د ف ��ي بغداد
ف � ��ي  16ك � ��ان � ��ون ال � �ث� ��ان� ��ي املاضي،
وج� ��رت ت�س�م�ي��ة ج�م�ي��ع شخصيات
ائ�ت�لاف «ال�ع��راق�ي��ة» ،ال�ت��ي ستشارك
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة املقبلة،
وم ��ن أب��رزه��ا أي ��اد ع�ل��اوي ،ورئيس
ال�ج�ب�ه��ة ال �ع��راق �ي��ة ل �ل �ح��وار الوطني
ال � �ن� ��ائ� ��ب ص � ��ال � ��ح امل � �ط � �ل� ��ك ،ونائب
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ح��ال��ي طارق
ال �ه��اش �م��ي ،ون ��ائ ��ب رئ �ي��س الوزراء
راف � ��ع ال� �ع� �ي� �س ��اوي ،ورئ� �ي ��س تجمع
«عراقيون» أسامة النجيفي ،ورئيس
تجمع ً املستقبل النائب ظافر العاني.
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ع � ��دد م� ��ن الشخصيات
األخرى ،بينها عضو مجلس الحكم

