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االنتخابات العراقية وبعبع حكومة الغالبية
عالء الالمي *
في مناسبة سابقة («األخبار» 10 ،2268 ،نيسان
 )2014كنا قد خلصنا إلى التساؤل عن االحتمال
األرج��ح بني ثالثة احتماالت قد تتمخض عنها
االنتخابات التشريعية في العراق نهاية نيسان
ال � �ج ��اري .وه� ��ي :ف ��وز ق��ائ �م��ة امل��ال �ك��ي وح�ل�ف��ائ��ه
بغالبية نيابية تمكنه من تشكيل الحكومة ،أو
ي�ح��دث ال�ع�ك��س وت�ش�ك��ل ق��وى ت�ح��ال��ف «أرب �ي��ل -
َّ
النجف» تلك الحكومة ،أو أن هناك خيارًا ثالثًا
ي�ق��ود إل��ى تشكل «ائ �ت�لاف األق��وي��اء» كما سمي
ذات ي��وم ب�ين «دول ��ة ال�ق��ان��ون» وط��رف كبير من
التحالف السابق ،كأن يكون ائتالف النجيفي أو
املطلك أو كالهما هو األرج��ح ،وعندها يتحول
ال �ط��رف ال �ك��ردي (ال �ت �ح��ال��ف ال �ك��ردس �ت��ان��ي) إل��ى
ط ��رف ث��ان��وي ي�م�ث��ل ث�ق�ل��ه ال�س�ك��ان��ي ال غ�ي��ر في
ال�ح�ك��م أو ينتقل إل��ى امل�ع��ارض��ة ت��ارك��ًا التمثيل
ال � �ك ��ردي ل ��وج ��ود رم� � ��زي ،وب� �ه ��ذا ت �ن �ت �ه��ي ف �ت��رة
دك �ت��ات��وري��ة األق �ل �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ع�ل��ى ال�غ��ال�ب�ي��ة
ال�س�ك��ان�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ،وال �ت��ي ك��ان��ت ق��ائ�م��ة ط��وال
العقد املاضي.
وال��واق��ع ف��إن حالة التشوش والتخبط السائدة
ف ��ي امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي ال �ع��راق��ي ال ت�س�م��ح لنا
ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى إج��اب��ة قطعية ح ��ول أرج�ح�ي��ة
ه��ذا االح �ت �م��ال أو ذاك ،غ�ي��ر أن خ �ي��ار ال�ف��وض��ى
والتشتت وع��دم االستقرار سيبقى هو األق��وى،
والذي قد يقود الحقًا إلى سيناريوهات خطيرة
منها االن �ق�لاب العسكري أو م��وج��ة ج��دي��دة من
االقتتال الطائفي.
ل�ق��د أن�ت�ج��ت ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي أطلقها
االح �ت�لال ف��ي ال �ع��راق واق�ع��ًا سياسيًا ودس�ت��ورًا
وم� �ج� �م ��وع ��ة م� ��ؤس � �س� ��ات م ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ب �ع �ض �ه��ا
بعضًا ،وف��ق م��ا يمكن أن نطلق عليه «تصميم
املتاهة» التي ال يمكن اإلفالت منها إال بكسرها
وإط � �ل� ��اق ع �م �ل �ي��ة س �ي ��اس �ي ��ة م� �غ ��اي ��رة ل� �ه ��ا ف��ي
األس��س وامل �س��ارات ،ولها مدخل وم�خ��رج متفق
عليهما دستوريًا .ولعل ما تمخض عن دورات
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي ج��رت
ح�ت��ى اآلن أع�ط��ى ص��دق�ي��ة ك��اف�ي��ة ل�ه��ذا التحليل
واالس�ت�ن�ت��اج��ات امل�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى أس��اس��ه وه ��ذا ما
ستفعله االنتخابات الوشيكة.
أم� ��ا ح �ك��وم��ة ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ت��رف��ع
شعارها أط��راف ع��دة ،فهي لن تكون في أحسن
األح��وال إال حكومة محاصصة طائفية ولكنها
ً
ستكون «محاصصة ُم ّ
حسنة» قليال ،فليس من
امل�م�ك��ن ألي ط ��رف ك ��ان تشكيل ح�ك��وم��ة غالبية
يغيب عنها ممثلو األك ��راد أو ال�ع��رب السنة أو
الشيعة طاملا أن املجتمع العراقي يفتقر اليوم
إل ��ى االن ��دم ��اج امل�ج�ت�م�ع��ي وال �س �ي��اس��ي العميق
وال ��راس ��خ ،وامل �ع� ّ�ب��ر ع��ن نفسه ف�ك��ري��ًا وسياسيًا

ون� �ف� �س� �ي ��ًا ،وال� � � ��ذي ي �ن �ت��ج ب� ��ال � �ض� ��رورة أح ��زاب ��ًا
سياسية «وطنية» بمعنى أنها تشمل الجغرافيا
والديموغرافيا العراقية كلها .وه��ذه األح��زاب،
شئنا أم أبينا ،ال وج��ود لها في ال�ع��راق ،فحتى
ال�ح��زب الشيوعي ال�ع��راق��ي ،على ضعفه الراهن
ومناقبية وعراقة تجربته وتراثه املضيء أصبح
حزبني :واحد إلقليم كردستان ،واآلخر ملا تبقى
من العراق.
غ�ي��ر أن خ �ي��ار ال�ت�م�ث�ي��ل امل�ح��اص�ص��ات��ي لجميع
املكونات ،ولكن بتمثيل حزبي أضيق سيضمن
ت�ح�ق�ي�ق��ه ت �ح��ال��ف «أرب� �ي ��ل  -ال �ن �ج��ف» ب��وج��ود
ً
التيار الصدري وربما ح��زب الحكيم مستقبال،
إض ��اف ��ة إل ��ى رك �ن �ي��ه األس��اس �ي�ي�ن ال �ك��ردس �ت��ان��ي
وائتالف النجيفي .أم��ا املالكي فسيكون صعبًا
ع �ل �ي��ه ض �م��ان م �ش��ارك��ة ك ��ردي ��ة ح �ت��ى إذا حقق
نتائج تفوق نتائج االنتخابات السابقة أي 98
مقعدًا .ولكنه قد ينجح في تدبير تمثيل كردي
من خارج تحالف «البارزاني ـ الطالباني» ،لكن
هذا غير مضمون تمامًا ،وأسهل من ذلك عليه،
سيكون ضمان مشاركة ممثلني عن العرب السنة
من حلفائه التقليديني على ضعفهم .نحن إذن
ب��إزاء محاصصة طائفية صريحة ول�ك��ن «على
الضيق» كما يقال في اللهجة اللبنانية الجميلة،
وه��ذا يعني ب�ق��اء رك��ائ��ز ن�ظ��ام الحكم ال��ذي ولد
بعد االحتالل كما هي من حيث الجوهر.
إن ال�ح��ال��ة ال�ع��ام��ة للمشهد ال�س�ي��اس��ي ال�ع��راق��ي
ع �ش �ي ��ة االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ال ت �ع �ط��ي
م �ص��داق �ي��ة ل�ل�ت�ح��ال�ي��ل ال��ذاه �ب��ة إل ��ى أن امل�ع��رك��ة
ه��ي ب�ين أن�ص��ار املحاصصة الطائفية وأنصار
امل��واط �ن��ة وامل � �س� ��اواة ،وال ه ��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ذات ��ه
م�ع��رك��ة ب�ين دع ��اة امل� ُ�رك��زي��ة ودع� ��اة ال�لام��رك��زي��ة،
فحتى املركزية  -إن ق� ّ�در لها أن تقوم ذات يوم،
س��واء كانت بقيادة املالكي أو بقيادة «تحالف
أرب �ي ��ل ال �ن �ج��ف»  -س �ت �ك��ون م��رك��زي��ة ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة
املحاصصاتية التي ُح ِر َم منها أحد الطرفني.
غير أن التجربة أثبتت حتى اآلن أن التحالف
الحكومي الذي سيكون الكردستاني طرفًا مؤثرًا
ّ
سيرسخ نظام املحاصصة بشكلها الجديد،
فيه
وي�م�ن��ع ت�م��ام��ًا أي اح�ت�م��ال ل�لاق �ت��راب م��ن نهاية
نفق املتاهة ،متاهة العملية السياسية القائمة،
ً
وس�ي�ب�ط��ل أي م�ح��اول��ة م �ث�لا ل�ت�ع��دي��ل ال��دس�ت��ور
االح �ت�لال��ي امل�خ�ت��ل وب �ق��وة ط��ائ�ف�ي��ًا ،ف��ال��زع��ام��ات
الكردية جمعاء أعلنت بوضوح وفي مناسبات
كثيرة أنها تعتبر أي تعديل جوهري ومهم على
م��واد الدستور ع��دوان��ًا سافرًا على مكتسباتها
مل��ا بعد  ،2003رغ��م أن ه��ذا الدستور يسمح في
إح ��دى م� ��واده (امل � ��ادة  )142ب��إج��راء ال�ت�ع��دي�لات
عليه ولكن بشروط صعبة.
أم��ا ل��و ق��در ل�لاح�ت�م��ال اآلخ ��ر ،أي ق �ي��ام تحالف
ْ
األق��وي��اء ب�ين بقايا العراقية ودول��ة ال�ق��ان��ون إن

ّ
حافظت على وزنها أو زادته أن يتحقق ،فسيكون
ت�ع��دي��ل ال��دس�ت��ور أول وأه ��م ع�م��ل حقيقي يقوم
به التحالف الحاكم .وليس ممكنًا اليوم ،وقبل
معرفة نتائج االنتخابات املقبلة ،التكهن بإمكان
تكرار التجربة والحكم على نجاعتها كحل .ومن
الطبيعي أن نتوقع رفضًا قويًا لهذا السيناريو
قد يصل إلى درجة التهديد باالنفصال وإعالن
دول��ة مستقلة م��ن قبل ال��زع��ام��ات الكردية ألنها
س�ت�ك��ون ال �خ��اس��ر األك �ب��ر م �ن��ه ،غ�ي��ر أن ال��وض��ع
ال� ��دول� ��ي واإلق �ل �ي �م ��ي وق � ��وة ال �ت �ح��ال��ف ال �ح��اك��م
ْ
إن ت �ش �ك��ل ،س�ت�ك�ب��ح ه ��ذه ال ��زع ��ام ��ات وت�ق�ن�ع�ه��ا
بحجمها ووزنها الحقيقيني وتنهي دكتاتورية
األقلية القومية على الغالبية السكانية العراقية
كما أسلفنا .بالعودة إلى شعار وهدف حكومة
الغالبية السياسية ،ف��ال��واق��ع ،أن امل��ال�ك��ي ليس
ال�ط��رف ال��وح�ي��د ال��ذي ي��ري��د ه��ذه الحكومة ،وله
أسبابه املتصلة  -كما يتهمه خصومه  -بسعيه
ل�ح�ك��م ف� ��ردي ض �م��ن امل �ح��اص �ص��ة ذات� �ه ��ا ،ب��ل إن
هؤالء الخصوم يريدون ذلك أيضًا ،وقد شرعوا
ً
فعال بمفاوضات وعمليات تنسيق مبكرة ،قد ال
تخلو م��ن روائ��ح ال�ح��روب اإلع�لام�ي��ة والنفسية
امل��واك �ب��ة ل�ل�ح�م�لات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ي �ش ��ارك فيها
الجميع إال املالكي وائ�ت�لاف��ه فهي كما قلنا في
مناسبة سابقة انتخابات إس�ق��اط أو التجديد

ل �ل �م��ال �ك��ي ب��ام �ت �ي��از .أم� ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل��آل
واأله � � ��داف امل �ع �ل �ن��ة ل �ل �ق��وى ال��رئ �ي �س �ي��ة ،فيمكن
مالحظة ن��وع م��ن التناقضات املضحكة والتي
تصل إل��ى درج��ة الالمنطق .فحني أعلنت قائمة
رئ�ي��س ال ��وزراء «دول ��ة ال�ق��ان��ون» ان�ه��ا تستهدف
ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة غ��ال �ب �ي��ة ،ه��اج �م �ه��ا ال�ت�ح��ال��ف
ً
الكردستاني ألن��ه اعتبر ه��ذا الهدف مستحيال،
وال يتحقق إال ب�ع��ودة الحكم امل��رك��زي ال�ص��ارم،
وينطوي على إق�ص��اء وتهميش أح��د املكونات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة امل� �ه� �م ��ة ،وامل � �ق � �ص� ��ود ه� ��و إق� �ص ��اء
ال��زع��ام��ات ال�ك��ردي��ة التقليدية التي يمثلها هذا
التحالف وال�ت��ي ت�ح��اول اح�ت�ك��ار تمثيل املكون
ال� �ك ��ردي ،ول�ك�ن��ه – ال �ك��ردس �ت��ان��ي – ي�ن�س��ق على
أعلى املستويات من أجل تشكيل حكومة غالبية.
ي �ت �ض��ح م �م��ا س �ب��ق ،أن م ��ن ي��رف �ض��ون ح�ك��وم��ة
الغالبية السياسية يرفضونها إذا كانت بقيادة
أو م�ش��ارك��ة ائ �ت�لاف امل��ال�ك��ي ،ولكنهم معها إذا
كانت بقيادتهم وتحت هيمنتهم .وه��ذا الخيار
يعني ضمن ما يعني انتقال قائمة املالكي إلى
ّ
امل�ع��ارض��ة .وه��و يعني أي�ض��ًا ،أن قائمة املالكي
إذا ف��ازت بعدد جيد من املقاعد يقترب من مئة
وع�ش��ري��ن م�ق�ع�دًا ،فهي ستكون بحاجة إل��ى 44
مقعدًا يوافرها لها من سيبقى معها من حلفاء
«م��ن ال�ق��وائ��م الشيعية» أو املستقلني .وال��واق��ع

من يرفضون
حكومة
الغالبية
السياسية
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إذا كانت
بقيادة أو
مشاركة
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املالكي
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االستيقاظ الروسي
محمد سيد رصاص *
بعد قيام الوحدة األملانية عام  ،1871كان هناك
م�لام��ح استيقاظ أمل��ان�ي��ة ك��ان م��ن ال��واض��ح أنها
ستقلقل النظام الدولي القائم بزعامة بريطانيا
منذ انتصارها على فرنسا في ح��رب السنوات
السبع ( )1763 - 1756قبل تكريس ه��ذا النظام
في مؤتمر فيينا عام  1815عقب هزيمة نابليون
في واترلو .كان بسمارك واعيًا ملخاطر استفزاز
ل �ن��دن ،ل��ذل��ك ح ��اول ت��أك�ي��د م �ع��ادل��ة« :ب��ري�ط��ان�ي��ا
وح��ش ب�ح��ري ،وأمل��ان�ي��ا وح��ش ب��ري ،يجب أن ال
يصطدما» .ومن هنا لم يحاول مد يده ملا وراء
البحار خ��ارج ال�ق��ارة األوروب�ي��ة ،ومقدمًا برلني،

بعد هزيمة فرنسا عام  ،1870كعامل لالستقرار
األوروب � � � ��ي ،وك �ح��اج��ز أم � ��ام ال �ع �م�ل�اق ال��روس��ي
ف ��ي ال� �ش ��رق ،وك �ك��اب��ح أم� ��ام ال �ت��وس��ع ال�ف��رن�س��ي
ف��ي ال��وس��ط األوروب � ��ي ك��ال��ذي ح��اول��ه نابليون
ب��ون��اب��رت ( .)1815 - 1799ب�ع��د ع ��زل ب�س�م��ارك
عام  1890اتجهت برلني نحو سياسة معاكسة
ملستشارها الحديدي السابق ،وهو ما أدى إلى
ن�ش��وب ال�ح��رب العاملية األول��ى ث��م الثانية التي
اشتعل حريقها من رماد األولى.
ل��م تستطع واش�ن�ط��ن ب�ع��د ه��زي�م��ة م��وس�ك��و في
ً
الحرب ال�ب��اردة أن تحافظ طويال على وضعية
«القطب الواحد للعالم» :تعثرت في كابول ،2001
وف��ي بغداد  ،2003وم��ال ميزان القوى اإلقليمي
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رئيس التحرير ـ المدير المسؤول
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ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس ��ط ،ال�ت��ي ك��ان يسميها
ال�ج�ن��رال دي �غ��ول «ق�ل��ب ال �ع��ال��م» ،لغير مصلحة
واش �ن �ط��ن «ب �ع��د ت�ح��ول�ه��ا ل �ق��وة ش ��رق أوس�ط�ي��ة
إث��ر مجيئها بجنودها ألفغانستان وال �ع��راق»
من خالل نتائج حرب تموز  ،2006وغ��زة ،2007
وبيروت  7أيار  ،2008وبغداد  25تشرين الثاني
( 2010امل��ال�ك��ي ول�ي��س ع�ل�اوي رئيسًا ل �ل��وزراء)،
وم� ��ن ث ��م س �ق ��وط ح �ك��وم��ة س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ف��ي

حصيلة «الربيع العربي»
قد أتاحت المجال لزيادة قوة
موسكو وطهران
ب �ي��روت ف��ي  12ك��ان��ون ث��ان��ي  :2011ك��ان��ت ه��ذه
امل �ي�ل�ان��ات ل �ل �م��وازي��ن ل�غ�ي��ر م�ص�ل�ح��ة واش�ن�ط��ن
عائقًا أمام تجيير األميركيني لـ«الربيع العربي»
ال�ب��ادئ إسقاطه للحكام ّفي تونس بعد يومني
من ذلك الحدث البيروتي ملا استقال وزراء قوى
 8آذار ،وأسقطوا حكومة الحريري أثناء لحظة
اجتماعه بالبيت األبيض مع الرئيس األميركي.
وع�م�ل�ي��ًا إذا أري� ��د ق �ي��اس األح� � ��داث ب�ن�ت��ائ�ج�ه��ا،
وليس بمسارها ،فإن حصيلة «الربيع العربي»
ق��د أت��اح��ت ع�ب��ر االض �ط��راب ال��داخ�ل��ي ف��ي ب�ل��دان
امل�ن�ط�ق��ة امل �ج��ال ل ��زي ��ادة ق ��وة م��وس �ك��و وط �ه��ران

إقليميًا ،فيما لم تستطع واشنطن ،رغم حلفها
م ��ع اإلس �ل ��ام ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ص �ع��د ل�ل�س�ل�ط��ة
ف��ي ال �ق��اه��رة وت��ون��س وش� ��ارك ب�ه��ا ف��ي صنعاء
وط ��راب� �ل ��س ال � �غ� ��رب وت� ��زع� ��م ال � �ح� ��راك ال� �س ��وري
امل �ع��ارض ،أن تصبح أق ��وى ش��رق أوس�ط�ي��ًا وأن
تعوض تراجعاتها االقليمية.
عبر هذا عن ضعف عند «القطب الواحد للعالم»،
على األرج��ح أنه يمكن تفسيره باجتماع األزمة
امل��ال �ي��ة  -االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي س ��وق ن �ي��وي��ورك في
أيلول  2008مع التجربة الفاشلة لألميركي في
أفغانستان وال �ع��راق .ت��راف��ق ه��ذا م��ع استيقاظ
روس � � ��ي ب � � ��دأت م�ل�ام� �ح ��ه ف� ��ي ال� �ش� �ه ��ر ال �س��اب��ق
ألزم ��ة س��وق ن �ي��وي��ورك ع�ب��ر ال �ح��رب ال��روس �ي��ة -
الجورجية ،ثم عبر مكاسب موسكو في الحدائق
السوفياتية السابقة في أوكرانيا وقرغيزيا .لم
يقتصر ه��ذا االستيقاظ على املحيط االقليمي
ال� ��روس� ��ي ،ب ��ل ت��رج��م ع��امل �ي��ًا م ��ن خ �ل�ال تشكيل
م��وس �ك��و ل �ت �ك �ت��ل ع ��امل ��ي م ��ع ب �ك�ي�ن ون �ي��ودل �ه��ي
وبرازيليا في  16حزيران  2009من خالل إنشاء
م�ج�م��وع��ة «ال �ب��ري �ك��س» (ان �ض �م��ت إل�ي�ه��ا جنوب
أفريقيا عام  )2010التي دعت إلى تشكيل «نظام
عاملي متعدد األقطاب» .في األزمة السورية ،ومن
خ�لال ث�لاث فيتوات مزدوجة روسية  -صينية،
أعلن ه��ذا التكتل فعاليته ف��ي أكبر أزم��ة دولية
نشبت ف��ي ع��ال��م م��ا بعد ال�ح��رب ال �ب��اردة .وق��ام،
ب��ال�ت�ح��ال��ف م��ع إي � ��ران ،ب�م�ن��ع ال�ح�ل��ف األم�ي��رك��ي
– األوروب � � ��ي – ال �ت��رك��ي – ال�خ�ل�ي�ج��ي بتحقيق
أجنداته عبر الصراع السوري ال��ذي تحول إلى

