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  ١ أنفاسها السياسة العراقية تلتقط
 

  دانيال أنس القيسي
  

ختطّى عائقاً  قد فهو. يقترب نوري املالكي اآلن أكثر من أي وقت مضى من الفوز بوالية ثانية رئيساً لوزراء العراق
دولة القانون  أظهر رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتالف كما. أساسياً يتمثّل مبعارضة التيار الصدري لتولّيه املنصب

مرة أخرى أنه يتحلّى باجللَد وطول األناة، فقد أبقى املفاوضات مفتوحة وتكلّلت جهوده بالنجاح بعد سبعة أشهر 
صحيح أنّ السباق مل ينته بعد، لكن تسمية التحالف الوطين للمالكي سامهت يف تسريع العملية وأطلقت . متواصلة

  .قينيحركة ناشطة يف أوساط السياسيني العرا

  
أيلول، عقد التحالف الوطين اجتماعات غري حامسة وأرجأ أخرى، وحتدثت تقارير يف الصحافة /يف أواخر سبتمرب

العراقية والعربية عن ممارسة إيران ضغوطاً على مقتدى الصدر للموافقة على تسمية املالكي لرئاسة الوزراء على الرغم 
أيلول أقر /وكان للصدر بيان معبِّر يف أواخر سبتمرب. ٢٠٠٨ري العام من أنّ األخري قاد محلة ضد جيش املهدي الصد

السياسة "فقد كتب ألنصاره . فيه بتعرضه إىل الضغوط وحضر قاعدته للقرار الذي اتخذه يف وقت الحق من األسبوع
  ".اعلموا أن السياسة هي أخذ وعطاء"، وتابع "القلب هلا

  
ف الصدريون جنباً إىل جنب مع ممثّلي ائتالف دولة القانون لتسمية املالكي تشرين األول، وق/يف األول من أكتوبر

لكن غياب ثالثة مكونات أساسية يف التحالف الوطين العراقي من االجتماع، كان مقدمة لتعقيد األمور . لوالية ثانية
ة عمار احلكيم املشاركة يف فقد رفض حزب الفضيلة اإلسالمي والس األعلى اإلسالمي العراقي بزعام. أكثر فأكثر

فتمكّن التحالف من جتاوز آليات االختيار . االجتماع، وكذلك تنظيم بدر التابع للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي
الداخلية املتفق عليها مسبقاً وإقرار تسمية املالكي من دون تصويت، ما أثار نفور األشخاص الذين تبنوا مواقف 

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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ه كان برئاسة الوزراء، مع العلم بأن ومن دون دعمهم، بات االلتباس حييط فجأةً بفوز املالكي .مناهضة بشدة لتسميته
  . يفترض أن يكون حمسوماً

  
  حتفّظات شركاء أساسيني

  
التيار الصدري وائتالف دولة القانون أنّ اخلالف مع الس األعلى اإلسالمي العراقي وحزب الفضيلة يقتصر  اعترب

لس األعلى اإلسالمي العراقي . ية، وميكن حلّها من خالل تقدمي ضمانات إىل األطراف املعترِضةعلى أمور فنتساور ا
. خماوف جدية بشأن املالكي، لكنه حرص مع تنظيم بدر والفضيلة على ترك جمال للمصاحلة داخل التحالف الوطين

  .ا له أيضاًفقد أعلنا أنهما لن يعطّال تسمية املالكي، لكنهما لن يصوت

  
أما الس األعلى اإلسالمي . حافظت الفضيلة على موقف غامض، مع دون احنياز واضح للمالكي أو ملعارضيه

العراقي، فسوف يف الدفع حنو تسمية نائب الرئيس عادل عبد املهدي الذي أوضح أنه اليزال مرشحاً لرئاسة الوزراء، 
بيد . تضم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد عالوي ومن شأنه أن حياول تشكيل حكومة وحدة وطنية

أن قادة الس األعلى اإلسالمي حذّروا من أنه إذا مل تؤخذ تظلمات الس وحزب الفضيلة يف االعتبار، فسوف 
قيام القائمة العراقية والس األعلى يف الواقع، أُنشئت جلنة ثالثية ملناقشة إمكانية . يضطران إىل إقامة إتفاقية مع القائمة

  خبطوة موحدةوحزب الفضيلة  اإلسالمي العراقي

  
  يةالعراق القائمة خيارات

  
االنضمام إىل املالكي يف : رابع هلما سوى املقاطعة غري بناءة اليوم، أمام رئيس القائمة العراقية عالوي ثالثة خيارات ال

ل بديالً عن املالكي مقبوالً على نطاق واسع، أو املشاركة يف جملس حكومة وحدة، أو إنشاء ائتالف مضاد يشكّ
يف الواقع، يبدو أن فرص عالوي باحلصول على تسميته لرئاسة الوزراء وتشكيل احلكومة . النواب من موقع املعارضة

، فقد يتراجع عن سعيه وإذا تقبل هذا األمر. بل معدومة، نظراً إىل أن شخصيته مثرية لالنقسام بقدر املالكي ضئيلة ال
  ).أو شخصية أخرى حتظى بالقبول(إىل الفوز برئاسة الوزراء ويؤيد تسمية عبد املهدي 
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فقد انكبا . من جهة أخرى، يستعد اإلئتالفان صغريا احلجم، قائمة التوافق وإئتالف وحدة العراق، ملرحلة املقايضة

وقد دعا زعيم . ، ويسعيان إىل رص صفوفهما لتوحيد قوامهاعلى العمل منذ تسمية املالكي من قبل التحالف الوطين
التوافق، رشيد العزاوي، إىل توزيع املناصب املهمة بني اموعات األساسية يف العراق سواء شاركت القائمة العراقية 

لقليلة املاضية، تريان فبعدما وقفت قائمة التوافق وحتالف الوحدة الوطنية جانباً يف األشهر ا. يف احلكومة أم مل تشارك
وهذا الوضع يذكّر بأول . اآلن فرصة ساحنة قد تتيح هلما متثيل السنة يف احلكومة املقبلة إذا قاطعتها القائمة العراقية

حكومة عراقية بعد رحيل صدام حسني، عندما عمدت غالبية السنة إىل املقاطعة، وكانت قائمة التوافق اموعة السنية 
  .مقعداً نيابياً ٤٤وحيدة يف جملس النواب مع األساسية ال

  
لقد تعلّم السنة . لكن هذه املرة، من املستبعد أن تنفّذ القائمة العراقية ديداا وترفض التعاون مع حكومة جديدة

دروساً صعبة يف األعوام القليلة املاضية من اإلقصاء الذي فرضوه هم على أنفسهم وحرمهم املشاركة يف تشكيل 
لكن بعد سبعة أشهر من املفاوضات، فإنه ليس من املرجح ان العراقية لن تقبل أن تكون يف . حلكومة ووضع الدستورا

ويف عالمة على احلذر ، قال حسن العلوي من القائمة العراقية بعد تسمية املالكي إنّ العراقية تنوي مقاطعة . املعارضة
  .ا القرار بالنيابة عن كل السنةميكنها اتخاذ هذ حكومة يشكّلها املالكي، لكن ال

  
  األكراد صناع املَلك من جديد؟

  
 ١٦٣وحيتاج أي مرشح لرئاسة الوزراء إىل . بات واضحاً اآلن أن األكراد سيحملون جمدداً مفتاح تشكيل احلكومة

د السحري من دون أصوات التحالف صوتاً كي يفوز باملنصب، ومن غري احملتمل أن ينال أي من املرشحني ذلك العد
  .الكردستاين الثالثة واألربعني

  
صحيح أن التحالف الكردستاين يقيم عالقات وثيقة مع الس األعلى اإلسالمي العراقي وعلى األرجح أنه سيأخذ 

من يلبي احلد  مواقفه يف احلسبان، لكن غالب الظن أن األكراد سيعتمدون يف اية املطاف مقاربة براغماتية ويدعمون
 ٦وأعلن مفاوض التحاف الكردستاين ونائب رئيس الوزراء السابق، روز نوري شاويس يوم . األدىن من مطالبهم

مل تشكيل احلكومة قبل اية السنة، ان األكراد على تتشرين األول أنه على الرغم من انه ال يتوقع أن يك/أكتوبر
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وقد قدمت األحزاب . اىل انه قد يضطر تشكيل حكومة أغلبية نيابيةوشك التوصل إىل اتفاق مع املالكي، ملمحا 
  .مطلباً، بعضها قابل للتفاوض فيما البعض اآلخر غري قابل للتفاوض ١٩الكردية الئحة من 

  
دعم مرشحي التحالف الكردستاين ملنصبي الرئيس وأمني عام ) اليت وصفها بعض املراقبني باملضنية(وتتضمن املطالب 

ضمن ) اليت تنص على إجراء إحصاء سكّاين واستفتاء يف كركوك(من الدستور  ١٤٠الوزراء، وتطبيق املادة جملس 
وتتضمن الالئحة أيضاً املطالبة مبنح األكراد حق . فترة سنتني، وإقرار قوانني املياه والنفط والغاز يف غضون عام واحد

  .ت أخرى تؤثّر يف اإلقليم الكرديارافرض فيتو على املرشحني للوزارات السيادية وأي وز

  
  حمتملة تشكيالت

  
يف مرحلة معينة، كان ينقص التحالف الوطين أربعة مقاعد فقط لتأمني األصوات املئة والثالثة والستني الضرورية 

املالكي  لكن مبا أنّ الس األعلى اإلسالمي العراقي وحزب الفضيلة اختارا حتدي. لتسمية رئيس وزراء يف الربملان
مقعداً من اجلبهة الوطنية اليت كانت موحّدة من قبل، لكن قد تبقى حظوظه يف  ٢٨بدالً من دعمه، خسر األخري 

صوتاً من التحالف الوطين  ٤٢صوتاً من ائتالف دولة القانون و ٨٩تشكيل احلكومة مرتفعة مع حصوله على تأييد 
. عدد األصوات اليت كان ليحصل عليها قبل أسبوع من تسميته صوتاً تظلّ دون ١٣١ حوايلالعراقي، أي ما جمموعه 

، كما يتفاوض مع الكتلتني السنيتني الصغريتني، التوافق )مقاعد ٧(واليوم يأمل املالكي يف استعادة دعم حزب الفضيلة 
ات لن يتمكّن لكن املالكي الذي يبحث عن الدعم يف خمتلف االجتاه). مقاعد جمتمعني ١٠(وحتالف الوحدة الوطنية 

صوتاً، اللهم إال إذا حصلت تغريات إعجازية يف تصويت األحزاب األساسية األخرى أو يف التصويت  ١٦٣من نيل 
  .الكردي

  
تنظيم بدر وحزب الفضيلة والقائمة العراقية، فسوف حتصل القائمة /إذا نشأ تكتل بني الس األعلى اإلسالمي العراقي

بدر والفضيلة، /اب الثمانية والعشرين الذين ينتمون إىل الس األعلى اإلسالمي العراقيعلى تأييد النو) مقعداً ٩١(
ولن يكون أمام ائتالف مماثل من خيار سوى . ١٦٣لكن اموع سيظلّ أقلّ بكثري من عدد األصوات الضرورية أي 

يلقى بعضها معارضة شديدة من القوميني استمالة التصويت الكردي والتفاوض على املطالب الكردية اليت من احملتم أن 
على األرجح   لكن إذا قاد عبد املهدي االئتالف يف هذا السيناريو، سيشعر األكراد. العرب داخل القائمة العراقية
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باطمئنان أكرب منه حيال ائتالف يقوده عالوي أو املالكي، نظراً إىل الروابط اليت جتمع عبد املهدي بالقيادة الكردية 
  .قودمنذ ع

  
بدر والفضيلة والقائمة العراقية على دعم األكراد، فسوف حيشد /إذا حصل تكتل من الس األعلى اإلسالمي العراقي

. لن تكون مهمة صعبة يف ذاا. نائباً، ويظلّ يف حاجة إىل استمالة بعض املستقلّني من االئتالفات األخرى ١٦٢تأييد 
الكردية واألحزاب اإلسالمية، وقد فازت األوىل بستة مقاعد والثانية بثمانية ) التغيري(فعلى األرجح أن حركة غوران 

فضالً ). فيما تستمر يف املعارضة يف كردستان(مقاعد، سوف تنضم إىل التحالف الكردستاين على املستوى الوطين 
  . سيدعمهاعن ذلك، أظهر العديد من االئتالفات واألحزاب الصغرية األخرى مرونة بشأن اجلهة اليت

  
صوتاً يف  ١٦٣القائمة العراقية والس األعلى اإلسالمي العراقي مها اآلن يف سباق مع الزمن للحصول على غالبية من 

ويبدو عبد املهدي مصمّماً على تولّي املنصب الذي يعترب أنّ املالكي ال . جملس النواب قبل أن ينجح املالكي يف ذلك
ا شخصيتان مثريتان لالنقسام، لكن األخري هو يف موقع أفضل اآلن نظراً إىل الدعم وعالوي واملالكي مه. يصلح له

ينظَر إيل أي  لكن لسوء حظ العراقيني، ال. اإليراين له وإىل السلطة اليت ميلكها كونه رئيس الوزراء املنتهية واليته
ّة توحيد قادرة على إحالل االستقرار واملصاحلة الضروريه قوني كي يتمكّن العراق من تأدية دور إقليمي منهما بأن

  .فاعل
 

  

  

 

  


