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املالكي والوالية الثانية لرئاسة احلكومة العراقية 
 
 

ك بعد قرابة ثالثة أسابيع من إجراء تل 2010آذار  26يوم مساء ظهرت نتائج االنتخاابت التشريعية العراقية 
ة بفارق العراقي( أايد عالوي)تفوق قائمة رئيس الوزراء األسبق واليت أعلنت فيها ادلفوضية العليا لالنتخاابت  االنتخاابت

االئتالف )، وأتيت اثلثاً قائمة ( نوري ادلالكي)اليت يًتأسها رئيس الوزراء ادلنتهية واليتو ( ائتالف دولة القانون)مقعدين عن 
من % 90مث تليها قائمة التحالف الكرستاين ، فيكون رلموع ما ما جتمعو ىذه الكتل األربعة ىو حوايل ( الوطين العراقي

. مقاعد رللس النواب 
وبعد ىذا اإلعالن أتيت التحركات واحلوارات وادلفاوضات السياسية بني الكتل الكبرية الفائزة بل وحىت الصغرية لتشكيل 

، أي ال بد من حتالف كتل سياسية ( مقعد 325)تكتل يضم عدداً من النواب يتجاوز ثلثي العدد الكلي دلقاعد الربدلان 
الذي بدوره يسمي مرشح الكتل النيابية األكرب لرائسة الوزراء ، حسب  النتخاب رئيس اجلمهورية( مقعد 217)جلمع 

. ما جاء يف الدستور العراقي 
؟ االئتالف ( دولة القانون)؟ قائمة ( العراقية)وىنا أييت السؤال أي الكتل سيكون من حقها ترشيح رئيس للوزراء ؟ قائمة 

ميلك ىذا العدد من ادلقاعد إال يف حالة حتالف االئتالف الوطين ؟ التحالف الكردستاين ؟ فليس من ىذه الكتل من 
(. دولة القانون)أو ( العراقية)الوطين والتحالف الكردستاين ورلموعة من الكتل الصغرية مع إحدى القائمتني 

الفو مع لرائسة الوزراء على اعتباره مرشح الكتلة الفائزة األكرب وبتح( عالوي)فلو فرضنا أن االحتمال األول ىو ترشيح 
سيكّون الكتلة النيابية األكرب ، فما ىي مقومات صلاح وفشل ىذا السيناريو ؟  –عدا قائمة ادلالكي  –ابقي القوائم 

، ( مقعد 70)أمامو عدة عقبات أىم عقبة ىي عدم مقبوليتو لدى أغلب أطراف االئتالف الوطين ( عالوي)سيالقي 
وفيهما )وصاً مسألة كركوك وادلناطق ادلتنازع عليها يف ادلوصل ودايىل وخص( مقعد 42)وكذلك لدى التحالف الكردستاين 

حتديداً أسامة  –( العراقية)، وما حدث وحيدث يف ادلوصل من تشنجات بني أطراف قائمة (  كان التفوق لصاحل عالوي
دي بذلك اىل تفكك لشروط التحالف الكردستاين لرمبا يؤ( العراقية)ليس عن ادلتتبع ببعيد ، ولو خضعت  –النجيفي 

. بسبب ثقل النجيفي ادلرفوض من قبل األكراد ( العراقية)قائمة 
الذي ( طارق اذلامشي)شخصيات غري مقبولة من االئتالف واألكراد مثل انئب الرئيس العراقي النجيفي فهناك إضافة اىل 

راءات وكان آخرىا وأبرزىا ىو نقضو لكثري من القوانني واإلج –حسب وجهة نظر االئتالفيني واألكراد  –كان معرقاًل 
لقانون االنتخاابت بشكل أاثر حفيظة أغلب أعضاء رللس النواب يف وقتها ، وكما يف حالة النجيفي فإن رفض الكتلتني 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – يةمركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيج
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

2 

للهامشي لتنصيبو دلوقع حساس يف الدولة العراقية سيؤدي ذلك اىل ( االئتالف الوطين والتحالف الكردستاين)احملوريتني 
. كتلة العراقية بسبب ثقل اذلامشي بني قيادات قائمة عالوي شرذمة ال

ابقي الكتل لبناء حتالف سياسي صعب وعسري وال ميكن التنبؤ بنجاحو يف احتواء ( عالوي)وابلتايل فإن الطريق أمام 
ة إلصلاح ال ميتلك نقاط قوة حيتاجها العراق والكتل السياسي( عالوي)، إال أن ىذا ال يعين أن ( مقعد 219)يغطي 

. دولتهم الناشئة 
ىو عالقتو اجليدة ابلدول اإلقليمية والعربية ، وىو ( ادلالكي)عن منافسو الشديد ( عالوي)ومن أىم النقاط اليت يتميز هبا 

ما يدفع هبذه الدول اىل دعمو وإسناده وتوليد ضغط على القوى العراقية ادلؤثرة بل وحىت على الطرف األمريكي على 
ايً للعملية السياسية يف العراق ، خاصة إذا أخذان بنظر االعتبار انسحاب القوات األمريكية خالل فًتة ال اعتباره راع

عربية لألمريكان يؤدي اىل ضغط أمريكي تتجاوز السنتني من حكم رئيس الوزراء القادم ، وابلتايل فإن إعطاء ضماانت 
. دم ىو رئيس الوزراء القا( عالوي)على العراقيني ألن يكون 

دلالكي ولسياستو اخلارجية ، ل غري مراتحةال  1إن أغلب الدول العربية حيث( ادلالكي)وىذه نقطة القوة مفقودة لدى 
وىذا األمر ال ينطبق على الدول العربية فقط بل يشمل حىت إيران ، فإيران ال تفضل بقاء ادلالكي يف رائسة الوزراء وإن 

فإنو يبقى انقصاً بال كبرياً داخل العراق مهما كان إصلازاً ( ادلالكي)مو فإن ما قدّ ، وابلتايل ( عالوي)كانت تقدمو على 
. سياسة خارجية 

دلا ( عالوي)من ىو األوفر حظاً العتالء منصب رائسة الوزراء  –حسب ادلعطيات ادلتوفرة  –ومع ىذا يبقى ادلالكي 
ات اليت قد تواجهو بسبب فرض الكتل ادلراد التحالف ميتلكو من نقاط قوة داخلية على الرغم من أن ىناك بعض ادلعوق

. ه بعض الشروط والقيود على ترشح( وىي االئتالف الوطين والتحالف الكردستاين) معها 
والعقود ( 140)فليس من السهل أن ينسى األكراد عرقلة ادلالكي وحكومتو لقضااي ىامة ابلنسبة لألكراد مثل ادلادة 

صولة )التيار الصدري ال ينسى ما فعلو ادلالكي يف البصرة وميسان ومدينة الصدر أثناء عملية النفطية وغريىا ، كما أن 
أن منصب رائسة الوزراء الذي يسعى لو أي سياسي شيعي كان من  إضافة اىلاليت قادىا ضد جيش ادلهدي ، ( الفرسان

مل يكن للمجلس األعلى نقاط خالف ، وابلتايل فإن ( سواء على يف عهد اجلعفري أم ادلالكي)نصيب حزب الدعوة 
كثرية أو كبرية فإن رغبتهم يف تنحية حزب الدعوة جيعلهم يفرضون شروطاً صارمة على ادلالكي وحزبو ليقوضوه ، إما 

ادلالكي ، واجلعفري وتياره اإلصالحي يريد أن يعيد  مأما آخر عائقكسب سياسي أكرب وىذا أيضاً حتقيق مإلفشالو أو ل
. رى بعد أن خطف ادلالكي األنظار واألصوات جتاىو ، فهو كذلك سيولد ضغطاً على ادلالكي أرلاده مرة أخ

                                   
 . كثري من األمور إال أهنما متوحداتن يف رفضهما للمالكي وخصوصاً سوراي والسعودية ادلختلفتان يف  1
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إن من الغرابة مبكان يف النظام السياسي العراقي أن تتحكم الكتل األصغر إبرادة ورغبة الكتلة الكبرية ، ولعل ىذا يرجع 
ون للتنازل عن أي شيء يف سبيل حصوذلم على اىل متسك رؤساء الكتل الكبرية ابدلناصب السيادية حبيث أهنم مستعد

مبتغاىم ، حىت وإن أدى ذلك اىل إضعافهم على ادلستوى الشخصي وعلى ادلستوى احلزيب والسياسي ، فال صلد ثقافة 
ادلعارضة موجودة لدى السياسيني العراقيني عموماً وابألخص لدى رؤساء الكتل الكبرية ، حبيث لو مل يُفز أحد السياسيني 

سة الوزراء ال نتوقع أنو يقبل أبن يكون من ادلعارضة ، وىذا ما وجدانه على أرض الواقع عندما مل يُفز عالوي برائ
واجلعفري مبنصب سيادي فإهنما قاطعا حضور الربدلان فضاًل عن تشكيل وقيادة معارضة بردلانية قوية لتقومي احلكومة اليت 

يف حالة عدم فوزه برائسة الوزراء أو منصب سيادي  –وهللا العامل  –الكي قدوىا ، وىذا األمر قد حيصل حىت عند املينت
. آخر ، وعليو أن يثبت عكس ذلك يف ادلستقبل 

مل تتمسك برائسة الوزراء أو أي منصب   -والكبرية منها على وجو اخلصوص -لو فرضنا أن رؤساء الكتل الفائزة و
ية لًتشيد احلكومة ادلنتخبة فإن ذلك جيعل ادلفاوضات تسري ابجتاه سيادي آخر وقبلت أبن البديل ىو قيادة معارضة قو

وال االئتالف فضاًل عن غريمها ، ألن  –عالوي وادلالكي  –على الفائزين األوائل شروطهم سلتلف ، فال األكراد ميلون 
ق طرق إما القبول مبا مفًتاىل ادلعارضة وعندىا سيجد الصغار أنفسهم أمام  اىل اللجوءعالوي أو ادلالكي  ذلك سيدفع

. يريده الكبار وإما اإلفالس من ادلناصب السيادية 
بشأن كركوك وادلناطق ادلتنازع عليها أو  –عالوي أو ادلالكي  –عند ىذا ادلوقف فإن األكراد سوف لن يضغطوا على 

عالوي أو  –حد ادلرشحني بشأن العقود النفطية وميزانية اإلقليم وغري ذلك ، وال االئتالفيون يفرضون شروطاً على أ
، بل قد يؤول األمر اىل نتيجة غري متوقعة نتيجة رفض الصدريني أو حتفظ اإلصالحيني اجلعفريني واجمللسيني  –ادلالكي 

، وىو ما ادلقبلةحتت ظل الظروف اآلنية اليت تعيشها أجواء ادلفاوضات وىو حتالف عالوي مع ادلالكي لتشكيل احلكومة 
وبذلك يتوقف طموح الصغار واستغالذلم وتُنفذ إرادة الشعب  –الربدلانية حتديداً  -ظمة الدميقراطية حيدث عادة يف األن

وشلثليهم وتنجح العملية االنتخابية وتتعز ثقة ادلواطن هبا وبنتائجها ويشعر فعاًل بدوره يف اختيار حكومتو وشلثليو وأبمهية 
. مشاركتو يف االنتخاابت 

ألحالم اليت ال ميكن أن تتحقق على األقل يف الوقت احلاضر ، وابلتايل فال إرادة الناخبني وال إرادة إال أن ىذا يُعترب من ا
وستفرز ادلفاوضات وادلباحثات أشخاصاً وسياسيني غري متوقع ذلم الفوز برائسة الوزراء ، وتذىب ، ستتحقق السياسيني 

أدراج الرايح ، وىذا ليس بغريب يف النظام  -لكي وقائمتو اليت أعطيت لعالوي وقائمتو وللما –األصوات عندىا ماليني 
صل على ربع أصواتو ، يحمل  ليحل زللو منالسياسي العراقي اجلديد أن يتنحى صاحب أكثر األصوات يف االنتخاابت 

 (قائمة منفردة –يوسف احلبويب )بلغت أصوات  امحني 2009خاابت رلالس احملافظات وىو ما حصل يف كربالء يف انت
قصي  انية مقاعد وبذلك كان يستحق أن يكون زلافظاً لكربالء ، ولكونو قائمة منفردة أُ ه من احلصول على عدداً ميكنّ 
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قد أصابت ادلالكي ألن ( يوسف احلبويب) 2وجاء مكانو احملافظ احلايل وىو من مجاعة ادلالكي ، وابلتايل قد تكون شارة
. األخري غمط حق األول 

اط قوة ادلالكي ونقاط ضعفو وقارانىا مبجموع نقاط قوة وضعف عالوي فإننا نرى أن ادلالكي أقرب وإذا مجعنا بني نق
للفوز بوالية اثنية ، ولكن ما شكل احلكومة ادلقبلة اليت سيًتأسها نوري ادلالكي ؟ ففي ظل ىذه ادلعطيات ويف ظل رفض 

سابقتها اليت مل يقبل عليها ادلالكي طيلة  أمريكي وإقليمي ورفض داخلي فإن احلكومة ستكون ضعيفة وأضعف شلا
س عالوي للحكومة ادلقبلة أهنا ستكون قوية أو أقوى من يعين أن يف حالة  ترؤالسنوات األربعة ادلاضية ، وىذا ال 

سابقتها ومن مثيلتها فيما لو ترأسها ادلالكي ، فالظروف اليت ستتشكل فيها احلكومة ظروف غري مالئمة لوالدة حكومة 
. ة بسبب عدم وجود معارضة قوية وافتقاد السياسيني لثقافة ادلعارضة وبناء الدولة والتنازل لصاحل ادلصلحة العليا للبالد قوي

ومبا أن احلكومة ادلقبلة ستكون ضعيفة فإذا ترأسها نوري ادلالكي فإن إجيابياتو ال تقدر على التغلب على سلبياهتا وأن 
فليس من ادلناسب وال من مصلحة البالد أن يًتأس ادلالكي احلكومة ادلقبلة خصوصاً إذا  ، لذاسلبياتو ستزيد من سلبياهتا 

،   ان سنواتأخذان بنظر االعتبار أن الوضع السياسي يف العراق غري مؤىل لقيادة شخص واحد أو حزب واحد لفًتة 
موجود  –الوالايت ادلتحدة  –ي السابق فال ادلؤسسات الدستورية قادرة على حفظ كيان الدولة من االنقالابت وال الراع

، وادلتتبع وجد أن ادلالكي يف ظرف سنتني استطاع أن يهمش رللس النواب فكيف بو إذا حكم ألربع  كانبكل قوتو كما 
!!  سنوات أخرى ؟

عليو من  ، حيث ميكن التوافق( ادلالكي)وإجيابيات ( عالوي)لذا يُتوقع أن يُطرح اسم مرشح تسوية جيمع بني إجيابيات 
قبل األطراف العراقية ، وليست عليو مؤشرات سلبية لدى األطراف اإلقليمية والوالايت ادلتحدة ، فإما أن يكون ىذا 

وما ، رافع العيساوي أو غريهمثل ( العراقية)مثل علي األديب أو غريه وإما من قائمة ( ائتالف دولة القانون)ادلرشح من 
ين أن إرادة الشعب مل مُتثل بدقة يف ىذه االنتخاابت وابلتايل ستضعف ثقة الناخب دام ىناك مرشح تسوية فإن ذلك يع

ابلعملية االنتخابية واألخطر من ذلك ابلعملية السياسية وابلسياسيني الذين يقودون البالد ، فكما أن الشريف يف ادلاضي 
أن يقبل أحد  -كما أسلفنا  -ستقبل ، واحلل أصبح منبوذاً يف احلاضر فكذلك الشريف يف احلاضر قد يكون منبوذاً يف امل

ادلتصارَعني على رائسة الوزراء أبن يكون معارضاً قوايً فيما لو مل يُفز ابدلنصب الذىيب ، ويف ذلك خدمة لبلده ووطنو 
. وشعبو ومتثياًل حقيقياً جلماىريه وإذالاًل لنفسو األمارة ابلسوء 

 

                                   
من أوالد رسول هللا  –عندما يريد شخص أن يلحق األذى بشخص آخر ، وبغض النظر عن مدى صحتها ف وىي مسألة عرفية معروفة لدى الشارع العراقي  2
فإن  (ص)رسول هللا  ذريةمن ( يوسف احلبويب)الشخص الثاين ، وكون أن السيد ( ةشار)ألول نتيجة فإن بالًء سيقع بو الشخص ا –ومن األتقياء واألولياء ( ص)

 .لو شارة قد تؤثر ابدلالكي مستقبالً 
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