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عدن ضحية معارك «الشرعية»
ه ــذا الـتــأسـيــس يـحـتــاج إل ــى إرادة سياسية وهــي
ليست موجودة لدى النظام الحالي.
¶ املصريون مدركون لتركيبة املصالح املعقدة بني أحهزة
معينة ،مثل الجيش والشرطة والقضاء .ما هو تصورك
للتعاطي مع هــذا التعقيد في حــال وصولك إلــى الرئاسة،
لئال تتكرر تجربة مرسي الذي كان رئيسًا منفصال عن
أجهزة الحكم؟
ش ـب ـكــة امل ـص ــال ــح مـ ــوجـ ــودة ف ــي م ـص ــر تــاري ـخ ـيــا،
ويتم تفكيكها وتركيبها حسب تــوازن القوى في
الـشــارع .املوضوع ال يتم بالضغط على ّ
زر مــا .لو
ً
حصل نجاح فعال في هذا االستحقاق ،هذا يعني
أنه قد تم تغير في موازين القوى في الشارع ،وأن
هناك كتلة تصويتية أدت إلى هذا اإلنجاز .لو كان
«اإلخــوان» عملوا على حكم ائتالفي وتجمعوا مع
قــوى الـثــورة وقــدمــوا تجربة ديـمــوقــراطـيــة ،مثلما
ممكن أن يحصل حــراك
كــانــوا قــد وع ــدوا ،هــل كــان ّ
في الشارع ضدهم؟ لكنهم فضلوا االستحواذ على
السلطة وتــرمـيــم دول ــة م ـبــارك .هــذا هــو الـفــرق بني
كيفية استخدام الكتلة التصويتية في حالة الفوز،
باعتبارها تعبيرًا عن تيار متنوع ،وليس وجهة
نظر أحادية للذي نجح فقط.
¶ بــال ـعــودة إل ــى ش ــرط تــوافــق ق ــوى ثــوريــة ومــدنـيــة قبل
الـتــرشــح الــرسـمــي .فــي امل ـســار العملي مــا ال ــذي تفعلونه
حاليًا؟ هل هناك لقاءات أو مبادرات؟
هـنــاك ل ـقــاءات مـسـتـمــرة بــن ه ــذه ال ـقــوى ،ولـكــن ال
أس ـت ـط ـيــع أن أف ـص ــح ع ــن ه ــوي ــة ال ـج ـه ــات وال عن
م ـض ـم ــون ه ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات .ل ـك ــن األكـ ـي ــد أن ه ـنــاك
تـنـشـيـطــا ل ـل ـم ـجــال ال ـس ـي ــاس ــي ،والـ ـك ــل يـ ـح ــاول أن
يجيب عن سؤال كيف يمكن الخروج من هذا األمر،
وكيف يمكن خوض معركة انتخابية ناجحة.
¶ ماذا عن دور «اإلخوان» في هذا املسار؟
هذا سؤال ُيطرح عليهم .يبدو أنهم اتخذوا خطوة
ً
إلى الوراء ،بغرض التفاوض مع الدولة .يعني مثال
هم لم يشاركوا في انتخابات اتحادات الطلبة ،وال
الـنـقــابــات املـهـنـيــة ،أو انـتـخــابــات مجلس الشعب.
وهــذا كان قــرارًا منهم .بالتأكيد ،هناك مفاوضات
غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ب ـي ـن ـهــم وبـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وقـ ــد ي ـكــونــوا
يجهزون ملرشح أيـضــا ،وقــد يتحالفون مــع أنــاس
ً
من املحسوبني على الــدولــة بهدف أن يكون رجال
تابعًا للنظام في مواجهة رجل تابع للنظام.
¶ في برنامجك االنتخابي هذه املرة ،ماذا سيكون موقفك
من «كامب ديفيد» ومن الصراع العربي ـ اإلسرائيلي؟
املــوقــف مــن مـعــاهــدة «كــامــب ديـفـيــد» لــن يختلف عن
املــوقــف منها فــي برنامجي عــام  ،2012أي استمرار
االلـتــزام بها مع إعــادة النظر بمضمونها ،بالتزامن
مع إعادة الزخم للقضية الفلسطينية والوصول إلى
تسوية عادلة يرضاها الشعب الفلسطيني والشعوب
العربية ،بعدما توارت هذه القضية بفعل الصراعات
العربية .اآلن ،نحن في نقطة أسوأ من تلك التي وصلنا
إليها في  1996أو  ،2000ويجب إعطاء هذا امللف حقه
وإيضاح الصورة ،وخصوصًا أنه في اإلعالم أصبح
خــاضـعــا لــوجـهــات الـنـظــر وفـقــا لـلـصــراعــات األخ ــرى،
حـيــث يـتــم ال ـه ـجــوم عـلــى الفلسطينيني .ول ـقــد قمت
سابقًا بحملة شعبية ألشقائنا الفلسطينيني خالل
الحرب األخيرة على غزةّ ،
ملدهم باألدوية.
األزمة السورية؟
¶  ...وبالنسبة إلى
ّ
األزم ــة ال ـســوريــة مـعــقــدة وق ــد تـحــولــت إل ــى مسرح
لـلـقــوى السياسية عـلــى مـســاحــة ال ـشــرق األوس ــط،
لــدرجــة أن امل ـفــاوضــات أصـبـحــت تـتــم بــن روسـيــا
وتــركـيــا وأم ـيــركــا .حـتــى إن الـسـعــوديــة وإيـ ــران ،لم
ت ـعــودا أرقــامــا حــاسـمــة فــي امل ـعــادلــة .أن ــا أعـتـقــد أن
أي ن ـجــاح فــي امل ـلــف ال ـس ــوري ،هــو ره ــن بالشعب
ال ـس ــوري عـبــر ط ــرح ح ــل ف ــي سـبـيــل ال ـح ـفــاظ على
الدولة والحؤول دون تفتيتها.

أزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ت ـ ـق ـ ـت ـ ـحـ ــم ح ـ ـيـ ــاة
ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ت ـحــدي ـدًا
مدينة عــدن ،حيث العاصمة التي
أعلنها الرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هادي ،واحة لألمان .هذه
املرة كان عنوان االشتباكات مطار
ع ــدن ال ــدول ــي الـ ــذي هـ ـ ّـدد املــؤتـمــن
عليه وقائد قوات حمايته ،العميد
صــالــح ال ـع ـم ــري ،امل ـع ــروف ب ــ«أبــو
ق ـح ـطــان» ،بــوقــف املــاحــة الـجــويــة
ف ـي ــه إذا لـ ــم تـ ـص ــرف «ال ـش ــرع ـي ــة»
مرتبات قواته.
جراء هذا التهديد ،أمر هادي ألوية
الحماية الــرئــاسـيــة ،الـتــي يقودها
مهران القباطي وبسام املحضار،
باستالم حماية املطار من العمري،
لكن األخير رفــض التسليم .ورغم
دخ ـ ــول وسـ ـط ــاء ع ــدي ــدي ــن ،ت ـحـ ّـول
ال ـخــاف كــال ـعــادة ،إل ــى اشتباكات

أظـهــرت بــوضــوح كــل مــا كــان يقال
عن الصراع الخفي بني السعودية
مــن جـهــة ،وب ــن اإلمـ ــارات العربية
من جهة أخرى ،وحلفاء الطرفني.
اإلمارات ،كما تنقل مصادر محلية،
ط ــالـ ـب ــت ق ــواتـ ـه ــا إب ـ ـقـ ــاء ال ـع ـم ــري
وقـ ــوات فــي إدارة امل ـط ــار ،وه ــو ما

إيران تعزز حضورها
في خليج عدن
بتمديد عمل مدمرة
وبارجة

رأت فيه قــوات هــادي ونائبه علي
محسن األحمر ،املدعومة سعوديا،
ّ
«تمردًا» على «القرارت الرئاسية»،
وهـ ـ ــو مـ ــا دفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى م ـح ــاص ــرة
املطار ،األمر الذي تسبب في اندالع
معارك وقطع طرق .لم ّ تصمت أبو
ظـبــي عـلــى ذل ــك ،فـتــدخــل طيرانها
املـ ــروحـ ــي وق ـص ــف م ــواق ــع ل ـق ــوات
الحماية الرئاسية التابعة لهادي،
ف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن مـ ــا ي ـس ـم ــى «ائـ ـت ــاف
املقاومة الجنوبية» تأييده لهادي،
وطــالـ ّـب فــي بـيــان اإلم ـ ــارات بوقف
«التدخل العسكري في عدن».
وفي حال رضخ هادي وبقي «أبو
ق ـح ـط ــان» مـحـكـمــا س ـي ـطــرتــه على
مطار عدن ،سيجد األول نفسه في
تراجع مستمر وضعف كبير أمام
القيادات التابعة لإلمارات.
فـ ـ ــي الـ ـجـ ـبـ ـه ــة امل ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ،أع ـل ـن ــت

وزارة ال ــدف ــاع ،ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومــة
«اإلن ـ ـقـ ــاذ ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي ص ـن ـعــاء،
التمكن مــن السيطرة على مواقع
فــي مــديــريــة نـهــم ،ش ــرق العاصمة
صنعاء .ونقلت وكالة «سبوتنيك»
الــروسـيــة عــن مـصــدر عـسـكــري في
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ق ــول ــه إن «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ّ
والقوات املتحالفة معها «سيطروا
على  12موقعًا في جبال املدفون،
واملنارة ،والقتب ،واملريحات ،ويام،
كانت تتمركز فيها ّ
قوات هادي».
إلــى ذلــك ،قــال قائد الـقــوة البحرية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،األم ـ ـيـ ــرال ح ـب ـيــب ال ـلــه
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري ،إن «امل ـ ـ ــدم ـ ـ ــرة ال ـ ــون ـ ــد»
و«بارجة بوشهر» في خليج عدن
سـتـبـقـيــان لـخـمـســة أش ـه ــر ،معلنًا
التمكن للمرة األولى من عبور رأس
الرجاء الصالح جنوب أفريقيا.
(األخبار)

مقالة تحليلية

مشاريع عراقية تسابق التحالفات االنتخابية
نور أيوب
بانتظار إق ــرار دمــج انتخابات مجالس املحافظات
بــاالنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة امل ـق ــررة فــي نـيـســان ،2018
لم تتبلور صيغة التحالفات السياسية في العراق
بعد ،حتى ّأن القانون االنتخابي لم ُيبت به .ويطغى
النقاش الــدائــر حــول شكل القانون االنتخابي على
املشهد السياسي واألروقــة السياسية الداخلية ،إذ
سيحدد هذا القانون شكل التحالفات وطبيعتها.
ويــأتــي ح ــراك «الـتـيــار ال ـص ــدري» األخ ـيــر للمطالبة
بتشكيل «مفوضية انـتـخــابــات وتغيير أعضائها
وقانونها» ،وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء حيدر
العبادي .وإلى أن تبصر «املفوضية» الجديدة النور،
ومعها القانون االنتخابي الجديد ،ليس واضحًا ـ إلى
اآلن ـ سوى املشاريع السياسية لبعض القوى.
ً
ّ
مثالّ ،إن مشروع «التسوية السياسية» الذي يروجه
رئ ـيــس املـجـلــس اإلس ــام ــي األع ـلــى ع ـمــار الحكيم،
يـصـ ّـب مباشرة فــي سـيــاق حملته االنتخابية ،ألن
مـشــروع الحكيم السياسي هــو «تحقيق مصالحة
تاريخية بني ّ
مكونات الشعب العراقي من أجل إعادة
بـنــاء الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ،وتــرمـيــم الـثـقــة املـفـقــودة
بني مختلف الشرائح االجتماعية» ،وذلــك في إطار
اإلعداد ملرحلة «ما بعد داعش».
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـب ـقــى مـ ـش ــروع ال ـح ـك ـيــم ،امل ـت ــأرج ــح بني
الدعم الخارجي والصد الداخلي ،في إطــار الحراك
ّ
يستمر العمل على إجـهــاض ما
الـسـيــاســي ،فيما
ـاب تـعــود إلــى الــرؤيــة الّـخــاصــة بمجمل
سـبــق ألس ـبـ ٍ
القوى السياسية ،وإلى صعوبة تحقق مصالحة في
ّ
للمكون السني.
ظل غياب تمثيل حقيقي
ٌ
مطروح ّ
بقوة يقوده الجناح اآلخر في
مشروع آخر
«التحالف الوطني» ،املتمثل في «كتلة دولة القانون»
بزعامة نــوري املالكي ،وهــو «األغلبية السياسية»،
أي الـسـعــي إل ــى حـصــر اللعبة ضـمــن دائ ــرة الـقــوى
«الـكــاسـيـكـيــة» ،وإع ــادة إنـتــاج أغلبية نيابية ّ
تعبد
الطريق للمالكي للعودة إلى قلب املشهد السياسي
و«صناعة دولة رئيس الحكومة املقبل».
في مقابل املالكي ،يتوافق مشروع زعيم «التيار
ال ـصــدري» مقتدى ال ـصــدر ،مــع املطلب الرئيسي
ل ـل ـش ــارع ،وه ــو «اإلصـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي وم ـحــاربــة
الـفـســاد» .ويــأتــي املـشــروع فــي سياق الـصــراع مع
املالكي ،إذ أعلن الصدر أكثر من ّ
مرة رفضه عودة
نــوري املالكي إلــى رئــاســة ال ــوزراء .ويــرى الصدر
فــي ال ـحــراك الـقــائــم واملـطــالــب بـ«تغيير املفوضية
والـقــانــون االنتخابي» بابًا ِّ
للحد ـ ـ قــدر املستطاع
ـ ـ مــن عــدد مقاعد املــالـكــي وحلفائه فــي الـبــرملــان.
كذلك ،يتقاطع مشروع الصدر مع مشروع رئيس
ّ
كتلة «الوطنية» إياد علوي ،الداعي إلى «اإلصالح
وبـنــاء الــدولــة املدنية وتحقيق العدالة االجتماعية
وتغيير نمط السياسة الحالية» ،وذلك باالستبدال
ب ــال ــوج ــوه ال ـس ـيــاس ـيــة أخ ـ ــرى «ن ـظ ـي ـفــة» شبيهة

بحكومة «التكنوقراط» الحالية.
أما العبادي ،فله مشروعه الخاص بالبقاء في رئاسة
تحالف ّ
يخوله لذلك ،لكنه
الحكومة لوالية ثانية وبناء
ٍ
ّ
يصطدم إلى اآلن بأمرين :األول مقبولية البقاء في
املنصب لدى القوى املختلفة ،والثاني الطرف الداعم
ّ
واملؤيد لذلك .فالعبادي ،بإجماع الفرقاء العراقيني،
ه ــو «خ ـي ــار امل ــرح ـل ــة» ،أو «خ ـي ــار ال ــاخ ـي ــار» ،فيما
يـعـ ّـول ّهــو على «االن ـت ـصــارات على تنظيم داعــش»
التي ُحققت في عهده ،والدعم الخارجي له ـ تحديدًا
األميركي والبريطاني على ما يبدو ـ لكن ذلــك كله
ّ
مــرهـ ٌ
زك ــاه مــن خلف الكواليس .هنا ّ
تعبر
ـون بمن
مصادر سياسية رفيعة ،في حديث إلى «األخبار»،
عــن «التململ مــن االرت ـهــان الـخــارجــي» ،األمــر الــذي
ّأدى إلى سحب الدعم عن العبادي وتركه في ساحة
الصراع والبحث عن حليف.
ّ
على جهة مقابلة ،لــم تـطــرح أط ــراف املـكـ ّـون السني
حتى اآلن أي مـشــروع واضــح فــي ظــل غياب قياد ٍة
حقيقية تعكس تـطـلـعــات شــرائ ـحــه ،لـكــن مــا يــدور
في الكواليس يشي ّ
بنية لــوالدة قيادة جديدة ،وهو
مسعى رجــل األعـمــال خميس الخنجر ،إلــى إعــادة
تــرتـيــب «ال ـب ـيــت الـسـنــي ال ــداخ ـل ــي» ،وملـلـمــة وجــوهــه
امل ـت ـنــاثــرة ف ــي مـحـيــط الـ ـع ــراق ،مــدعــومــا م ــن بعض
قيادات «البعث» والعشائرية.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،لــم يتضح املــوقــف ال ـك ــردي من
اإلقليم
االنتخابات بعد ،خصوصًا مع رفض زعيم
ً
مسعود البرزاني ،خوض الغمار االنتخابي ،إضافة
إلى خالفاته ّ
ّ
الكردية ،والنقمة
الحادة مع باقي القوى
الـشـعـبـيــة ع ـلــى أدائ ـ ـ ــه ،ف ــي ظ ــل ح ــدي ـ ٍـث ع ــن فـســاد
قتل سبعة أشخاص وأصيب اكثر من مئتين في
بغداد أول من أمس (أ ف ب)

مستشر في دوائ ــره الضيقة وصــل إلــى حـ ّـد مئات
ٍ
ماليني من الدوالرات.
وت ـخ ـلــص املـ ـص ــادر امل ـت ـقــاط ـعــة ،ال ـت ــي ق ـ ّـدمّــت هــذه
املطالعة للمشهد السياسي الـعــراقــي املـتـقــلــب ،إلى
أنه إلى اآلن «الحراك غير فعلي بسبب افتقاد البالد
الـقــانــون االنـتـخــابــيً ...فالتحالفات لــن تحسم قبل
إقــرار القانون» ،مضيفة أن «القانون الجديد ،الذي
سيعرض للتصويت على البرملان ،قد ّ
يقدم الكتل
ّ
الكبيرة على الصغيرة ،أو العكس ،وسيكون مقدمًا
للبحث بشكل التحالفات وتركيبها».
وفي ظل صراع املشاريع الحالية ،فإن حراك مختلف
القوى يهدف إلى «رفع السقف التفاوضي للتحالفات
املقبلة» .وتستشهد املـصــادر بــأن «العبادي يناور
حاليًا ويـطــرح أمــام ّ
مقربيه إنـشــاء حــزب جــديــد ،أو
قائمة جديدة ليرفع سقف املفاوضات داخــل دولة
ّ
وقت يحاول فيه الصدر وعلوي
القانون» ،وذلك في ٍ
تحالف «عابر
إنتاج
ومحاولة
تقريب وجهات النظر،
ٍ
للطوائف».
ّ
وترى مصادر مطلعة أن حراك الصدر هدفه «إثارة
انتباه معظم الكتل النيابية بشعار اإلصــاحّ ،
وقوة
القاعدة الشعبية ،لتجييرها ملصلحته في مواجهة
املالكي» ،فيما تصف مصادر منشقة عن «التيار
الصدري» أن «شتاتًا كبيرًا يسود التيار ،األمر الذي
يعني أن مقتدى لن يجازف أكثر ،خصوصًا أنه في
أحسن الظن لن يتجاوز عدد مقاعده  25مقعدًا».
ّ
لـ ــذا ،ت ـبــدو خ ـي ــارات ال ـص ــدر م ـح ــدودة ب ــن ع ــاوي
والعباديّ :
األول لتقاطع الرؤية السياسية «الحالية»،
ّ
ورغبة علوي في العودة رئيسًا للوزراء ،إلى جانب
ّقوته املالية في تمويل الحملة االنتخابية ،أما الثاني،
فلرغبة العبادي في البقاء رئيسًا للوزراء والبحث
حليف ذي شعبي ٍة قــويــة ،وهــو بــذلــك يستطيع
عــن
ٍ
تجيير األص ــوات لــه ،خصوصًا أن الـصــدر ال يــزال
ع ـلــى ات ـص ــال غ ـيــر م ـبــاشـ ٍـر بــاملــرج ـع ـيــات الــديـنـيــة،
ومـحــافـظــا عـلــى عــاقـتــه مـعـهــا ،عـلــى عـكــس جميع
أمر يدركه العبادي ّ
السياسيني .هذا ٌ
جيدًا للبقاء في
منصبه ،لكن ما هو مستبعد تركيب تحالف ثالثي
ّ
َ
األخيرين في
بني الصدر ـ علوي ـ العبادي ،لرغبة
رئاسة الــوزراء ،ما قد يدفع العبادي إلى العودة إلى
«بـيــت ال ــدع ــوة» حـيــث تشتعل راه ـنــا منافسته مع
املالكي.
األمني العام للحزب ،نوري ّ
هنا تحديدًا تلفت مصادر مطلعة إلــى أن مصلحة
الـصــدر تقتضي التحالف مــع الـعـبــادي ،والـعــودة به
رئـيـســا ل ـلــوزراء إلمـكــانـيــة الـضـغــط عـلـيــه ،وهــو أمـ ٌـر
ّ
قــد يـفـشــل بــه مــع ع ـ ــاوي .أم ــا الـحـكـيــم ،فسيكون
حليفًا مع املالكي ،إلى جانب بعض قيادات «الحشد
الشعبي» وفصائل ّ«املقاومة العراقية».
أمام هذا املشهد املعقدّ ،
يقر الجميع بضعف الدولة
وهـشــاشــة الـحـكــومــة ،مــا يـشـيــر إل ــى الـنـيــة بــابـتــزاز
ّ
سيؤدي الحقًا إلى تهديد
الشارع بمختلف ألوانه ،ما
سالمة العملية االنتخابية نفسها.

