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ماذ� لديك �أيها 
�لعلوي غري �صد�م؟

 علي عبد ال�سادة


بــــالــــعــــربــــي الـــ�ـــســـريـــح

المرتبطة  النائب  العلوي،  لح�سن  ال�سحفية  المراقبة  نمط  تغّير 
�سورته البرلمانية ب�سخ�سية تتوافر على خبرة �سيا�سية وثقافية 
درجة  م��ن  وتفاقمت  البرلماني،  مقعده  حجز  اأن  منذ  طويلة، 
المراقبة له منذ ان ان�سق قائدا للعراقية البي�ساء. �سيما وانه كان 

محل جدل منذ عقود.
لكنني، ومع ما تلقفته من فعل �سيا�سي للعلوي، محتار في القول 
بان الرجل اأ�سابه الكبر، وبان على قوله ال�سيب مثلما هو بيا�ض 
قبل  الحرف  يدر�ض  انه  وازع��م  بذلك،  اعتقد  ال  �سخ�سيا  راأ�سه. 
ونوايا.  اأه��داف  وله  ومح�سوبا  مدرو�سا  به  يتفوه  وان  نطقه، 
ت�سجيله  فا�سل  اإعالنه  مع  له  مراقبتي  على  خيمت  الحيرة  لكن 

ال�سوتي مع �سدام، او �سدام المفتر�ض. 
العلوي قال قبل اأيام اإن ليبيا مع القذافي اأف�سل للعراق، وانه، اي 
العقيد معمر، رجل وطني، وان بديله �سيق�سم البالد. وان اليمن 
كذلك فهي اأح�سن لنا بعلي عبدالله �سالح ولي�ض بغيره، وان كل 
ما جرى في المنطقة �سار للعراق وال يحمل له اأي فائدة. �ساأقول 
من  مخاوف  على  هذا  قوله  في  يعتمد  المخ�سرم  العلوي  اأن  في 
تفتيت المنطقة، وهي هواج�ض عروبية، او انه تخوف من �سطوة 
التي  البلدان  ان  او  المتطرفة،  الجماعات  �ساكلة  االخوان وبقية 
حل بها التغيير �ست�سبح اأكثر �سعفا من ذي قبل، و�سي�سبح متاحا 
�ستنفرد  ا�سرائيل  ان  من  او  عليها،  االنق�سا�ض  )للم�ستعمرين( 
ببقايا االأر�ض المحتلة دون اأن يقف لها عتاة القومية العربية. قد 
نبرر للرجل مخاوفه، لكن عليه اأن يجيب: متى كانت ليبيا القذافي 
او يمن علي عبدالله �سالح مفيدتين للعراق، باالأحرى، لمن قوله 

الفائدة؟
اليوم، ومع ك�سفه العلوي حول م�سمون حديثه مع �سدام، او من 
لعب دوره او قلد �سوته، ينحى الرجل، ب�سنوات خبرته وعمله 
وميادين  ومعار�سة  وحكومات  �سيا�سية  ف�سائل  في  ال�سيا�سي 
الدعاية  اأ�سلوب  ا�ستخدام  الى  اأخرى،  وا�ستغاالت  �سحفي  عمل 
وتلفت  العام،  الراأي  ت�سغل  حكاية  بث  تعتمد  والتي  ال�سعوبية، 

انتباه النا�ض الى غير ما ي�سح االنتباه اليه.
العلوي، وهو �سحفي عارف بلعبة �سناعة الحدث، او اختراعه او 
اختالقه، يدرك جيدا ان ما بثه مجرد فعل �سيا�سي واطئ الكلفة، 
ولم  ال�سعبية.  الع�سبية  وتر  على  اللعب  �سوى  منه  ي�ستغرق  لم 
يكلفه من �سغل، وهو الم�ستغل القديم على لعب الكلمات، �سوى 

اإخراج ت�سجيل �سوته بينه وبين رجل اآخر، قال انه �سدام.
الوقت منا�سب براأي العلوي الإعادة الحياة لفزاعة �سدام، المناخ 
لي�ض  عديدة  احتماالت  على  ومنفتح  للغاية  م�سطرب  ال�سيا�سي 
هذا  االمريكي.  االن�سحاب  وق��ع  على  الو�سع  يربك  قد  ما  اقلها 
المناخ محتقن بفرقاء ي�سربون بع�سهم االآخر في الليل والنهار، 
خريطة  الإع���ادة  ويتح�سبون  اح��ده��م،  �سقوط  فر�ض  يتحينون 
الو�سع القائم. وما كان يعوزها الى حل يوفره العلوي بت�سجيل 

من وحي �سدام ح�سين.
اإعالنه  في  نية  بح�سن  تعامل  الرجل  بان  مقتنع  اأنني  �ساأفتر�ض 
العلوي،  ان��ه،  بالجزم  فيه  قوله  حمى  فقد  الت�سجيل،  تفا�سيل 
يعرف جيدا، ان �سدام مات، لكنه يلحق ح�سن نيته تلك بما ينقله 
�سبيهي  اإعدامه  تم  ومن  ح�سين  �سدام  المت�سل:"انا  الرجل  عن 
الفو�سى  ل��زي��ادة  �سوتية  قنبلة  مجرد  برمته  االأم��ر  ميخائيل. 

وت�سوي�ض الراأي العام.
ال�سوت  واخ��ت��ب��ار  اكت�ساف  ف��ي  العلوي  بفرو�ض  �سلمنا  وان 
عليه  فان  اليه،  يتحدث  كان  من  )يعرف(  وانه  م�سدره،  ومعرفة 
االفترا�ض االن معنا، بان �سدام حي، ما الذي �سيفعله االن؟ في 
ظل ما يجري، هل هو زمان �سدام ح�سين، هل باالإمكان الت�سديق 

بهذه الفر�سية التي �ساعدنا العلوي في اإثبات ف�سلها.
العراقيون، حتى اولئك الذين يرون في البعث خيرا، لم يعودوا 

يكترثون لبقاء �سدام حيا او على قيد الحياة.
وبقي ان يخبرنا الرجل هل في جعبة ت�سجيالت هاتفه ال�سخ�سي 

حلول اأكثر نجاعة لال�ستع�ساء العراقي الراهن.
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القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق  حذر 
تدمير  من  الجمعة،  اأم�ض  الخزاعي،  خ�سير 
ال�سيا�سي  الو�سع  وتفجير  الوطني  التحالف 
ف��ي ال���ب���الد، ف��ي ح���ال ع���دم ال��م�����س��ادق��ة على 
الجمهورية،  رئي�ض  نائب  لمن�سب  تر�سحيه 
متهما البعثيين وجهات ذات العالقات ال�سيئة 
تر�سيحه  عرقلة  وراء  بالوقوف  المالكي  مع 

للمن�سب.
وكالة ال�سومرية نيوز نقلت عن الخزاعي قوله 
لمن�سب  لتر�سيحي  المعار�سة  "االأطراف  اإن 
نائب رئي�ض الجمهورية، ال يمكنهم اال�ستمرار 
"ا�ستمرار عدم  بهذه الطريقة"، محذرا من اأن 
اإعطاء  اأو  للمن�سب  تر�سحه  على  الم�سادقة 
قد  الحكومة  في  ال��وزارات  من  ح�سة  الحزب 
الو�سع  وتفجير  التحالف  تدمير  اإل��ى  ي��وؤدي 

ال�سيا�سي في البالد"، بح�سب قوله. 
الجهات  وبع�ض  "البعثيين  الخزاعي  واتهم 
التي لها عالقات �سيئة مع رئي�ض الوزراء نوري 
لهذا  تر�سيحه  عرقلة  بالوقوف وراء  المالكي، 
المواقف  اأن جزءا من  اإلى  المن�سب"، م�سيرا 
لوزارة  اإدارت��ه  عن  ناجمة  لتر�سيحه  الراف�سة 

التربية في الحكومة ال�سابقة".
واأكد الخزاعي اأن "الكتلة )التحالف الوطني( 
اأي  في  ال�سيا�سية  المعادلة  تغير  اأن  ت�ستطيع 
لحظة في اأكثر من موقف، وعلى من ال يعجبه 
تر�سيحي"،  على  ذل��ك  ي�سحب  ال  اأن  المالكي 
الكتل  ق��ب��ل  م���ن  ت��ح��ف��ظ  "وجود  م�����س��ت��ب��ع��دا 

ال�سيا�سية على �سخ�سه".
نائب  لمن�سب  ال��ق��ان��ون  دول���ة  مر�سح  واأك���د 
"لو كان الت�سويت في  اأنه  رئي�ض الجمهورية 
حظا  االأوف��ر  لكان  المر�سحين  على  البرلمان 
"تر�سيحه  اأن  على  م�سددا  بالمن�سب"،  للفوز 
مع  الوطني  التحالف  داخ���ل  ب��االإج��م��اع  ج��اء 

عادل عبد المهدي".
في  العراقي،  النواب  مجل�ض  رئا�سة  ورفعت 
االعتيادية  جل�سته  الحالي،  ني�سان  من  ال���14 
ت�سهد  اأن  ال��م��ت��وق��ع  م���ن  ك���ان  ال��ت��ي  ال�������54، 
الجمهورية  رئ��ي�����ض  ن���واب  ع��ل��ى  الت�سويت 

الن�ساب  اكتمال  لعدم  واح���دة،  دفعة  الثالثة 
القانوني، ب�سبب ان�سحاب نواب دولة القانون 
النواب  ت�����س��وي��ت  ج��دي��ة  ب�����س��اأن  ل�سكوكهم 
رئي�ض  نائب  لمن�سب  الخزاعي  خ�سير  على 

الجمهورية.
�سامي  ال��وط��ن��ي  التحالف  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  وك���ان 
الجاري،  ني�سان  من  ال�15  في  دعا،  الع�سكري 
مر�سح ائتالف دولة القانون خ�سير الخزاعي 
رئي�ض  ن��ائ��ب  لمن�سب  تر�سيحه  �سحب  اإل���ى 
الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجل�ض 
بالتم�سك  المهدي  عبد  عادل  االإ�سالمي  االأعلى 
تعديل  �سرورة  على  �سدد  تر�سيحه،  ب�سحب 
لي�سبح  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ن����واب  ق��ان��ون 
االأعلى  المجل�ض  دع��ا  كما  فقط.  واح��دًا  نائبًا 
الجاري،  ني�سان  م��ن  ال����14  ف��ي  االإ���س��الم��ي، 
نائب  لمن�سب  القانون  دول��ة  ائتالف  مر�سح 
رئي�ض الجمهورية خ�سير الخزاعي اإلى �سحب 
"يرهل  اإن��ه  قال  ال��ذي  المن�سب،  من  تر�سيحه 
التر�سيح  �سحب  اأن  اإل���ى  الف��ت��ا  الحكومة"، 
في  الدينية  المرجعية  لراأي  احترامًا  �سيكون 

النجف التي اأو�ست بتر�سيق منا�سب الدولة.
قدم،  طالباني  جالل  الجمهورية  رئي�ض  وكان 
في ال�سابع من �سباط الما�سي، طلبًا اإلى رئا�سة 
نواب رئي�ض  قانون  بتعديل  يق�سي  البرلمان، 
الجمهورية، وا�ستحداث نائب رابع، لتر�سيح 
في حين  المن�سب،  لتولي  تركمانية  �سخ�سية 
ل�سغل منا�سب نواب رئي�ض  اأ�سماء  قدم ثالثة 
الجمهورية، وفقًا لقانون نواب الرئي�ض، الذي 
المهدي  البرلمان، وهم عادل عبد  �سوت عليه 
عن  الها�سمي  وط��ارق  الوطني،  التحالف  عن 
عن  ال��خ��زاع��ي  وخ�سير  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ق��ائ��م��ة 

التحالف الوطني.
ويرى مراقبون اأن ا�ستمرار عدم توافق الكتل 
الخزاعي  خ�سير  تر�سيح  ع��ل��ى  ال�سيا�سية 
�سيخلق  الجمهورية  رئي�ض  ن��ائ��ب  لمن�سب 
الوزراء  رئي�ض  ائتالف  داخ��ل  جديدة  م�سكلة 
طالب  م���ا  اإذا  خ�����س��و���س��ا  ال��م��ال��ك��ي،  ن����وري 
با�ستحقاقه في المنا�سب الوزارية االأمر الذي 
اله�ض  ال��وط��ن��ي  التحالف  وح���دة  يعر�ض  ق��د 

اأ�سال للخطر.

ان  على  �سدد  الخزاعي  خ�سير  النائب  وك��ان 
لن  الجمهورية  رئي�ض  ن��واب  على  الت�سويت 

يجري اذا لم يكن على المر�سحين الثالثة. 
الم�ستقلة  ال�سحافة  لوكالة  الخزاعي  وق��ال 
الثالثة  االأ�سماء  على  الت�سويت  يتم  اأن  اإم��ا 
الجمهورية  رئي�ض  ن��واب  لمن�سب  المر�سحة 
او يلغى.  واأ�ساف نحن نف�سل الح�سول على 
منا�سب وزارية بدال عن من�سب نائب رئي�ض 
فر�سا  علينا  فر�ض  االأم���ر  لكن   ، الجمهورية 

ونحن لم نرغبه. 
وت��اب��ع  ف��ي حالة ع��دم االت��ف��اق داخ��ل مجل�ض 
النواب على من�سب نواب رئي�ض الجمهورية 

ف�سناأخذ حقنا وزارات اأخرى في الحكومة . 
ل��و خيرت ح��ول ه��ذا االأمر  ال��خ��زاع��ي:  وق��ال 
نائب  من�سب  ب��دل  وزارات  ناأخذ  اأن  لتمنيت 
ف��ر���ض علينا  ال��ج��م��ه��وري��ة واالم�����ر  رئ��ي�����ض 
من  و�ساطات  عبر  �سيا�سية  جهات  وتدخلت 

اجل قبولنا لهذا المن�سب ح�سب قوله . 
تنظيم  الدعوة  حزب  في  القيادي  يو�سح  ولم 
التي  الجهة  او  الفر�ض  ذل��ك  اأ�سباب  ال��ع��راق 

فر�سته. وكان ائتالف دولة القانون نفى نيته 
�سحب تر�سيح خ�سير الخزاعي لمن�سب نائب 
االأخرى  االأط��راف  داعيا  الجمهورية،  رئي�ض 
ال���ى »ال���ت���زام االت��ف��اق��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وع��دم 

االلتفاف عليها. 
اأن  الح�ساني  الهادي  عبد  الكتلة  ع�سو  واأك��د 
خ�سير  ال��ن��ائ��ب  تر�سيح  ع��ل��ى  م�����س��رة  كتلته 
موقف  ون�ستغرب  المن�سب  ل��ه��ذا  ال��خ��زاع��ي 
ال�سيا�سية  االت��ف��اق��ات  ل��ك��ل  ال��م��غ��اي��ر  ال��ك��ت��ل 
في  التوافق  م��ب��داأ  على  اأك���دت  التي  ال�سابقة 
االختيار والت�سويت ب�سلة واحدة على نواب 

الرئي�ض.
ف��ي هذا  ون��ف��ى وج���ود خ��الف��ات داخ���ل كتلته 
من  يح�سل  م��ا  اأن  ال��ى  م�سيرًا  ال��م��و���س��وع، 
في  ال�ساغرة  المنا�سب  لملء  متعمدة  عرقلة 
برمتها،  ال�سيا�سية  العملية  في  �سيوؤثر  الدولة 
الجمهورية  رئي�ض  نائب  من�سب  اأن  مو�سحا 
ه���و ا���س��ت��ح��ق��اق ان��ت��خ��اب��ي الئ���ت���الف »دول����ة 
القانون« ولن نتنازل عنه وعلى الكتل االأخرى 

احترام ذلك.

قال اإن جهات ذات عالقة �سيئة بالمالكي تعرقل تر�سيحه

�لخـز�عـي: �إن لم �أ�صبـح نائبـا للرئيـ�س يتـدمر �لتحـالف 
ويتفجر �لو�صع �ل�صيا�صي
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من تناق�سات الم�سهد ال�سيا�سي الحالي اأن الكتل 
داخل  ممثلوها  يلعب  الحكومة  في  ال�سيا�سية 
البرلمان دور المعار�سة، ويظهر ذلك وا�سحا في 
البيانات والت�سريحات ال�سحفية والتركيز على 
و�سط  جوانبه،  جميع  ف��ي  الحكومي  االإخ��ف��اق 
ال�سغط الجماهيري على الحكومة ب�سبب ملفات 

عديدة في مقدمتها �سعف الخدمات. 
ويرى ع�سو دولة القانون النائب عبا�ض البياتي 
الدور  هذا  يمار�ض  من  اأكثر  العراقية  الكتلة  اأن 
وتحاول ت�سخيم ال�سلبيات عبر و�سائل االإعالم 

لتكون جزءا من الم�سكلة ولي�ض الحل.
كتاب  �ساكر  العراقية  في  القيادي  دافع  حين  في 

العراق الحر عن موقف كتلته  في حديثه الإذاعة 
لجانا  �سكل  المالكي  اإن  قائال  الحكومة  تجاه 
رديفة اأمام كل وزارة حتى تهيمن دولة القانون 

على كل القرارات والبرامج بح�سب راأيه.
وو�سف كتاب موقف كتلته " بانها مابين الجنة 
والنار ، ال هي م�ساركة ب�سكل حقيقي في الحكومة 
بالمعار�سة".  الجاد  موقفها  اتخذت  قد  هي  وال 
لكنه لم ي�ستبعد اتخاذ كتلته قرارات مهمة بينها 

االن�سحاب.
ويرى مراقبون اأن المحا�س�سة هي من قادت اإلى 
الجميع  اأن  اأف��رزت  والتي  التناق�سات  هذه  مثل 
لكن   ، الحكومة  امتيازات  من  اال�ستفادة  ح��اول 

الخالفات بين الكتل ظلت على حالها. 
ويوؤكد عميد كلية االإعالم بجامعة بغداد الدكتور 

ها�سم ح�سن اأن هذا الو�سع جعل الحكومة اأمام 
اأجندات  تن�سط  تقدمها وقد  تعيق  كبيرة  اأزم��ات 
خارجية في مقدمتها االإرهاب لخلخة اال�ستقرار.

وي�سيف ح�سن اأن معار�سة الحكومة اأمر طبيعي 
اغلبها  لكن  �سليمة  ن��واي��ا  م��ن  تنطلق  كانت  ل��و 

تدفعها اتجاهات �سيا�سية وا�سحة.
اأي  وج��ود  العراقية  القائمة  نفت  المقابل  ف��ي 
القانون  دول���ة  ائ��ت��الف  وب��ي��ن  بينها  مباحثات 
لت�سكيل حكومة اأغلبية �سيا�سية لتكون بديلة عن 
حكومة ال�سراكة الوطنية الم�سكلة حاليا برئا�سة 

نوري المالكي.
واأب����دت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ناهدة 
الدايني ا�ستغرابها من بع�ض الت�سريحات التي 
القانون حول  دول��ة  ائتالف  ن��واب في  بها  اأدل��ى 

التي  االتفاقات  اأن  اإلى  م�سيرة  المو�سوع،  هذا 
تقريبا  بن�سفها  االلتزام  يتم  لم  اربيل  في  جرت 
اأغلبية  حكومة  ت�سكيل  عن  الحديث  يتم  فكيف 

�سيا�سية مع دولة القانون.
ال��ق��ان��ون عزت  وك��ان النائب ع��ن ائ��ت��الف دول��ة 
تحدث  م��وؤخ��را  بت�سريحات  اأدل����ى  ال�����س��اب��ن��در 
ائتالف  م��ع  كبير  ت��ق��ارب  ح�����س��ول  ع��ن  خ��الل��ه��ا 
العراقية لت�سكيل حكومة اأغلبية �سيا�سية، موؤكدا 
الوطنية  ال�سراكة  حكومة  اأن  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي 
اأدب  اإلى  االنتقال  ويجب  تنتهي،  اأن  يجب  نكتة 
ال�سلطة ولي�ض تقا�سمها كما هو  واأخالق تداول 

حا�سل االآن. 
اأ�سواق  الكرد�ستاني  التحالف  النائبة عن  وترى 
اأغلبية  حكومة  ت�سكيل  عن  الحديث  اأن  الجاف 
�سي�سهم  ك��ان  ح��ال  ف��ي  ب��ه  مرحب  اأم��ر  �سيا�سية 
في تح�سين االأو�ساع في البالد، اإال اأنها اأ�سارت 
اأن الو�سع في العراق معقد  اإلى  في الوقت ذاته 
اأغلبية  ت�سكلت حكومة  لو  يتغير حتى  جدا ولن 

�سيا�سية.
من جهته ي�سير النائب عن كتلة �سهيد المحراب 
في  �سيا�سي  اأي طرف  ق��درة  عدم  اإل��ى  �سبر  علي 
اأن  موؤكدا  اأغلبية،  حكومة  ت�سكيل  على  العراق 
تاأثيرات  له  �ستكون  �سيا�سية  جهة  اأي  تهمي�ض 
اأية حكومة قد ت�سكل  اإلى ف�سل  �سلبية و�سيوؤدي 

م�ستقبال.
جواد  ال�سدرية  الكتلة  عن  النائب  يحذر  فيما 
مجمل  ع��ل��ى  �سلبية  ت��داع��ي��ات  م��ن  ال��ج��ب��وري 
االأو���س��اع ف��ي ال��ع��راق ف��ي ح��ال ت��م ال��ذه��اب اإلى 

ت�سكيل حكومة اأغلبية �سيا�سية.
المالكي  نوري  ال��وزراء  رئي�ض  من  مقرب  وكان 
ودولة  العراقية  ائتالفي  بين  تقارب  عن  ك�سف 
بداًل  �سيا�سية  اأغلبية  حكومة  لت�سكيل  القانون 
اعتبر  وفيما  االآن،  القائمة  ال�سراكة  حكومة  عن 
الو�سع  �سيجعل  باأنه  القائمتين   بين  التقارب 
العراقي اأنموذجيًا، اأ�سار اإلى اأن اإمكانية اتفاقهما 

على هذه الم�ساألة و�سلت اإلى ن�سبة %99. 
فيما توقعت القيادية في حركة الوفاق والنائبة 
عن ائتالف العراقية فائزة العبيدي �سحب الثقة 
من الحكومة الحالية بعد 6 اأ�سهر من اأداء اليمن 
اإخفاقها  ب�سبب  وذل���ك  ل��وزرائ��ه��ا،  ال��د���س��ت��وري 

بتاأدية واجباتها.
ال�سابندر  عزت  القانون  دول��ة  عن  النائب  وق��ال 
الطبيعي  "التركيب  اإن  نيوز":  ل�"ال�سومرية 
العراق  ف��ي  و�سليم  نموذجي  �سيا�سي  لو�سع 
يكمن في التقارب بين العراقية ودولة القانون، 
واأن ما يجمع بينهما اأكبر مما يفرقهما"، مبينًا اأن 
"الرغبة باأن تتكامل القائمتان اأكبر من الخالفات 

القائمة بينهما". 
الجانبان  يقترب  "حين  اأنه  ال�سابندر:  واأ�ساف 
مع بع�ض يمكن القول اأنهما قادران على ت�سكيل 
حكومة  ن��ظ��ام  اإل���ى  وال��ذه��اب  �سيا�سية  اأغلبية 
هذا  مثل  حدوث  "اإمكانية  اأن  موؤكدًا  االأغلبية"، 
رغبة  ه��ن��اك  الأن   %99 ن�سبة  اإل���ى  ي�سل  االأم���ر 
وتوجهًا قويًا للم�سي في ذلك، خ�سو�سًا من قبل 
مثلما  ع��الوي،  اإي��اد  رئي�سها  با�ستثناء  العراقية 

هي رغبة دولة القانون". 
قدما  ي�سع  من  "هناك  اأن  الى  ال�سابندر  واأ�سار 
مع الحكومة من اأجل الح�سول على االمتيازات 
ال���خ���ا����س���ة، ول���ك���ن ع��ن��د ال���ح���دي���ث ع���ن تحمل 
لغر�ض  معار�سَا  نف�سه  يعتبر  فاأنه  الم�سوؤولية 
""حكومة  اأن  معتبرا  اأخرى"،  مكا�سب  تحقيق 
لكي  تنتهي،  اأن  يجب  نكتة  الوطنية  ال�سراكة 
حكومة  اإق��ام��ة  اإل��ى  ال�سيا�سيون  ال��ق��ادة  يذهب 
واأخ���الق  اأدب  اإل���ى  لالنتقال  �سيا�سية،  اأغلبية 
هو  كما  ال�سلطة  تقا�سم  ولي�ض  ال�سلطة  ت��داول 

حا�سل االآن". 
االأط�����راف  ب��ع�����ض  "على  اأن  ال�����س��اب��ن��در  واأك�����د 
المعار�سة  في  وج��وده��ا  تتحمل  اأن  ال�سيا�سية 
وتتنكر لذاتها"، م�سيرًا الى اأن "القائمة العراقية 
تحمل  عند  فهي  االآن  حتى  هويتها  ن��ع��رف  ل��م 
حال  وف��ي  المعار�سة،  ف��ي  ت��ك��ون  الم�سوؤولية 
االمتيازات فاإنها تقاتل من اأجل اأن تحقق امتيازًا 

لها"، بح�سب تعبيره. 
بين  بقوة  ت�ساعدت  قد  الخالفات  ح��دة  وكانت 
فازا  ائتالفين  اكبر  ال��ق��ان��ون،  ودول���ة  العراقية 
اذار  في  جرت  التي  البرلمانية  االنتخابات  في 
ت�سكيل  وب��ع��د  قبيل  اأ���س��ده��ا  بلغت  ال��م��ا���س��ي، 
العراقية،  ائ��ت��الف  يتهم  حين  ففي  ال��ح��ك��وم��ة، 
الذي ح�سل على 91 مقعدًا  اإياد عالوي  بزعامة 
برلمانيًا من اأ�سل 325 مقعدًا، دولة القانون بعدم 
وخ�سو�سًا  بينهما  المبرمة  االتفاقيات  تنفيذ 
ذلك  وغير  العليا  ال�سيا�سات  بمجل�ض  يتعلق  ما 
االق�ساء  �سيا�سة  اتباع  فيها  بما  الخالفات  من 
بزعامة  القانون  دول��ة  ائتالف  ف��اأن  والتهمي�ض، 
 89 ن��ال  ال��ذي  المالكي،  ن��وري  ال���وزراء  رئي�ض 
مقعدًا برلمانيًا، يتهم ائتالف العراقية بالتن�سل 
عن م�سوؤوليته كونه �سريكًا في الحكومة واأنه ال 
يقر ب�سراكته اال في حال الحديث عن المكا�سب. 

الما�سي،  اآذار   28 في  ك�سف،  ال�سابندر  وك��ان 
بال�سعي  بداأ  المالكي  نوري  الحكومة  رئي�ض  اأن 
الفترة  خ���الل  تحكم  اأغ��ل��ب��ي��ة  ح��ك��وم��ة  لت�سكيل 
يجري  القانون  دول��ة  ائتالف  اأن  واأك��د  المقبلة، 
اأط���راف  م��ع  ���س��ري��ة  م��ب��اح��ث��ات معلنة واأخ����رى 
الجديدة،  الحكومة  اإع��الن  اجل  من  "وطنية" 

باأنها  الحالية  الوطنية  ال�سراكة  حكومة  وا�سفا 
تنتهي. اأن  "مهزلة" يجب 

الحكومة  رئي�ض  اإن  قال  اأن م�سدرًا مطلعًا  يذكر 
مع  جمعه  اج��ت��م��اع  خ��الل  اأك���د  المالكي  ن���وري 
ال�سيا�سيين  المحللين  االأكاديميين  من  مجموعة 
العراقيين اأنه بداأ يفكر جديا بطلب �سحب الثقة 
من حكومته في حال ا�ستمر �سركاوؤه في العملية 
ال�سيا�سية بمحاربته، الفتا اإلى اأن المالكي اعتبر 
اأي�سا اأن العملية ال�سيا�سية ال يمكن اأن يكتب لها 

النجاح في ظل الد�ستور الحالي. 
التي عقدت  العراقي في جل�سته  البرلمان  ومنح 
لحكومة  الثقة  الما�سي،  االأول  كانون   21 في 
غير مكتملة يتراأ�سها نوري المالكي، كما �سهدت 
الجل�سة اأي�سًا اأداء اليمين الد�ستورية من رئي�ض 
من   79 للمادة  وفقا  ال���وزراء  مجل�ض  واأع�ساء 

الد�ستور العراقي.
فيما توقعت القيادية في حركة الوفاق والنائبة 
عن ائتالف العراقية فائزة العبيدي �سحب الثقة 
من الحكومة الحالية بعد 6 اأ�سهر من اأداء اليمن 
اإخفاقها  ب�سبب  وذل���ك  ل��وزرائ��ه��ا،  ال��د���س��ت��وري 

بتاأدية واجباتها.
االخبارية  للوكالة  ت�سريح  في  العبيدي  وقالت 
نوري  ال��وزراء  رئي�ض  اأن" ت�سريحات  لالأنباء: 
واجباتها،  ت��وؤد  لم  فا�سلة  حكومته  بان  المالكي 
من  يومًا   )40( يقارب  ما  الحكومة  اأم��ام  وبقي 
مبينة  لحكومته،"  المالكي  اطلقها  التي  المهلة 
عن  البرلمان  اإل��ى  �ست�سل  التي  التقارير  ان" 
مهلة )100( �ستكون غير مقنعة الأع�ساء مجل�ض 
ال���ن���واب، الن��ن��ا م��ت��وا���س��ل��ون م��ع ال�����وزراء ولم 

يغيروا اأي �سيء".
�سحب  �سيتم  ال��ع��راق��ي��ة:  ع��ن  النائبة  وتوقعت 
اليمن  اأداء  من  اأ�سهر   6 بعد  الحكومة  عن  الثقة 
اإخفاقها  ب�سبب  وذل���ك  ل��وزرائ��ه��ا،  ال��د���س��ت��وري 
بتاأدية واجباتها، واأي�سًا تمت ت�سكيلها في وقت 
التي  الد�ستورية  الفترة  من  وللخال�ض  ع�سيب 

اأعطيت لت�سكيلها.
اأ�سهر على منح  ث��الث��ة  م��ن  اأك��ث��ر  م���رور  وب��رغ��م 
االأمنية  ال��وزارات  بقيت  المالكي  لحكومة  الثقة 
�ساغرة وي�سغلها المالكي وكالة في وقت ت�ستعد 
فيه القوات االأميركية الإنهاء تواجدها في البالد 

ب�سكل كامل نهاية العام الحالي.
وفي اأول امتحان للحكومة القائمة على ال�سراكة 
ال��وط��ن��ي��ة ع��م��ت ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة خالل 
تطالب  �سعبية  احتجاجات  الما�سية  االأ�سابيع 
الذي  االأم���ر  العمل،  وف��ر���ض  ال��خ��دم��ات  بتوفير 
م��دة 100 يوم  اإمهال وزرائ��ه  اإل��ى  المالكي  دف��ع 

لتح�سين اأداء وزاراتهم.

مفاو�سات حكومة الأغلبية والقدرة على حل الخالفات ال�سيا�سية
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متظاهرون يطالبون بتح�سني اخلدمات


