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العالم

تقرير

سؤال العراق اليوم:

هل ُتجرى االنتخابات البرلمانية في موعدها؟

عاد الحديث عن إمكانية
إجراء االنتخابات التشريعية
والمحلية العراقية في
ّ
المقرر في ّأيار
موعدها
ّ
مجددًا.
 ،2018إلى الواجهة ّ
المراوحة سيدة الموقف ،إذ
ُ
حاسم حول
موقف
ما من
ٍ
ٍ
إجراء االنتخابات من عدمها،
لكن ما بات أكيدًا أن مطلع
توجه
العام المقبل سيشهد ّ
حيدر العبادي نحو حسم
الموعد النهائي ،مع األخذ
باالعتبار رؤى القوى المحلية
واإلقليمية والدولية
«س ـ ـت ـ ـجـ ــري ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي مــوعــدهــا
ٌ
ـؤال ب ــات امل ـت ـص ـ ّـدر ّ
األول
أم ال؟» ،س ـ ـ
للمشهد السياسي العراقي على مدى
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن .إش ـ ـ ـ ٌ
ـارات عــديــدة
ّ
ت ـش ــي بــإم ـكــان ـيــة تــأج ـي ـل ـهــا ،ف ــي ظ ــل
ّ
تمسك رئيس الــوزراء حيدر العبادي
ّ
بإجرائها في موعدها املحدد في 15
ّأي ــار  ،2018مــع تـصــاعــد الـحــديــث عن
إمكانية إرجائها ّ
ملدة تراوح بني ستة
ً
أش ـه ــر إلـ ــى ع ــام ــن إض ــاف ـي ــن ،نـ ــزوال
عند ّ
توجهات بعض القوى اإلقليمية
والدولية.
ت ــأكـ ـي ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ال ـ ـت ـ ــزام ح ـكــوم ـتــه
«االسـتـحـقــاقــات الــدسـتــوريــة ،وإج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا امل ـح ــدد»،
وإشــارتــه إلــى أن «املـفــوضـيــة (العليا
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات) ح ـس ـمــت
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا ،إلجـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـج ــال ــس
املـحــافـظــات املـحـلـيــة فــي ي ــوم واح ــد»،
يترجم رفضه ملطالب غالبية «القوى
ّ
الـ ـ ُـسـ ــن ـ ـيـ ــة» ،ال ـ ـتـ ــي اش ـ ـتـ ــرطـ ــت ع ـ ــودة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن إل ـ ــى مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ،م ـق ــاب ــل

م ـض ـ ّـي ـه ــا ب ـ ــإج ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
موعدها ،باعتبار أن عدم عودة هؤالء،
سـ ـيـ ـح ــرم م ـ ـئـ ــات اآلالف ال ـت ـص ــوي ــت
«الحر».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،دع ــا األم ــن الـعــام
ل ـ ــ«حـ ــزب ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي» صــالــح
امل ـط ـل ــك ،أم ـ ــس ،ال ـح ـك ــوم ــة وال ـب ــرمل ــان
واملجتمع الدولي إلى «تقييم األجواء
االنـتـخــابـيــة فــي املـحــافـظــات امل ـحـ ّـررة
وحـســم الـتــأجـيــل مــن عــدمــه» ،معتبر ًًا
أن «االنـتـخــابــات ليست هــدفــا وغــايــة
ن ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـهــا ل ـي ـق ــال إن ـنــا
نعيش ظرفًا مستقرًا؛ دون أن نلتفت
إل ــى أجــوائ ـهــا وأث ــره ــا عـلــى املـسـتــوى
اإلنـســانــي ،واالجتماعي ،والسياسي
ع ـل ــى الـ ـف ــرد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي» .وأض ـ ـ ــاف أن
ٌ
«ج ـم ـهــورنــا ال ـي ــوم م ـكـ ّـبــل بـمـشـكــات
الـ ـ ـن ـ ــزوح ،وحـ ــداثـ ــة ال ـ ـعـ ــودة ل ـل ــدي ــار،
وي ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى م ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـع ـيــش
ال ـكــريــم وي ــواج ــه مـصــاعــب الـحـصــول
على تعويضات لترميم بيته» ،وهو
أمـ ٌـر وفــق املطلك «يدفع املــواطــن لعدم
جـعــل االنـتـخــابــات مــن أولــويــاتــهّ ،وال
ي ـه ـتــم ب ـهــا ك ـم ـمــارســة ت ـض ـمــن حــقــه،
وتمثيله املتوازن ،ما ّ
يعرض العملية
ب ـم ـج ـم ـل ـهــا ل ـل ـت ـه ـجــن والـ ـتـ ـش ــوي ــه».
ه ــذه امل ـقـ ّـدمــة ال ـتــي ح ــاول املـطـلــك من
ّ
خاللها تبرير رغبةٍ مبطنة بضرورة
تأجيل االنتخابات ،أرفقها بمطالبة
«الـحـكــومــة وال ـبــرملــان بتقييم الحالة
ال ـص ـح ـ ّـي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي امل ـنــاطــق
امل ـ ـحـ ـ ّـررة ،وح ـس ــم ق ـ ــرار ال ـتــأج ـيــل من
عــدمــه» ،مــع األخ ــذ بــاالعـتـبــار ظــروف
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ه ـ ـنـ ــاك ،ومـ ـ ــدى إم ـك ــان ـي ــة
امل ـش ــارك ــة ب ـفــاع ـل ـيــة ت ـب ـعــا ل ــ«ال ـظ ــرف
النفسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي،
ً
ف ـضــا ع ــن األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة الـقـلـقــة
بشكل خاص».
ّ ً
مكمال
موقف املطلك البارز أمس ،كان
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن أعـ ـ ـ ــداد الـ ـن ــازح ــن عــن
امل ـنــاطــق ال ـتــي سـيـطــر عـلـيـهــا تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،فـ ــي ص ـي ــف  ،2014حـيــث
ـص عــن
ن ـ ــزح ن ـح ــو  5.4م ــاي ــن شـ ـخ ـ ٍ
مـنــازلـهــم ،إال أن الـحـكــومــة االتـحــاديــة
ّ
تؤكد أن نصف النازحني قد عادوا إلى
ّ
مـنــاطـقـهــم ،فـيـمــا تـ ــوزع ال ـبــاقــون على
مـخـيـمــات ال ـن ــزوح وبـقـيــة مـحــافـظــات
البالد ،وال سيما في «إقليم كردستان».
ً
ه ــذه ال ــدع ــوة لـيـســت إال اسـتـكـمــاال ملا
ُيـحـكــى فــي «األروق ـ ــة الـسـيــاسـيــة» عن
إمكانية التأجيل مــع الـتـمــاس معظم

ّ
القوى السياسية «تبنيًا من قبل األمم
املتحدة لقضية تأجيل االنتخابات»،
وفق النائب عبد الرحمن اللويزي.
أم ــا ال ـنــائــب عــن «الـتـحــالــف الــوطـنــي»
ع ــام ــر ال ـف ــاي ــز ،ف ـقــد أشـ ــار إل ــى وج ــود
«اح ـت ـمــاالت قـ ّ
ـويــة ج ـ ّـدًا بــالــذهــاب إلــى
ّ
تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة ،مل ـ ــد ٍة ال
ت ـق ــل ع ــن ن ـص ــف عـ ـ ــام ،ب ـس ـبــب بـعــض
اإلشـكــاالت وأبــرزهــا عــدم إقــرار قانون
االنتخابات ًلغاية اآلن» ،الفتًا إلــى أن
«ه ـن ــاك عـقـبــة كـبـيــرة ت ــواج ــه الــرجــوع
إلى قانون االنتخابات السابق النافذ،
ل ـك ــون ــه ي ـن ــص ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ال ـف ــرز

ّ
يدويًا ،فيما هناك أجهزة استوردتها
املـفــوضـيــة إلجـ ــراء ال ـع ـ ّـد إلـكـتــرونـيــا».

هناك احتماالت
بالذهاب نحو تأجيل
لمدة  6أشهر
االنتخابات ّ

هنا ،كان الفتًا ما أوردته بعض املواقع
اإلخبارية العراقية ،أمس ،عن «مصدر
رف ـي ــع ف ــي ال ـت ـحـّـالــف ال ــوط ـن ــي» قــولــه
إن «ال ـقــوى الـ ُـســنـيــة تــرغــب فــي تأجيل
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة ف ــي امل ـحــاف ـظــات
ـط» ،ب ـع ــد أن «أف ـص ـحــت
ال ـغ ــرب ـي ــة فـ ـق ـ ّ
شخصيات ُســنـيــة ب ــارزة عــن رغبتها
فــي االجتماع السياسي األخـيــر الــذي
عقد فــي رئــاســة الجمهورية األربـعــاء
امل ـ ــاض ـ ــي ،ف ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ف ــي امل ـحــاف ـظــات ال ـغــرب ـيــة ،وإجــرائ ـهــا
ك ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة ب ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــرار امل ـن ــاط ــق
املحررة وعودة النازحني إليها».

تربط قوى سياسية عودة الالجئين بقبول إجراء االنتخابات في موعدها (أ ف ب)

ألمانيا

شروط «اشتراكية» لتشكيل حكومة جديدة مع ميركل
وض ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األملـ ــانـ ــي
والرئيس السابق للحزب االشتراكي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،س ـي ـغ ـمــار غــابــري ـيــل،
شرطني لتشكيل ائتالف حاكم جديد
مع حزب «االتحاد املسيحي» بقيادة
امل ـس ـت ـش ــارة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل (أك ـب ــر
ك ـت ـلــة س ـي ــاس ـي ــة) ،ي ـت ـع ـل ـقــان بـقـبــول
مقترحات إصالح االتحاد األوروبي،
وإص ـ ــاح مـظـلــة ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة.
وقال غابرييل الذي ما زال يملك دورًا
مــؤثـرًا فــي أروق ــة الـحــزب االشـتــراكــي
الديمقراطي (يسار وسط) إن «حزبه
لم يقرر بعد جــدوى املضي للنهاية
في مفاوضات تشكيل ائتالف حاكم
جـ ــديـ ــد» .ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ب ـي ـلــد»
األملانية عن غابرييل أمــس ،أنه «إذا
اسـتـمــر دي ــوان املـسـتـشــاريــة (يـتــواله
بيتر الـتـمــايــر املـنـحــدر مــن «ات ـحــاد»

م ـيــركــل) ف ــي رف ــض كــافــة مـقـتــرحــات
إصــاح االتحاد األوروب ــي ،لن يكون
هناك ائتالف حاكم جديد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «:كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ــن يـ ـك ــون
منطقيًا بالنسبة إلــى االشتراكيني
الــديـمـقــراطـيــن الــدخــول فــي ائـتــاف
حـ ــاكـ ــم جـ ــديـ ــد إذا أص ـ ـ ــر االت ـ ـحـ ــاد
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون وض ــع
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن الـ ـخ ــاضـ ـع ــن ل ـل ـت ــأم ــن
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــوأ م ــن
املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــن لـ ـت ــأم ــن
ص ـح ــي تـ ــوفـ ــره شـ ــركـ ــات خ ــاص ــة»،
الفـتــا إلــى أن «االت ـحــاد املسيحي لم
يعلن حـتــى اآلن أس ـبــاب رغـبـتــه في
ح ـك ــم الـ ـ ـب ـ ــاد ...ال ـح ـك ــوم ــة ي ـج ــب أن
تـعـمــل ملـصـلـحــة أملــان ـيــا ،ال ملصلحة
ح ـ ــزب» .واس ـت ـط ــرد غــابــري ـيــل ال ــذي
ت ـن ــازل ط ــواع ـي ــة ع ــن ق ـي ــادة ال ـحــزب

االشـتــراكــي الديمقراطي فــي كانون
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ملـصـلـحــة الــرئ ـيــس
ً
الحالي مارتن شولتز ،قائال« :يجب
أن يعلن االتحاد املسيحي ما يريده
ً
فعال من أجل مصلحة أملانيا».
وي ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ف ـ ــي ت ـح ـس ــن م ـظ ـلــة
الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
لـتـضــاهــي بــرامــج الــرعــايــة الصحية
الـتــي توفرها شــركــات خــاصــة ،وهو
ما يعني مزيد من اإلنفاق الحكومي؛
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــرف ـ ـضـ ــه «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي» .كـ ــذلـ ــك يـ ــؤيـ ــد الـ ـح ــزب
بــرنــامـجــا طـمــوحــا إلص ــاح االتـحــاد
األوروبـ ــي يـبــدأ بتعيني وزي ــر مالية
ّ
موحد لالتحاد ،ومزيد من التنسيق
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ــدفـ ــاع
ً
والخارجية ،وصــوال إلــى تشكيل ما

يطلق عليه الحزب الواليات املتحدة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـك ــن «اتـ ـ ـح ـ ــاد» م ـيــركــل
يرفض أيضًا هــذا البرنامج ،ويصر
فقط على تحقيق مزيد من التعاون
بــن دول االتـحــاد فــي كــافــة املـجــاالت

ستبدأ المحادثات
بين «االتحاد المسيحي»
و«االشتراكيين»
بعد أسبوعين

خالل السنوات املقبلة ،وفق «بيلد».
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،أكـ ــد غ ــاب ــري ـي ــل أن
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ائـ ـ ـت ـ ــاف «ج ــام ــايـ ـك ــا»
(املحادثات التي جرت بني التحالف
املسيحي والحزب الديمقراطي الحر
وح ـ ـ ــزب ال ـخ ـض ــر ل ـت ـش ـك ـيــل ائ ـت ــاف
ح ـ ــاك ـ ــم) ف ـش ـل ــت «لـ ـعـ ـج ــز ال ـت ـح ــال ــف
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ع ـ ــن تـ ـب ــري ــر رغـ ـبـ ـت ــه فــي
ال ـح ـكــم ،ألن ال ـت ـحــالــف املـسـيـحــي لم
يعلن برنامجه».
من جانبه ،حذر نائب رئيس الحزب
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،رال ـ ــف
شـتـغـنــر ،ات ـح ــاد مـيــركــل م ــن «ع ــرض
العضالت» ،وذلك قبل نحو أسبوعني
من بــدء مباحثات تمهيدية بينهما
ب ـ ـشـ ــأن إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـت ــاف
حـ ــاكـ ــم ب ـي ـن ـه ـم ــا .ونـ ـقـ ـل ــت صـحـيـفــة
«فـيـلــت» األملــانـيــة عــن شتغنر قــولــه:

