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ملخص الدراسة
ع حتالفات كثيرة، حتى لم يكد تكتُّل ينجو  ش���هدت انتخابات العراق التشريعية عام )2010م( تهاوي وتصدُّ
من التشرذم، ليخسر من رصيده بعض عناصره، على حني حاولت جميع القوى رسم مسارات جديدة لنفسها 

دون التخلي عما تعتبره ثوابت مقدسة، السيما األحزاب الدينية ذات البرامج الطائفية. 
وتب���دو الصورة أكثر وضوًح���ا من خالل إلقاء نظرة على أهم القوائم املش���اركة في االنتخابات، ما ميثل 
ا إلدراك حقيقة الصراع الذي دار بني القوى السياسية ومن يناصر مشاريعها املتنوعة في داخل  مدخاًل مهّمً

العراق وخارجه. 
وقد كش���ف تنّوع القوائم والتكتالت االنتخابية، وما أفرزته من تنّوع في املش���اريع والتوجهات واألهداف 
االس���تراتيجية، أنَّ جهات عديدة تقف وراء بعض تلك التكتالت والقوائم، وهذه اجلهات تتصارع بشدة تبًعا 
ملصاحلها وأهدافها، حتى صار العراق س���احة مفتوحة لتصفية احلسابات السياسية واالقتصادية، السيما 

بني أهم خصمني في العراق: أمريكا وإيران. 
ورغم التركيز على املوقفني األمريكي واإليراني باعتبارهما فاعلني رئيس���يني، ليس فقط في االنتخابات 
ولكن في العملية السياس���ية العراقية ككل، تظل مواقف قوى دولية أخرى جديرة مبعرفة موقفها من قضية 
العراق، وما ميكن للعراق أن يقدمه لها من مصالح وأثر االنتخابات في حتقيقها. وأهمها املوقفني األوروبي، 
والروس���ي. من جانب آخر ثمة عدد من امللف���ات الداخلية واخلارجية متلك تأثيًرا كبيًرا وفاعاًل في حتديد 
مس���تقبل العراق، وتتمثل داخلًيا في: املصاحلة الوطنية، ومش���كلة االجتثاث، تبني منهج التقس���يم املسمى 
)الفيدرالي���ة(، والصراع على الثروات الطبيعية كما يظل مس���تقبل الع���راق مرتهًنا بعوامل خارجية في ظل 

عالقاته مع دول اجلوار واإلقليم مثل إيران وتركيا ودول اخلليج العربي.
وبدوره���ا فإن املفاجئات التي أفرزتها االنتخابات العراقية مثل صع��ود املش���روع العلماني، وتراجع نفوذ 

ا لتحديد مستقبل العراق. اإلسالميني، وتراجع النفوذ الكردي ستشكل مفرًقا مهّمً
إنَّ الفترة القادمة التي سيمر بها العراق ستكون األصعب واألكثر خطورة، ما لم حتقق األحزاب والتكتالت 
جمل���ة من األولويات، التي تبدأ من اإلميان بوحدة العراق أرًضا وش���عًبا، وتنبذ التخندق العرقي والطائفي، 
وحتارب الفساد املالي واالداري، وتعتمد خطًطا جدية إلعادة إصالح وتأهيل مؤسسات الدولة، وتطهيرها من 
آثار احملاصصة الطائفية واحلزبية، وإعادة احلقوق املهضومة لش���رائح عريضة من الشعب العراقي، واحلّد 

من ثقافة العنف واالنتقام واالعتقاالت العشوائية التي ملئت فيها املعتقالت بعشرات األلوف.
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احملور األول
االنتخابات العراقية.. ولعبة الدميقراطية

متهـــيد:

ميك���ن النظر إلى احلالة العراقية باعتبارها أحد جتليات حروب القيم التي تس���عى واش���نطن لفرضها على 
مفردات العالم اإلسالمي؛ حيث كانت تهدف باحتاللها للعراق إلى جعلها رأس حربة ملا يسمى »دمقرطة« الدول 
اإلس���المية في إطار مشروع الشرق األوسط الكبير؛ لتحويل دول املنطقة إلى واحة للدميقراطية املزعومة على 

غرار منوذجي اليابان وأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية.

لم تكن قواعد اللعبة السياس���ية في العراق وليدة مرحلة ما بعد االحتالل، وإمنا أُسس���ت في محطات مبكرة 
س���بقت الغزو، عندما اتفقت الواليات املتحدة في حينها مع أحزاب ما يس���مى )املعارضة العراقية( على إقرار 
مبدأ، متحورت عليه فيما بعُد كافة قواعد اللعبة السياس���ية، أال وهو مبدأ احملاصصة الطائفية والِعرقية؛ حيث 
يتم النظر إلى العراق من خالل الطائفة واملذهب والقومية وليس العكس، ويُدار هذا املبدأ أو أية خالفات تنشأ 

عبر آلية عقد الصفقات.

مت ترسيخ هذا املبدأ في كافة مفاصل ما يسمى بالعملية السياسية، سواء في مجلس احلكم، أو في الدستور، 
أو في طبيعة عمل البرملان، وتوزيع الوزارات. وأخطر من ذلك كله في القوات املس���لحة؛ حيث تنص املادة تاسًعا 
)أوالً( في الدستور )اجلديد()1( على: أن تتكون القوات املسلحة العراقية من مكونات الشعب العراقي مبا يُراعي 

توازنها ومتاثلها.

ولم تس���لم من هذه القواعد الطائفية حتى االنتخابات العراقية، التي تش���هد في كل مرة شحًنا طائفّيًا حثيًثا، 
ناهيك عن العقبات األخرى التي تش���وب هذه املس���يرة االنتخابية، من خالل افتق���ار العراق )مثاًل( إلى قانون 
لألحزاب؛ ينّظم عملها، ويضبط مصادر متويل األحزاب املتنافسة، والتأكد من مصادرها، ومدى إمكانية مجيئها 

من خارج احلدود لتنفيذ أجندات إقليمية. 

http://www.pmo.iq/index/10-01.htm :لالطالع على النص الكامل للدستور احلالي، يُنظر الرابط  )1(
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وال ش���ك أنَّ غياب هذا القانون الذي يشرف على 
طبيعة البرامج السياس���ية ومدى مطابقتها للمعايير 
الوطنية يعط���ي الفرصة لألحزاب والُكتل املمس���كة 
بالس���لطة منذ سبع سنني في االس���تمرار في عملية 
الشحن الطائفي والعرقي، ويفّسر الفوضى في تنافس 

عشرات -بل مئات- األحزاب والكيانات.

وأيًضا بقاء قانون )برمي���ر( االنتخابي الذي ينص 
على صيغة »القاس���م املش���ترك« مبعنى أن األحزاب 
الصغيرة؛ إذا لم حتظ بحد أدنى من األصوات يؤهلها 
لالشتراك في االنتخابات؛ فإنَّ أصواتها ستذهب طبًقا 

لهذا القانون إلى حصة األحزاب 
والكتل الكبيرة.)1( ويعد هذا األمر 
مفارقة في النظام الدميقراطي؛ 
حيث حتاول بعض األحزاب دخول 
حلبة املنافس���ة من أجل التغيير، 
وإذا بأصواته���ا تذهب في نهاية 
املطاف لتعزز األحزاب الطائفية 

والِعرقية املهيمنة.

وال ش���ك أنَّ القصد من هذه اخللطة في القوانني 
واضح، ويكمن ف���ي تعمد إبقاء األحزاب التي تعاونت 
مع االحتالل إلى أطول فت���رة لضمان مترير مصالح 

االحتالل أو املصالح الضيقة لهذه األحزاب.

وإذا اتضح أساس لعبة الدميقراطية السياسية )مبا 
فيها االنتخابية(؛ ف���إنَّ من املهم الوقوف على القوائم 
املشاركة وبرامجها، وحقيقة الصراع القائم فيها، وأثر 
ال���دور اخلارجي في تلك املعادلة، وذلك من خالل ما 

سيأتي من صفحات قادمة إن شاء الله.

أواًل: القوائم االنتخابية )الربامج والتوجهات(:

إنَّ االنتخابات البرملانية املاضية التي جرت في عام 

)1(  وقد انعكس هذا س���لًبا على القوائم الصغيرة، التي صارت فريس���ة 
لألحزاب والقوائم الكبيرة، فعلى س���بيل املث���ال تقّدر عدد األصوات 
التي أضيفت إلى رصيد القوائم الكبيرة في انتخابات املجالس البلدية 

وحدها ما يقرب من )مليون وأربعمائة ألف صوت انتخابي(. 

)2005م(، أفرزت ظاهرتني بدتا غير منس���جمتني مع 
بعضهما ومع حقيقة املش���هد السياس���ي السائد في 

العراق:

األوىل: سيطرة االئتالف الشيعي املدعوم من إيران 
على مركز صنع القرار اإلداري واملالي في املؤسسات 

احلكومية عموًما واألمنية خصوًصا.

الثاني��ة: اس���تعادة اخلالفات القدمية بني األطراف 
املكونة لقائم���ة االئتالف العراقي املوحد لعافيتها في 
رسم صورة العالقة فيما بينها، تضاف إليها خالفات 
السلطة  ناش���ئة عن ممارس���ة 
م���ن دور ووجاهة  وما تفرضه 
وامتيازات تثير الكثير من ردود 
الفعل الصامتة حيًنا واملعلنة في 

أحيان أخرى.)2(

واحلقيقة القائمة هنا أنَّ ثمة 
تقلص كبي���ر في عدد الكيانات 
السياس���ية التي ش���اركت في 
انتخابات )2010م( مقارنة م���ع انتخابات )2005م(؛ 
ف���إنَّ ع���دد الكيانات السياس���ية التي ش���اركت في 
االنتخابات األخيرة بلغ )86( كياًنا سياسّيًا، مقارنة مع 
)228( في انتخابات عام )2005م(، وهو ما أسهم في 
تش���تيت األصوات بشكل أقل مما حدث في انتخابات 
عام )2005م(، وفي االنتخابات احمللية التي جرت عام 

)2009م(.)3(

لكن املالحظ في انتخابات عام )2010م( التشريعية 
أنَّ حتالفات كثيرة قد تهاوت وتصدعت، حتى لم يكد 
تكتل ينجو من التش���رذم، ليخس���ر من رصيده بعض 
عناصره، على حني حاولت جميع القوى رسم مسارات 
جديدة لنفسها دون التخلي عما تعتبره ثوابت مقدسة، 

)2(  ينظر: األس���تاذ نزار السامرائي، في دراس���ة له بعنوان )استشراف 
مس���تقبل العراق بعد انتخابات 2010(، منش���ورة في مجلة ش���ؤون 

عراقية، عدد خاص، كانون الثاني، عام 2010م. 
)3(  جري���دة العرب اليوم األردنية، بعددها الصادر يوم الس���بت، املوافق 

)2010/4/10م(.

المالحظ في انتخابات عام )2010م( التشريعية 
أنَّ تحالف��ات كثي��رة قد ته��اوت وتصدعت، 
حت��ى لم يك��د تكت��ل ينجو من التش��رذم، 
ليخس��ر م��ن رصيده بع��ض عناص��ره، على 
حي��ن حاول��ت جميع القوى رس��م مس��ارات 
جديدة لنفس��ها دون التخل��ي عما تعتبره 

ثوابت مقدسة.
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السيما األحزاب الدينية ذات البرامج الطائفية، وبقيت 
األحزاب الكردية وحدها تبدو وكأنها فوق أي تصدع أو 
اختالف، مع أنها تختزن في جوفها الكثير من عناصر 
التش���رذم، ولكنها أرادت الظهور مبظهر موحد)1(؛ كي 
ال تضيع عليها الفرصة التاريخية في تكريس املكاسب 
التي حصلت عليها بدعم أمريكي منذ عام 1991م، أو 
تلك التي مت تثبيتها في قانون إدارة الدولة، والدستور 

اجلديد الذي ُكتب في ظل االحتالل.)2(

وإذا اتضحت هذه احلقيقة؛ فإنَّ الصورة تبدو واضحة 
من خالل إلقاء نظرة على أهم القوائم املش���اركة في 
ا إلدراك حقيقة  االنتخابات، حتى تكون مدخ���اًل مهّمً
الصراع الذي دار بني القوى السياس���ية، ومن يناصر 
مشاريعها املتنوعة في داخل العراق وخارجه، وذلك من 

خالل اآليت: 

)1( القائمة العراقية: 

هي حتالف سياس���ي، قومي، علماني، يضم أحزاًبا 
متنوعة بقيادة إياد ع���الوي. وتتميز هذه الكتلة بأنها 
جمعت مختلف ش���رائح املجتمع العراقي من املتدين، 
إلى القوم���ي، والليبرالي. ومن ش���خصياتها البارزة 
طارق الهاشمي املنشق عن احلزب اإلسالمي، وصالح 
املطلك، ورافع العيس���اوي، وأسامة النجيفي، وعدنان 
الباج���ه ج���ي. وقد حرص���ت الكتل���ة العراقية على 
ا، وأن تبدو في  أن تطرح ش���عاًرا وطنّيًا وقومّيً���ا عاّمً
تشكيلتها بعيدة عن أي أساس طائفي، وأن تبدو على 
الطرف املقابل لالئتالفات واألح���زاب الدينية. هذا 
وقد ُوصفت بالعلمانية على خلفية تعارضها مع هيمنة 

األحزاب الدينية.

)1( بدا على واقع القوائم الكردستانية تصدًعا ملحوًظا، ويتضح هذا بجالء 
في التصدع احلاصل في )حزب االحتاد الوطني الكردس���تاني( الذي 
يقوده الرئيس احلالي جالل طلباني، فقد انشقت عنه )قائمة التغيير( 
بقيادة نيشروان مصطفى، بسبب خالفات داخل احلزب، مع مالحظة 

أنَّ قائمة التغيير حققت نتائج مرضية في انتخابات )2010م(. 
)2( ينظر: األس���تاذ نزار الس���امرائي، في دراس���ة له بعنوان )استشراف 

مستقبل العراق بعد انتخابات 2010(، مصدر سابق. 

)2( قائمة ائتالف دولة القانون:

هو ائتالف يض���م عدًدا من األح���زاب واحلركات 
السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات العشائرية 
واملستقلة، تش���ّكل حول رئيس الوزراء نوري املالكي. 
وعلى الرغم من أنَّ املكون األساس في هذا االئتالف 
هو حزب الدعوة )اجلناح ال���ذي يقوده املالكي( وهو 
حزب ذو صبغة دينية ش���يعية، إال أنَّ االئتالف حرص 
على أن يخوض االنتخابات حتت ش���عار وطني عام، 
عابر للطائفية وضم بني أعضائه متثياًل نسبّيًا لبعض 
املكونات األخرى كالسنة واألكراد والتركمان، كما ضم 

عدًدا من الوزراء في حكومة املالكي احلالية.

)3( قائمة االئتالف الوطين العراقي:

هي حتالف شيعي في غالبه، يضم عدًدا من القوى 
واألحزاب الش���يعية الرئيسة يتقدمها املجلس األعلى 
اإلس���المي العراقي، ومنظمة بدر، وانضم إليها أيًضا 
التيار الصدري، وحزب الفضيلة، وتيار اإلصالح الذي 
يرأس���ه إبراهيم اجلعفري، وح���زب الدعوة- تنظيم 
العراق )جناح عبد الكرمي العن���زي(، ومنظمة العمل 
اإلس���المي، وحركة حزب الله في العراق، فضاًل عن 
الشخصيات الش���يعية األخرى، أمثال أحمد اجللبي 

)املؤمتر الوطني(، وموفق الربيعي، وغيرهم.)3(

)4( قائمة التحالف الكردستاني:

هو حتالف تقليدي بني احلزبني الكرديني الرئيسني: 
احلزب الدميقراطي بزعامة مسعود البرزاني، واالحتاد 
الوطني الكردس���تاني بزعامة ج���الل الطالباني، إلى 
جانب عدد من األحزاب الكردية الصغيرة. والس���مة 
األساس���ية للتحالف هي انطالق���ه من أرضية قومية 
كردية، جتمع أطراف التحالف التي تختلف أيديولوجّيًا 

في قضايا كثيرة. 

)3( حرص االئتالف على ضم عدد من الش���خصيات السنية، ولكن أحًدا 
منهم لم يحصل على أي مقعد في البرملان.
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)5( قائمة التوافق العراقي:

هي كتلة س���نية إس���المية في عمومها، ويش���ّكل 
احل���زب اإلس���المي العراقي املكّون األس���اس فيها. 
وتتركز شعبيتها في احملافظات ذات الغالبية السنية، 
وهي األنبار وبغ���داد ونينوى وصالح الدين ومحافظة 

التأميم.

وأب���رز مكونات ه���ذه اجلبهة: احلزب اإلس���المي 
العراقي، والتجمع الوطني العشائري املستقل، وحزب 
العدال���ة التركماني العراق���ي، والتجمع الوطني ألهل 

العراق.

)6( قائمة ائتالف وحدة العراق:

هو ائتالف ضمَّ عدًدا من الكيانات، وقد شّكله وزير 
الداخلي���ة جواد البوالني )ش���يعي(، ويحاول أن يرفع 
ا عابًرا للطائفية. وانضم إلى  فيه ش���عاًرا وطنّيًا عاّمً
البوالني فيه عدد من الشخصيات السنية أمثال أحمد 
أبو ريش���ة رئيس صحوة العراق، وأحمد عبد الغفور 
الس���امرائي رئيس ديوان الوقف الس���ني، وغيرهم. 
ويصف االئتالف نفسه بأنه »مشروع وطني يؤمن بأنَّ 

العراق بحاجة إلى األلفة والتسامح ودرء املخاطر التي 
يتعرض لها الشعب العراقي«.

وغيرها من القوائم األخرى.)1( ولعلَّ القارئ يالحظ 
التنوع في القوائم، فضاًل عن األشخاص الذين لُوحظ 
حتوله���م من قوائم طاملا ُعرفوا به���ا، وُعرفت بهم)2(، 
وحتولوا إلى قوائ���م أخرى، رمبا كانوا يعدون االنتماء 
إليها في يوم من األيام تراجًعا عن املنهج واملبدأ!! فما 
هي العوامل التي س���اعدت على ذلك التنّوع والتنّقل؟ 

هي أمور عديدة أهمها ما يأتي: 

1- محاولة مغادرة املشروع الطائفي، وارتداء اللباس 
الوطني، والتسويق له عبر وسائل اإلعالم، في مسعى 
الستقطاب الناخبني، واحلصول على أصواتهم. فضاًل 

)1( ملزيد من التفصيل ع���ن القوائم العراقية املختلفة في تلك االنتخابات 
يراجع: 

 http://www.bbc.co.uk/arabic/lg/middleeast/2010/03/100305_
 sj_iraq_coalations_tc2.shtml
)2(  على س���بيل املثال: )طارق الهاش���مي( وبعض من كان معه في قائمة 
التوافق العراقي، أمثال: رافع العيس���اوي، وعبد الكرمي الس���امرائي، 
وعمر الكربولي، فإنهم غادروا قائمتهم التي اشتهروا بها وكانت تصطبغ 
بصبغة اإلسالميني )السنيني(، وركبوا مركب القائمة العلمانية، بقيادة 

إياد عالوي.  
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عن مغ���ادرة القوائم املصبوغة بالصبغة الطائفية منذ 
االحتالل، وهو ما س���اعد على تكوين قوائم انتخابية 

متعددة.

2- إقرار مبدأ القائم���ة املفتوحة التي يتضح معها 
إقصاء األش���خاص الطائفيني غي���ر املرغوب بهم من 
قبل فئات الشعب العراقي، واعتماد )القائمة املفتوحة 
وتعدد الدوائر االنتخابية( جعل املنافسة مقتصرة على 
مرش���حي احملافظات، وبالتالي صار س���بًبا في إنتاج 
حتالفات تختل���ف من محافظة ألخرى، مما أس���هم 

بشكل واضح في تعدد وتنوع القوائم االنتخابية.

3- ظه���ور بعض األش���خاص مبظهر الق���وة، بعد 
انتصاراته���م الت���ي حققوها في انتخاب���ات مجالس 
احملافظات التي جرت قبل ش���هور م���ن االنتخابات 
التش���ريعية، مبا زاد من غرورهم، وصار س���بًبا في 
انش���قاقهم عن القوائ���م الكبيرة التي كان���وا يلتفون 
حوله���ا. وهذا ما جع���ل املالكي )على س���بيل املثال( 
ينش���ق عن االئتالف الوطني املوح���د منذ انتخابات 
مجال���س احملافظات، وتعزز انش���قاقه في انتخابات 
ع���ام )2010م( وحصل على )89 مقع���ًدا()1(، وهو ما 
صار سبًبا في متس���ك املالكي بالسلطة وتشبثه بها، 

)1(  من أهم أس���باب صعود نوري املالكي، وحصول���ه على أعداد غفيرة 
م���ن املقاعد في انتخابات مجالس احملافظات، فضاًل عن االنتخابات 

النيابية التي جرت في )آذار/ عام 2010م(، ما يأتي:
•اعتم���اد اخلط���اب الوطن���ي، ودعوته لنب���ذ الطائفية  	

والعرقية واحملاصصة.
• دعوته لتعديل الدس���تور، مب���ا يؤّمن للحكومة املركزية  	

أداء مهامها بصورة انسيابية.
• الدع���وة لتحقي���ق املصاحلة الوطنية، وتوس���يع نطاق  	

املشاركة السياسية. 
      ولكن الس���ؤال هنا: هل استطاع املالكي وحزبه حتقيق تلك الشعارات 
التي كانت سبًبا في صعوده على أرض الواقع؟! لعل املمارسات الالحقة 
التي طبعت على س���لوك املالكي خير جواب على هذا التس���اؤل. فإنَّ 
س���لوك الرجل لم يتطابق مع تلك الشعارات املرفوعة، فهو لم يستطع 
أن يغادر السلوك الطائفي، ما جعله أسيًرا جلملة من التصورات التي 
مارس���ها فعلّيًا في التضييق على املعارضني له في الفكر واملنهج، مبا 
فيهم املش���اركون معه في العملية السياس���ية، فضاًل عن إيذاء القوى 
الوطني���ة املناهضة لالحتالل ومش���اريعه. وهذا ص���ار معروًفا لكل 

املتابعني لشأن العراق.

معتمًدا على نظريته الشهيرة، التي ال يفتأ يكررها في 
كل مناسبة: »إنَّ من حقق اإلجنازات األولى، عليِه هو 

وحده أن يكملها!!«.  

ثانًيا: االنتخابات.. والصراع بالنيابة: 

في ظل م���ا تقّدم من تنّوع ف���ي القوائم والتكتالت 
االنتخابي���ة، وم���ا أفرزت���ه م���ن تنّوع في املش���اريع 
والتوجهات واألهداف االستراتيجية؛ يتم التأكيد هنا 
عل���ى أنَّ جهات عديدة تقف وراء بعض تلك التكتالت 
والقوائم، وهذه اجلهات تتصارع بشدة تبًعا ملصاحلها 
وأهدافها، حتى صار العراق س���احة مفتوحة لتصفية 
احلسابات السياس���ية واالقتصادية، السيما بني أهم 

خصمني، هما: أمريكا وإيران. 

ومعلوٌم أنه عش���ية االنتخابات العراقية في مارس/ 
آذار املاضي لم تعد قراءة تضاريس الساحة السياسية 
أم���ًرا مس���تعصًيا، فالع���راق وقف مع تدش���ني تلك 
االنتخابات على أعتاب مرحلة شديدة االنعطاف، فهي 
تأتي في ظل ظروف يرتبط فيها احلراك السياس���ي 
الداخلي ]بش���دة ودون مقدمات[ بالتنافس والصراع 
اإلقليم���ي والدولي، والذي بدوره يجع���ل من العراق 
مجرد ساحة وخط مواجهة أمامّيًا لتصفية احلسابات 

بالنيابة.

ففي الوقت الذي تعدُّ فيه الواليات املتحدة نفس���ها 
لالنسحاب من العراق جراء خسائرها املادية والبشرية 
الباهظ���ة الت���ي تكبدتها فيه وفي أفغانس���تان، تقف 
إيران عازمة دون إبطاء على توظيف املأزق األمريكي 
لصاحلها، لتمأل الفراغ وجتعل م���ن احلقبة القادمة 
في العراق حقبة إيرانية بامتياز، السيما بعد جناحها 
فعلّيًا -عبر املناورة داخل العملية السياسية وخارجها- 
ف���ي التغلغل ومد نفوذها ف���ي جميع مفاصل احلكم، 

السياسية واألمنية.

وهذه الورقة التي تل���وح بها إيران في وجه أمريكا، 
وال تفتأ تس���تخدمها في أي وقت شاءت، تتزامن مع 
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جو انتخابات ع���ام )2010م( مع ما يرافقه من تفاقم 
الضغط األمريكي والدولي على إيران التي تعيش حالة 
من العزلة واحلصار االقتصادي اخلانق على املستوى 
اخلارج���ي، وقد تتطور إلى مواجهة عس���كرية. وهي 
تش���هد على املستوى الداخلي حالة من التصدع الذي 
بدأ يتسع ليش���مل مستويات شعبية وسياسية ودينية. 
لذا حتاول طهران بش���دة عبر ورق���ة العراق تصدير 
أزمتها إلى اخلارج وحتس���ني ش���روطها في التفاوض 

بخصوص ملفها النووي.)1(

في نفس الوقت فإنَّ الواليات املتحدة -كإرادة متحكمة 
في العراق- ليس���ت في وضع أفضل من إيران، سواء 
على املستوى الداخلي؛ حيث ال تزال تداعيات األزمة 
املالية واالقتصادية اخلانقة تعصف بها، بينما حتاول 
جاهدة على املستوى اخلارجي تقليص كلفتها الباهظة 
املادية والبش���رية جراء حماق���ات اإلدارة اجلمهورية 

السابقة في العراق وأفغانستان.

وعلى مس���توى ما أفرزته االنتخابات التشريعية من 
تقارب النتائج بني القائمة التي حُتسب على الواليات 
املتحدة األمريكية، وبني القوائم احملسوبة على إيران، 
وهو ما يؤكد أن السلطة والثروة في احلكومة القادمة 
ستشكل معالم املستقبل السياس���ي للعراق، واملتيقن 
منه أن تك���ون من نصيب املعس���كرين اللذين خاضا 

االنتخابات املنتهية بكل شراسة، ومها: 

)1( املعسكر األمريكي: 

وهذا املعسكر يرغب بتقليص نفوذ إيران في العراق، 
وتقليم أظفار امليليش���يات التابع���ة لها، وترك حكومة 
موالية ألمري���كا؛ لتأمني انس���حاب قواتها، وضمان 
مصاحلها في الع���راق خصوًص���ا، واملنطقة العربية 

)1( ينظر: الدكتور خالد املعيني، في دراسة له بعنوان )االنتخابات العراقية 
واملخاض العسير( منش���ورة على ش���بكة اإلنترنت )املعرفة نت( يوم 
اجلمعة بتاريخ 1431/3/5ه�- املواف���ق 2010/2/19م، على الرابط 

التالي: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/11853598-7040-4E5D-
AD69-187ED25B53B2.htm

عموًما. وهذه احلكومة تشكلها كتلة إياد عالوي.

)2( املعسكر اإليراين: 

وهذا املعس���كر وضع كل ثقله خلف القوائم الشيعية، 
من أجل فوزها وتوحدها لغرض تشكيل احلكومة، حتى 
اس���تطاعت بناء التفكك الشيعي بني العديد من القوى 
املتناح���رة، بحيث أجبرت اخلارج���ني عن بيت الطاعة 
للعودة إلي���ه، كما حصل مع التي���ار الصدري )اخلصم 

التاريخي للمجلس األعلى( وحزب الفضيلة، وغيرهم.)2(

لقد سبقت االنتخابات التشريعية العراقية األخيرة، 
أياًما كانت إيران عازمة فيها بقوة ]من خالل حش���د 
كافة طاقاتها سواء بالترغيب أو الترهيب[ على ضمان 
فوز قائمة االئت���الف الطائفي املوال���ي لها لتكريس 
وجودها ونفوذها االستراتيجي في العراق. أما خروج 
املالكي ع���ن قائمة االئتالف الطائف���ي فهو من باب 
التكتيك الذي يتعلق مبن يرأس الوزارة وال ميس جوهر 
توجهاتها ووالئها إليران، وإذا لم يتحالف مع االئتالف 
الطائفي قبل االنتخابات فمن املرجح أنه س���يتحالف 

معه بعدها.

في حني كانت الواليات املتحدة تدفع وحتشد باجتاه 
ما يس���مى بقائمة احلركة الوطنية، املوالية لها، والتي 
تق���ف ضد القائمة اإليرانية، وترفع ش���عارات وطنية 
وعلماني���ة تدغ���دغ تطلعات الش���ارع العراقي، الذي 
يرغ���ب في اخلالص من احلكوم���ة احلالية العاجزة، 
والتي أخفقت على كافة املسارات: األمنية، واخلدمية، 
واالقتصادي���ة، وهذه القائمة املدعوم���ة من أمريكا، 
مرشحها لرئاس���ة الوزراء إياد عالوي، وحتظى بدعم 
من دول عربية حتاول إدارة صراعها مع إيران بالنيابة 
في العراق من خالل البواب���ة األمريكية، ومن املتوقع 
قيام الواليات املتحدة بترتيب منضدة الرمل السياسية، 
وتقليم أظافر إيران العس���كرية في العراق استعداًدا 
ألية مواجهة قادمة معها، أو عند التفكير فيمن سيمأل 

الفراغ إذا غادرت قواتها العراق.

)2( املصدر السابق.
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ولكن، أمام النتائج التي أُعلن عنها، واتضح من خاللها 
انتصار املشروع األمريكي املتخفي خلف ظهر القائمة 
العراقية؛ فإنَّ املتوقع أن تلعب إيران دوًرا اس���تثنائّيًا 
مضاعًفا في س���بيل تبديد هذا االنتصار، وجعله فارغ 
املضم���ون، من خالل جملة من األالعيب املنظمة التي 

تسهم بها بعض اجلهات العراقية 
ولعل هذا  التي غادرت حيادها. 
يتضح أكث���ر من خالل معرفة ما 

يلي: 

)1( ابتداع ما تس���مى )الكتلة 
األكبر( ومحاولة التفاف القوائم الش���يعية على احلق 

الدستوري للقائمة العراقية.

)2( دعم احملكمة االحتادية العراقية لبدعة )الكتلة 
األكبر(، من خالل إعطائها رأًيا يدعم التوجه الشيعي 
في تكوين تلك الكتلة، مبا يحّقق رغبتها في تش���كيل 

حكومة ترأسها شخصية طائفية )شيعية(.

)3( القي���ام بجملة م���ن املضايقات ض���د القائمة 
الفائزة، من خالل حملة م���ن االعتقاالت التي طالت 
صفوف بعض أعضاء تل���ك القائمة، بل تعرض بعض 
ره احملللون  أنصارها للتصفية اجلسدية، في وقت فسَّ
مبحاول���ة إخاف���ة القائمة العراقي���ة، وإجبارها على 

اإلذعان لشروط من يتشبث بالسلطة.

)4( االجتماع ف���ي طهران، والتواص���ل اجلاد بني 
الق���ادة اإليرانيني وحلفائهم في الع���راق؛ للعمل على 

سحب البساط من القائمة العراقية.

)5( تعزيز ذلك التواص���ل بذهاب )علي الريجاني( 
إلى الع���راق؛ لالطمئنان على ما يدور في الس���احة 
العراقية، فضاًل عن قيام اإلدارة اإليرانية باس���تبدال 
س���فيرها في العراق، وتعيني بديل له ممن لهم عالقة 

وثيقة باحلرس الثوري.)1(

)1( للمزيد من التفصيل يراجع: وكال���ة األخبار العراقية، اخلميس، 22/ 
2010/7م، على الرابط التالي:

 http://www.iraq4all.org/news/14854--------q--q-----.html

ولطامل���ا حذرت الوالي���ات املتح���دة األمريكية من 
تدخل إيراني في االنتخابات العراقية، وفق معلومات 
اس���تخباراتية، توضح جهود طهران للتأثير على سير 

االنتخابات لصالح مشروعها في العراق.)2(

إنَّ الوالي���ات املتحدة األمريكية ل���ن تقف مكتوفة 
األيدي جتاه التدخالت اإليرانية 
من  اس���تفزتها،  طامل���ا  الت���ي 
خالل اإلش���راف املباشر لقائد 
احلرس الثوري اإليراني )قاسم 
س���ليماني( على جملة من أهم 
مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها احلكومية. وهذا 
األمر صار متواتًرا للجميع، واعترف به حتى املوالون 
إلي���ران من أرباب العمل السياس���ي. وما تصريحات 
موفق الربيعي )مستشار األمن الوطني السابق( ببعيدة 
عنا، فقد أثارت تصريحاته تل���ك جدالً كبيًرا عندما 
اعترف للمرة األولى بأنَّ إيران تتدخل بشكل سلبي في 

العراق، وأنَّ لسليماني القول الفصل في أمر العراق.

ولك���ن املتوقع أن تُبقي أمري���كا العصا بيدها، تلوح 
]وق���د تضرب[ بها اجلس���د اإليراني التوس���عي في 
العراق. وطريقة العصا واجلزرة األمريكية هذه ليست 

)2( صحيفة الش���رق األوس���ط الدولي���ة، الع���دد )11419( الصادرة يوم 
اخلميس، بتاري���خ 2010/3/4م املوافق 18 ربيع األول1431ه�.  وقد 
رصدت تلك الوثيقة التحركات اإليرانية األخيرة، مبا فيها احتالل حقل 
الفكة النفطي على احلدود العراقية - اإليرانية، التي »تضر بالسيادة 
العراقية« مبوجب الوثيقة. وأضافت الوثيقة أنه بعد انسحاب القوات 
اإليرانية م���ن األراضي العراقية ظه���ر أنَّ »أدوات حفر أقيمت على 
الطرف اإليراني من احلدود، مما يظهر أنَّ إيران كانت تقوم بعمليات 
حفر«. وترص���د الوثيقة أيًضا إمكانية طلب إي���ران تعويضات حرب 
من العراق بعد تش���كل احلكومة املقبلة، م���ن جراء احلرب العراقية- 
اإليرانية. وأفادت الوثيقة بأنَّ »املس���ئولني اإليرانيني يشيرون إلى أنَّ 
طهران ستطالب بتعويضات حرب بعد االنتخابات العراقية الوطنية«. 
      وخ���الل لق���اء مع مجموعة م���ن الصحافيني في واش���نطن يوم 16 
فبراير )ش���باط( 2010م، قال اجلن���رال أوديرن���و: إنَّ جهود أحمد 
اجللبي، وعلي الالمي )املدير التنفيذي لهيئة املس���اءلة والعدالة( ملنع 
مش���اركة بعض املرش���حني في االنتخابات تأتي بتأثير إيراني. وقال 
أوديرنو: »من الواض���ح أنَّ الالمي واجللبي متأث���ران بإيران.. لدينا 
معلومات اس���تخباراتية مباش���رة تقول ذلك لنا، ولقد أجريا لقاءات 
واتصاالت في إيران«. وأضاف: »نحن نؤم���ن بأنهما بالتأكيد يؤثران 

على االنتخابات«.

ح��ذرت الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة م��ن 
تدخ��ل إيراني في االنتخابات العراقية، وفق 

معلومات استخباراتية.
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وليدة اليوم؛ فلطاملا استخدمتها منذ سنني طويلة. 

يقول آالن شوارتز)1(: »ستعتمد واشنطن على استغالل 
سياس���ة العصا واجلزرة جتاه طه���ران؛ لتثبيطها عن 
خوض أي مغامرات فيم���ا يخّص العراق، عالوة على 
إعادة نش���ر قواتها وإعادة بعضها إلى الوطن، ومتركز 
بعض القوات املتبقية ف���ي املناطق الكردية والكويت، 
وستعمل واشنطن وبغداد على ضمان مساعدة كل من 
تركيا والكويت والسعودية للحيلولة دون انزالق املنطقة 

إلى هوة احلرب«. 

إنَّ املس���تقبل املتوقع في ظل 
ه���ذه التجاذب���ات )األمريكية- 
اإليرانية( وما أفرزته االنتخابات 
من نتائج قد يبدو مثيًرا ومقلًقا 
كلما  القل���ق  وي���زداد  للغاي���ة، 
اقترب���ت القائم���ة العراقية من 
إقناع اآلخرين بحقها الدستوري 
في تش���كيل احلكومة، وإمكانية 
تشكيلها الفعلي لتلك احلكومة. 

وال ميكن للمتابع هنا نسيان االستراتيجية األمريكية 
الظاهرة في تصميمها على االنس���حاب العسكري من 
العراق، وهو ما يشغل إدارة الرئيس »باراك أوباما« مما 
قد يضعف من قوتها وتهاوي مشروعها، مع مكابرتها 
التي ال تنقطع عن تأكيداتها املتواصلة بأنَّ )العراق لن 

يكون تابًعا إليران(!!

ولذا ف���إنَّ املعركة الت���ي تنتظر الع���راق في حالة 
االنسحاب األمريكي منه، هو مقاومة النفوذ اإليراني، 
ومحاولتها إثارة وخلق املش���اكل الت���ي قد ال تنقطع، 

)1(  هو )كاتب أمريكي متخصص في دراسة السياسات املستقبلية(، وقد 
جاء قوله ضمن موجز لدراسة نشرها معهد الواليات املتحدة للسالم، 
حتت عنوان »السيناريوهات املستقبلية حلركة التمرد بالعراق«، تقرير 
رقم )174(، وقد صدر منذ ش���هر أكتوبر عام )2006م(. على الرابط 

التالي: 
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA

_C&cid=1168265573076&pagename=Zone-Arabic-
 News%2FNWALayout#ixzz0psSmQ5dH

خاصة في حالة عدم رضاها على ما حققته من نتائج 
مؤملة، عادت بالفش���ل على القوائم والتكتالت التابعة 

لها، واملناصرة ملشروعها.

احملور الثاني
مستقبل العراق يف ظل امللفات الداخلية

أواًل : املصاحلة الوطنية.. ومشكلة االجتثاث: 

أسهم االحتالل األمريكي بشكل مثير في إثارة )النهج 
الطائف���ي والعرقي( ف���ي العراق، 
من���ذ فت���رة مبكرة م���ن عمره. 
األحزاب  م���ن  جملة  مس���تغاًل 
الطائفية الساعية إلطالة عمرها 
السياس���ي. وصارت امليليشيات 
املسلحة  والتنظيمات  الطائفية، 
التابع���ة لتل���ك األح���زاب أداة 
صار  مبا  املعارض���ني،  لتصفية 
معه املواطن ضحية تلك اخللطة 

الرهيبة التي رعاها االحتالل على عينه. 

وقد وّلد ه���ذا النهج الطائفي ما يش���به القطيعة 
بني أبناء الش���عب، ما جعل احلدي���ث عن )املصاحلة 
ا؛ إلصالح اخللل املتراكم  الوطنية( أمًرا ضرورّيًا ومهّمً

في الساحة العراقية. 

وإذا كان���ت املصاحل���ة بهذه األهمي���ة، فأين تكمن 
مش���كلتها!! وملاذا لم تتحقق منذ س���نني طويلة؟! إنَّ 
مفهوم املصاحلة عند املشاركني في العملية السياسية 
تعني )توبة كل املعارضني أو املناهضني ملش���روعهم(. 
واحلُق: أنَّ جملة من املش���اكل تقف عائًقا أمام حتقق 

هذا املشروع، أمهها: 

)1( إنَّ التعام���ل مع هذا امللف م���ن ِقبل األطراف 
احلكومية يكون م���ع اإلفرازات وليس مع النتائج، ولم 
تقترب من تالمس األسباب واحلقائق التي تقف وراء 
عدم اس���تقرار العراق. وبالتالي فإنهم ال يجيبون على 

أس��هم االحت��الل األمريك��ي بش��كل مثي��ر 
ف��ي إثارة )النه��ج الطائف��ي والعرقي( في 
العراق، منذ فترة مبكرة من عمره. مستغاًل 
جملة من األحزاب الطائفية الس��اعية إلطالة 
عمره��ا السياس��ي. وص��ارت الميليش��يات 
الطائفي��ة، والتنظيمات المس��لحة التابعة 

لتلك األحزاب أداة لتصفية المعارضين.
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أهم س���ؤالني: ما هي أطراف املصاحل���ة؟ وعلى أية 
قاعدة يتم حوار تلك املصاحلة؟)1(

)2( إنَّ مش���روع املصاحلة اآلن مقيد ومحدد بإطار 
يت���م من خالله اإلق���رار، بل االعت���راف بالصفحات 
السياس���ية ملش���روع االحتالل، وما أفرزه من دستور، 

وتقسيم، وطائفية، وهدر للثروة. 

ومش���روع املصاحل���ة املبّطن باالعتراف مبش���روع 
االحتالل السياسي، وما أفرزه من حكومات متعاقبة، 
تأّص���ل في عهد املالكي، في���وم أن أطلق مبادرته في 
)25/حزيران/2006م( قرن العفو عن املعتقلني والذين 
لم يرتكبوا اجلرائم واإلرهاب، بدعم احلكومة والعملية 

السياسية!!)2(

تفعيل قانون املساءلة والعدالة:

وإذا أردن���ا االنتقال إلى موض���وع »انتخابات عام 
2010م« وتأثير موضوع املصاحلة عليها، فإنَّ ما فاجأ 
اجلميع هو تفعيل )قانون املس���اءلة والعدالة( املترجم 
عما يس���مى )قانون اجتثاث البع���ث()3( الذي يتضح 
معه روح اجلفاء والبعد ع���ن التصالح، مما وّلد أزمة 
كبيرة، كادت أن تطيح بالعملية االنتخابية آنذاك. فيوم 

)1(  إنَّ اإلجابة عن هذين الس���ؤالني يكمن من خ���الل معرفة حقيقتني، 
األولى: أنَّ املش���اركني في العملية السياسية يطلقون وصف )اإلرهاب 
والتطرف( على كل املناوئني لهم، وبالتالي فليس من موجبات املصاحلة 
عندهم التصالح أو االقتراب من هؤالء. واحلقيقة الثانية: أنَّ اختالف 
األيديولوجي���ات والتفكير يختلف اختالًفا جذرّيًا بني املش���اركني في 
مش���روع االحتالل، واملناهضني له. فمن يس���هم في خدمة االحتالل 
ومشروعه يُسمي )على س���بيل املثال( مقاومة االحتالل إرهاًبا، بينما 
يسميه املناهضون مقاومة وجهاًدا. والسؤال هنا: كيف ميكن لهؤالء أن 

يجلسوا للتحاور، فضاًل عن التصالح؟!
)2(  ملزي���د من التفصيل، ينظر: الدكتور خالد املعيني، دراس���ة مختصرة 
ل���ه بعنوان )وه���م املصاحلة.. وحقائ���ق العراق الس���بع(، اخلميس 
1430/3/29ه�- املواف���ق 2009/3/26م، )املعرفة نت( على الرابط 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDCB9361- التال���ي: 

   226E-44BD-B8A9-B4F2A4E0C592.htm
)3(  للوقوف على موضوع البعث ومن يقف وراء قانون االجتثاث، يراجع ما 
كتبه األخ علي حس���ني باكير، في التقرير االستراتيجي اخلامس ملجلة 
البيان، الطبعة األولى، 1429ه����- 2008م، بعنوان )العراق والتراجع 

األمريكي( ص184.

أن أعلن عن اجتثاث جملة من املش���اركني في العمل 
السياسي، ومنعهم من املشاركة في االنتخابات، صار 
التس���اؤل قائًما حول مصداقية الشعارات التي تدعو 
لتوسيع املشاركة في العمل السياسي، من خالل دعم 

مسيرة املصاحلة الوطنية. 

إنَّ االنتخاب���ات الت���ي جرت في ظل اس���تعدادات 
أمريكية لالنس���حاب م���ن العراق، ال ب���د أن تطرح 
بقوة س���ؤاالً محدًدا، عما إذا كان���ت قادرة على طرح 
البديل عن األخطاء الت���ي رافقت جتربة احلكم منذ 
ع���ام )2003م( وحتى اآلن، ورافقت محاوالت البعض 
لالس���تفراد باحلكم، وفرض وجهات نظره عن طريق 
تشكيل قوى مس���لحة مرتبطة بها، فضاًل عن إقصاء 
اآلخرين واجتثاثهم، إن لم نقل تصفيتهم أو تهجيرهم 

خارج العراق. 

لقد كان قانون االجتثاث أقرب إلى عقوبات جماعية 
ذات طبيعة انتقامية؛ العتبارات سياس���ية، ومذهبية، 
وفكرية، وتقف خلفه تداعيات إدارية وفنية)4( ش���ملت 
شرائح ال يستهان بها من شعب العراق. ومن هنا فإنَّ 
مس���تقبل العراق في ظل غياب املصاحلة، واإلصرار 
على تفعيل قانون االجتثاث واإلقصاء سيكون خطيًرا 
ومثيًرا، وقد يوّلد مزيًدا من االحتقان والتباعد. فاألمر 
بحاج���ة إلى وقفة قانونية وسياس���ية تبت بصالحية 
الهيئات التي أُسست إلقصاء مكّون معني من مؤسسات 

صنع القرار في العراق. 

وال ميكن بح���ال حتقيق مصاحلة في ظل س���يف 
العزل واإلقصاء واالته���ام. فاألمر بحاجة إلى أجواء 
سياس���ية مناس���بة، وأوضاع أمنية مستقرة، وظروف 
اقتصادية وخدمية طبيعية، فذلك وحده الذي سيضع 

)4(  معل���وم أنَّ حزب البع���ث كان يحتكر أغلب املناص���ب العليا واملواقع 
اإلدارية الرفيعة املس���توى واملسئوليات األساس���ية في اإلدارة املدنية 
والسياس���ية في الدولة آنذاك، مما يعني إحداث فراغات خطيرة في 
اجلهاز التنفيذي واإلداري والفني للدولة العراقية مبجملها، ولعل هذا 
األمر هو األس���وأ، إذا ما ترافق مع حل املؤسس���ة العسكرية واألمنية 
وبعض األجهزة األخرى احلساس���ة، وهو الق���رار الثاني الذي اتخذه 

برمير باسم سلطة االئتالف املؤقتة.
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مسألة التعايش واالعتراف باآلخر وفق عقد سياسي 
واجتماعي جديد.)1(

ثانًيا : الفيدرالية )أداة التقسيم(:

قبل اخلوض في حتديد مستقبل العراق في ظل 
تبني منهج التقسيم املسمى )الفيدرالية()2(؛ فإنَّ 
من املهم إلقاء نظرة على االجتاهات األساس���ية 
التي حتدد موقف الق���وى العراقية املختلفة من 
الفيدرالية في الع���راق، وذلك من خالل حصره 

بخمسة اجتاهات، هي: 

)1( االجتاه األول:

أبرز القوى املؤيدة للفيدرالية كما جاءت بحذافيرها 
في الدس���تور العراقي الدائ���م، والتزاًما بأحكامه 
وسعًيا لتأكيد س���لطاته من خالله وبواسطته، هي 
الق���وى الكردية. ومن القوى املؤيدة إلى حد ما لهذا 
التوجه، أو أنها ال تعارضه أو تتحفظ عليه، احلزب 
الشيوعي العراقي وبعض احملسوبني عليه والقريبني 

من العملية السياسية.

)2( االجتاه الثاين:

قوى مؤيدة للفيدرالية من داخل العملية السياسية، 
لكنها تنظر إليها باعتبارها جزًءا من صفقة تاريخية، 
العتقاده���ا أن املوافقة على الفيدرالية الكردية جتعل 
احلرك���ة الكردية توافق عل���ى فيدرالية أو فيدراليات 

)1(  للمزيد، ينظر: الدكتور عبد احلس���ني ش���عبان، أكادميي عراقي، في 
دراس���ة له بعنوان )ماراث���ون االنتخابات العراقية.. م���ن العزل إلى 
العزل(، الثالث���اء 1431/2/24ه� - املواف���ق 2010/2/9م، )املعرفة 
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/:نت( على الرابط التالي

CA8E7451-3A63-4237-AF9F-22EF4CF4D5AE.htm
)2(  من أفضل وأش���مل ما كتب في هذا املوضوع كتاب األس���تاذ عصام 
س���ليم بعنوان )الفيدرالية اخلطر الداهم( وقد ق���ام بطباعته مركز 
األمة للدراس���ات والتطوير، ضمن سلس���لة قضايا العراق املصيرية. 
وينظر: دراسة )الفيدرالية العراقية.. املؤتلف واملختلف(، منشورة على 
شبكة اإلنترنت، األربعاء 1430/11/30ه� - املوافق 2009/11/18م، 

)املعرفة نت( على الرابط التالي:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CC81DEA2-3E08-

  42B0-AC01-59BC16B077F2.htm

اجلنوب )العربية( )واحدة أو متعددة(، في إطار تقاسم 
وظيفي »طائفي- إثني«. 

)3( االجتاه الثالث:

املوافقة عل���ى الفيدرالية الكردي���ة كحقيقة قائمة 
وأمر واقع، وجزء من توازن القوى احلالي املختل، لكنه 
يرفض بش���دة الفيدراليات اجلنوبية. وبعض أصحاب 
ه���ذا االجتاه ينظرون إلى تأيي���د الفيدرالية الكردية 
باعتباره تكتيًكا للوقوف ضد الفيدرالية اجلنوبية. ومن 
أصحاب هذا االجتاه جبهة التوافق، وقائمة التجديد 
برئاسة طارق الهاشمي، وقائمة صالح املطلك، وقائمة 

الوفاق برئاسة إياد عالوي، وغيرها.

)4( االجتاه الرابع:

يؤيد الفيدرالية كمبادئ وقواعد دس���تورية وإدارية، 
لكنه يفترق عنها ف���ي التطبيق. وبعض أصحاب هذا 
االجتاه من املاركس���يني واليس���اريني والدميقراطيني 
والليبراليني، الذين يؤي���دون الفيدرالية كنظام إداري 
متطور يتم فيه تقاسم السلطات بني املركز واألطراف 
بحيث ميكن إحال���ة كل ما يتعل���ق بالتعليم والصحة 
والبلدي���ات والبيئ���ة واخلدمات ولواحقه���ا لألقاليم 
واس���تقاللها في إطار احلكومة والبرملانات اإلقليمية، 

بعيًدا عن املركزية الصارمة. 

)5( االجتاه اخلامس:

يعارض الفيدرالية بشّدة كمبادئ وتطبيقات، ويعتبرها 
دع���وة مبّطنة ومقدمة خطيرة للتقس���يم واالنفصال. 
ويؤيد هذا االجتاه القوى املناهضة لالحتالل، وتعتبر 
هيئة علماء املس���لمني التي يرأس���ها الدكتور حارث 

الضاري، من أشد املعارضني ملبدأ الفيدرالية. )3(

)3(  إنَّ االجت���اه الغالب لدى معارضي الفك���رة الفيدرالية يقوم على أنها 
جاءت مع االحتالل، ويعتبرها جزًءا من مش���روع »إس���رائيلي« قدمي. 
فيما تعدُّ بعض الفصائل املس���لحة مش���روع الفيدرالية فكرة صليبية 
تهدف إلى تقسيم وحدة العراق واألمة اإلسالمية، رغم اختالفهما في 

املنطلقات وفي التقييم.
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وإزاء هذا التنوع ال���ذي تتضح معه صور االئتالف 
واالختالف في الرؤى والتوجهات، فما هو مس���تقبل 
العراق في ظل ه���ذا التفكي���ر املضطرب ألصحاب 
القرار في العراق اليوم؟! وهل للش���عب دور ميكن من 
خالله إيضاح الرؤية التي يتم مبوجبها قراره من فدرلة 

العراق وتقسيمه؟ 

ولعل اجلواب يتضح من خالل النتائج التي حصدتها 
القوائ���م االنتخابية وفق اس���تحقاقات البرامج التي 
أعلنت عنه���ا، فالقائمة العراقية الت���ي يتزعمها إياد 
عالوي أوضحت بش���كل ال لبس فيه أنَّ وحدة العراق 

خط أحم���ر ال ميكن جتاوزه أو 
القفز عليه. بل إنَّ األعمدة التي 
تق���ف عليها القائم���ة يُصّنفون 
بأنهم من أش���د الن���اس رفًضا 
ومعارضة لفكرة الفيدرالية التي 

يختبئ خلفها مبدأ التقسيم. 

وقائمة املالكي أيًضا لم تخِف 
شعارها الداعي لوحدة العراق، واحلفاظ على املنجزات 
السياس���ية واألمنية التي يزعم املالكي حتقيقها أثناء 
فت���رة واليته، بل إنَّ املالك���ي يُصنف ضمن الرافضني 
لفدرلة الع���راق. واملالكي الذي ي���رأس )قائمة دولة 
القانون( التي حص���دت )89( مقعًدا برملانّيًا يتلخص 
رأيه من الفيدرالية بأنه كان ممن وافق على الفيدرالية 
الكردية وأبدى مرونة في األس���ابيع بل األشهر األول 
من ترؤسه احلكومة التي انتهت واليتها، غير أنه عاد 
ومتسك على نحو ش���ديد ب�)مركزية الدولة(، وسعى 
لتوس���يع صالحياتها االحتادية على حساب األقاليم، 
وقد عّبر عن موقفه هذا وترجمه بدعوته للمرة األولى 
إلعادة النظر في الدس���تور الذي ُكتب على عجل في 
ظل وإش���راف االحت���الل، معترًفا بوج���ود جملة من 
اخلروقات في هذا الدستور، الذي كان املالكي ضمن 

اللجنة التي صاغت قوانينه وعباراته.)1(

)1(  ينظر: دراسة )الفيدرالية العراقية.. املؤتلف واملختلف( منشورة على 
الشبكة العنكبوتية، مصدر سابق. 

ثالًثـــا: الصـــراع على الثـــروات الطبيعية )النفط 
كأمنوذج(:

قبل ما يزيد على س���نتني نش���رت كتابي املس���مى 
»قانون النفط والغاز- حقائق ومالحظات«؛ أوضحُت 
فيه املؤامرة التي تتعرض لها الثروة النفطية، في ظل 
الص���راع القائم على بحيرة النف���ط التي يطفو عليها 

العراق. 

وبع���د فترة وجيزة كتبت بحًثا نُش���ر ضمن التقرير 
االس���تراتيجي االرتيادي ملجلة البيان بعدده السادس، 
الص���ادر ع���ام )2009م( حتت 
العراقية  النفطية  )الثروة  عنوان 
األمريكي���ة(،  السياس���ة  ف���ي 
وخلصت في���ه جملة من األفكار 

مبا ال ميكن ذكرها هنا.

واحلقيق���ة املتف���ق عليها أنَّ 
النفط كان من الدوافع األساسية 
للعراق؛  وراء االحتالل األمريكي 
إذ سعى الساسة األمريكيون الحتالل العراق لتحقيق 
مصال���ح الواليات املتحدة، وحتقيق مصاحلهم الذاتية 
املتمثلة في مس���اهماتهم في الش���ركات العاملة في 
مجال النفط. وقد س���وغت الواليات املتحدة احتاللها 
للعراق للرأي العام األمريكي من خالل اإلعالن عن أنَّ 
عائدات النفط العراقي ستُس���تخدم لتغطية النفقات 
العسكرية جليش االحتالل، وهو ما حتقق بالفعل؛ إذ 
متت السيطرة على النفط العراقي ووضعت الواليات 
املتحدة يدها عليه بش���كل كامل متذرعة بعدم وجود 

حكومة دميقراطية منتخبة. 

ثم تنوعت املؤامرة على تلك الثروة من خالل محاولة 
سّن ما يسمى )قانون النفط والغاز(، والذي باء بالفشل 
بعد أن انتهت الدورة البرملانية الس���ابقة دون إقراره. 
ول���و ُقّدر له أن يُقر لش���ّكل ذلك حت���والً مفزًعا نحو 
خصخصة النفط العراقي على املدى الطويل، وهو ما 
يعني عودة الشركات االحتكارية إلى العراق، من خالل 

الحقيق��ة المتف��ق عليه��ا أنَّ النف��ط كان م��ن 
األمريك��ي  االحت��الل  وراء  األساس��ية  الدواف��ع 
للعراق؛ إذ سعى الساس��ة األمريكيون الحتالل 
الع��راق لتحقي��ق مصال��ح الوالي��ات المتح��دة، 
وتحقي��ق مصالحه��م الذاتي��ة المتمثل��ة ف��ي 
مساهماتهم في الشركات العاملة في مجال 

النفط. 
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توقيع العقود طويلة األجل معها.

وموض����وع )التراخيص النفطية( هو اآلخر أس����هم 
بش����كل مريب في إهدار الثروة النفطي����ة العراقية، 
فضاًل عن التصرفات غي����ر املركزية في تلك الثروة، 
ويتجل����ى ه����ذا في اإلش����كال املزمن ب����ني احلكومة 

املركزية وحكومة ما يسمى إقليم 
إبرام  صالحية  حول  كردستان، 
العقود مع شركات أجنبية، خارج 
إشراف أو موافقة وزارة النفط 
املركزية، ف����ي وقت هددت فيه 
وزارة النفط بع����دم التعامل مع 

الش����ركات األجنبية فيما لو وقعت عقوًدا مع سلطات 
كردستان.

وال أريد االسترسال في هذا املوضوع، ولكن الواجب 
هنا اإلش���ارة إلى أنَّ املس���تقبل العراقي في ظل هذه 
الثروة س���يكون خطيًرا ومثيًرا؛ ألنَّ العراق يطفو على 
بحي���رة من النفط، وهو االحتياط���ي الثاني أو الثالث 
عاملّيً���ا، والقوى الكبرى وأجه���زة مخابراتها تتصارع 

لالستفادة من هذه الثروة الهائلة. 

يقول آالن شوارتز)1(: »ستبقي واشنطن على قدراتها 
على الوصول إلى النفط العراقي من خالل تش���جيع 
املنافس���ة التجاري���ة املفتوحة، كما س���تضغط على 
للش���ركات  للس���ماح  واإليرانية  العراقية  احلكومتني 
الدولية بتحدي���ث صناعة النفط العراقية، وش���راء 

النفط اخلام العراقي«.  

وم���ن هنا تأتي ض���رورة أن تق���ف حكومة وطنية 
)نزيهة( عل���ى تلك الثروة، حتفظ للش���عب حقوقه، 
مبا ميكن االس���تفادة منه في حتقي���ق األمن، ورقي 
االقتصاد، وانتش���ال الوض���ع اخلدمي املتردي الذي 

يعيشه املواطن العراقي.

)1( هو كاتب أمريكي متخصص في دراس���ة السياسات املستقبلية، موجز 
لدراس���ة نش���رها معهد الواليات املتحدة للس���الم، ضم���ن التقارير 

اخلاصة، برقم )174( أكتوبر، عام 2006م. 

إنَّ جتار احلروب واملس���تعمرين ل���ن يقفوا مكتوفي 
األيدي جتاه ه���ذه الثروة، وهم يحاولون االس���تيالء 
على خيرات الش���عوب من خالل القوانني التي تضمن 
مصاحلهم. وتاريخ النفط في املنطقة العربية -كما هو 
معلوم- تاريخ حروب ودماء ومحاوالت لفرض الهيمنة 
عل���ى ش���عوبها وتكبيله���ا، حيث 
الشركات االحتكارية  استحكمت 
ومن ورائها القوى املتنفذة لوضع 
اليد عليه عبر عقود واتفاقيات 
مجحفة، ويكش���ف تاريخ القرن 
املاضي كله أنه كان سبًبا أساسّيًا 

للصراع السياسي واالجتماعي الدائر في املنطقة. 

وما ل���م يتم اس���تغالل موارده عل���ى نحو صحيح 
وعقالني ومتوازن للدول املنتجة واملصدرة واملستهلكة؛ 
فإنَّ املزيد من الدماء سيسيل في املنطقة ومعها يتبدد 
النفط وتضيع ف���رص التنمية والدميقراطية، ومقابل 

كل قطرة نفط سيكون هناك ضحايا ودم نازف.

إننا ننتقد التصرفات غير املس���ئولة من ِقبل بعض 
املس���ئولني العراقيني؛ حيث يتم تهريب بترول العراق 
بطرق غير ش���رعية إلى دول اجلوار لالستفادة منها 

بشكل شخصي. 

وأدع���و إلى إعادة هيكلة قط���اع النفط ليؤدي دوره 
في بناء العراق من جديد، وإصالح ش���ركاته وهيئاته 
العراقية، وفصائل املقاومة والشعب العراقي مطالبون 
)عل���ى حّد س���واء( باحملافظة على الث���روة النفطية 
العراقية، فإنها خزين األجيال، وفيها ضمان مستقبلهم 

ومستقبل بالدهم، ورقيها وتقدمها وازدهارها.)2(

)2( ملزيد من التفصيل، يراجع ما كتبته في التقرير االستراتيجي السادس، 
الص���ادر عن مجلة البيان، عام )2010م( حتت عنوان )الثروة النفطية 

العراقية في السياسة األمريكية(.

تاري��خ النف��ط ف��ي المنطقة العربي��ة -كما 
هو معلوم- تاريخ ح��روب ودماء ومحاوالت 

لفرض الهيمنة على شعوبها وتكبيلها.
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احملور الثالث
مستقبل العراق يف ظل اجلوار واإلقليم

أواًل : مستقبل العراق يف ظل العالقة مع إيران: 

حققت إيران كس���ًبا ال ِقبَل لها به في العراق؛ بزوال 
النظام السابق على أيدي االحتالل األمريكي، وعملت 
على بسط نفوذها تدريجّيًا، وتنوعت أساليب تدخالتها 
وتأثيرها على مجريات األمور وفًقا ملا يقتضيه احلال. 
وأمام ما يش���هده العراق من تط���ورات واتفاقيات )ال 
نعلم مدى مصداقيتها( الس���يما االنسحاب األمريكي 
العسكري. فما هو حال العراق في ظل الوجود اإليراني 

العامل على الساحة العراقية بكثافة؟ 

املتوقع أنَّ الساحة س���تنفتح باملزيد أمام إيران في 
أرض الرافدين. فإيران التي تتأرجح مصلحتها بني أن 
تبقى القوات العسكرية األمريكية في حالة استنزاف 
دائم في العراق حتى إضعافها وعجزها عن القيام بأي 
دور عس���كري آخر قد يطالها، وبني أن تغادر العراق 
مهزومة فتضمن بذلك عدم التطاول أو االعتداء عليها 

بأسهل الطرق؛ إذا ما وقعت الواقعة واندلع القتال.

ولكن أمام ما أفرزته االنتخابات من نتائج ال تس���ر 
القيادة اإليرانية، فإنَّ التدخل اإليراني رمبا سينحسر 
إذا ما أدارت القائمة العراقية معركتها ككتلة حقيقية 
وليس كرموز أو مجموعات صغيرة لكل منها حساباتها 
اخلاصة، لكنَّ املراقبني ي���رون أنَّ التغيير الفعلي في 
حس���م موضوع التدخل اإليراني ل���ن يحدث من دون 
تفاهم عربي إيراني تركي على حترير حقيقي للعراق 
وجعله محطة لتفاهم شيعي سني بشكل عام، وتعايش 
معق���ول يلغ���ي حالة احلش���د الطائفي التي تس���ود 

املنطقة. 

ويبدو أنَّ هذا التفاهم بعيد املنال في الوقت الراهن، 
بس���بب ما يعيش���ه الوضع العربي م���ن حالة البؤس 
االس���تثنائي بس���بب التراجع املزري أمام اإلمالءات 
األمريكية، وما يرافقه من متني بعض البلدان العربية 

بتحجيم ال���دور اإليراني من خالل ضربة عس���كرية 
أمريكية، وأقل���ه عقوبات من الن���وع الصارم. هناك 
بالطب���ع حالة الغرور اإليرانية التي ال تخطؤها العني، 
والت���ي تتجلى قوالً في كثير م���ن األحيان، بينما تبدو 

واقًعا معاًشا في العراق على وجه التحديد.

واملتوق���ع في النه���ج اإليراني هو اس���تمرارها في 
الدف���ع باجتاه النهج الطائفي الذي عملت على إذكائه 
منذ اليوم األول لالحتالل، وس���يظل هذا النهج قائًما 
ومتزايًدا، خاصة في حالة عدم حس���م ملفها النووي، 
وس���يظل الصراع قائًما بني أمريكا وإيران على ساحة 
العراق املفتوحة، الس���يما وأنَّ االحتالل األمريكي ال 
يزال جاثًما على أرض العراق، وال أحد باس���تطاعته 
اجلزم بانسحابهم بالفعل، أم أنهم سيعيدون النظر في 
وجودهم واستراتيجيتهم على نحو يجعلهم شركاء في 
صنع القرار الداخلي العراقي، بصرف النظر عن مدى 

قوتهم وحضورهم مقارنة بإيران وحلفائها. 

إنن���ا إذا أردن���ا التركيز على مس���تقبل العراق بعد 
االنتخاب���ات في ظل التدخل اإليراني املتواصل فإنه ال 
بد من التمعن مبا س���بق االنتخابات من دعم مستمر 
للقوائ���م الطائفية باألموال والدع���م املعنوي اإليراني 
املتواصل. وإذا كانت إيران قد فش���لت رمبا باستخدام 
املرجعية الش���يعية في النجف في حتقيق مآربها في 
صعود حلفائها ف���ي االئتالف الوطن���ي بقيادة عمار 
احلكيم، الذي حقق نتائج غير مرضية قياًسا بإجنازات 
عالوي واملالكي، فإنها عملت بشكل مثير مبا تال املشهد 
االنتخابي في استحقاقات الفوز الذي من املفترض أن 

تنبثق عنه حكومة وفق االستحقاق االنتخابي.

لعل املتابعني الحظوا توج���ه )جالل طلباني( ومعه 
قادة الكتل الطائفية الش���يعية إل���ى إيران بعد إعالن 
نتائ���ج االنتخابات، وهو ما دعا البعض إلى القول بأنَّ 
احلكومة ستشكل في طهران على مرأى ومسمع العالم 

كله مبا فيهم األمريكان. 

وأمري���كا وإن ب���ررت ه���ذا الذهاب ال���ذي ضم 
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شخصيات ش���يعية عن ائتالف احلكيم ودولة القانون 
بأنه جاء تلبي���ة دعوة حلضور االحتفال بعيد النيروز؛ 
فإنه ال ميكن تغافل ما نتج عنه من حتالف موحد بني 
االئتالفني الشيعيني )احلكيم واملالكي(، وما رافقه من 
تصريٍح مثير جلالل طلباني بأنَّ التحالف الكردستاني 
س���ينضم إلى هذا التحالف عند اإلعالن عنه لغرض 

تشكيل احلكومة!!

لقد جرت املفاوضات ب���ني جناحي هذا التكتل مبا 
ال تشتِه اإلدارة اإليرانية في ظل حالة الشد املتصارع 
من احلليفني، مبا صعب معه اإلعالن عن ش���خصية 
متفق عليها لتشكيل احلكومة، وهو ما دعا قادة إيران 
لتوجيه طلب ملرشد الثورة اإلسالمية بأن يتولى )علي 
الريجاني( ملف العراق، لضمان تشكيل حكومة موالية 

لهم في طهران.)1(

األم���ر ال���ذي لم يطل كثي���ًرا حتى حط���ت طائرة 
)الريجان���ي( في بغ���داد للتدخل املباش���ر في عملية 

املفاوضات اجلارية بني ائتالف املالكي واحلكيم!!

وأمام هذه احلقيقة التي تس���عى إيران من خاللها 
ملصادرة احلق الدس���توري في تشكيل احلكومة، فهل 
ينتظر الع���راق حالة م���ن الفوضى في ظ���ل الدفع 
املتواصل لس���حب البس���اط من حتت إي���اد عالوي 

واملتحالفني معه؟!

وأختم هنا بحقيقة ال مفر منها، مفادها: أنَّ االحتالل 
وعمالءه الذين جاءوا معه هم س���بب التدخل اإليراني، 
وبالتالي فإنَّ زوال االحتالل هو زوال لكل املش���اريع التي 
جاءت معه، مبا فيها املشروع اإليراني التوسعي. فالضرورة 
قائمة هنا على التكاتف والتعاون والتآزر إلفشال مشروع 

االحتالل، ودحر قواته الغازية في العراق.

)1(  للمزيد، يراجع )السومرية نيوز(، الثالثاء، املوافق 2010/7/13م، على 
http://www.alsumarianews.com/ar/1/8835/ :الرابط التال���ي

news-details-.html

ثانًيا : مستقبل العراق يف ظل العالقة مع تركيا:

اكتسبت السياسة اخلارجية التركية)2( حيال منطقة 
الش���رق األوس���ط عموًما، وما يتعلق بامللف العراقي 
خصوًصا، حيوية وفاعلية في مناس���بات وإش���ارات 
عديدة. كانت اإلش���ارة األولى لهذه السياس���ة عندما 
صّرح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان بأنَّ 
بالده لن تقف متفرجة إزاء التطورات التي جتري على 
الساحة العراقية، وأنَّ العراق حتول إلى أولوية خاصة 
بالنس���بة لتركيا متقدًما على ملف االحتاد األوروبي. 
بينما جاءت اإلش���ارة األخرى من رئيس االستخبارات 
التركية، اميري تانير، والتي حذر فيها من اس���تمرار 
سياسة التفرج جتاه ما يجري في املنطقة، ودعا تركيا 

إلى أن تكون شريًكا مؤسًسا في اللعبة اإلقليمية. 

احملللون السياس���يون يرون بأنَّ أسباب التوجه التركي 
نحو الش���رق األوس���ط من جديد تعود إل���ى التطورات 
اخلطيرة التي تشهدها الس���احة العراقية، واحتماالت 
تفتت بالد الرافدي���ن مذهبّيًا وعنصرّيً���ا، األمر الذي 
فرض على أنقرة النظر في ُسلّم أولوياتها االستراتيجية 
من جديد؛ إذ إنَّ قيام دولة كردية في شمال العراق يشكل 

في حد ذاته خطًرا كبيًرا على األمن القومي التركي.)3(

ومن هنا يرى املتابع���ون أنَّ تركيا اآلن متثل العامل 
األكث���ر احتماالً لوراثة الدور األمريكي في العراق بعد 
انس���حاب القوات األمريكية، وذلك بسبب ما تتمتع به 

تركيا من التأثير على بعض األحزاب العراقية.

وأمام هذه احلقائق، وفي ظل التغيير املنشود الذي 
ترتقبه الق���وى اإلقليمية )مبا فيها تركيا( لتحس���ني 

)2(  ملعرف���ة جملة من التفصيالت املهمة عن تركيا وأثرها في الس���احة 
الدولية، ينظر م���ا كتبه الدكتور كمال حبيب، في بحثه املنش���ور في 
التقرير االستراتيجي اخلامس ملجلة البيان، الطبعة األولى، 1429ه�- 
2008م، ص219 وم���ا بعدها. وم���ا كتبه أيًضا ف���ي مجلة )حضارة 

العراقية(، العدد الثاني، عام 2009م.
)3(  الدور التركي اجلديد في العراق، دراس���ة لألستاذ طه عودة، منشورة 
عل���ى موقع املس���لم اإللكتروني على الش���بكة العنكبوتية )اإلنترنت(، 

بتاريخ 1428/3/1ه�، على الرابط التالي:
http://almoslim.net/node/85887 
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الصورة العراقية وفق التوجه���ات التي تخدمها، كان 
لتركيا أثر بالغ في دع���م بعض القوائم التي ترى في 
دعمها خدمة ملش���روعها في العراق، السيما )القائمة 
العراقي���ة( التي يتزعمها إياد ع���الوي، يعاونه بعض 
القادة الذين تربطهم عالقة طيبة بأنقرة، أمثال طارق 

الهاشمي وصالح املطلك وآخرون. 

وم���ن اإلنصاف هنا الق���ول: إنَّ التدخل التركي في 
العراق )غي���ر املنظور( ال ينطلق 
التوس���عية،  املصالح  من منطلق 
مثلما تقوم به إيران )مثاًل(، بل هو 
دعم ألطراف تراها تركيا صمام 
أمان للحفاظ على وحدة العراق 
وعدم تشتيته وفدرلة أرضه على 

أساس طائفي أو قومي. 

وال ميك���ن أن ننس���ى املوقف الترك���ي النبيل الذي 
عارض احلرب على العراق، ومنع أمريكا من استخدام 
األراض���ي التركية لش���ن الهجمات عل���ى العراق في 
عام )2003م()1(. وقد قرأُت تصريًحا للش���يخ حارث 
الضاري في حوار نش���رته مجلة البي���ان في عددها 
الصادر في شهر شعبان )1431ه�(، بعد أن سئل عن 
التدخ���ل التركي فقال: »إنَّ موقف تركيا في العراق ال 
يختلف كثي���ًرا عن مواقف الدول العربية؛ ألنها مؤيِّدة 
للعملية السياسية كما العرب مؤيدون لها؛ على الرغم 
من أنَّ هذه العملية السياسية هي التي جلبت إلينا كل 
املش���اكل واملصائب التي يعاني منها الشعب العراقي، 
ومع هذا نأمل من املوقف التركي أن يكون عامل توازن 
بني التجاذب���ات اإلقليمية واالحتاللية؛ والس���يما أن 
أغلب العراقيني يعتقدون -فيما نعلم- أنه ليس لتركيا 
أطماع جغرافية في العراق وال نوايا للهيمنة السياسية 

أو غيرها«.

)1(  للمزيد، يراجع ما كتبه الدكت���ور مهند العزاوي، في مقالة له بعنوان 
)تركيا وحتديات الدور املقبل( منش���ورة على شبكة املنصور العراقية، 
السبت، 24/ش���عبان/1430ه�،  املوافق 15/أغسطس/2009م، على 
http://www.almansore.com/MakalatL/MK-   :الرابط التالي

DrMohanned16-08-09.htm

إنَّ ثمة أس���باب يراها املتابع���ون وجيهة تقف وراء 
اهتمام تركيا بامللف العراقي، فإنَّ مسألة احلفاظ على 
األوضاع األمنية في العراق أحد الش���واغل الرئيسة 
للسياس���ة اخلارجية التركية الس���يما احلفاظ على 
وحدة األرض واإلقليم؛ وذلك خوًفا من انتقال النزعة 
االس���تقاللية لألكراد في تركيا في حالة ما إذا حصل 

أكراد العراق على االستقالل الرسمي. 

ومن هن���ا تتبع طريقة املداراة 
التعامل مع األك���راد في  ب���ني 
ظ���ل اخلط السياس���ي احلذر، 
في وق���ت تتعامل فيه مع حزب 
يقوم  الذي  الكردستاني  العمال 
بهجمات داخل األراضي التركية 
العس���كرية،  القوة  خ���الل  من 
السيما بعد التصريحات املتعددة 

من قادة األكراد بأنه مجموعة مسلحة محظورة. 

وعلى هذا النهج تفسر زيارة )مسعود برزاني( رئيس 
ما يسمى إقليم كردستان لتركيا، وما عاجلته من ملفات 
متعددة، يق���ف في مقدمتها )قضية ح���زب العمال( 
حينما جدد بارزاني موقف القيادة الكردس���تانية مبنع 
استخدام األراضي الكردستانية منطلًقا لشن الهجمات 

ضد دول اجلوار ومنها )تركيا(.

أما فيما يتعلق ب�)محافظة كركوك( الغنية بالنفط، 
فق���د أكد البرزاني أنه يدعم ح���اًل مقبوالً من جميع 

األطراف وفًقا ملبادئ الدستور.

إنَّ الوج���ود التركي على اخلط السياس���ي العراقي 
ميثل حالة التوازي التي يرى فيها السياسيون واخلبراء 
ضرورة؛ خللق الت���وازن التركي- اإليراني، خاصة في 
ظل التدخل اإليراني املتصاعد، مبا لم يعد يخفى على 

أحد من املتابعني للشأن العراقي.

هذا فضاًل عن األهمية االقتصادية والتجارية للعراق 
بالنس���بة لتركيا، وعلى هذا املنوال يُؤكد اخلبراء على 

إنَّ الوج��ود الترك��ي على الخط السياس��ي 
العراقي يمثل حالة التوازي التي يرى فيها 
السياسيون والخبراء ضرورة؛ لخلق التوازن 
الترك��ي- اإليراني، خاصة ف��ي ظل التدخل 

اإليراني المتصاعد
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أنَّ أنقرة في السنوات القليلة املاضية قد اتخذت عدًدا 
من اخلطوات احلثيثة التي تس���هم بشكل أو بآخر في 

حتقيق تلك األهداف سالفة الذكر، لعل من أبرزها: 

)1( قيام تركيا بدور إيجابي ونشط في العراق من 
خالل زيادة مس���توى التبادل التجاري واالستثمارات 
بني البلدين. وإنَّ تركيا تعتبر حليًفا وشريًكا سياسّيًا 
قادًرا على إعادة بناء االقتصاد العراقي السيما البنية 
التحتية، فضاًل عن أهميتها فيما يتعلق بقدرتها على 
تأمني خطوط ومس���ارات تصدير الطاقة. وفى هذا 

الس���ياق جتدر اإلش���ارة إلى أن 
التركية  واالس���تثمارات  التجارة 
في املنطقة الكردية في ش���مال 
الع���راق متثل أح���د أهم عوامل 

االستقرار.)1(

مؤقتة  اقتراح���ات  تقدمي   )2(
إلدماج أك���راد العراق في النظام 
السياسي العراقي، وتفعيل دورهم 
ضمن الس���لطة املركزي���ة، التي 

تضمن من خاللها عدم تفكيرهم في االنفصال.)2(

وأختم هنا مبا أصدره معهد الس���الم األمريكي في 
نهاية ش���هر مايو / آيار، من تقرير خاص في عشرين 
صفح���ة عن العالقات التركية مع العراق عامة وإقليم 
كردستان خاصة، مت التوصل فيه إلى أنَّ الدور التركي 
له »أهمية كبيرة في اس���تقرار املنطقة« الس���يما مع 

استعداد القوات األمريكية ملغادرة العراق.

)1(  حتدث���ت مصادر محلية عراقية في مطلع ش���هر متوز من هذا العام 
)2010م( ع���ن محاوالت تركية عراقية؛ لتوس���يع مج���االت التعاون 
التجاري بني تركيا وما يس���مى إقليم كردس���تان. حس���بما نقلت قناة 

اجلزيرة الفضائية بتاريخ 2010/7/1م. 
)2(  رؤية أمريكية للدور التركي في الش���رق األوس���ط، دراس���ة لألستاذ 
أحمد زكريا الباسوسي، مركز الش���رق العربي للدراسات احلضارية 

واالستراتيجية- لندن، على الرابط التالي:
http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-taqarir-30.htm 

ثالًثا : مســـتقبل العراق يف ظل العالقة مع دول 
اخلليج:

في ربي���ع عام )2003م( تع���رض العراق لالحتالل 
األمريكي، وعلى الرغم من حال���ة االرتياح الواضحة 
وتنفس الصعداء في منطق���ة اخلليج العربي؛ نتيجة 
التخلص من النظام احلاكم في العراق، وحالة التهديد 
التي كانت تشعر بها الكويت خاصة وبقية دول مجلس 
التعاون اخلليجي خالل الفترة السابقة. إال أنَّ السنوات 
التالية أثبتت أنَّ حالة عدم االستقرار استمرت بشكل 
أكثر خطًرا على املنطقة، مع حالة 
عدم توازن القوى التي أصابت 
اخلليجي  اإلقليم���ي  النظ���ام 
بضعف الع���راق، ورجحان كفة 
إيران، وتفوقها وتوسع أحالمها، 
مب���ا ميك���ن تس���ميته )عصر 
اإلمبراطورية الفارسية( بإقامة 
قوة عظمى إيرانية تس���ود على 
الشرق األوسط من طهران إلى 
لبنان، م���روًرا باخلليج العربي، 

والعراق، وسوريا، وفلسطني، وحتى اليمن.

ال ميك���ن التغافل )بطبيعة احل���ال( عن املخاوف 
املتزايدة لدى دول اخللي���ج العربي نتيجة حالة عدم 
االستقرار والعنف والفوضى، املصاحبة لظهور أغلبية 
حاكمة ش���يعية وصلت إلى الس���لطة ب���ني )2005-
2010(، وق���د تتحكم مبفاصل مهم���ة في احلكومة 
القادم���ة، فضاًل عن الطموحات املتنامية التي برزت 
لدى ش���يعة الكوي���ت والبحرين والس���عودية، وعدم 
االس���تقرار والعنف املتصاعد بني القوى املتنافس���ة 
في العراق مما أربك املشهد اخلليجي، وحتول حالة 
االرتياح بالتخلص من النظام السابق إلى صداع أمني 

وسياسي.

لقد ج���اءت االنتخابات العراقي���ة في مارس عام 
)2010م( وف���ق ما أُعلن من نتائ���ج، وتقّدم القائمة 

ع��ن  الح��ال(  )بطبيع��ة  التغاف��ل  يمك��ن  ال 
الخلي��ج  دول  ل��دى  المتزاي��دة  المخ��اوف 
العربي نتيجة حالة عدم االس��تقرار والعنف 
والفوضى، المصاحبة لظهور أغلبية حاكمة 
ش��يعية وصلت إلى السلطة بين )2010-2005(، 
وق��د تتحك��م بمفاصل مهمة ف��ي الحكومة 
القادم��ة، فض��اًل ع��ن الطموح��ات المتنامية 
الت��ي برزت ل��دى ش��يعة الكوي��ت والبحرين 

والسعودية.
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العراقية بأغلبية األصوات، مبا ميّكنها دس���تورّيًا من 
تش���كيل احلكومة باعتبارها القائمة الفائزة، وهو ما 
وّلد حالة من االرتياح لدى دول اخلليج، يرافقه ترقب 
ا  أن يكون زعيم القائمة العراقية )إياد عالوي( س���ّدً

منيًعا للتمدد اإليراني باملنطقة. 

وأمام هذه الصورة، لم يكن لدول اخلليج إخفاء حقيقة 
االرتياح الذي حتقق لها، وأذكر هنا أنَّ وزراء خارجية 
دول مجل���س التعاون قد عقدوا دورتهم ال�)114( في 
الرياض في التاسع من مارس عام 2010م، وأصدروا 
بياًنا بخصوص الش���أن العراقي أكدوا فيه احترامهم 
لوحدة العراق، واستقالله، وسالمته اإلقليمية، وعدم 
التدخل في ش���ئونه الداخلية، واحلفاظ على هويته 
العربي���ة واإلس���المية، وحتقيق األمن واالس���تقرار 
واإلسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية العراقية، 
والتي يجب أن تستوعب كل أطياف الشعب العراقي 

من دون استثناء أو متييز أو إقصاء.

إنَّ دول اخلليج تس���عى لتحقيق التوازن في العراق 
من خالل وجود العلمانيني السنة )القائمة العراقية(، 
واخلش���ية هنا قائمة من نفوذ إيراني مع ظهور قلق 
خليجي ينطلق من فكرة أنَّ العراق املتشرذم الطائفي 
يس���هل اختراقه من القوى اإلقليمية، وخاصة إيران، 
القوة األكبر ف���ي النظام اإلقليم���ي اخلليجي، عبر 
تدخلها في ش���ئون العراق الداخلية، وأنَّ األمر بات 
ي���ؤرق دول مجلس التعاون اخلليج���ي ومنها اململكة 

العربية السعودية. 

ووفًق���ا لهذه املعطي���ات والدالئ���ل املتقدمة؛ فإنَّ 
مس���تقبل العالق���ة اخلليجية- العراقية س���تتضح 
مالمحها بصورة أجلى كلما وضحت صورة التشكيلة 

احلكومية القادمة، ومن يقف على رأسها. 

احملور الرابع
مستقبل العراق يف ظل 

املفاجآت اليت أفرزتها االنتخابات
أواًل : صعـــود املشـــروع العلمانـــي.. )أثـــر الـــدور 

اخلارجي يف املعادلة(:

ابت���داًء من الصحي���ح القول بأنَّ صعود املش���روع 
العلماني ج���اء نتيجة الص���راع األمريكي- اإليراني. 
ال���ذي رغبت الواليات املتح���دة أن تخوضه هذه املرة 

عبر اللعبة السياسية اجلارية على الساحة العراقية.

ومن هنا نستطيع التأكيد على أنَّ السيناريو األمريكي 
الذي كان مرتقًبا قب���ل االنتخابات ويحظى بدعم من 
الدول العربية وتركيا يتمثل في السعي احلثيث باجتاه 
فوز كتلة من السياس���يني املوالني للمشروع األمريكي 
ممن يرفعون ش���عارات وطنية، وينأون بأنفس���هم عن 
الش���عارات الطائفي���ة. األمر الذي تأم���ل أمريكا أن 
ينتج عنه انفراج نس���بي في الوضع السياسي واألمني 
احملتقن، فضاًل عن العمل من خالله على إبعاد ش���بح 
الس���يطرة اإليرانية املباش���رة على مقدرات العراق، 
ويقّدم فرًصا أكبر لتحقيق )املصاحلة الوطنية(، وعودة 

الكفاءات إلى العراق.)1(

فاملؤك���د إذن أنَّ أمريكا يعاونه���ا بعض حلفائها من 
الدول العربية وتركيا على صعود التيار العلماني، الذي 
ال يبتعد كثيًرا عن اإلس���الم، مما يس���مى )العلمانية 
اجلزئية( إن صح التعبير، ولعلَّ اإلدارة األمريكية كانت 
عازمة على إقصاء اإلس���الميني عن الفوز هذه املرة 
نتيجة حتكمها بجملة من امللفات. يقول غراهام فوللر 
)منذ وقت مبّكر()2(: »إنَّ اإلدارة األمريكية س���تمنع أي 
تيار راديكالي إسالمي حتى لو جاء عبر االنتخابات«.

)1( ينظر: الدكتور خالد املعيني، في دراسة له بعنوان )االنتخابات العراقية 
واملخاض العسير(، مصدر سابق.

)2( هو باحث في الش���ئون االس���تراتيجية األمريكية، شغل منصب نائب 
رئيس االس���تخبارات القومي في املخابرات األمريكية. وقد جاء قوله 
املنقول ضمن حوار أجرته معه »مجلة ش���ئون األوس���ط« في عددها 

املرقم )111( ص147.
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وإذا اتضح���ت هذه الصورة؛ فإنَّ واقع هذا الصعود 
ميكن قراءته من خالل البيئة التي انتصرت له، وعملت 
بشكل حثيث على صعوده ونصره!! جلملة من األسباب 
التي أس���همت في ذل���ك. فعلى الرغ���م من تصويت 
العرب السنة الواسع النطاق لقائمة عالوي )الشيعي 
العلماني(، والنتيجة السيئة ل�)قائمة التوافق= احلزب 
اإلس���المي( لم تكن مفاجئة بحال، فإنَّ التفس���يرات 
املتعلقة بأس���بابها قد تباينت وستتباين بني املراقبني 

واملعنيني بالوضع في العراق.

فق���د ذهب البعض إلى الق���ول: إنَّ ذلك كان تعبيًرا 
ع���ن انحياز العرب الس���نة إل���ى العلمانية ورفضهم 
للمنطق الطائفي في حكم العراق. بينما ذهب آخرون 
إلى أنَّ ذلك عائد إلى فش���ل جتربة احلزب اإلسالمي 
في ميدان السياس���ة منذ مج���يء االحتالل من جهة، 
وتوفر عدد من الرموز األكثر قبوالً في قائمة عالوي، 
والش���عور العام بأنها مدعومة م���ن األطراف املعادية 

للنفوذ اإليراني في العراق من جهة أخرى. 

يض���اف إلى ذلك أنَّ خيارات الس���نة الراغبني في 
التصويت لم تكن كبيرة؛ فقد حشرت بني أهم خيارين، 
بني قائمة التوافق وهي عملّيًا احلزب اإلس���المي كما 
تقدم، وب���ني قائمة عالوي، فكانوا أن اختاروا الثانية، 
وس���اعد على هذا االختيار بالطبع التجربة الفاشلة 
للحزب اإلسالمي خالل السنوات املاضية، وهو الذي 
ما برح يفرط بورقة العرب السنة في معظم احملطات 
بثم���ٍن بخس، يقف في مقدمة ذلك مترير الدس���تور 

البائس، الذي يعّد سبب املشاكل في العراق اليوم.)1(

وال ش���ك أنَّ الدعم التركي والعرب���ي للقائمة قد 
منحها زخًم���ا أكبر في وعي الناخبني، بحيث ظهرت 
بوصفها قائمة التصدي للنف���وذ اإليراني، في وقت 
)1( ينظر: األستاذ ياسر الزعاترة، في دراسة له بعنوان )السنة والعلمانية 
و»اإلسالمي« في انتخابات العراق(، منشورة على الشبكة العنكبوتية، 
االثنني 1431/4/13ه�- املواف���ق 2010/3/29م، )املعرفة نت(، على 

الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4122947A-DCB1-4731-  
83D0-FC71321927F0.htm

تقدم العداء إليران على أي شيء آخر في وعي أكثر 
العرب الس���نة؛ العتبارات التطهي���ر الطائفي الذي 
ش���كوا منه مبرارة، ويعتقدون أنَّ إيران قد دعمته أو 

سكتت عليه في أقل تقدير.

وفي ذات الس���ياق املتعلق بدواف���ع ناخبي القائمة 
العراقية، حتضر بشكل أساس���ي طبيعة القائمة من 
حيث التشكيل. ذلك أنَّ تزعم عالوي )الشيعي صاحب 
التاريخ اإلشكالي( للقائمة لم يكن يعني الكثير بالنسبة 
للناخب���ني في كثير من مناطق الس���نة؛ إذ تتقدم في 
وعيه���م الثقة بخيارات الرموز الس���نة الذين انضموا 
إليها، وعلى رأسهم -بل أهمهم- أسامة النجيفي الذي 
يحظى بش���عبية كبيرة في املوص���ل ظهرت على نحو 
واضح في انتخابات احملليات قبل عام ونصف؛ حيث 
حصدت قائمته »احلدب���اء« معظم مقاعد احملافظة، 
كما تأكدت في هذه االنتخابات؛ حيث منحت املوصل 
للقائمة العراقية النسبة الثانية من املقاعد بعد بغداد. 
وإل���ى جانب النجيف���ي، هناك صال���ح املطلك الذي 
حصلت مجموعته على ش���عبية أكبر إثر استبعاده من 
الترش���يح بدعوى انتمائه حلزب البعث، وكذلك حال 
اخلارجني من احلزب اإلسالمي مثل طارق الهاشمي 
الذي ارتفعت شعبيته بعد تصديه ملسألة املهجرين في 

قانون االنتخاب، ومعه رافع العيساوي وآخرون.)2(

ثانًيا : تراجع نفوذ اإلسالميني:

م���ن أهم م���ا ميَّز ه���ذه االنتخاب���ات تراجع نفوذ 
اإلسالميني وانحس���ار املقاعد البرملانية التي حصلوا 
عليها من قبل. وبنظرة س���ريعة على ما كسبه احلزب 
اإلسالمي )السني( واملجلس األعلى )الشيعي( تتضح 
صحة هذه اجلزئية. فاحلزب اإلسالمي لم يحصل إال 
على س���تة مقاعد في عموم العراق، بينما لم يحصل 

املجلس األعلى إال على سبعة عشر مقعًدا.

لقد بدأ خطاب إعالمي جديد يفرض نفس���ه على 
الشارع السياس���ي احلكومي في ضوء نتائج انتخابات 

)2( ينظر: املصدر السابق.
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مجال���س احملافظات في كانون الثان���ي 2009م، فقد 
أخذت ش���عارات معلنة جديدة تش���ق طريقها، كشعار 
)وح���دة العراق( و)عروبة العراق( و)س���يادة العراق(، 
باعتبارها خطوًطا حمراء. وهذا ما صرح به املالكي)1( 
)على سبيل املثال(، وكأنه يرد به على دعوات املجلس 
اإلسالمي األعلى إلقامة الفيدرالية، مع أنه حليفه اللدود 
في انتخابات )2005م(، وخصمه العنيد في انتخابات 
مجالس احملافظات األخيرة، وخاصة بعد سقوط شعار 
فيدرالية الوسط واجلنوب، وهو احللم الذي مات عبد 
العزيز احلكيم ولم يتمكن من رؤيته، بعد أن خذل أهل 
الوسط واجلنوب حتالفه، وصوتوا ملرشحني منافسني، 
م���ن ضمنه���م قائمة رئيس ال���وزراء )ائت���الف دولة 
القانون(، كما أنَّ احلديث املتكرر للمالكي عن ضرورة 
إعادة النظر بالدستور جلهة ترجيح صالحيات املركز 
على األطراف ملست مش���اعر الكثيرين ممن يتطلعون 

إلى فرض هيبة الدولة املركزية. 

فتحصل م���ن الكالم املتق���دم أنَّ اخلطاب الوطني 
)الشكلي( س���بب من أس���باب تراجع نفوذ األحزاب 
الدينية، التي طاملا تبنت النهج الطائفي، ولم تس���تطع 

بحال التخلي عنه!!

وثمة سبب آخر شّجع على ذلك التراجع الكبير، يتمثل 
باالنشقاقات التي طاملا حصلت في كبرى القوائم التي 

)1( كان هذا التصريح بتاريخ )30 آذار/مارس 2009م(

كانت مؤتلفة، ثم تعزز انشقاقها في انتخابات البرملان 
عام )2010م(، ناهيك عن دور الش���عارات التي رفعها 
املنش���قون، مما يدغدغ عواطف ومشاعر اجلماهير، 

التي تعشق الوحدة واالستقالل.

والتساؤل وارٌد هنا عن املشروع )الطائفي( الذي تبنته 
األحزاب الدينية في االنتخابات، ومصيره ومستقبله؟ 
ولتوضي���ح ذلك ال بد من التأكيد هنا على أنَّ من أهم 
مميزات ه���ذه االنتخابات أنَّ االس���تقطاب كان فيها 
سياس���ّيًا )ش���كلّيًا( أكثر مما هو ديني وطائفي، وإذا 
كانت أول انتخابات تشريعية في العراق بعد االحتالل 
عام )2003م(، قد متيزت باالستقطاب الطائفي العلني 
والقومي احلاد، فإنَّ ه���ذه االنتخابات جتري في ظل 
انقس���ام داخل املكونات الكبرى في البالد. فالشيعة 
منقس���مون، والسنة منقس���مون، واألكراد منقسمون 

أيًضا.

ولعل املتابع يدرك في انتخابات عام )2010م( حالة 
الوعي التي فصلت بني اختي���ار الناخبني والتوجهات 
الديني���ة التي كانت تتبناها بعض األحزاب، مبا جاءت 
معه نتائج هذه األحزاب الدينية متواضعة، ومن هنا فإنَّ 
تصور الدين نقطة يحتكر الوقوف عليها هذا احلزب 
أو ذاك، بدل كونه مرجعية فكرية وقيمية وتش���ريعية؛ 

ألقى بظالله السلبية على عملية التصويت.
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غير أنه )مع كل هذا( جاءت محددات التصويت لتعزز 
العامل اإلثني والعامل الطائفي في جمهور غفير بني أبناء 
الطوائف جميًع���ا، وإن كان في بعضه أخف من بعض، 
ومن هنا فإنَّ املؤكد أنَّ العامل العشائري )ومنها مجالس 
الصحوة( سقط بش���كل كبير في انتخابات )2010م(، 
ولم يستطع أحدهم الفوز إال بشكل محدود)1(، فيما كان 
العامل الديني )الطائفي( طاغًيا على س���لوك الناخب 
الش���يعي في املناطق الش���يعية )جنوب العراق(، بينما 
اجته عموم السنة إلى دعم املشروع العلماني، وهذا سّر 
فوز القائمة العراقية)2(، وهو الس���ر في أن يكون أغلب 

ّنة.  أعضاء هذه القائمة من السُّ

إنَّ حش���ر البعد الديني بشكل 
واس���ع ف���ي مي���دان احلكم في 
واألديان  األع���راق  )متع���دد  بلد 
س���تكون  كالعراق،  والطوائ���ف( 
ل���ه تبعاته املدّمرة على النس���يج 
الوطن���ي، ولنتخي���ل أي مناه���ج 
والتاريخ ميكن  الدين  في  تعليمية 
االتفاق عليها بني السنة والشيعة، 

مع علمنا بأنَّ قراءتهما للتاريخ أكثر 
من متناقضة، فضاًل ع���ن الفقه الذي يتبنيانه، ناهيك 
عن التناقضات األخرى مع األكراد. وفي حالة من هذا 

النوع التعددي ال مكان حلكم طائفي.)3(

ومن هنا يرى جمل���ة كبيرة من الكّتاب واحملللني )مبا 
فيهم اإلسالميون( أنَّ التكوينات العلمانية املنفتحة ستظل 
أصلح حلكم الع���راق، إلى أن تنجح األح���زاب الدينية 
)الطائفية( في االرتقاء بفكرها من املس���توى الطائفي 

)1(  على سبيل املثال لم يستطع الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس صحوة العراق 
)الذي حتالف مع وزير الداخلية جواد البوالني( حتقيق انتصار يُذكر في 
محافظة األنبار التي تعد موطًنا لنفوذه، ولم يحقق سوى مقعد واحد من 
مجموع )14( مقعًدا، بينما حصد إياد عالوي ومن حتالف معه في تلك 

احملافظة ما مجموعه )11( مقعًدا.
)2(  جري���دة العرب اليوم األردني���ة، بعددها الصادر يوم الس���بت، املوافق 

)2010/4/10م(.
)3(  ينظر: األس���تاذ ياسر الزعاترة، في دراسة له بعنوان )السنة والعلمانية 

و«اإلسالمي« في انتخابات العراق(، مصدر سابق. 

املنغلق إلى املس���توى اإلسالمي املنفتح على كل مكونات 
مجتمعاتنا املذهبية والدينية والِعرقية، على أساس مبدأ 
املواطنة واالش���تراك في برنامج وطني حلل مشكالتنا 
منبثق من اجتهاد يس���تند إلى مرجعية أمتنا اإلسالمية 
احلضاري���ة التي تش���ترك فيها كل مكون���ات اجلماعة 

الوطنية، فكلها مسلمة بالعقيدة أو باحلضارة.)4(

ثالًثا : تراجع النفوذ الكردي:

م���ن املفاجآت األخرى التي ش���هدتها انتخابات عام 
)2010م( هو: التش���رذم الكردي، ال���ذي صار واضًحا 
للمتابعني مع حرص الكرد على الظهور مبظهر الوحدة 
بذلك  تريد  وكأّنه���ا  -والق���وة-، 
الظه���ور عدم إضاع���ة الفرصة 
صار  ال���ذي  واحللم  التاريخي���ة 
حقيقة، في ظل م���ا متَّ َجنْيُه من 
مكاسب -بفضل الدعم األمريكي- 
منذ عام )1991م(، أو تلك التي مت 
تثبيتها في قانون إدارة الدولة، وفي 
الدستور اجلديد، الذي ُكتب حتت 
رعاية االحتالل، ويلقى اآلن جدالً 

واسًعا بني األوساط السياسية والشعبية في العراق. 

لقد طفت على الس���طح أخيًرا حركة يسميها قادتها 
بأنها »حركة تصحيح« داخل االحتاد الوطني الكردستاني 
)ال���ذي يتزعمه ج���الل طلباني(، وحت���ى بفرض عدم 
وج���ود صلة بني هذه احلركة واخلصم التاريخي اللدود 
جلالل الطلباني وهو احلزب الدميقراطي الكردستاني 
وحصًرا عائل���ة البرزاني، فإنَّ ظه���ور »حركة التغيير« 
بقيادة نوشيروان مصطفى، وبقدر ما يحمله من مشاعر 
التململ داخل االحتاد، فإنه ودون أدنى ش���ك سيحظى 
بترحي���ب صامت من جانب العدو الذي ما من صداقته 
بُّد )احلزب الدميقراطي الكردستاني(، أما عموم األكراد 
فإنَّ حالة التململ التي يعان���ون منها، ويتعرضون فيها 
لقمع حتت الفتة الدفاع عن مكاس���ب الشعب الكردي 

)4(  ينظر: األستاذ راشد الغنوشي، في دراسة له بعنوان )في العراق اليوم.. 
العلمانية أم اإلسالم؟(، منشورة على الشبكة العنكبوتية.

ش��هدتها  الت��ي  األخ��رى  المفاج��آت  م��ن 
التش��رذم  ه��و:  )2010م(  ع��ام  انتخاب��ات 
الك��ردي، الذي ص��ار واضًح��ا للمتابعين مع 
ح��رص الكرد على الظه��ور بمظهر الوحدة 
-والقوة-، وكأّنها تريد بذلك الظهور عدم 
إضاع��ة الفرصة التاريخية والحلم الذي صار 
حقيق��ة، في ظل م��ا تمَّ َجْنيُه من مكاس��ب 

-بفضل الدعم األمريكي-.
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وحقوقه القومية، إضافة إلى تفّشي حالة الفساد املالي 
واإلداري ومالحقة الناش���طني األكراد الذين يسلطون 
األض���واء عليها، كلها من دواع���ي التذمر املتزايد في 

املنطقة الشمالية من العراق.)1(

ولكن، أمام هذا التشرذم الكردي، فهل سيكون ذلك 
س���بًبا في إقصائهم عن العملية السياس���ية؟! إنَّ من 
حقائق الواقع السياسي اجلديد لعراق ما بعد االحتالل 
األمريك���ي، أنَّ التحالف الكردس���تاني رقم ال ميكن 
استبعاده من معادلة أية حكومة يتم تشكيلها في بغداد؛ 
ألنَّ احلكومة ستسير في هذه احلالة على قدم واحدة أو 
في أحسن أحوالها ستكون بحاجة إلى عكازة خارجية 
لفرض واقع آخر، فأّي استبعاد للتحالف الكردستاني 
من أية تش���كيلة وزارية س���يدق ناقوس اخلطر الذي 
يهدد وحدة العراق، ويعد األرضية املناس���بة لتحويل 
األمر الواقع في شمال العراق إلى حقيقة قانونية، أو 
أن يحصل تغيير ف���ي توّجه زعامة احلزبني الكرديني 
جلهة التعاطي مع امللف العراقي بطريقة جديدة، أما 
إذا دخل التحالف الكردس���تاني احلوار مع القائمة أو 
القوائم املهيأة لتش���كيل احلكومة، فإنه سينتزع أكبر 
لة من البرملان  قدر من التنازالت بش���أن امللفات املرحَّ
احلالي إلى البرملان املقبل، ورمبا يقع في املقدمة منها 
موض���وع كركوك بالدرجة األولى، واملناطق التي يطلق 
عليه���ا وصف )املناطق املتنازع عليها( وبخاصة إذا ما 
دخل بائتالف مع قائمة االئتالف الوطني العراقي، التي 
تعد العدة للمضي بصفقة مع التحالف الكردس���تاني: 

كركوك مقابل فيدرالية الوسط واجلنوب. 

إنَّ املتابع للش���أن االنتخابي ي���رى أنَّ األكراد قد 
دخلوا انتخابات ع���ام )2010م( بأربع قوائم، وليس 
بقائمة واحدة، كما كانت احلال عام )2005م( حينما 
كان احلزب���ان الكرديان الرئيس���ان )حزب طلباني 

)1(  ينظر: األس���تاذ نزار السامرائي، في دراس���ة له بعنوان )استشراف 
مستقبل العراق بعد انتخابات 2010(، مصدر سابق. 

وبرزاني( موحدين في قائمة واحدة، حتت مس���مى 
)التحالف الكردستاني(. 

إنَّ هناك إجماًع���ا كردّيًا على بعض القضايا بغض 
النظر عن اخلالفات الداخلية في إقليم كردستان. غير 
أنَّ العامل احمللي لعب دوًرا في تقرير نتائج االنتخابات 
في إقليم كردس���تان، خاصة فيما يتعلق بالبعد اللغوي 
والثقافي، فمناطق الس���ليمانية وكركوك وإلى حد ما 
محافظة ديالي صوتت لالحتاد الوطني الكردس���تاني 
)بزعام���ة طلبان���ي(، وقائمة التغيي���ر، في حني كان 
التصويت الرئيس للحزب الدميقراطي الكردس���تاني 

)بزعامة برزاني( في أربيل ودهوك ونينوى.)2(

فهل هذا االنقس���ام دليل تعافي العمل الدميقراطي 
الذي تشهده ساحة العراق؟ أم أنه يعكس واقع اخلالف 
ب���ني مكونات تتمتع بقومية ولغة واحدة؟ هناك أنصار 
ل���كل من هاتني الفرضيتني، في الوقت الذي يرى فيه 
بعض احملللني أنَّ ه���ذا دليل على حالة الضعف التي 
يعاني منها األكراد، وهو سبب في تراجع نفوذهم في 
مرك���ز العراق في بغداد، بينما ي���رى آخرون أنَّ ذلك 
التش���رذم قد يكون صاحًلا للعملية السياس���ية، كون 
اخلالفات احلاصلة هذه املرة على البرامج وليس���ت 

على القوميات!!

لكنَّ الس���ؤال الوجيه هنا، أن يقال: في ظل الواقع 
الكردي، وتدني نسبة املقاعد التي حصلوا عليها أمام 
م���ا حصلت عليه القوائم األخ���رى )كالعراقية، ودولة 
القانون، واالئتالف الش���يعي( هل من املمكن أن يبقى 
الشّد الكردي في ظل املطالبة مبنصب رئاسة جمهورية 

العراق.

إنن���ي أتوقع أنَّ ما أفرزته تلك االنتخابات من نتائج 
قد تلقي بظاللها مس���تقباًل على تولي األكراد ملنصب 
رئاس���ة الدولة، خاصة وأنَّ هناك تنافًسا حميًما لنيل 

)2(  ملزي���د من التفصيل، ينظ���ر: جريدة العرب الي���وم األردنية، بعددها 
الصادر يوم السبت، املوافق )2010/4/10م(.



الباب الثالث : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي الثامن 186

كرسي رئاسة الوزراء بني التحالف القائم بني املالكي 
واحلكي���م من جهة، وب���ني الكتل���ة العراقية من جهة 
أخ���رى، وبالطبع فإنَّ حصول إح���دى القائمتني على 
كرسي الوزارة سيحتم حصول القائمة املتنافسة على 

كرسي الرئاسة. 

ويبدو لي أنَّ الكرد باتوا مقتنعني )في دواخل نفوسهم 
على األقل( بهذا؛ ألنَّ االستحقاقات االنتخابية تتحكم 
هذه املرة في اعتالء املناصب، ومن هنا فإنَّ ما يطلقه 
ساسة الكرد من تصريحات هنا وهناك عن تفكيرهم 
باالنس���حاب من العملية السياسية في حالة الوقوف 
بوجههم ف���ي احلصول على الرئاس���ة، م���ا هي إال 

مفرقعات فارغة، تأتي من فراغ دستوري. 

ويزيد األمر تأكيًدا ما أعل���ن عنه بُعيد زيارة نائب 
الرئي���س األمريكي »جون بايدن« الذي التقى بطلباني 
واملالكي والهاشمي وعالوي واحلكيم، في ظل ما أعلن 
عنه من تسريبات بأنَّ »بايدن« أخبر الكرد بأنَّ كرسي 
الرئاس���ة رمبا لم يعد من نصيبه���م)1( في ظل نتائج 

االنتخابات، وما تفرزه الكتل من تفاهمات. 

احملور اخلامس
العراق.. واستحقاقات املرحلة القادمة

مالمح املرحلة القادمة:

ال ب���د من معرفة بعض احلقائ���ق التي يتضح معها 
هذا املوضوع بجالء، ومن أهمها ما يلي: 

)1( إنَّ عراق اليوم يضم مجموعة من الكتل املتناحرة، 
على كل ش���يء، من منطلقات عرقية وطائفية وحزبية 
داخل كل طائفة أو عرق، فمن حكم العراق منذ نيسان 
2003 وحتى اآلن، هم من الذين عاش���وا في اخلارج 
لس���نوات طويلة حصلت فيها تغييرات جوهرية على 

)1( وقد أشاع جالل طلباني عقيب لقائه جون بايدن بأنَّ بايدن يؤيد جتديد 
رئاسته لوالية ثانية، األمر الذي نفاه األمريكيون. للمزيد، ينظر: وكالة 
عراق الغد، بتاريخ 13/متوز/2010م، على الرابط اإللكتروني التالي: 
http://www.iraqoftomorrow.org/index/84383.html

الواقع االقتصادي والسياس���ي واالجتماعي، حتى بدا 
وكأنَّ الواليات املتحدة حرصت على معاقبة العراقيني 
مرتني، مرة حينما غزت بلده���م ودمرت بنية الدولة 
ومؤسس���اتها، ومرة أخرى عندما فرضت عليه حكاًما 
يحملون منطًقا ثأرّيًا من جهة، ويجهلون طبيعة املجتمع 

العراقي من جهة أخرى.

)2( إنَّ أي���ة قائمة انتخابية لم تس���تطع بلوغ الرقم 
الذي تس���تطيع من خالله تش���كيل احلكومة؛ وإذ لم 
حتقق أي���ة قائمة انتخابية ذلك، ف���إنَّ باب التفاوض 
س���يكون مفتوًحا على مصراعي���ه، وطبًعا حتكم هذا 
التفاوض جملة من األولويات، التي تتالعب بها مشاعر 

الطائفية والعرقية. 

وقد قلت س���ابًقا: إنَّ التحالف الكردستاني رقم ال 
ميكن استبعاده من معادلة أية حكومة يتم تشكيلها في 
بغداد؛ ألنَّ احلكومة ستسير في هذه احلالة على قدم 
واحدة أو في أحسن أحوالها ستكون بحاجة إلى عكازة 

خارجية لفرض واقع آخر. 

وأم���ام ذلك، ف���إنَّ ثمة رأي���ني متناقضني يحددان 
املس���تقبل ال���ذي ينتظره الش���عب العراق���ي، فمن 
قائ���ٍل: إنَّ العراق مقبل على تغيير ش���امل، من خالل 
حكوم���ة وطنية منتظرة، تس���عى لتحقي���ق التوافق، 
واقتالع املش���روع الطائفي والعرقي، ورفض التقسيم 
)الفيدرالية(، والعمل عل���ى تقدمي اخلدمات املتنوعة 

للشعب العراقي. 

ف���ي حني يرى آخ���رون: أنَّ الوض���ع ال يختلف عن 
سابقه، وأنَّ العراقيني ينتظرون أياًما سوًدا ال تختلف 
عن س���ابقاتها في عهود احلكومات املتعاقبة في ظل 
االحتالل. خاصة وأنَّ من فاز مبقاعد البرملان، ويتوقع 
تبوءهم للمناصب احلكومية والسياس���ية املختلفة هي 
ذات الوج���وه القدمية، التي خبرها الش���عب وعرفها 
عن قرب على مدى س���نني، من أمث���ال إياد عالوي، 
واجلعفري، واملالكي، واجللبي، والهاشمي، والطلباني، 

والبرزاني، وغيرهم.
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وهذا ما يقودنا بفضول إلى معرفة خطورة املرحلة 
القادمة، ونس���بة التفاؤل أو التش���اؤم في مس���تقبل 
العراق، وما ميكن فعله من أجل اس���تعادة عافية بالد 

الرافدين. 

خطورة املرحلة القادمة: 

إنَّ الفترة القادمة التي س���يمر بها العراق س���تكون 
األصع���ب واألكثر خط���ورة، ما لم حتق���ق األحزاب 
والتكتالت جملة من األولويات، التي تبدأ من اإلميان 
بوحدة العراق أرًضا وش���عًبا، وتنبذ التخندق العرقي 
والطائفي، وحتارب الفس���اد املالي واإلداري، وتعتمد 
خطًطا جدية إلعادة إصالح وتأهيل مؤسسات الدولة، 
وتطهيرها من آثار احملاصص���ة الطائفية واحلزبية، 
الدفاعية  الق���وات املس���لحة مبؤسس���تيها  وخاصة 
واألمنية، وإعادة احلقوق املهضومة لش���رائح عريضة 
من الشعب العراقي، واحلّد من ثقافة العنف واالنتقام 
واالعتقاالت العش���وائية، التي م���ألت بها املعتقالت 

بعشرات األلوف.

وس���تكون اخلطورة مضاعفة ف���ي حال عدم وجود 
إرادة سياسية صلبة تتجاوز احملاصصة املقيتة الفتقار 

أغلب األطراف للجدية واملصداقية واحلكمة، وتعويلها 
على اجلمل اخلطابية ذات االس���تخدام املزدوج، في 
محاولة منها لتحويل املش���هد السياس���ي إلى ساحة 

مساومات أساسها املكاسب مقابل الشعارات.)1(

وأيًضا ال ميكن بحال م���ن األحوال جتاهل ضبابية 
املرحلة القادمة في ظل الوعود األمريكية باالنسحاب 
من العراق نهائّيًا بحلول نهاية عام )2011م(، وما سيفرزه 

ذلك من آثار على املستويني األمني والسياسي. 

فأما استحقاق املس���توى األمني؛ فإنَّ واقع القوات 
العسكرية يؤكد بأنها مشتتة الوالء، وعمودها الفقري 
من امليليش���يات، وتفتقر إلى التجهي���ز، وإلى عقيدة 

عسكرية وطنية. 

أما املستوى السياسي فلم تكن األمور بأفضل حال 
م؛ إذ إضافة للتصدع والصراع بني حلفاء األمس  مما تقدَّ
على الس���لطة والثروة، ناهيك عن الشلل الذي أصاب 
معظم مفاصل هذه العملية، وفشل احلكومات املتعاقبة 
وآخره���ا حكومة املالكي في إجناز ما اتفقت عليه مع 

)1( ينظر: س���ارة وليد، دراسة بعنوان )خطورة االنتخابات النيابية القادمة 
على مستقبل العراق( منشورة بتاريخ 30/كانون الثاني/2009م. 
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إدارة االحتالل لتسوية ملفات كان من املقرر في حال 
إجنازها تهيئة أرضية مناس���بة ومستقرة لالنسحاب 
األمريك���ي، ومنها: ملف إعادة النظر في الدس���تور، 
وكذلك إصدار عفو عام إلطالق سراح عشرات اآلالف 
من األبرياء، وإجراء مصاحلة وطنية حقيقية، وضمان 

عودة املاليني من املهجرين العراقيني. 

الدولي����ة  األزم����ات  )مجموع����ة  أص����درت   لق����د 
Lnternational Crisis Group()1( تقري����ًرا ع����ن الوض����ع 

االنتخابي في العراق، وما ميكن أن يفرزه من تداعيات، 
ا، فإنَّ  فقال����ت: »إذا كان الطريق إلى االنتخابات ش����اّقً
الطريق ما بعد االنتخابات س����يكون أكثر مشقة؛ فحتى 
البرملان اجلديد سيجد صعوبة في معاجلة العدد الكبير 
من الصراعات غير احملس����ومة في مس����عاه لتش����كيل 

حكومة جديدة«. 

وعلى مس���توى العالقة بني العراق وأمريكا في 
املرحلة القادمة؛ فمعلوٌم أنَّ حكومة املالكي وّقعت 
مع الواليات املتح���دة اتفاقيتني في يوٍم واحد في 
)2008/11/17م(؛ حي���ث تتناول االتفاقية األولى 
وضع وأنش���طة القوات األمريكي���ة احملتلة حتى 
موعد انس���حابها في أواخر ش���هر ديسمبر عام 
2011م. فيما حملت االتفاقية الثانية عنواًنا طناًنا، 
فقد أطلق عليه���ا )اتفاق اإلطار االس���تراتيجي 
للعالقات بني الواليات املتحدة والعراق(. وتش���مل 
هذه االتفاقية بنوًدا تتناول التعاون بني البلدين في 
األمور االقتصادية واالستثمارية والعلمية والثقافية 
ونقل التكنولوجيا، باإلضافة إلى اجلوانب الدفاعية 

واألمنية. 

ع���ت بالفعل  فإذا كان���ت الوالي���ات املتحدة قد وقَّ
اتفاقيات مع العراق تضمن تعاونه رمبا لعقود طويلة، 
فما هو س���ر اهتمام أمريكا مبستقبل وشكل احلكومة 

اجلديدة في العراق؟ 

)1( مجموعة األزمات، مقرها في بروكس���ل، وقد أصدرت التقرير بتاريخ 
 .)2010/2/25(

جتيب مستش���ارة األمن القومي األمريكي في عهد 
جورج بوش، ومستشارة س���لطة االحتالل في العراق 
)ميجان أوسوليفان( على هذا التساؤل من خالل حتديد 
بعض األولويات األمريكية فتقول: »إنَّ أهمية احلكومة 
العراقية اجلديدة بالنسبة للواليات املتحدة تكمن في 
أنها ستتولى املسئولية في تلك الفترة احلساسة التي 
يتم فيها س���حب القوات األمريكية بالكامل مع نهاية 
العام القادم. وتش���ير إلى أنَّ هذه احلكومة أيًضا هي 
التي س���تقوم بصياغة العالق���ات الثنائية بني العراق 
والواليات املتحدة لس���نوات مقبلة. وسيكون على هذه 
احلكومة أن تقرر طبيعة املوقف الذي ستتخذه إذا ما 

وقع الصدام بني املجتمع الدولي واجلارة إيران«.)2(

وفي حوار أجرت���ه مجلة البيان بعددها الصادر في 
شهر ش���عبان )1431ه�( مع س���ماحة الشيخ حارث 
الض���اري )األمني الع���ام لهيئة علماء املس���لمني في 
العراق( يستش���رف فيه مستقبل العراق من خالل ما 
أفرزته وتفرزه العملية السياسية في العراق، فهو يؤكد 
أنَّ نتائ���ج االنتخابات متخضت عن أربع كتل رئيس���ة 
متقاربة في العدد، أو متقاربة في النفوذ، وال تستطيع 
أي كتلة أن تشكل مبفردها احلكومة القادمة )كما بينُت 
سابًقا(، وال يبدو أيًضا أنَّ ائتالًفا بني كتلتني أو ثالث 
قد يؤدي لتش���كيل احلكومة ألسباب وضعتها العملية 
السياسية أساًسا؛ ولذلك -في أقرب التقديرات- فإنَّ 
احلكومة س���تؤلَّف في النهاية من أربع كتل هي: )دولة 
القانون( و)االئتالف الوطني( و)التحالف الكردستاني( 

و)القائمة العراقية(. 

وإذا كان األمر كذل���ك، فإنَّ هذا االئتالف الرباعي 
سيكون ضعيًفا، ولن يأتي بحكومة قوية ميكن أن تسهم 
في إخراج العراق من املش���اكل التي هو فيها، وجلب 
األمن واالستقرار ألبنائه، أو على األقل التخفيف من 

مشاكله ومعاناة أبنائه؛ وذلك لألسباب اآلتية: 

)2( جاءت هذه اإلجابة عن هذا التساؤل في مقال لها بجريدة )الواشنطن 
بوست( بتاريخ 2010/3/7م. 
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)1( آلية اتخاذ القرار فيها س���تكون في الغالب بالتوافق، وهذا التوافق غالًبا ما س���يكون على حساب مصلحة 
البلد وأهله. 

)2( قرارات احلكومة س���تكون خاضعة للتدخ���الت اخلارجية؛ ألن هذه احلكومة س���تعترضها عقبات كثيرة 
ستضطرها إلى الرجوع إلى اجلهتني املهيمنتني على الشأن العراقي في هذه املرحلة، وهما: أمريكا وإيران. 

)3( ال يس���تطيع أي طرف يدعي أنه وطني، وأنه جاء من أجل حل مشاكل العراق، وتأمني األمن واالستقرار 
والعيش املناس���ب ألبناء الشعب العراقي.. ال يستطيع تقدمي ش���يء يُذكر؛ ألنه سيصطدم بتوجهات اآلخرين 

الذين ال يريدون للعراق أمًنا واستقراًرا وتعايًشا سلمّيًا حقيقّيًا. 

وخالصة القول: إنَّ االنتخابات وما سيسفر عنها من حكومة ال ميكن أن تؤدي إلى تغيير األوضاع في العراق، 
بل ستسهم في تأزميها وتعميقها أكثر من أي وقت مضى. 
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معلومات إضافية
بقية القوائم واالئتالفات املشاركة يف االنتخابات العراقية 2010م

احتاد الشعب: 

يلتف هذا االئتالف � الذي يرأسه حميد مجيد موسى � حول احلزب الشيوعي العراقي، وينضم إليه عدد من 
الكيانات واألحزاب الصغيرة مثل احلزب الوطني الدميقراطي األول جناح هديب احلاج حمود، وقائمة كلدو آشور 

الدميقراطية بجانب عدد من الشخصيات املستقلة.

ق���دم االئتالف قائمة انتخابية تضم 275 مرش���ًحا. وتضم في عضويتها ش���يوعيني ودميقراطيني يس���اريني 
ومستقلني وشخصيات اجتماعية وأدبية ورؤساء عشائر.

ائتالف العمل واإلنقاذ الوطين احلر: 

ينشط هذا االئتالف في احملافظات اجلنوبية، وهو جتمع لعدد من األحزاب واحلركات والشخصيات )جميعها 
غير ممثلة في البرملان السابق(، ويرأسه كاظم البديري. يشير برنامجه السياسي إلى أن أول أهدافه »العمل من 
أجل احملافظة على الوحدة الوطنية واالس���تقالل التام بإجراء املصاحلة الوطنية بني جميع أبناء الشعب، وإبراز 
دور العناص���ر العراقية املخلصة. فضاًل عن إبعاد تأثير اجلهات الضاغطة على مصادر صنع القرار السياس���ي 

واإلداري مثل )املؤسسات الدينية – اجلهات احلزبية – الرأسمالية(.

ومن أبرز مكوناته: جتمع كفاءات أكادميية، العمل واإلنقاذ الوطني، حزب الوالء اإلسالمي.

ائتالف عشتار الدميقراطي: 

ائتالف يضم عدًدا من الكيانات واألحزاب التي متثل نصارى العراق ويرأسه عمانوئيل خوشابا، يركز االئتالف 
في برنامجه على وحدة )الشعب الكلداني السرياني اآلشوري(، أبرز مكوناته: املنبر الدميقراطي الكلداني، حزب 

بيت النهرين الدميقراطي، احلزب الوطني اآلشوري.

ائتالف اإلرادة والتغيري: 

ائتالف شكله الشيخ محمود دحام مجحم، وهو شخصية عشائرية من محافظة األنبار، يرفع االئتالف شعارات 
وحدة العراق وس���يادته الكاملة، وإعادة صياغة الدستور ليكون معبًرا عن إرادة ووحدة العراقيني كافة، ومعاجلة 

آثار احملاصصة الطائفية والعرقية. 

وتش���ير أدبيات االئتالف إلى أنه ميثل نخبة من قوى وكيانات وش���خصيات ش���بابية وعش���ائرية واجتماعية 
ومؤسسات مجتمع مدني، ومنظمات حلقوق اإلنسان، وجتمعات نسوية وطالبية، ويقدر عددها ب� 50 كياًنا، وأبرز 

مكوناته: جتمع اإلرادة والبناء، جتمع أمل العراق املستقل، جتمع العراق اجلديد.

حتالف الوحدة الوطنية: 

نش���أ التحالف من اتفاق »جتمع الوحدة الوطنية« الذي يتزعمه نهرو عبد الكرمي، وهو ابن أحد شيوخ الطرق 
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الصوفية في العراق )الطريقة الكس���نزانية( و»مجلس احلوار الوطني« ال���ذي يتزعمه خلف العليان، وعدد من 
الكيانات السياس���ية مثل: الكتلة الوطنية األصيلة /أصالء، منظمة أنصار الرسالة، جبهة الوالء للعراق، بجانب 
عدد من الش���خصيات العشائرية. يشير البيان التأسيسي للتحالف إلى أنه : »يشمل شرائح وأطياًفا واسعة من 

الشعب العراقي، ويبتعد عن كل التوجهات واحملاصصات الطائفية التي بنيت في املرحلة املاضية ».

حتالف القوى العراقية: 

حتالف من ش���خصيات عش���ائرية ورجال أعمال أنش���أه »مصدف ريكان الكعود« وهو شخصية عشائرية في 
محافظة األنبار، يرفع شعارات عامة عن جتنب احملاصصة الطائفية واملذهبية.

أبرز املكونات: جتمع القوى العراقية، جبهة االعتدال الوطني، املجلس السياس���ي الوطني، حركة صحوة بالد 
الرافدين.

املص��در: خارط���ة االئتالف���ات والتحالفات في االنتخاب���ات العراقية، هيئة اإلذاع���ة البريطانية BBC، على 
الرابط:

http://www.bbc.co.uk/arabic/lg/middleeast/2010/03/100305_sj_iraq_coalations_tc2.shtml

األهداف اليت تسعى دول اخلليج إىل حتقيقها يف العراق:

إن املش���هد السياس���ي العراقي بعد انتهاء االنتخابات البرملانية العراقية 2010م وظهور النتائج النهائية يطرح 
أم���ام دول مجلس التعاون اخلليجي متطلبات تس���عى إلى حتقيقها في الع���راق، وتأمل أن تتوافق مع مصاحلها 

وسياساتها في املنطقة عامة وفي العراق خاصة وهي بالشكل اآلتي: 

)1( تشكيل حكومة عراقية وطنية شاملة، ال تستثني فئة أو طائفة، بغض النظر عن التوجهات. والذي يبدو أنَّ 
الكتلة السياسية األقرب لهذا الطرح بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي هي القائمة العراقية.

)2( االنفتاح من قبل دول مجلس التعاون اخلليجي للحوار مع مختلف القوى العراقية السياس���ية الفائزة في 
االنتخابات 2010م ومنها ما جرى مع أعضاء من الهيئة السياس���ية للتيار الصدري في الرياض مع األمير سعود 
الفيصل. وكذلك اس���تقبال العاهل السعودي لعمار احلكيم، وجالل طلباني، ومسعود برزاني. ثم زيارات قيادات 
القائمة العراقية طارق الهاشمي ورافع العيساوي وإياد عالوي الى الدوحة، واملنامة، وأبوظبي، والرياض، وزيارة 

قيادة االئتالف الوطني العراقي برئاسة عادل عبد املهدي إلى الكويت.

)3( تش���دد دول مجلس التعاون اخلليجي على أن تكون )املصاحلة الوطنية( أساس برنامج احلكومة العراقية 
املقبلة من أجل تخفيف االحتقان السياس���ي والطائفي، وإعطاء الفرصة للعرب الس���نة في استعادة دورهم في 

العملية السياسية واملؤسسات احلكومية والرسمية.

)4( تسعى دول مجلس التعاون اخلليجي إلى عدم السماح للنفوذ اإليراني بأن يزداد ويتوسع في العراق، داخل 
أجه���زة احلكومة العراقية املقبلة األمنية، والسياس���ية، وأن تكون عالقات العراق مع إيران قائمة على أس���اس 

املصالح واالحترام املتبادل.
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)5( ته���دف دول اخلليج إلى االطمئنان على وضع احلكومة العراقية خالل الس���نوات األربع املقبلة، مع تأكيد 
إدارة الرئيس األمريكي أوباما على موعد انس���حاب القوات األمريكية من العراق منتصف عام 2011م، وضرورة 
االطمئنان على عدم حصول فراغ سياسي وأمني في العراق يولد حالة الفوضى والعنف الطائفي، مما يؤثر على 

االستقرار واألمن اخلليجي.

)6( ترس���يخ مبدأ الدميقراطية في العملية السياس���ية في العراق، والتحّول من املرحلة االنتقالية إلى املرحلة 
الدميقراطي���ة، خوًفا من عودة ش���بح الدكتاتورية من جديد، مما يهدد اس���تقرار دول املنطقة عموًما، ومنطقة 

اخلليج خصوًصا.

)7( التع���اون مع األمم املتحدة وجامعة الدول العربية في إقامة حكوم���ة عراقية منفتحة على العرب والعالم 
في السياسة اخلارجية، وتؤدي االلتزامات الدولية للعراق جتاه الكويت؛ الستكمال غلق هذا امللف بأبعاده املالية 

والسياسية واإلنسانية، وخاصة البند السابع من امليثاق الدولي. 

املص��در: مفي���د الزيدي، دول مجلس التعاون اخلليجي وعراق ما بع���د انتخابات 2010م، 9 مايو 2010م على 
الرابط:

http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=araa&id=2740&lang=ar&PHPSESSID=062

حقائق استعادة عافية العراق: 

ثمة جملة من احلقائق التي تس���هم بشكل ملحوظ في نهضة العراق، مما يصلح أن يكون خًطا للشروع في مّد 
جس���ور الثقة بني العراقيني، ومعرفة من يقف مع ش���عبه واستقالله وسيادته، ومن يسير في مشروع آخر. وهي 

كما يلي: 

)1( إنَّ العلة األساس���ية في قضية العراق تكمن في االحتالل ومش���روعه السياسي، واتفاق جميع العراقيني 
املخلصني على هذه احلقيقة بدون مواربة هو مفتاح احلل، واآللية في تفعيل إنهاء ملف االحتالل هي الش���روع 
في االتفاق مع فصائل املقاومة والقوى السياسية األخرى املناهضة لالحتالل على جدولة انسحابه ضمن حزمة 

املطالب السياسية األخرى. 

)2( املقاومة العراقية الوطنية رد فعل طبيعي مشروع على فعل غير مشروع، وهي ال تنشأ إال حني يحتل ويغزو 
أجنبي إقليم شعب أو جزًءا منه، ولوال االحتالل ما عرفنا املقاومة. فهي متثل شرف وإرادة الشعب العراقي وتعّد 
حًقا مكفوالً قانوًنا وش���رًعا وأخالًقا، ويجب على جميع األطراف االعتراف بها صراحة ومتييزها عن اإلرهاب 

الذي يستهدف العراقيني األبرياء.

)3( تش���كيل جلنة عراقية مستقلة ومحايدة بإش���راف األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إلعادة النظر في 
الدستور الذي جرى إعداده في ظل وإشراف قوات االحتالل خالًفا لقواعد القانون.

)4( حلّت قوات االحتالل الغازية -بقرارها املرقم )2( يوم )23 مايو/أيار 2003م( الس���اري املفعول- اجليَش 
الوطني العراقي، واس���تعانت عوًضا عنه بقوات غير رسمية شكلت امتداًدا للميليشيات والعصابات التي قدمت 
مع قوات االحتالل وتعمل حتت إش���رافه. كما أنها تدين بالوالء ألحزابها وطوائفها وقومياتها وليس للعراق. لذا 
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يتطلب إعادة تنظيم وتشكيل اجليش العراقي ابتداء بقياداته الوطنية بعد استبعاد العناصر املسيئة، وإلغاء كافة 
امليليشيات املسلحة الطائفية والعرقية واعتبارها خارجة عن القانون، ودعوة املواليد لكل عراقي أمت الثامنة عشر 

خلدمة الَعلم ملدة سنة واحدة بغض النظر عن الدين أو املذهب أو القومية.

)5( اإلقرار باحلقوق القومية والثقافية لكافة مكونات الش���عب العراقي، وبضرورة التوزيع العادل للثروات وفق 
خطط مدروس���ة للمشاريع اخلدمية واالس���تراتيجية مبا يضمن منًوا وازدهاًرا اقتصادًيا وحضارًيا متوازًنا في 
عموم العراق دون متييز، كذلك تقاس���م الصالحيات بني املركز واحملافظات مبا ال يجزئ سيادة العراق أو ميس 
وحدته أرًضا وش���عًبا، والتأكيد على أنَّ العراقيني مواطنون متس���اوون أمام القانون بغض النظر عن اجلنس أو 

العرق أو اللغة أو الدين. 

)6( إطالق سراح عشرات اآلالف من األسرى واملعتقلني في سجون االحتالل وسجون السلطة، وتشكيل جلان 
دولية بإش���راف األمم املتحدة للتحقيق في االنتهاكات واجلرائم ضد اإلنس���انية التي ارتُكبت بحقهم، ومحاكمة 

املسئولني عنها، وتعويضهم مادًيا ومعنوًيا.

)7( تش���كيل جلنة قضائية عراقية دولية ملطالبة دول العدوان التي ش���اركت ف���ي غزو واحتالل العراق بدفع 
تعويض���ات عن كافة األضرار املادية واملعنوية التي حلقت بالش���عب العراقي، وتق���دمي هذه الدول االعتذار إلى 
الش���عب العراقي، ومالحقة مجرمي احلرب الذين قادوها وقاموا بتأجيجها حتت حجج باطلة بوصفهم مجرمي 

حرب.
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