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 !!!العراقيون ال يرغبون بالتغيري 
 
 

م وبدء ادلفوضية إبعالن النتائج اجلزئية تباعاً بدأت 7/3/2010بعد إجراء االنتخاابت التشريعية يف العراق يوم 
التحليالت السياسية من ىنا وىناك للتنبؤ مبستقبل ىذا البلد بعد ما مر بسنوات سلتلفة الظروف واحملن ، من صدام اىل 

. ىل حكومات متعاقبة سلتلفة التوجهات واأليديولوجيات وادليول والوالء احتالل ا
ويبدو من خالل النتائج األولية لالنتخاابت أن ىناك حظاً وافراً الئتالف دولة القانون بفارق ضئيل عن االئتالف الوطٍت 

ى أن ادلالكي ىو األجدر برائسة الوزراء وابلتايل فإن ىناك من ير اثلثاً على مستوى العراق ،( العراقية)، مث أييت ائتالف 
تستطيع أن  (االئتالف الوطٍت والعراقية والكردستاين) على اعتباره مرشح أكرب كتلة ، ومنهم من يرى أن ابقي الكتل

. أكرب من كتلة ادلالكي لذا فهي أحق دستورايً بًتشيح رئيس وزراء لتشكيل احلكومة تشكل كتلة بيانية 
الكي من شعبية وأصوات جاء من طرق متعددة ومتنوعة ، منها استحقاق لو ابعتباره قائد سياسي إن ما حصل عليو امل

وحقق منجزات خصوصاً يف ادللف األمٍت ، ومنها من مل يكن استحقاقو قاد حكومة يف ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة 
عالمها مثل لصق ادللصقات العمالقة اليت ألنو استفاد من منصبو كرئيس للوزراء مثل استخدام سيارات الدولة ووسائل إ

. سبقت االنتخاابت أبايم قالئل 
بل حىت ادلنجز األمٍت الذي يفتخر بو مناصرو ادلالكي وادلالكي نفسو مل يكن من إصلازات ادلالكي شخصياً كرئيس وزراء ، 

كومة اليت ال نريد أن ندافع عنها ، ىذه احلبل كان منجزاً حلكومة الوحدة الوطنية ادلدعومة من أغلب الكتل السياسية 
ألن الدفاع عنها يعٍت اذللكة يف الدنيا واآلخرة وغضب العباد ورب العباد ، إال أننا نلزم أنصار دولة القانون مبا ألزموا بو 

أنفسهم ، فهم يقولون ىذه حكومة الوحدة الوطنية اليت تعترب منقبة من مناقب رئيس الوزراء ادلالكي ، وعند حتقيق 
تكر لرئيس احلكومة وتحًتك ىي وراء الظهور ، وال يحستبعد أن تقف مجيع الكتل بوجو ا النتصارات يف ادللف األمٍت ُيح

. راد لوحده من دون مشاركة اآلخرينادلالكي يف مرحلة تشكيل احلكومة القادمة ليستمر ابالنف
السيد ادلالكي وأبناء حزبو ، فإن ىذا يعٍت أن ولو تنزلنا وقلنا أن االنتصارات على الصعيد األمٍت ىي من جهد وجهود 

حكومتو والكتل ادلشاركة يف ىذه احلكومة قد فسحت اجملال أمامو الختاذ قرارات مصَتية مكنتو من حتقيق االستقرار يف 
 أن الكتل –من رئيسها وحىت أصغر قيادي فيها  –أغلب مناطق العراق ، فلماذا إذاً يدعي أعضاء كتلة دولة القانون 

السياسية تكتف يدي ادلالكي يف رلال اخلدمات ؟ أليس من الغريب أن تطلق الكتل السياسية يدي ادلالكي يف ادللف 
!  األمٍت وتقيدىا يف ملف اخلدمات ؟
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ابلنتيجة فإن ما مت حتقيقو وما مل يتم حتقيقو ىو انعكاس إجيايب وسليب على احلكومة عموماً ورئيس الوزراء خصوصاً ، 
.  مباشرة ينعكس على الكتل الربدلانية الداعمة حلكومة الوحدة الوطنية وبصورة غَت

بعد ىذه ادلقدمة وبعد أن نعرف أن ادلالكي استفاد من اإلصلازات األمنية ادلتتالية ليحصد الثمار لوحده ويًتك شركاءه 
على مستوى انتخاابت  ائتالف دولة القانون قد حققت مكاسب كبَتةوحيدين بال مكسب سياسي أو شعيب ، صلد أن 

من أصل مليون صوت ( 1,360)أبن رلموع األصوات اليت حصل عليها فاقت الـ رلالس احملافظات ميكن اختصارىا 
، فحصد (من رلموع األصوات% 19,4أي ) م 2009انخب اشًتكوا يف انتخاابت رلالس احملافظات ( ماليُت 7)

، وحصل %( 28,6أي بنسبة )الس تلك ادلجقاعد مل الكليالعدد ( مقعد 440)أصل  من (مقعد 126)نتيجة لذلك 
على ادلركز األول يف تسع زلافظات منها بغداد العاصمة السياسية والبصرة العاصمة االقتصادية وكان عشر زلافظُت من 

. كتلتو 
ألقدمُت ، وىذا أاثر وىذه النتائج ال ميكن ختيلها من قبل ادلالكي وأنصاره فضاًل عن منافسيو وخصومو مبا فيهم حلفائو ا

األربعاء واألحد )حفيظة ىؤالء اخلصوم شلا جعلهم يرفعوا الدعم عنو شلا أدى اىل وقوع ثالث تفجَتات دامية ىي 
أبن جهدىم يف دعمهم لو قد ضاع ، وإن كان من ادلفروض عليهم أن يضعوا أمامهم قاعدة ىي حيث شعروا ، ( والثالاثء

الكتل  –إن مل نقل كل  –فوز ابالنتخاابت تكليف أكثر شلا ىي تشريف ، وىو ما مل تلتف لو كتلة ادلالكي وأغلب أن ال
. السياسية 

لذا نرى أن مجاعة ادلالكي تصرفوا مع الفوز كتشريف ومل يعَتوا أمهية للتكليف الذي كلفهم الشعب إايه ، فقد مررت 
ظات واحلال ما يزال عليو إن مل  يكن أسوأ ، فهذه احلكومات احمللية اجلديدة أشهر جتاوزت السنة من عمر رلالس احملاف

ذلا مقومات صلاح مل دتتلكها احلكومات اليت سبقتها من حيث استقرار الوضع األمٍت والسياسي وادلايل ، وأن عالقتها 
. ابدلركز كانت جيدة بل جيدة جداً على اعتبار أن رئيس الوزراء منهم 

ن ىذه احلكومات كانت تريد أن حتقق شيئاً ألبناء زلافظاهتا على األقل ألن االنتخاابت الربدلانية على وابلتأكيد فإ
مثل رللس )، وانشغل بعض ىذه اجملالس البلدية األبواب ، إال أنو اتضح أن القصور مألىم من رأسهم اىل أمخصهم 

وأما ايً لكل عضو رللس زلافظة لالتصاالت والوقود ، ابدلطالبة بتخصيص مبلغ مليون دينار شهر( زلافظيت بغداد واببل
. اخلدمات فحدث وال حرج 

ومع كل ىذا وكل ما دلسو ادلواطن من أمور يشعر هبا البسيط فضاًل عن النخب صلد أن التصويت يف انتخاابت رللس 
الناخبُت ال يريدوا أن يغَتوا من النواب كان مطابقاً اىل حد كبَت التصويت يف انتخاابت رلالس احملافظات ، وىذا يعٍت أن 

واقعهم وال يريدوا يقروا أبن من انتخبوىم ال يصلحوا لقيادة البلد ألهنم فشلوا يف قيادة زلافظات وىي ابلتأكيد أسهل 
. وأيسر 
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غض النظر عن إن الكتل االنتخابية الفائزة اجلديدة ابستثناء كتلة ادلالكي تنظر اىل األخَت أبنو مغرور ومتفرد ابلقرارات ، وب
مدى صحة ىذا التصور فإهنا قد تسعى اىل تشكيل كتلة سياسية عريضة تضم مجيع الكتل مبن فيها كتلة ادلالكي على أن 

ال يطالب برائسة الوزراء وإال فإن فإنو يحستثٌت من ادلشاركة يف ىذه الكتلة العريضة ويبقى يف صفوف ادلعارضة كما فحعل 
. نتخابية السابقة يف الدورة اال( عالوي)ذلك بـ

مسألة إال أن ىناك معرقالت ال يحستهان هبا قد تقف بوجو ىذه الكتلة السياسية الواسعة ، ومن أىم ىذه ادلعرقالت ىي 
ادلناطق ادلتنازع عليها ، فبالتأكيد سيكون شرط األكراد للمشاركة يف ىذه الكتلة ىو وضع حل ذلذه ادلناطق وخصوصاً 

( الكردية)وادلتآخية ( العربية)يف ادلوصل بُت قائميت احلدابء القائمة واليت تتفاقم يوماً بعد يوم  وكذلك حل األزمة كركوك ،
اليت ذلا ثقل ىذه ادلرة يفوق ثقلها يف الدورة  –بقيادة رئيس الوزراء األسبق أايد عالوي ( العراقية)، خصوصاً وأن قائمة 

الكثَت  سًتافقهال ، لذا فإن مشاركة عالوي األكراد يف كتلة واحدة تتمتع بشعبية واسعة يف كركوك وادلوص –االنتخابية 
أو على ) ، فضاًل عن ختوف معتد بو من قبل األكراد من عودة البعثيُت الذين يتمثلون بشكل أو آبخر من الصعوابت 

. بقائمة عالوي ( األقل من وجهة النظر الكردية
الصعوابت وادلشاكل بُت األطراف ادلتنازعة يف كركوك وادلوصل يف سبيل فعلى الكتل الفائزة لتشكيل احلكومة إما بتذليل 

االئتالف )إيقاف مجاح ادلالكي يف العودة اىل التفرد احلزيب ابلسلطة ، وىي مهمة غَت سهلة تقع مسؤوليتها على اجلميع 
( . الوطٍت واألكراد والعراقية

سَتاىن على يبدو أنو أن ادلالكي إال ط تقيده بعض الشيء ، وإما أن يقبلوا بعودة ادلالكي كرئيس للوزراء ولكن بشرو
ادلعوقات اليت ذكرانىا سابقاً بُت األكراد والعرب وابلتايل سوف لن يقبل أبي شروط أو قيود لوصولو اىل سدة احلكم مرة 

عراقيُت ليس يف نيتهم أخرى ، فنعود اىل احلالة القدمية وىي وجود ادلالكي مرة أخرى على رأس احلكومة ، شلا يعٍت أن ال
. التغيَت 
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