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 2010عراق ما بعد انتخابات 
 

سعد علي التميمي  .د
 

يستجيب القدر وال  اذا الشعب يوما اراد احلياة فال بد اف:يقوؿ الشاعر التونسي ابو القاسم الشايب يف قصيدة  رائعة لو 
النتخاابت بد لليل اف ينجلي وال بد للقيد اف ينکسر ، ولساف حاؿ ىذه القصيدة ينطبق على العراقيني ادلشارکني يف ا

، فرغم اذلجمات الصاروخية والسيارات ادلفخخة شارؾ العراقيوف بكثافة  2010االخرية واليت جرت يف السابع من اذار 
يف االنتخاابت النيابية موجهني بذلك رسالة أمل واضحة يف أفق مستقبل أفضل ، إال أف التحدايت اليت تنتظر البلد كبرية 

االنتخاابت يف رفض العراقيني زرع الرعب يف قلوهبم، فعلى الرغم من اذلجمات الصاروخية  ، وتتمثَّل الرسالة األىم ذلذه
والسيارات ادلفخخة اليت أودت حبياة العشرات من القتلى، أقبل عدد كبري من ادلواطنني على مراكز االقًتاع لإلدالء 

وأعداء ادلصاحلة  رة واضحة إىل اإلرىابينيقيوف إشاأبصواهتم مثبتني بذلك شجاعة كبرية ، وىكذا بعث الناخبوف العرا
الوطنية ، وفيما يقتضي ىذا األمر تقديرا كبريا، فإنو يظهر بصورة جلية أف غالبية العراقيني يتطلعوف إىل األمن واالستقرار 

.  ويرغبوف يف حتقيق تقدـ ، ويدعموف أساسا مبدأ التنافس الدديقراطي
ىل صناديق االقًتاع ، فلم تفزعهم هتديدات القاعدة وقنابلها ادلتفجرة وعملياهتا لقد صلح العراقيوف يف امتحاف الذىاب ا

حزابً  86االنتحارية ومل دتنعهم من شلارسة واجبهم االنتخايب وحقهم يف اخليار السياسي ، وال يعد توسيع اخليارات بني 
د عقود من التكيف مع اخليار الوحيد ، مقعداً يف اجمللس النيايب جتربة عادية بع 325آالؼ مرشح لشغل  6وأكثر من 

والباقي ىو أف ينجح السياسيوف يف التدرب على التمارين الصعبة يف مادة التسوايت السياسية ، ال فقط يف أتليف 
.  حكومة بل أيضاً يف بناء دولة ، بعدما أسقط االحتالؿ األمريكي الدولة مع النظاـ 

لية وأتسيسية معاً ، انتقالية ألف احلكومة اجلديدة ستدير العراؽ يف مرحلة ما وقد جاءت ىذه االنتخاابت يف مرحلة انتقا
آالؼ جندي يف الشهر ويصل اىل قرب خط النهاية يف الصيف ادلقبل مث  10بعد االنسحاب األمريكي الذي بدأ مبعدؿ 

واطنة والدديقراطية ادلركزية القوية ، وأتسيسية ألف التحدي الكبري ىو إما االنتقاؿ اىل دولة امل 2011اىل النهاية يف عاـ 
وإما البقاء يف سلطة الطوائف وادلذاىب وااليديولوجيا واالثنيات الضعيفة وادلتجهة ضلو تقاسم ادلناطق عرب الفيدرالية أو 

.  الالمركزية السياسية الواسعة
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النظر يف الدستور الذي يشدد وأكد العراقيوف وطنيتهم لكنهم يف حاجة إىل سلطة تكرس ىذه الوطنية ،  سلطة تعيد 
على فيدرالية منفلتة من أي قيد وأي مراقبة مركزية ، دتاماً مثل فيدرالية الشماؿ يف ادلناطق الكردية، حيث للحكومة احمللية 

جيشها وشرطتها وسياستها ، وتتمتع ابستقاللية وتتخذ قرارات ال تستطيع احلكومة ادلركزية اختاذىا من دوف العودة إىل 
دلاف، والتوافق مع شركائها ، وابرز التحدايت اليت تواجو العراقيني تشكيل حكومة دتثل طموحاهتم وتقف ضد زلاوالت الرب

تفكيك بلدىم وحتويلو إىل كانتوانت متناحرة ، تديرىا دوؿ من اخلارج ال ختفي أطماعها يف مد نفوذىا إليو حتت شعارات 
وف ، بعد االنتخاابت ، أف تؤدي عملية ادلفاوضات على تشكيل احلكومة ادلقبلة سلتلفة ، وأكثر ما خيشاه الوطنيوف العراقي

إىل تكريس احملاصصة ادلذىبية والطائفية ، من خالؿ تنازالت ذلذا الطرؼ أو ذاؾ للوصوؿ إىل سلطة ال جيمعها شيء 
كبري، والعبور ابلدولة إىل خارج سوى احملافظة على مكاسبها وتعزيزىا ، وتكريس دولة ضعيفة ال تقوى على اختاذ أي قرار 

.  اذلوايت القاتلة ادلتناحرة 
وتواجو احلكومة القادمة رلموعة من القضااي الشائكة أصابت االدارة السابقة يف بعض االحياف ابلشلل وعطلت تشريعا 

واىم  2003اـ ضروراي وزادت التوترات على الرغم من تراجع أعماؿ العنف الطائفية اليت أاثرىا الغزو االمريكي ع
:  القضااي الرئيسية اليت تواجو حكومة العراؽ القادمة ىي

 
:  العالقات بني العرب واالكراد

ىناؾ نزاعات مريرة مستمرة منذ فًتة طويلة بني االغلبية العربية واالقلية الكردية يف العراؽ بشأف االراضي والنفط واحلقوؽ 
ؿ عنف وىناؾ خشية من أهنا قد تسبب الصراع الكبري القادـ الذي الدستورية وىي خالفات ىددت ابلتحوؿ اىل أعما

حيتمل أف يشهده العراؽ ، وسيكوف على احلكومة القادمة الوصوؿ اىل حل دلشكلة مدينة كركوؾ ادلنتجة للنفط ادلتنازع 
ىيمنوف عليو بشماؿ عليها واليت يعتربىا االكراد موطن أجدادىم ويريدوف ضمها اىل اقليم كردستاف شبو ادلستقل الذي ي

.  العراؽ
ويشعر عرب وتركماف ادلدينة ابلقلق من احتماؿ أف حيكمهم االكراد الذين ذلم الكثري من االصدقاء يف العواصم الغربية 

.  نتيجة سنوات من النجاح يف حشد التأييد والعالقات التجارية ادلتنامية مبا يف ذلك يف قطاع النفط
عاما ومن شأنو تعزيز  23اف على مستوى العراؽ يف اكتوبر تشرين االوؿ وىو االوؿ منذ ومن ادلزمع اجراء تعداد للسك

.  حجج العرب أو االكراد على حد سواء للسيطرة على كركوؾ
وحتد مناطق أخرى متنازع عليها مدينة ادلوصل اليت تتكرر فيها أعماؿ العنف حيث أسفرت أزمة بني الساسة االكراد 

راغ أمين استغلو تنظيم القاعدة الذي ال يزاؿ ديارس أنشطتو ىناؾ على الرغم من احلمالت الصارمة والعرب احملليني عن ؼ
.  يف أجزاء أخرى من العراؽ
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بشكل مستقل وىناؾ خالؼ ايضا بني حكومة كردستاف االقليمية وبغداد بشأف شرعية العقود اليت وقعتها ىذه احلكومة 
.  مع مؤسسات نفطية أجنبية وىو خالؼ أدى اىل وقف صادرات النفط من كردستاف العاـ ادلاضي

على الرغم من  ،ؼ الصادرات قريباوحتسنت االوضاع فيما يتصل هبذه القضية حيث قالت وزارة النفط اهنا تتوقع استئنا
.  سيدفع للمؤسسات اليت تطور حقوؿ النفط الكرديةىذا فاف من ادلرجح أف ترث احلكومة القادمة السؤاؿ بشأف من 

 
:  فطـالن

فضال عن النزاعات مع أكراد العراؽ بشأف النفط فاف اشراؼ احلكومة القادمة على عقود نفطية مبليارات الدوالرات مت 
التزامو االتفاؽ عليها مع مؤسسات أجنبية سيخضع لتدقيق عن كثب ، وسيكوف االسلوب الذي يتعامل بو العراؽ مع 

.  ابلصفقات مؤشرا قواي للمستثمرين االجانب الذين يساورىم القلق نتيجة االفتقار الطر العمل القانونية واللجوء للتحكيم
وكلما استطاع العراؽ الذي يعتمد على النفط لكل عائداتو تقريبا استغالؿ احتياطياتو اذلائلة بشكل أسرع كلما استطاع 

.  اليت دمرهتا احلرب والعقوابتاعادة بناء البنية التحتية 
وتعطلت رلموعة من القوانني اخلاصة بقطاع اذليدروكربوانت لتحكم ثروة العراؽ النفطية والوضع القانوين لشركات النفط 

االجنبية نتيجة النزاعات بني االكراد والعرب بشأف اقتساـ العائدات فضال عن صالحيات احلكومة االقليمية مقابل 
.  مة ادلركزيةصالحيات احلكو

 
:  ادلصاحلة

تتصاعد التوترات الطائفية قبل االنتخاابت وسط شكوؾ بني السنة الذين كانوا مهيمنني ابلعراؽ ذات يـو من أف الشيعة 
الذين ديثلوف أغلبية حياولوف حرماهنم من نصيب عادؿ يف السلطة ، وسيكوف على احلكومة القادمة أف تداوي جراح 

أودى حبياة عشرات االالؼ بعد الغزو االمريكي وأف تقيم سالما مستمرا بني اجلانبني ، ورمبا يكوف الصراع الطائفي الذي 
عليها ايضا الوصوؿ اىل سبل لردع دوؿ اجلوار عن التدخل اذا كانت تريد منع العراؽ من أف يصبح ساحة معركة طويلة 

.  االجل بني الطائفتني
 
 
 

:  اخلدمات االساسية
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مات االساسية زلوراي للقضاء على التشكك العراقي ادلتزايد بشأف الدديقراطية بعد سقوط صداـ سيكوف حتسني اخلد
حسني ، وبعد سبع سنوات من االطاحة بو ال توفر شبكة الكهرابء الوطنية الكهرابء اال بضع ساعات يف اليـو ، وىناؾ 

والبطالة مستشرية وقد وجد ادلتمردوف وأفراد  ،ئيةالصحية بداالكثري من الطرؽ غري القابلة لالستخداـ تقريبا والرعاية 
.  ادليليشيات سهولة يف جتنيد عناصر من الفقراء والساخطني ابلعراؽ

 
:  االمن

ستقع قوات االمن العراقية اليت ال تستطيع منع التفجريات الكربى اليت ىزت بغداد يف االشهر االخرية او هتدئة زلافظة 
نف بشماؿ البالد حتت ضغط حني يسرع اجليش االمريكي من خفض قواتو بعد نينوى اليت تسودىا أعماؿ الع

، وجيب حتسني التنسيق بني أذرع قوات االمن اليت تعاين من  2012االنتخاابت قبل ادتاـ انسحابو حبلوؿ عاـ 
.  انقسامات سياسية وأمنية وعرقية ، كما يتوجب اجتثاث مسؤويل االمن الذين يفتقروف للكفاءة

ج العراؽ اىل تعزيز معداتو العسكرية وبرارلو التدريبية وقدرتو على مجع معلومات ادلخابرات ، وينحى ابلالئمة على وسيحتا
.  نقص النشاط ادلخابرايت الفعاؿ يف سلسلة تفجريات ضخمة ىزت بغداد

 
:  ايهـامل

مليوف نسمة واالجتاه لزراعة ادلزيد من  30يعاين العراؽ نقصا حادا يف ادلياه يرجح أف يتفاقم مع منو سكانو البالغ عددىم 
االراضي الزراعية بعد ىجرىا خالؿ احلرب ، وأقاـ جرياف العراؽ سدودا على هنريو الرئيسيني ومها دجلة والفرات حيث 

وأسفرت زلاداثت مع تركيا عن بعض الزايدة يف . ديراف عربىا شلا يقلل كميات ادلياه اليت تصل لسهوؿ العراؽ الظمآنة
ورمبا تضطر احلكومة القادمة للتفاوض على ادلزيد او الًتكيز على استخداـ وسائل وطرؽ اكثر . دفق لكنها ليست كافيةالت

.  فعالية للمياه القليلة اليت ديلكها العراؽ
 

:  االصالح الدستوري
خلطر تتصل ابلفصل وىناؾ قضااي معرضة ؿ. انقش الساسة لفًتة طويلة تعديل الدستور الذي وضع بعد الغزو االمريكي

.  بني الدين وقوانني الدولة وميزاف القوى بني احلكومة ادلركزية واحملافظات
 واالجتماعية االقتصاديةولكن ىناؾ اكثر من سبب يدعو اىل التفائل حبدوث تغيريات اجيابية ىائلػة على األصعدة 

سيساعد الشارع العراقي على اخلروج هنائياً من حالػة والثقافيػة وامهها التحوالت النوعيػة على مستوى الوعي اجلمعي الذي 
الًتقب السليب الراىنػة ودخوؿ العمليػة السياسية وهتذيبها مػن شوائب نظاـ التحاصص والتوافقات وسوؼ لن تتوقف 
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عدؿ يف حدود اعادة بناء الدولػة ادلدنيػة على اسس القانوف واؿ 2010/  03/  07اصلازات العمليػة األنتخابيػة يف 
.   2014وادلساواة بل ستأخذ ابلعراؽ الدديوقراطي احلر هنجاً وشلارسػة حىت شواطيء انتخاابت عاـ 

 
   
 
  
  
  

http://www.adhwaa.org/

