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 ، أيو صار العراق؟ بعد عشرة أعوام

 

 بيتز هبرلنغ
1

 

 استقرّ  ٌحكٌھا، مؤساوٌة قّصة دون من تقرٌبا   أحدا   تترك ولم اآلالؾ، حٌات حّطمت رهٌبة عنؾ   أعمال بعد

ٌِّنة على ٌكون أن دون من لكن جدٌدة، تطبٌع حالة فً العراق  مساعدة دون ومن ٌؤخذها، التً الوجھة من ب

 ٌمكن كٌؾ: "األمور فھم ٌحاول بالتحدٌد وهو الروابٌٌن، أحد ٌتساءل هكذا. المستقبل استقراء على العراقٌٌن

 تارٌخ كتابة أجل نفم. الوصول نقطة فً بل االنطالق، نقطة فً المشكلة لٌست األخٌرة؟ العشر السنوات رواٌة

 بعدُ  ٌلُحْ  لم األحداث، من متالحقة سلسلة فً زلنا ما فنحن هنا، أّما. انتھابھا حّتى االنتظار تطلّب الجزابر، حرب

 إلى بالنسبة حكاٌة فصولھا من فصل   كلّ  ٌروي والتً علٌھا، ٌعمل التً الرواٌة بنٌة وحتى". نھاٌاتھا من شًء

ًّ  لنظام   ھنا  مرت تجعله محّددة، سنة   أحداث  المشّوقة بالمفاجآت ٌطالعنا ٌزال ما سٌاس

ًّ عشر سنوات على االجتٌاح األمٌركً الذي أنھى حكم صدام حسٌن، ما ٌزال العراق رهن أزمته . بعد مض

فاالعتداءات الدموٌة التً من دونھا ال . لكن لالطالع على ذلك، تعتبر بؽداد المكان األخٌر الذي تجب زٌارته

ٌُذك   ر هذا البلد فً وسابل اإلعالم، أصبحت نادرة نسبة إلى السنوات القلٌلة السابقة، عندما كانت مقاومة ٌكاد 

 االحتالل والمٌلٌشٌات الطابفٌة تعتمد السٌارات المفّخخة واالنتحارٌٌن والقنابل األخرى من مختلؾ األنواع

ن بعد أن أضحت كابوسا  بسبب انتشار نقاط  والعراقٌون . اإلسمنتٌةالتفتٌش والمعّوقات حركة السٌر فٌھا تتحسَّ

إلى كردستان أو خارج الحدود، ٌعودون  ولجبواخصوصا ، من أعمال العنؾ  2006الذٌن هربوا، وفً العام 

وؼالء المعٌشة ال . مع الوالٌات المتحدة استعادوا مواقعھم العادٌة فً المجتمع" تعاملوا"والذٌن . بؤعداد كبٌرة

ٌّة من اإلؼراق فً عملٌة استھالك  مسعورةٌمنع الكثٌر من ال . جماعات الجدٌدة التً استفادت من الخٌرات النفط

ٌّة فً الشوارع التجارٌة منه فً كوالٌس عالم السٌاسة، حٌث ٌبدو أّن شخصٌات  كما وأّن النشاط ٌبدو أكثر حٌو

دٌن  من كّل االتجاهات تتعاطى مع آخر موضوع  خالفً بشًء  من إهمال المتعوِّ

مناهضو ربٌس الوزراء السٌد نور المالكً ٌتكاثرون بمقدار ما ٌعمل هو على فرض نفسه كالرجل األقوى فً 

ٌّة . البالد تسٌطر على شمال شرق البالد، حول توزٌع  إلًوقد استفاد كثٌرا  من الكباش بٌنه وبٌن القٌادة الكرد

ع علٌھا ٌّة وتابعٌة األراضً المتناز  جل استقطاب بعض الدعم فً أوساط السكان العرب، ، من أ العابدات النفط

لكن ها هو . الشٌعة والسّنة على السواء، طارحا  نفسه مدافعا  عن مصالحھم وبشكل  أعّم، عن الوحدة الوطنٌة

العٌساوي، ناببه  رافع لكً ٌقصً بعض رجاالت السٌاسة مثل السٌد " اإلرهاب"ٌُسِرؾ فً استؽالل حجة 
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ًّ ٌستنِد على توزٌع المناصب على أساس السّنً الملتِحق بالب ومّذاك . طابفً-أثنًحة  شٌعٌة فً ظّل نظام  سٌاس

ٌّة ضّده، ما جعل تكاثر المظاهرات ٌرؼم بعض الشخصٌات  قامت تحّركات شعبٌة واسعة وّحدت الساحة السن

ٌّة المتعاونة مع السٌد المالكً على االبتعاد عنه  السٌاس

ٌّة إنتمابٌة، فً مجتمع  ما ٌزال ٌعٌش تحت صدمة أعمال العنؾ وٌنتج عن ذلك تلقابٌا  تقرٌ با  حالة انقباض شٌع

ت خصوصا  بٌن العامٌن  ٌّة التً استشر  ٌّد المالكً فقط حلفاء فً الدابرة . 2008و 2006الطابف ولذلك لٌس للس

ٌّة تتضّخم مع الحّد من تؤثٌر منافسٌه على طرٌألتعدديالشٌعٌة   قة األوانً المستطرقة، ذاك أن قّوته الشخص

 لعبة إلى أعاده ما األكراد، مواجھة فً ضعٌؾ فھو. ؼرٌب بشكل   معزوال   بالتالً نفسه الوزراء ربٌس ٌجد

ٌّة، ٌّة الخلفٌة خطوطه من نفسه الوقت فً واثق وؼٌر مذهب  ورقة بلعبه معھا مسافة   ٌترك أن حاول التً الطابف

ٌّة  معه المختلفٌن خصومه وعجز الدولة، موارد على سٌطرته مثل لقوة،ا أوراق بعض ٌدٌه فً تبقى لكن. القوم

 قبل االستقرار على الحفاظ على اإلٌرانً-األمٌركً التوافق من ؼرٌبة حالة وتقوم. له خلؾ   على التوافق عن

 ؛(سورٌا فً خسارتھم ٌفاقموا أن ٌخشون واإلٌرانٌون العراق، فً فشلھم تناسً ٌرٌدون األمٌركٌون) شًء كلّ 

؛ النظام علٌھا ٌقوم التً السوداء االنتھازٌة من المحكم المبدأ هذا العوامل أقوى من ٌكون وربما ًّ  إضافة السٌاس

 .تحّرك أيّ  ٌمنع أن ٌمكن شعبً إرهاق   حالة إلى

 

 ػنه سبخزة هحبكبة الؼزاق هن الوتحدة الواليبث تصنغ ػندهب

ٌّة التً وبالعكس، لٌست المواجھة مستحٌلة نظرا  إلى حجم ا ، وحالة االستقطاب المذهب ًّ إلحباط فً الوسط السن

. نتجت عن ذلك، والقصور المادّي والمعنوّي لجھاز  أمنً ؼٌر مإّهل لمواجھة التمّرد وٌفتقد للشرعٌة الوطنٌة

ًّ تتعّطل فٌه حركة السٌد الما ٌّن تتولّد فٌه حالة فراغ سٌاس لكً أو إذ لٌس من المستبعد إذا  أن ٌؤتً سٌنارٌو مع

ٌُرؼم فٌه على االستقالة من دون االتفاق على خالفته  حّتى 

ر خصومه فً شجبه على . تحدٌد طبٌعة النظام صعبامن ناحٌة أخرى ٌبقى  فربٌس الحكومة ٌّتبع منطقا  ال ٌقصِّ

د طلب تؤشٌرة دخول إلى البال د قد تمّر أساس أّنه استبدادّي، إذ هو ٌستؤثر بالسلطات التنفٌذٌة لدرجة أّن مجرَّ

وٌندِرج أسلوبه كشخص  فابق القّوة ٌتمتع بالرجولة فً سٌاق تقلٌد  عرٌق ما ٌزال العراقٌون حّساسٌن . بمكاتبه

وفً ظل مسإولٌاته، تتكّرر عملٌات انتھاك حقوق اإلنسان وفق قواعد تذّكر بالسٌاق الجھّنمً للنظام . تجاهه

ًّ نحو لكّنه بالرؼم من كّل شًء ٌواجه حالة ت. السابق ٌّة باتت متجّذرة وتكاد تطٌح بكّل طموح  توّهم عدد

 االستبداد

ٌّة  ٌّة، وٌستند باألحرى على ضباب ٌّة فعل ٌتعارض نفوذ السٌد المالكً فً الوقت نفسه مع ظھور حٌاة برلمان

ٌّة إلعادة توزٌع مرنة للموارد وللتحالفات فً جوٍّ من النزاعات الدابم ٌّة كؤرض هكذا ٌرى . ةقواعد اللعبة السٌاس

ٌّد عادل عبد المھدي، نابب الربٌس سابقا ، أّنه  لم ٌعد مسموحا  أن ٌقوم نظاٌم ٌسٌطر فٌه مذهٌب أو حزٌب أو "الس

كما أّنه ال ٌمكن فً هذا الطور . لقد حاول السنة ذلك، وللشٌعة أن ٌجّربوا أٌضا ، لكن هذا لن ٌنجح. شخص

فالتعّددٌة والالمركزٌة وحّتى الفدرالٌة هً . متحّررة من الطابفٌة مواطنٌهأٌضا  الرهان على نظام  ٌعتمد على 
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ًّ محّدد. حاالت ال بّد منھا فً الطور الحالً ٌّا، . لكّننا ال نّتبع الٌوم أّي نظام  سٌاس والمإّسسات تعمل بشكل  س

ٌّا    "والدستور ال ٌطبَّق فعل

ٌّة "فما بٌن اجتٌاح  اعُتِبر ، ألمٌركٌة فً العراقهذا الوضع هو واحد من بعدٌن حّددتھما بشكل  فابق التركة ا عمل

ع برؼبة من الربٌس باراك أوباما " جراحٌة كان الھدؾ منه التبرإ )من دون تحّمل تبعاتھا، وانسحاب  متسرِّ

، شھد الوضع سنوات من (بؤسرع ما ٌمكن من التعّھدات ؼٌر المناسبة التً أطلقھا سلفه جورج والكر بوش

ٌّة، مثل تجرٌم . سً الذي ٌستحّق، فً أفضل األحوال، تسمٌة االرتجالالتفّنن السٌا ولننتقل إلى الخطاٌا األصل

ٌّة إلى النظام السٌاسً، والتروٌج حصرا  لسٌاسٌٌن منفٌٌن  ُبنى النظام السابق وتفكٌكھا كلٌّا ، والنظرة المذهب

ا  بٌن الشٌعة واألكراد على حساب منقطعٌن عن المجتمع، والتفاوض فً الكوالٌس على دستور  ٌعكس اتفاق

 السنة، واإلكثار من االنتخابات التً تكّرس تھمٌش هإالء السنة

؛ إالّ أّن الوالٌات المتحدة  فقد . بنوع  خاص فً إهمالھا لذلك أخطؤتكان باإلمكان إصالح كل هذه األؼالط بتؤنٍّ

أّي اتفاق  على مجمل المشاكل التً ستبقى  جاء انسحابھا، على عكس األهداؾ التً حّددتھا هً لنفسھا، من دون

ع علٌھا، وتوزٌع  قابمة فً العراق لوقت  طوٌل، ومنھا إعادة النظر فً الدستور، وتحدٌد سٌادة األراضً المتناز 

السلطات  ومإسسةالثروات والعالقات بٌن السلطة المركزٌة والمقاطعات وصالحٌات ربٌس الوزراء 

، المعارضة وعمل البرلمان داخل ًّ ا  وبنٌة الجھاز القمع ظّل كل شًء بحاجة إلى تفاوض وإعادة تفاوض، . الخٌّ

وهذا ما . بحٌث ٌبقى عدم الحسم هذا مستبطنا  كلٌّا  لدى األشخاص المعنٌٌن. من أزمة  سٌاسٌة إلى أزمة سٌاسٌة

ًّ  إّن االضطرابات التً نمرّ : "ٌلّخصه أحد المستشارٌن المقربٌن من السٌد المالكً قابال   فٌھا هً التعبٌر الطبٌع

ٌّة. عن الظروؾ ؼٌر الطبٌعٌة  "فنحن ما نزال نواصل مسٌرتنا االنتقال

ٌّة، العرجاء والناقصة، التً ٌتخبَّط فٌھا العراقٌون  الشّق الثانً من التركة األمٌركٌة ٌتعلَّق بالتوزٌعة الكٌان

ٌّة على المج وإذ. مإّقتا   تمع، وإذ ألصقت بالعراقٌٌن مفاهٌم فّظة من البعثٌة أو أسبؽت الوالٌات المتحدة نظرة بداب

ٌّة" ٌّة مإّسسة على الشعارات، فقد جعلت من " الصدام ٌّة أو القبلٌة، وإذ أقامت بنٌة سٌاس أو اإلرهاب أو المذهب

ٌَّل االستعماري، وإن لم ٌكن االج. العراق صورة  هزلٌة عن نفسه تٌاح تذّكر هذه الظاهرة بالتؤثٌر الكمالً للمتخ

 بالمعنى الدقٌق للكلمة" االستعمار"األمٌركً قد رمى بؤّي شكل إلى 

ٌّدون لصدام حسٌن إّنما وّحدهم ضّده وتسّبب بتھمٌشھم فً النظام  فالمحتّل عندما عامل السنة على أّنھم جمٌعا  مإ

، دافعا  إٌاهم إلى التؤّسؾ على عصر  عانوا منه هم أٌضا  أساسا   ًّ ٌّة، فقد أراد أّما فً الس. السٌاس احة الشٌع

ٌّا  من خالل إبعاد الحركة "أشرارا  "و" أبرارا  "األمٌركٌون أٌضا  أن ٌروا فٌھا  ، معّمقٌن بذلك انقساما  طبق

ٌّتھا لطھران"الصدرٌة"البرولٌتارٌة المسماة  واألكراد أنفسھم بدوا وكؤّنھم حلفاء طبٌعٌون، . ، المّتھمة زورا  بتبع

ع علٌھامعّززٌن بذلك نزعتھم ا  الستقاللٌة وطموحاتھم على األراضً المتناز 

ٌّة   فً العراقٌون بقً هكذا  وخلّفھا المتحدة، الوالٌات صنعتھا أنفسھم عن مكّونة صورة   أسرى ما ناح

 األحوال ؼالب فً العالنٌة من ٌمكن ما بؤشدّ  تبرز التً الھوٌات تبقى الواقع، وفً. وراءهم األمٌركٌون

ٌّة  قصٌرة لحٌة لاللتحاء، أسلوبھم عبر ألحصري بانتمابھم ٌجھرون المشارب كلّ  من سالمٌونفاإل. كارٌكاتور
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 عن الشرطة ورجال الجنود أخذ وقد. ال أو الشعر باقً حلق ومع شوارب، دون من أو مع طوٌلة، أو

م، ما وهو ،"مظھرهم"بــ المتؤّنق االهتمام" شركابھم"  دوما   تلبس التً الركب بحماٌة العراقٌة الموضة فً ٌُترج 

ٌّز ما بكثرة تعرض تقرٌبا   بؽداد أحٌاء وكلّ . الكاحل فوق من  واألعالم" الشھداء" صور مثل االنتماءات، ٌم

ٌّن التً الجدران، على والكتابات  تعد ولم. متجانسا   بات الذي الطابفً، انتماءها محتمل لبس أيّ  دون من تب

ٌّة الرموز فٌه انكفؤت بلد   فً اهرة،الظ هذه عن منؤى فً ولألسؾ الدولة مإّسسات  أكثر شعارات وراء الوطن

 .العاصمة فً المراقبة حواجز معظم على ترفرؾ الشٌعٌة الراٌات بعض نجد بالتالً. خصوصٌة

 

 هجبهزاث انتوبئيّت تؼّشس األفكبر السبئدة

ٌّة المذهبٌة نفسھا، التً لم تكن ؼاببة عن ال ، بل 2003مجتمع ما قبل العام كما أّن الخطابات موسومة بالتبسٌط

ٌِّز العام ٌّا  عن األفكار المسبقة المتبادلة. عن الح ًّ . وقد بات التعبٌر الٌوم علن وبعٌدا  عن الكالم االصطالح

ٌّا  سوى بضع  الالمتناهً الذي كان ٌصدر فٌما مضى عن األخّوة الوطنٌة، ال ٌستؽرق أّي متكلم  نختاره عشواب

ٌُسِقط األق نعة، وٌّتھم المتظاهرٌن فً ؼرب العراق بؤّنھم خلٌط من البعثٌٌن وعناصر من القاعدة دقابق لكً 

وال تختلؾ عن ". لكّل عصر  رجله واآلن جاء دورنا، نحن الشٌعة لكً نحكم"وعمالء مندّسٌن، ولٌحكم بؤّن 

ٌّات مرتبطة بالنظام الق ٌّة ذلك أعالم المعارضة وأؼانٌھا؛ إذ إنھا حّركت فً البداٌة مرجع دٌم وبثقافة جھاد

 ًّ ٌّة الثؤر الطابف وفً الؽالب لٌس هذا السجّل الموروث من نوع ممارسة اإلٌمان، بقدر ما هو من نوع . وبذهن

ٌّة لكال الفرٌقٌن تؤتً لتإّكد األفكار السابدة لكّل  ؛ لكن ذلك ال ٌھّم، إذ إّن االستعراضات الكٌان ًّ االستفزاز المجان

 منھما

ٌّز العام المشبع بالصور الشابعة، تتكاثر األحادٌث التً تذّكر بتشابك الكٌانات العراقٌةومع ذلك، وفً هذا  . الح

ب أحٌانا ، فً حٌن أّنھا  وهذا ما تفعله هذه المجموعة من الشّبان الذٌن ٌلتقون كّل مساء لٌتحادثوا بشكل  متعصِّ

وؼرافً فّنان إلى الفرار من أعمال العنؾ وقد اضطّر مصور فوت. مإلّفة من خلٌط  من السنة والشٌعة واألكراد

ًٍّ شٌعً كلٌّا ، لكّنه بات ٌجاهر بإلحاده أكثر من أّي وقت 2006فً العام  ًّ ٌروي . واللجوء إلى ح وطبٌب شٌع

عذاباته على ٌد مٌلٌشٌا من المذهب نفسه، فٌما زمٌٌل له سّنً ٌتذّكر المخاطر التً اضطّر إلى مواجھتھا عندما 

فً بعض الحاالت ما تزال مفاهٌم الطبقة االجتماعٌة . اور التً ٌسٌطر علٌھا تنظٌم القاعدةسلك بعض المح

 تخترق رّدات الفعل الطابفٌة، وحتى ٌومنا هذا لم تُزل كلٌّا  الزٌجات المختلطة

ٌّة نجد رجل أعمال سّنً متزّمت، ٌدعو  ًّ والممارسات الفعل إلى وما ٌجّسد حالة االنقسام بٌن الخطاب التعزٌم

ٌّة كلٌا   ألّنه ال ... على األخص، ثّم ال ٌكلّؾ نفسه حّتى متابعة نشرة األخبار وعنفٌهأن تكون المظاهرات مذهب

كما أّن الصداقات المستدامة تساعد فً تحقٌق حاالت تقارب مھّمة، فؤحد المثقفٌن . ٌھتّم بالموضوع فً العمق

ٌّة فً مقّر الحزب الشٌوعًالذي أصبح إسالمٌا  معتدال  ومن مإٌدي السٌد الما  لكً، ٌصلًّ بكل روح  طبٌع

 "اليوم ببتوا كثزاً في الحكن وػندهن جوع هشهن"
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وفً اإلجمال، هناك عوامل كثٌرة ٌمكن أن تخّفؾ من المبالؽات االنتمابٌة األكثر حّدة، وما ٌلزم لكً تظھر هذه 

ٌّم على المدٌنة هو شبح . التؽٌٌرات بشكل  أوضح هو القلٌل من الوقت والھدوء واالسترخاء " األٌام السود"فما ٌخ

ٌّة"أو  . ، أي أعمال العنؾ الداخلٌة جّدا  فً الؽالب والتً تحاول العبارات التخفٌفٌة أن تزٌلھا"األحداث المذهب

، والمناطق المخٌفة حٌث ال ٌتجّرأ "الداعمة"ولدى كّل شخص ترتسم خارطة األماكن المؤلوفة والمطمبنة، و

وسكان األحٌاء التً باتت آمنة ٌتعّجبون من سمعتھا الخطٌرة فً أوساط أولبك الذٌن . ى العودة إلٌھاالبعض عل

هذه المسافة . ال ٌزورونھا، وٌعكسون مخاوفھم الخاّصة على مناطق  أخرى هً بدورها صار ٌسودها الھدوء

ات نادرة إلى المناطق التً تصّنؾ المتروكة وهذا اإلنكار نجدهما أٌضا  على الصعٌد السٌاسً، إذ تبقى الزٌار

ر فً إثارة المخاوؾ عند اآلخر . فً المعسكر الخصم كما أّنھا أساس للعبة السٌاسٌة ودافع لھاـ وال تقصِّ

ٌّة، وكذلك سجلٍّ كامل من حماٌة مصالح الجماعات  والتشّنجات الكٌان

ًّ الُمنت ظر على أحّر من الجمر، ٌرتجل ال عراقٌون حٌاتھم الٌومٌة، وٌتوّجھون بشكل  وفً انتظار التطبٌع الفعل

كة، واقتصاد معّقد بؤلؾ شكل  وشكل من  ًّ ملتبس، ومجتمع  مضطرب، ومدٌنة مفكَّ الفت فً متاهات نظام  سٌاس

ٌّة. التعقٌدات الشابكة ٌّة لبضع : فمثال  تتؽّذى معظم المنازل من ثالثة مصادر للطاقة الكھرباب من الشبكة الحكوم

ا   ٌّ ، ومن مولِّد صؽٌر عند الحاجة لمواجھة االنقطاعات الكثٌرة؛ وذلك ساعات ٌوم ًّ ، ومن مولِّد خاص فً الح

وقد عّم المشھد أٌضا  الفساد عند نقاط التفتٌش، والتً . فً سٌاق تنظٌم  فوضوّي بدال  من أن ٌكون حسن التركٌب

فصامات والفظاظات، تستمّر اللؽة الوطنٌة فً وفً هذا البلد الذي تعّود االن. لم ٌعد هدفھا أحٌانا  سوى االبتزاز

، من مثل كلمة  االؼتناء ًّ " حواسم"بكّل المفردات الالزمة من أجل إبراز كّل ما هو جدٌد وتدجٌن العبث

ٌّة لصدام حسٌن فً العام  ٌّة والتً ال ترجمة لھا، وهً مشتّقة من اللؽة الدعاب ، والمقصود بھا فً 2003التؤسٌس

ٌّة التً أمكن حصولھا "الطابع الحاسم"األساس هو مفھوم  ، لكنھا دلّت مّذاك على الكثٌر من التصّرفات الجرم

إالّ أّن هذه الروح الخالّقة ال تخلخل أبدا  مقاومة . كما أّن لروح الفكاهة مكانا  فً ذلك. فً الفوضى القابمة

ٌّون متعلِّقٌن بھا أكثر من أّي وقت   ٌِّدة ما  .مضى المعاٌٌر القدٌمة التً ٌبدو العراق فعناوٌن محالّت الحلوى الج

ل موضة المقاهً المعروفة أّما الطعام التقلٌدي، مثل طبق السمك المشوّي، المسقوؾ، . تزال هً نفسھا، ولم تبط 

 فھو ٌتحّول إلى نوع  من الھوس

فكؤّنما النظام  .والمخٌؾ أكثر هو موقؾ الطبقة السٌاسٌة، التً تؤقلمت مع الوضع بدال  من أن تحاول تؽٌٌره

ٌقٌمون فً المقّرات الفخمة التً كان فٌھا أسالفھم بعد أن  والمسبولون. الجدٌد قد انسّل فً لباس النظام السابق

ٌّة منذ عشر سنوات، باستثناء . استملكوها ؼداة سقوط عصر  أرادوا وضع حدٍّ له ٌَّد أّي بنٌة تحت وفً بؽداد، لم تش

وهناك بعض األكشاك التً ٌِقؾ فٌھا . ض الجسور الصؽٌرة لحركة السٌرمركز البلدٌة وطرٌق المطار وبع

ٌّة من البلدٌة"رجال الشرطة عند تقاطع الطرقات تحمل دمؽة  صّدام، ما ٌعنً " مكارم"، فً منطق  ٌذّكر بــ"هد

ع الموظفٌن وما تزال أجور الوظٌفة فً القطاع العام ؼٌر كافٌة، ما ٌدف. بدٌال  مّما ٌجب أن ٌكون سٌاسة مؽفلة

ٌّة ٌّة أو ؼٌر قانون والفساد مباح على أعلى المستوٌات، وموّثق، . إلى التفتٌش عن مصادر دخل  إضافٌة، قانون

ٌّة وتنفٌع األقارب وانعدام الكفاءات. لٌستخدم كوسٌلة ضؽط  عند الحاجة  وتعٌث بالمإسسات االنتھاز
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ل  عندما جعل منه االحتالل األمٌركً " طقة خضراءمن"وقد بات القصر الجمھوري فً قلب بؽداد، الذي ُحوِّ

د أسوأ مظھر  من مظاهر النظام الجدٌد على ؼرار النظام السابق ، ٌجسِّ ًّ فھو فً محٌطه الواسع . مركزه العصب

ٌّزا  لالمتٌازات، فً عالم  ٌبذل كّل جھد من  ا ، وح ٌّ ٌّة بشكل  أو بؤخر، بات مجاال  سٌاسٌا  حصر الخاضع لحماٌة  أمن

وقد تّم تطوٌر تشكٌلة من بطاقات الدخول، لتتحّدد بذلك نخبة جدٌدة ومواقع . االنفصال عن باقً المجتمع أجل

منصور، الذي ٌجتاز المنطقة الخضراء، بات الناس مضطّرٌن فً -ومن جّراء إؼالق محور الكرادة. تراتبٌة

ق دابٌر ممكنة على ما ٌبدو، إالّ أّن الرهان بات بحٌث تتطلّب إعادة فتحه ت. تنقالتھم إلى القٌام بالتفافات ال تصدَّ

ً  عنه لزمرة  تحرص تحدٌدا  : فً مكان  آخر إذ أّن المنطقة الخضراء أصبحت بصرٌح العبارة امتٌازا  ال تخلِّ

 على عدم تقدٌم حساب  أليٍّ كان

ر بما كان فً نظر الكثٌر من العراقٌٌن ٌشّكل حقٌقة النظام السابق نتقادات التً تصدر عن واال. كل هذا ٌذكِّ

ولٌست إقامة المقارنة محّرمة، حّتى . العراقٌٌن تلتقً فً األساس دابما  مع العبارات التً كانت تستعمل سابقا  

جاء : "وهو ما ٌنطبق على هذا الرجل الذي أّكد قابال  . عند الذٌن ال ٌرٌدون بؤّي ثمن  كان العودة إلى الوراء

 "والمشكلة الٌوم أّنھم باتوا كثرا  فً الحكم وعندهم جوع مزمن. ومتخما  كان صدام واحدا  . دورنا اآلن

هل أّن على العراق أن ٌتحّمل عقدا  آخر من المعاناة من أجل ال : وفً النھاٌة، هناك سإال مإلِم ٌطرح نفسه

 ٌعهتوزبالطبع كان سقوط نظام صدام حسٌن ضرورّي من أجل الخروج من المؤزق وفتح المجال أمام . شًء؟

ًّ الضباط فً الٌرموك قد وقع فً الحرمان، فٌما حً الجوادٌن، البابس فٌما مضى، افتتح حدٌقة . جدٌدة فح

ق أّنه افتتح أٌضا  ملعب كرة مضرب لكن ما هو الثمن المطلوب لتبادل بعض . أطفال، ال بل من كان لٌصدِّ

حٌان، تبقى الھجرة أو تحقٌق الثروة فً الكثٌر من األ. أو حّتى بعض المناصب فً جھاز الدولة... الكرات

 ًّ النخبة الجدٌدة لٌست مذنبة إلى . الشخصٌة هما األفق الوحٌد أمام مجتمع  ٌجاهد من أجل تحدٌد طموحه الجماع

هذا الحّد عن هذا الوضع الذي نتجت أصال  منه، فً بلد  ٌبدو الحاضر فٌه ولٌد سلسلة طوٌلة جّدا  من 

 االنفصامات

فھم ال ٌتذّكرون مثال  المطاِردٌن الذٌن كان ٌوّظفھم عدي . رة من ٌحّنون إلى النظام القوي خاوٌةولذلك تبدو ذاك

بن صّدام، االبن المنحّط للطاؼٌة، من أجل اإلتٌان، من مناطق اصطٌاؾ العراقٌٌن، ببنات األسر الرفٌعة لكً 

ٌكن بالتؤكٌد صدام حسٌن وال محٌطه  كان المطلوب هو السٌر قدما ، وهو ما لم. ٌؽتصبھنَّ من دون أّي عقاب

ٌّة فً تحقٌقه . أما الٌوم فٌجب األمل فً كّل شًء، وذلك ألّن هناك الكثٌر للقٌام به. ٌملك وسابله وال الن

ًّ بالنفط، علما  أّن الفساد ٌحرص على أالّ ٌكشؾ عن هذا . اإلمكانٌات والموارد على األقل متوّفرة والبلد ؼن

رة األدمؽة ٌمكن أن تنقلب ٌوما  ما عندما ٌتؽّذى جھاز الدولة مجّددا  بالكفاءات أكثر من وهج. الثراء بؤّي شكل

ًّ ٌبدو . إفادة األتباع واألصدقاء واألقرباء وٌبقى مطروحا  أن ٌخرج البلد من المؤزق الجدٌد فً نظام سٌاس

 الترّدد فٌه شرطا  للمإقّت الدابم

 

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 لعراقية للتسويق والتطويرأحد مؤسسات اجملموعة ا

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

9 

  ةئياشتقرا إحصائية دراشة

 ٣١٠٢ صاىني يف احملافظات جمالض انتخاب لهتائج 

 ٕ المشھدانً أحمد الدكتور

 

 : جديدة تحبلفبث تشكل و تحبلفبث تفكك

 السٌاسٌة االبتالفات تشكٌل إعادة بعد الحالً السٌاسً للمشھد معمقة دراسة خالصة هً هنا اضعھا التً الرإٌة

 واالبتالفات الكتل تناولنا ولو الحالً السٌاسً المشھد على تھٌمن التً التحالفات إشكال فً تؽٌرات وحصول

 ، القادم االنتخابً لالستحقاق استعدادا نفسھا تنظٌم وأعادت ابتالفات عدة إلى انشطرت ھاإن لوجدنا حالٌا القابمة

 الذي الحالً هٌكله على حافظ والذي) القانون دولة ابتالؾ هً ابتالفات ثالث إلى انشطر قد الوطنً فالتحالؾ

 ٌمكن ما إن إال وعلمانً عشابري طابع ذات أخرى سٌاسٌة وكٌانات والمستقلٌن ابجناحٌھ الدعوة حزب ٌضم

 وتٌار بدر منظمة وهم الوطنً االبتالؾ من وأقوٌاء مھمٌن حلفاء سحب استطاع االبتالؾ هذا إن هنا مالحظته

 والبناء الجھاد كحركة وتوابعه األعلى سثقال للمجل ٌمثل والذي) المواطن وابتالؾ( الفضٌلة وحزب اإلصالح

( مإخرا تشكلت التً الصؽٌرة والكٌانات الحركات بعض التحاق مع األمل وتجمع المحراب شھٌد ومإسسة

 ثالث إلى انشطرت قد األخرى فھً اقٌةالعر القابمة أما( وأنصاره الصدري التٌار وٌمثل) األحرار وابتالؾ

 جدٌدة سٌاسٌة وواجھات مسمٌات إلى باإلضافة العٌساوي ورافع النجٌفً أسامة وٌضم) متحدون هً ابتالفات

 السٌاسً اإلسالم إلى ٌكون ما اقرب التحالؾ هذا فؤن لذا العراقً اإلسالمً للحزب تابعة كلھا مإخرا تشكلت

 والعراقٌة(  الماضٌة الفترة خالل العراقٌة القابمة لواء تحت الكٌانات هذة ارتدتھا لتًا العلمانٌة العباءة إلى منه

 وابتالؾ( عربً قومً طابع ذات أخرى وحركات وكٌانات الكربولً وجمال المطلك صالح وتضم) العربٌة

 ضعٌؾ و هش تحالؾ وهو العراقٌة داخل حلفاء من له تبقى وما عالوي أٌاد وٌضم) الموحد الوطنً العراقٌة

 (.المقبلة االنتخابات فً مھما حضورا ٌسجل لن سوؾ

 والتٌار الشٌوعً كالحزب والدٌمقراطٌة المدنٌة واألحزاب التٌارات توحد االنتخابات ستشھد المرة ههذ

 كل وبحسب القطر محافظات معظم فً نزل واحد مدنً تحالؾ فً الدٌمقراطً الوطنً والحزب الدٌمقراطً

 إلى تشٌر واالستبٌانات التوقعات إن إال الخ....  المدنً الدٌوانٌة وتحالؾ المدنً البصرة حالؾت فھناك محافظة

 الذي العراقً للشارع االنتخابً المزاج بسبب وذلك المقبلة االنتخابات فً التحالؾ لھذا جدا متواضعة حظوظ

                                                                 

ٕ
 للدراسات العراق مركز  

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 لعراقية للتسويق والتطويرأحد مؤسسات اجملموعة ا

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

ٔٓ 

 فً قوٌا حاضرا سٌكون والذي ًوالدٌن القومً الخطاب من جدا وقرٌبا التٌارات تلك عن جدا بعٌدا زال ما

 .البلد ٌشھدها التً الحالٌة األزمة ضوء على المقبلة االنتخابات

  

 

 ٩٠٠٢ لؼبم الوحبفظبث هجبلس وانتخبببث االنتخبببث هذة بين وهقبربت هقبرنت

 ؤنناف 9ٕٓٓ لعام المحافظات مجالس انتخابات مع المقبل نٌسان انتخابات بٌن ومقاربة مقارنة بؤجراء قمنا لو

 دتناقص عد نالحظ االختالفات هذة فمن ، ھاإلٌ االلتفات الجدٌر من والتً المھمة االختالفات بعض نتلمس

 7ٖ بواقع ٔٓٗ هو والكٌانات لالبتالفات الكلً العدد كان 9ٕٓٓ انتخابات ففً المشاركة والكٌانات االبتالفات

 سٌاسً وكٌان ابتالؾ 9ٖٔ ٌوجد المقبل نٌسان ًف اجراإها المزمع االنتخابات فً بٌنما كٌان ٖٗٙ و ابتالؾ

 من أكثر تنافس 9ٕٓٓ انتخابات ففً المرشحٌن أعداد تناقص هً الثانٌة النقطة ، كٌان 89و ابتالؾ ٓ٘ بواقع

 و الكٌانات عدد تناقص بسبب وهذا مرشح أالؾ 8 حوالً سٌتنافس الحالٌة االنتخابات بٌنما مرشح ألؾ ٗٔ

 . المشاركة االبتالفات

  

 : النبخبت البيئت ػلى وانؼكبسھب االػتصبهبث و الوظبهزاث أسهت

 التً واالعتصامات بالمظاهرات تمثلت والتً) الحالً العام مطلع بدأت التً السٌاسٌة األزمة إن فٌه الشك مما

 سٌادٌة مواقع تحتل سنٌة سٌاسٌة شخصٌات قبل من مباشر وتصعٌد وتموٌل بدفع الؽربٌة المحافظات نفذتھا

 ووزراء نواب إلى إضافة النجٌفً أسامة النواب مجلس وربٌس العٌساوي رافع المالٌة كوزٌر الدولة فً مھمة

 القادمة االنتخابات فً قوي حضور لھا سٌكون( والموصل الدٌن حوصال االنبارو محافظات فً العراقٌة القابمة

 زٌادة منھا ٌقصد وتثوٌره السنً الشارع استدعاء التظاهرو حملة إن إلى تشٌر مإكدة معلومات هناك إن بل

 تراجع من تخوفھا وبالتالً وتدهورها شعبٌتھا بانحسار مإخرا أحست التً الشخصٌات لتلك االنتخابً الرصٌد

 الوتر على العزؾ على عمدت لذا السٌاسً لمستقبلھا مباشر تھدٌد ٌعنً مما المقبلة االنتخابات فً ھاحظوظ

 عمدت أخرى جھة ومن جھة من هذا والمذهب الطابفة خلؾ تمترسه وأعادت ارعالش وتثوٌر البؽٌض الطابفً

 اشرنا وقد( متحدون) اسم حمل والذي بامتٌاز طابفٌة بمواصفات انتخابً ابتالؾ إعداد إلى الشخصٌات تلك

 اسبةالمن الوصفة هو التحالؾ هذا ان المؤزوم لشارعھم ٌقولوا ان ٌرٌدون فكؤنما وشخوصه مكوناته إلى أعاله

 التحالؾ هذا حصول ضمان وبالتالً الشارع هذا لة ٌتعرض الذي والتھمٌش واالستھداؾ للمخاطر للتصدي

 .األصوات من ممكن عدد اكبر على

 تمترس الى بالنتٌجة سٌإدي الؽربٌة المحافظات فً الناخبة للبٌبة والتثوٌر التحشٌد هذا فؤن أخرى ناحٌة من

 التظاهرات تلك مع المواجھة خندق فً انھا ٌعتقد التً التحالفات صالحل والجنوب الوسط محافظات فً آخر

 واضح انطباع ٌعطٌنا ان ٌمكن مما ،(القانون دولة ابتالؾ) الوزراء ربٌس تحالؾ هو التحالفات هذة مقدمة وفً

 .المقبلة الفترة فً العراقً للشارع االنتخابً المزاج عن
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 : الزئيست الوتنبفست القوائن حظوظ

 هذا ٌمٌز ما: القانون دولة ابتالؾ التالً الشكل على سٌكون الربٌسة القوابم حظوظ فؤن أعاله تقدم ما ضوء فً

 استطاع العكس على بل داخلة انشقاقات أو انسحابات حصول وعدم الربٌسة كٌاناته على محافظته هو االبتالؾ

 و الوطنً االبتالؾ ضمن منضوٌة كانت التً والحركات األحزاب بعض بانضمام وٌدعمه وجودة ٌقوي إن

 األحزاب ذهبھ ونقصد ٕٓٔٓ لعام النواب مجلس انتخابات فً الصدري التٌار و األعلى المجلس مع متحالفة

 المجلس وبقاء الربٌسة مكوناته من الوطنً االبتالؾ إفراغ إلى أدى مما( وبدر والفضٌلة اإلصالح) والحركات

 سٌدخل الذٌن االسمان وهما( األحرار)و( المواطن) اسم تحت نوابال مجلس فً ككتلتٌن لوحھما والتٌار

 .المقبلة االنتخابات بھما والتٌار المجلس

 انتخابٌا زخما سٌعطٌه مما القانون دولة ابتالؾ إلى أخرى جدٌدة كتل و أحزاب انضمت ذلك إلى وباإلضافة

 . والجنوب الوسط ومحافظات بؽداد فً التنافس دابرة فً فاعال وحضورا

 واألحزاب الحركات بعض مع االبتالؾ لھذا الفقري العمود وتوابعه األعلى المجلس ٌمثل: المواطن ابتالؾ

 .القانون دولة بابتالؾ مقارنة اقل ستكون احظوظھ وربما الصؽٌرة

 التٌار سٌاسات بسبب جدا قلٌلة ستكون االبتالؾ هذا حظوظ وأٌضا الصدري التٌار ٌمثل: األحرار ابتالؾ

 .الجنوب و الوسط محافظات فً خصوصا   شعبٌته و سمعته على أثرت التً السٌاسٌة والمواقؾ ريالصد

 والتً( الخصوص وجه على منه االخوانً) السنً السٌاسً اإلسالم وقوى حركات االبتالؾ هذا ٌمثل: متحدون

 مستوى على خابًاالنت حضورها تعزز إلى سٌإدي مما جانبھا الى السنً الشارع كسب ما حد الى استطاعت

 .الؽربٌة المحافظات

 مما كبٌرا تراجعا األخٌرة الفترة فً شھد والذي السنً العربً القومً التٌار القابمة هذه تمثل: العربٌة العراقٌة

 .جدا متواضعة ستكون القابمة هذا حظوظ ان ٌعنً

 أي لھا لٌس صؽٌرة وحركات أنصار من له تبقى وما عالوي إٌاد ٌمثل و: الموحد الوطنً العراقٌة ابتالؾ

 .المقبلة االنتخابات فً خاسر أكبر االبتالؾ هذا وسٌكون سٌاسً أو شعبً رصٌد
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 : لالنتخبببث الوحتولت النتبئج

 : اهادن الجدول حسب و محافظة لكل المحتملة النتابج عرض ٌمكن الدقة من لمزٌد

عدد  المحافظة

 المقاعد

 النتائج المحتملة لكل محافظة

 9 واقلٌات متفرقة ، ٗ االحرار ، ٘ المواطن ، 8 متحدون ، ٕٖ القانون 8٘ بغداد

 ٕ، متفرقة  ٗ، االحرار  7، المواطن  ٕٕالقانون  ٖ٘ البصرة

 ٔ، متفرقة  ٗ، االحرار  ٙ، المواطن  ٕٓالقانون  ٖٔ الناصریة

 ٗ، متفرقة  ٗ، االحرار  7، المواطن  ٙٔالقانون  ٖٔ بابل

 ٘، متفرقة  7، عابرون  8ٔمتحدون  ٖٓ االنبار

 اقلٌات و متفرقة ، ٘ لنٌنوى الوفاء ، ٓٔ التعاٌش و التآخً ، ٙٔ متحدون 9ٖ نینوى

8 

 ٖ للنجؾ الوفاء ، ٙ االحرار ، 8 المواطن ، ٕٔ القانون 9ٕ النجف

 ٖ االحرار ، ٗ المواطن ، ٗ اللواء ، ٗ الرافدٌن امل ، ٕٔ القانون 7ٕ كربالء

 ٕ، متفرقة  ٘، االحرار  7، المواطن  ٗٔالقانون  8ٕ نیةالدیوا

 ٔ، متفرقة  ٗ، االحرار  ٘، المواطن  8ٔالقانون  8ٕ واسط

 ٙ متفرقة ، ٖ االصالة عراق ، 8 متحدون ، ٕٔ العراقٌة الجماهٌر 9ٕ صالح الدین

 تفرقةم ، ٘ التعاٌش و التآخً ، ٙ الوطنً دٌالى تحالؾ ، ٘ٔ دٌالى عراقٌة 9ٕ دیالى

ٖ 

 ٘، االحرار  7، المواطن  ٘ٔالقانون  7ٕ میسان

 ٗ، االحرار  8، المواطن  ٗٔالقانون  ٕٙ المثنى

  

 النحو على نتابجھا مقاربة وٌمكن االنتخابات نتابج ستتصدر ربٌسة قوابم أربع إن أعاله الجدول من ٌتضح

 : اآلتً
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 ( مقعد 7٘ٔ المعدل)  مقعد 8ٓٔـ 7ٓٔ :القانون دولة ابتالؾ -ٔ

 ( مقعد ٘ٙ المعدل)  مقعد 7ٓ ـ ٓٙ :المواطن ابتالؾ -ٕ

 ( مقعد ٓ٘ المعدل)  ٘٘ ـ ٘ٗ :متحدون -ٖ

 ( مقعد ٖٗ المعدل)  ٘ٗ ـ ٓٗ :األحرار ابتالؾ -ٗ

 وبنسب وكٌانات ابتالفات على ستتوزع المحافظات مجالس مقاعد من تبقى ما

 بعض على ستحصل الكردٌة والتعاٌش التآخً فقابمة المحافظات بحسب متفاوتة

 بؽداد فً المقاعد بعض على ستحصل العربٌة والعراقٌة والموصل دٌالى فً المقاعد

 محافظات فً المقاعد بعض على ستحصل المدنٌة والتحالفات تكرٌت و واالنبار

 الٌھا المشار الربٌسة األربعة بالقوابم ارنتھامق تم لو العدد قلٌلة مقاعد بالمجمل انھا أال العراق وجنوب وسط

 .أعاله
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  االنتخابات اقرتاب مع العراق أزمة تفاقم
 ٖ كشكٌه رابد

 سابقا، الدولة مسبولً تستھدؾ كانت حاالت العراق، فً الواجھة إلى جدٌد من واالؼتٌال والقتل التھدٌد عاد

 نتٌجة البعض ٌعتبره االنتخابات عشٌة مفقود أمن. الٌوم حافظاتالم مجالس انتخابات مرشحً تطال وصارت

 مسإولٌة   األمرٌكً االحتالل تحمٌل على الجمٌع ٌتفق لكن سٌاسٌة، خالفات نتٌجة وآخرون خارجٌة، ألجندات

 االنتخابات قبٌل ملحوظا   ارتفاعا   مارس،/آذار فً العنؾ أعمال ضحاٌا حصٌلة أظھرت. البالد فً ٌجري ما

 كانت مارس/آذار شھر فً العنؾ أعمال" بؤن رسمٌة عراقٌة إحصاءات وأفادت. الجاري الشھر أواخر ررةالمق

 عن" برس فرانس" وكالة ونقلت". 2010 عام أؼسطس/آب انتخابات سبقت التً الفترة منذ دموٌة األكثر

 العنؾ أعمال زٌادة على عملٌةلل المعادٌة اإلرهابٌة القوى تعمل االنتخابات، اقتراب مع" أنه رفٌع أمنً مسإول

 جھات" المسإول واتھم". االنتخابٌة العملٌة تعطٌل إلى ٌإدي قد ما باألمن، اإلخالل من ممكن قدر أكبر إلحداث

 لوزارات ووفقا  ". البالد فً السٌاسٌة العملٌة إلفشال حثٌثة بصورة تعمل داخلٌة، وأطرافا   أجنبٌة بدول مرتبطة

".  عراقٌا   256وأصٌب مارس،/آذار شھر خالل الھجمات فً شخصا   163 قتل" فقد ع،والدفا والداخلٌة الصحة

 فٌه قتل الشھر، خالل دموٌة األكثر العراق، لؽزو العاشرة الذكرى عشٌة مارس،/آذار 19 الثالثاء ٌوم وكان

 تؤجٌل قًالعرا النواب مجلس قرر وقد". البالد عموم فً مفخخة سٌارات تفجٌر بٌنھا هجمات فً شخصا   56

 عن المالكً اعتذار بعد المقبل، األسبوع إلى األمنً، الوضع لمناقشة المالكً، نوري الوزراء ربٌس استدعاء

 الجنابً مظھر العراقً البرلمان فً واألمن الدفاع لجنة عضو وحّمل. نٌسان/ أبرٌل 1 االثنٌن جلسة حضور

 وراءها تقؾ مبرمجة العراق ٌشھدها التً فجٌراتالت أن معتبرا باألمن، اإلخالل مسإولٌة السلطة فً جھات

 عقد بعد. العراقً الشعب دم حقن أجل من للتحاور األمنٌة والجھات المالكً ودعا السلطة، داخل متـنفذة جھات

 انعكس  الذي األمر واألمنً، السٌاسً االستقرار طعم العراق ٌعرؾ لم حسٌن صدام الربٌس نظام سقوط على

 النسٌج تمّزق هو األخطر لكن. األجانب المستثمرٌن وأبعد البناء، عملٌة وعلى راقٌٌن،الع حٌاة على سلبا

 بنھب وسمح العراقٌٌن، بقتل وسمح قتل الذي األمرٌكً االحتالل. السٌاسٌة الصراعات نتٌجة االجتماعً

 األساس وضع النفط، وزارة عدا الوزارات ذلك فً بما المنشآت من الكثٌر وبتدمٌر وآثاره، العراق ثروات

 عامً فً  أشدها على كانت قومٌة، طابفٌة صراعات إلى أّدت الطابفٌة، المحاصصة على تقوم سٌاسٌة لعملٌة

 إن قال عالوي، إٌاد العراقٌة، كتلة لربٌس مقالة وفً. سامراء فً المرقدٌن تفجٌر بعد ،2007و 2006

 ٌُعلً دستور ٌحكمھا دولة وإقامة مزدهر، جدٌد قعرا ببناء السابق النظام سقوط بعد ٌحلمون" كانوا العراقٌٌن

ٌّنت المتحدة الوالٌات لكن القانون، وسٌادة اإلنسان حقوق قٌم ٌّما ع  األمنٌة المإسسات كل تفكٌك قرر ق

 دون مناصبھم من البعث حزب أعضاء بموجبه طرد الذي البعث اجتثاث قانون وقّدم واإلعالمٌة، والعسكرٌة

 الطابفً العنؾ المطاؾ نھاٌة فً ثم الطابفٌة أمام الطرٌق مھ د الذي ألمرا القانونً، الرجوع حق
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 النھج من ٌعانً بدأ التحتٌة، البنى تدمٌر نتٌجة الفابت العقد خالل عانى الذي العراقً المواطن". واالضطرابات

 فً تالحظ ال تكاد ةالوطنٌ الھوٌة أن حتى والقومً، الطابفً التخندق فً ٌتمّثل والذي السٌاسٌة للقوى العقٌم

 الفوضى" إلى فمصٌره الراهن" المؤساوي" مساره من ٌخرج لم إن العراق أن عالوي وٌإكد. السٌاسٌة العملٌة

 العشر السنوات مدى على اإلدارة سوء من مراحل عبر بانتقالھا تتفتت" البالد أن ٌرى وهو". األهلٌة والحرب

 الحكم إلى أخرى مرة ٌنزلق وطنھم شاهدوا الذٌن العراقٌٌن الآم تتحطم لكً السابق، النظام لسقوط الالحقة

 لتقاسم اتفاق هٌبة فً" جاءت 2010 انتخابات واعتبر". للدستور ٌومٌة شبه انتھاكات ظل فً االستبدادي

 والحكومة". الدكتاتورٌة إلى العودة من البالد ٌحمً أن المفترض من كان واألكراد، والشٌعة الُسنَّة بٌن السلطة

 ذلك فً بما ،"هابلة" تدابٌر اتخاذ من فالبد ،"نزٌھة حرة انتخابات على اإلشراؾ" تستطٌع ال برأٌه الحالٌة

 الحقٌقٌة اإلرادة" عن االنتخابات تعبٌر لضمان ومراقبٌن محاٌدة دولٌة هٌبات قبل من النشطة المشاركة

 ٌختلؾ وال برٌمر، أرساه الذي األساس شةلھشا الحتمٌة النتٌجة هو الٌوم ٌجري ما أن ٌعلم الكل". للناخبٌن

 اقتراب مع لكن وقومً، طابفً وانتماء اعتبار كل فوق الوطنٌة الھوٌة إعالء ضرورة على العراقٌون

 الطابفً، الحاجز ٌكّرس جھل مستنقع فً بؽداد وتؽرق السطح، على الضٌقة اآلنٌة المصالح تطفو االنتخابات

 الكتل من كثٌر لمرشحً الثقافً المستوى فً فظٌعا تدنٌا أٌضا تبرز التً االنتخابٌة الدعاٌة فً جلٌا ٌظھر

 مصدر عھدها سابق إلى تعود أن البد ،2013 لعام العربٌة الثقافة عاصمة أصبحت التً بؽداد لكن. السٌاسٌة

 .عرٌق تارٌخ أمجاد على ٌستند حضاري، إشعاع
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  توور احأحداث يف العراق وجهة نظر أمريكية يف

 أوليفانت دوغالط أي 

4

 

 مدى ثالثٌن سنة من الحروب مثقلة باألوجاع تعانً الضعؾ وعمق الصدمة مما أصابھا على ٌبقى العراق دولة

تشھد على حدوث تقّدم  الرؼم من وجود دالبل إٌجابٌة عدٌدة وعلى. والصراعات األهلٌة واالحتاللوالعقوبات 

نمو متواضع  معالم االقتصادوالحت على  2003انخفض العنؾ إلى أدنى مستوٌاته منذ العام  ثحٌ)فً العراق 

الخارجٌة تعٌد تؤهٌل البنٌة التحتٌة  االستثمارات اإلٌرانً وبدأت وارتفع إنتاج النفط مإخرا  حتى تخطى اإلنتاج

بل أن  .النزاعات تبقى ماثلة بحّدةوتجّدد  االستقرارفإن مخاطر فقدان ( والعقوبات الحرب التً نخرتھا سنوات

ٌّة بدأت بالبروز منذ انسحاب القوات األمٌركٌة العراق فً كانون األول عام  من هناك صراعات سٌاسٌة قو

ومن أجل استمرار التوّجھات . الكردٌة على األقل الفصابل باإلضافة إلى تصاعد التوترات مع بعض 2011

والصمود بوجه  استقراره الداخلً دد من التھدٌدات المختلفة التً تستھدؾع العراق احتواء اإلٌجابٌة ٌنبؽً على

المتحدة لھا مصلحة  والوالٌات. األشھر المقبلة اإلقلٌمٌة التً ٌمكن أن تتصاعد شّدتھا خالل االضطرابات موجة

 .األهمٌة ذات دور حاسم فً منطقة بالؽة تخّطً تلك التحّدٌات، فالعراق دولة جدٌة فً معاونة العراق على

 خٌارات وقابٌة

 على التؤثٌر فً مسارات األمٌركٌة من العراق تضاءلت بشّدة قدرة الوالٌات المتحدة منذ انسحاب القوات

المشاركة الثابتة المتوازنة  فالوالٌات المتحدة، ومن خالل .األحداث فً العراق، ولكنھا لم تتالش  بالمّرة

القادة ذوي  تبقى قادرة على التؤثٌر فً كٌفٌة سلوك زال فً جعبتھا،اإلجراءات التً ال ت واستخدام طابفة من

. إلى تسوٌات بٌن الكتل السٌاسٌة المتنافسة باإلضافة إلى تسھٌل التوّصل الشؤن، المحلٌٌن منھم والوطنٌٌن،

 ٌمكنالتً  الطارئ الذي ستواجھه الوالٌات المتحدة هناك مجموعة من اإلجراءات على طبٌعة الوضع واعتمادا  

حّث الالعبٌن المختلفٌن على  أو اعتمادها لمساعدة السلطات فً العراق على التعامل مع التھدٌدات الداخلٌة

الخٌارات السٌاسٌة التالٌة ٌمكن اللجوء إلٌھا . للمصالح األمٌركٌة التوّقؾ عن ممارسة أٌة نشاطات تعتبر معادٌة

 : التعاون مع الوالٌات المتحدة اجتذاب من أجل

الموقعة بٌن  ًاإلستراتٌجاإلطار  تضع اتفاقٌة ــ ًاإلستراتٌج طبٌق األبعاد العسكرٌة التفاقٌة اإلطارت •

 منظورها قٌام تعاون دفاعً فاعل وقوّي، ؼٌر أن التفسٌر ضمن 2008والعراق فً العام  الوالٌات المتحدة

ٌمكن أن تقدّمھا  عسكرٌة أٌة مساعدة التفاقٌة وضع القوات المنتھٌة المفعول تحرم العراق من الحرفً الصارم

اآلن بتقدٌم المعونة اإلستخبارٌة للعراق وهو ٌخوض  له الوالٌات المتحدة، ولكن األخٌرة تستطٌع المبادرة منذ

عسكرٌة  وتبدأ بالتفاوض إلجراء تمارٌن –تمثل اهتماما  مشتركا  بٌن الطرفٌن  التً – معركته ضد تنظٌم القاعدة

وهذا قد ٌشمل مساعدة  .األراضً العراقٌة فٌھا الوالٌات المتحدة والقوات العراقٌة خارج المنطقة تشارك فً

  .السواحل المنشآت النفطٌة العراقٌة قبالة بحرٌة تتضمن تسٌٌر دورٌات قرب
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أٌضا  حزمة من  ًاإلستراتٌجاإلطار  اتفاقٌة ـــ تتضمن ًاإلستراتٌجتطبٌق البعد الالعسكري التفاقٌة اإلطار  •

 إال أن المراقبٌن لم ٌؽب. بٌن الوالٌات المتحدة والعراق واالقتصادوالثقافة  العالقات النشطة فً مجاالت التعلٌم

عكس الموقؾ  العسكري، على مالحظتھم أن الوالٌات المتحدة كانت أبطؤ تحركا  بكثٌر فً المجال ؼٌر عن

لبرنامج مشاركة نشط ٌجري تؤسٌسه  المحتمل ولكن من .القوّي الذي أبدته إلى جانب مكتب التعاون العسكري

خارج  ربما على ؼرار برنامج المبٌعات العسكرٌة ولكن) فٌه القطاعان العام والخاص فً البلدٌن معا  وٌشارك

ٌّة أن ٌإّثر( النطاق الدفاعً  ورؼم أن هذا. على المستوى دون القومً كثٌرا  فً تسرٌع عملٌة إنشاء روابط قو

 من عالم االستقرارتحقٌق  ٌكتمل وٌتطّور فھو قد ٌإدي إلى انتقال جھود بعض الوقت قبل أناألمر قد ٌستؽرق 

  .الذاتٌة االقتصادٌة المصالح الدبلوماسٌة، البطًء نسبٌا ، إلى عالم أقوى بكثٌر هو عالم

عبا  إٌجابً التؤثٌر ٌونامً دابما  ال ــ لقد كانت( ٌونامً)العراق  تقوٌة ودعم مھمة األمم المتحّدة للمساعدة فً •

وتعززه  دبلوماسٌا   الوالٌات المتحدة أن تدعم العمل الحّساس الذي تتواله ٌونامً تفتر هّمته، وبوسع ال ٌكّل وال

  خطابٌا ، خصوصا  فٌما

فھذه شإون ٌنبؽً  – االنتخابٌة الدستور وتطبٌقه واإلشراؾ على العملٌة ٌتعلق بالحدود المختلؾ علٌھا وتفسٌر

ٌّة وعمق األمٌركٌة فً بؽداد أن تساهم سفارةعلى ال األمٌركٌة  فبعد أن رحلت القوات العسكرٌة. فٌھا بكل جد

 • .التوّترات الطابفٌة صرٌح مع لتوسٌع تفوٌض ٌونامً بما ٌتٌح لھا التعامل بشكل االهتمامٌتحّول  ٌجب أن

وصفھم  الجامعة العربٌة ال ٌمكن ضاءرؼم أن أع أكثر فً المإسسات العربٌة ــ االندماجعلى  تشجٌع العراق

مساعدة : ٌحقق أمرٌن معا   العراق فً هذه المإسسات ٌمكن أن بؤنھم أنظمة دٌمقراطٌة نموذجٌة فإن اندماج

ٌّتھا العربٌة ال  السّنً فٌه بؤن تمّسك الحكومة العراقٌة قدراته المإسساتٌة وطمؤنة المكّون العراق على تطوٌر بھو

الدول  قٌام الوالٌات المتحدة بممارسة ضؽط فّعال على وهذا الخٌار ٌتضمن. نتمابھا الشٌعًبا ٌقل عن تمسـّكھا

ٌّة  .العربٌة السن

مع التھدٌدات الداخلٌة التً ٌتعّرض  العراق على التعامل تعزٌز العالقات العراقٌة التركٌة ــ من أجل مساعدة •

 لبناء الوالٌات المتحدة استؽالل نفوذها لدى أنقرة وبؽداد المنطقة، تستطٌع التً تشھدها لھا، والحد من التوّترات

تستطٌع . تقاربا ٌوما  مع بعضھما عالقات أفضل بٌن الجارٌن الدٌمقراطٌٌن اللذٌن ال ٌذكر التارٌخ أنھما قد

كؤن ٌكون موضوع الخالفات حول  –أبعد وأهدأ نسبٌا   خالل شؤن الوالٌات المتحدة الشروع بھذا المسعى من

شإون أخرى تتعدى  ٌبقى هدفھا النھابً هو زٌادة األلفة والترابط للتحّرك صوب بٌنما –الدولتٌن  اه بٌنالمٌ

تمّر منھا المساعدات  فً حلؾ الناتو، أن تكون قناة كذلك تستطٌع تركٌا، بحكم كونھا عضوا  . المتعامل به الشؤن

 .تنظٌم القاعدة فً العراق العسكرٌة الؽربٌة لمواجھة

السٌاسٌة، الثنابٌة  األطر لقول أنه كلّما أمكن إشراك العراق وإدماجه فً ذلك الحشد الحاشد منا خالصة

 .التطّورات المختلفة التً تھّدد بزعزعة استقراره والثبات بوجه والمتعّددة األطراؾ، ستزداد قدرته على التحّمل

الستمالة الالعبٌن العراقٌٌن الذٌن  خاصاإلجراءات الوقابٌة، المصّممة بشكل  أما بالنسبة للصنؾ الثانً من

تدرس الخٌارات  األمٌركٌة، فإن الوالٌات المتحدة بإمكانھا أن أنھم ٌقودون سٌاسة مضاّدة للمصالح ٌعتقد

  :اآلتٌة السٌاسٌة
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المتحدة من الوسابل، ولكنه هو  أقوى وأنجع ما فً جعبة الوالٌات تعلٌق مبٌعات السالح ـ هذا الخٌار هو •

أوروبا  التبعات هً أن من شبه المإكد أن تسارع شركة منافسة من أول هذه. تبعات ومساوئ ر ال ٌخلو مناآلخ

العراقٌٌن ٌمتلكون رصٌدا   طالما أن آخر لسد الفراغ متى ما ألؽت الوالٌات المتحدة مبٌعات السالح، أو أي مكان

ٌّة فً المتحدة لھا مصل ثانٌا  أن الوالٌات. ضخما  من دوالرات النفط من طرؾ ثالث إلبقاء عجلة  االنتفاعحة جد

ٌكون  إلى هذا الخٌار قد أخٌرا  أن اللجوء. دابرة فً زمن تتراجع فٌه التخصٌصات الدفاعٌة الدفاعٌة صناعاتھا

  .استعادته لو وقع شً سٌكون من الصعب إشارة على تقّطع العالقات األمٌركٌة العراقٌة، وهذا

 

األمٌركٌة مع إعطاء إشارات  المساعدة الخارجٌة قطع رجٌة أو فرض شروط علٌھا ــتعلٌق المساعدات الخا •

 2012فقد فرضت السنة المالٌة . أثر كبٌر من الناحٌة العملٌة ال ٌكون لھا دبلوماسٌة للداللة على عدم الرضا قد

منھا لتقوٌة  األعظم ءالخارجٌة األمٌركٌة إنفاق مبالػ فً العراق تعّدت ملٌاري دوالر ذهب الجز على وزارة

مبات المالٌٌن من " بضعة"العراقٌٌن  لتحسٌن حٌاة المنشآت األمٌركٌة المختلفة، بٌنما لم ٌتعّد ما صرؾ

بالترحاب  بل أن ذلك قد ٌلقى.. من دوالرات النفط العراقٌة  ٌمكن تعوٌضھا بسھولة هذه األموال قد. الدوالرات

 وأٌة محاوالت. االحتاللآخر مخلّفات  تؤكٌدا  مضافا  على إزالة األطراؾ باعتباره فً العراق من قبل بعض

  .الوطنٌة الطابع بمصاعب مماثلة، وربما حتى بمزٌد من المقاومة لفرض شروط على المساعدات سوؾ تواجه

. قإعادة القوات العسكرٌة إلى العرا لن ٌتضمن من المھم اإلشارة هنا إلى أن أي من الخٌارات الوقابٌة المذكورة

ٌكاد ٌكون من المإكد أن هذا الخٌار لن ٌلقى الترحٌب ومن المحتمل جّدا   فبناء على التجربة التارٌخٌة األخٌرة

المتحدة أي  فً الوالٌات بالمقاومة، حتى لو أسقطنا من حسابنا الصعوبة السٌاسٌة التً سٌواجھھا ٌجابه أن

لقد رعى العراقٌون على . االستحالة لػ حدودتب مقترح إلعادة إرسال قوات إلى العراق، وهً صعوبة قد

 رؼم ما ٌثٌره من إحباط للوالٌات المتحدة فً بعض األحٌان، وطنٌا  قد ٌكون، اختالؾ أطٌافھم ومشاربھم حّسا  

الوطنً نفسه سٌجعل من أي تدّخل  احتماالت وقوع هذه المحاذٌر، ؼٌر أن هذا الحسّ  عامال  له وزنه فً تقلٌل

جانب حلؾ شمال  ٌثٌر إشكاالت مشابھة فً وجه أي تدّخل من كما أنه قد. تبعاته المإذٌة إجراءا  له بّري

ٌّر. األمم المتحدة األطلسً أو حتى المحاذٌر المشار إلٌھا  جّدٌا  إذا ما وقع أي من إال أن هذه الحسابات قد تتؽ

  .وأخذ مجراه بالفعل

 للتخفٌؾ خٌارات

الوالٌات المتحدة أن تستخدم نفوذها وكل  فسوؾ ٌتوّجب على باالنھٌارعراق إذا ما بدأت العملٌة السٌاسٌة فً ال

 على المستوى الثنابً ومتعّدد األطراؾ، إلعادة المعنٌٌن إلى طاولة جمٌعا ، ما ٌمكنھا حشده من نفوذ الالعبٌن

ٌّا   المفاوضات، سواء . موّحدة عراق دولةلضمان بقاء ال فً بؽداد أو فً أي مكان آخر، كً ٌصّفوا خالفاتھم سلم

ٌتم اختٌارها للتخفٌؾ من تجدد  ٌستعان عند تحدٌد السٌاسة التً ولكن بمنؤى عن النصابح والعضات ٌنبؽً أن

  .الذي تسٌر علٌه األزمة ومستوى العنؾ األحداث التً ستطلقه والمسار الالحق الصراع بطبٌعة

تقلٌب قابمة خٌارات سٌاساتھا  المتحدة تستطٌع السلطوي فإن الوالٌات أما إذا ارتد العراق إلى نمط الحكم

 على إصالح العملٌة الدٌمقراطٌة، وهذه تشمل الضؽوط ما من شؤنه أن ٌحث الحكومة المجّربة لتنتقً

 مجموعة من ووقؾ برامج المساعدات وفرض( الثنابً أو المتعدد األطراؾ على المستوى)الدبلوماسٌة 

بالطبٌعة السلطوٌة للحكومة  بعٌدة مر برّمته سٌكون مرهونا  إلى درجةاأل. المختلفة االقتصادٌةالعقوبات 
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أم أنھا صٌؽة ( على ؼرار نظام صّدام)التطرؾ فً الحكم  الجدٌدة، خصوصا  ما إذا كانت تمثل عودة إلى نظام

 ٌات أولألقل المتحدة لن تستطٌع الوقوؾ موقؾ المتفّرج إذا ما وقعت أعمال تھجٌر الوالٌات .أخؾ وطؤة بكثٌر

وهً تستحدث الرد  التً تحّد من قدرتھا طابفٌة، ولكن علٌھا أن تعً بحذر العوامل أثنٌةاندلعت نزاعات 

  .المطلوب

العراقٌة فً حالة اندالع أٌة نزاعات  متعددة لمساعدة الحكومة بؤسالٌب االستعانةكذلك تستطٌع الوالٌات المتحدة 

 وهذه األسالٌب تتضمن تؤمٌن. فكك البلد تحت تؤثٌر أعمال العنؾت استعادة النظام ومنع أهلٌة لتمكٌنھا من

باإلضافة إلى صور  (العراق مثال  عن تواجد المقاتلٌن األجانب وتدّفق األسلحة إلى)اإلستخبارٌة  المعلومات

باستطاعته أن ٌلعب دورا  على األرض نظرا   ٌكون ولكن الجٌش األمٌركً لن. أخرى من المساعدات األمنٌة

أما إذا استمر تصاعد العنؾ إلى حدود تخرجه عن . العراقً واألمٌركً حساسٌات السٌاسٌة فً الداخلٌنلل

ٌّا  ألٌة  تكون مناصرا   العراقٌة وقدرتھا على التعامل معه فإن الوالٌات المتحدة ٌمكنھا أن الحكومة سٌطرة قو

  :وهذه تتضمن .راؾالجھات متعددة األط مبادرات تطرح عبر األمم المتحدة أو ؼٌرها من

 

ٌرّجح أن تستثنى منھا إٌران  التً)المجموعة  هذه ــ( أصدقاء العراق)المسماة  االتصالدعم مجموعة  •

الصعٌدٌن الثنابً والمتعدد األطراؾ، باستثناء التدّخل العسكري، من  على مإهلة للقٌام بدور التنسٌق( وسورٌا

 بمفاوضات للتوصل إلى بوضع حد إلطالق النار والشروععلى الجماعات المقتتلة حتى تقبل  الضؽط أجل

  .متنوعة لحماٌة المدنٌٌن هذا المسعى ٌمكن أن ٌشمل اتخاذ إجراءات إنسانٌة. تسوٌة

تقوم بھا أطراؾ متعّددة تتمتع  دعم عملٌة متعددة األطراؾ لحفظ السالم وإعادة النظام ــ أٌة محاولة صادقة •

ٌمكنھا أن تعمل على تھدبة العنؾ المحلًّ كً تسمح للعملٌة  الدولً على الصعٌد بمصداقٌة ال ٌرقى إلٌھا الشك

 وتمتلك الرؼبة ؼٌر أن العثور على قّوات دولٌة تتقبلھا جمٌع األطراؾ. جدٌد بؤن تنھض من السٌاسٌة

 .بحد ذاته للمشاركة فً مھّمة فً العراق ٌمكن أن ٌكون مشكلة واالستعداد

إخماد هٌجان المشاعر  العمل على ــ بوسع الوالٌات المتحدة االعتراؾاسٌة أو سحب التھدٌد بالعزلة السٌ •

إلى جانب العراق الموّحد أو إعطاء إشارات  بشكل صرٌح أنھا تقؾ السٌاسٌة، وهذا ٌتم أما من خالل اإلعالن

تمارسھا الحكومة هً  السٌاسٌة التً تنشق إذا ما رأت أن اإلجراءات التً ٌمكن أن تعترؾ بالوحدات تفٌد بؤنھا

  .سبب األزمة

 

 توصيــبث

 

 االنتخاباتالحساسٌة للعراق، فھذه  ستكون بالؽة 2014البرلمانٌة فً العام  االنتخاباتاألشھر التً تسبق 

ؼٌر أن العنؾ ". دولة القانون"حول أداء المالكً وإبتالفه المسمى  شعبً ستمّكن العراقٌٌن من إجراء استفتاء

وإجراء  النقطة وتداعً النظام الدستوري سوؾ ٌھددان قدرة العراق على الوصول إلى هذه الطابفً اإلثنً

بل حتى أن تعمل  –التھدٌدات  وتتوقى من هذه استفتاء سلمً، لذا على الوالٌات المتحدة أن تحترس وتراقب

 وعلى ضوء تارٌخ. نظرا  ألهمٌة مصالحھا فً العراق – إذا دعت الضرورة على احتوابھا ورّدها على أعقابھا
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مدروسا  وموزونا  بعناٌة فابقة لتجنب  لكل إجراء ٌتخذ فً المستقبل أن ٌكون التواجد األمٌركً فً العراق ٌنبؽً

والمإسسات التً  انخراطھا المباشر فً العراق، وتشجٌعھا الدول فمن خالل. عواقب لٌست فً الحسبان حدوث

الفابدة من القرارات  أن تستخلص بعض ستطٌع الوالٌات المتحدةالمسإولٌة على القٌام بالمثل، ت تتمتع بحس

 .المنطقة الخاطبة وتوّثق الروابط بٌن شركابھا فً

الوسطاء للتفاوض على اتفاق  إٌفاد من المعروؾ أن إفشال أي نزاع مدنً مسلّح جدٌد ومنع وقوعه أسھل من

الٌات المتحدة أن تبدأ بتطبٌق اإلجراءات الوقابٌة لذا على الو .لوقؾ إطالق النار بعد اندالع المواجھة المسلحة

 :بشكل خاص إلى الخطوات التالٌة االلتفاتمع  أعاله، التً ناقشناها

قدر اإلمكان وبعٌدة عن  بذل عناٌة خاصة للوقوؾ على صورة دقٌقة ٌجب متابعة األحداث على األرض ــ •

 ً بؽداد وفً البلد عموما ، فبدون الحضور العسكريف الموقفٌن األمنً والسٌاسً معا   التؤّثر بالمشاعر حول

ٌّن ما ٌجري على األمٌركً ٌصبح من العسٌر لذلك على  .الساحة السٌاسٌة التثبت بدّقة من األحداث األمنٌة أو تب

المجالٌن من أجل أن تكون لدٌھا وسٌلة إنذار  هذٌن الوالٌات المتحدة أن تجعل فً رأس أولوٌاتھا متابعة كال

 قبل فاألحداث فً العراق بشكل خاص قابلة للتفسٌر على أكثر من وجه ومن. المحتملة تنببھا عن األزماتمبّكر 

 .على هذا الحلٌؾ المھم تركٌزها منصبا   جمٌع األطراؾ، لذا من الواجب واألساسً للوالٌات المتحدة أن تبقً

مواصلة العمل أساسا  مع المالكً، والسبب  حدةالوالٌات المت ــ على االنتخابٌةوقوفھا إلى جانب العملٌة  إعالن •

 وإذا ما. المالكً انتخب ربٌسا  للوزراء مرتٌن عبر نظام دٌمقراطً برلمانً بل ألن "فتاها المفضل"لٌس كونه 

ٌنبؽً على  فسوؾ حدث وخسر المالكً فً التصوٌت على سحب الثقة وتشكلت فً أعقاب ذلك حكومة أخرى

هذا كله أن على الوالٌات المتحدة أن  األهم من. القّوة د ربٌس الوزراء الجدٌد، وبنفسالوالٌات المتحدة أن تسان

ٌّة ال ٌمكن  ، أو أي إخالل بھا، مشكلة2014المقبلة فً عام  لالنتخاباتتعتبر أي تعلٌق  تعلن بوضوح أنھا جد

 واالنتخابات) 2014ً عام األخرى ف االنتخابات المحتمل جدا  أن العراق، حٌن ٌحقّق جولة ومن. السكوت عنھا

ٌّة فً عام  واألطراؾ بشكل أفضل وٌزداد  تترسخ فٌه القّوة السٌاسٌة لجمٌع الفصابل ، سوؾ(2013المحل

  .السٌاسً نضجا  وتكامال   النظام

ٌواجھھا العراق  الشإون الحساسة التً المتحدة ــ تتعامل ٌونامً الٌوم تعامال  مباشرا  مع جلّ  التعاون مع األمم•

 من خالل المساعً التً تبذلھا بعثة األمم تتحقق للوالٌات المتحدة مصالحھا بذا( الحدود المختلؾ علٌھا مثال  )

الوالٌات المتحدة بالطبع أن تساهم  المباشر المقصود ال ٌتطلّب من التعامل. المتحدة لحل ومعالجة هذه الشإون

ٌّة بالموارد، ألن هذا فً بؽداد  المتحدة المفترضة، ولكن على السفارة األمٌركٌةبعثة األمم  ٌمكن أن ٌضّر بحٌاد

التوصٌتٌن األولٌٌن تسٌران بتقارب  هاتٌن. تخرج عن خطھا المعتاد وتجعل من ٌونامً شرٌكا  بالقول والفعل أن

  .بقدر ما تعنً الوالٌات المتحدة االنتخابٌةالعملٌة  تعنٌھا وثٌق مع بعضھما البعض ألن األمم المتحدة

 العراق لمإتمر القّمة العربٌة فً بالجامعة العربٌة ــ لقد كانت استضافة االندماج العراق على مواصلة حث •

 الحكومة العراقٌة الحالٌة الذي أظھرته واالستعداد. اإلقلٌمً االندماج خطوة حٌوٌة إلى األمام نحو 2012آذار 

ٌّة الالدٌمقراطٌة االنتقادلتقّبل  . بالفعل قدرا  مرموقا  من النضج السٌاسً أنھا تمتلك ٌثبت من جانب الدول السن

 وتتضاءل فً الجامعة العربٌة ستخفت إلى حد بعٌد التوّترات الشٌعٌة السنٌة بالمشاركة وعلى قدر استمرار بؽداد

  .احتماالت العنؾ أو التؤزمات السٌاسٌة على هذا المحور
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الوالٌات  الذي ٌنبؽً فٌه على فً الوقت العسكرٌة ــ الكامل لعناصر قوات األمن العسكرٌة وؼٌر التوظٌؾ •

 لھذه" األمنٌة"اإلرهاب تحت ؼطاء المظلة  اإلستخبارٌة فً مجال مكافحة المتحدة أن تقوم تحدٌدا  بتقدٌم المعونة

رامج والدولة وبٌن الفرد والفرد عبر الب بناء عالقات دابمة بٌن الدولة فإن ثمة أمر ال ٌقل أهمٌة وهو االتفاقٌة

 بناء مواطنة هذه الروابط من شؤنھا. من هذا عبر مشارٌع العمل المشتركة والتبادل الثقافً، واألهم التوجٌھٌة

  .الطاربٌن المقلقٌن على المدى الطوٌل عراقٌة أقوى ومجتمعا  مدنٌا  أنشط، بذا ٌتراجع احتمال حدوث الوضعٌن

وبؽداد فٌه خدمة كبٌرة للمصالح  العالقات بٌن أنقرةتوطٌد  ــ التشجٌع على توطٌد العالقات مع تركٌا •

 بانخفاض مستوى التوّترات بشؤن كردستان مع ظھور عوامل خارجٌة التؤثٌرات سوؾ ٌتجلّى أول. األمٌركٌة

الؽاٌة ٌمكن البدء بسلسلة  هذه لبلوغ. العالقات بٌن هاتٌن القوتٌن اإلقلٌمٌتٌن اآلخذتٌن بالنھوض إٌجابٌة بتوّطد

  .المتحدة فً بؽداد وأنقرة قاءات الثنابٌة التً ترعاها بعثتا الوالٌاتمن الل

األطراؾ مشتركة مع أصحاب  السٌاسٌة هً إبقاء جمٌع ٌنبؽً أن تكون المحّصلة النھابٌة لھذه الخٌارات

. بالدٌمقراطٌة االلتزامالحفاظ فً الوقت نفسه على  مع( داعمٌھم ومناصرٌھم وخصوصا  )المصلحة الخارجٌٌن 

لھا مصلحة فً  للوالٌات المتحدة دور حاسم فً مثل هذه األزمة، ولو أن جمٌع الدول تقرٌبا   سٌكون ومرة أخرى

احتماالت وقوع النزاع اإلثنً  خفض إن استمرار المشاركة األمٌركٌة سوؾ ٌإدي إلى. استقرار العراق

  .كبٌرة بدرجة الطابفً وتداعً النظام الدستوري فً العراق

 

 


