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هل يمكن ان يشق المالكي وحدة الشيعة ؟
1
  

 

 
 
 

وتسريب بعض النتائج عبر مراقبي  1024نيسان  30االنتخابي التاريخي يوم بعد الحدث 

الكيانات السياسية وموظفي المفوضية العليا لالنتخابات وبغض النظر عن مدى دقتها 
ومصداقيتها فإن المتفق عليه هو ان قائمة دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء المنتهية 

ئمة االولى من حيث عدد المقاعد، وبغض النظر عن عدد المقاعد مهامه نوري المالكي هي القا

فإن عدد المقاعد المتوقع سوف لن يصل الى ( مقعد  15و  60التي تراوحت بين ) الصحيح 

الذي حصلت عليه القائمة في الدورة الماضية ، باختصار الن قانون االنتخابات ال  98الرقم 

س شعبيته ، اما اذا افترضنا تناقص شعبيته وُدِعمت يسعفه في تحقيق نفس العدد اذا بقيت نف
بفتوى الشيخ بشير النجفي بتحريم انتخاب المالكي فإن عدد المقاعد سوف لن تزيد على ما 

 . تسرب من ارقام
ونتيجة لذلك فإن المالكي هو المرشح االبرز لرئاسة الوزراء لوالية ثالثة هذا اذا كانت دولة 

ية األكبر حسب الدستور ، اما اذا تشكلت كتلة نيابية اكبر من كتلة دولة القانون هي الكتلة النياب
القانون فسيكون من حقها طرح مرشحها لرئاسة الوزراء بدل دولة القانون ، وهذا أمر وارد 

بين المالكي  -بحسب المعلن  -واحتمال وقوعه كبير جداً خاصة إذا نظرنا الى العالقة السيئة 
وكتلة المواطن واألحرار ومتحدون والوطنية من جانب آخر ، ولكن هذا  من جانب وبين األكراد

ال يعني أن المعارضين للمالكي سيشكلون كتلة برلمانية لطرح مرشح لرئاسة الوزراء وذلك 

بل إن نقطة اتفاقهم يمكن حصرها % 200لعدة أسباب منها أن هذه الكتل غير متآلفة ومتفقة 

 . ة المقبلةبمعارضتهم لترؤس الحكومة للدور
إال أن هذه الكتل المعترضة على المالكي يمكن أن تعقد اتفاقاً كلياً يشمل ترشيح رئيس 

مع رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان كما ( الذي يحتاج الى ثلثي أصوات البرلمان ) الجمهورية 

نية في ، وبدون هذه االتفاقات ال يمكن الوصول الى نتيجة قانو 1003هو معتاد في عراق بعد 

( األكراد وكتلة المواطن واألحرار ومتحدون والوطنية )تشكيل الحكومة ، وبما أن هذه الكتل 
معارضة لتسنم المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة فعليها أن ترشح من بينها رئيساً للوزراء 

وهذا  والذي يكون عادة صاحب أكبر عدد من األصوات أو من الكتلة صاحبة األصوات األكثر ،
السيناريو مستبعد كون الكتل آنفة الذكر متقاربة في القوة البرلمانية وفي عدد مقاعدها وبالتالي 

تؤي الى ( المنصب األهم في العراق)قد يخلق هذا االتفاق أزمة بسبب تسمية رئيس الوزراء 
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 . تأخير تشكيل الحكومة لفترة طويلة كما حدث في الدورة السابقة
لوحدته  -الشيعي  -حقيق هذا السيناريو هو تمسك أطراف التحالف الوطني ومما يدعم صعوبة ت

بحسب ما تصرحه تلك الكتل وأن يكون رئيس الوزراء منها حصراً باعتبار الشيعة هو المكون 
األكبر في البلد ويتناسب حجمه مع حجم منصب رئيس الوزراء ، خاصة إذا دخلت إيران على 

 . قة والتي تدفع بأن يكون رئيس الوزراء شيعي مّياالً لهاالخط كعادتها في المرات الساب
أي المواطن واألحرار والفضيلة واإلصالح  -إال أن الكتل الشيعية من دون دولة القانون 

غير قادرين على تشكيل كتلة أكبر تكتسح أي نية أو رغبة من قبل اآلخرين لتشكيل  -وغيرهم 
إضافة الى أن هذه الكتل في حال شّكلت الكتلة األكبر كتلة منافسة لتكون هي الكتلة األكبر ، 

بمفاوضات مع باقي الكتل لتحقق مصالحها  -كطرف قوي  -سوف لن تستطيع أن تدخل 
السياسية واإلستراتيجية ، لذلك ال بد من دخول دولة القانون ككتلة إضافية لتشكيل كتلة نيابية 

ان وبالتالي تسد الباب على أي مساعي مقعد أي حوالي نصف مقاعد البرلم 250قد تصل الى 

 . للمنافسة على رئاسة الوزراء
دولة القانون والمواطن واألحرار والفضيلة ) ولكن تشكيل التحالف الوطني من كل من 

سيجد في طريقه حجر عثرة وهو تسمية رئيس الوزراء ، فمن الطبيعي ( واإلصالح وآخرين 
بر عدد من األصوات أو من الكتلة صاحبة والمنطقي أن يترشح لهذا المنصب صاحب أك

األصوات األكثر وهو نوري المالكي رئيس ائتالف دولة القانون ، إال أن ترشيح المالكي سوف 
لن يروق لألكراد ومتحدون والوطنية والعربية وآخرين للخالفات الجذرية المعروفة ، فاألكراد 

يرونه حقاً مشروعاً لهم ، والسنة لم يروا من حزب الدعوة سوى مرشحين يحاربونهم في ما 
يعانون من تصرفات المالكي ضدهم لهم مؤشرات سلبية  -متحدون والعربية والوطنية  -العرب 

تجاههم ويتهمونه بتصفية قيادات السنة ومنها الهاشمي والعيساوي ، فحتى لو وافق أطراف 
انتخاب رئيس الجمهورية التحالف الوطني على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء ستتعقد مسألة 

وبالتالي فيحتاجون على األقل  -نائب  126أي أكثر من  -الذي يحتاج الى ثلثي مقاعد البرلمان 

 . كما تبين( وهو غير ممكن)أو متحدون ( وهو مستحيل)إما لألكراد 
أما إذا أضفنا معارضة كل من األحرار والمواطن لترشح المالكي فإن هذا سيزيد الطين بلة ، 

كن من غير المقبول أن يترشح عن التحالف الوطني شخص من قائمة لم تحقق األصوات ول
األعلى من بين قوائم التحالف الوطني فهذا مغاير لرغبة الشعب وإرادته ، لذا فأمام التحالف 

 : الوطني عدة خيارات
ضة أن يقبل بترشيح المالكي كونه مرشح أكبر كتلة في التحالف ، وهذا سيصطدم بمعار -2

 . األكراد والعرب السنة
، وهذا سيرفض من قبل دولة ( المواطن أو األحرار )أن يرشح شخصاً من الكتل األخرى -1

 . القانون كونها مخالفة إلرادة الناخب
أن يطلب من كتلة دولة القانون ترشيح شخص غير نوري المالكي مقابل أن يمنح المالكي -3

 . الداخلية كون البلد يمر في معركة مهمة ضد داعشأحد المناصب األمنية مثل الدفاع أو 
 

وهذا الخيار الثالث ربما أفضل الخيارات الثالثة كونه يحقق ولو بعض إرادة الناخب ويمكن أن 
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يرضي جميع األطراف بما فيها دولة القانون رغم أنه خيار مر عليها وعلى نوري المالكي 

رّشح االئتالف الوطني إيراهيم الجعفري عندما  1006شخصياً ، وهو ما تحقق بالضبط في 

لرئاسة الوزراء فرفضه األكراد واضطر االئتالف الستبداله بالمالكي الذي لم يكم معروفاً من 

 : الناحية اإلعالمية ، ولكن من دون القبول بهذا الخيار فالسيناريوهان المحتمالن هي
وخصوصاً )المالكي للدورة القادمة أن يتفكك التحالف الوطني ألن فيه أطراف معارضة لتولي (2

 (األحرار والمواطن
 . لترشيح رئيس للوزراء -من دون دولة القانون  -يتشكل تحالف جديد لتشكيل كتلة أكبر ( 1

وفي الحالتين سوف لن ُيرشح المالكي كرئيس للوزراء ، فإما أن يقبل المالكي بواقع األمر بأن 
ل هذه الظروف ، وعليه إما أن يحافظ على وحدة التحالف الوالية الثالثة ال يمكن أن تكون في ظ

الوطني كغاية إستراتيجية حتى وإن يضّحي بنفسه ومنصبه مقابل أقل الخسائر حيث يمكن أن 
يتولى مكانه شخص من نفس كتلته وبالتالي سيحافظ على إرادة جماهيره ورغبتهم وسيحقق 

قت ممكن في ظل ظروف ربما هو اعرف مطلباً مهماً للعراقيين وهو تشكيل حكومة بأسرع و

 . بها من غيره وتحديات داعش واإلرهابيين في األنبار
ووفق ما تقدم فإن من نافلة القول أن حكومة األغلبية السياسية هي أضغاث أحالم أراد مؤيدوها 

غايات معينة منها انتخابية ومنها لخلق رأي عام ممكن أن يدعمهم عند فشلهم من تشكيل 
للمرحلة المقبلة ، ومع كل ما تقدم فهذه التوقعات يمكن أن تنقض بطفرة من هنا الحكومة 

أوهناك نتيجة ضغط داخلي أو خارجي بحيث تتغير التحالفات ليخرج لنا شخص جديد كما خرج 

 . سنوات 9المالكي قبل 
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نحو مركز عراقي لمكافحة اإلرهاب
2 

 

 
 

اإلرهاب من دائرة التعريف والتحليل إلى دائرة العمل آن األوان لنقل االهتمام بمكافحة  
والتطبيق في دراسة وبحث ثناياها بعد ان اصبح لدى العراق العديد من المصادر والتجارب 
الحية تجاه هذا الموضوع ، إذ لم يعد بإمكان عراقنا شعباً ودولة أن يتساهل تجاه مستويات 

وتوظف الصراع السياسي لتقتل العراقيين  اإلرهاب التي أصبحت تستخدم انحراف في الدين
األبرياء وتستهدف المدن العراقية ، وتحاول مهاجمة مؤسسات الحكومة والدولة بشكل عدواني 
آثم ، وتدق آسفين الوحدة الوطنية وتعيق التقدم باتجاه السالم واإلصالح واالستقرار للمجتمع 

 .العراقي 
  

اذار  23الى  21لي لمكافحة االرهاب والذي عقد في وانطالقاً من مقررات مؤتمر بغداد الدو

اعتماد ستراتيجيات وطنية ) ، عبر توصياته والتي دعا في احد النقاط المفصلية الى  1024

لمكافحة االرهاب تتضمن الجوانب القانونية واالمنية باالضافة الى معالجة كافة اسبابه 
وذلك من خالل التأسيس لنهج بحثي جديد في  ،  (االجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية 

 .مكافحة االرهاب في العراق 
  
إن عراقنا اليوم ال يواجه صراعاً بين افراد ذاته، بل بات يواجه صراعاً من أجل الحياة، وهذا 

تتقدمهم الحكومة العراقية   ماحفز المجتمع العراقي الشتراك نحو قوى المجتمع العراقي
ة والعنف واالرهاب والمعتقدات المنحرفة التي ال تقدم أي أمل فيما عدا لمواجهة قوى الكراهي

 .الهدم والتخريب للمجتمع العراقي 
  
أن العمل لمواجهة مسببات اإلرهاب ال يقل أهميًة عن العمل لمواجهة اإلرهابيين ، ثم اننا بحاجة 

ستراتيجيات مكافحة الى عمليات التحديث والتطوير واإلصالح والتي تعد جزءاً اساسياً من 
 .اإلرهاب، فالدول تستطيع إيجاد سبلها الخاصة بذلك لكنها ال تستطيع أن تقف دون حراك

  
كما أن جهود مكافحة اإلرهاب ينبغي أن تنشر ثقافة التسامح والحوار على الصعيد المحلي 

واإلعالن واإلقليمي والدولي، وأن تأخذ بعين االعتبار أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة 
عبر تقسيم عراقنا ” النصر” العالمي لحقوق اإلنسان ،ال يمكننا السماح لإلرهابيين بتحقيق 
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على أسس دينية أو ثقافية أو عرقية، أو عبر إجبار افراد المجتمع العراقي على مواجهة 
الت لقد أثبت العراقيون أنهم يستطيعون العمل سويًة في العديد من المجا. التطرف بتطرف مقابل

بالغة األهمية لتحقيق دولة الرفاه واالمن واالستقرار، وأن اإلرهاب يمكن دحره، وأن التطرف ال 
يمكنه أن ينجح ، وعلينا ان الننكر أن هناك اختالفات بين فئات المجتمع العراقي لكن الوحدة 

ا لن تكون الوطنية والوطن هما ديدن الوحدة ودمها المشترك بين افراد المجتمع العراقي ، لكنه
 .في النهاية أكثر أهميًة من وحدة العراقيين

  
أن اإلرهاب ليس وليد اليوم ، فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم، اال , ويدرك العراقيين جميعاً 

ان إرهاب اليوم أصبح جريمة منظمة لها طابعها الخاص من حيث التنظيم والتمويل ، ولذا فإن 
جة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز سبل التعاون بين العراقيين أضحوا اليوم في حا

الدول على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ، وذلك لمواجهة دوافع اإلرهاب 
 .ونتائجه والعمل على تجفيف منابعه 

  
ذلك أن اإلرهاب أمسى ظاهرة عالمية ليس في العراق وحده ، وال يرتبط بدين أو مجتمع أو 

فة ، والعراق بات من بين الدول التي استهدفها اإلرهاب وعانى مجتمعها من تبعاته، ولهذا ثقا
كان العراق في مقدمة الدول التي حاربت اإلرهاب بدافع من عقيدته اإلسالمية السمحة، وقيمها 

 .العربية األصلية ، ونخوته العراقية 
  

, فئات الضالة التي ارتكبت جرائمهاإن ما شهدته هذه البالد من حوادث إرهابية من بعض ال
إنما هو في حقيقة األمر ادعاء باطل ال صلة له بعقيدة اإلسالم , مدعية أن دافعها عقدي 

الصحيحة، بل هم أصحاب فكر منحرف حاد عن جادة الصواب وتعاليم اإلسالم السمحة،غذتُه 
 .أفكار دخيلة مما ألحق الضرر باإلنسان والممتلكات

  
لعراقي قد نجح بكافة فئاته في الوقوف ضد هذه الفئة الضالة ، وأظهر العزم إن المجتمع ا

والتصميم على المواجهة بكل حزم واقتدار ، إن اإلرهاب هو في واقع األمر ليس فعالً فحسب، 
من الواجب التصدي له ، ولذا فإن المجتمع العراقي بكافة   لكنه في األساس نتاج فكر منحرف

مكافحته والتصدي له، فبقدر ما يقع على المؤسسات األمنية من  مؤسساتها مسؤولة عن
مسؤولة مسؤولية كبرى عن بناء ( علمية وإعالمية وتربوية)التزامات فإن المؤسسات الفكرية 

وتحصين المجتمعات ضد األفكار المنحرفة , والقيم اإلنسانية السليمة , المفاهيم الصحيحة 
حيث اننا بحاجة , مية ذلك تمام االدراك وعملنا على تفعيله واألفعال الشريرة ، وقد أدركنا أه

ماسة في عراق اليوم الى أنجاز العديد من الدراسات واألبحاث العلمية عن الظاهرة اإلرهابية 

، وذلك من حيث الدافع 1003نيسان  20والعنف في المجتمع العراقي وسبل مكافحته بعد 

الجهود العراقية من خالل التكامل بين المؤسسات والفعل وسبل العالج ، ونأمل أن تتظافر 
االمنية العراقية ومراكز البحوث والخبراء واال كاديمين العراقين من اجل تحمل مسؤولية 

 .مواجهة ظاهرة اإلرهاب ومحاربتها ليعيش اإلنسان العراقي حياة آمنة كريمة
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د سيكون قاصراً عن التصدي لذلك بنا الحاجة اليوم لى التأكيد على أن أي جهد عراقي منفر

الفعال لظاهرة اإلرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الستراتيجي الشامل في التعامل معها 
، والبد علينا ان نتشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت بين فئات المجتمع العراقي بعد 

، والتي امر بها سيادة  1001تجربة كبيرة للعراق كانت منذ اطالق خطة فرض القانون مطلع 

االستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ، والتي اثمرت بعد عام ونيف من الشهور ظهور 
وحتمية التصدي لها عبر جهد , توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة اإلرهاب

ة حقوق خاص, يحترم مبادئ الدستور العراقي والشرعية الدولية, عراقي موحد ومنظم ودائم
ويرسخ الدور المركزي والشامل للحكومة العراقية في , اإلنسان والالجئين والقانون اإلنساني

خصوصاً بعد تبني , تفعيل دورها وفرض ارادة القانون وتحقيق الخدمات واالمن واالستقرار 
الحكومة العراقية ستراتيجية بعيدة المدى تمثلت بستراتيجية مكافحة االرهاب والتي توضح 
الستراتيجية الشاملة لمكافحة االرهاب في العراق ، وهي استراتيجية مكملة لستراتيـــــجية 

والتـــــــي اتخذت من االنسان ( 1029 – 1024) و (  1020- 1001)االمن القومي العراق 

ع العراقي اوالً التنمية البشرية المستدامة هدفاً رئيسياً لها ، والعمل على معالجة قضايا المجتم
 .العراقي برؤية شمولية متعددة الجوانب

  
لكننا علينا ان النستهين بوهن اإلرهاب الذي مازال يمثل تهديداً مستمراً للسالم واألمن 

وال يوجد مبرراً أو مسوغاً ألفعال اإلرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف , واإلستقرار
لينا الدعوة الى ترسيخ قيم التفاهم أو الدوافع المزعومة من جهة ، ومن جهة اخرى ع

والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين فئات المجتمع العراقي والتقارب بين المدركات 
ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض , ورفض منطق صراع الطائفي والمذهبي 

أو قانون ، ثم ان علينا  على العنف وتسوغ الجرائم اإلرهابية التي ال يمكن قبولها في أي دين
التشديد على أن اإلرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة ، 

الدين ، ) وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط اإلرهاب بأي مرجع يتمثل بـ 
 .ينسيساعد في حقيقة األمر اإلرهابي  (الخ … المذهب ، العرق ، القومية 

  
ومن ثم الحاجة إلى منع التسامح حيال اتهام أي طرف، وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون 

المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين فئات المجتمع العراقي المنتمية إلى هويات فرعية البد 
 .ان تندمج تعبر عن الوالء المطلق للهوية العراقية اوالً واخيراً 

  
ال من خالل بناء مركز وطني لمكافحة االرهاب يرتبط بصانع القرار ، ويدعى وهذا لن يتحقق ا

له الباحثين من الجامعات العراقية لتشخيص ظاهرة االرهاب والدوافع والمسببات والعمل على 
وضع الستراتيجيات والسياسات التي تحد من ظاهرة االرهاب في العراق والحد من مموليه 

، وهذا ما يتطلب من المركز الوطني لمكافحة االرهاب بناء برامج وداعميه ودافعية ومؤيديه 
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بحثية متطورة وقادرة على وضع حزمة من السياسات تسهم في تقديم االستشارة السياسية الى 
 .صانع القرار في مجال مكافحة االرهاب في العراق 

  
 استاذ نظرية االمن الوطني}  

  
 النهرينجامعة  –كلية العلوم السياسية 
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3!حسب الطلب.. فتاوى
 

 
من بغداد الى دمشق مرورا بتونس وطرابلس الغرب ومصر، تنقلت الفتاوى السياسية خالل 

السنوات الماضية لتشيع، باسم الدين، القتل والدمار والوحشية بأبشع صورها، ولترسم صورة 
لك الفتاوى، مشاريع سياسية، وراء ت. مليئة بالهمجية لدين رسالته المحبة والتسامح والبناء

استخدام الدين ورجاله، وسيلة لخداع وتجنيد قطعان المغفلين  دأب راسموها ومنفذوها على
فتاوى بالعشرات أصدرها . الذين جّمدوا عقولهم وضمائرهم وتحولوا مطايا بيد تجار الدين

الجهاد، أغلبها صدرت هؤالء بتكفير المسلمين والدعوة الى قتلهم باسم هللا والدين وبعناوين 
من أرض الحرمين الشريفين، تحت سمع وصمت الحكم الرسمي، بل وبتحريك من بعض 

 .أجهزته
اليوم بتنا نسمع من ذات االبواق الكريهة فتاوى تحّرم القتال في ذات المناطق التي أفتوا سابقا 

لسابقة، لم تعجز وكما كانوا يستخدمون الروايات في تبرير فتاوى القتل ا. فيها" الجهاد"بـ
باالمس كنت . كتبهم المليئة بالروايات الموضوعة عن سرد ما يفيد منها اآلن بتحريم هذا القتال

أشاهد مقابلة تلفزيونية ألحد شيوخ الضاللة وهو يبرهن باألدلة الشرعية حرمة قتال الحاكم في 

 .سوريا مثبتا أنه حاكم لم يحارب الشعائر ولم يمنع الدين
وبين التكفير . بساطة يكّفرون ثم يمنحون صفة االسالم لذات االشخاص أو الجهاتهكذا وبكل  

واألسلمة تراق دماء عشرات اآلالف من السوريين، بهذه الفتاوى دون أن يبرر أحد من هؤالء 

 .سبب هذا التبدل
 السياسات تتغير، فتتغير الفتاوى، حرام االمس يصبح حالال أو بالعكس، وكافر االمس الذي تم

تجنيد قطعان البهائم من أصقاع االرض لقتاله، يصبح مسلما ال يجوز الخروج عليه، مع أنه هو 

 .ذاته، لم يكفر سابقا، وال هو أعلن إسالمه اآلن
نفس الجوقة العرعورية التي كانت تصرخ داعية الى الجهاد، تتبارى اليوم في الحديث عن 

السعودية تغيرت، أو باالحرى، تغّير الدور كل ما في االمر ان السياسة . حرمة قتال المسلم
السعودي في المنطقة ولم يعد مسموحا له المساهمة في إدارة القتل في سوريا، فيما يركز 

آخرون، في دورتهم الفتوائية الجديدة، على تحريم قتال السعوديين في البلدان االخرى، وكأنهم 
كما أن اقتصار تحريم القتال في . عوديينيقولون ان فتاواهم السابقة تبقى سارية على غير الس

الساحة السورية، يعني ضمنا ان ارتكاب جرائم القتل الجماعي والفردي في ساحات أخرى 
، فالسياسة التي توّجه هؤالء لم تتغير "الجهاد"كالعراق ومصر وليبيا، ال يزال يصنف في خانة 

 .لم يتغير" الموقف الشرعي"في هذه البلدان، وبالتالي فان 

                                                           
 األخبار -سالم مشكور  3
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الفتوى الدينية لطالما كانت أداة بيد السياسيين، تخدم مشاريعهم وخططهم ، في مجتمعات 
فطرية، ال يزال أغلب أفرادها يرون في رجل الدين ممثال هلل، كالمه كالم هللا، ومخالفته معصية 

ية ضد في ستينيات القرن الماضي اراد عبد الناصر مغازلة المعارضة الدينية االيران. الوامر هللا
االزهر باالعتراف بالمذهب اإلمامي الجعفري وتدريسه في جامعته كما   نظام الشاه، فأوعز الى

 .أنشأ دار التقريب بين المذاهب في القاهرة
كانت السياسة المصرية   وفي المراحل الالحقة وبعد وصول رجال الدين االيرانيين الى السلطة 

شيعي وأغلق دار التقريب، وبات االنتماء الى على تناقض معهم، فاوقف تدريس المذهب ال

 .المذهب الشيعي جريمة يعاقب عليها
كثير من رجال الدين، يساهمون في تحويل الدين الى أداة سياسية، ونجاحهم في هذا يعود الى 

تفشي الجهل وضعف الوعي، وتجميد العقل لدى قطاعات واسعة من الناس، االمر الذي يحّولهم 

 .والجريمة خدمة لسياسات دول وأجهزة مخابرات محلية ودولية الى أدوات للقتل
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. .العراقيةحكومة ما بعد االنتخابات البرلمانية 

التحديات والتوقعات
4 

 

 
 
انتهت االنتخابات البرلمانية في العراق، بكل ما لها وعليها من إيجابيات وسلبيات، وهي  

فيها، بأنها لم تكن انتخابات بالمعنى التنافسي انتخابات وصفها احد المرشحين المشاركين 
 المتعارف عليه،

بل كانت معركة بكل ما لهذه الكلمة من معنى من حيث الخطاب السياسي المتبادل بين 
المتنافسين، واستغالل وسائل القدرة التي يمتلكها كل طرف من أجل التأثير على الناخبين، 

قليمية والدولية ، لجميع األطراف، قبل وبعــد وإضعاف خصومه، واستثمار االمتدادات اإل
االنتخابات من أجل رسم مالمح المرحلة القادمــة، وهي مرحلة سيكون من ابرز تحدياتها، 

 :كيفية تشكيل الحكومة؟، ولكن قبل الخوض في هذه الفقرة، ال بد من اإلشارة إلى ما يلي
طبيعة الصراعات المأزومة التي  إن الحكومة القادمة ستولد والدة صعبة وعسيرة، بسبب-2

تجري بين القوى السياسية في العراق، وانعدام البوصلة الهادية لصّناع القرار، للعمل بما يحقق 

 .الصالح العام للشعب
إن الحكومة القادمة، لن ترى النور بسرعة، وقد تستغرق وقتاً في حال تشكيلها، ال يقل عن -1

 .اتثمانية أشهر إلى سنة بعد االنتخاب
إن الحكومة القادمة، سوف تتشكل في بيئة إقليمية ودولية ملتهبة، تؤثر في سياساتها العامة -3

والتفصيلية، وفي موازين القوة بين شخصياتها القيادية، ومكوناتها السياسية، وستمارس 

 .عليها ضغوط غير نمطية من قبل االستقطابات اإلقليمية والدولية
تواجه تركة ثقيلة من التحديات والمشاكل الموروثة من حكومات  إن الحكومة القادمة، سوف-4

السياسي، ومستوى الخدمات والبنية التحتية،  –ما بعد االحتالل على مستوى االستقرار األمني 
المالية للبلد، ومستوى السلوك والقيم السياسية السائدة،  –ومستوى السياسة االقتصادية 

قة مع اآلخر، ومستوى العالقات الدولية واإلقليمية، فيجب أن ومستوى البنية االجتماعية والعال

 .تكون حكومــة ذات معايير قيادية استثنائيــة، لتنجح في معالجــة وتخطي هذه التحديات
إن الحكومة القادمة ستكون الفيصل في الحكم على إمكانية بقاء العراق كدولة تتمتع بوحدتها -5

اب لمشروع تقسيم العراق، ليأخذ طريقه إلى التطبيق العملي، السيادية الحالية، أو تفتح الب

 .سنة القادمة 25 - 20ضمن مدى زمني متوسط، قد يستغرق الـ 
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بناءاً على هذه المعطيات الصعبة، يمكن أن يتأرجح تشكيل الحكومة العراقية القادمة، بين أربعة 

 :سيناريوهات احتمالية، وكما يلي
 (التفاؤل سيناريو: )السيناريو األول

 حكومة أغلبية وطنية مريحة
يقوم هذا السيناريو على احتمالية حصول إحدى الكتل السياسية المتنافسة في االنتخابات 

البرلمانية على أغلبية أصوات الناخبين العراقيين، وبالتالي أغلبية مقاعد البرلمان العراقي، مما 
صفقات تقوم على المحاصصة مع بقية الكتل، يؤهلها لتشكيل الحكومة، دون الحاجة إلى إجراء 

وتكون حكومة متجانسة ومتماسكة وتعمل كفريق واحد من اجل مصلحة الشعب وتطبيق 
وستكون . برنامجها االنتخابي المعلن، فيما يأخذ بقية خصومها موقع المعارضة في البرلمان

ومة وقدرتها على تنفيذ نتائج هذا السيناريو في حال تحققه كبيرة جدا، على مستوى قوة الحك
برامجها، ومستوى المعارضة التي ستنشغل فعال بمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عند 

تقصيرها، السيما عندما تعمل الحكومة والمعارضة بهدف واحد هو تحقيق المصلحة العامة 

 .وإعادة االعتبار للعراق كشعب ودولة
ثيرة جدا إال أن معطيات الساحة السياسية لكن على الرغم من ايجابيات هذا السيناريو الك

العراقية الحاضرة والمؤشرات األولية لالنتخابات ال تشجع عليه وال تشير إلى إمكانية تحققه، 
وحتى لو تحققت األغلبية فرضا لمصلحة كتلة ما، فستستثمر هذه الكتلة الفرصة لطرد منافسيها 

لوكها هذا مع الصالح العام، طالما واحتكار السلطة لمصلحتها الخاصة حتى لو تعارض س
إذا فهذا . استمرت منظومة القيم والممارسات السياسية السائدة في العراق اليوم على حالها

 .السيناريو مستبعد حصوله، وال يمكن تصوره للحكومة القادمة
 (سيناريو حكومة الشراكة: )السيناريو الثاني

 على المستوى الوطنيحكومة أغلبية على المستوى الطائفي وأقلّية 
يبدو من خالل هذا السيناريو أنه ربما تحصل إحدى الكتل السياسية الشيعية المتنافسة على 

الطائفي، دولة القانون مثالً، تجبر من خالل ذلك، بقية  –أغلبية مؤثرة في فضائها الشيعي 
والتفاوض مع الكتل الشيعية على احترام وجودها، والتحالف معها، بعد فتح قنوات التفاهم 

الكتل الكردية والكتل العربية السنية، لتشكيل حكومة ائتالفية، تعيد إنتاج حكومة الشراكة 
الوطنية الحالية الفاشلة، فتكون الدولة أمام حكومة ضعيفة غير مستقرة، وبرلمان ضعيف غير 

الحكومة قادر على الحسم، فيزداد انحدار دور الدولة على مستوى المدى والقدرة، وقد تلجأ 
االتحادية لتالفي ضعفها، والتخلص من النقمة والسخط الشعبي المتصاعد عليها إلى تفعيل 

مشروع األقاليم أو اإلدارة الالمركزية الواسعة في العراق لنقل كثير من ملفات الحكم واإلدارة 
راعات بين إلى حكومات هذه األقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فتستمر الخالفات والص

الكتل، وتتعمق الشقة بين المكونات على المستوى االثني والديني، وتبقى كثير من الملفات 
والقوانين معلقة في ظل تردي الواقع األمني والخدمي والبنيوي للدولة وتصاعد مستوى الفساد 

كذا في الحكم واإلدارة، وربما سيكون هذا السيناريو هو األقرب إلى التحقق، ولكي تنجح ه
حكومة وتتخلص من سلبيات حكومة الشراكة الحالية عليها تبني قواعد الديمقراطية التوافقية 

الصحيحة والمعمول بها في البلدان المتقدمة التي مرت بأوضاع مشابهة للوضع العراقي 
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الحاضر، وقطعا لن تكون لبنان نموذجا لهذه الديمقراطية ألنها نموذج محكوم عليه بالفشل 
آجال، وفي مقدمة هذه القواعد وأهمها إطالقا وجود النخبة السياسية الممثلة تمثيال  عاجال أم

حقيقيا لمكوناتها االجتماعية، والتي تمتلك نزعة وحدوية حسنة النية في التعامل فيما بينها من 
أجل تصفير المشاكل واألزمات ومنع تراكمها، وتحويل مشاعر االنقسام والتنافر في القاعدة 

ية إلى مشاعر اتحاد وانسجام وتعايش لدى النخبة، تنعكس بشكــــــل واضح في أداء الشعب

 .الحكومــــــة على مستوى التشريعـــــــات والممارســــات
 حكومة اإلنقاذ الوطني: السيناريو الثالث

يعتمد هذا السيناريو على احتمالية عدم حصول أي كتلة سياسية على أغلبية مؤثرة،، وفشل 
تل السياسية العراقية المتنافسة في التوصل إلى صيغة معينة لتشكيل الحكومة القادمة، فتصل الك

بعد مدة زمنية غير قصيرة إلى طريق مسدود، يقنعها بأن الحل الوحيد أمامها هو تشكيل 
حكومة إنقاذ وطني بإطار زمني محدد، تحل البرلمان وتشرف على انتخابات برلمانية جديدة 

خريطة التوازنات السياسية من خالل أشراك الشعب ــــــ بتدخل مباشر من بهدف تغيير 
المرجعيات الدينية، والقوى االجتماعية العشائرية والقبلية، والمنظمات المدنية الفاعلة، والقوى 

لكن . اإلقليمية والدولية المؤثرة، ووسائل اإلعالم المختلفة ـــــــ في حل معضلة الكتل السياسية
سيناريو في اخف المساوئ سوف يطيح بالعملية السياسية الحالية، وسيفتح الباب مشرعا هذا ال

امتحانا عسيرا قد  -مؤسسات وأفراد -الحتماالت كثيرة غير مأمونة العواقب، وسيواجه العراق 
ال يتجاوزه، فتغرق البالد في أتون الفوضى واالرتجال والمشاريع اللحظية غير المدروسة لفترة 

 .طويلة
 السيناريو األسوأ: السيناريو الرابع

يستند هذا السيناريو إلى احتمالية انعدام وجود أغلبية مؤثرة ألي من الكتل السياسية 
المتنافسة، كما في السيناريو الثالث، وفي نفس الوقت تنعدم نزعة التعقل والرغبة في التوصل 

بعا وتنعدم حينذاك رغبة الكتل في إلى حل لديها، مما يترك البلد بال حكومة شرعية حقيقية، ط
التوافق على إبقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال مؤقتة، فتلجأ كل كتلة إلى حلول 

ووسائل متطرفة في التعامل مع منافسيها، وبعد مدة من الصراعات بين هذه الكتل وحواضنها 
قود من جديد إلى تفعيل الشعبية، قد ينفتح الباب مشرعا أمام حرب أهلية عراقية عنيفة ت
قد يكون هذا السيناريو بعيد . مشروع تقسيم العراق إلى ثالث دويالت على أسس طائفية وأثنية

التحقق عند الكثيرين من المهتمين بالشأن العراقي، لكن إلغاء احتمالية وقوعه، يؤشر عجزا 
شروع تقسيم العراق فاضحا في االستقراء والتحليل السياسي، فهناك بعض األقالم تنظر إلى م

إلى ثالث دويالت، البعض يسميها كردستان وشيعستان وسنستان، والبعض اآلخر يسميها بالد 
، ولتالفي وقوع مثل هذا (دولة كردية)وكردستان ( دولة سنية)والغربية ( دولة شيعية)سومر 

قبل كل  السيناريو سيكون من المفيد تجفيف منابع التوتر التي تؤسس له وتدفع باتجاهه من
القوى واألطراف السياسية وعلى اختالف مسمياتها وانتماءاتها الداخلية والخارجية، الن هذا 

 .السيناريو هو السيناريو الكارثي الذي ال يخرج منه احد مستفيدا
أن انزالق العراق ألي من السيناريوهات أعاله عند تشكيل حكومته القادمة، يعتمد اعتمادا كبيرا 

قلية التي تمتلكها نخبه السياسية الفاعلة، ومدى استعدادها للتحول من مرحلة على طبيعة الع
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بناء السلطة وعقلية رجال المعارضة إلى مرحلة بناء الدولة وعقلية رجال الدولة، ولعل من 

 :األمور المفيدة التي يمكن أن تيسر وتعجل عملية التحول هذه هو األخذ بالتوصيات اآلتية
طائفي واألثني قدر اإلمكان عند تشكيل الحكومة، واالنطالق من المعيار تجاهل المعيار ال -

ضرورة امتالك  -.الوطني في رسم مالمح المرحلة القادمة الختيار المسؤول األكفأ واألصلح
مشروع وطني شفاف وقابل للتحقق يستهدف تحقيق العدل في الحكم، والعدالة في التوزيع، 

شرية واالقتصادية، ويستند إلى منظومة أخالقية وطنية رائدها واالستثمار األمثل للثروات الب
التعايش والسلم األهلي وتجفيف منابع التوتر واألزمات، يشرف على انجازه أناس قادرون على 

إجراء تجديد حقيقي للقيادة على  -.فهم بيئتهم الداخلية والخارجية ويحسنون التعامل معها
لية، فالتحـــديات االستثنائية تتطلب قيادة استثنائية قــادرة مستوى العالقات الخارجية والداخــ

 .على مواجهتهــا
جعل المواطن شريكا للحكومة في رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وشريكا لها في معالجة األزمات  -

والتحديات التي تعترضها، وشريكا لها في الفوائد والمغانم التي تكتسبها، وال يكون كما مهمال 
ال تذكره إال عند مواسم االنتخابات، فتخسر الحكومة بهذه العقلية والسلوك الناجم عنها لديها 

  .أهم شركائها ومصدر سلطتها ووجودها
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اطالق نتائج المسح الشامل للعشوائيات في  

العراق
5
 

 الفقراء معيشة مستوى في نوعية طفرة تحقيق بغية

 العراق في للعشوائيات الشامل المسح نتائج يطلق لإلحصاء المركزي الجهاز مرة ألول

 

اظهرت نتائج المسح الشامل للعشوائيات في العراق الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء 

المساكن العشوائية على  عدد 1023بالتعاون مع مديريات البلديات في المحافظات اواخر عام 

مسكناً بنسبة قدرها ( 992346)مستوى محافظات العراق عدا اقليم كردستان والبالغة 

مليون مسكن ( 4.151)من أجمالي عدد المساكن في العراق التي تقدر بحوالي %( 1.3)

من مجموع المساكن العشوائية تلتها %( 33.4)سجلت محافظة بغداد اعلى نسبة قدرها 

في حين سجلت محافظة المثنى اقل نسبة في عدد ( 23.9)محافظة البصرة بنسبة قدرها

 .من مجموع المساكن العشوائية%( 0.4)العشوائية بـالمساكن 

فيما يقدر عدد سكان العشوائيات بحوالي مليونين وأربعمئة الف نسمة يشكلون حوالي 

من مجموع السكان في حين سجلت بغداد النسبة االعلى في عدد سكان العشوائيات %( 6.8)

 سكان العشوائيات من مجموع%( 24.2)تليها محافظة البصرة بنسبة %( 32.2)بلغت 

رئيس الجهاز المركزي / االقدم لوزارة التخطيط  من جانبه اشار الدكتور مهدي العالق الوكيل
 لإلحصاء الى ظاهرة السكن العشوائي في العراق التي تفاقمت في األوان

االخيرة باعتبارها مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تعبر بوضوح عن عجز في البنى  

والخدمات بغية تحقيق طفرة نوعية في مستوى معيشة الفقراء من خالل تدخل الدولة التحتية 
ان " عن طريق أستهداف التجمعات العشوائية التي تعد بؤراً للفقر مضيفا الدكتور العالق 

استراتيجية التخفيف من الفقر قد تبنت برنامجاً ضمن خطتها في توفير بيئة سكن مناسبة لهذه 

مليار دينار ومن تخصيصات الستراتيجية من الموازنة  100راء بتخصيص الشريحة من الفق

لبناء دور سكنية اقتصادية لهم لغرض معرفة حجم المشكلة وعدد  1024االستثمارية لعام 

 التجمعات والمساكن العشوائية وتوزيعها جغرافياً في أنحاء العراق لتنفيذ برنامج االستهداف

 
                                                           

 الجهاز المركزي لألحصاء 5
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مقدمة لدراسة .. العراقيتفعيل التقارب الخليجي 

واقعية
6
 

 
 الفوائد لكسب التفاوض فن خالل من الممكن هذا تعزز والدبلوماسية الممكن فن السياسة
 خارطة رسم في الحكومة إمكانية تحدد العام بإطارها وهي العليا، الوطنية المصالح وتحقيق
 .دوليال المجتمع وسط تمثلها التي الدولة خطائها على تسير التي الطريق

  
 وحاجة بالغة أهمية من تعنيه ما بقدر التفاوض وفن السياسية علم في درساً  المقدمة هذه ليست
 إلسلوب األحيان، بعض في والمأساوية، المتكررة اإلخفاقات عن ناجح كبديل الستخدامها ملحة

 فهم من ا،اغلبه فيه، تتمكن لم طويلة ولعقود المتعاقبة، العراقية للحكومات الخارجية السياسة
 المتاحة األوراق حرق دون من السياسية اللعبة اجادة خلف تختفي التي والفوائد اإلمكانات

 ورائها من مغزى ال عسكرية بأعمال القيام وربما والتهديدات التصريحات خالل من مقدماً 
 .االن حتى تداعياته يعاني العراق زال ما الذي السياسي االنهيار سوى
 وما دبلوماسياً، استغاللها يمكن وكيف الخليجية، بالخالفات العراقي االمر هذا عالقة ما لكن

 ذلك؟ على قادر هو هل واخيراً  للعراق، بالنسبة ذلك من الهدف
 الخليج ودول العراق
 خليجية دولة فالعراق الخليج، بدول العراق تجمع التي العالقة هو طرحه يمكن الذي النموذج

 الخليجية الدول أبرز من اثنين ويجاور العرب شط خالل من الخليج لىع يطل ثانياً، وعربية اوالً 
 الخليجي، التعاون لمجلس الرسمي الراعي السعودية، الجيوسياسي، وضعهما اختالف على
 في مؤثرة كقوة البروز على يعتمد (واقليمياً  عربياً ) سياسياً  خطاً  لنفسها ترسم ان تحاول والتي
 خالل من إيران، تمثله الذي (الشيعي) المد او التطلعات سميهت ما بوجه تقف االوسط الشرق
 الى إضافة معقدة، حسابية عمليات في وزجها المسلحة الحركات ودعم الطائفية التكتالت جمع

 فيها يحتل دولة أي مكانة انعاش الى النهاية في تؤدي قد دولية توافقية جهود أي عرقلة
 تحاول بذلك وهي وغيرها، والبحرين ولبنان والعراق راناي في الحال كما الصدارة مكان الشيعة

 الفكر) خالل من لكن (السني المذهب) عن والمحامي االول اإلسالمي القائد صفة تحمل ان
 .اآلخرين الى تصديره وتحاول السعودية في الحاكمة االسرة تعتنقه الذي (الوهابي

 ان يمكن الذي والدور مكانتها عرفت دولة تماماً، ذلك من النقيض على فهي الكويت، دولة اما
 مهم دور لها كان المنطلق هذا ومن مثالً، قطر تفعل كما تضخيم او مبالغة دون من تلعبه

 العربي المستوى على الجميع كسبت ان بعد الخليجية الخالفات اغلب في ناجح سياسي كوسيط
                                                           

 الشفق نيوز – باسم حسين الزيدي 6
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 على وتفوقت السياسية نجاحاتال من الكثير تحصد ان استطاعت انها كما والدولي، واإلقليمي
 او التقدير في مبالغة دون من الوقت بنفس لكن سابقة، خالفات في وإيران العراق بحجم دول

 .التمدد في اسراف
 بمراحل ومرت والفتور، التوتر بين تراوحت الخليج بدول العراق تربط التي العالقة فان بالمقابل
 الوقت في عليه الحال هو كما التهميش او ي،الخليج البيت من الطرد حد وصلت وحرجة صعبة

 قد الخليجية الساحة الى العراق لعودة الممانع المحور تقود التي السعودية ان ويبدو الحاضر،
 إضافة يعيشها، التي الداخلية السياسية واالزمة للعراق الخارجية السياسية ضعف على راهنت

 قد امر وهو الخليج، وسط له مستقبلي ورد أي لتحجيم ذلك، تحقيق في اإلرهاب، مشاكل الى
 سلباً  ينعكس مما (متقدم سياسي دور لعب من العراق تمكن لو) القائمة المعادالت بعض يغير
 .المنطقة في اهدافها على
 شكلت وقد األخرى، الخليج ودول العراق اضعاف حساب على التمدد تحاول األخرى هي قطر

 السعودية، مع حاداً  خالفا جداً، الصغيرة مساحتها مع تتناسب ال والتي جداً  الكبيرة طموحاتها
 عادة، تفعل، كما (الغسيل نشر) على الجارتان فيه تتناوب تاريخي، خالف باألساس وهو

 (.والعربية الجزيرة) قناتي بالنيابة
 المربحة والصفقات بمصالحه يهتم الذي االعمال برجل تشبيهها، يمكن المتحدة العربية االمارات

 عن بعيداً  الجاد العمل الى تؤدي بطبيعتها وهي اليها، يؤدي ان يمكن ما او الخسارة عن بعيداً 
 ايضاً  تحاول المنطقة، في مهمة اقتصادية كقوة بروزها محاولة جانب الى انها كما العواطف،

 يمكن ما وهذا الصراعات، فيها تكثر التي األوسط الشرق منطقة في توافقي سياسي دور لعب
 .عليها المتنازع الجزر قضية حول إيران مع تعاملها طريقة من حظتهمال

 وعالقات امن من حققته ما على تحافظ ان وتحاول بصمت، تعمل التي الدولة عمان سلطنة
 بالنفس النأي خالل من ذلك تحقيق سبيل في تسعى وهي الجميع، مع طيبة
 بعد األخير، موقفها شهد كما قبلية،مست تبعية الى تؤدي قد مثيرة تحالفات او صراعات أي عن

 انضمام الى ممانعتها عدم اوضحت لكنها سعودية، بقيادة الخليجي االتحاد الى االنضمام رفضها
 .المفترض االتحاد لهذا االخرين
 والتبعية المجاملة من الكثير على تنطوي الخارجية للسياسة مواقفها فان للبحرين بالنسبة

 والسلطة ،(السكان مجموع من %90 يشكلون الذين) الشيعة اطنيهامو من لتخوفها للسعودية،

 في االندماج خالل من السعودي العمق في سوى طبيعي امتداد لها تجد ال (السنية) الحاكمة
 ملكية بإقامة المتمثلة) الشيعة مطالب لتهميش والمفترض المستقبلي االتحاد في وربما المواقف
 في السلمية المظاهرات سحق بعد تم ما وهذا ،(المناصبو للثروات عادل وتوزيع دستورية
 فهد الملك جسر خالل البحرين الى عبوره بعد السعودي الجزيرة درع دبابات خالل من البحرين

 .سعود ال بأموال أنشأ الذي
 ما الداخلية والصراعات السياسية المشاكل من الحالي الوقت في فلديها اليمن الى بالنسبة اما

 االقتتال وإيقاف الوطنية المصالحة خالل من الداخلية اوراقها ترتيب تحاول هيو يكفيها،
 الخليجي المستوى على مؤثرة تكون ان من أضعف بموقف وهي اإلرهاب، ومكافحة الداخلي
 .حاضراً 
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 خليجية؟ خالفات هناك هل
 خليج؟ال دول بين اتفاق هناك وهل خليجي؟ وئام هناك هل هو، الواقعي السؤال يكون ربما

 الكويت، البحرين، االمارات، السعودية،) دول ست على باألساس تعتمد التي الخليجية فالمنطقة
 سياسية ألسباب المهمة االتفاقات اغلب في ،(واليمن العراق) دور تهميش مع (قطر عمان،

 مقدمة او عنهما، كبديل ربما (والمغرب األردن) بضم السعودية رغبة الى إضافة واضحة،
 .االتحاد علتوسي
 من وساطات الى احتاج منها البعض ان بل حادة، وعلنية سرية نزاعات شهدت المنطقة هذه

 .الدول هذه بين الصدع راب يمكن حتى دولية جهات
 خصوصاً  مستمرة، خالفات القطرية السعودية العالقات تشهد الحصر، ال المثال سبيل وعلى
 والمصري والسوري العراقي الشأن لحو خالفهم في حدث كما الخارجي، المستوى على

 من جزء قطر اعتبار الى تعود والتي المتجذرة التاريخية الخالفات الى إضافة وغيره،
 .فيها الحكم نظام قلب بمحاوله السعودية، قطر، تتهم فيما السعودية،

 يرانإل بالميل تتهمها األخيرة وان خصوصاً  للعيان ظاهراً  والسعودية عمان بين الخالف ان كما
 الخليجي التعاون مجلس اقرها التي المالية المساعدات بوقف هددت وقد اللدود، عدوها

 .السعودية تتبناه الذي الخليجي االتحاد الى االنضمام عمان رفضت فيما للسلطنة،
 القرضاوي تصريحات بعد جديدة عالمة وقطر االمارات بين الخالفات سجلت أخرى جهة من

 اتفاقية رسمتها التي الحدود ترسيم حول والسعودية االمارات بين خالفاتال الى اضافة األخيرة،

 .بينهما الخالف هوة من وزادت بحقها مجحفة االمارات اعتبرتها والتي 2814 عام جدة

 حدودية بدئت ربما بها، يستهان ال قد عمان مع ايضاً، خالفات، لها االمارات ان ذلك الى يضاف
 السفن بمنع ردت والتي لعمان، المقابلة حدودها االمارات سورت ان بعد الحقاً  تطورت لكنها

 التجسس خلية كشف مزاعم بعد االزمة لتنفجر اإلقليمية، مياهها بدخول االمارات من المبحرة
 .المعروفة بتفاصيلها عمان داخل اإلماراتية
 القرن ثينياتثال منذ البحرين عليها تسيطر التي خوار جزر حول خالفات لديهما وقطر البحرين
 اعالن الى األحيان، بعض في االمر، تعدى وقد زبارا، لمدينة بالنسبة صحيح والعكس الماضي،

 المحاكم الى بينهما الخالف قضايا رفعت كما متوقعة، لحرب استعداداً  الدولتين بين العام النفير
 .للدولة الحكم نظام إلسقاط محاولته االخر الطرفين واتهم الدولية،

 لكن، مؤثرة، غير او حدودية، خالفات هي جلها في الخالفات ان األولى، للوهلة و،تبد قد
 للدول الحاكمة العائالت وان سيما الحد، هذا عند الخالف قصر يمكن ال كاملة، الصورة لمعرفة

 البدوية والثقافة والتقاليد األعراف دور كذلك بينها، فيما تاريخية خالفات لها الخليجية
 المياه، على والسيطرة للخليج، الرئيسي المورد والغاز النفط ابار حول الخالفو المسيطرة،
 قبل من عليها للسيطرة الصغيرة الخليجية الدول قبل من والخوف السياسية، المصالح واختالف

 .األحوال من حال باي تجاهلها يمكن ال عوامل كلها الكبيرة، الدول
 الخالفات توظيف

 التسبب او الفتنة اشعال بالضرورة، يعني، ال العراق لصالح يجيةالخل الخالفات توظيف ان
 استثمار المقدمة، في أسلفنا كما وانما ،(تسد فرق) البريطانية الطريقة على الخالفات من بمزيد
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 الخالفات حزمة وسط العراق يلعبه ان يمكن والذي المميز الدبلوماسي الدور لتفعيل الخالف هذا
 .للعيان ظاهراً  يبدو ال بعضها كانت وان ول،الد هذه بين المنتشرة

 وسط ناجح كوسيط الثقة كسب من تمكنت ان بعد الدور هذا تمارس زالت وما الكويت قامت وقد
 .الخليجية الخالفات

 على القائم (الحراك دبلوماسيا) العراق ممارسة وراء من الهدف طبيعة الذهن الى يتبادر قد لكن
 مهمة؟ وطنية مصالح لكسب الخليجي الخالف توظيف
 :رئيستين دعامتين على يقوم منها األبرز لكن كثيرة، لذلك األسباب

 نجم الذي والتهميش العراق، على وقطر السعودية فرضتها التي القسرية العزلة من الخروج .2

 إضافة العراق، خليجية في التشكيك حد الى االمر وصل حتى القاتلة، السياسية العزلة هذه عن
 او بصورة والرياضية والثقافية والسياسية االقتصادية األدوار كل عن عزلة في فراطاال الى

 .أخرى
 في بارزا دورا العراق تجاه وغيرها، السعودية، لها روجت التي الطائفية الصورة لعبت وقد

 دول الى الشيعي المد وصول من والتخويف إليران كتابع صورتها ان بعد العزلة، هذه إنجاح
 .باسرها الخليجية الدول تهدد جمة مخاطر من يتبعها وما الخليج

 دول ان اذ العالم، نحول العراق منها ينطلق التي األساسية الدبلوماسية القاعدة تحصين .1

 متفاوتة، بدرجات كان وان وعالمياً  اقليماً  به يستهان ال دبلوماسياً  جواً  تشكل بمجملها الخليج
 العراقيين المفاوضين تمكن مع خصوصاً ) وأخرى بطريقة نهام االستفادة يمكن السعودية وحتى
 التي والتبعية الطائفية المخاوف تبديد واالهم ثقتها، وكسب لها، الضرورية التطمينات تقديم من

 لطلب الخليجي، محيطه وسط قويا حضوراً  للعراق يكون ان المهم ،(العراق تجاه بها تشعر
 الخليج تجاه الفعلي التحرك دون من يتم ال وهذا لمساندة،وا اليه، الحاجة وقت والتأييد الدعم
 .المستقبل في العراقية للدبلوماسية االساسية القاعدة وجعله
 ذلك؟ على العراق قدرة
 :مهمين امرين على يعتمد للبلد العليا للمصالح وتوظيفه الدبلوماسي العمل استثمار على القدرة

 والتي للدولة، الخارجية للسياسات المدى بعيد الدبلوماسي للبناء االستراتيجية األسس .2

 على والتحرك الدبلوماسية، للدعامات األولى اللبنة وضع الى سلفاً، معدة رؤية وفق تهدف،
 .الوقت بمرور تحقيقها أساس

 المكاسب تحقيق خالل من للبلد، العامة الخارجية السياسة رسم في البارع المفاوض قدرة .1

 او صراعات في الدخول وتجنب والحلفاء األصدقاء من المزيد كسب الى إضافة ئر،الخسا بأقل
 أصغر وحتى الخارجية وزير من ابتداءً  ،(البارع المفاوض) كلمة وتشمل منها، طائل ال نزاعات
 .الدبلوماسي السلك في موظف
 النقاش محل ليست مختلفة، سباب ال الحاضر الوقت في معا االمرين يملك ال العراق ان ويبدو
 التفتت لو المتوسط او القريب المدى وعلى بسهولة االمرين هذين تحقيق الممكن من لكن االن،

 .الخارجية سياستها في المفصلي الموضوع لهذا العراقية الحكومة
 :التالية النقاط على التركيز الى يحتاج اليه فالسبيل ذلك، يتم كيف اما



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

21 

 عن البحرين، باستثناء ربما بالهشاشة يصاب ما لباً غا الذي السعودي، المحور احتواء .2

 العزلة من الخروج محاولة الى إضافة قطر، مع العالقات كتعزيز المضادة، الدبلوماسية طريق
 .المهمة الخطوات من وغيرها االقتصادية المصالح وتعزيز بالتفاوض

 استخدام يمكن ثالالم سبيل فعلى االبعد، الهدف لتحقيق األقرب الهدف من االستفادة .1

 .وقطر السعودية مع للعمل مشتركة وارضية دبلوماسية نجاحات تحقيق في الكويتية الوساطة

 حضوره، ويعزز العراق موقف يدعم خليجي محور وتشكيل خليجية، دولة أي اهمال عدم .3

 االمارات اقل، بدرجة وربما الكويت، مع بالتعاون وعمان اليمن من تشكيله يمكن مبدئيا،
 .المتحدة العربية

 وبريطانيا االمريكية المتحدة الواليات وباألخص وعالمياً، اقليمياً  المؤثرة بالدول االستعانة .4

 تقف سوف التي الدول على والضغط العراقي،-الخليجي التصالح مرحلة لدعم األوربي، واالتحاد
 .وقطر كالسعودية التقارب هذا بوجه

 واالنطالق ثقتهم، وكسب الخليج، لدول الحاكمة العائالت مع ةطبي عالقة إقامة على التركيز .5

 .انتظارها من بدالً  المبادرات تقديم من

 فتح خالل من السعودية، مع السياسي الجمود لكسر (األمريكي المفتاح) من االستفادة .6

 داموانع الخالف اواصر كسر بعد واسعة، تفاهمات على القامة العالقات من وجدية جديدة مرحلة
 التي االمريكية، المتحدة الواليات قبل من مباشرة برعاية يتم هذا كل طبعاً، الطرفين، بين الثقة
 .المشتركة المصالح من عقود ثمانية من كثر ال يمتد بتاريخ السعودية حلفاء اقوى من تعتبر
 جهدال كما تماما   الدبلوماسي، الجهد الى ويحتاج تاريخه، من حساسة بمرحلة يمر العراق

 اآلن يمارس الذي الممل، الروتيني بالعمل يتم ال الجهد وهذا اإلرهاب، ضد معركة في العسكري
 مستقبلية، استراتيجية برؤى للتخطيط بالمبادرة بل العراقية، والسفارات الخارجية أروقة بين
 وسط مهمه مكانة تحقيق في ينجح ان للعراق ويمكن حين، بعد ولو المكاسب حصد اجل من
 الخارجية للسياسة القرار أصحاب بها يفكر التي الطريقة تغيير استطاع إذا الدولي جتمعالم

 االمريكية المتحدة الواليات بين مهم تقارب من تحقيقه تم ما الى نشير ان ويكفي العراقية،
 السلمي، الحل نحو والطموح التفاوض وفن للدبلوماسية نصراً  بحق، اعتبرت، والتي وإيران
 القائمون احسن اذا يتعاطاها ومن السياسة عالم في التحقيق مستحيل شيء ال ان وحبوض ليدلل
 .بجد والعمل التدبير عليها
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كارثة اقتصادية تهدد بناء الدولة .. البطالة المقنعة 

الجديدة
7
 

 
 اصابتها خشية عنها للسؤال فاضطررت ، الشارقة في تسكن التي اخبارصديقتي عني انقطعت 

 قيد على بل الحياة قيد على البقاء ليس ، يبدو كما البقاء اجل من تناضل كانت لكنها بمكروه

 .العمل
 

 وتقديم االبداع بضرورة العاملين محاصرة على العمل نظام يقوم العربية االمارات دولة ففي
 ، فيه يستمرون فلن واال ، نوعه كان مهما العمل لتطوير ومقترحات ومبادرات جديدة افكار
 بها نحلم برفاهية العيش لتواصل بالجديد عملها مجال رفد على اليوم طوال صديقتي تعمل اولذ

  ..العراق في
 

 العاملة طاقاتهم على فيها المسؤولون يعتمد حين المجتمعات وتنجح الدول تتطور الطريقة بهذه
 الجنوبية اوكوري اليابان مثل دول ازدهرت وهكذا ، للبلد منافع يحقق وبشكل مواهبهم بتحفيز

  ..والصين االوروبية والدول المانيا ومثلها طاحنة حروب من خروجها بعد
 
 وتدهور البلد تأخير في تسهم عدة مشاكل من تعاني الحكومية المؤسسات مازالت ، العراق في

 " الدولية العمل منظمة تعرفها كما الثانية وتعني ، المقنعة والبطالة البطالة منها ، اقتصاده
 منهم اثنان او فرد يؤديه ان يمكن واحدا عمال ويؤدون واحد مكان في معا يعملون افراد وجود

  ..عملهم من ملموس حقيقي انتاج هناك يكون ان ودون "
 

 ..وغيرة نفاق
 لعدم والكافتيريا الدائرة اروقة في الموظفين عشرات يتكدس ، الثقافة لوزارة تابعة دائرة في

 نفسه فسيجد ، مقعد مجرد او ومقعد طاولة على منهم حصل من اما ، يشغلونها اماكن وجود
 دامت ما النهار طوال ينجزونه عمل أي يملكون ال الذين الموظفين من مجموعة ضمن فردا

  ..خدمية ليست دائرتهم
 

 حل بعد الثقافة وزارة موظفي ضمن انفسهن وجدن الالتي االعالميات من واحدة ، عبدهللا ايمان

                                                           

 (نينا)الوكالة الوطنية العراقية لألنباء  – عدوية الهاللي  7
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  ..للوزارة تابعة صغيرة دائرة على تنسيبها وتم االعالم وزارة
 

 تعاني فهي ، عدة ومجالت صحف في نتاجاتها وتنشر تمارسها ومازالت الصحافة تهوى وألنها
 تجد وال اعالمية كأية كومبيوتر جهاز او مناسبا مكانا تمنحها لم التي دائرتها في البطالة من

 ..العراق بها يمر التي الظروف بسبب ةالثقافي االنشطة شحت ان بعد تفعله ما فيها
 

 الشارع الى الخروج الى تحتاج كاعالمية لمهنتها العمل رؤساء تفهم عدم من ايضا تعاني ايمان
 فهي ، عملها تخدم التي والمناسبات والمؤتمرات التجمعات وحضور المجتمع مع والتفاعل
 قطع غالبا فينتظرها لخروجا او الغياب الى اضطرت وان والغياب الحضور بقائمة محكومة
 الجميع سيرغب ، مهم لظرف بالخروج المدير لها سمح فاذا ، والغيرة النفاق بسبب الراتب

  ..المدير ضد وربما ضدها شكوى يقدمون او بالخروج
 

 عدد يفوق بينما االصلية مهنته يمارس ال فمثلها ، المقنعة بالبطالة يجري ما ايمان وتصف
 توزيع عملية في الوزارات من تنسيق هناك وليس ، الدوائر تستوعبه الذي الحد الموظفين

 ..الموظفين
 

 تغص الدوائر كانت اذا البطالة من اصال يعانون الذين الخريجين تعيين كيفية عن وتتساءل

  !!المقنعة البطالة فيها وتسود بموظفيها
 

  ..اقتصادية كارثة
 الغاء الى يعود المقنعة البطالة انتشار ان مالسال عبد جمال الدكتور االقتصادي الخبير ويرى
 تلك موظفي على االبقاء الحكومة ومحاولة والمصانع المعامل بعض وتوقف الدوائر بعض

 تستوعبهم ال الذي الوقت في ، بالتالي الفقر نسبة وخفض رواتبهم الستمرار والمعامل الدوائر

  ..فقط الدوام لمجرد الدوام الى فيضطرون اليها تنسيبهم تم التي البديلة الدوائر
 

 انتشار الى ادت ، الفقر الى المؤدية االسباب الى اضافة االسباب تلك ان الى السالم عبد ويشير
 المرأة ان مؤكدا ، المنتجة االيدي جهود ضياع الى ادى ما ، والحقيقية المقنعة البطالتين
 الى عائلتها تحتاج بينما عملها مقر في شيئا تقدم ال فهي االمر هذا من غيرها قبل متضررة
 لكنها لوقتها ضياعا بل وذاتها لقدراتها اثباتا خارجا عملها يعتبر فال وبالتالي الحقيقي جهدها

 بعد حقوق من ذلك على يترتب وما الراتب الى الماسة لحاجتها االستمرار الى بالتأكيد مضطرة

  !!التقاعد
 
 االونة في التنظيم او الحزب او للطائفة الوالء تحول ان حميد فارس الباحث يرى ، جهته من

 غير من وهم سياسية او انتخابية الغراض المعينين الموظفين من جيشا افرز ، االخيرة
 العامة الميزنية ترهق ضخمة مبالغ الدولة لهم تصرف بينما ، الوظائف تلك في للعمل المؤهلين
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 التي ( الوطنية ) الشخصيات حمايات وهو الوطنية الميزنية ونهب الرهاق آخر مثال وهناك
 كارثة الى البلد وتجر ( المقنعة البطالة ) خانة ضمن تندرج والتي انتخابية دورة كل تفرزها

  ..اقتصادية
 

 لممارسة الوظيفة اغلبهم غادر الذين السياسيين المفصولين شريحة الى ايضا حميد ويشير
 بينما ، التعويضات على وحصلوا وظائفهم الى البند هذا تحت عادوا ثم السفر او تجارية اعمال
 االجدر وكان ، فقيرة رواتب لقاء الظروف اقسى تحت العمل الحقيقيون الموظفون واصل

 فقده الى ادت السباب طورد او اعتقل او سجن او حوكم لمن الحق هذا تمنح ان بالحكومة

  !!لوظيفته
 

 تستجيب الحكومة يجعل النفط ايرادات ارتفاع ان بريهي احمد الدكتور االقتصادي الخبير ويرى
 فتظهر لالداء الفنية الشروط تعينها التي االحتياجات فوق الدولة منتسبي اعداد زيادة الى

 المستويات يالئم بما للدخل مصدر الى ضاغطة الحاجة ألن الحكومة قطاع في المقنعة البطالة

  ..للمعيشة المقبولة
 

 الحكومي الراتب رفع في االستعجال الى ، مقدما الجديد النظام بمكاس الظهار الرغبة وادت

 .الدولة في العمل على الطلب الهب بفارق الخاص القطاع في المشتغل دخل متوسط فوق
 

 تتكاثر وبالنتيجة العاطلين لكل يتسع ان يمكن ال التوظيف استمرار ومع الحكومي القطاع لكن

 ..حكومية وظيفة على يحصلوا لم نمم والحرمان بالغبن يشعرون من اعداد
 

 والصناعة الزراعة وخاصة الحكومي وغير النفطي غير القطاع تنمية في الحل بريهي ويجد
 العاملة القوى عرض الستيعاب واعمار بناء من باالستثمار المرتبطة واالنشطة التحويلية
 وبالتالي الالئقة ةالمعيش لمتطلبات يكفي لدخل المشتغلين باكتساب تسمح مناسبة بانتاجية

  ..المستقر التوازن الى العراقي االقتصاد وصول
 

 ايدي الى ابنائها وتحويل المقنعة البطالة لمعالجة حلوال الخفاجي خالد والباحث الكاتب ويعطي
 من وحمايته ( والزراعي الصناعي ) الخاص القطاع دور تفعيل طريق عن للدخل مدرة

 .الرديء المستورد االنتاج لصالح الفعلية الخدمة من جتهاخر التي العادلة غير المنافسة
 

 العاملة لاليدي مستقطبا ليعود المعطلة االقتصادية القوانين تفعيل ايضا الحلول ضمن ومن
 عن العبء لتخفيف العام القطاع من عنهم التخلي سيتم للذين اضافية عمل فرص ويوفر

 تشغيل خالل من العام القطاع في قيةحقي عمل فرص خلق الى اضافة ، العامة الموازنة
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 الناتج مستوى رفع على قادرة جديدة اخرى وانشاء وتوسيعها المتوقفة االنتاجية المشاريع

 .والسياحة والزراعة الصناعة في القومي
 

 بحق الوظيفة من والفصل واالقالة كالطرد الرادعة االدارية العقوبات بتشديد الخفاجي ويطالب
 الفصل ومدعي كالمزورين استحقاق دون مناصبهم شغلوا الذين ومن ينوالمفسد الفاسدين

 ..السياسي
 
 الدوائر ادارات وابعاد المقنعة البطالة حجم من للتقليل التقاعدي السن خفض الى يدعو كما

  ..التكنوقراط من اكفاء اشخاص الى واسنادها الحزبية المحاصصة عن العامة
 

 المقنعة البطالة على القضاء في ، الجديدة الحكومة مدتهااعت لو ، الحلول هذه ستسهم ربما

 .اقتصاده وتنمية البلد بناء طريق في عثرة حجر تقف اقتصادية محنة من البلد وانقاذ

 
 


