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االنتخابات العراقية تسلط الضوء على فجوة يف السياسة األمريكية 
 
  1 برايف كاتوليس

 ،آذار االختبار األقصى للتحوؿ الدميقراطي اذلش يف البالد/مارس 7دتّثل االنتخاابت النيابية اليت ستجرى يف العراؽ يف  
القلب، سوؼ ختترب االنتخاابت ادلقبلة فكما يستخدـ طبيب القلب آلة العدو لفحص ادلؤشرات احليوية لدى مريض 

بغض . 2005مدى تطور ادلؤسسات واآلليات السياسية العراقية منذ اجلولة األخرية من االنتخاابت الوطنية يف العاـ 
النظر عن النتيجة، يتيح قياـ حكومة جديدة يف العراؽ فرصة أماـ إدارة أوابما كي تربط سياستها يف العراؽ مبقاربة 

. ية أكثر دتاسكاً للشرؽ األوسطاسًتاتيج
أظهرت انتخاابت احملافظات اليت أجريت العاـ ادلاضي يف العراؽ بعض ادلؤشرات الباعثة لألمل واليت ابدت يف نفس 

ائتالفات جديدة تنادي جبداوؿ أعماؿ –فقد شّكل صعود قوى سياسية جديدة. الوقت تفاوات عن حدوث تطور سياسي
الذين )اؿ مذىبية انقسامية، والتزاـ أكثر نشاطاً من جانب رلموعة أوسع من الفاعلني السّنة قومية بداًل من جداوؿ أعم

، وقادة جدد وأحزاب جديدة يتحّدوف القادة واألحزاب (وقف عدد كبري منهم على اذلامش يف االنتخاابت ادلاضية
. مؤشراً ابعثاً لألمل عن حتوؿ دميقراطي أكثر ترسخا–ادلسيطرين

ما مدى صالبة األسس اليت يقـو عليها تعزيز . ظاىر اخلارجية، تبقى أسئلة أكثر جوىرية من دوف أجوبةلكن خلف امل
احلرايت، مبا يف ذلك احلرايت الدينية، واحًتاـ األقليات واحلماية من انتهاكات حقوؽ اإلنساف؟ تقّدـ تقارير صادرة 

. وضاع حقوؽ اإلنساف، صورة قادتة عن االنتهاكات ادلستشريةحديثاً عن وزارة اخلارجية األمريكية ومراقبني مستقّلني أل
فضاًل عن ذلك، تثري التقارير، عن استغالؿ حكومة ادلالكي للقوى األمنية العراقية هبدؼ حسم معارؾ سياسية، سلاوؼ 

ية واإلثنية ما مدى االحنسار الفعلي لالنقسامات ادلذىب. بشأف ما إذا كانت تلك القوى ستبقى زلايدة سياسياً أـ ال
الداخلية يف العراؽ؟ لقد استغرقت الفصائل السياسية األساسية أشهراً لالتفاؽ على قواعد االنتخاابت، وكانت الطرؽ 

. غري الشفافة اليت اسُتخِدمت يف منع عدد كبري من ادلرشحني من الًتشح، مثرية جداً للقلق
د من العنف، واستمر ىذا اذلدوء النسيب بعد على احل 2008-2007ساعدت زايدة عدد القوات األمريكية يف 

غري أف تراجع العنف مل يؤدِّ إىل إحراز . انسحاب القوات األمريكية من ادلدف، ابستثناء عدد قليل من اذلجمات القوية
ُلص تقوميات نزيهة للمعايري اليت ُحدِّدت يف تشريع الكونغرس األمريكي قبل ثالثة أعواـ. تقّدـ سياسي كبري ايري مع–ختخ

إىل أف القادة العراقيني مل حيققوا الكثري من التقدـ –منسّية منذ وقت طويل إدنا بدائية لقياس التحّوؿ السياسي يف العراؽ
مل يتم الوفاء بوعود اإلصالح الدستوري اليت ُقِطعت عشية . حىت اآلف يف تسوية مسائل جوىرية متعلقة بتقاسم السلطة

                                   
  2010شباط، /فرباير 16ابحث وكاتب يف مركز التقدـ األمريكي يف واشنطن ،  1

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جهة مستقلة – اإلستراتيجية مركز أضواء للبحوث والدراسات
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

2 

الكردي يف كركوؾ، -وال يبدو أف ادلسائل األساسية، مبا يف ذلك االنقساـ العريب. 2005االستفتاء على الدستور عاـ 
واليت حّددت آلية لتسوية أوضاع )من الدستور العراقي اليت مل توضخع حيز التنفيذ  140واألراضي ادلتنازع عليها، وادلادة 

. ، تسري على طريق احلل(األراضي ادلتنازع عليها يف مشاؿ العراؽ
يف األشهر الثمانية . واشنطن، فًتّكز إدارة أوابما اىتمامها أكثر على ادلشاكل الداخلية وأولوايت أخرى يف اخلارج أما يف

عشر األخرية، حتّوؿ مركز الثقل يف سياسة األمن القومي األمريكية يف الشرؽ األوسط حنو الشرؽ، مع حصوؿ أفغانستاف 
ىبة للسياسة األمريكية ىناؾ، ومع ازدايد االىتماـ الدبلوماسي إبيراف على مزيد من اجلنود واألمواؿ بعد مراجعة مس

، واضحة 2010كانوف الثاين /يناير 27كانت رسالة الرئيس أوابما احملورية حوؿ العراؽ يف خطاب يف . وابكستاف
لة اسًتاتيجية أكرب من وال تزاؿ أسئ. سوؼ تغادر القوات األمريكية العراؽ دتاماً كما وعد عند ترّشحو للرائسة: وسلتصرة

أي عراؽ تًتؾ الوالايت ادلتحدة وراءىا، وما ىو موقعو يف االسًتاتيجيا األمريكية األوسع يف ادلنطقة؟ : دوف أجوبة
سوؼ ندعم احلكومة العراقية يف إجرائها لالنتخاابت، وسوؼ نستمر يف الشراكة مع "قاؿ الرئيس أوابما يف خطابو 

. ويف الواقع، ال تزاؿ إدارة أوابما منخرطة وملتزمة بقوة يف العراؽ". الشعب العراقي لًتويج السالـ واالزدىار يف ادلنطقة
وال . يفوؽ عددىم يف أفغانستاف 2010نود األمريكيني ىناؾ مع بداية عاـ ففي ادلعيار األكثر تبسيطية يبقى عدد اجل

تزاؿ السفارة األمريكية يف بغداد األكرب يف العامل، وقد ابشرت إدارة أوابما تطبيق برامج هتدؼ إىل الوفاء بوعود اتفاؽ 
كما . إلرساء أسس عالقة ثنائية شلّيزة اإلطار االسًتاتيجي الثنائي الذي حيّدد نشاطات أمنية واقتصادية وتربوية وثقافية

أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية الشهر ادلاضي عن مبادرات جديدة لإلبقاء على وجود واخنراط قويني يف العراؽ يف مسائل 
. مثل تدريب الشرطة والتنمية االقتصادية

، واخلالؼ األخري  وبذلت الوالايت ادلتحدة أيضاً جهوداً حثيثة للتدخل يف النقاش حوؿ القانوف االنتخايب اخلريف ادلنصـر
كانوف الثاين، كما التقى عدداً /توجو انئب الرئيس جو ابيدف إىل بغداد يف يناير. حوؿ منع بعض األعضاء من الًتشح

راقيني آذار، بيد أف العديد من القادة الع/كبرياً من الشخصيات العراقية اليت زارت واشنطن تباعاً قبل االنتخاابت يف مارس
. انتقدوا ىذا التدّخل علناً معتربين أنو مل  دي نفعاً 

طواؿ السنوات . يف الواقع، مل يعد واضحاً حجم النفوذ الذي حتتفظ بو الوالايت ادلتحدة لصوغ النتائج السياسية يف العراؽ
ايسة الشيعية أو على رأب األخرية، ابلغت الوالايت ادلتحدة يف تعظيم قدرهتا على التأثري يف النزعات على غرار الس

لقد مارست الوالايت ادلتحدة أتثرياً كبرياً يف إعادة بناء القوى األمنية . الكردية يف نينوى أو كركوؾ-االنقسامات العربية
مل تطلق ابلضرورة حقبة جديدة  2008-2007لكن زايدة عدد اجلنود األمريكيني يف . العراقية يف األعواـ القليلة ادلاضية

عاوف وادلصاحلة بني الفصائل ادلتنافسة يف العراؽ، و من غري الواضح بعد إىل أي حد سوؼ ُتًتجخم ىذه ادلساعدة من الت
. األمنية إىل حتوؿ سياسي يف العراؽ
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ما ىو موقع العراؽ يف اسًتاتيجية إقليمية أوسع؟ لقد : ىناؾ سؤاؿ أكرب مل جتب عنو السياسة األمريكية يف العراؽ
أوابما يف سنتها األوىل ذلجة جديدة ابإلمجاؿ يف احلديث عن اخنراطها يف الشرؽ األوسط، وظهر ذلك استخدمت إدارة 

اإلسرائيلية، -وانطلقت يف مسار دبلوماسي قوي على اجلبهة العربية. يف اخلطب اليت ألقاىا الرئيس يف كل من مصر وتركيا
. سب ملموسةلكن اجملهودخين مل يسفرا بعد عن مكا–ومّدت يدىا إىل إيراف

إذا كانت التطورات . و مل حتدد إدارة أوابما بعد اسًتاتيجيتها اإلمجالية للشرؽ األوسط وموقع العراؽ يف تلك ادلقاربة
السياسية األخرية داخل العراؽ تشري، كما يقوؿ بعض احملللني، إىل أف البالد تقًتب أكثر من الدوراف يف الفلك اإليراين، 

األوسع للسياسة األمريكية؟ كاف العراؽ حيتل مكانة ابرزة يف االسًتاتيجيات اإلقليمية األوسع فما معٌت ذلك لألىداؼ 
فقد كاف يف زلور أجندة احلرية اليت وضعتها إدارة بوش، وكاف النصف الثاين يف سياسة احتواء : لإلدارتني السابقتني

. مزدوجة كانت تشمل إيراف يف ظل إدارة كلينتوف
أوابما أف حتدد بوضوح أكرب نظرهتا إىل الدور الذي تضطلع بو العالقة الثنائية مع العراؽ يف اسًتاتيجيا يتعنّي على إدارة 

وسوؼ تُنِتج االنتخاابت حكومة . أوسع هتدؼ إىل نزع فتيل التشّنجات وتعزيز االستقرار يف منطقة اخلليج األوسع
. متماسكة يؤّدي فيها العراؽ من جديد دوراً مهماً  سلتلفة، لكن إدارة أوابما مل تشكل بعد اسًتاتيجيا إقليمية
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