
يغ صيغاً بعد سقوط النظام البعثي اجملرم وصعود قوى سياسية كانت مضطهدة ومظلومة من قبلو حاول اجلميع استثمار وجوده وقربو من مصدر القرار ليص
حتديداً ، دستورية وقانونية ويضع خططاً سياسية ليتجنب عودة نظام دكتاتوري شبيو للنظام العفلقي ، فاألكراد خيشون من صعود القوميني والعرب 

ذرون من صعود السنة ألن أغلب نظام صدام كانوا من أىل السنة أو شلن حيسبون على أىل السنة ، والعرب السنة يتخوفون من انتقام الكرد والشيعة يح
درايل حتكم فيو األقاليم والشيعة منهم بسبب تشويو صورهتم من قبل صدام وزابنيتو ادلقبورين ، فتوصل اجلميع اىل أن يكون نظام احلكم احتادي أو يف

ية واليت بصورة كبرية وتكون احلكومة ادلركزية أقل سطوة وقوة ، فكان البعض يريد أن تكون احلكومة ادلركزية ىامشية أو صورية وحكومة اإلقليم قو
وليست ( أي احلكم الال مركزي)إدارية  رفضها قسم آخر ألن ذلك يدعو اىل تقسيم العراق يف ادلستقبل ، وطالب البعض أبن تكون الفيدرالية فيدرالية

، ويرى آخرون أن النظام سياسية على األقل يف الوقت احلاضر فتعطى احملافظات صالحيات أوسع شلا ىي عليو اآلن من دون أن تشكل وزارات فيها 
. ادلركزي ىو الذي حيفظ العراق من التقسيم 

، ويبيد اجلميع وية يزعم البعض أهنا حتفظ كياهنم ودتنع رجوع نظام مشويل حيكم ابحلديد والنار طبقاً دلصاحل فئوىكذا كانت اآلراء منقسمة ومتباينة  
متساوية من اجلميع جيب أن يتم التنازل من قبل كل طرف والتقرب ابجتاه اآلخر لكي يثبت وطنيتو أوالً  على مسافة ولتوحيد اآلراء والوصول اىل نقطة
: ضع احلل الوسط بني ىذه اآلراء ادلتباينة ولكي خنتصر الطريق للسادة السياسيني نقول ولكي يفك األزمة اثنياً ، ولكي ن

سواء كان على أساس فيدرايل )مبا أن اجلميع يريد عراقاً موحداً ولكن بشرط عدم عودة نظام دكتاتوري قد يستأثر ابلسلطة جيب وضع نظام ال مركزي 
لك ، فمن يريد نظاماً مركزايً بال أقاليم ديكن رده بضماانت ىي أن تكون احلكومة ادلركزية ذلا وخصوصاً وأن الدستور يكفل ذ( سياسي أو إداري

بيد احلكومة ادلركزية  والعسكرية السياسة اخلارجية والسياسة ادلالية والسياسة األمنية، فمثالً  ىامشيةصالحيات إسًتاتيجية واسعة وليس صالحيات 
األقاليم أو احملافظات ، كما ديكن إقناعو مبا ىو موجود على أرض الواقع فها ىي احلكومة العراقية احلالية حتكم يف ظل رجوع اىل وابقي اجلزئيات ديكن ال

لتقصري ىذه احلكومة يف رلاالت األمن واخلدمات وغريىا رغم مشاركة والكل معًتض ومنتقد ( ابستثناء كردستان)نظام أقرب للمركزي من الال مركزي 
. السياسية العراقية فيها أغلب األطراف 

اق يف ظل بقي اخلالف الثاين وىو أن ىل النظام الال مركزي ىو فيدرايل سياسي أم إداري ؟ وىذا خالف أبسط على األقل يف ادلستقبل القريب ، فالعر
حة أن يقحم السياسيون أنفسهم بوضع أقاليم الظروف الراىنة يعاين من أزمات عديدة منها سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وغريىا ، فليس من ادلصل

افظات سياسية ذلا وزارات وبردلان ودستور فهذا يزيد الوضع إرابكاً ، لذلك من الضروري أن نسعى ابجتاه نظام المركزي يعطي صالحيات أوسع للمح
يف احلكومة ادلركزية والربدلان العراقي ، فبمجرد أن خصوصاً وأن احملافظات تدار من أشخاص منتخبني من قبل أىل احملافظة ومن قوى سياسية مشًتكة 

ب على تفتح الصالحيات وتوسع ديكن أن يقدم رللس كل زلافظة الكثري من اخلدمات وكذلك يكفي احلكومة ادلركزية مؤونة كثري من ادلشاكل اليت حتس
. غري كفوئني والوضع األمين داخل احملافظة وغريىا كثري اء الفاسدين والطع األراضي وإقالة ادلدرإذا مل تعاجل مثل توزيع ق ادلركزحكومة 

أىم إقليمني يراد تشكيلهما على ىذا بقيت نقطة مهمة حتسب كسلبية على دعاة الفيدرالية السياسية بصالحيات واسعة لإلقليم وىذه النقطة ىي أن 
، بقي أن يسعى ( الشيعي)والثاين إقليم الوسط واجلنوب ( ليووىو مشكل ومن الصعب تقليل صالحيات مسؤو)األساس ىو إقليم كردستان يف الشمال 

. العرب السنة لتشكيل إقليم ذلم لكي حيفظوا مصاحلهم اليت يتخوفون من انتهاكها نتيجة انتقام الكرد أو الشيعة منهم كما ذكران سالفاً 
والعرقي أن ينسوا إقليم كردستان والوضع ادلستقر لإلقليم ألن ىذا اإلقليم على األساس الطائفي ذين يفكرون بتشكيل ىذه األقاليم وعلى الساسة ال

وتشكل يف أجواء ختتلف عن األجواء احلالية لباقي زلافظات العراق ، كما أهنم مروا أبزمات سياسية واقتصادية عديدة ( سنة 15)تشكل قبل أكثر من 
قومي ، فال يتصور أحد أن تشكيل إقليم يشابو إقليم كردستان سينعم هبذه السرعة مبا ينعم بو وقد توحدوا بعد مرور ىذه الفًتة الطويلة لتوحد ىدفهم ال

ايسيون األكراد ىذا اإلقليم من استقرار ، فضالً عن أن بعض ما ديتاز بو إقليم كردستان ال يصب يف مصلحة العراق مثل القوة السياسية اليت ديتلكها الس
بينما جتد الساسة الكرد ذلم مخس الربدلان العراقي تقريباً ومناصب حيوية وسيادية يف حىت حكومة ادلركز تدخل بو حبيث أن إقليمهم ال حيق ألحد ال

واضح تضعف  السلطة التنفيذية ادلركزية ابإلضافة اىل أعضاء رلالس احملافظات يف خارج إقليم كردستان وخصوصاً كركوك ، فهذه القوة السياسية كما ىو
وال حتكم إقليم كردستان ، فادلطالبة إبقليم يشبو إقليم كردستان ( زلافظة 15)ة حبيث أن احلكومة ادلركزية من الناحية العملية حتكم فقط احلكومة ادلركزي

 ضعفمن حيث القوة السياسية واالقتصادية ولو صالحيات سياسية واسعة خصوصاً يف اجملال العسكري ولو استقالل اقتصادي ىذا ابلتأكيد سوف لن ي
كما أن اإلجيابيات اليت . وىذا سلالف إلدعاءات أغلب السياسيني العراقيني احلكومة يف ادلركز فقط بل سيقسم العراق اىل دويالت دتثل تلك األقاليم 

عن الرأي واالختالف يتمتع هبا إقليم كردستان ترافقها سلبيات كثرية ال ديكن فصلها عن واقع السياسيني العراقيني مثل حقوق اإلنسان وحرية التعبري 
مي يشاهبو السياسي والدخول يف حرب أىلية كلياً أو جزئياً ، فكما أن األكراد دخلوا يف حروب وخالفات بني احلزبني الرئيسيني كذلك فإن تشكيل إقل

. سيتعرض لنفس ما تعرض لو األكراد 
ا سيذكران ابلتكتالت اليت تشكلت على نفس النهج فهناك تكتل كردي فإذا تشكلت أقاليم هبذا الشكل إقليم كردي وإقليم شيعي وإقليم سين فإن ىذ

السياسيون نتائج ىذه التكتالت الطائفية  ولكن أنسيمن رلموع أعضاء الربدلان ، %( 90)وآخر شيعي وكذلك يوجد تكتل سين وىم يشكلون 
ايسية داخل الربدلان ؟ أمل يعوا حجم ادلخاطر اليت نتجت عن تلك أنسوا أن الشارع العراقي يلتهب بسبب اخلالفات الس! والعرقية داخل الربدلان ؟ 



اليت ختتلف معها إما يف ادلذىب أو يف ( ص)فكرة إال وحسبت أهنا لضرب الكتلة ( س)التخندقات الفئوية ؟ فبمجرد أن يطرح أحد أعضاء الكتلة 
اآلن ال توجد أقاليم والشعب مستاء من الوضع ادلًتدي على هبذا التعقيد ؟ القومية ، فكيف سيعيش العراق اي ترى إذا أقيمت أقاليم على ىذا األساس و

كيف سيدير الساسة العراقيون دفة احلكم مع ىذا التعقيد كافة ادلستوايت حىت أن البعض يفضل عهد صدام على ىذا العهد الذي يوصف ابجلديد ف
أقاليم على ىذا األساس وسيخسر اجلميع وال خيرج منو رابح ، بل حىت دول ادلنطقة ومع ىذا االلتهاب الطائفي الذي من ادلؤكد أنو سيزداد لو تشكلت 

سر إذا تشكلت أقاليم يخإذا مل نقل أحد منهم ربح يسوف لن واجملتمع الدويل سوف لن تسلم من انر ىذا االحًتاب الطائفي ، بل وحىت أمريكا وحلفاؤىا 
ميع أبن تقسيم العراق عندىا حاصل ال بد منو فحينئذ سوف يغالط ادلدعون بوحدة العراق أنفسهم وتبدو هبذه التشكيلة وىذه الطريقة ، إال إذا سّلم اجل

. خفااي سرائرىم وأهنم مل يفكروا بوحدة العراق وإمنا فكروا بعني واحدة وىذا ما ال نتمناه 
ت وطنية ذات برانمج سياسي وطين أن تستمر هبذا النهج وعلى القوى السياسية اليت طالبت وتطالب وسعت بفك التخندقات الطائفية وبناء تكتال

كلة ولتعلم أن تفكيك التكتالت ادلشكلة على أساس طائفي سوف دينع تشكيل أقاليم طائفية ، وعليها أن تسعى اىل الوقوف بوجو تشكيل أقاليم مش
 .ذتنو الشعب العراقي ادلظلوم  على أساس طائفي ألنو ادلستقبل التعيس للتكتالت الطائفية يف الربدلان والذي سيدفع


