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 السيناريو األخري للمالكي
 

 بهاء النجار
 

ــــة  ــــزو   ا الخ ــــ  ا قــــ   ــــ   ال ــــة  ــــ  ا  اــــر ال ــــز ا امــــة ا الخ ــــقا  مــــ  ا و اق لتُع ــــز تاــــق ك  ــــ  ق لربملــــال وال
ــــــة ب  ةــــــ اتخ خة  ــــــز  ب أ ــــــخلة و راخ ــــــة ويتعخ ــــــ  ً تتاــــــق ةــــــايتقا  ب و ــــــ،  ا امــــــة ،ــــــا جــــــ،و  قر ب وا ســــــايتامل ال

ـــــة ب  ـــــا   إمـــــا أ ـــــا وتكتخكخ ـــــرا للســـــاحة مـــــ  را    و ـــــا  يتعـــــز ا خ ـــــ،ً يت جـــــاءمل يتســـــبا االحتقـــــال الاـــــامف  ال
 النظام ال زام  ب وال  تولز انها انعزام ال قة يتني الشركاء السخاةخني   و ا  يتني السنة والشخعة .

أو أ ــــــا كانــــــأل يتســــــبا ضــــــرس ا كــــــراس الــــــ  الوضــــــا السخاةــــــ  العــــــام   الــــــب س وس ــــــو،  لل خــــــا  السخاةــــــخة 
غاـــــاء  خــــز ا  ب أو  ل أةـــــران ملـــــخعخة وجـــــزمل أل ملعــــال  ـــــ  املـــــالك  ةـــــخ عل  و اقخــــة ةقخقـــــة كونفز الخـــــة العر 

 الزاخ  السخاة  ا وحز للشخعة والقامز الضرو   للشعا العراق  املسكني .
ب  و ـــــا ا ســـــايتامل السخاةـــــخة وأس كهـــــا وكـــــ   ـــــ،  ا ةـــــباو أةـــــباو مناقخـــــة ووا س  و  ـــــا أحـــــ   ـــــا املـــــالك  

الخــــ  الع لخــــة السخاةــــخة   العــــراق  ــــو  ــــا ا  ومسا ســــة ا ةــــران ا  ــــر  والســــكومل الــــ  وو ــــا مــــا ةــــا مل 
اللهـــــــا وجرام هـــــــا لل  ـــــــو  الـــــــ  مكاةـــــــا ةخاةـــــــخة معخنـــــــة  ُرجـــــــ  أل  قـــــــا لل ـــــــواة  املســـــــكني تالعاتـــــــ  
ـــــ  ب كـــــال ال يتـــــز مـــــ  أل  تعـــــاة  املـــــالك  وكتلتـــــ  مـــــا ا كـــــراس وماـــــاحمه  أو الـــــ  ا قـــــ  أل ال  كـــــول  وآمال

اــــ  مــــا تقــــوم يتــــ   ــــزاما  والــــ  أالــــ  املســــتو امل يناملــــالك  والبــــا ااال ب وال يتــــز أ ضــــا  أل  اــــ  الاــــرن  نــــا  
 يتع  ا ةران السنخة امله ة ال   عز ا البع   مزا  وةنخا  واملساس  ا مساس يتالوحز  الوةنخة .
لـــــ،   أ ــــــا وا تلــــــ  و  ـــــا  ــــــا مل قضـــــخة ا،ــــــاي  مـــــ  املســــــلم امل يت  ـــــا قضــــــخة قضـــــامخة ةتــــــة وتســـــ م  منقبــــــة  ل

    القضــــــخة والــــــ   أةــــــه  املــــــالك  ب أمــــــا و ــــــا ا ســــــايتامل السخاةــــــخة الــــــ   كرنا ــــــا ةــــــايتقا    ــــــ  غــــــق املناةــــــا
الســــع  طةــــقاي  مــــزم ةخاةــــ  آ ــــر مــــ   مــــوا الســــنة حــــ  و ل كــــال  ــــ،ا الرمــــز مته ــــا   ــــرام   -ةخاةــــخا   –

ا انــــ  حقــــاما ا مــــو  ويتالتــــا   ُت ــــو  ةــــا الشــــعا العراقــــ  ب  ل  ــــ،ا ةــــخ ر الشــــا   والــــرأً العــــام ومــــ  تاخــــ
 يت ن  اةتهزان ملخع  وت فخة للسنة  تت و  اىل  را  ةامف  و ،ا ما اكتو نا يت      ةنوامل مر  .

 ك ـــــا ةــــــكأل املــــــالك  وغــــــق  اــــــ  ا،ــــــاي  لســــــنوامل  ســـــــايتامل  مـــــــا ةخاةــــــــخة أو لتفـــــــاسً انـــــــزالق الوضــــــــا 
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معــــ،و ا  ةخــــذ  ــــرم  يتــــ،ل  النــــا  وقــــا  أنــــ  أ فــــ  أو اق  ا مــــض ولضــــرو   املرحلــــة ب و  ــــا ااتــــرب املــــالك  نفســــ 
ــــنف   ا،ــــاي  لعــــز  ةــــنوامل ب  ك ــــا ُةــــكاأل اــــ  ا،ــــاي  ،ــــ،  ا ةــــباو  كــــ  أل ُ ســــكأل اــــ  العخســــاًو ل

و الفـــــا  ةـــــ اتخ خا   -ا ةـــــباو ب   و ـــــا  أل الفـــــ   الـــــ  مش الســـــكومل  خهـــــا اـــــ  ا،ـــــاي  كـــــال  نـــــا  تقا يتـــــا  
ــــني الشــــ –ك ــــا  عــــرب انــــ   ــــا  يت ةــــرا  ا،ــــاي  ب أمــــا ا ل يت خعة وا كــــراس  كــــ  أل  قــــًو موقــــ  املــــالك    ا يت

 هـــــ،ا الت ـــــال  ملـــــب  مفـــــري  ل ً نقـــــ  مفرةـــــا  والتعـــــرا للعخســـــاًو قـــــز  خـــــ  ا كـــــراس لـــــزا  العخســـــاًو ك ـــــا 
 لخ  حبا  يتا،اي  والعخساًو و منا يتاضا  لل الك  .ب و ،ا سا وا ا،اي  

  أل التخــــــا  ال ــــــزً   ــــــو يتخضــــــة القبــــــال ولــــــوال  ملــــــا أاخــــــز انت ايتــــــ  لوال ــــــة الشــــــخع   ــــــخعل  املــــــالكالــــــزا  أمــــــا 
مــــا ا كـــــراس والعراقخــــة والشــــا ز الـــــ  ك ــــقا   ألتقا يتــــقـــــز  ال  قخاساتــــ  ب ك ــــا  علــــ  أل التخـــــا  وقخاساتــــ  يتــــال انخــــة
أتبــــا  ا لخــــة  ــــولة الفرةــــال لــــ   ُنســــ  انــــز مــــ ضر أ يتخــــ  ب و علــــ   مــــخ  الــــوا اء أل ا ــــر  الــــ،ً ةــــببت   لــــ  

 التخا  ال زً  و نتظرول الفر ة لقسوا ال ا   ااا   ل ً  ك   ااني .
وغخــــــاو ساــــــ    ظــــــ   ــــــ،  الظــــــرون يتــــــني أةــــــران ةخاةــــــخة مت الفــــــة يتــــــني  ــــــ ن قــــــوم  وآ ــــــر مــــــ،   

ـــــ،كرنا ظـــــرون ب سا لـــــ  ـــــة  ا ـــــة   ا ت ـــــة  ال  ـــــ ل ك ـــــ  الـــــ  وال  ـــــ  أل  فكـــــروا يت   ـــــعا الـــــ  املـــــالك  وكتلت
 و   الزا لخة والز ا  يتالوكالة .منها زا  واا تال مه تال تشكخ  ا كومة ا الخة ال  ما االأل ت

 
 ــــو أل  ن ــــ  من ــــ  آ ــــرا  يتعخــــزا  اــــ  االات ــــاس الــــ  أمامــــ  الوحخــــز و لــــ،ا وجــــز املــــالك  أل الســــخنا  و ا  ــــق 

 -و ل  م        واة  اوامل : اخل وم السخاةخني ب
ــــ ل املاالبــــة  ل1 ــــة السخاةــــخة حــــ   عــــومس ا  ــــا  يت يترنا ــــ  السخاةــــ  القــــاسم ةــــخقوم يتز جــــة أةاةــــخة يتا غلبخ

ـــــ   ـــــ   املعا ضـــــة ل  ـــــر   ال ـــــة ةخاةـــــخة و  ـــــ   نالـــــا تشـــــكخ  حكومـــــة ةخاةـــــخة  امل أغلبخ ـــــني أن ب  خب
ا غلبخــــة السخاةــــخة   تشــــكخ  ا كومــــة ك ــــا أل  بمــــ  منالــــا قــــو  وةــــخار  الــــ  ا جــــواء السخاةــــخة 

ب الــــــ  الســــــنة أ ضــــــا  ط يتــــــ   ضــــــ  ،ــــــا  ــــــز  دــــــا ًق واةــــــا قــــــز ال  شــــــ   الاخــــــ  الشــــــخع   قــــــ
ب  لـــــــو أجـــــــًر اةـــــــتفتاء ملـــــــع  الـــــــ    ـــــــ  اكـــــــ  الا  ـــــــة الـــــــ   قتهـــــــا كـــــــ  الشـــــــعا العراقـــــــ  

 .  زول أغلبخة مالقةالا  ة لكال امل
ـــــة ل كـــــراس و القخـــــام  ل2 ـــــض ل واجهـــــة  علخ ـــــ   عـــــز ا أغلـــــا العـــــراقخني غـــــق مشـــــرواة   ـــــا تبت ا وحـــــايت  ال
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   ةـــــــ  السخاةـــــــخة العامـــــــة للـــــــب س وال ُ ســـــــ    حـــــــز  ول    تـــــــز لالـــــــ  أةـــــــاس م ـــــــل   ةـــــــأل ب 
ـــــخ   ـــــة وحـــــرس اطقل ـــــنفط واملخزانخ ـــــ  ت ـــــز ر ال ـــــا   خهـــــا م  ـــــخ  ةر  ـــــز   اطقل ـــــ    ـــــإسا   امللفـــــامل ال وغـــــق يت

  ل  .
ـــــ  وتف ـــــق اةـــــتهز أل يتالز جـــــة ا ةـــــاس الشـــــخعة  ل3 ـــــو ةه   ـــــرام  قت ـــــأل ت أمـــــا ضـــــريت  لرمـــــوا ةخاةـــــخة  ب

نـــــــأل يتاةـــــــتهزا   للتخـــــــا  ال ـــــــزً   إ ـــــــا   ب أمـــــــا   ا أقللشـــــــخعة  ةـــــــخ ع  منـــــــ  الـــــــام  واملـــــــزا ا ا و 
 .تضاا  مكانت  لخ ب   و م ة  سولة القانول   العراق ا ز ذ 

ويتـــــ،ل   ســــــتاخا  ــــــ،  اخلاــــــوامل أل  ر ــــــا   ــــــخز  ا  ـــــا ًق كــــــ   قــــــ و مــــــ  ا غلبخــــــة السخاةــــــخة ويتالتــــــا  
ب و  حالــــــة اــــــزم  ــــــا   ــــــ،ا وكــــــرم منــــــ  ةخســــــتاض اــــــ  ا  ــــــر   مــــــ  ا كــــــراس والســــــنة أو  س ــــــا،  يتلاــــــ  

ــــــة الســــــخنا  و  ــــــالعك  ةخ  ــــــ  الــــــ  كتل ــــــ  يت ــــــ   ســــــر ملــــــخ ا  يت ــــــ  ةــــــون ل ــــــة السخاةــــــخة  إن ــــــا ا غلبخ    قخ
يترملانخـــة أقــــو  مــــ  ةــــايتقتها مـــ  حخــــذ العــــزس وةخ  ــــ  الـــ   عــــة مشــــرم ة وةــــخ ر  مـــ   ــــ،  الع لخــــة امللخ ــــة 

 ا  يت ق  اخلسامر  .يتاالحنرا امل وا ملو 
 ــــإل كــــال  ــــ،ا الســــخنا  و  ــــو امل اــــط لــــ  ك ــــا توقعنــــا  و ــــا الوقــــاما ا ا ــــلة  إننــــا نســــ   انــــز ا م حظاتنــــا 

 -االتخة :
مقعــــزا  ل و ــــ،ا  عــــض أنــــ  ةــــخ تا  اىل أ ــــوامل  ضــــا خة  161 ل ا غلبخــــة السخاةــــخة تعــــض أك ــــر مــــ  ين -

ا  ــــــق  و ــــــ،ا لـــــــخ  يتــــــا مر الســـــــه   %ل مـــــــ  أ ــــــوامل قام تــــــ    االنت ايتـــــــامل75تعــــــاس  حــــــوا  ين
  و ــــــــا   ل ةُب ــــــــا قــــــــانول االنت ايتــــــــامل ا ز ــــــــز الــــــــ،ً ةــــــــخابا   انت ايتــــــــامل  ــــــــال  الا ظــــــــامل 

ب والـــــ،ً مـــــ  املفـــــ ا أل  قلـــــ  مـــــ  نفـــــو  القـــــو  الكبـــــق  لخُـــــز   القـــــو  ال ـــــاق    حلبـــــة  2113
 ال را  .

 هــــ،ا    ا حــــزاو الشــــخعخة واملســــتقلني بأمــــا   ا قخــــ   كــــ   لــــ  يتالت ــــال  مــــا القــــو  القر بــــة منــــ  م ــــ
ـــــزأ  ـــــزا وا مب ـــــ ل   ـــــا  اىل ت  خـــــز مســـــبا مـــــ  قبـــــ   ـــــ،  القـــــو  واتفـــــاق قبـــــ  تشـــــكخ  االمت  ـــــامل يت كت

أحـــــزه مـــــ   ـــــ،  القـــــو   –النـــــا   –ا غلبخـــــة السخاةـــــخة واملـــــالك  كـــــرمخ  للـــــوا اء ب و ـــــز ا ل ً    ـــــز 
 ـــــــو التخـــــــا  ال ـــــــزً   ل أو  الرا ضـــــــنيكـــــــاا     ا ـــــــة أ ب والخـــــــ  ال  كـــــــ  التعو ـــــــ  الخـــــــ  ،ـــــــ،ا املبـــــــز
 ،ا املشرو  .،تفكق يتزا  كا  الم  ال عا ويتزون  
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بقـــــ   أً املرجعخـــــة الز نخـــــة   ساـــــ  ا غلبخـــــة السخاةـــــخة ك بـــــزأ لتشـــــكخ  ا كومـــــة والـــــ،ً قـــــز ولكـــــ   
واـــــاس  ب و فشـــــ  ضامــــا    ا   ضـــــت  أو الــــ  ا قـــــ  ً ت  ــــز   وحــــز الشـــــخعة   قام ــــة واحـــــز    ا أ زتــــ  

مــــــا  ـــــــز اخلــــــط العـــــــام لل رجعخـــــــة اــــــزم  ااـــــــاء  أً واضــــــ    ـــــــو  ساـــــــ  الشــــــخعة ب حخـــــــذ تبـــــــني 
خ  حكومــــة تضــــ  دخــــا ا ةــــران السخاةــــخة وض ــــ  دخــــا ا اــــراق والاوامــــ  ب و  ــــرس ت  خــــز ا لتشــــك

 ا ت امها  وضو  ا غلبخة السخاةخة ةخ سا  ل  سا ا  ةامفخا  .

ــــــا أو  - ــــــوم  معــــــني  ن ــــــة  امل ةــــــايتا مــــــ،   أو ق ــــــرا   لتشــــــكخ  حكومــــــة أغلبخ ــــــزو  ال ــــــز   ال  ل الت
،ا النــــو  لــــخ    ضــــه  لل بــــزأ و منــــا قنــــااته  حكومخــــة مــــ   ــــتشــــكخ   -الــــ  أقــــ  التقــــاس ر  - عرقــــ  

ـــــة يتـــــ ل   ةســـــوا للعزالـــــة واـــــزم  يتـــــ ل ال قا ـــــة السخاةـــــخة لـــــز  الساةـــــة العـــــراقخني مـــــا االـــــأل غـــــق ما  ن
 .يت خش ا  ر 

الــــ،ً  ــــر   لت ةــــخ  حكومــــة ملــــخعخة  و ــــا  مــــ  تشــــكخ   -الســــض  – ضــــا ة اىل التــــز   اطقلخ ــــ   -
ــــ  نفو  ــــا   ةــــو  ا والب ــــر    ضــــا ة مــــ  نفو  ــــا   تقلــــ  و تُــــزا  مــــ    ــــرال قــــو  منا ســــة  املناقــــة م 
  نفس  .اىل العراق 


