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  ١ العراق أمام حتديات الراهن واملستقبل
  

  خالد غزال

منعطف جديد يف تارخيه بعد إجراء االنتخابات النيابية اجلارية واليت أعادت خلط أوراق  يقف العراق اليوم أمام 
الساحة العراقية داخليا، وتكونت استقطابات حادة مل يستطع أي فريق أن حيقق فيها نصرا حامسا ميكنه من تويل 

اسم يف إعادة تكوين املعادالت السلطة، كما أظهرت هذه االنتخابات موقع اخلارج يف حتديد الداخل والتأثري احل
العراقية الداخلية، بعد سبع سنوات من االحتالل األمريكي، عاىن فيها العراقيون اآلالم الكثرية وسقط فيها العديد 
من الضحايا، سواء خالل الغزو أو من جراء العمليات االنتحارية، ومن جري أكثر من مليونني من سكانه إىل 

ىن التحتية وختريب املنشآت، وصوال إىل ما هو اخطر من كل ذلك وهو املتعلق بتدمري بىن اخلارج، ومن دمار الب
بعد هذه املدة غري القصرية على . الدولة العراقية وانبعاث مقومات العصبيات وتفتت النسيج االجتماعي العراقي

ومنها ما يؤشر إىل احتماالت  االحتالل، ميكن للمراقب تسجيل مجلة حمطات بارزة منها ما يتصل بالوضع الراهن،
 .املستقبل

على صعيد املكاسب، جتب رؤيتها . يف حساب األرباح واخلسائر األمريكية أوال، ميكن رصد بعض املعطيات
بالعالقة مع اإلستراتيجية األمريكية يف الشرق األوسط، واليت أملت على الواليات املتحدة األمريكية اإلصرار 

تقوم هذه اإلستراتيجية على دعامتني . اكها بعدم وجود أسلحة دمار شامل تربر الغزوعلى غزو العراق، رغم إدر
مركزيتني، األوىل تتصل بالثروة النفطية يف اخلليج العريب وعلى األخص منه العراق الذي حيوي خمزونا هائال من 

ملباشر حلماية هذا النفط، االحتياطي النفطي، ويف هذا اال يأيت اإلصرار على التواجد العسكري األمريكي ا
. إنتاجا وتصديرا، بالنظر إىل انعدام الثقة األمريكية بقدرة األنظمة القائمة على تأمني هذه احلماية بقواها الذاتية

أما الدعامة اإلستراتيجية األمريكية الثانية، فهي املتعلقة حبماية امن . وهو هدف أمكن النجاح يف تكريسه واقعا
يتحقق عرب الوجود األمريكي املباشر، واألهم عرب تفتيت الدول ذات املوقع اإلقليمي املؤثر  إسرائيل، وهو أمر

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع ١
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ذا املعىن يأيت تدمري الدولة العراقية، بوصفها إحدى القوى اإلقليمية اليت ميكن هلا . راهنا، أو املمكن تطوره الحقا
هذان اهلدفان أمكن للواليات . وارد املتعددةأن دد امن إسرائيل، من خالل ما متلكه من مقومات القوة وامل

املتحدة حتقيقهما، وال يبدو يف املستقبل القريب،على األقل، أن هناك خماطر تتهددمها، بالنظر إىل أن مجيع القوى 
العراقية القائمة راهنا واملؤهلة الستالم السلطة، تبدو جممعة على العالقة اجليدة مع الواليات املتحدة واستمرار 

  .القة إستراتيجية عسكرية معهاع

يف املقابل، ال ميكن سوى االعتراف بفشل أمريكي يف ضبط الوضع األمين وإجياد استقرار وفق ما كان مرسوما يف 
ذهنها عند الغزو، فلقد تكبدت القوات األمريكية خسائر فادحة يف قواا، جعلها تضع جدوال زمنيا النسحاب 

كانت اإلدارة األمريكية تعرب اليوم عن خيبات أمل مما كانت تتوقعه، إال أا  وإذا. هذه القوات يف خالل عام
قادرة على تقدمي منجزاا إىل األمريكيني، وإقناعهم بان ما قامت به يف العراق إمنا يصب يف خانة محاية األمن 

  .القومي األمريكي، وأا جنحت يف ذلك

اية حكم البعث وديكتاتورية صدام حسني تشكل لدى الغالبية على الصعيد العراقي الداخلي، ال شك أن وطأة 
لكن السنوات السابقة قدمت أيضا للعراقيني أشكاال متعددة من . الساحقة من العراقيني متنفسا وفسحة من األمل

صحيح أن االنتخابات اليت جرت قبل مخسة . العذاب واخلوف والقلق على مصري بلدهم وعلى حيام الشخصية
عوام، واليت جرت خالل هذا العام، تعرب عن انتقال فعلي إىل تداول ذي طابع دميقراطي للسلطة، وهو أمر جيب أ

تسجيله يف خانة االجيابيات الفعلية، لكن العراق خالل هذه الفترة، شهد املزيد من التفكك البنيوي يف جمتمعه 
م يف مجيع ميادين حياته السياسية واالجتماعية، وكان وحياته السياسية يتمثل يف االنقسامات احلادة اجلارية اليو

تقويض بىن الدولة العراقية من اخطر نتائج االحتالل على اإلطالق، تسبب إلغاء اجليش بايار مقومات الدولة، 
وجنم عن هذا االيار صعود العصبيات العشائرية والطائفية والقبلية واالثنية، وصوال إىل التعصب املذهيب داخل 

على رغم بشاعة الدولة املتسلطة وطريقة إدارة حكامها يف كل مكان، لكنها تظل اقل شرورا من هيمنة . اتمع
وهو أمر يفتح البلد على صراعات أهلية . امليليشيات احمللية اليت تطبق قوانينها على اتمع بطريقة استنسابية

لسنوات السابقة، كما خربا بلدان أخرى مثال لبنان يف وقبلية وحاالت انتقام وثأر، خربها العراق على امتداد ا
مما يطرح اكرب التحديات على . فترة احلرب األهلية يف السبعينات وصوال إىل اية الثمانينات من القرن املاضي

  .احلياة السياسية العراقية يف إعادة توحيد الدولة وبنائها

ضح من خالل تواصل العمليات االنتحارية والتفجريات اليت من التحديات الكربى أيضا، االنفالت األمين الوا
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صحيح أن حدة العنف يف العراق تراجعت إىل حد . تضرب اتمع العراقي من دون متييز بني عسكري ومدين
كبري خالل السنة األخرية، لكن حدا ترتفع أحيانا من دون إنذار أو توقع، ومتعن يف تصعيد عنف طائفي 

ن دون قيام دولة فعلية وجيش قوي، يصعب تصور إمكان القضاء على هذا العنف أو احلد من وم. ومذهيب كبري
  .انفالته مستقبال

متثل . من التحديات اليت تواجه العراق ما يتصل بعالقاته اإلقليمية وتدخالت القوى يف حياته السياسية
قراءة اخلارج يف عالقته بالداخل، حيث  االنتخابات احلالية، بنتائجها والقوى اليت أفرزا، احد النماذج يف

سوريا من جهة أخرى، دار من خالل اللوائح اليت تشكلت، وسعى  -أظهرت صراعا إيرانيا من جهة، وسعوديا
فيها كل طرف إىل حفظ موقعه السياسي وحىت األمين وملء الفراغ املتوقع حصوله بعد انسحاب اجليوش 

  .األمريكية من العراق

راقب أن االنتخابات األخرية، موصولة بسنوات االضطراب املاضية من الغزو، قد خلقت يف ال خيفى على امل
ال يوحي هذا . على غرار احلالة اللبنانية" ملوك الطوائف وأمرائها"العراق انقسامات حادة ميثلها اليوم 

موضوعيا يف وجه قيام دولة  االستقطاب والتبلّر الطائفي باالطمئنان على املستقبل العراقي، فمثل هذا التذرر يقف
يأمل . مستقلة وقوية، ألا بالتأكيد ستكون على حساب هؤالء امللوك واألمراء واحلد من نفوذهم وسلطتهم

املواطن العراقي أن تشكل االنتخابات النيابية األخرية جماال لتكون مواطنية سياسية متجاوزة لالنقسام الطائفي 
فهل تنجح القوى السياسية احلاكمة . ألنه احد املمرات الرئيسية لبناء الدولةاحلاد حاليا، وهو طموح مشروع، 

يف حتقيق هذا احللم، وهل سيتمكن العراقيون من جتاوز انقسامام؟ وهل سيتمكن العراقيون من تشكيل حكم 
لتنبؤ مبدى يضمن لكل الفئات املتنوعة موقعا يف احلياة السياسية للبلد؟ انه سؤال يرسم مستقبل من الصعب ا

  .جناحه

  

  
 
  


