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املالكي والوضع األمني املتأزم 
 
 

نتيجة اخلطة األمنية احملكمة ادلعدة من قبل احلكومة العراقية  شهد العراق حتسناً أمنياً ملحوظاً خالل السنتُت ادلاضيتُت
، ( جورج بوش)خاصة تبناىا الرئيس األمريكي السابق  إسًتاتيجيةابلتعاون مع القوات األمريكية اليت ىي األخرى أعدت 

بعد تفجَتات سامراء واندالع العنف الطائفي والقتل على اذلوية كان لزاماً على اإلدارة األمريكية قبل احلكومة العراقية أن ف
 واألمريكي بيضاء الوجو ، وأن حتميتضع حاًل تواجو بو الوضع األمٍت والسياسي ادلتأزم لتخرج أمام الرأي العام العادلي 

طقة من زايدة نفوذ قوى غَت مرغوب هبا من قبل اإلدارة األمريكية وعموم األمريكيُت مثل مصاحلها اإلسًتاتيجية يف ادلن
. إيران 

فأعدت اإلدارة األمريكية إسًتاتيجية وضع أسسها ونفذىا القائد األمريكي السابق للقوات األمريكية يف العراق اجلنرال 
طرة على األرض متخذة من أسلوب مسك األرض وسيلة ذلا دتثلت بزايدة أعداد القوات األمريكية للسي (ديفيد بًتويوس)
 .

وىذه اإلسًتاتيجية كانت خدمة رلانية مقدمة من قبل اإلدارة األمريكية للحكومة العراقية ، وال نقصد أبهنا رلانية مبعٌت 
ء قبل األمريكان العراق حصد نتيجتها سواأن وإمنا نعٍت بذلك  ألن ىذا غَت معرف يف األجندات السياسية أهنا بال ذتن
، فمن دون التدخل األمريكي لوضع حٍد إلجرام اإلرىابيُت ال تتمكن احلكومة العراقية لوحدىا من السيطرة أم مل يقبلوا 

. على خطط القاعدة ، بسبب ما دتتلكو من قوة عسكرية وفنية واستخباراتية ودعم بال حدود من قبل الدول اإلقليمية 
كية مفتاحاً لعدة أبواب كانت مغلقة إبحكام أمام ادلسؤولُت األمريكان فضاًل عن السياسيُت فكانت اإلسًتاتيجية األمري

أصبح أيسر حااًل وابسط وضعاً ، كما أن الوضع السياسي  بفضل ىذه اإلسًتاتيجية العراقيُت ، فادللف األمٍت يف العراق
لف األمٍت من جديد ، خصوصاً عند تبٍت مشروع يف العراق بدأ يتغَت وتنحل بعض عقده فكان لو األثر الواضح على امل

ادلصاحلة الوطنية من قبل القوى السياسية بعد ما دلست مساوئ التخندقات الطائفية ، فبعضها قام ابالنسحاب من 
، والبعض اآلخر بدأ ينفتح على ابقي الكتل اليت ُشك ِّلت على أساس طائفي مثل حزب الفضيلة والتيار الصدري 

( . ستار أبو ريشة) الراحلصحوة األنبار وشيخها  ادلكوانت مثل
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فأكملت احلكومة العراقية حلقات ادلسلسل األمٍت عندما تصدت للعابثُت أبمن البلد من العصاابت وادلليشيات واليت 
ىل يف البصرة ، وذلك مبساندة أغلب القوى السياسية العراقية الفاعلة ع( صولة الفرسان)كانت أبرزىا وأوضحها عمليات 

حىت وإن كان  –ادىا ، وبدعم و  الرغم من حتفف بعض القوى على إجراءات سلبية ختللت ىذه العمليات وتصرف بعض قُ 
من قبل األمريكان فلو كان األمريكان معًتضُت على توجو رئيس الوزراء نوري ادلالكي يف قيادتو شخصياً  –غَت مباشر 
حتركات ادلالكي ( أي األمريكان)لعرقلوا  -العدو اللدود لألمريكيُت  –دلواجهة جيش ادلهدي ( صولة الفرسان)لعمليات 

لوا من حجم االنتصارات اليت حققها يف البصرة ، فمقاتلة ادلليشيات كانت تصب يف مصلحة األمريكان أو على األقل قل  
مباشر من كانت بدعم غَت ( صولة الفرسان)كما كانت تصب يف مصلحة احلكومة العراقية ، لذا فإن عمليات 

. األمريكان 
إرساء األمن ، واالستقرار : مفتاحاً لعدة أبواب كانت مغلقة بوجو احلكومة العراقية منها ( صولة الفرسان)فكانت 

أسس دولة القانون اليت رفع شعارىا فيما بعد رئيس الوزراء نوري ادلالكي ، وأخَتاً وتدعيم السياسي ، وادلصاحلة الوطنية ، 
ق أحد يف يوم ما أن طرفاً من مكون معُت سيحارب قد وىو القضاء على التخندق الطائفي فلم يصد ِّ وىو األىم واألع

. ويقاتل طرفاً آخراً من نفس ادلكون 
ىذا التحسن األمٍت شارك يف إرسائو عدة أطراف منها دولية مثل األمم ادلتحدة والوالايت ادلتحدة ، ومنها إقليمية مثل و

على أن الوضع األمٍت يف العراق ال ديكن أن يهدأ من دون مساعدهتا والتشاور معها ، ومن كانت تراىن اليت إيران 
خالل العامُت ادلنصرمُت أطراف زللية تتمثل ابلقوى السياسية والقوى األطراف اليت سامهت يف إرساء األمن يف العراق 

وأد الفتنة الطائفية ودعم دولة القانون ، على أن اجلماىَتية والعشائرية والشعبية فضاًل عن تدخل ادلرجعيات الدينية يف 
. يكون تطبيق القانون سواسية كأسنان ادلشط 

ولوال حسن  فقط وفقط ولكن ىذا التحسن األمٍت استغلتو احلكومة العراقية لصاحلها واعتربتو نتيجة لسياستها احلكيمة
عموم اخلدمات اليت كان يتمناىا العراقي ويفضلها على ة هتا مل ينعم العراق هبذه النعمإدارهتا وقوة إرادهتا وشجاعة قياد

. والتعيُت وغَت ذلك 
الفضائية ( العراقية)شبكة اإلعالم العراقي وخصوصاً قناة  –للدولة فمن انحية إعالمية طب لت الوسيلة اإلعالمية الوحيدة  

األمٍت يرجع فضلو للحكومة  االستقرارقيق لتبُت أن تح –اليت يفًتض أن تكون للدولة العراقية وليس للحكومة العراقية 
وإن كانت  –( العراقية)أي قناة  –، وىي  ة يف إدارهتاالقوى السياسية ادلشاركمؤسسات الدولة والعراقية مبعزل عن ابقي 

حساب دتيل كثَتاً لقوة سياسية مهيمنة يف الدولة إال أهنا مل تقف اىل ىذا احلد بل حاولت أن ترفع من شأن احلكومة على 
ابقي مؤسسات الدولة مثل السلطة التشريعية ، بل إهنا حاولت أن ترفع من شأن احلكومة على حساب السلطة  احلط من
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كما دعمت  –الذي يعترب شريك رللس الوزراء يف السلطة التنفيذية  –فلم تدعم رللس رائسة اجلمهورية التنفيذية نفسها 
. ري ادلالكي احلكومة العراقية وابألخص رئيسها السيد نو

وعلى ادلستوى اجلماىَتي واستغالاًل أو استثماراً دلبدأ ادلصاحلة الوطنية ومشروع إسناد العشائر للدولة قامت احلكومة 
عم احلكومة وليس الدولة ، بل وليس احلكومة كلها بل شخص رئيس الوزراء وحزبو لكي دبتشكيل رلالس اإلسناد ل

.  2010ابت رلالس احملافظات وابلتايل االنتخاابت الربدلانية بداية حيصد اكرب عدد من األصوات يف انتخا
فكان ىذا الزخم الذي حصلت عليو احلكومة العراقية وابخلصوص السيد ادلالكي أعطى شحنة كبَتة ليس بعد حتقق 

النائب  -هبا  يف جلسة الربدلان اليت استضافو -الوضع األمٍت بل حىت يف خضم االقتتال الطائفي ، حيث ىدد ادلالكي 
لو مل يكن السيد ادلالكي وقتها وم ملفو اإلجرامي يف أقرب وقت ، أبنو سيقد  ( عبد الناصر اجلنايب)السابق اجملرم احلايل 

قتل الشعب رئيساً للوزراء ومل يكن اجملرم اجلنايب حينها انئباً يف الربدلان لشددان على يده وشجاعة قراره ألنو ىاجم رلرماً 
األسلوب كان خاطئاً فلو أيدان ىذا ، إال أن زال يدعم اجملرمُت لقتل أبناء شعبو على اعتبارات طائفية  وماالعراقي 

. األسلوب فهذا يعٍت أننا نوافق على هتديد أي رئيس للوزراء ألي انئب يف الربدلان ، وىذا مرفوض قانوانً وعرفاً 
ذلك يدرج يف سجل اإلرىابيُت وادلؤيدين ذلم ولطُب ِّق عليو فاعترب الكثَت ىذا ادلوقف منقبة للمالكي ومن يعًتض على 

رئيس قانون مكافحة اإلرىاب ، بينما صلد نفس ادلؤيدين ألسلوب ادلالكي ىذا معارضُت ذلذا األسلوب لو استخدمو 
. ضد أحد النواب الضالعُت أبعمال العنف الطائفي ( أايد عالوي)مثاًل رئيس الوزراء األسبق آخر للوزراء 

على كل حال وبعد االنتخاابت احمللية جملالس احملافظات أذترت الشجرة اليت سقاىا السيد ادلالكي وحصد حوايل ثلث 
عدد مقاعد رلالس احملافظات يف العراق ، ولرمبا لو سألت أي أحد عن سبب انتخابو للمالكي لقال إنو أرسى األمن 

التجول يف شوارع مدينتو يف منتصف الليل فضاًل عن ابقي أوقات  الذي طادلا حلم بو العراقيون ، وصار إبمكان اجلميع
. ى ادلالكي بذلك زمخاً كبَتاً دتثل ابلتأييد الشعيب لو وىو إقرار بشرعية سياستو وإدارتو للبلد اليوم ، فتلق  

، بل إنو خطط فوجد ادلنافسون السياسيون أن الثمار قد قطفها السيد ادلالكي لوحده من دون أن يشاركهم يف قسمتها 
 ضيزىمنذ البداية ألن تكون الثمار لوحده بال شريك أو منازع ، فلم أتنس األطراف السياسية هبذه احلصيلة ألهنا قسمة 

رد الفعل  وكما أنأتعاب شركاء يف عملية مشًتكة من دون زلاسبة أو على األقل ردود فعل ،  أيخذ، فكيف لشخص أن 
الذي يرفض سياسة رد الفعل اإلجيايب  مرفوض فإن  -يدون عن ادلتنازعُتء والبعبرايالذي يقع ضحيتو األ  -العنيف

السياسة ادلستقبلية أو تغيَت ، وىذا رد الفعل ديكن أن يكون بتغيَت مقبول وشلدوحاستغالل الفرص دلصادرة جهود اآلخرين 
. التحالفات السياسية القادمة أو غَت ذلك من األساليب 
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ن لو حصة األسد يف انتخاابت رلالس احملافظات بدأ يفرض شروطو على اآلخرين وبدا متمرداً وبعد أن وجد ادلالكي أ
على القوى اليت ساندتو ورفعتو ذلذا ادلنصب الرفيع ، وكانت النتيجة الطبيعية للقوى السياسية األخرى أن أتتلف يف 

السياسي الذي قد يدفعو ألن يقود البلد لدورة إن صح التعبَت ، وإيقاف عنفوانو ( ادلد ادلالكي)ائتالف جديد دلواجهة 
. وجهو أحد يف من دون أن يقف أو يفكر أن يقف ..... اثنية مث اثلثة مث رابعة مث اىل 

وىنا ال بد من وقفة اترخيية للعظة والعربة ، فمهما كان األمويون قساة يف حكمهم وسلطاهنم فإن العباسيُت الذين جاءوا 
كانوا أشد قسوة منهم وأعنف ، وخنشى من أن يعيد التاريخ نفسو فمهما كان اجملرم ( ص) م الثأر لقائم آل دمحمابس
لذا نرى أن بقاء  ظادلاً فنخشى أن يكون من جاء بعدىم لألخذ بثأر ادلظلومُت من العراقيُت أظلم منهم وأطغى ،( صدام)

.  ة ليس يف مصلحة البلدرائسة الوزراء بيد نفس الشخص أو نفس اجلهة حىت وإن كانت منصفة وعادل
بتعاد عنو سياسياً فكانت سياسة السيد ادلالكي جتاه حلفائو الذين كانوا اسًتاتيجيُت أغضبتهم فقابلوا دترده عنهم ابال

وزلاولة زلاصرتو ومضايقتو فكان ىناك نوع من اجلفاء السياسي بينو وبُت ابقي األطراف السياسية ، حيث يعترب أغلبهم 
طة والقرار سلالف دلا اتفق عليو يف مبدأ التوافق ، فادلالكي عندما أختَت رئيساً للوزراء ليس لكونو األكفأ أن تفرده ابلسل

من بُت السياسيُت لكنو جاء نتيجة زلاصصة سياسية ، وابلتايل فإن اخلطوط العامة لسياستو جيب ان تبقى خاضعة ذلذا 
( . مبدأ التوافق)فق ىذا ادلبدأ ادلبدأ ، وإال فإن ىناك من ىو أكفأ ذلذه القيادة و

 
نستنج شلا سبق أن الوضع األمٍت ادلتدىور بعد التحسن الذي طرأ عليو مؤخراً كان نتيجة جهود سياسية دولية وإقليمية 

وزللية فاستغلها السيد ادلالكي وحزبو لتحقيق مكاسب سياسية ليكون األول يف كل قرار ، إال أن ىذا ال يرضي ابلتأكيد 
اىل ىذا ادلستوى اجليد ، فسحبت تلك القوى يدىا من دعم ادلالكي عقوبة لو وإيقافاً إيصال الوضع األمٍت يف شركاءه 

ستهدف من قبل لطموحو اجلامح فانعكس ذلك سلباً على ادللف األمٍت  يث صار استهداف اإلرىابيُت دلواقع مل تُ 
حتت أمام اإلرىابيُت كرسالة للمالكي أبن يوقف ك فجوات فُ عندما كان الوضع األمٍت يف أسوأ أحوالو ، ىذا يعٍت أن ىنا

اليت كانت حليفة الداخلية ىيجانو السياسي وأن ال يتجاوز شركاءه السياسيُت ، فال أمريكا وال إيران وال القوى السياسية 
ه القوى أن يقطف للمالكي تقبل أبن ينفرد السيد رئيس الوزراء بقرارات مصَتية من دون مشاركتهم فيها ولن تقبل ىذ

. ادلالكي الثمار لوحده أو أن يعمل جاىداً ألن تكون الثمار لوحده فقط 
اىل أن األزمات السياسية اليت تؤدي اىل إخفاقات أمنية ال يعٍت ابلضرورة أن ىناك قوى  وىنا ال بد من إشارة مهمة

ا وارد ومتوقع بل وحاصل ، لكن لو فرضنا سياسية تقوم بتغذية أطراف متطرفة إلفشال خصومها السياسية ، وإن كان ىذ
أن كل الشركاء السياسيُت ىم من أصحاب الضمَت واألخالق والدين وكان بينهم خالف سياسي حاد وعنيف فإن ذلك 
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بكل أتكيد سينعكس سلباً على الوضع األمٍت للبلد ، ألن اخلالفات السياسية ستولد حالة من عدم التنسيق يف كل 
األوضح واألبرز فسيكون اإلخالل بو واضحاً ومؤثراً على الرأي وكون ادللف األمٍت ىو األىم واألخطر مرافق الدولة ، ول

. العام الشعيب 
 2006ر اإلخوة السياسيُت مبا حصل قبل أربع سنوات تقريباً عندما انشغلوا بتشكيل احلكومة الدائمية عام وىنا نذك ِّ 

الشعب العراقي والذي دفع ذتن ىذا االنفجار  (ع)ا قبة اإلمامُت العسكريُت فاستغل اإلرىابيون وقتها ىذا التصارع وفجرو
نتيجة االحتقان الطائفي الذي ولده ىذا االنفجار ، بل حىت السياسيُت أنفسهم مل يسلموا من تبعات ىذا االنفجار 

عينة أن ينتقد شخصاً فتولدت التخندقات واالصطفافات الطائفية ،  يث ال يقدر انئب أو سياسي من جهة سياسية م
.  الطائفيمن الكتلة األخرى نتيجة ألخطائو أو ضعفو إال وأدرجت ضمن االحًتاب 

فإذا مل ينتبو السياسيون ويتذكروا تلك الفاجعة األليمة فقد تكون ىناك فاجعة شلاثلة ، وقد ال يكون ادلستهدف يثَت  
أنو قد يثَت اخلالفات السياسية ادلتتالية شلا يؤزم الوضع  إال –وإن كان ىذا وارداً  –العنف الطائفي كما يف السابق 

رغم احتمال  -فقط  على اجلانب األمٍت ، وقد تعود احلرب األىلية ال مسح هللا ليس بُت السنة والشيعة أتثَتاتوفتنعكس 
. ين نفس الطائفة الواحدة إال أنو قد حيصل اقتتال ب -ذلك 

حلكومة العراقية ووزاراهتا وىي التفجَتات األعنف من حيث النوعية بعد تفجَتات وىذه التفجَتات تلو األخرى هتز قلب ا
، وىذا ما يدفعنا اىل حتذير القوى السياسية من أن تنتبو دلا ىي فيو اآلن وأن ال تكون السجاالت السياسية 1سامراء 

تشكيل حتالفات جديدة ورسم خارطة ، فال أبس ب( 1)والتفكَت يف كيفية القضاء على اخلصم السياسي لو األولوية رقم 
. سياسية جديدة لكن بشرط أن ينتبهوا دلا قد حيدث نتيجة غفلتهم عن الواقع وانشغاذلم ابلعراك السياسي غَت اجملدي 

 
 
 

                                   
يرات مل تكن وليدة الساعة فمنذ ست سنوات والتفجَتات مل تتوقف ، فالتفج من البعثيُت ىو األعنف منذ سقوط صدام اورمبا ذلذا السبب كان رد فعل احلكومة جتاه سوراي والعناصر اليت تؤويو  1

. ومل تستثنِّ أحداً ومشلت رتيع مرافق احلياة يف البلد 
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