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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 التابع معهد السالم األميركي التي يصدرها باستمرار التقارير الخاصةلتقرير من في هذا العدد ترجمة 

   .على شبكة اإلنترنت  موقع المعهدمنشور فيوال كيي األمركونغرسلل

   .ارطة العراق السياسية الجديدةخ يسلط التقرير الضوء على

  : والذي كان عنوانه من هذه السلسلةسبعينسع والاالت الذي نشر في العدد  بالتقرير األخرر هناأن نذكّونود 

  . مار فيب، السيدةنفس الكاتبةبقلم و من هم قادة العراق الجدد؟ ماذا يريدون؟

ارطة العراق السياسية خما يتعلق بهذا التقريرمما ال يستغني عنه المهتمون بالشأن العراقي العام وخصوصاَ 

.الجديدة
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  ١٧٩:  رقمتقرير خاص

   الواليات المتحدة للسالممعهد 

  الخارطة السياسية الجديدة للعراق 

  ٢٠٠٧/ كانون الثاني– فيب مار

سابقة في معهد الـسالم األمريكـي،       زميلة قدمى   : الكاتبة

متخصصة رائدة في شؤون العراق، تتم إستشارتها بـشكل         

منظمات حكومية وغير حكوميـة، ويعتبـر       متكرر من قبل    

تاريخ العراق الحديث، مصدراَ موثوقاَ عن العـراق        : كتابها

المعاصر، كانت زميلة قدمى سابقاَ فـي معهـد الدراسـات       

قـدمت  . اإلستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الـوطني      

إستشاراتها الى كبار المسؤولين الحكوميين، وغالبـاَ مـا         

لجان مجلس الشيوخ ومجلس النـواب،      تقدم شهادات أمام    

وعادة ما تظهر على شاشـات التلفزيـون كمعلقـة علـى          

  .الشؤون العراقية

  الخالصة

 تولت مجموعة جديدة من القادة      ٢٠٠٦ في عام    -

وفي ظل  . العراقيين السلطة عن طريق االنتخابات      

غياب مؤسسات بيروقراطية وعسكرية قوية فـإن       

ـ      ذلك قـدرتهم   ماجمعوه من كفاءات ومهارات وك

وإرادتهم للتعاون عبر مستويات عرقية وطائفيـة       

وسوف يحدد إنهيار العراق الى حالة من الفوضى        

   .أو تقدمه نحو االستقرار

 االولـى . هناك ثالث ميزات مهمة لهؤالء القادة       -

ولقـد   . إن هؤالء القادة جدد ويفتقدون الخبرة     هي  

 يراتينتشرت بشكل سريع الحركة السياسية والتغ     إ

الوزارية في مجالس الوزراء السابقة ولكن المسألة       

وهذا التغيير وقـد  . شتدت في الحكومة الحالية     إقد  

يجـاد  إكتساب القادة خبرة القيادة الوطنية و     إصعب  

سيس الهياكل الوزارية وكذلك دعـم      أالمؤسسات وت 

  .الجمهور خارج الحكومة المركزية 

يدها أمـا   إن القيادة الحالية مايزال يتـس      ،   َثانيا -

 وهم المنفيون الذين قـضوا      "القادمون من الخارج  "

 او االكـراد الـذين      معظم حياتهم خارج العـراق    

 لقـد   ٠يعيشون في الشمال بمنأى عن بقية العراق        

قضى معظم هؤالء المنفيون حياتهم في مجتمعات       

 امـا  ٠الشرق االوسط وليس المجتمعات الغربيـة      

ة صدام وعانوا  الذين عاشوا في ظل فتر     "المحليون"

وإن هذا الفرق بـين      ٠قلية  أالمصاعب فما زالوا    

المحليين والقادمين مـن الخـارج يفـسر فقـدان          

   ٠نسجام في الحكومة اإل

ن العديد من القـادة     إ ، وهو األمر األهم ، ف      َثالثا -

الحاليين قد قضوا معظم حياتهم فـي المعارضـة         

حيـان  غلـب األ  ألنظام صدام والتي كانـت فـي        

 إن الذين كان لديهم أي      ٠ عسكرية سرية    نشاطات

إنتماء للنظام البائد وعملوا فيه يجدون الحـصول        

على منصب في الحكومة الجديدة مسألة في غايـة         

 وكانت النتيجة هي عدم الثقة الكبيـر        ٠ الصعوبة

رتباط مع النظـام    إبين القيادة الجديدة والذين لديهم      

ع سـتمرار التمـرد الـصرا     إ ل  وقد حـو   ٠البائد

   ٠هلية وعرقية أالسياسي الى حرب 

 نمـو المجـاميع      وهـو   رابع  لقد برزعامل مهم   -

واالحزاب السياسية والتي غالباَ ما يصاحبها وجود       

 في الوقت الذي كانت فيه االضـواء        ٠ الميلشيات

مسلطة على االنقسامات العرقية والطائفيـة فـي        

فإن هذه االحزاب ومؤيديها هي التي تشكل       العراق  

دة السياسية كما أنها العامـل الحاسـم فـي          االجن

   ٠ المستقبل

هم االحزاب هي التي تحتـل المقاعـد اآلن         أن  إ -

ليس في مجلس النواب فحسب بل فـي الحكومـة          

المجلس االعلى للثورة    تضم هذه االحزاب     ٠ يضاَأ
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االسالمية في العراق وحـزب الـدعوة والتيـار         

  في االئتالف العراقي الموحـد الـشيعي       الصدري

والحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني     

الكردستاني في التحـالف الكردسـتاني وكـذلك        

التوافق الوطني العراقي السني والقائمة العراقيـة   

 لكل حزب منها مواقـف مختلفـة        ٠ وهو علماني 

نصار مختلفون وفي العديد من القـضايا تكـون         أو

   ٠ساس عرقي او طائفي أالمواقف على 

 -هـم المـصالح المـشتركة هــي أ    إن مـن أ -

 القوانين المتعلقة بتوزيـع     -التطوراالقتصادي ب 

 السيطرة على الموارد المائية والبيئـة       -النفط ج 

 حتى المسائل الخالفيـة     ٠ دور الدين والدولة     -د

مثل الفيدرالية وجدولة إنسحاب القـوات متعـددة        

الجنسيات فإنها تجد مؤيدين من هذا الجانـب او         

  ٠مجاميع العرقية والطائفية ذاك وحسب ال

نه بـالرغم مـن الـصراع       أن هذا يفضي الى     إ -

يمكن تأسيس حركة سياسية جديدة     العرقي الطائفي   

في العراق بالتركيز على مشكلة ما، التعامل معها        

عن طريق تشجيع المناقـشات الحزبيـة ولـيس         

 خذ وقتاَ أن مثل هذه االتفاقيات ست    أ على   ٠ الطائفية

يلة لبناء الثقـة الـضرورية وكـذلك        نها الوس أ االّ

المؤسسسات والكوادر التي تعمل وتتجاوز الفوارق      

ن مثل هذه العملية سـتكون      إ ٠العرقية والطائفية   

نتائجها جيدة على المدى البعيد وهي بنـاء دولـة          

فـضل بكثيـر مـن      أعراقية قوية وسليمة وهـي      

 والعرقية التي تخلقها االحداث     الطائفيةاالنقسامات  

 مـن خـارج الـساحة        المحللـون  ارية اآلن و  الج

   ٠السياسية 

  مقدمةال 

 ، شهد العراق تغييراَ جذرياَ فـي        ٢٠٠٣منذ عام   

 إن فهـم هـذا التغييـر وكـذلك خلفيـة            ٠قيادته  

وإتجاهات القادة الجدد أساسي لفهم ما قـد يكـون          

ن الكفاءات والمهارات التي    إ ٠ عليه مستقبل البالد  

رادتهم للتعـاون   إدرتهم و  ق ،يتمتع بها هؤالء القادة   

 ساسية جـداَ  أفوق الحواجز العرقية والطائفية هي      

نهم يعملون بمناخ يخلو من المؤسـسات القويـة         أل

وكـذلك  ) مثل بيروقراطية قوية او جيش وطنـي      (

در قليلة وبآراء مختلفة عن ما قد يكون او ما          ابكو

  ٠ن يكون عليه العراق أيجب 

 واجهـت   لقد ثبت أنه من أصعب المهمات التـي       

الواليات المتحدة وحلفائها هي إيجاد قيادة سياسـية        

 منذ عام  ٠عراقية فعالة وشرعية محل النظام البائد       

 كانت هناك أربعة تغييـرات مهمـة فـي          ٢٠٠٣

منها مجموعة مختلفـة مـن      الحكومة حيث أفرز كل     

   ٠القادة 

 والذي تم تعيينه مع     مجلس الحكم  هو التغيير االول 

ل سلطة التحالف المؤقتة في     مجلس الوزراء من قب   

جتثاث للقـادة البعثيـين     إ لقد جرى    ٠ ٢٠٠٣عام  

السابقين وجلب ممثلين لكل االطيـاف واالعـراق        

العراقية ولكن العديد من هؤالء القادة كانوا منفيين        

عتبارهم مناوئين لنظام صدام اذ كانوا يعيـشون        إب

 يتمتعون بقاعدة جماهيريـة كبيـرة        و خارج البالد 

 لقد تم تبـديل     ٠ن من خاللها تولي الحكم      يستطيعو

 وتحـت رعايـة االمـم       ٢٠٠٤هذه الحكومة عام    

 ٠المتحدة وذلك عندما تم منح العراق سيادة رسمية 

ن هذه الحكومة التي تـم تعيينهـا        أعلى الرغم من    

نها ترفل بقاعدة   أ تضم العديد من المنفيين اال       حديثاَ

  ولكن تكونت معارضـة للحكومـة      ٠تكنوقراطية  
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ولئك الذين كانوا يعيشون داخـل      أالمعينة من قبل    

نتخابـات  إ جـرت عـدة      ٢٠٠٥العراق وفي عام    

قرار دستور جديد للعراق وبعـد ذلـك تـشكيل          إل

لقد أفرزت هذه االنتخابات  ٠حكومة جديدة ودائمية 

تغييراَ قيادياَ كبيراَ حيث تشكلت أحزاب وتحالفات       

ـ         ي سياسية كما أن التصويت كان على أساس عرق

 نتج عن االنتخابات االولـى      ٠ وطائفي بشكل كبير  

التي جرت في كانون الثاني مجلس نواب مؤقـت         

وكذلك مجلس وزراء جديد حيث كانـت المهمـة         

لقد قاطع العرب    ٠الرئيسية هي كتابة مسودة الدستور      

السنة الذين ينتمي الكثير منهم الى البعث المنحـل         

 المشاورات  نهم لم يشاركوا في   إاالنتخابات ولذلك ف  

 ولتصحيح هذا الوضع ولـضمان      ٠حول الدستور   

عطاء إمشاركة السنة في االنتخابات القادمة فقد تم        

وعد للسنة من قبل الحكومة العراقيـة وسـلطات         

نه سيكون لهم صوت فـي تعـديل        أالتحالف على   

 في كـانون    ٠سيس حكومة دائمية    أالدستور عند ت  

ا السنة نتخابات شارك فيهإ جرت   ٢٠٠٥االول عام   

 وفي مـايس عـام      ٠لتشكيل مجلس نواب دائمي     

نتخابات رئيس للوزراء مـن     إ خيراَأ ت جر ٢٠٠٦

مجلس النواب هذا وكذلك تم تشكيل حكومة عراقية        

  ٠رابعة 

إن هذا التقريرهو جزء من دراسة إستمرت عامين        

للتغييرات التي أفرزتها هذه االحداث فـي القيـادة         

لدراسة عوامل مثـل    تناولت ا  ٠ السياسية العراقية 

تركيبة القيادة العرقية والطائفية وكذلك جنس القادة       

 ٠ وتعليمهم وأنشطتهم الحرفية وإنتماءاتهم السياسية    

كما تتناول آراءهم من خالل أكثر من سبعين مقابلة 

 هناك تقريـر خـاص أولـي        ٠ على مدى سنتين  

 قد  "من هم قادة العراق؟ وماذا يريدون ؟        "بعنوان  

 ٢٠٠٣ سقوط صدام فـي      ذة العراقية من  حلل القياد 

 ٠ ٢٠٠٥حتى االنتخابات في كانون االول عـام        

ن التغييرات منذ فتـرة     إوضح ذلك التقرير ف   أوكما  

ن التركيبة العرقية والطائفية    إ ٠صدام كانت كبيرة    

العرب الـشيعة واالكـراد هـم       (للقيادة قد تغيرت    

ن إكمـا  ) قليـة أن الـسنة  إاالكثرية اآلن في حين  

  فضالَ فضل مما كان عليه سابقاَ    أثيل النساء اآلن    تم

عقبوا نظام صـدام متعلمـون      أن القادة الذين    أعن  

نتخابات كـانون االول    إ ولكن   ٠سالفهم  أكثر من   أ

 التي جرت في جـو مـن الـصراع          ٢٠٠٥عام  

الطائفي والعرقي ووسط حالة من التمرد قد سببت        

فرزت نزاعـات سياسـية     أكثر  أبدورها تغييرات   

 ٠قية وطائفية حادة بين الناخبين والمنتخبـين        وعر

إن هؤالء القادة الجدد وأحزابهم التي ينتمون اليهـا    

هم الذين يصورون لنا الخارطة السياسية الحاسمة       

 تضم معلومات هـذا التقريـر       ٠ لمستقبل العراق 

 كما تعكس   ٢٠٠٦تغييرات القيادة حتى نهاية عام      

 وتـشكيل   ٢٠٠٥نتخابات كانون االول عام     إنتائج  

 على الـرغم    ٠ ٢٠٠٦الحكومة الدائمية في مايس     

 ٢٠٠٦علنت في تشرين الثاني     أن الحكومة قد    أمن  

ن توقيـت   أجراء تعديالت وزارية اال     إنها تنوي   أ

 لحد اآلن ولكن    ومدى هذه التعديالت ليس واضحاَ    

ن تؤثر هذه التعـديالت علـى       أليس من المرجح    

ـ   ٢٠٠٥نتخابات كانون االول    إ ون هنـاك    مالم يك

ئتالف إتغيير جذري في العملية السياسية او تشكيل        

ن التعديل الـوزاري    إ في الحقيقة ،     ٠حاكم جديد   

الذي يحدث بسرعة بعد تشكيل مجلـس الـوزراء         

يعززما تناولـه التقريـر بخـصوص التغييـرات        

 تضم الدراسة ستة وأربعين عـضواَ       ٠والفجوات  

زراء قيادياَ بضمنهم الرئيس ونائبيه ورئـيس الـو       

ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وبقية مجلس       



 التحدي الصهيوين                 )١٠٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: تروين للمركزالعنوان األلك
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٣٧ من ٧                                     ٢٠٠٧ - نيسان            

هؤالء هم الذين يجب عليهم التعامل مع        ٠ الوزراء

التمرد الوحشي والصراع العرقي والطائفي وكذلك      

تعديل وتنقيح الدستور الجديد وتطوير مؤسـسات       

ماهي مؤهالت مثل هذه المهمة ؟ مـاهي         ٠الدولة  

آرائهـم ؟ هـل     العوامل التي لها تأثير كبيرعلـى       

بإستطاعتهم إيجاد عوامل مشتركة بما فيه الكفايـة        

 او أن   ؟البقاء العراق موحداَ ؟ وإلستقرار الوضـع      

عدم تمكنهم من التعاون سيجزء الدولة ويؤدي الى        

  الفوضى ؟

  مميزات القيادة الجديدة

هناك ثالث ميزات مهمة في القادة الحاليين تـؤثر         

 هي  أولها ٠هم  على قدرتهم في خلق وتنفيذ سياست     

 كان التحرك الـسياسي الـسريع       ٠فقدانهم للخبرة   

وتبديل الوزراء هو المعيار في مجالس الـوزراء        

 ٠في الحكومة الحالية    لة تعززت   أالسابقة ولكن المس  

من بين سـتة وأربعـين عـضواَ ضـمتهم هـذه            

% ٢٤المجموعة كان أحد عشر فقـط او مايمثـل          

راء منهم قد تقلدوا مناصـب فـي مجـالس الـوز       

 ٠اآلخرون فهم جـدد     % ٧٦والرئاسة سابقاَ وأما    

المحتفظون بمناصبهم قلة وهم من االكراد الذين هم      

 هناك كرديان وهما وزير     ٠ كثر السياسيين خبرةَ  أ

 ووزير الموارد المائية  هوشيار زيبـاري  الخارجية  

حتفظا بمنـصبيهما فـي     إ حيث   عبد اللطيف رشيد  

جـالل   ما رئـيس الجمهوريـة    أ ٠ربع حكومات   أ

 ووزيرة برهم صالح ونائب رئيس الوزراء طالباني

 ٠ فقد كانوا في ثالث حكومات       نرمين عثمان البيئة  

ثنين من الشيعة وهما من     إوهذا االمر ينطبق على     

عادل المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق       

 وزيـر   بيان جبر  وهونائب الرئيس و   عبد المهدي 

هم عربـي سـني     ربعة و أ هناك وزراء    ٠المالية  

 وتركماني وآخر علمـاني، كـانوا        شيعي عربيو

   . سابقاَ في الوزارة

ن يكون هناك تغيير سريع     أ نه كان متوقعاَ  أوحيث  

 بعد عهد صدام فقد كان حجم التغيير ومداه كبيـراَ         

 وهذا يعني فـي     ٠ ٢٠٠٣في كل حكومة منذ عام      

ن العملية السياسية لم تـستقر لحـد اآلن         إساس  األ

وبـنفس القـدر مـن       ٠خيرة  تخابات األ رغم االن 

االهمية فإن هذه التعديالت تـدل علـى إكتـساب          

 ولكن  ٠ أعضاء القيادة الخبرات الضرورية للحكم    

هذا التعديل السريع يزيد صعوبة القادة الجدد فـي         

كتساب الخبرات في الحكومة الوطنية وما تتطلبه       إ

سـيس هياكـل    أدارة وتشكيل المؤسـسات وت    إمن  

الحصول على دعم المؤيـدين خـارج       الوزارات و 

إن الخبرة واالتصاالت التي     ٠الحكومة المركزية   

يكتسبها وزير في أحد مجالس الوزراء سوف يـتم         

 والمـسألة   ٠إهمالها وإغفالها في الدورة الالحقـة       

التقتصر على الخبرات الفردية بل تتعـداها الـى         

 هنـاك   ٠ االتصاالت المؤسسساتية التـي تـضيع     

 ٠في الحكومة ستوضح هذه المسألة      مشكلة حالية   

لم يستطع العراق لحد اآلن إيجاد مجلـس وزراء         

وبالعكس فالمـسألة    ٠ حقيقي يعمل كوحدة واحدة   

التعدو كونها مجموعة من الوزارات المنفصلة تتم       

إدارتها في أغلب االحيان على أنها حصص فردية        

وبحس إنتماء قليل الى الحكومة الوطنية حيث لـم         

لوزراء حالة التعاون مع زمالئهم علـى       تنم عند ا  

أسس وطنية مع أن هذا التعاون ضـروري جـداَ          

 إن هذه الفجوة في القيادة      ٠ لعمل الحكومة الوطنية  

وما أحدثته من فقدان للخبرة القيادية تلعـب دوراَ         

أساسياَ في فشل الحكومة المركزية الجديدة لتثبيت       

  ٠ نفسها وتوفير الخدمات التي يحتاجها الشعب
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دون الحكومة الحالية هـم      ، اليزال الذين يتسي    ثانياَ

أي المنفيون الذين قـضوا     " القادمون من الخارج  "

معظم حياتهم خاصة العقدين االخيرين من نظـام        

صدام خارج العراق وكذلك االكراد الذين يعيشون       

 بينما لم يـزل     ٠في الشمال خارج سيطرة صدام      

 وتحملـوا   المحليون الذين عاشوا في نظام صـدام      

إن ثلث القيادة الحالية هـم مـن         ٠قليةأ ه،مصاعب

 من الذين عاشوا في   % ٢٠ معلقادمين من الخارج    ا

ما المحليون فهـم    أ ٠المنطقة الكردية في الشمال     

 بين هـؤالء    ٠) غير معروفين % ٢٠(فقط  % ٢٨

 هناك  ٠ماكن نفيهم   أالمنفيين حدث تغيير اآلن في      

سنين عديدة فـي    قادة ذو ثقافة غربية حيث قضوا       

لندن او الواليات المتحدة او القارة االوربية وهـم         

 فعلـى سـبيل     ٠على تماس مع الحضارة الغربية      

لقد إختفى اآلن عـدنان البـاججي وأيـاد         ،  المثال

  .عالوي من الحكومة او أنهما قد همشا في االقلية

 

  

  

  

       ٢٠٠٦المحليون والقادمون من الخارج في الحكومة العراقية 

  ـةـــالنسبـــة  التقريبيـ

  %٢٨  ١٣  المحليون

  %٢٠  ٩  المحليون في الشمال

  %٣٣  ١٥  القادمون من الخارج

  %٩  ٤   الغربمن/القادمون من الخارج

  %٢٤  ١١   الشرق االوسطمن/القادمون من الخارج

  %١١  ٥  ايران

  %١١  ٥  الخليج

  %٢  ١  الشرق

  %٢٠  ٩  غير معروفين
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إن أغلب القادمين من الخارج في الحكومة الحالية        

الجديدة قد قضوا فترة نفـيهم فـي مختلـف دول           

الشرق االوسط فهم اليألفون وفي بعض االحيـان        

 ن عـدداَ  إ ٠  الغربيـة  والحياةاليرتاحون للمجتمع   

منهم قد عاشوا في ايران حيث هربوا من صرامة         

نية المعارضة في الثمانينات صدام مع الحركات الدي

بينما عاش وعمل البعض اآلخر في سوريا ولبنان        

حيث يستطيعون القيام بشاطات المعارضة ولكـن       

 وكـذلك    السياسية منعزلـة نـسبياَ     تكل هذه البيئا  

أفرز هذا قادة على صلة بنمـاذج        ٠عدائية للغرب 

حكومية ومجتمعات من الشرق االوسـط ولـيس        

يبون تماماَ عن العديـد     الغرب كما أن بعضهم غر    

 تضم هذه المجموعـة     ٠ من القيم واالفكار الغربية   

 ووزيـر   نـوري المـالكي   رئيس الوزراء الحالي    

  قضى البعض اآلخر منهم وقتاَ     ٠ بيان جبر المالية  

في العمل في دول الخلـيج العربـي مثـل دولـة           

جـواء تجاريـة    أاالمارات العربية المتحدة أي في      

 ٠ن لمختلـف االفكـار      طلق العنـا  أمفتوحة حيث   

والمثال على هذا هو وزير التعليم العالي والبحـث         

 من بين القادة الحاليين     ٠ عبد ذياب العجيلي  العلمي  

البعض ممن قضوا معظم حياتهم في الغرب وهـم         

 هوشيار زيباري ممثلوا الكرد مثالَ وزير الخارجية      

 ونائـب   عبد اللطيف رشيد  ووزير الموارد المائية    

وهذا يفـسر مـوقفهم     برهم صالح   ء  رئيس الوزرا 

المؤيد للغرب وقدرتهم على التعامـل فـي البيئـة      

لقد تـم تـشكيل مجلـس        على العموم ،     ٠ الغربية

الوزراء الحالي في أجواء سياسـية أقـرب الـى          

الشرق االوسط منها الى الغرب وهو أمـر يـؤثر          

بشكل متزايد على قدرته في التعامل او االصطفاف        

  ٠ مع الغرب

حليين الذين بقوا في العراق خالل التسعينات       إن الم 

لم يأخذوا لحد اآلن موقعهم على الـرغم مـن أن           

قد تقلدوا  ) مثالَ وزيرا الدفاع والداخلية   (القليل منهم   

 بين العرب السنة الـذين      ٠مؤخراَ مناصب مهمة    

عملوا سابقاَ في ظل نظام صدام لم يتم قبول أحـداَ           

ال الذين إنشقوا عن    منهم كعضو في القيادة الجديدة ا     

صدام في مرحلة ما او إصطفوا بـشكل مـا مـع            

 يأتي على رأس هؤالء نائب      ٠ حركات المعارضة 

 وهو ضابط سابق قد تقاعد      طارق الهاشمي الرئيس  

نتمـاء فـي    إوعمل في القطاع الخاص ولكن لديه       

 باالضـافة   ٠الحزب االسالمي العراقي المعارض     

 وهو عربـي    ديعبد القادر العبي  الى وزير الدفاع    

 ١٩٩٠سني وضابط سابق وقد عارض غزو عام        

 وكذلك رئيس مجلس    ٠عتقاله  إللكويت فقام صدام ب   

 وهو طبيب عربي سني     محمود المشهداني النواب  

حزاب المعارضة وتعـرض    أكان لديه ضلوع في     

ومن المحليين أيضاَ العديد مـن       ٠ يضاَأعتقال  لإل

ـ        ام الصدريين في مجلس الوزراء ولكنهم بشكل ع

شباب ذو خبرة مهنية قليلة وقد تم ترشيحهم بشكل         

أولي ليمثلوا التيار وقد إستقال واحداَ او إثنان منهم         

  ٠سريعاَ 

القـادمين مـن    " و   "المحليـين "إن االنقسام بـين     

 هو من أهم االمور في القيـادة الـسياسية          "الخارج

الحالية التي تحتاج الى تقريب وهو ما يفسر فقدان         

ن القادمين من الخـارج     إ ٠ لحكومةاالنسجام في ا  

ولئك الـذين يعيـشون     أهم في الغالب بعيدون عن      

داخل العراق فال يتمتعـون بقنـوات وتنظيمـات         

 ٠ن لديهم خبرات مختلفـة      إ كما   ٠ومؤيدين هناك   

لقد كان قادة حزب الدعوة مثالَ منتشرين في ايران         

وسوريا ولبنان والمملكة المتحـدة ولهـذا فعلـى         
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بناء إعادة صياغة عالقات االعضاء و    الحزب اآلن   

لدى سياسيون   ٠  داخل العراق  سكان ال مع الروابط

المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق روابط       

وطيدة مع ايران وهم غالباَ ما ينكرون ذلك ولكـن          

عليهم التغلب على الرأي الداخلي المضاد للتـأثير        

بية إن لالحزاب الكردية إرتباطات شع      ٠ االيراني

قوية في كردستان ولكن حكمهم الذاتي في الشمال        

   ٠ خالل التسعينات قد عزلهم عن بقية العراق

بدأ المحليون اآلن الذين عاشوا في العراق خـالل         

بالدخول ) والصدريون هم أبرز االمثلة   (حكم صدام   

الى العملية السياسية ولكـن أفكـارهم وخبـراتهم         

غير قـادرين   مختلفة عن القادمين من الخارج فهم       

لحد اآلن على تنمية تنظيم او قيادة منافسة للقادمين         

فالمحليون وباألخص الذين تحملـوا      ٠ من الخارج 

العقوبات االقتصادية والحـروب باالضـافة الـى        

إضطهاد صدام يغيظون القادمين من الخارج الذين       

، كما يشعر المحليون ، عاشوا حياة مريحة ولـم          

 ٠ اليـستطيعون فهمـه   يشعروا معهم بهذا األلم و    

ن المحليين والقادمين من    أهمية هو   أكثر االمور   أو

 خبرة سابقة يعتمدون عليها     الخارج ليس لديهم معاَ   

 وهـذا   ٠ هداف مختلفة جداَ  أفبالعكس لديهم رؤى و   

ن تكون لهم رؤيـة موحـدة       أما جعل من الصعب     

   ٠دارة منسجمة إو

 الحالية  همية بالنسبة للقيادة  أ هو االكثر    االمر الثالث 

نصف القادة على االقل قد قـضوا معظـم         نه  أهو  

حياتهم في أعمال معارضة لنظام صدام في أحـد         

ن هذه التجربة هي االساس     إ ٠ االحزاب السياسية 

 حـوالي نـصف     ٠في صياغة حياتهم ومـواقفهم      

 فقط  %٢٨ ،القيادة ينتمي الى مجموعات معارضة    

قادة  لقد قضى تسعة     ٠ليس لديهم مثل هذا االنتماء      

 ٠مدة من الزمن في سجون صدام       %) ٢٠حوالي  (

ن كل الشخصيات العليا في القيادة الحالية لـديهم         إ

 وبـضمنهم   ٠في الواقع سجل المعارضـة هـذا        

هو (ونائبيه  ) االتحاد الوطني الكردستاني  (الرئيس  

حدهم من المجلس االعلى للثورة االسـالمية فـي         أ

اء ورئـيس الـوزر   ) العراق واآلخر من التوافـق    

مـن االتحـاد    (ونائب رئيس الـوزراء     ) الدعوة(

المجلـس  (ووزيـر الماليـة     ) الوطني الكردستاني 

  ) االعلى للثورة االسالمية

  

 يالمعارضة وغير المعارضة لنظام صدام كما ه

  ٢٠٠٦ في الحكومة العراقية ةموجود

  %٥٠  ٢٣  المعارضة

  %٢٨  ١٣  غير المعارضة

  %٢٢  ١٠  غير معروف

  

ــة  ــر الخارجي ــديمقراطي   ( ووزي ــزب ال الح

مستقل فـي االئـتالف     (ووزير النفط   ) الكردستاني

االتحـاد  (ووزير الموارد المائية    ) العراقي الموحد   

ورئـيس مجلـس النـواب      ) الوطني الكردستاني 

  ٠) التوافق(

ن االنتماء الى المعارضـة هـو       أعلى الرغم من    

الميزة الطاغية على القيادة الحالية ولكن الحقيقـة        

نه العديد من القادة هم من القـادمين        أهي  االخرى  

من الخارج وذلك النه لم تكن هناك معارضة داخل         

 ذلـك ، هـذا   على عالوة ٠العراق في زمن صدام   

 الحكم النهم قـضوا حيـاتهم       خبرةيفسر فقدانهم ل  

المبكرة في نشاطات سرية وفي قتال مـسلح مـع          

النظام خالل الحرب العراقيـة االيرانيـة او فـي          
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مـا  أ ٠نوات معادية لصدام خارج العراق      سيس ق أت

ن العديـد مـنهم قـد       ستثناء أل إالقادة االكراد فهم    

نفسهم في أكتسبوا خبرة جيدة عندما كانوا يحكمون       إ

  ٠المناطق الشمالية خالل التسعينات 

ذا يعني االنخراط في المعارضة     اومن المهم تفهم م   

كتسبته من مهارات وخبـرات     إفي هذه السنين وما   

فـي حـزب الـدعوة      الـذين   ولئك  أ الى   وخاصة

ن العديد من القادة اليوم قـد       إ ٠والمجلس االعلى   

قضوا فترة من حياتهم المبكرة في حركات سـرية         

فكانوا مطاردين على الدوام وهذا ما تـدل عليـه          

") نوري المالكي وبيان جبر مثال    (سماؤهم الحركية   أ

 آخـر  اَ منهم وتم سجن عـدد  اَ لقد تم تعذيب عدد    ٠

 ٠عائلتهم وهم يقتلون    فراد  أشاهدوا  ن آخرين قد    أ كما

 عدم صدام ثمانية عشر شخصاَ    أ ،   ١٩٨٣في عام   (

 خوة لعبد العزيز ،  أ خمسةمن عائلة الحكيم وبضمنهم     

 لقـد كانـت     ٠ ،   ١٩٨٨خ آخر في عام     أكما قتل   

تضحياتهم عظيمة وخاصة في نهاية الـسبعينيات       

 علـى   والثمانينيات عندما كان صدام يحكم قبضته     

 على حزب   نه قد قضى فعلياَ   أالحركات الدينية كما    

ن لالحـزاب الكرديـة     إ ٠الدعوة داخل العـراق     

 من حركة   رتباط وثيق مع المعارضة وكانوا جزءاَ     إ

 قاتلـت   ٠المعارضة الخارجية فـي الثمانينيـات       

 معاالحزاب الكردية في الحرب العراقية االيرانية       

ـ الجانب االيراني كما شاركت الب     وهـم  (ركة  شمي

 ١٩٩١نتفاضة عـام    إفي  ) مليشيات كردية مسلحة  

 مقاليد الحكم في الشمال     خذوا بعد ذلك تدريجياَ   أكما  

حيث طردوا القبائل التي كانت لها صلة سابقة مع         

 وبعد عقد من الحكم الـذاتي       ٠النظام ودافعت عنه    

 لديهم مصالح راسخة في الحفـاظ علـى         أصبحت

   ٠مركزية  وفي الحكومة السلطتهم محلياَ

ولئك الذين لم يكونوا من المعارضين لنظـام        أما أ 

نتـساب لـه او     إما الذين لديهم    أ ٠قلة  هم  صدام ف 

مجرد عملوا في ظل النظام فيجدون الحصول على        

 علـى   منصب في القيادة الجديدة مسألة صعبة جداَ      

حد أ ٠ن القليل منهم قد تمكن من ذلك        أالرغم من   

ب رئيس الوزراء قد     وهو نائ  سالم الزوبعي هؤالء  

سـتاذ فـي    أتم تعيينه ليمثل العرب السنة وكـان        

الزراعة في جامعة االنبار ولديه عالقات قبلية قوية  

 وهي وزيرة حقوق االنسان      وجدان ميخائيل  وكذلك

 ٠وكانت تعمل مخططة عمرانية ولم تكن سياسية        

ولكن ضم السنة وحتى الشيعة الذين عملوا لنظـام         

إن االستياء في هذه المجموعة      و صدام عملية بطيئة  

قوي وخاص بين شخصيات العرب الـسنة الـذين         

يريدون المشاركة ولكنهم يشعرون أنه قد تم عزلهم        

ن السنة في   أ من المهم القول     ٠ على أساس طائفي  

حـزاب المعارضـة    أالحكومة الحالية كانوا فـي      

 عـن   نشقوا علنـاَ  إكالحزب االسالمي العراقي او     

نه حصل  أ وكانت النتيجة    ٠ل ما   النظام البعثي بشك  

نعدام للثقة بين القيادة الجديدة المؤلفة من الـشيعة         إ

ولئـك المـرتبطين    أحزاب المعارضة الكردية و   أو

 والمجموعة االخيرة متمركزة في     ٠بالنظام السابق   

مـا ضـالعون او     إالمجتمع السني والكثير مـنهم      

ستمرار التمرد ، وهو    إل   لقد حو  ٠يدعمون التمرد   

نه فشل السنة فـي قبـول       أ يفسره الشيعة على     ما

     د فيـه للـشيعة ،      النظام الجديد الذي يكون التـسي

الصراع السياسي هذا الى حرب طائفية وعرقيـة        

حـد االحـزاب    أصبح فيها االنتساب الـى      أوالتي  

الطائفية او العرقية هو المحـك الرئيـسي للثقـة          

لوا  ولهذا فقد تم السماح للشيعة الذين عم ٠السياسية  

بأن يحـصلوا علـى     ) كثيرونوهم  (للبعث سابقاّ   

مناصب قيادية النه قد تم االفتراض أن انتمـائهم         
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ما الـسنة   أ ٠ الشيعي يبطل أي والء للنظام السابق     

ولئك الذين  أالذين ينتمون الى هذه المجموعة وحتى       

يرغبون بالمشاركة بالعمليـة الـسياسية فقـد تـم          

 وهـذا   ٠ثقون بهم   ن القادة الشيعة الي   ستبعادهم أل إ

إن إنعـدام    ٠يزيد من سعير معسكر التمرد السني       

الثقة هذا بين القادمين من الخارج والمحليين وكذلك 

بين الذين قضوا سنوات طويلة فـي المعارضـة         

وأولئك الذين عملوا لصدام هو الذي يعرقل التسوية        

في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة كما إزداد االمر        

 في هـذا    ٠ لغطاء العرقي والمذهبي  سوءاَ اآلن با  

نها نزاع  أ القادة على    ةعتبار خلفي إالمجال ، يمكن    

كثـر  أمستمر نحو السلطة من قبـل جـانبين او          

وبمرجعيات مختلفة والتي لم تنتهي من الـصراع        

   ٠لحد اآلن 

  األحزاب السياسية ومؤيديها 

في الوقت الذي تكون فيه الفوارق بين القادمين من         

محليين والمعارضين والمؤيدين للنظـام     الخارج وال 

السابق هي الميزة األهم عند القادة الجدد لكن هـذه       

 قد  هناك عامل مهم رابع    ٠المسألة ليست الوحيدة    

 وهو نمو المجـاميع     ٢٠٠٥نتخابات عام   إبرز منذ   

 مايـصاحبها   واالحزاب الـسياسية والتـي غالبـاَ      

ـ ن االهتمام م  أ وحيث   ٠ميليشيات تابعة لها     صب ن

ن االحزاب لم تنـل مثـل هـذا         إلى المليشيات ف  ع

   ٠االهتمام لحد اآلن 

 حاسمة في كونها دفعت     ٢٠٠٥نتخابات  إلقد كانت   

حزابهم الى الـسلطة وتركيـزهم      أالقادة الحاليين و  

على مواضيع وخطابات من شأنها تحشيد المؤيدين       

 : ٢٠٠٦الحكومة الدائميـة    : "أنظر الملحق   ( ٠

ومن أجل الوصول    ٠ ")ية  توزيع المقاعد البرلمان  

الى السلطة في ظل فراغ سياسي وفي مقاطعـات         

إنتخابية ذات مؤسسات وخبرات قليلة مال القـادة        

الى الهوية العرقية والطائفية ونجحـوا فـي ذلـك          

بشكل كبير فحركوا المشاعر ونظموا التحالف على       

هذا االساس وهكذا فقد عمقوا تقسيم العراق علـى         

ن هذا التقسيم العرقي    إ ٠فية  مستويات عرقية وطائ  

والطائفي المرير الذي صاحبه هو الـذي تـصدر         

صبح الوسط الرئيسي للتحليـل     أعناوين االخبار و  

صـبحت الهويـة    أ ولقـد    ٠السياسي في العراق    

الطائفية في الواقع هي المحرك الحقيقـي للقتـال         

جل االنتخابات  أولتنظيم تحالفات سياسية كبيرة من      

لكتل والتحالفـات االنتخابيـة      ولكن تحت هذه ا    ٠

ـ  ٠ كثـر تعقيـداَ   أبرزت خارطة سياسـية      لف أ تت

حـزاب سياسـية   أالتحالفات السياسية الفائزة مـن     

والتي جـزأت مايبـدو مـن       ) وميليشياتها(عديدة  

ن هـذه   إ ٠نسجام في التحالفات العرقية والطائفية      إ

االحزاب ومؤيديها هم الـذين يرسـمون االجنـدة         

الرجح العامل الحاسم فيها في     السياسية وهم على ا   

ومـن أجـل فهـم مـصير العـراق           ٠المستقبل  

والتسويات الممكنة فليس ضرورياَ فهم القادة فقـط        

بل االحزاب التي يقودها والجماهير التي يعولـون        

   ٠ عليها

 ساسـاَ أ ٢٠٠٥نتخابات كانون االول عام     إفرزت  أ

 آخر خاسر   اَ وطرف ،دد ج ينفائزين رئيسيين وآخر  

ن تكـون قـوة     أحزاب هامشية يمكـن     أ كبير مع 

 إن هـذه المجـاميع ولـيس        ٠طراف  أللموازنة  

المجتمعات العرقية والطائفيـة الكبيـرة، سـتكون        

  ٠ الالعب الكبير في الصراع القادم على السلطة

  اإلئتالف العراقي الموحد 

 االئتالف العراقي الموحـد   برز الفائزين هو    أكان  

لـشيعية التـي     مجموعة من االحزاب ا    ساساَأوهو  
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% ٦٥-٦٠تمثل االغلبية الشيعية في العراق البالغة 

نه كانت هنـاك قائمـة يترأسـها        أعلى الرغم من    

شيعي علماني قد تحدت االئتالف العراقي الموحـد        

كبر مرجع  أن االخيرة قد حصلت على مباركة       أاال  

 والـذي   آية اهللا علي السيستاني   ديني شيعي وهو    

 وضـمان   ي موحداَ سعى الى جعل المجتمع الشيع    

وكانت النتيجة قوية بالنـسبة      ٠ده في الحكومة    تسي 

ساس طائفي  أالى االئتالف العراقي الموحد وعلى      

 بالمئة من مقاعد مجلـس      ٤٧عطى االئتالف   أمما  

ن وحدة  إ ٠ بالمئة في مجلس الوزراء      ٤٦النواب و 

 فـي   ٠زالت الفوارق في االئتالف     أالتصويت قد   

 الشخصيات المـستقلة    حين تضم هذه الكتلة بعض    

فإن المكون الرئيسي لالئتالف هي ثالثة أحـزاب        

وهي المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق       

وبضمنه منظمة بدر وهو ذراعه العسكري وحزب       

الدعوة االسالمية والذي يضم فرعين هما الـدعوة        

  ٠وتنظيم العراق وكذلك التيار الصدري 

على هـو االكثـر     من بين الثالثة فإن المجلس اال     

تنظيماَ وتمويالَ وهو الحائز علـى حـوالي ربـع          

عضاء المجلس االعلى   أبرز  أن  إ ٠تصويت الشيعة   

عـادل عبـد    في الحكومة هما نائب الرئيس االول       

 )وهو وزير الداخلية السابق( ووزير المالية المهدي

 ريـاض   ما الوزراء اآلخرون فهـم    أ ٠ بيان جبر 

محمود محمد  و) لعامةالبلديات واالشغال ا   (غريب

وهمـا  ) العمل والشؤون االجتماعية   (شيخ الراضي 

أكـرم  وزارتان توفران خدمات كبيرة للجمهـور و      

ن الشخصية الرئيـسية    إ ٠الحوار الوطني    (الحكيم

 عبد العزيز الحكيم  في الحزب هو رجل دين وهو       

رئيس المجلس االعلى ونائب في مجلس النـواب        

  ٠وليس في مجلس الوزراء 

ف المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق       يتأل

 مـن قبـل     ١٩٨٢الذي تم تشكيله في ايران عام       

عراقيين منفيين هناك من العـرب الـشيعة علـى          

نضمام بعض الشيعة التركمان والكـرد      إالرغم من   

 وكما يـدل عنوانـه الطويـل فـان     ٠الى الخليط  

المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق قد تم        

حزاب شيعية بضمنهما حزبـا     أيله ليضم عدة    تشك

 على  ٠الدعوة والعمل االسالمي تحت مظلة واحدة       

 لجنة تنفيذية مؤلفة من     هنه كانت تترأس  أالرغم من   

 ن الرئاسة ذهبت سريعاَ   أممثلين لهذين الحزبين اال     

 آية اهللا العظمى    بنإ وهو   محمد باقر الحكيم  الى يد   

سي في حزب ساأ وهو عنصر  محسن الحكيمسابقاَ

 ٠صبح القوة المحركة له     أالدعوة في العراق والذي     

في الوقت الذي قلّت او إضمحلت فيـه مـشاركة          

االحزاب الشيعية االخرى فان المجلس االعلى قـد        

   ٠ أصبح اداة عائلة الحكيم

ـ        ثير أوفي خضم الحرب العراقية االيرانية وتحت ت

ايراني نما المجلس االعلى ليصبح مؤسسة تنظيمية       

دارية عديدة الدارة كل شـيء      إواسعة ذات مكاتب    

من التمويل الى العالقات العامة مع مجلس واسـع         

 نه كونه ذراعـاَ إ كما ٠القاعدة يعمل مثل البرلمان     

 تم تدريبه والى حدما قيادته      فيلق بدر  وهو   عسكرياَ

يلـق  فن وصل عدد ال   أمن قبل ضباط ايرانيين الى      

 كما ضم   ٠حرب   عند نهاية تلك ال    عشرة آالف الى  

المجلس االعلى عدد من االسرى العـراقيين فـي         

نضموا الى الحركة االسالمية    إ و "تابوا"ايران الذين   

لقـد كانـت     ٠  بالتوابين الجديدة وهم الذين عرفوا   

ايران تقوم بتمويل المجلس االعلى بـشكل جيـد         

باالضافة الى فيلق بدر الذي شارك في الحرب ضد 

  ٠العراق الى جانب ايران 
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على الرغم من أن المجلس االعلى جيـد التنظـيم          

على المستوى التنفيذي اال أنه أساساَ تحت سـلطة         

 ٠عائلة الحكيم وتحت التأثير الكبير للقيادة الدينية        

 ٢٠٠٣ في آب عام  محمد باقر الحكـيم   وبعد موت   

صبحت قيـادة  أفي تفجير الجامع الكبير في النجف     

 يـضاَ أ وهو   عبد العزيز صغر  خيه األ أالحزب بيد   

 إن عـم    ٠رجل دين ولكن ليس في المراتب العليا        

 واحد  وهو حالياَمحمد سعيد الحكيمعبد العزيز هو 

من المراجع العليا االربعة في النجف الذين لـديهم         

قنوات وموارد صدقات كثيرة بصفتهم قيادة دينيـة        

 فيمثل عبدالعزيز وهو نجل عمار الحكيمما أ ٠عليا 

 في جنوب العراق قـد تـم        والده ويرأس مؤسسة  

 عائلـة الحكـيم   هـداف   أجل  أتكوينها للعمل من    

باالضافة الى ذلك ، يعتمد المجلس االعلـى فـي          

 ام حمـودي  همقيادته على رجال دين آخرين مثل       

 ولجنـة  ٢٠٠٥س لجنة كتابة الدستور في  الذي ترأّ 

   ٠ ٢٠٠٧مراجعة الدستور عام 

 ٠ الدين في السياسة مثيـر للجـدل      رجال  إن دور   

عندما كان المجلس ولعدة سنوات تحـت الرعايـة         

االيرانية كان عليه أن يقبل بالنظام االيرانـي فـي          

 بغض النظر عن وجهـة      )والية الفقيه (حكم الدين   

 على الرغم من أن المجلس االعلى ٠نظر أعضاءه 

صامت اليوم بخصوص هذا الموضوع غير الشائع       

في العراق وعلى الرغم مـن أن قـادة المجلـس           

االعلى لديهم آراء مختلفة بهذا الخـصوص االّ أن         

الدور البارز للدين في التسلسل الحزبـي وتـأثيره         

  ٠على رسم مستقبل العراق بات واضحاَ 

ولكن من الواضح أيضاَ أن الحزب قد ضم مفكرين         

شيعة ذوي ميول علمانية ولديهم إهتمام في الحيـاة         

  هو مثال جيد فقـد     عادل عبد المهدي   ٠السياسية  

والده هو سـيد عبـد      (ولد لعائلة سياسية معروفة     

المهدي كان عضواَ في البرلمان ووزيراَ في العهد        

 في حياتـه  عادل عبد المهدي لقد تحول  ٠) الملكي

ثنـاء شـبابه الـى      أالسياسية من حزب البعث في      

ماوتـسي  وحتى تبنى مبـاديء     (االتجاه اليساري   

م نـض إعندما كان في فرنـسا و     )  االشتراكية تونغ

المجلـس  (حزب الثـورة االسـالمية       الى   خيراَأ

 الذي رآه هـو الموجـة المـستقبلية فـي           )االعلى

 لم يكن يرى أي تعارض بين مبادئـه         ٠الثمانينات  

 فسر أحد الشيعة العلمانيين من      ٠السياسية والدينية   

الطبقة الوسطى دعمه القوي للمجلس االعلى على       

لهذا فـإن   و ٠ "ثقافة شيعية "أساس أنه يشعر بأنه     

المجلس االعلى قد يبرز كحزب أساسـي يجـذب         

الشيعة من الوسط المعتدل الذين هم شيعة ولكـنهم         

يتطلعون الى وسيلة يستطيعون من خاللها الوصول  

   .الى وتحقيق أهداف واسعة

ن قيادة المجلس االعلى قد صاغتها العالقـة مـع          إ

 . ةثناء الحرب العراقية االيراني   أايران التي تكونت    

عضاء المجلس االعلى قد حارب في      أن العديد من    إ

 والـى جانـب     ساساَأتلك الحرب ضد نظام صدام      

ايران ولكن ضد العراقيين بشيعتهم وسنتهم الـذين        

 على االقل تحت قيادة صدام اذا لم يكن مـن           اقاتلو

 وهو قائد سـابق      بيان جبر  فضل مثال هو  أ. جله  أ

. ر  في فيلق بدر ولديه عالقة وثيقة بمنظمـة بـد         

تـم   , ٢٠٠٥عندما كان جبر وزيرا للداخلية عام       

 بئلـواء الـذ   من الداخلي وخاصة    تهام قوات األ  إ

نها مخترقة من قبل قوات بدر حيث أسيء الصيت ب

 وقد تكـون هـذه الحـرب        ٠هاجم بعضهم السنة  

رتباط المجلس االعلى الطويل بـإيران      إالمريرة و 

وليس والقادة الشيعة هناك قد عزز الروابط الشيعية  
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 في النهاية فإن الحرب والنـضال ضـد         ٠العربية  

نظام صدام قد ترك بصمة ثابتـة علـى الحـزب           

وقادته وفي ذات الوقت قوى من شكوك وقلة ثقـة          

أولئك الذين على الجانب اآلخر وخصوصاَ العرب       

 ٠ السنة والوطنيين والعلمانيين في الوقت الحاضر     

تـدريب  ن التنظيم والتمويل وال   إوفي الوقت نفسه ف   

عطاه قوة  أالذي ناله المجلس االعلى من ايران قد        

 بشكل جيد في العملية االنتخابيـة       دعمتهمؤسساتية  

 تن العالقة االيرانيـة ليـس     إ مع ذلك ف   ٠التنافسية  

ن قادة المجلس االعلى يتوقون     إذات فائدة خالصة و   

  ٠ستثمارها في العراق إالى 

لقد أصبح قادة المجلس االعلـى وخاصـة عائلـة          

الحكيم من المؤيدين االقوياء للفيدراليـة وتأسـيس        

منطقة الوسط وجنوب العراق ذات التسع محافظات       

ن إ ٠ والتي يطمحون بوضوح الى السيطرة عليها     

نه سـوف يعـزز      في العراق أل   اَ جديد اَهذا تطور 

ن إ ٠تحاديـة   إالهوية الشيعية ويربطهـا بمنطقـة       

 منطقة الوسط والجنوب الشيعية قد تكون طريـق       

لتفادي منافسي المجلس االعلـى االقويـاء وهـم         

 الذين يتمتعون بالقوة في المناطق الفقيرة       الصدريين

 وفي المحافظات   مدينة الصدر المجاورة لبغداد مثل    

 فـي حـين لـدى       ميسان وذي قار  الجنوبية مثل   

المجلس االعلى قوة في الطبقة الوسطى في بغـداد         

بابـل والنجـف    وفي المحافظات الوسطى مثـل      

كما أن إقليم الوسط والجنوب الـشيعي        ٠ وكربالء

سيضمن للمجلس االعلى السيطرة على النفط فـي        

والمـصالح  محافظة البصرة حيث تتوزع السلطة      

  ٠المحلية أقوى 

لذى المجلس االعلى عالقة مع ايران ، هي االقوى         

حيث إن ايران مستمرة في     ٠من بين كل االحزاب     

 ولكن بالرغم   ٠تمويل ودعم الحزب بطرق عديدة      

من العالقة القوية مع ايران وتاريخ االنفصال عن        

الغرب فلدى المجلس االعلى عالقات واقعية مـع        

الواليات المتحدة حيث يعترف الحزب بفضل قوات       

التحالف ليس على مستوى التخلص من نظام صدام        

فقط وإنما في إعطائه الفرصة للصعود الى السلطة        

 ولكن  ٠شيعي الجديد   كالعب أساسي في التحالف ال    

لواليـات  لنه اليريـد    أالمجلس االعلى واضح في     

كثـر مـن الوقـت      أن تبقى في العراق     أالمتحدة  

   ٠الضروري للحزب لضمان سيطرته على البلد 

حـزب  ما الحزب الثاني في التحالف الشيعي هو        أ

إبـراهيم  فرز رئيسين للوزراء هما     أ الذي   الدعوة

 ٠) ٢٠٠٦( ونوري المـالكي  ) ٢٠٠٥ (الجعفري

 ةعلى الرغم من شـعبية حـزب الـدعوة الكبيـر       

كمؤسس للحركة اإلسالمية الشيعية في العراق اال       

 ٠ أنه اليتمتع بتنظيم وميليشيا المجلـس االعلـى       

 عدد  حنه ليس من الواض   إوغياب هاتين الصفتين ف   

االصوات التي نالها حزب الدعوة لوحده ولكن من        

 ٠الصدريين  قل من المجلس االعلى و    أنه  أالمؤكد  

عتمد حـزب الـدعوة علـى       إفي بعض االحيان    

  ٠الصدريين لدعمه 

 ٠ اليزال حزب الدعوة حركة إكثر من كونه حزب       

واخر الخمـسينات   أصول هذا الحزب الى     أترجع  

 محمد بـاقر الـصدر    عندما جمع مؤسسه الروحي     

وهو رجل دين شاب مجموعة شباب شيعة عراقيين 

 على الرغم   ٠م  تحت مفاهيم فكرية لتحديث االسال    

عتمدت على  إن قيادة الحزب    إمن تأثير الصدريين ف   

  فـي     مهمـاَ  الناس العاديين الذين يلعبـون دوراَ     

ن الشخصيات البارزة مثل    إ وحتى اليوم ف   ٠الحزب  

 نوري المـالكي   و إبراهيم الجعفري رئيسا الوزراء   
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هم أناس عاديون بعكس قـادة المجلـس االعلـى          

) يم ومقتدى الـصدر   عبد العزيز الحك  (والصدريين  

 في خضم نضاله ضـد النظـام        ٠فهما رجال دين    

وجه في السبعينيات حيـث تـم       أالسابق الذي بلغ    

 ١٩٨٠خته فـي عـام      أ و محمد باقر الصدر  عدام  إ

للحصول على قاعـدة    ) بدون نجاح (سعى الحزب   

على الرغم من أن إتجاه الحزب ديني  وسعأعراقية 

 في  ٠ية قوية   شيعي اال أن حقيقته ذات هوية عراق      

واخر الثمانينـات   أالواقع كانت هناك مناقشات في      

ولئـك الـذين    أوائل التسعينيات في الحزب بين      أو

ولئـك  أ و  والية الفقيه  يؤيدون المفهوم االيراني في   

 ويفضل مجموعة   ٠المعارضين لحكم رجال الدين     

 من الشباب المثقف وهم من الفئة االخيرة عراقـاَ        

   ٠  ديمقراطياَوطنياَ

نتشاره فـي   إقد واجه الحزب فترات عصيبة منذ       ل

 حيث طارد نظام صدام وسـجن او        ٠السبعينيات  

نه عند بدايـة    أعضائه لدرجة   أعدم عدد كبير من     أ

 معظم  ٠ في العراق  ختفى الحزب عملياَ  إالثمانينيات  

قادة حزب الـدعوة اليـوم وبـضمنهم المـالكي          

وائـل  أوالجعفري قد هـرب مـن العـراق فـي           

 لقد بقي بعضهم في ايـران وذهـب         ٠ الثمانينيات

البعض اآلخر الى لندن كما ذهبـوا الـى سـوريا           

 ٠نضموا الى المعارضة الشيعية هناك    إولبنان حيث   

 او  في هذه السنين كان نشاط حزب الدعوة قلـيالَ        

لقد  ٠صبح الحزب دولياَ  أ في العراق حيث     معدوماَ

عانى الحزب كذلك من اإلنفصال واإلنشقاق علـى        

قيادة والتنظيم ، فقد نتج فرع هو دعـوة         مستوى ال 

تنظيم العراق الذي كان حوله الكثير من الـتحفظ         

وهذا يعكس إستمرار التوتر بـين أولئـك الـذين          

يؤيدون مفهوم والية الفقيه وأولئك الذين اليؤيدون       

   ٠ ذلك

ن الحزب قد ضعف    أكانت نتيجة هذه المشاكل هي      

 قيادة  ٠سيه   على مستوى التنظيم مقارنة بمناف     كثيراَ

حزب الدعوة اليوم هي خليط ليس من فرعيه فقط         

بل من فروعـه المنفيـة      ) الدعوة وتنظيم الدعوة  (

ولئك الذين عاشوا في ايران والـذين       أالثالثة وهي   

 على  ٠نكلترا  إعاشوا في سوريا ولبنان والذين من       

نه كانت هنـاك بعـض االتـصاالت        أالرغم من   

ن لديها  أء النفي اال    ثناأوالتفاعالت بين هذه الفروع     

نها كانت تعيش بعيدة عـن      أخبرات مختلفة حيث    

ر تنظيمـاَ   إن عليها اآلن أن تتحد وتطو      ٠بعضها  

جديداَعلى مستوى القيادة والقاعدة لكي تتنافس في       

وحيـث أن    ٠ االنتخابات وتحصل على الـسلطة    

الحزب اليتمتع بميلشيا لـذا فهـو يتراجـع أمـام           

مجلس االعلى والصدريين خصميه الشيعيين وهما ال

 اليـزال حـزب     ٠ اللذان تدعمهما وحدات مسلحة   

نه حركة دينية سياسية كمـا يـدل        أالدعوة يشعر ب  

ليس هو حزبـاَ     ٠ )الدعوة والتبليغ (على ذلك سمه  إ

تقليدياَ يركز علـى التنظـيم الـسياسي وتحـشيد          

الجماهير وتبقى مسألة إمكانيته للتحول بنجاح الى       

   ٠ ن بالمستقبلمثل هكذا حزب هي ره

لقد كان القسم األكبر من تاريخ الحزب هو حركـة      

سرية لديها إتصاالت ضئيلة مع الغرب وتـرفض        

 لقد دعم الحـزب االنتخابـات       ٠العديد من مبادئه    

والنظام البرلماني الذي إستفاد منه العديد من قـادة         

 فقـد   نفصالياَإنه لم يكن    أحيث   ٠الحزب البارزين   

 يفـشل   الجعفريب التي جعلت    سباهم األ أحد  أكان  

في فترة ثانية كرئيس الوزراء هـو عـدم دعمـه           

في الوقت   ٠  كركوك هداف الكردية وخاصة في   لأل
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بعض قادة حزب الدعوة بعالقـات      فيه   يتمتع   الذي

إبراهيم الجعفري  مثل  (مع ايران فقد عاشوا هناك      

ن هذه العالقات ليست بنفس متانة      إف) وعلي االديب 

 تكمن قوة حـزب     ٠على بايران   عالقة المجلس اال  

الدعوة في الحكومة في سـيطرته الحاليـة علـى          

 ٠رئاسة الوزراء وهي المنصب السياسي الرئيسي       

خرى وقد تـم    ن لديه القليل من المناصب األ     إكما  

 تنظـيم الـدعوة وتـضم وزارات         قبل تقلدها من 

والتربيـة  ) عبد الفتاح حسن الـسوداني    (التجارة  

ـ ) خضير الخزاعـي  ( شـيروان  (ن الـوطني  واالم

يظهر أن للدعوة قاعدة تنظيمية سياسية       ٠) الوائلي

 بسبب تاريخـه    ناسضئيلة ولكن لديه مكانة عند ال     

الطويل في المعارضة وكـذلك بـسبب إضـطهاد         

 هـذا الـى     يـضيف  ولكن هل    ٠ النظام البعثي له  

هليـة  أ في عراق تقـوده حـرب        الواقعيةالسلطة  

ـ  إوتسيطر عليه ميليشيات محلية ف     ذه المـسألة   ن ه

  ٠يشوبها الشك 

حـدث  القوة الثالثة في المنظور الـشيعي هـي األ        

 على الرغم مـن     ٠ الحركة الصدرية  وهي   ظهوراَ

 والنمو السريع لميليـشياته     لمقتدى الصدر نقيادها  إ

ن للحركة في الواقع    إ ف ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣في عامي   

 آيـة اهللا    فكار ومرجعية والـده   أصول ترجع الى    أ

برز المعارضـين   ألذي كان    ا محمد صادق الصدر  

تحـت  ٠الشيعة للنظام داخل العراق في التسعينيات     

معيار القوة المطلقة والقابلية على تحشيد الدعم فإن        

الحركة تتجاوز بالتأكيد الدعوة كما إنهـا تحـدت         

على الرغم من أن قادتها      ٠ علىبنجاح المجلس األ  

ليسوا من الصف االول حيث يتم صـنع القـرار          

ة اآلن مهمة جداَ على مستوى الشارع       ولكن الحرك 

ظهـر  أ لقـد    ٠ وفي االئتالف وكذلك فـي البلـد      

 ٢٠٠٥نتخابات كانون االول    إالصدريون قوتهم في    

 عندما تمكنوا من الحصول علـى ثالثـين مقعـداَ         

مساوين بذلك المنافس االبرز وهو المجلس االعلى       

 قـوة   درك المجلس االعلى ضـمنياَ    أ وهكذا فقد    ٠

 وباالهميـة نفـسها     ٠د االصوات   الحزب في حص  

 مع الشكل المعقد لتحويل االصوات الـى        نسجاماَإو

ربعة أعطاء الصدريين   إمقاعد في الحكومة فقد تم      

تاح لهم الدخول في    أمقاعد في مجلس الوزراء مما      

  ٠القيادة السياسية الوطنية 

ن المقاعد االربعة التي يتقلدها الصدريون وهـي        إ

 والسياحة واآلثـار هـي      الصحة والزراعة والنقل  

نهـا وزارات   إ بل   ،ليست عليا حيث يصنع القرار    

دنيا ولكنها تساعد الصدريين على بناء قاعدة فـي         

المجتمع وبين الفقراء من خـالل دعـم مؤيـديهم          

ساس في   هو األ   النقل مثالَ  ٠بالخدمات والتسهيالت   

ــى المؤسســسات  ــة عل ــة ســيطرة الحرك تقوي

نفط فـي الجنـوب     الستراتيجية وخاصة موانيء ال   

 هـذه    ولكن مأل  ٠والتي تقع تحت سيطرة الوزارة      

ضـعف الـصدريين فـي       يـضاَ أالمقاعد يوضح   

إن الحركة نسبياَ    ٠المنافسة مع االحزاب االخرى     

 الرغم مـن     على ٠جديدة ويقودها شاب عنيف جداَ    

أن الصدر يعتمد على بعض من قاعدة والده اال أن          

او كادراَ بالمقارنة   حركته لم تفرز لحد اآلن تنظيماَ       

 لـدى   ٠ مع المجلس االعلى او حتى حزب الدعوة      

 الكفوئين الذين   األشخاصيجاد  إالحركة صعوبة في    

شغال المقاعد فهؤالء   يتمتعون بخلفية مهنية جيدة إل    

 الخبرة فـي    االذين يحتلون المناصب اآلن هم قليلو     

بـرز  أ مـن    ٠ يـضاَ أمجلس وزراء قليل الخبرة     

 علي حسين الشمري  الصحة  الصدريين هم وزير    

  يعرب نـاظم العبيـدي     وهوطبيب ووزير الزراعة  
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 لواء سميسم وهوبايولوجي ووزير السياحة واآلثار     

قـارب مقتـدى    أحـد   أسنان وزوجته   أوهو طبيب   

نضمام هؤالء الصدريين الـى     إن مسألة   إ ٠الصدر

 ٠مجلس وزراء ذي وحدة وطنية مـشكوك فيهـا          

 في  بوشالرئيس   مع   المالكي مقابلة   علىعتراضاَإو

نسحب الصدريون  إ ٢٠٠٦عمان في كانون االول     

كتابـة  لحظة   حتى   ا مجلس الوزراء ولم يرجعو    نم

   .هذه المقالة

 الصدر قوته مـن قدرتـه علـى تحـشيد           ديستم

 وخصوصا الفقـراء او     ةالجماعات الشيعية المحلي  

ستفد من  تي لم   تالعاطلين والطبقات الدنيا والريفية ال    

نفـسهم  يعتبرون أ  وال،   ٢٠٠٣ التغيرات منذ عام  

تكمن قوة الصدر في مدينـة      . من الطبقة الوسطى    

 مليون نسمة تـابع     ٥/٢الصدر وهي حي فقير من      

ذي قار وميـسان    تباع في   أن للصدر   ألبغداد كما   

وعلـى   .  كركوك  وحتى بين العرب في    والبصرة

 مقتدى الصدر في لبنان يسعى    حزب اهللا   نفس شكل   

على هذه المجتمعـات مـن      تباعه الى السيطرة    أو

خالل تقديم خدمات الصحة والتعليم والعدالة فـي        

 األمن مـن    ،س هذا الحل  أبسط صورها وعلى ر   أ

 والذي بلغ   جيش المهدي خالل مليشيته المتمثلة في     

قاعـدة  المـع هـذه     . الف  ن عشرات اآل  عدده اآل 

صبح الصدر قوة تحد الى     أشعبية وتنامي المليشيا    ال

  .رين خقادة  االئتالف اآل

 الصدرية غير واضحة وربما     ةالتزال قيادة الحرك  

غير رسمية حيث تعتمد على أعضاء شباب هم من         

لديه عدد من االئمة الصغار يقومون       . أتباع والده 

.  في المساجد ويوجهون من خالل رسالته        ظبالوع

 علـى هيبـة والـده       هعتمـاد إألهم من هذا هو     او

وربما  ) ١٩٩٩-١٩٩٢( ية اهللا العظمى    آعتباره  إب

التي كانت  ) الخمس(  على بعض الضرائب الدينية   

كما إنه إستطاع أن يـضم      .  الى والده    تذهب سابقاَ 

بهـاء  الى الحزب بعض المثقفين الـشيعة مثـل         

 وهما عضوان في    االعرجي وعبد الهادي الدراجي   

البرلمان يعمالن كنـاطقين للحركـة ولكـن هـذا       

األهم من هذا هو     . العنصر المثقف اليزال ضعيفاَ   

القاعدة الشعبية وخاصة النـاس العـاديين الـذين         

. نضموا الى الميليشيا فنتج جيش من العـاطلين         إ

ن العديد من المليشيات المحليـة      إي حال ف  أوعلى  

 وليس من الواضـح وجـود       ستقاللية نسبياَ إتعمل ب 

ـ إومع ذلـك ف   . سيطرة مركزية للصدر عليها       هن

عد للـضعفاء فـال     الشخص الرئيسي والقائد الصا   

  .يمكن نكران قوته

 االفكار التي سيحملها الـصدريون      يضاَأمن المهم   

 لم تتكون هـذه االفكـار لحـد اآلن          ،الى الحكومة 

صبح فيه  أثناء الوقت الذي    أخذت تتغير   أبوضوح و 

كثر خبرة وكذلك عندما وصل الى الوسط       أالصدر  

يمثل الصدر االتجاه الشعبي المتشدد في      . الرئيسي  

ركة الشيعية على الرغم من معارضته الشديدة       الح

 ٢٠٠٥نتخابات كـانون االول     إنه منذ   إلالحتالل ف 

 من تحدي قوات الواليـات المتحـدة        صبح حذراَ أ

 تكـرار مواجهاتـه العـسكرية       متجنبـاَ ،   ةَمباشر

كما تبنـى     .٢٠٠٤الموجعة في نيسان وآب عام      

 تجـاه وحـدة العـراق        قويـاَ  الصدر كذلك موقفاَ  

ـ       معارضاَ نها أ الالمركزية او الفيدرالية التي من ش

 دعم العرب في منطقـة      هنأكما  ،  ن تقسم العراق    أ

يقود عبد العزيز الحكيم    اذا كان خصمه    . كركوك  

ـ       ن الـصدر   إفكرة المنطقة الفيدرالية في الجنوب ف

يقود الجماهير نحو عراق موحد وخاصة في بغداد        

ن أولهذا يجب عليـه     . حيث تكمن قوته الرئيسية     
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يحصل على مؤيدين من خارج االئتالف وهم السنة        

نتشار االخبار عـن    إنفصلوا عنه اآلن بعد     إوقد  ( 

والعلمانيون الذين يخافون   ) هجماته على مساجدهم  

خـذ الـدروس   أولكن الصدر ي. من تحفظه الديني    

 في لبنان مـن خـالل       حزب اهللا عمال  أكذلك من   

  نـسبياَ  تقوية قاعدته بين الفقراء وغير المتعلمـين      

وغير المتطلعين والشباب البعيدين عن النظام الذي       

   .توفير الخدماتبفشل 

إن الصراع مع المجلـس االعلـى علـى سـلطة           

لقـد  . االئتالف العراقي الموحد والشيعة واضحة      

حدثت عدة مصادمات مسلحة آخرها في تـشرين        

 الحكـيم والـصدر   ن لعائلتي   إ . العمارةاالول في   

افس على السلطة والنفوذ فـي      تاريخ طويل من التن   

المؤسسة الدينية ولكن الكتلتين اللتين يمثالنها اآلن       

وهما المجلس االعلى والصدريون لديهما مؤيدون      

حدهما قريبة  أ.  ما   تلفة نوعاَ ختجاهات م إمختلفون و 

للمؤسسة الدينية والطبقة المهنية الوسطى واالخرى      

ع واليزال الصرا . قريبة من الشعب والمحرومين     

مستمر على الصدارة والسلطة للحركة الشيعية في       

   .العراق

هناك مجموعات عديدة اخرى ضمن االئتالف تؤثر  

حد هذه المجموعـات    أ. كذلك على قرارات القيادة     

ن العديد منهم مقربون مـن      إالمستقلون حيث يقال    

حـسين  على رأسـهم     . آية اهللا علي السيستاني   

ـ       الشهرستاني د رفـض    وهو عالم محترم كـان ق

 لذلك  المشاركة في برنامج صدام النووي ودفع ثمناَ      

 وهو معتـدل   الـشهرستاني ن  إ. سنين في السجن    

  رئيـسياَ  شيعي ذو ثقافة غربية يتقلد اآلن منـصباَ       

   .كوزير للنفط

إن السيستاني نفسه هو عنصر أساسي في العمليـة         

السياسية على الرغم من أنـه يعمـل مـن وراء           

صـراره علـى    إن  إ  .الكواليس وعلـى فتـرات    

في سياسـة الواليـات      االنتخابات قد أوجب تغييراَ   

الئـتالف  لن دعمـه    إ كما   ٢٠٠٣المتحدة في عام    

 في  كان مؤئرا٢٠٠٥َنتخابات إالعراقي الموحد في 

 ولكـن زيـادة     ٠تحشيد التصويت الطائفي للشيعة     

العنف ودور الميلشيات وكذلك النظـام الـسياسي        

السيستاني يقلل مـن     عن السيطرة قد جعل      الخارج

  لم يعد واضـحاَ    ٠ دوره السياسي على االقل مؤقتاَ    

نـه  أمدى تأثير آراءه على شكل السياسة ويبـدو         

هل سيمسك السيستاني بـاالئتالف      ٠ تأثيره   خريد

   ٠الشيعي موحداَ هي مسألة فيها نظر 

  التحالف الكردي

الحـزب  "  مـن   أساسـاَ  "التحالف الكردي "لف  أيت

االتحـاد الـوطني   " و "دسـتاني الـديمقراطي الكر 

 تمثل تجمعات    و أحزاباَ   ويضم أفراداَ  "الكردستاني

 وقد نجـح التحـالف      ٠سكانية تركمانية ومسيحية    

الكردستاني في الحصول على مايقرب من عشرين       

بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنيـة أي مايـساوي         

 النسبة الكردية من السكان ، ولكـن بـسبب          تقريباَ

ة الوطنية واالتفاق السابق المعقـود      ضرورة الوحد 

بين التحالف الكردستاني والتحالف الشيعي ، فقـد        

تعزز موقعه لينال وظائف رئيسية فـي الحكومـة         

منها وظيفة رئيس الجمهورية ووظيفة نائب رئيس       

سـم مجلـس النـواب      إالوزراء ووظيفة الناطق ب   

 وزراء مـن بيـنهم وزيـر        ةباالضافة الى خمس  

 والعديد من هذه    ٠لموارد المائية   الخارجية ووزير ا  

 ويـشغل   ٠الوظائف يمسك بها سياسيون محنكون      

 منصب رئاسة الجمهورية الذي هو "جالل الطلباني "
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جـالل  " و ٠منصب رمزي كمـا هـو مفتـرض         

 هو رئيس االتحاد الوطني الكردسـتاني       "الطلباني

 وهنـاك مـسائل     ٠الدولة العراقية   ويتمتع بخبرة   

دستورية اخرى ، مثل االنتخابات ، وحكم القانون        

، وحقوق االنسان ، تتصف بأهمية ثانوية ما دامت         

االحزاب الكردية تقـوم اآلن بتطـوير الدسـتور         

 وتعتمد االحزاب الكردية    ٠الخاص بها في الشمال     

اليـات المتحـدة     ، على دعم الو     صريحاَ عتماداَإ،  

سنادها ، وهي موالية للسياسة االمريكية ولسياسة       إو

الغرب الى درجة كبيرة وبالقيـاس الـى معظـم          

 وينبع شيء من هـذا      ٠االحزاب العراقية االخرى  

االتجاه من االتصال الطويل والمستمر بين القـادة        

 من جهة   – من الجيلين القديم والحديث      –الحزبيين  

 وهوينبـع   لجهة االخـرى ،   ، والعالم الغربي من ا    

أيضاَ من شعور االكراد بأنهم مـدينون بالفـضل         

للعالم الغربي وخاصة الواليات المتحـدة بـسبب        

 ،  يـضاَ أ وفي الميدان االقتـصادي      ٠ حمايته لهم 

 ، وهم قادرون على     يرغب االكراد في السير قدماَ    

 باالستثمار والتنمية   هتمامهم مؤخراَ إزداد  إذلك ، و  

 على تطوير النفط    يضاَأوهم يعولون    ٠االقتصادية  

 ٠قليمهم  إ التي  يأملون في ضمها الى        ،في كركوك 

ومع ذلك ، يعترف القادة االكراد بأنهم يواجهـون         

نتقـالهم الـى االسـتقالل      إصعوبات حقيقية فـي     

ن لديهم دوافع للتعاون مع     إ ومن هنا ، ف    ٠الصريح  

 ومن العقبات   ٠الحكومة المركزية والمشاركة فيها     

الخرى ، يؤدي فقدان الوضـوح فـي المركـز          ا

القانوني للحكومة المستقلة الـى صـعوبة القيـام         

جنبية كبيرة ومباشرة وخاصـة فـي       أستثمارات  إب

 في مجال النفط ، وهو ة المطلوبة التحتيةمجال البني

 وبينمـا   ٠لتنمية االقتصادية تقييد ا مر يترتب عليه    أ

دة عتراف بهذا االمر من قبل معظـم القـا        إهناك  

الكبار في التحالف الكردستاني ، لم يستوعب هـذا         

   ٠حد اآلن لاالمر جميع االعضاء الشباب 

وبالرغم من العوامل الداعية الى التوحـد ضـمن         

ن هناك خالفات بين القائـدين     إالتحالف الكردي ، ف   

 ، رئيس الحـزب الـديمقراطي       مسعود البرزاني 

  ، رئـيس االتحـاد     جالل الطالباني الكردستاني ، و  

الوطني الكردستاني ، هي خالفات يتعلق الكثيـر        

 وهذه الخالفـات ، التـي       ٠منها بالنجاح في بغداد   

يـديولوجي ، تغـور     أبعضها شخصي وبعـضها     

صاب الطوحات  أ وبالرغم من الوهن الذي      ٠عميقاَ

وحات تكمن  من هذه الط  أفي السنين االخيرة ، غير      

تحت السطح وهي قابلة لالشتعال من جديد في ظل         

 فالحزب الديمقراطي الكردستاني    ٠وف معينة   ظر

 المكرسة للقومية الكردية    "االم"هو المنظمة الكردية    

ولتحقيق مزيد من االستقالل الذاتي عـن الحكـم         

 نتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرةَ    إالمركزي منذ   

 وقد قاد هذا الحزب لسنوات عديـدة المحـارب          ٠

ــطوري ــارزاني "االس ــصطفى الب ــن٠ "م   ولك

  قبليـاَ   وبصفته زعيماَ   كان يجابه دائماَ   "البارزاني"

معارضة من قبل المثقفين الـشباب ذوي الميـول         

وبعد ) ١٩٧٥( وفي عام    ٠اليسارية داخل الحزب    

 الحزب في صراعه مـع      تصابأهزيمة مأساوية   

الحكومة المركزية ، تشكل حزب جديد هو حـزب         

 "بانيجالل الطال "االتحاد الوطني الكردستاني بقيادة     

 ٠نفصاله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني      إبعد  

وكان قادة حزب االتحاد الوطني الكردستاني مـن        

 كثـر تمـسكاَ   أ ، و  كثر ثقافةَ أالطبقة المتوسطة ، و   

تجاهاتهم ، ومن بينهم ماركسيون إبااليديولوجية في 

  اليقتصر على كونه كرديـاَ     ، وكانوا يريدون حزباَ   

 ،   ويـسارياَ   وعلمانياَ اَن يكون عصري  أنما يجب   إو
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بتعدوا عن التنظيم القبلي التقليـدي وقـيم ذلـك          إو

هم من ذلك كان هـو التنـافس         ولكن األ  ٠التنظيم  

للهيمنة على ذلك الكيان الكردي الحـديث النـشأة         

 فـي عـام     مصطفى البـارزاني  وخاصة بعد وفاة    

 الى رئاسة الحزب    "مسعود "بنهإووصول  ) ١٩٧٩(

واسط التـسعينات   أ وفي   ٠ي  الديمقراطي الكردستان 

هليـة  أ ، قاد الحزبان حربـاَ    ) من القرن الماضي  (

صغيرة في الشمال قتل فيهـا بـضعة آالف مـن           

 ثم جرى   ٠لف كردي أاالكراد وشرد فيها سبعمائة     

صـبحت  أتقسيم المنطقة الكردية في الشمال بحيث       

حكومة حزب االتحـاد الـوطني الكردسـتاني و         

، " السليمانية"في) لحةوهي ميلشيا مس  ("البيشمركة"

في حين شغل الحزب الديمقراطي الكردستاني في       

 وبالرغم من حـصول     ٠" دهوك"و  " اربيل"مناطق  

توافق بين الحزبين بعد ذلك وظهور مجلس نواب        

قليمية ، توجد قيـود لهـذا       إموحد وحكومة عاملة    

التكامل حيث مازالت هناك منطقتان من منـاطق        

حزب االتحاد الـوطني ،     حداهما لصالح   إ: التأثير  

واالخرى لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني ،      

 مثل تلك التي تتعامل     –ومع كون وزارات رئيسية     

 ماتزال تخضع لسيطرة – "البيشمركة"مع موضوع 

   ٠حزبية منفصلة 

 مفاهيم متباينة بشأن عالقات     يضاَأويمتلك الحزبان   

ن حـزب االتحـاد    أ ويبـدو    ٠كردستان مع بغداد    

لوطني الكردستاني يشعر بمزيـد مـن االرتيـاح      ا

ن منـصب   إ و ٠ العـراق    من ءلمسألة البقاء كجز  

 كرئيس لجمهورية العراق يستلزم     "جالل الطالباني "

ن يمثل جميع العراقيين مع عـدم االقتـصار         أمنه  

هتمامـات  إ و على االكراد ويـوفر لـه برنامجـاَ       

 فـي   نصار يتجاوز ما توفر لـه        من األ  وجمهوراَ

عضاء أ ونتيجة لذلك ، يرى الكثير من        ٠ان  كردست

ن كردسـتان   إحزب االتحاد الوطني الكردسـتاني      

يد من المنـافع اذا هـي     مزتستطيع الحصول على    

 ٠ن تنفـصل عنـه    أ من القطـر دون      بقيت جزءاَ 

ــلبالمقاو ــديمقراطي  ب ــزب ال ــدو أن الح  ، يب

 ٠الفعلي عن القطر    الكردستاني يسير نحو االستقالل     

 من االعـالن عـن      "مسعود البارزاني "وقد إقترب   

ذلك رسمياَ بعد أن تحدث عن حق االكراد الطبيعي         

 ٠ في تقرير المصير وإقامة دولـة خاصـة بهـم         

 في الـشمال ، وهـو قليـل         "البارزاني"ويتخندق  

خيه ، الـذي هـو رئـيس        أبن  إاالسفار ، وينتمي    

الوزراء ومن الحزب الديمقراطي الكردسـتاني ،       

لحديث الـذي اليعـرف اللغـة       ينتمي الى الجيل ا   

ــة  ــديمقراطي   ٠العربي ــزب ال ــدو أن الح ويب

الكردستاني يمهد الطريق لتحقيق االنفـصال فـي        

 ويرى بعض المسؤولين من الحـزب       ٠ المستقبل

 ن العالقات مع بغداد عبئاَ    إالديمقراطي الكردستاني   

 يـضاَ أ وتوجـد    ٠نها تعيق تطوير كردسـتان      إو

 ويرغب ٠ة الكردية خالفات بشأن الحكم في المنطق

قليمـي  إالحزب الديمقراطي الكردستاني في حكـم      

 ويفـضل   ٠ ساسـاَ أمركزي يكون تحت سيطرته     

 مـن   حزب االتحاد الوطني الكردستاني نموذجـاَ     

نه يالئم سيطرة الحزب على     الحكم غير مركزي أل   

   ٠ "السليمانية"المنطقة الخاصة به والتي هي 

 –االجتماعيـة   بشأن السياسة  يضاَأوتوجد خالفات   

 وكانت المنافسة على الموارد النادرة      ٠االقتصادية  

 للنزاع بين الحزبين وكانت قد سـاعدت         دائماَ سبباَ

مـن  (هلية في التـسعينات     شعال الحرب األ  إعلى  

 وتعتبـر المنطقـة الجنوبيـة       ٠) القرن الماضـي  

والشرقية ، التي يسيطر عليهـا حـزب االتحـاد          
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نها تضم  أبالرغم من   فقر  الوطني ، هي المنطقة األ    

 ولكون  ٠ "السليمانية"العاصمة الثقافية لالكراد أي     

نها كانت قد عانت    إ ، ف  "ايران" تحاذي   "السليمانية"

 –الكثير بسبب االقتتال فـي الحـرب االيرانيـة          

 "الـسليمانية "نأ واألسوأ من ذلك هـو       ٠عراقية  لا

" صـدام "كانت قد تلقت ضربة قاصمة فـي عهـد      

 يف العرقي التي شـملت مـدناَ      بسبب سياسة التنظ  

وقرى جبلية على الحدود االيرانية وكذلك بـسبب        

نفال سيئة الصيت والتي شملت العديد من       حملة األ 

 وتغلـب علـى     ٠القرى والمدن في تلك المنطقة      

منطقة الحزب الديمقراطي الكردسـتاني الـصفة       

 عاصـمة   "اربيل"حتوائها على   إالريفية بالرغم من    

من ( وفي التسعينات    ٠كردستاني  الحكم االقليمي ال  

سـتفاد  إوفي ظـل العقوبـات ،       ) القرن الماضي 

البارزانيون من حركة المقايضة مع تركيا والتـي        

ـ   ساساَأحصلت في وقود الديزل      تي عبـر   أ كانت ت

 مما نتج يضاَأستفاد البارزانيون إالحدود التركية ، و

عن ذلك من رسوم كمركية تـدفقت الـى خزينـة       

نعـاش  إ الـى    يضاَألك الحركة   دت ت أ و ٠الحزب  

المشاريع السكنية وشق الطرق وبنـاء المـدارس        

نتعشت كذلك مزارع عديـدة     إ و ٠خرى  أومشاريع  

في المنطقة وخاصـة فـي منـاطق االراضـي          

 وتكون منطقة الحـزب الـديمقراطي       ٠المنخفضة  

الكردستاني محاذية للحدود التركية حيـث تكـون        

افسة علـى    وتشكل االمن  ٠الفرص التجارية أغنى    

 عند   وخاصةَ –الموارد ، أو المشاركة في الموارد       

 يـؤدي    حرجاَ  تشكل عامالَ  –حصول تنمية نفطية    

 ٠ او الى تمزيقه     الى االبقاء على التحالف متماسكاَ    

شكال المنافسة ، تـستطيع     أووسط هذا الشكل من     

   ٠بغداد توفير عامل من عوامل الموازنة 

 تحديات  "لتحالفا"ضمن المنطقة الكردية ، يواجه      

حـزاب  أخرى منها تحديات آتية من حركـات و       أ

 ومـن بـين هـذه الحركـات         ٠سياسية خارجية   

هـو   ("االتحاد االسالمي الكـردي   "واالحزاب هو   

، النـصير   ") االخوان المسلمين "نسخة كردية من    

الرئيسي لالتجاه االسالمي المتنامي في الـشمال ،        

فيـة  قليـات عرقيـة وطائ    أحزاب سياسية تمثل    أو

كنـائس آشـورية    (برزها التركمان والمسيحيون    أ

 يـضاَ أ" التحـالف الكـردي   " ويواجه   ٠) وكلدانية

مقاومة غير نظامية من قبل الشباب المعارضـين        

لهيمنة االحزاب الشديدة والمتذمرين من عدم توفر       

 ومن بين جميع هذه التحديات التي       ٠فرص للعمل   

المسألة ن تكون   أيمكن  " التحالف"تختبر مدى تمسك    

هي هل يكون من الصحيح البقاء في العراق ومـا          

هو حجم الجهود التي يجـب تكريـسها لتحقيـق          

   ٠ستقرار الدولة العراقية والحكم في العراق إ

  التوافق وأهل السنة

جبهـة التوافـق العراقيـة      ("التوافـق "ن  يكو ( ،

حتـل المرتبـة الثالثـة فـي        إوهوالتحالف الذي   

 "التوافـق  " ولم يظهر  ٠االنتخابات ، هو االضعف     

ليمثل العرب السنة   ) ٢٠٠٥(الى وجود اال في عام      

جريت في كانون االول مـن      أفي االنتخابات التي    

 حديثـة العهـد     "التوافـق " وقيادة   ٠) ٢٠٠٥(عام  

بالعمل السياسي وليس لديها سوى القليل من الخبرة        

وليس من الغريب أن تتصف بالقليـل        ٠الحكومية  

  ٠ قق الى حد اآلنمن التماسك المتح

صوات الـسنة   أ بمعظم   "التوافق"ومع ذلك ، حظي     

) ٢٠٠٥عام (نتخابات كانون االول إ وفي ٠العرب  

بمقاعد في مجلس النـواب بلغـت       " التوافق"، فاز   

وحصل علـى مـا يقـرب مـن         %" ١٦"نسبتها  
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نتـداب  إ وبسبب   ٠من المناصب الحكومية    %"٢٠"

لوحـدة  حكومـة ا  "هل السنة في    أ ليمثل   "التوافق"

 ، فقد تم منحه عدد من المناصب الرئيسية         "الوطنية

التي من بينها منصب نائب رئـيس الجمهوريـة          

سم مجلـس   ب الناطق بإ   ، ومنص  )طارق الهاشمي (

 ، ومنـصب نائـب      )محمود المـشهداني  (النواب  

 ويمـسك   ٠ )سـالم الزوبعـي   (رئيس الـوزراء    

 بست وزارات من بينها وزارتـان       يضاَأ "التوافق"

 )علـي بابـان   ( وزارة التخطـيط     –  نسبياَ مهمتان

عبد ذيـاب   (عالي والبحث العلمي    لووزارة التعليم ا  

 وكذلك وزارة شؤون المرأة ، والثقافة       –) العجيلي

، وشؤون المحافظات ، ووزارة الدولـة للـشؤون         

ضيفت هـذه الـوزارة الـى مجلـس         أ(الخارجية  

الوزراء لكي تقابل وزارة الخارجية التي كانت في        

 ويـضاف الـى     ٠) ٢٠٠٣( االكراد منذ عام     يديأ

ذلك ان السنة العرب لديهم ممثل مهم وغير حزبي         

عبد القـادر   (في مجلس الوزراء هو وزير الدفاع       

 ، وهو ضابط سابق ومن الرمادي وكان        )العبيدي

نتقـاده  إقد طرد من حزب البعث وسجن بـسبب         

، وكان قـد    ) ١٩٩٠(عملية غزو الكويت في عام      

  ٠ثناء االحتالل أ العراقي الجديد التحق بالجيش

هل السنة أ الى الوجود كنتيجة لقيام "التوافق"وظهر 

بمقاطعة االنتخابات التي جرت في كانون الثـاني        

وبسبب الشعور بأن السنة سيبيقون خارج      ) ٢٠٠٥(

الحكم وخارج العملية الدستورية مالم يشاركوا في       

لـى   ولم تنقض مدة طويلة ع     ٠االنتخابات الالحقة   

تلك المقاطعة حتى بدأ الـسنة العـرب مـن ذوي           

 وقـام   ٠الميول السياسية المختلفة في المـشاركة       

 ، البالغ   "عدنان الدليمي "العالم االسالمي المعروف    

 من العمر السبعين والذي كان في حينـه رئيـساَ         

جتماع يعقده مهنيون ، إللوقف السني ، بالدعوة الى     

رتباطـات  إهـم   ون ل شخاص سني أوقادة دينيون ، و   

عشائرية ، والبعض من ذوي االتجاهات القوميـة        

من غير السنة ، لغرض دراسة مالحق بالسنة من         

ت تلك الجماعـة ممثلـين عـن         وقد ضم  ٠حيف  

الحزب االسالمي العراقي والبعض من االعـضاء       

 ٠ المتطرفة "هيئة علماء المسلمين"المغمورين في  

 ٠ "نةأهـل الـس    "نفسهم تـسمية  أطلقوا على   أوقد  

ستمرت مجموعة صغيرة من هؤالء في االلتقاء       إو

) ٢٠٠٥( وفي شهر آيار     ٠وتبادل اآلراء والتنظيم  

جتماع ثاني واسع في بغداد لالحتجاج على       إتم عقد   

 وفي هذه المرة ، قـام هـذا         ٠ساءة معاملة السنة    إ

 لغـرض   "أهل العراق "سمه ليصبح   إالتنظيم بتغيير   

  ٠وافعه االشارة الى عدم الطائفية في د

مجلـس الحـوار     "وفي الوقت نفسه ، تم تـشكيل      

 لغرض تسمية ممثلين مـن الـسنة فـي          "الوطني

 التي كانت قد شكلتها ، بصورة       "اللجنة الدستورية "

 ٠ ، االحزاب الكردية والشيعية المنتخبة     كلية تقريباَ 

 ، غيـر  اَ سنيضافة سبعة عشر ممثالَ إوبالرغم من   

بحيث لم يكـن لهـم       و  جداَ ن مجيئهم كان متأخراَ   إ

ضـاف الـى    أمر  أسوى القليل من التأثير ، وهو       

 ولكن وبحلول شـهر     ٠ جديداَ" حباطاإحباط السنة   إ

تشرين االول ، تم تنظيم الجماعات السنية الجديدة        

 في االسـتفتاء بـشأن      وابصورة جيدة لكي يشارك   

مسودة الدستور،وقد قامت تلك الجماعـات بـذلك        

اق الحق في الحركة    قشنإ ثم ظهر    ٠وبأعداد كبيرة   

موافقة علـى التـصويت بااليجـاب علـى         العند  

 فعل لوعد تقـدمت بـه الحكومـة         دالدستور وكر 

ويـسمح  ) صاغه سفير الواليات المتحدة   (العراقية  

مام تعـديالت   أللجمعية الوطنية الوليدة بفتح الباب      
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 وقد صوت معظم السنة بعدم الموافقـة        ٠دستورية  

شقاقات الـى الطبيعـة      وتشير هذه االن   ٠على ذلك   

ة لالئتالف السني الجديد وفي الواقع ، عنـدما         الهشّ

حان وقت التسجيل لالنتخابات الوطنية في كـانون        

خـرى لتـصبح    أنقسمت الحركة مـرة     إاالول ،   

واآلخـر هـو    " التوافـق "حدهما شكل   أ: ئتالفين  إ

الجبهـة العراقيـة    "تحالف صغير منشق يـسمى      

صـالح  " الـسابق     بقيادة البعثـي   "للحوار الوطني 

   ٠ "المطلك

 ثالث جماعات سياسـية      من  أساساَ "التوافق"يتألف  

 ، و   "الحزب االسـالمي العراقـي    " : منفصلة هي   

 وفي  ٠ "مجلس الحوار الوطني  " ، و    "أهل العراق "

 لديه القليـل مـن الشخـصيات        "التوافق"ن  إحين  

 الـذي يـرأس     "عدنان الـدليمي  "المعروفة، مثل   

يتألف االعـضاء    ،   معاَ "عراقأهل ال " و   "التوافق"

الباقون من خليط من أفراد متباينين فـي الـرأي          

واليربطهم ببعضهم برنامج عمل واضـح غيـر        

معارضتهم لمسألة إستثناء السنة العرب من العملية       

   ٠ السياسية

 العمود الفقري "الحزب االسالمي العراقـي   "ويشكل  

 ، وهو أقوى مكون فيه والحـزب        "التوافق"لتنظيم  

الحـزب  "ن   وأل ٠ السياسي الحقيقي الوحيـد فيـه     

 "االخوان المـسلمين   " فرع من  "االسالمي العراقي 

واخـر الخمـسينات    أنتشروا في العراق في     إالذين  

، فقد كان الحزب قد تأسـس       ) من القرن الماضي  (

عندما سمح في ذلك الحين     ) ١٩٦٠( في عام    رسمياَ

حـزاب  أ بتأسيس   عبد الكريم قاسم  رئيس الوزراء   

الحـزب االسـالمي    "يديولجية  أ وكانت   ٠سياسية  

 ،  "االخوان المسلمين " مماثلة اليديولوجية    "العراقي

غير إنه في العراق المتعدد االعـراق والمتعـدد         

 فـي   "الحزب االسالمي العراقي  "الطوائف ، تعاون    

الشيعي الذي  " الدعوة" السنوات االولى مع حزب     

عارضـة  كان قد تأسس في الوقت نفسه كجبهة للم       

 وخالل تلك الفترة ، كانـت الـصفة         ٠االسالمية  

ة  هي الصف  "الحزب االسالمي العراقي  "الغالبة على   

س الصفة الحزبية ، وكان يجند الناس       الحركية ولي 

) من القرن الماضي  ( وفي الثمانينات    ٠في صفوفه   

جراءات صارمة ضد   إ "صدام حسين "تخذ  إوعندما  

حـزب االسـالمي   ال"الدين واالحزاب الدينية ، لجأ   

عتقال وسجن  إي وجرى    الى التنظيم السر   "العراقي

عضائه كان من بيـنهم زعـيم الحـزب         أعدد من   

عضاء آخرون  أ وكان هناك    ٠ "محسن عبد الحميد  "

مصمم هيكل الحزب   " أياد السامرائي "في الحزب ،    

والشخص الثاني فيه اآلن ، قد ذهبوا في حينه الى          

وعنـدما   )١٩٩١( وفـي عـام      ٠خارج العراق   

 صريحة "صدام حـسين "أصبحت المعارضة لنظام  

" الحزب االسـالمي العراقـي  "في الخارج ، أصبح   

حزباَ علنياَ ، غير أنه رفض العمل مع الواليـات          

المتحدة او ايران وإنما كان يتعاون مع جماعـات         

الحـزب  "، عـاد    ) ٢٠٠٣( وفي عام    ٠تعمل سراَ   

مجلس  الى العراق وشارك في      "االسالمي العراقي 

سـلطة  " الذي تأسـس فـي ظـل         ،الحكم العراقي 

 فـي  يضاَأ ثم شارك الحزب    ٠ "االئتالف المؤقتـة  

أيـاد  "الحكومة المؤقتة الثانية التي كـان يرأسـها         

والى حين صدور القرار    ) ٢٠٠٤( في عام    "عالوي

) ٢٠٠٤(في تـشرين الثـاني      " الفلوجة"بمهاجمة  

 وكانـت   ٠حيث خرج الحـزب مـن الحكومـة         

 نقطة إنعطاف للعديد من السنة حيث أنها        "الفلوجة"

جعلتهم يشعرون بإحساس طـائفي شـديد وبـأنهم     

   ٠مهمشون من قبل الحكومة الجديدة 
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الحـزب  "وفي أثناء ذلك ، حصل تغيير في قـادة          

محـسن  " حيث جرى إسـتبدال      "االسالمي العراقي 

 ، الشخص الكردي الكبير السن واالقل       "عبد الحميد 

 ، الشخص السني "طارق الهاشمي"دينامية ، بالسيد 

العربي والقومي القوي والمعبر الفصيح عـن آراء       

 وبدعم من جماعـات أخـرى ، شـارك          ٠ السنة

 باالستفتاء على الدستور    "الحزب االسالمي العراقي  "

 وذهـب   ٠) ٢٠٠٥(والذي جرى جرى في عـام       

الحزب بعيداَ بحيث إنه كان يلح علـى التـصويت          

رأي لم يـشاركه فيـه      بنعم على الدستور ، وهو      

 علـى   "جبهـة التوافـق   "الشركاء اآلخرون فـي     

 ٠ إفتراض أنه سيجري في المستقبل تنقيح للدستور      

جبهة "  في   "الحزب االسالمي العراقي  "دخال  إوقبل  

 من المواقف   تخذ عدداَ إ ، كان الحزب قد      "التوافق

تجاه مسائل كثيرة ، وعلى سبيل المثال كان الحزب 

ن تكون تلك الدولة    أاقية موحدة و  يؤيد قيام دولة عر   

ن تكون تلـك الدولـة      أذات هوية عراقية موحدة و    

 وكـان الحـزب يعـارض       ٠سالمية  إذات هوية   

نه يرغب في التعاون مع     أاالحتالل االجنبي ، غير     

 ٠السلطات المتعددة الجنسية في االمـد القـصير         

 وفـي ظـل تنـامي       "جبهة التوافق "وبعد تشكيل   

دت الطبيعـة الـسنية فـي       التطرف السني ، إزدا   

   ٠توجهات الحزب 

 هما جديـدتان    "التوافق"والجماعتان االخريان في    

وناقصتان من حيـث التكـوين او العمـق فـي           

مرشحيهما او في التماسك االيديولوجي فيهما ولكن       

ستثناء ما تقومان به من حماية للمصالح السياسية        إب

 هي الجماعـة    "أهل العراق " و   ٠للجماعات السنية   

 وهنـاك   ٠االكثر أهمية من بين هاتين الجماعتين       

 في عـضويتها    ثالثة خطوط متباينة يمكن تحديدها    

قادة دينيون لهـم مكانـة رفيعـة ، وقـادة           : هي  

عشائريون او قادة لهم روابط عشائرية ، ومثقفون        

  و ٠ومهنيون علمانيون وقوميون علـى العمـوم        

هـل  أ"  و    "التوافق" ، الذي يرأس     "عدنان الدليمي "

 في الوقت نفسه ، مثال جيد على الـزعيم          "العراق

الديني والعالم المتحفظ بروابط متينـة مـع أبنـاء          

 كـان قـد     "عدنان الدليمي " ولكن   ٠ عشائر الدليم 

لحق به هزيمة سياسية قائد الحـزب االسـالمي         أ

 صبح اآلن نائبـاَ   أالذي   ("طارق الهاشمي  "العراقي

 ن الـدليمي  عدنا، ولذلك بقي    ) لرئيس الجمهورية 

 ، نائب "سالم الزوبعي"أما ٠خارج مجلس الوزراء    

مخـتص  ( رئيس الوزراء ، فهو من التكنو قراط        

في علم التربة وكان يدرس فـي جامعـة االنبـار       

ويرأس جمعية الهندسة الزراعية لمدة من الـزمن        

غير أنه يمتلك أيضاَ روابط     ) في ظل النظام السابق   

ورة بميولهـا    المـشه  "زوبـع "عشائرية متينة مع    

أهل "عضاء  أ وهناك عضو مهم آخر من       ٠ القومية

محمـود  " هو رئـيس مجلـس النـواب        "العـراق 

 ، وهو شخص سني له ميـول دينيـة          "المشهداني

 لالعتقال في عهد    "المشهداني" وقد تعرض    قوية ، 

 وجرى إعتقاله أيضاَ لمدة قصيرة من قبـل         "صدام"

 قـد   "نيالمشهدا" ولكن   ٠ االمريكان أثناء االحتالل  

تصاله بهـم فـي     إل موقفه من االمريكان بعد      عد

 ٠ البداية شديد العداء لهـم        في ن كان أالسجن بعد   

 عدد من المؤسسين    "أهل العراق "عضاء  أومن بين   

سـتاذ العلـوم    أ" حسن البزاز "العلمانيين ، ومنهم    

السياسية في جامعة بغداد ورئيس المكتب السياسي       

زعـة القوميـة    للحزب ، وهو من العرب ذوي الن      

 اآلن بتطوير نوع من     "أهل العراق " ويقوم   ٠القوية  

ن الحـزب   إتنظيم سياسي وهرمية لنفسه ، غيـر        

  .مازال حديث التكوين وليست له جذور عميقة 
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 ، وهـي    "جبهة التوافـق  "والجماعة الثالثة ضمن    

ـ    ، "مجلس الحوار الوطني  " خلـف  "ها   التي يترأس

ـ        "عليانال شأت مـن    ، وكانت هذه الجماعة قـد ن

لت لكـي تـشارك فـي     الجماعة التي كانت قد شكّ    

 هـو   "العليـان " و   ٠المشاورات المتعلقة بالدستور    

زعيم عشائر من االنبار وكان معارضـاَ لنظـام         

 و  ٠) من القرن الماضـي   ( في التسعينات    "صدام"

 مـن تنظـيم     قل شهرة وأسوأ تنظيماَ   أ هو   "الحوار"

قاقـات  تإ حديث حول    يضاَأ ، وهناك    "أهل العراق "

  ٠خرى في داخله أ

 من حيث خلفياتهم ،  "التوافق"وبسبب تباين أعضاء    

 التي ستخلق له أعوص المشاكل هـي        ةفإن المسأل 

 وهذا التحـالف يتمتـع      ٠ مسألة الهوية أو التوحد   

بميول قومية ، وهو يؤيـد قيـام عـراق موحـد            

ن إويتصف بدرجة عالية من المركزيـة ، غيـر          

نوع وغير طائفي هي    فكرة المواطنة في عراق مت    

 ٠فكرة االقلية وهي مقتـصرة علـى العلمـانيين          

وهناك الكثير من الناس الذين يريدون عراقاَ يحمل        

هوية عربية ، وهو رأي تترتب عليه مشاكل مـع          

ولئك المنتمين  أ  وهناك آخرون ، وخاصةَ    ٠ االكراد

ن الهوية االسالمية   إالى الحزب االسالمي ، يرون      

ن وجود عـراق عربـي      إ و ٠هي الشيء األسمى    

مر ينسجم مع العواطف القومية مما      أسالمي هو   إو

ولكن هذا   ٠يؤدي الى تشجيع ظهور دولة موحدة       

المفهوم يتعارض مـع أفكـار االكـراد المتعلقـة          

باالنفصال ومع أية خطة شيعية للوصول الى دولة        

ويضاف الى ذلـك     ٠ فيدرالية في الوسط والجنوب   

 سيئاَ في مجال تنظـيم       يواجه وضعاَ  "التوافق"أن  

االنتخابات على أساس سكاني ألن السنة العرب هم        

 وبخصوص مسألة الدين ودور الشريعة في       ٠ أقلية

هناك آراء متباينة ضمن التحالف وبحيـث       فالدولة  

 يؤيد مسألة حذف الـدين      ،  ن الفريق العلماني فيه   إ

ن الفريق الديني يرغـب فـي   إمن المعادلة ، غير  

 في صياغة المجتمع ، وهو يرغب       دور قوي للدين  

ـ  مـن     في تشريع يفرض نوعـاَ     يضاَأ  ٠ سلوكال

والمسألة الوحيدة التـي يتفـق بـشأنها أعـضاء          

 هي مـسألة االحـتالل االجنبـي الـذي        "التوافق"

 ولكن وحتى في مايتعلق بهذا االمر ،        ٠يعارضونه  

حصل شيء من التحول حيث إن هنـاك الكثيـر          

ن بتحديـد جـدول      أصبحوا ينادو  "التوافق"ضمن  

زمني لالنسحاب بدالََ من االنسحاب المباشـر ألن        

وهيمنة الـشيعة   " ايران"التهديد الجديد والبارز هو   

 وفي الوقت الحاضر ، هم يرون أنه مامن         ٠ محلياََ

أحد يستطيع حماية العـراق ، سـوى الواليـات          

المتحدة ، من هذا التهديد المحتمل ومـن النـزاع          

ي حاالت عديـدة ، وهـو       الطائفي الحاصل اآلن ف   

    ٠نزاع يأخذ الكثير من الجماعات السنية 

هو الجناح المعتدل مـن الجماعـات       ) والتوافق   (

السنية حيث إنه القطاع الراغب في المشاركة فـي         

المسألة هي ما مقدار النسبة التي يمثلهـا         و .الحكم  

ومازال المنافس المتطـرف     . من المجتمع السني  

 , ))هيئة علماء المسلمين    ((       وهو, للتوافق  

وتمثـل هيئـة علمـاء      . يرفض العملية السياسية    

 التي تشكلت مباشرة بعد سقوط نظـام        –المسلمين  

جماعـة  "والتي هـي    ) ٢٠٠٣(في عام   )) صدام((

نها أ ألئمة السنة ورجال الدين السنة وتزعم        "مظلة

تمثـل الرافـضين    , راء المتمـردين    آتعبر عـن    

الذين يرفضون أي شكل من     المتعصبين من السنة    

. مادامت تحت االحتالل    شكال التعاون مع الحكومة     أ

نهـا  أ مـؤخراَ )) هيئة علماء المسلمين    (( علنت  أو
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لة الدخول في عملية المصالحة التـي       أستدرس مس 

متيـازات  إتقدم بها رئيس الوزراء المالكي مقابل       

   :هي

  نسحاب مجدول للقوات المتعددة الجنسية إ  -  أ

 جتثاث البعث إ في موضوع عادة النظرإ  - ب

  عتراف بشرعية مقاومة السنة  اإل-ج

 أي القيـام    ،يقاف العمل بالدسـتور الحـالي     إ -د

بعملية تعديل شاملة للدستور تؤدي الى دسـتور        

  . جديد 

ن تكون هذه هـي االهـداف والغايـات         أويمكن  

ن فـي   الحقيقية للمعارضة الـسنية المـشتركة اآل      

ن هذا يشير الى    إف, ك  فإذا كان االمر كذل   . التمرد  

قبـول   الاالستمرار في عدم االعتـراف  اوعـدم         

بالتغيير الذي حصل في القوى السياسية الـشيعية        

,  وفي أثنـاء ذلـك       ) .٢٠٠٥(والكردية منذ عام    

مدعومة اآلن  )) هيئة علماء المسلمين    (( أصبحت  

من قبل أطراف هي أكثر تطرفاَ ضـمن التمـرد          

(  تمثـل            )لقاعدة  ا( السني وبقيادة فروع من     

 الذي جرى تنظيمـة     )مجلس شورى المجاهدين    

وهـذه العناصـر     . )٢٠٠٦(في كانون الثـاني     

نضام إل االحتالل وا  الجهادية المتطرفة ترفض أوالََ   

ـ    شرعية   السياسي الجديد وثانياََ   شيعية الطائفـة ال

ثارة حـرب   إتقدم الصفوف لغرض    تنفسها وكانت   

هذه االفكار المتطرفة   وفي حين أن    . هلية طائفية   أ

وأغلبيـة  )) هيئة علمـاء المـسلمين      (( ترفضها  

( المتمردين السنة، مازال ليس واضـحاَ هـل إن          

تستطيع إقناع المتمردين بـالتخلي     ) جبهة التوافق   

عن العنف وإستبداله بصندوق التصويت، او هـل        

تستطيع الحـصول علـى     )) جبهة التوافق   (( إن  

عية والكردية الرابحـة    إمتيازات من البطاقات الشي   

. بخصوص المسائل التي تكمن في قلب التمـرد         

  ) .جبهة التوافق في ذلك ( والى حد اآلن لم تنجح 

  العراقية  

الجماعـة الرئيـسية    ربما من االفضل النظر الى      

         والتـي هـي     , الرابعة فـي الطيـف الـسياسي      

) أي العراقيـة    ()القائمة الوطنية العراقيـــة     ( 

على , )ياد عالوي   أ (الوزراء السابق   بقيادة رئيس   

 وهـذه    . في العملية االنتخابية   أنها تضم الخاسرين  

, التي تمثل مجموعة من أفراد وأحزاب       , الجماعة  

كانوا يعتبرون في وقت من االوقات من الطبقـة         

وغير , وهي جماعة علمانية , الوسطى والمعتدلين 

ا وجهاتهوعراقية في هويتها وت   , وليبرالية  , طائفية

حتـوت  إن مرشحي هذه القائمـة      أ من   موبالرغ،  

 وذات خبرة   على شخصيات عراقية معروفة تماماَ    

يـاد  أ(( مثل رئيس الـوزراء الـسابق        –واسعة  

حـاجم  ( لبرلمـان   ل رئيس الـسابق   وال ))عالوي  

عدنان الباجـه   ( ورجل السياسة العربي     )الحسني  

مـن  %)) ٩(( لم تحرز هذه القائمة سوى       – )جي

, فإن تلك القائمـة     , وهكذا  . اعد في البرلمان    المق

التـستطيع  , واالتجاه الليبرالي العلماني عمومـاََ      

 .إحداث تغيير كبير اال اذا إنضمت الى قوة أخرى        

 في الحكومة وتشغل ستة منـا       ولكنها تشارك فعالََ  

ـ       منـصب وزيـر     ت،صب و هذه المناصب كان

بـن  إ الذي هو    )محمد توفيق عالوي    (االتصاالت  

وهو مهندس ذو خبـرة وكـان       , ياد عالوي   أعم  

     ووزيـر العــدل    , ) نكلتـرا   إ(  يعيش في    سابقاَ

وهو محامي في السبعينات مـن       ,)هشام الشبلي ( 

الحزب الـديمقراطي الـوطني     (العمر وعضو في    

ــي  ــة  , )الليبرال ــوم والتكنولوجي ــر العل          ووزي

رعد فهمي جاهد العضو في الحزب الـشيوعي        ( 
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وجـدان  (يرة حقـوق االنـسان      ووز  ، )العراقي  

 المختـصة بتخطـيط     ةالمـسيحي أة  ميخائيل،المر

ويمكن لهذا  المظهـر المتـداعي لهـذا          .)المدن

التحالف الوسطي أن يقرع ناقوس الموت لعدد من        

االحزاب العراقية الراسخة والتي يعـود تـاريخ        

واالهم من ذلك    . تأسيس بعضها الى العهد الملكي    

) وفاق الوطني العراقي    ال( ياد عالوي   أهو حزب   

حـزاب المعارضـة فـي      أوهو حزب قديم من     , 

الخارج وكان قد عمل مع الواليات المتحدة والعالم        

   وقـد تـرك    )) صـدام   (( الغربي السقاط نظـام     

 – العضو السابق في حـزب البعـث         –) عالوي(

) من القرن الماضي   ( ترك الحزب في السبعينيات     

 البعث في عهده    غير إن أفكاره قريبة من أفكار     , 

المبكر والمتمثلة بالرغبة في إقامة حكم مركـزي        

والتشديد على أهمية   , قوي وتطبيق مبدأ العلمانية     

أحسن ,  وقد تمثلت هذه االفكار       .الكفاءة في الحكم  

أيـاد  "تمثيل ، في الحكومة المؤقتةالتي ترأسـها        

، وهي حكومة ضـمت     ) ٢٠٠٤(في عام   " عالوي

كنوقراط من ذوي الثقافة الغربية     عدداََ كبيراََ من الت   

 وكانت تلك هي ٠ وأبرزت صورة من صور القوة  

ــى    ــت عل ــي وافق ــة الت ــترداد إالحكوم س

ستئـصال المتمـردين ،     إ لغرض   عسكرياًً"الفلوجة"

ولكنها هي الحكومة التي تلطخت سمعتها بـسبب        

 في وزارة الدفاع التـي      وخاصةََ(تهاماتها بالفساد   إ

 وبـالرغم مـن     ٠) "النحازم الـشع  "كان يرأسها   

 إنقلـب الـسنة      الى السنة العرب ،    وصول الحزب 

 وعلى حكومتـه بعـد   "أياد عـالوي  "عموماَ على   

القائمـة  " وفـي حـين إن       ٠ "الفلوجـة "مهاجمة  

 كانت قد إجتذبت بعض الشيعة العلمانيين       "العراقية

، غير إن القسم االعظم من هذه الجماعـة كـان           

 أدلوا بأصواتهم    وقد "علي السيستاني "تحت تأثير   
  ٠على أساس الهوية الشيعية 

ومن االحزاب االخرى التي التحقت بالتحالف كان       

 المؤسس في ثالثينـات     "الحزب الشيوعي العراقي  "

القرن الماضي والذي كان قد قام بدور في العراق         

وائـل  أضطر الى العمل الـسري فـي        إن  أوالى  

السبعينات من القرن الماضي بسبب سياسة حـزب        

الحـزب  " ولكن المناشدة التي تقـدم بهـا         ٠عث  الب

 الى المثقفين والى الطبقة العاملة "الشيوعي العراقي

جتـذاب المؤيـدين عبـر      إ، وكذلك قدرته علـى      

الحواجز العرقية والطائفية ، لم تستطع الـصمود        

الحزب الـديمقراطي   "ما  أ و ٠مام الهجمة الطائفية    أ

ية مـن   صالحية ليبرال إ ، الذي هو جماعة      "الوطني

الجناح اليساري ويعود تأريخ ظهورها الى فتـرة        

 طمابعد الحرب ، فقد كان لديه القليل مـن النـشا          

ن أ بـالرغم مـن      ٠الظهاره في وقت االنتخابات     

لم تكن مستعدة لالنتخابات مـن      " القائمة العراقية "

نه كان لها مكـان     أنواحي التحشيد والتنظيم ، غير      

القائمـة  "يـد    وتؤ ٠في حكومة الوحدة الوطنيـة      

 مبدأ الوحدة الوطنية وظهور دولة علمانية       "العراقية

صحاب هـذه   أ وقد تعاون    ٠معتدلة وغير طائفية    

 والعديـد مـنهم     –القائمة مع الغرب في الماضي      

كانوا من بين الجالية العراقية في المنفى والتي كان         

 وهم يستطيعون القيام بذلك مرة      –مقرها في لندن    

لتي أصابتهم في االنتخابـات     والخسارة ا  ٠خرى  أ

تعني إن الطبقة الوسطى المهنية سـيترتب عليهـا         

إيجاد هدف جديـد اذا هـي أرادت بلـوغ القـوة            

 "القائمة العراقية  " ولكن يستطيع فريق   ٠ السياسية

العمل كجسر متواضع في تعاونه مـع تحالفـات         

خرى بشأن مـسائل مختلفـة وعبـر        أوجماعات  
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عد علـى تحويـل     خطوط عرقية وطائفية مما يسا    

صف بمزيد  تجاه متّ إالديناميات السياسية لتصب في     

يزيد أمدها على خمسة عقـود فـي        من الوسطية   

سكرية والدبلوماسـية فـي     الميادين السياسية والع  

صفوف الحركة الكردية ، وهو يقوم اآلن بتوسـيع         

وتعزيز الـصالحيات الفعليـة لمنـصب رئاسـة         

، العضو  " برهم صالح " ويشغل اآلن    ٠الجمهورية  

اآلخر في االتحاد الوطني الكردستاني والذي كـان        

قد أمضى سنوات في تمثيل حزبه فـي الواليـات          

 "السليمانية" للوزراء في     رئيساَ المتحدة وكان سابقاَ  

 ٠ كنائب لـرئيس الـوزراء        مهماَ ، يشغل منصباَ  

 ، الذي بقي مدة طويلـة       "هوشيار زيباري "ويشغل  

 في المكتب السياسي للحزب الـديمقراطي       عضواَ

 للحزب في لندن ، يشغل       سابقاَ الكردستاني وممثالَ 

  ٠) ٢٠٠٣(منصب وزير خارجية العراق منذ عام 

وفي مايتعلق بالمسائل العراقية ، يتمتع التحـالف        

االئـتالف   "الكردستاني بتماسك يفوق كثيراَ تماسك    

حيث إنـه إتّحـد وراء برنـامج        " العراقي الموحد 

وطني كردستاني يهدف الى خلق دولة شبه مستقلة        

ظـل حكومـة إقليميـة      "في الشمال الكردي وفي     

ل والى تشجيع توسيع هذه الحكومة لتـشم      " كردية

 وعـن   ٠مناطق ذات أغلبية كردية مثل كركـوك        

طريق تعزيز الوحدة الكردية كسياسة مقـصودة ،        

 وقام التحالف الكردستاني بتأسيس هذه الحكومـة        

الحكومة االقليمية الكردية ،التـي يهـيمن عليهـا         

 ومنـذ أوائـل     ٠رجاء العراق   أوبمعزل عن بقية    

التسعينات ، ورد في الكتب المدرسية في الـشمال         

 ، وجـرى تعلـيم      "كردسـتان "الحديث عن مفهوم    

الجيل االحدث بإستخدام اللغة الكردية بدالَ من اللغة        

 ، وحل العلم الكردي محل علم العراق في         العربية

وجد هذا االمـر    أوقد  ٠ "الحكومة االقليمية الكردية  "

المشكلة المثيرة للجدل عما اذا كان والء االكـراد         

تصر على كردستان او    نه يق إم  أ الى العراق    توجهي

  ٠ نه يشمل االثنين معاَإ

 تماسك التحالف الكردستاني هو     يضاَأومما يعزز   

مـر  أاالجماع بشأن مسائل مهمة اخرى ، وهـو         

 ٠رجـاء العـراق     أيترتب عليه االبتعاد عن بقية      

وإحدى هذه المسائل هي العلمانية التي تتمتع بنفوذ        

كبير في صفوف االتحـاد الـوطني الكردسـتاني      

 ٠ييد الحزب الديمقراطي الكردسـتاني      أوتحظى بت 

والطرفان يرغبان في فصل الـدين عـن الدولـة          

 نسخة شيعية ام تويعارضان التزمت سواء كان ذا   

 تطبيـق   يضاَأ والطرفان يعارضان    ٠نسخة سنية   

الشريعة كقانون للبلد ، وهما يتبنيان وجهة نظـر         

 وهي وجهة نظر    ،غربية بخصوص وضع المرأة     

نحـاء العـراق    أالتجاه السائد في بقيـة      تعاكس ا 

 وبخصوص الدستور ، كـان      ٠والشرق االوسط   

 على مسألة    تقريباَ هتمامهم كلياَ إاالكراد قد ركزوا    

 لما يتحقـق     مساوياَ درالية التي تمنحهم مركزاَ   يالف

درالية االخرى ، مع صـالحيات      يفي الوحدات الف  

قالَ مستقانونية كافية لجعل الحكم االقليمي الكردي       

  ٠ت مظلة حقاَ تح

  أحزاب أخرى

هناك جماعات أخرى عديدة لم تصل الى مجلـس         

الوزراء ولكنها فازت بمقاعد في مجلس النـواب        

وسيكون لها دور ضئيل في مجال موازنة القـوى         

 ٠وفي مجال المناورة السياسية التـي سـتحدث         

الجبهـة العراقيـة    "لجماعات هـي    حدى هذه ا  إو

وكـان   ٠" صالح المطلـك  " بقيادة   "للحوار الوطني 

 من البعثيين السابقين الذين ظلـوا       "صالح المطلك "
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داخل العراق خالل الثمانينات والتـسعينات مـن        

" صدام" ولكنه كان معارضاَ لسياسة      يالقرن الماض 

 السابق الذي   "مجلس الحوارالوطني " وإشترك في   

عديالت الدستور ، غير إنه إنشق بعـد        ساهم في ت  

 ٠ذلك عن تلك الجماعة ليشكل جماعة خاصة به         

وهو غير طائفي بصورة قاطعة وذو نزعة وطنية        

 في الجمعيـة    ، وقد فازت قائمته بأحد عشر مقعداََ      

وأحرز المرتبة الخامسة من بين التحالفـات بعـد         

صوات السنة التي كـان مـن       أ من   جتذابه عدداََ إ

فـي  "  وخاصة "جبهة التوافق "ابها الى   الممكن ذه 

ـ   ٠صفوف البعثيين     آخـر لـه دور      اَوهناك حزب

 الـذي   "الفـضيلة  "محتمل في المستقبل هو حزب    

جرى إبعاده اآلن ليحتل موقعاَ هامشياََ من التحالف        

فـرع مـن    " الفـضيلة "ن حزب   إ وبما   ٠ الشيعي

 ، فهو حديث النـشأة ، وهـو         "الصدرية"الحركة  

محمـد  " آية اهللا     دين بارز هو   يحظى بتأييد رجل  

مقتدى " الذي كان قد تتلمذ على يد والد         "اليعقوبي

وهو يقلد نظرته الدينية المحافظة والتـي       " الصدر

حكم المـشرع   "أي   ("والية الفقيه  "فيها تأييد فكرة  

من االعـضاء   حزب الفضيلة    وإجتذب   ")االسالمي

المثقفين والمنتمين الى الطبقة المتوسطة ما تجاوز       

منهم ، ويهتم حزب الفضيلة     " الصدريون"ماأجتذبه  

 معقل هذا   "البصرة" وتمثل   ٠ بالمشاركة في الحكم  

الحزب الذي هيمن على المجلس البلدي فيها فـي         

ن حزب الفـضيلة    أ وبالرغم من    ٠) ٢٠٠٦(عام  

االئتالف "كان قد شارك في االنتخابات ضمن قائمة 

 قبيل  نه حاول االنسحاب  إ ، غير    "العراقي الموحد 

 ٠بدء االنتخابات لكي ينافس فيها بصورة مستقلة        

ن ال يصل الحزب الى مجلس      أوليس من الغريب    

وقد أدى فشله في الحصول على وزارة       الوزراء ،   

 ٢٠٠٥( التي كان قد أمسك بها مؤقتاََ في         –النفط  

الى التعجيل في قيامه بإحداث إضراب      ) ٢٠٠٦ –

 ،)٠٠٦٢(عن العمل في ميناء البصرة في عـام         

أدى الى تأخير تصدير الـنفط وإعاقـة النـشاط          

  ٠سابيع أاالقتصادي لمدة 

 الـذي   "االتحاد االسالمي الكردي  " ، هناك    وأخيراَ

هو حزب مستقل ونافس في االنتخابات بـصورة        

 وحصل على خمسة    "التحالف الكردي "مستقلة عن   

ن هـذا  إحـين  فـي    و ٠مقاعد في مجلس النواب     

مـا يتعلـق بالمـسائل      الحزب يؤيد االكراد فـي      

 "التحالف الكردي "الدستورية االساسية بالنسبة الى     

 ٠ في الجبهة الداخلية      للتحالف نه يمثل تحدياََ  إ، غير   

وهذا الحزب يحمل الهوية الكردية ويتصف بنزعة       

، وهو يمثل العاطفـة  ) نزعة سنية (إسالمية شديدة   

الدينية المتنامية بين االكراد الذين مـنهم الـشباب         

ذين يستطيعون تحدي النزعـة العلمانيـة لـدى         ال

 ٠ الرئيسين وإحتكارهمـا للـسلطة    الحزبين الكردين   

 ت رغبة هذا الحزب فـي الوصـول إلـى          وقد أد

 عبر خطوط عرقية وخاصة مع العرب ،        تتحالفا

الحـزب الـديمقراطي    "دت الى نزاع حقيقي مع      أ

في المنافسة المتعلقة باالنتخابات حيث ان      " الكردي

 قـد   "دهوك"في  " االتحاد االسالمي الكردي  "مكتب  

حراقه في الـسادس مـن      إتعرض الى هجوم وتم     

الحـزب  "من قبل مؤيـدي     ) ٢٠٠٥(كانون االول   

شخاص في ذلك   أربعة  أوقتل  " الديمقراطي الكردي 

  ٠النزاع 

  هل هناك طريق للسير الى األمام؟: خاتمة 

بالنظر الى وجود هذه المجموعة الواسعة من القادة 

مـاهي  والتوجهات المتباينـة ،     حزاب والرؤى   واال

االمكانات المتاحة لتحقيق وحدة العـراق ووحـدة        

حكومته ؟ واذا كانت مثل هذه الوحدة ممكنة ، فما          
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حتمال لتحقـق   إهو االساس في ذلك ؟ وهل هناك        

  سس هذا االتفاق ؟ أتفاق بالحدود الدنيا ، وماهي إ

مة الفعالة  تبين هذه الدراسة أنه وبالرغم من المساه      

في التصويت على أساس الكتل العرقية والطائفية       

، هناك من التباين في اآلراء ، ضمن هذه الكتل ،           

 وكل كتلة من هذه الكتل لها       ٠ مايتجاوز إدراكنا له  

مجموعات متباينة من القادة والشبكات والتنظيمات      

ن تقـوم اآلن    أ وتستطيع هذه الكتـل      ٠والجماهير  

لسياسة يتجاوز الـدور الـذي      بدور في ديناميات ا   

قامت به في االنتخابات ، ويجب النظر الى هـذا          

  ٠نه فرصة وليس مشكلة أالتعقيد على 

وتوفر االحزاب السياسية الرئيسية التي فازت في       

االنتخابات مع بعض االحزاب االصـغر ، تـوفر       

 لالستفادة منه في بغداد في مجال        غنياََ اآلن نسيجاََ 

 العديدة التي تواجـه النظـام       التعامل مع المشاكل  

ن العنف العرقي والطائفي قد     إ وفي حين    ٠الجديد  

 على المجتمع ، يشير جميع قـادة         ثقيالََ شكل عبئاََ 

نـه مازالـت هنـاك بعـض        أهذه االحزاب الى    

ن هذه المصالح يمكن تنميتها     إالمصالح المشتركة و  

  ين هي هذه المصالح المشتركة ؟ أ ولكن ٠

  يةالتنمية االقتصاد

في حين إن قادة كل الجماعات واالحزاب السياسية        

يتحدثون عن التنمية االقتصادية ، لم تحظ الرغبة        

في االزدهار والحاجة الى توفير فرص العمل اال        

بأولوية ضعيفة نسبياََ في أفعـالهم او حتـى فـي           

وبدالََ من ذلك ، نجد أنهم قـد         ٠برامجهم المعلنة   

ى تتلخص فـي    ركزوا إهتمامهم على مسائل أخر    

محاولة الوصول الى السلطة واالحتفاظ بها وتوفير       

 وفـي  ٠ االمن ألنفسهم وتحقيق ثـروة شخـصية     

هتمام االكراد بمسألة التنمية    إزداد  إاآلونة األخيرة   

جنبية من  أستثمارات  إاالقتصادية والحصول على    

 ساسـاََ أتركيا بالدرجة االولى ، ويعود سبب ذلك        

لكن اذا تجاوزنا المنطقـة      و ٠الى توفر االمن لهم     

 وفي حقيقة االمر ،     ٠ من ذلك    الكردية النجد شيئاََ  

يعمل التركيز على التنميـة االقتـصادية وتقـديم         

صوات المقتـرعين   أ وكما تبين جميع     –الخدمات  

ن الناخبين يريدون ذلك بـصرف      إفي االنتخابات   

كثر مـن   أ يعمل   –النظر عن جذورهم االجتماعية     

ضعاف التوترات في المجتمع    إأي شيء آخر على     

جل أ ولكن من    ٠ الى الحالة السوية     نتقاالََإويحقق  

 ضـمن   والََأتحقيق هذه االهداف ، يجب ظهورها       

   .ولويات القادةأ

وفي الواقع ، هناك مجاالت عديدة من االقتـصاد         

اليمكن تطويرهـا اال اذا تحقـق تعـاون مـابين           

 قـة طا وتمتد شبكة ال   ٠ الجماعات ومابين المناطق  

 ٠رض الوطن كله    أالكهربائية في العراق لتشمل     

وتعتمد بغداد والسليمانية ، مثالََ على توليد الطاقة        

 "حلبجة "بالقرب من" دربنديخان"الكهربائية من سد    

في منطقة الحكم الكردستاني ، وهو أمـر يجعـل          

التعاون بين االكراد والحكومة المركزيـة مـسألة        

 علـى   يضاََأ االمر    وينطبق هذا  ٠ أساسية للطرفين 

مسألة تصدير نفط العراق بواسطة االنابيب سواء       

 ٠كان مكان النفط يقع في الشمال او في الجنوب          

ومن االمثلة االخرى مسألة االتصاالت عن طريق       

جزاء واسعة مـن  أ وهناك   ٠لوجيا الالسلكية   والتكن

العراق تعتمد علـى تلفونـات خلويـة ، وهنـاك         

تطعت لنفسها منـاطق    قإشركات مختلفة كانت قد     

  ٠عمل منفصلة في العراق 

ومن االمثلة على حالة الخلل الوظيفي في النظـام         

" اربيـل  "المطبق اآلن هي صعوبة االتصال بمدينة     
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ن المـدينتين تقعـان     أولو  " السليمانية"من مدينة   

ضمن المنطقة الكردية ، وسبب ذلك هـو وجـود          

ن عمـل   أويبـدو   (شركات تلفونات محلية مختلفة     

   ٠) لواحدة غير منسجم مع عمل االخرىا

 بـين   ومن المجاالت االخرى التي تستدعي تعاوناََ     

والنقل  ٠ي مأمون    نقل بر  توفيرجزاء المجتمع هو    أ

عن طريق البر من بغداد الى االردن وسـوريا ،          

ن يمر مـن وسـط   أومنطقة البحر المتوسط يجب     

محافظة االنبارالسنية والتي هي اآلن فـي حالـة         

شخاص أزدادت صعوبة نقل بضائع وإ وقد ٠تمرد 

من وسط وجنوب العراق الى كردسـتان بـسبب         

القيود الموضوعة من قبل االكراد على هذا النوع        

  ٠من النقل 

وهذه القيـود المفروضـة علـى حريـة النقـل           

واالتصاالت تشكل عقبة كبيرة للتجارة وهي سبب       

زدياد التهريب والفساد وتبذير موارد     إرئيسي في   

 وفي المجال التشريعي ، يجـب علـى         ٠راق  الع

 علـى   – وتنفيـذ    –السياسيين في العراق الموافقة     

جزاء القطر وتـشجيع    أقوانين تجارية تربط مابين     

االستثمار بنوعيه االجنبي والمحلي فـي ميـدان        

زداد االعتراف بهذه الحقيقة من     إ وقد   ٠المشاريع  

  جديـداََ  قبل بعض القادة الحاليين الذين نفذوا قانوناََ      

لتـسهيل  ) ٢٠٠٦(لالستثمارات في تشرين االول     

ن توفر  أ ويمكن   ٠رجاء القطر   أاالستثمار في كل    

قتصاد العراق حوافز لتحقيق روابـط بـين        إتنمية  

جزاء المجتمع ، وبين العاملين فـي المـشاريع ،     أ

بـواب  أوزيادة الفرص المتاحة للعمـال ، وفـتح         

قــادة عتــرف الإالعــراق للعــالم الخــارجي اذا 

  ٠السياسيون بالحاجة الى التعاون وتشجيعه 

   النفطيةدإدارة الموار

 آخر لتأسيس روابط توفر التشريعات النفطية مجاالََ

 جزاء المجتمع باالضافة الى توفيرها حـافزاََ      أبين  

ن الموارد المشتركة تـستدعي     إالى التنمية ، غير     

ن إ و ٠ستخدامها في صالح الجميـع      إستغاللها و إ

نعـاش الـصناعة    إشريع الذي يساعد على     ذلك الت 

قتـسام وارداتهـا    إالنفطية والذي يجعل من مسألة      

 ، ومع توفر بعض الضمانات الواضحة  سياسياََحقاََ

والعملية ، هو تشريع سيساهم مساهمة كبيرة فـي         

 وخاصـة ضـمن     اإلجتماعيـة ضعاف التوترات   إ

 وعنـدما تجاهـد االحـزاب       ٠الجماعات السنية   

سة تفاصيل مثل هذا التشريع ، سوف       المختلفة بدرا 

 والقطاع ٠تزداد الثقة بهذا التشريع كما هو مأمول       

ؤسسات م لتطوير ك   مثالياََ  ميداناََ يضاََإالنفطي يوفر   

وطنية مشتركة تتجاوز الحواجز العرقية والطائفية      

جـل مـصالح    أ مـن    وتجعل الناس يعملون سويةََ   

 فضل مثال علـى المبـدأ     أ والنفط هو    ٠مشتركة  

القائل بأن جميع الجماعات ستجني أعظم االرباح       

 تعاونت في ما بينها ولـم       مافي االجل الطويل اذا     

 وهذا  ٠تنقسم الى مناطق مختلفة تأخذ النفط معها        

 وحتـى   ٠ على االكراد    خاصاََ نطباقاََإاالمر ينطبق   

 الى منطقتهم ،    "كركوك"في حالة قيام االكراد بضم      

 الحقول الشمالية فـي     ستكون الموارد النفطية في   

حالة إنخفاض ، وسيجني االكراد المزيد اذا هـم          

حصلوا على حصة مساوية متأتية من االيـرادات        

ن ذلك ينطبق   إ ومن المؤكد    ٠ النفطية لكل العراق  

 هذه  منهل السنة الذين يمتلكون القليل      أ على   يضاََأ

 علـى   يضاََأ وهذا ينطبق    ٠راضيهم  أالموارد في   

يهم الحصة االكبر من الـنفط فـي        الشيعة الذين لد  

الجنوب ولكن المؤسسات النفطية هناك هـي فـي         
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ستثمارات إن هناك حاجة الى     أحالة تدهور بحيث    

 وبالنسبة الى كـل     ٠حيائها  إجل  أطويلة االمد من    

ستثمارات إالجماعات العراقية ، من المؤمل قدوم       

  ٠ موحد لكل القطر هيكل تجاريعداد إخارجية عند 

  لمائية والبيئةالموارد ا

ن ماينطبق على الموارد النفطية ينطبق بـصورة        إ

دارة المـوارد المائيـة ذات االهميـة    إأصح على  

 علـى   يـضاََ أالقصوى للقطر كله ، وهو ينطبـق        

 ومما يدخل ضمن    ٠صالح وصيانة البيئة    إمسألة  

نهار العراق بسبب الحروب    أذلك هي مسألة تلوث     

حياء شبكات  إ وسوء االستعمال وكذلك الحاجة الى    

 في   ويعتمد االزدهار الزراعي ، وخاصةََ     ٠الري  

الجنوب ، على شبكة من السدود والنواظم وعلـى         

برنامج واسع الزالة الملوحة من التربة ، وهوأمر        

 واليمكن نجاحه بغير هذه      مركزياََ يستدعي تنسيقاََ 

 الى هذا النوع نفسه     يضاََأ وهناك حاجة    ٠الطريقة  

ستغالل الموارد المائية لتوليد    إمن التنسيق لغرض    

 المتولـدة   الطاقـة الكهربائية التي منها تلك     الطاقة  

 ٠بواسطة السدود والنواظم في المنطقة الكرديـة        

وكذلك مسألة تدهور البيئة بصورة شديدة خـالل        

عقود عديدة من الحرب والعقوبات وسوء الحكـم        

هي مسألة يمكن معالجتهـا ، بأفـضل طريقـة ،           

ة مشتركة لهذه المـوارد مـن قبـل         دارإبواسطة  

درالية وعن طريق التعـاون     يحكومة مركزية او ف   

بين المناطق وليس عن طريق القيـام بتقـسيم          ما

 ويعتبر  ٠كثر  أقسام او   أميراث العراق الى ثالثة     

دارة المـوارد فـي     إتشجيع التنمية االقتـصادية و    

المسائل التي تستطيع االحزاب السياسية المنتخبـة       

ن يـشكل   أ ويمكن   ٠معها بأفضل طريقة    التعامل  

ولى فـي الحـوار بـين الجماعـات         أذلك خطوة   

   ٠المختلفة وهو ممارسة فعلية للديمقراطية 

  دور الدين في الدولة

ن أيعتبر دور الدين في الدولة مسألة أخرى يمكن         

 ٠ختالف الناس في ما بينهم    إتكون لها عالقة بمسألة     

الف هي مسألة   ومن المسائل المسببة للشقاق والخ    

ن يقوم بـه الـدين فـي        أحجم الدور الذي يجب     

المجتمع وما هو مدى الفصل بين المؤسسة الدينية        

سـاس  أن هذا االنقسام اليقوم على  إوالحكم ، غير    

 وبعض االحزاب في كل الجماعـات       ٠ مجتمعي

 تريـد   – أكراد ، شيعة ، أهل الـسنة         –السكانية  

 يـضاََ أحكومة   من الدين في المجتمع وفي ال      مزيداََ

الحزب "و" االتحاد الوطني الكردستاني  "مثل حزب   (

 ولكـن   ٠") حزب الـدعوة  "و  " االسالمي العراقي 

 من الفـصل بـين      خرى تريد مزيداََ  أ اَحزابأهناك  

الحـزب الـديمقراطي    "مثـل   (الجامع والدولـة    

وحـزب  " "حزب الوفاق الـوطني   "و  " الكردستاني

 قوية مـن    اَعنواأ يضاََأ، وهناك   ") الحوار الوطني 

 وفي حـين    ٠النزعة العلمانية لدى كل الجماعات      

هذه المسائل على   لن هناك حاجة الى تعيين حدود       أ

ن هذه المسألة تتجـاوز هويـة       فإساس مستمر ،    أ

 وهناك حاجة الحتفاظ جميع االحـزاب       ٠الجماعة  

   ٠بمجال يسمح لها باالختيار

  مسائل خالفية

ـ     أن هناك في حين    ي تـشغل    مسائل عديدة من الت

الهيكل الحكومي في العراق هي مـسائل مـسببة         

ن هذه المسائل وفي كثير     إ غيرللشقاق والخالف ،    

درالية ي والف٠من االحيان لها عالقة بهوية الجماعة 

ن التحـالف   أ وبالرغم مـن     ٠هي مثال بارز هنا     

الكردي قد جعل من ذلك المحك لمشكلته ، لـيس          
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عـات غيـر   حـزاب االقليـة او الجما    أن  أ مؤكداََ

 يتفقـون   – مثل التركمان والمسيحيون     –الحزبية  

 وحتى بـين الحـزبين الكـرديين        ٠في ما بينهم    

الرئيسيين يوجد هناك بعض الخالف حول الدرجة       

المرغوبة من التعاون مع حكومة مركزيـة فـي         

   ٠بغداد 

 في محاولتهم الحصول على     واذا سار االكراد قدماََ   

الفية سوف تبـرز    ن هذه المسائل الخ   إ، ف "كركوك"

 ، من المؤكـد أن  الفيدراليـة بخصوص   و ٠ فوراََ

هناك خالفات واضحة فـي صـفوف االحـزاب         

 ممثالََ ، هناك حزب شيعي يفضل وجود        ٠الشيعية  

منطقة شيعية تضم تسع محافظـات فـي الوسـط        

   اليفضلون ذلك  "الصدريين"والجنوب في حين إن     

ليـة  دراييجاد منـاطق ف   إويمثل التشريع المتعلق ب   

جديدة ، والمعروض على الجمعية الوطنيـة فـي         

 علـى مـدى      جيـداََ  ، مثاالََ ) ٢٠٠٦(خريف عام   

ن يتركه تصويت الجماعـات     أالتأثير الذي يمكن    

 ففي الـسادس    ٠حزاب مختلفة   أالمختلفة ومن قبل    

 يبـين   –قتراح قـانون    إيلول ، تم    أوالعشرين من   

انون درالية جديدة ، وأيد الق    يعملية تشكيل مناطق ف   

المقتــرح أحــد االحــزاب الــشيعية والتحــالف 

، حـزاب   أئتالف من   إالكردستاني ولكن عارضه    

 ٠ "حزب الـدعوة  "والبعض من   " الصدريين"ضم  

سباب تلك المعارضة عديدة منها الخـوف       أوكانت  

 تلك المعارضـة    ت وقد فرض  ٠من تقسيم العراق    

جراء بعض التغييرات على القانون المقترح كان       إ

 قبـل   االنتظار لمدة ثمانية عشر شـهراََ     من بينها   

 وبعد ذلك تمـت     ٠مكان تطبيق القانون المذكور     إ

المصادقة على القانون المقترح والمعـدل بفـارق        

حـداث  إدى ذلك الى    أ وقد   ٠بسيط في التصويت    

نشقاق في االئتالف الشيعي وأوجد حالـة مائعـة         إ

ومتغيرة من التكتالت في الجمعية الوطنية بـشأن        

دراليـة جديـدة    يويصة هي خلق مناطق ف    مسألة ع 

 ٠وليس بشأن مسألة بسيطة مثل هوية الجماعـة         

ن حكم القانون ، وتخفيض مـستوى الفـساد ،          إو

وزيادة عدد المهنيين العاملين في الحكومة ، ماهي        

اال مسائل يمكن ان تتفق حولها االحزاب المختلفة        

 واذا هـي    مجتمعيةفي الرأي ، وذلك وفق حدود       

التركيز على المسائل ذاتها وليس على      ستطاعت  إ

  ٠هوية الجماعة 

ن يساعد علـى توحيـد      أوحتى االحتالل يمكن له     

الفئات المختلفة عندما تتفق على جـدول زمنـي         

 ٠ب الوجود االميركي مـن القطـر        اسحنمعين إل 

 لها عالقة بالـشقاق العرقـي       يضاََأوهذه المسألة   

 أشـد    وبينما يؤيد التحالف الكردي ،     ٠والطائفي  

ن أالتأييد ، الوجود االميركي في العراق ، نجـد          

ذلك يعتمد على قبول الواليات المتحدة باالهـداف        

 واذا لم تقم الواليات المتحدة بتأييد هذه        ٠الكردية  

،فمـن  )  في ما يتعلـق بكركـوك      مثالََ(االهداف  

على الواليات  " التحالف الكردي "ن ينقلب   أالممكن  

 ٠اد نفـسه علـى االقـل        بعإالمتحدة أو أنه يقوم ب    

االئـتالف  "وتتخذ االحزاب المختلفة الداخلة فـي       

 ٠مواقف متباينة بشأن االحتالل     " العراقي الموحد 

شـديدي المعارضـة    " الـصدريين "وبينما نجـد    

نسحاب مبكر ، تتخـذ     إلالحتالل وهم يرغبون في     

 مثل حزب   –أحزاب مهيمنة في االئتالف المذكور      

جبهـة  " وأصبحت   ٠ ازناََكثر تو أ  موقفاََ –الدعوة  

اآلن أكثر تأرجحاََ بسبب خوفها من ايران       " التوافق

ومن التأثير االيراني في العراق ، وخوفهـا مـن          

   ٠ايران يفوق خوفها من الواليات المتحدة 
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نهيار المواقف والخالفات الحزبية    إوتستحق مسألة   

ـ    التي تبرز اآلن في العراق مزيداََ      فحص ت مـن ال

مكـان بنـاء    إ هذا االنهيار الـى      ويشير ٠الدقيق  

ديناميات سياسية جديدة في العراق وبالتركيز على       

مشكلة واحدة في الوقت الواحد والتعامل معها عن        

طريق تشجيع مفاوضات حزبية وليس مفاوضات      

 وعند الوصول الى تـسويات بـشأن        ٠ مجتمعية

 اَمسائل معينة ، سوف تستدعي هذه العملية بنـاء        

ـ       للثقة   تدريجياََ  كةََباو تخفيف الشك وعدم الثقة وش

 من مؤسسات لحماية ودعم االتفاقات التي     أو هيكالََ 

 ويمكن تأجيل مناقشة المسائل     ٠يتم التوصل اليها    

مثل مسألة كركوك أو ( للشك والخالف المسببة حقاََ

الـى حـين    ) درالية جديدة يمسألة تكوين مناطق ف   

وربمـا يمكـن     ٠ثارة للنزاع   إوضع أقل   ظهور  

 وعندما  ٠العملية     هذه  للقول بأنه قد آن األوان      ا

 تأخذ المسائل الدستورية والبرنامج التشريعي شكالََ     

 ، ستظهر الى الوجود المعالجـات الحزبيـة         معيناََ

 ويجب تشجيع هذه ٠بشأن االنقسامات في المجتمع 

نه أالعملية الهادفة الى مصالحة حزبية عملية ولو        

رة وأنهـا سـوف     نجاحات باه سوف التنتج عنها    

 واذا نجحـت مثـل هـذه        ٠  طويالََ وقتاََتستغرق  

بقاء الدولة سالمة   إنها سوف تساعد على     إالعملية ف 

 من تـشجيع  بدالََ وتروج لنظام هو أكثر ديمقراطياََ    

نقسامات عرقية وطائفية حادة    إنزالق العراق الى    إ

تهدد بتمزيق الدولة وتوليد مزيد من العنف بـين         

ـ  ٠راقــة الــدماء  إة والجماعــات المختلفـ
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  )النسب المئوية المقربة(توزيع المقاعد البرلمانية ) : ٢٠٠٦(الحكومة الدائمية 

  النسبة المئوية  مجموع المقاعد  الحزب

  األحزاب الشيعية

  %٤٦,٦  ١٢٨  االئتالف العراقي الموحد* 

   %٠,٧  ٢  التقدميون* 

  %٤٧,٣  ١٣٠  المجموع

  األحزاب السنية

  %١٦,٠  ٤٤  التوافق* 

  %٤,٠  ١١  جبهة الحوار العراقي

  %١,١  ٣  كتلة التحرير والتوافق* 

  %٢١,١  ٥٨  المجموع

  األحزاب الكردية

  %١٩,٣  ٥٣   الكردستانيفالتحال* 

  %١,٨  ٥  االتحاد اإلسالمي الكردستاني* 

  %٢١,١  ٥٨  المجموع

  األحزاب الوطنية العلمانية

  %٩,١  ٢٥  العراقية* 

   %٠,٣٥  ١  للشعب العراقيقائمة مثال اآللوسي * 

  %٩,٤٥  ٢٦  المجموع

  قلياتأحزاب األ

  %٠,٣٥  ١  )آشورية(قائمة النهرين * 

  %٠,٣٥  ١  الحركة اليزيدية* 

  %٠,٣٥  ١  جبهة التركمان العراقية* 

  %١,٠٥  ٣  المجموع
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  )بةالنسب المئوية مقر(الوزارات والمواقع القيادية ، حسب الحزب ) : ٢٠٠٦(الحكومة الدائمية 

الوزارات والمواقع   الحزب

  القيادية

  النسبة المئوية

  %٤٦  ٢١  االئتالف العراقي الموحد* 

    ٥   المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق-

    ١   الدعوة -

    ٣   تنظيم العراق-

    ٤  ن الصدريو-

    ١   العمل االسالمي-

    ١   حزب اهللا-

    ٦   مستقلون-

  %١٧  ٨  التحالف الكردستاني* 

    ٤   االتحاد الوطني الكردستاني-

    ٤   الحزب الديمقراطي الكردستاني-

  %٢٠  ٩  التوافق* 

  %١٣  ٦  العراقية* 

  %٤  ٢  المستقلون* 
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