
 !؟وقمع نشوء التحالفات..المساومات انحدارو ..تفكك االئتالفات

 محمود حمد

ستتمخض عن بروز قوى عاقمة داخل الكتل المرحمة المقبمة  أنفي مقال سابق اشرنا الى 
تتجمى ..ة وأخرى ذاتيةر موضوعييتغبتبمور عوامل  تمك المرحمة  ستتميزالسياسية الرئيسية و 

 :في

 !خرحرائق التخويف من اآل لييب عمىيت تفكك االئتالفات التي بن .1

نشوء التحالفات من قوى داخل جميع االئتالفات المتفككة وفق مبدأ االتفاق واالختالف  .2
 !داخل وخارج المجمس النيابي حول البرامج والمشاريع والرؤى

عمى المخالفين معيم داخل ائتالفاتيم ورموزىا المتطرفين المحاصصة  أمراء دائساست .3
تمك االئتالفات الطائفية والعرقية وتخوين دعاة عاقمة داخل  بؤر ديمقراطية قمع نشوءل

 !ية المتخمفة والمتطرفة عمييموتحريض الفئات المجتمعالوطني  التغيير

بشكل مباشر أم من ) المنتجة والمبدعة الشعبية الواسعة تنامي دور الطبقات والفئات  .4
في الضغط ( منظمات المجتمع المدنيالنقابات المينية والجمعيات التخصصية و خالل 

 !الخدمية؟ الدولةمؤسسات المطمبي عمى الحكومة و 



ساعية الالواعية تنظيمية غير تقميدية لقوى المجتمع  أشكال بروز ميل شعبي البتداع .5
كحل الزمة التخمف والفشل والفساد الحكومي الذي ( دولة الوطن والمواطن) إلقامة

 !ة والعرقية؟انتجتو دولة المحاصصة الطائفي

إلعادة تشكيل الدولة وفق  (التكنوقراط) بالمعنى الواسع لممفيوم ( المثقفين)تنامي دور  .6
الضغط عمى السياسيين الطائفيين والعرقيين  متطمبات التمدن الحضري ، من خالل

رادتياس وجسد الدولة أالمتطرفين الممسكين بر  (الريفيين)  !..وا 

لمحتمين والحكومات المجاورة داخل مجمس النواب دور مندوبي اوفشل  تعثر وانكشاف .7
  ..مؤسسات الدولة التنفيذيةداخل و 

رادة التغيير ك  س  م  إن ت  )  !!!(العراقيون بحرية التعبير وا 

 ..الماليشبكات الفساد  اإلداري ورموز التخمف انفضاح  .8

 !(.الفساد في ىيئة النزاىة ويسود اإلذعان في ضمير اإلعالم؟ يتفش   م  إن ل  )

بسبب انتزاع  المقبمة األربعتشكيل وحل اكثر من حكومة خالل الدورة االنتخابية لمسنوات  .9
 !؟ل المتساومةتالثقة النيابية المتبادل بين الك

ت متنافرة من قوى وشخصيا التي تشكمت االسباب الموضوعية والذاتية لتفكك االئتالفاتومن 
 :فيما بينيا بـ والمتمايزة..داخل كل ائتالف 



 !قض الرؤئتنا (1

 !(المتخمفةالظالمية  الردَّةرؤى بين و ..بين الرؤى التنموية المتمدنة..المتدافعة)

 !تناقض المصالح (2

 التخمي عنيا لممحتمين وانظمة الجواربين و ..بالمصالح الوطنية مسكبين الت..المتنازعة) 
 !(..المتورطة بخراب االنسان والوطن العراقي

 !تناقض المنيجيات (3

النصوص السمفية ب شبثبين التو ..نتجةبين االساليب التغييرية المعاصرة الم  ..المتناحرة) 
 !(.العقيمة

 !تناقض المفاىيم (4

 ةالناخر  المفاىيم الصدئةبين و ..رادةإلل ةالمحفز المضيئة لموعي و  المفاىيمبين ..المتنافية)
 !(.لمعقل

 !تناقض الجذور المعرفية (5

الصنمية النصوص والخرافات بين و ..قةالخالا الجدلية العقمية المنابع بين ..المتنابذة)
 !(.الكابحة لمتساؤل والتغيير



 !تناقض النوايا (6

النزوع بين و ..بين التشطير واالقصاء  الطائفي والعرقي والعقائدي المتطرف..المتذابحة) 
زالة مبررات و ي لاالنعزانكفاء أسباب اإلنحو تطيير الفرد والمجتمع من  الخوف من ا 

 !(.اآلخر

 !الوالءات الخارجيةتناقض  (7

نحدار نحو التماىي اإلبين و ..خر الخارجيمع اآل بين مبدأ التعامل بالمثل..المتزاحمة)
  !(.خر الخارجيفي اآل

 !تباين مستوى الكفاءات الشخصية (8

الزمر االنتيازية بين و ..ـ وطنيين واعدين!رجال دولة  شخصياتبين ـ ..الشاسعة)
 !(.المتخمفة والفاسدة والمتطرفة

 :المتدافعة في دىاليز المفاوضات ىو (االئتالفات)بين الجارية اخطر مايميز المساومات  ان

تستميت لمحصول عمى مقومات تحقيق نواياىا الطائفية  (االئتالفات)مك تان  (1
والعرقية والعقائدية أكثر من سعييا لمحصول عمى مستمزمات نجاح خطط 

 !!ومقومات السيادة لموطن..التنمية لمشعب

برعاية ودعم من المحتل رغم نأيو عن مشروع التقسيم  ظىذا النيج يحان ى (2
عن نيج التقسيم الطائفي والعرقي  انو لم يتخل   االّ ..الجغرافيالطائفي والعرقي 

النتاج المجتمعي النو المغم الضروري الذي سيبقى بيده لتفجيره متى شاء 



ىشة وضعيفة ومتنافرة بقاء عمى قمة الدولة العراقية ولإل(..الفوضى الخاّلقة)
  !وبحاجة دائمة الى وصاية المحتل..االركان

في مؤتمره الصحفي االخير داخل السفارة االمريكية ببغداد في العاشر من ) 
 :قال السفير االمريكي كريستوفر ىيل 0202يوليو 

عمى الكتل السياسية توزيع المناصب الرئاسية بين المكونات الثالث، الى جانب 
 !(..!!!بين تمك المكونات زارات بشكل عادلتوزيع الو 
كعرف )..الطائفية العرقيةالمحاصصة دولة االمريكي لتكريس نيج المما يؤكد 

 (..غير دستورى يرقى الى قوة مادية تفوق الدستور كما ىو سائد في لبنان
والمواطن ..والوطن المستقل ذو السيادة الكاممة..الدولة المدنية العاقمة)لـ نقيضاً 

فَّو حرال  (!!ين والنزييينورجال الدولة الكفوئ..الم ر 

  حد التنابذ والقطيعة بين ىذا الطرف او ذاك نتيجة لعدة الى وتتفاقم تمك المساومات
 :اسباب



من نوايا لتغيير موازين القوى التي قد تفضي إلى  ضمره الشريك اآلخرالخوف مما ي   (1
  !الشركاء االخرين تصفيةو  إقصاء

ن او ير أج  ست  الذي يفرض مشاريعو عمى الم  اآلخر الخارجي الخضوع إلرادة  (2
 تنافر واملالتي تشكل عتمك المشاريع النيابية، (االئتالفات)ن لو داخل يمخاد  ت  الم  

بالضد ..بدماء العراقيين وثرواتيمبين تمك الدول وتنازع عمى المصالح في العراق 
 !من المصالح الوطنية لمعراقيين

خوفا من مواجية القوانين  إليياالوصول  دي عن السمطة عنالحرص عمى عدم التخم (3
ع حكام األمس لمقوانين التجريمية التي حكموا بيا  االستجوابية التي قد ت خض 

  !تسمموا السمطة اليوم بدال عنيم؟ نخصوميم الذي

عالمية ليةماالسعي إلنشاء وترسيخ ركائز  (4 ودبموماسية ومعنوية  وتسميحية وا 
  !؟عمييمالذي يتسمم الحكم لالحتماء بيا عندما ينقمب الشريك 

ذو  (جغرافي)كيان او  بالترغيب والترىيب( قبمي) سياسي  تنظيمانشاء مقومات  (5
في الصراع المحتمل  لالرتكاز إليو (متطرف)مضمون طائفي او عرقي او مناطقي 

  !؟في المستقبلالمركزية مع الحكومة 

 ال) كي  اآلخرن لمتعيدات التي يعرضيا الشريك البحث عن ضمانات وضامني (6
 :أمراء المحاصصةوعقيدة ووفق رؤية !(.الميل حديث النيار يمحو



 ضمانات سوى اقتسام الثروة والسالح والسمطة بين أمراء الطوائف  ال
 !واألعراق؟

 إليو سوى المحتل؟ نووال ضامن لمجميع يمجأ! 

 لمزيد من اإلذعان لو وال سبيل لمحصول عمى رضا ىذا الضامن سوى ا
 !ولمشاريعو؟

ذاتية اخرى موضوعية و  عواملوفي ىذه المرحمة التي تبدو ممتبسة عمى المراقب ، نشأت 
 :ومنيا..التحالفات تدفع نحو تشكيل

 في حل اي من االزمات الموروثة او التي انتجيا االحتالل  فشل الدولة الطائفية والعرقية
 !اوالتي افرزتيا دولة المحاصصة

 فاقم االحتياجات االساسية لممواطنين في جميع انحاء العراقت! 

 انحدار الوطن الى حافة التفتت والشعب الى ىاوية التمزق والفرد الى منزلق اليأس! 

 بين مختمف النخب السياسية والقواعد الشعبية وان بدرجات  تنامي الوعي الديمقراطي
 متباينة 

 التحالفات الداخميةنشوء ستعيق االئتالفات و تشكيل في  لعبت دورا اساسياالعوامل الخارجية  لكن
ذات المضامين الوطنية التنموية ، النيا تتعارض مع مشاريعيا وتعمق مخاوفيا من قيام عراق 

 !؟قوي اقتصاديًا ومستقل سياسيًا ومتماسك مجتمعيًا وديمقراطي اداريًا 

 :إن بعض اإلئتالفات فيو..من غرائب ىذا العراق الذ بيحف

 خارج جسده؟ تنشأ ! 



 وتتغذى من خارج جسده؟ ! 

 وتخدم م ني كي طاقات جسده وروحو؟! 

 ت ك م الى خارج ع قمو وضميره؟  !وت ح 

 ؟!وتفوز برضا م م ز قي جسده 

 وتحتفظ المرائيا بمالذات آمنة خارج جسده؟!!!! 

القوى ن ىي مو ..استراتيجية المحتمين في رسم الخارطة السياسية الداخميةولم يعد خافيا ادراك 
 !التي يراىنون عمييا؟

  ي أخطر في ىو السالح األ( فرق تسد) قول بان المعرفة مغزى  خارقة (فطنة)ليست و
 !؟صراع في كل زمان ومكان

  حباط ذلك السالحإتكمن في القدرة عمى  !(الفطنة)ولكن.. 

 اءةنا رة الب  المتحضالديمقراطية التنموية بين القوى المجتمعية  ( المشتركات)وتطويريجاد إب
 وكبديل تاريخي ..متداد العراقإعمى الناشئة ، كطاقة لمحاضر ومشروع لممستقبل 

  ..ريخ الكراىية الموروثةأطفاء عوامل الفتنة التمزيقية المستعارة من تإل
( المعتمةالجحور في كل  المتطرفين) ج  ي  ي  ت   التي المقصودة تمك( المشتركات)ت وليس

ىدار الطلسفك الدماء و  ستنزاف اقات و ا   !!االوقات؟ق بر الثروات و ا 

  ىو نسيج من اعراق وديانات ( اي شعب)ان يعرف المرء ان الشعب  (فطنة)وليست
 ..وطوائف وعقائد واحزاب وطبقات وتيارات مختمفة

ميس عمى االرض شعب من عرق واحد ودين واحد وطائفة واحدة وعقيدة واحدة وطبقة ف
 !!؟الخ..واحدة وتيار واحد



لكنو ابتمى ..ت حال اىل العراق نموذٌج ناشٌز في خصائص الشعوب عمى كوكبناوليس
 !! بأشباه سياسيين إنيالوا عميو كأشد السيوف ق طعًا وغ دراً 

  ..وجاءت االنتخابات االخيرة كسابقاتيا

لمعراق التي تمبي اإلستراتيجية  اإلداريةلرسم الخارطة السياسية لالحتالل سيناريو تكميمي 
 :حمفائو في المنطقة؟مصالح و   وتنفيذ مشاريع تمتطمبا

الديمقراطية القميمة  األصواتإلقصاء  دَّ ع  أ  الذي  (قانون االنتخابات)ابتداء من  .0
الذي ضمن استالب أصوات الناخبين الديمقراطيين ..عدديا والشاسعة تنمويا

ضافتيا لممثمييم ل  !حصة ممثمي الطائفيين والعرقيينوا 
العرقية ،  أوالطائفية أمراء المحاصصة نوايا عمى ـ لمفتوحة اـ مرورا بالقائمة  .2

منغمقة عن مصالح الناس ..في نفس الوقتو النكفائي ، اوالداعمة لنيجيم 
 ..األساسيةومطالبيم واحتياجاتيم 

.. استنشاقًا لمداخن الكراىية الطائفية والعرقية التي كتمت انفاس الديمقراطية .3
   !وانتجت القوى االكثر انكفاءً 

ـ العراق مناطق انتخابية متعددة بدال متقسيم الجغرافي لممناطق االنتخابية ستقراًء لا .4
فكانت (..الذي جاء كممة حق أريد بيا باطال)عن منطقة انتخابية وطنية واحدة ـ 

بدال عن أن تكون تعبيرا عن الضيقة األفق  عزاليةاالنتكريسا لمطائفية والعرقية 
 لجميع مواطني كلاجات التنموية الشاممة الممحة واالحتياألساسية المصالح 
 ؟ !محافظة



بين المتحاصصين توزيع األصوات )  ـ ! المعمقةـ توغال في نتائج االنتخابات  .5
من بو بنسب تجعل الجميع بحاجة إلى االستنجاد بالمحتل لالحتماء المتنازعين 

 ..(الشريك المتوعد وغير الموثوق 

رادة حرفية وميارة بفعل التي جاءت تمك النتائج  وليست محض ..واضعيياوا 
 ! تعبيرا عن نزاىة القائمين عميياأو .. صدفة انتخابية 

 : بعد تنحيتو عن رئاسة مجمس النواب كشف الدكتور محمود المشيداني )
ئج لالنتخابات اتعمن كنت أنقدموا الئحة بالنسب التي يجب  األمريكان إن

عم دبيدف ..ي أفرزتيا صناديق االقتراعبديمة لتمك التالمحمية في االنبار 
 ( !!!إستراتيجية الجنرال بترايوس العسكرية في المحافظة

ـ انتخابيةـ مكممة لمجيد  استراتيجيةبل ىو ..والشك إن ىذه ليست حالة فريدة وال إجراء استثنائي
 !؟ونتائج االنتخابات النيابية االخيرة ليست بعيدة عنيا..العسكري

 :كالعويل في سكون الميل..ي ايام العراقيينف ةمئسبقى االتو 

  زمات التي بعد كل تمك المآزق واأل ..اق وشعبوالعر ( المتحاصصون)الى اين يدفع
 !!صنعوىا بأفعاليم وفاقموىا بنواياىم؟

 وتتكئ عمى ، تقف عمى رمال داخمية متحركة وىي ( إن ُشِكمَّْت ) مكان حكومة إىل ب
 !االستمرار في السمطة؟..الح متناقضةأطرافو عمى مص تنازعتدعم خارجي 

  الى اين الطريق؟..قتسام الغنائمإوان اخفقوا في!! 

 

 


