
 ..المالكي وعالوي( تداوؿ)
 !!المتحاصصيف المستديرة ة  طاول ب  قم  ي  

 محمود حمد

 

 ..في البدء كانت الكممة

 ..بايدف زيؼقاليا جو 

 (!المتعة) عامان يتزوج المالكي السمطة بـ

 !لعالوي( المسيار ) ومثميما بـ

  !في عرف الناكحين( شرعي ) وكالىما 

الى يؼ بايدف قد اقترح في زيارتو األخيرة كاف نائب رئيس الواليات المتحدة جوز )
زمنيا لمنصب رئيس الوزراء العراقي لمدة سنتيف بيف نوري المالكي واياد  تقاسمابغداد 

 . (....!!عالوي 

بيف دولة  تحالفاً  اإلدارة األميركية تريدػ  :أف عمي الدباغ وأكد المتحدث باسـ الحكومة)
 (ػ القانوف والعراقية

 ..سطوتو (قضاءال)ولكي يستكمل 

 الفقيووالية دولة )ردـ منابع لالتي يعاد تصنيعيا ( العثمانية)المجرفة بميندس  اءو اج
نقرة أالسفير االمريكي في )جيمس جيفري السيد المنطقة عروق السارية في  (في ايراف



الذي سبق لو العمل كمستشار خاص بوزارة الخارجية األمريكية لشؤون العراق في 
مثل الجانب األمريكي في وم،  بغدادمل نائبًا لرئيس البعثة األمريكية في واشنطن، كما ع
الى  التي تضم تركيا والعراق المسمح لحزب العمال الكردستاني النشاطلجنة مكافحة 
التركية في موضوع كركوك واىمية بقائيا اقميما  الرؤية ىو الذي يدعم ، و جانب امريكا

  !دسفيرًا المريكا في بغدا(..!مستقال

التسمح لمنظاـ االيراني بفؾ  في بغدادشراؼ عمى تشكيؿ حكومة باإل ؼ  م  الذي ك  
 !الحصار مف حولو مف خالؿ بوابة حكومة عراقية موالية لو

في الخروج من مستنقع اقتسام الغنائم مابعد فشل المتحاصصين برز سيناريوىات أو 
كيد أالتـ كما تشير االنباء ـ ، في العراق تنفيذىاالتي يمكن لمسفير األمريكي الجديد ..

الى ضافة الغمبية برلمانية باالتفاؽ بيف كتمتي عالوي والمالكي باأحكومة عمى تشكيل 
تقترب مف كردية، الشخصيات بعض العضاء البرلماف مف الكتؿ الصغيرة و أبعض 
 صفنائبا، في  523الـ  اعضاء مجمس النواب وترك ما يتبقى من ،نائب 022
 !!..رضةالمعا

نائب الرئيس األمريكي  كما وصفيا« كتؿ راغبة بتشكيؿ الحكومة»حكومة تتكون من 
كده نائب وزيرة الخارجية األمريكية فيمتمان خالل أبايدن خالل زيارتو االخيرة لمعراق، و 

 :مع المسؤولين العراقييناالخيرة لقاءاتو 

معارضة  غمبية وليس حكومة دوفأاف النظاـ البرلماني يعني تشكيؿ حكومة  
 !برلمانية



خير بعالوي حول باه من قبل المالكي بعد لقائو األأكيدا ممفتا لالنتتسجل المراقبون )
غياب بعض الشخصيات المتطرفة من كال القائمتين ب..ىمية االسراع بتشكيؿ الحكومةأ

 (..!!عن االجتماع

 :المقاء عمى واكد المالكي في مقابمة خاصة مع الفضائية العراقية بعد يومين من ذلك 

تفاؽ بيف القوى السياسية عمى تسمية مرشحي الرئاسات الثالث قبؿ عقد ػ اإل حتمية ػ 
ف عدـ أل ..وىو أمر المفر منو..جمسة مجمس النواب في منتصؼ الشير الحالي

ويجر الى ..تيديد العممية السياسية برمتياتحقيؽ ذلؾ ػ السمح اهلل ػ سيؤدي الى 
 !الفوضى

 !!(..الشراكة) عارضون تشكيل حكومة محاصصة باسم ي االمريكان..اذن

 !!المحاصصةمعوؿ بعد اف فككوا العراؽ شعبا ووطنا ب

مام التوغل أبواب مفتوحة األبقاء عمى أمست اليوم سببًا في اإلـ  المحاصصةالن ـ 
ستمرار إأدت الى و ..يراني الُمرِبك لمتحرك االمريكي في العراق والمنطقةوغير اإل يرانياإل
ستكمال إمام أومايتمخض عن ذلك من صعوبات ومعوقات  ..حداثدىور األت

 !!من العراقـ اإلضطراري ـ مريكي نسحاب األاإل

حتماؿ إوتوقعاتو ب..يوس قيادة القوات االمريكية في افغانستافاخاصة بعد تولي بتر ) 
ات وحاجة امريكا الى المزيد مف القو ،  شير المقبمةتفاقـ األوضاع ىناؾ خالؿ األ
 (.!ستراتيجية بترايوسإالمقاتمة في افغانستاف وفؽ 



ختمف عميو الجميوريون إالسيد كريستوفر ىيل الذي  جيمس جيفريويخمف السيد 
لعدـ معرفتو )  لفيمق الديبموماسية االمريكية في العراق اوالديمقراطيون ـ حين تعيينو ـ قائد

  (.!!!!ةالعربياألبجدية ولجيمو ب..بخفايا المنطقة ومزالقيا

القائمة »ستعداد المالكي لبحث اتفاؽ مع إقد تحدثت عف سابقة وكانت أنباء )
بيف  ػ رئاستي الجميورية والوزراءػ يقضي بتقاسـ السمطة التنفيذية « العراقية

قناع الكر   .(د بقبوؿ منصب رئاسة البرلمافالقائمتيف وا 

إن رافع  وي والمالكي خير بين عالاأل داخل االجتماعمن مصادر مقربة  كدتأفيما 
العيساوي كبير مفاوضي العراقية وأسامة النجيفي ومحمد عالوي كانوا برفقة عالوي الذي 

، وأن زعيمي أف المقاء كاف إيجابيًا وودياً ، مضيفة استقبؿ المالكي بحفاوة كبيرة
 . الكتمتين اتفقا عمى تواصل المقاءات بين الطرفين لمخروج من األزمة الحالية

 ..اذف

 !؟أىؿ العراؽ (عقالء)في رؤية ال إستعصاء تشكيؿ الحكومة ناتج عف عجز 

 !؟نابع مف إرادة أىؿ العراؽوالتشكيميا سيكوف بقرار 

 ..(الواوية) لمكواسر والجوارح و ُمباح بل ان عراقنا صار محض ممعب 

ط االمريكي وتخب( **الفيل)ستباحو إبعد ان  الديمقراطي االمريكي*( الحمار) برعاية 
 !حشائوأب

مف حوليـ يصطخب الى حيف يصحوا الغافموف مف النواطير عمى عواء الذئاب و 
 ..نقراض والوطف مف التمزؽيضوف وطنيتيـ النقاذ الشعب مف اإل ويستن



 !ستبقى أعاصير السمـو تعصؼ بالعراؽ

وعديمي الخبرة ، الالعبين اليواة يترك  وىو (العم سام)صمت ان ..دركونيُ س فيل
عثرون بأخطائيم ويتخبطون بظالم ت، ويقدرات الزمن الثمين مصير العراق و يعبثون بم

 ..وييددون مصالحو..نواياىم

 ؟!غفمة أو سوء تقدير ماكاف يوما ناجـ عف

 ..ستنفاذ طاقاتيـبؿ انو يريد إ

نفضاح   ..ىـنواياخبايا وا 

 ..قدراتيـمديات  تضاحا  و 

  ..عجزىـحجـ وبياف 

ن  ..فشميـحقيقة  جالءوا 

 ..نزالؽ بيا نحوهالمسارات الخفية ليـ لل  تحديدو 

 ؟!إلنقاذىـ مف بعضيـ البعض..والعراقيتوسال إليو أماـ الرأي العاـ العالمي 

ضواء األ نصاتم حترافية لنصبـ اليوم ـ في المالعب اإلحيث تجري االستحضارات 
 ..لييمإتوجيييا و الساطعة 

تحت أنظار  لكشف عوراتيم..ـ  ـ منتصف تموز ساعة يأزف أوان اإلستحقاق الدستوري
 !العالم وأبصار أىل العراق

 ..منيم طوا من يشاؤونلُيسقِ 



 ..قوا من ُيبغضونوُيحرِ 

 ..روا من َينبذونوُيقبِ 

 ..وُيحِرجوا من ُيريدون

 ! روا من َيِوّدون بالتقارير التجميمية الفاقعةوَيغمِ 

في ( حرية الفوضى)ت مستمزماستحضار أوعية أمختبراتيـ في  تفاعمتاف لكنيـ منذ 
 ..لطوفانيـأساسيًا ىدفًا !( المشاغب)كاف النظاـ اإليراني ..العراؽ والمنطقة

 ..صدقاء منيم والخصومألا..ومحاصرتو وسيمة ُممزمٌة لمجميع

 ..ومنع إمتداده منيجية صريحة موِجَبٌة عمى الجميع

 ..وتجفيف منابعو فريضٌة عمى الجميع

 ..يعأجٍر لمجم سبُ كَ  سوءاتووفضح 

  !!واإلقتراب منو َميَمَكٌة لمجميع

نتاج الذرائع لالمريكان وغير االمريكان إمن خاصة وان النظام االيراني لم ينفك 
ضعافو المشتعمة منيا في  تأجيج النيران الخامدة وتسعيرولم يتوقف عن ..لمحاصرتو وا 

 ..رادتونياكو واخضاعو إلىشيم العراق إل

 ..في جسد العراقم ليم جرح ينكؤونو ففي كل يو 

رئيس مجمس الشورى االيراني واقوى المرشحين لخالفة احمدي عمي الريجاني قال )
  ـقضية تعويضات الحرب المفروضة ال يمكن نسيانيا ونحن نتابعيا حالياـ ان ..نجاد



جاوزات تالوتأتي تمك التصريحات في اعقاب سمسمة من االعتداءات والخروقات و 
التي مارسيا النظام في ايران إليذاء الشعب العراقي وتيديد ..واالستفزازات والتدخالت

 !وماقبميا والى اليوم 8938منذ ثورة تموز عام  وجود الوطن

فشال ـ المشروع إبرز سيناريوىات أبميمة االشراف عمى جيمس جيفري ويأتي تكميف 
بي تضييق الخناق عمى النظام العر في نفس الوقت و  في العراق والمنطقةااليراني 
حد مالمح المرحمة المقبمة من الصراع أك..العاجز عن تنفيذ المشروع االمريكي الرسمي

  (!!الشرق االوسط الكبير) المتعدد االطراف في 

 ..كمنا يدرك

 ..الدنيا ي صنع يا العقالء  وي عبث  بيا الجاىموفاف 

ٍم ُتراق او فمس عثرات الحمقى دونما ُجيٍد ُيبذل او قطرَة دَ من الفوز  يحصدونوالحكماء 
 !ثماراو لحظة َتُمرُّ بال  ُييَدر

يستقدموف إلييا أنياب الطامعيف وسيوؼ الغادريف ..وعندما تبتمي أمة بسفيائيا
 ..ومياوي الجانحيف

أكفان  يساّلبسطو و ..المحتمينمجنزرات و ..يدي الدكتاتوريةعمى أ..ستبيح العراقفأُ 
  !المغدورين

 ..المتطرفيف في إيرافرادة تخضع إل كتائب تعشعش راؽ الع (دولة)ف في إلـ يعد سرًا و 

  نظمة عربية مستبدةأرادة غيرىا إل تخشعمثمما.. 

 الغطرسة التركيةثالثة إلرادة  وتنصاع.. 



 ؟!ثةو  مَ االسرائيمية المُ  نواياالوحول رابعة في الخفاء ب وتتمرغ.. 

النظاـ محاصرة ل العاصفة االمريكية عاصيرتنساؽ كميا ػ في نياية المطاؼ ػ لالسو 
ليس بسبب ..مدوؿ االخرى المحيطة بالعراؽاالستالبية ل فضح التدخالتو  االيراني
وخشية ..يراف والدوؿ المحيطة بالعراؽإ لحماقاتبؿ نتيجة ..ونزاىتيامريكا أصواب 

 !!أمريكا عمى مصالحيا مف عبث السياسييف المتخمفيف 

الدور االيراني تكبيل بايدن لتوحيد صفوف القوى القادرة والراغبة في  (فتوى)لذلك جاءت 
 ..في العراق

 ..الفاشل جيم دور النظام العربي الرسميحوت

 :ـ اسالميةـ حكومة الذي تنفذه فساح في المجال امام الدور التركي المتزايد واإل

 !لمواليات المتحدةثابتة حميفة  .8

 !وربي العممانيلدخول البيت االبكل السبل متوسمة  .2

 !تمارس التمييز ضد مواطنييا الكرد .5

 !سرائيل ـ الييودية المتطرفةـتأريخية ألصديقة  .4

 !التي تحكميا حماس سم معاناة غزةإببحماس ىازجة  .3

 ..!!!العائمية سواقيم وقنواتيم التمفزيونيةأضيف مرحب بو في مجالس العرب و  .6

في ىذه البيئة ..ا مثل السيد اردوغانمنقذ ليا من مأزقيحميف و مريكا بأين ستأتي أفمن 
 !!؟؟؟متبسةالم

  ػ الخبير بالشأف  جيفريجيمس مف يقود ىذه السيناريوىات ىو السيد وخير
 ..العراقي وصديؽ تركيا ػ 



  ففيو..وليس انقره..زمة ىو العراؽفضؿ مكاف إلدارة األ أو:  

 ..دولة فاشمة
 ..بال حكومةوىو 
 ..المظممالتخمف والعوز نفق حبط يبحث عن مخرج من مُ  ووشعب

 ..ومجمس نوابو مفكك قبل التئامو
 ..وينطوي عمى ثروات ىائمة

رادة وتدني فيو من عشو الرؤية وىوان اإل( السياسيين ) ويعاني العديد من 
 !!!الشعور بالمسؤولية الوطنية

 ة درك طبيعيُ ..القائد الجديد لكتيبة الدبموماسية االمريكية في العراق الن
الى جانب ..بعض فروعياوحجم التقاربات بين ..بين الكتل المتناحرة التناقضات
المنافسة  الفروع بل والدموية بين فروع اخرى فييا معالخشنة  المتطرفة التدافعات
 !االخرى

 وشركاء آخرين (دولة القانون)و (العراقية)اقتسام السمطة بين ..والمدخل الى ذلك 
 (!كتؿ راغبة بتشكيؿ الحكومة)..!!من الكتل الفائزة االخرى ومن خارجيا

 مالذي يجمع بيف المالكي وعالوي؟ف

 ..سيجد في داخل كل منيا (العراقية)و (دولة القانون)ان من يتوغل قميال داخل قشرة 

 ..خنادق مختمفة

 ..ونوايا متباينة

 ..ورؤى متعددة



 ..ومنيجيات متنوعة

 ..ومواقف متناقضة

  !!بق بين مجموعات داخل كال الكتمتينالى جانب وجود تقاربات تصل حد التطا

 :ـ مثمما ىي الكتل االخرىـ تضم( دولة القانون)و( العراقية ) الن كال االئتالفين 

 !قوى وطنية ديمقراطية .8

 !كوادر ادارية اختصاصية كفوءة .2

 !متمدن النتشال االنسان والوطن من التخمفتيار تنموي  .5

 !عناصر متطرفة طائفيا وعرقيا .4

 !ل االخرىمتخادمون لمدو  .3

الدكتاتوري  مسو األأالماضي الظالمي السحيق بناء رمم عادة قوى ساعية إل .6
 !الدموي

 !معاد إنتاجيم من سكراب النظام الدكتاتوري..متسمقون لمسمطة .7

ماىرون في التسمل لمفاصل السمطة وخالياىا من ..فاشمون إداريا وفاسدون ماليا .8
 !ثقوب مساميا الخفية

العراقية ) قدرة القوى الوطنية الكفوءة والنزيية داخؿ مدى عمى  عقدلذلؾ فاف الرىاف ي  
في االنتخابات  (الفائزة)مع التيارات المماثمة ليا داخؿ جميع الكتؿ ( ودولة القانوف

دولة الوطف ) نتاج بية وطنية توفر الظروؼ الذاتية إل لتشكيؿ ج (غير الفائزة)و
 .!(. والمواطف الديمقراطية العادلة والعاقمة



لمواجية تيار ػ المحاصصة الطائفية والعرقية ػ الذي خرج مف تحت مجنزرات االحتالؿ 
 !لتكوف الوعاء الدستوري لمتناحر والتمزؽ الوطني( دولة الطوائؼ واالعراؽ) وانتج 

  ىاتأييدو  ..كي لمخروج العسكري مف العراؽاستثمار االندفاع االمريمع ضرورة 
ضرورة و ..يراني في الشأف العراقيـ الدور اإلج  ح  ي  عراقي ي تيار ألالسياسي 

 !ي تدخؿ آخر في الشأف العراقيألقطع الطريؽ أماـ  وسيع ذلؾ التأييدت

مثمما ىي حاؿ ..الف كال االئتالفيف اليمثالف نسيجا فكريا ومنيجيا وسياسيا موحدا
صاؽ ذلؾ االلت..ةالموسمي يةاالنتخابالمصالح جميع القوى الممتصقة مع بعضيا بغراء 
 ! الساخنة عميوػ النفعية ػ شعة التحديات أسقوط الذي سيتعرض لالنفكاؾ والتنافر حاؿ 

في جوىره وشكمو مثمما ىو بيف جميع  تمؾ الكتؿ المتطرفيف في بيف الف الخالؼ و 
 ..(اقتساـ التسمط)حوؿ ىو  المحاصصةامراء دولة 

اختالف )حولوال ( دستوريا تياآلية ادار )او( الديمقراطية مفيوم السمطة)وليس خالفا حول 
الخطط التنموية الستئصال ) حول وال( طبيعة القوى االجتماعية التي تستند الييا السمطة

الفساد في و ..اإلرتداد في نمط الحياةو ..اليأس من الفردو ..المجتمع التخمف من
 (!!..المدن المتراجعة لمريفالخراب في و ..الدولة

 !!ا حول ادارة السمطةالفات البرنامجية بينيالخب ـ ـ االدعاءبغض النظر عن 

الطريؽ عائؽ ي رجئ موعد  لـ يبؽ  في..ة إقتساـ الغنائـلذلؾ فيـ اف أفمحوا في تسوي
 !!الزفاؼ

 :ماىي نقاط االلتقاء بينيماف



بعاد المالكي وعالوي إلسعيو في  مىالمجمس االعيسعى لتحجيم كالىما  .8
إنتشال )ونيج المحاصصة مة لمميعمل عمى الذي ..عن رئاسة الحكومة 

  !(الشراكة) باسم حكومة  (واالعراق دولة الطوائف

الرئيس السوري االسالمي المجمس االعمى  السيد عمار الحكيم رئيسأبمغ )
سيطمق قريبًا تسمية ـ االئتالف الوطني ـ بشار االسد في دمشق مؤخرًا، ان 

وزير النفط ـ العموم اثنين من المرشحين لرئاسة الوزراء ىما ابراىيم بحر 
في محاولة لفك ـ  وزير المالية االسبقـ وعمي عبد االمير عالوي ـ  االسبق

ين ىما من التكنوقراط، ويمكن ان حَ ان المرشَ )مؤكدا (..ازمة تشكيل الحكومة
 (!جماع وطنيإيحظيا ب

دولة مركزية )إلقامة كالىما يختمف مع نيج رئاسة اقميم كردستان  .2
 (.!قميم قويا  ضعيفة و 

الدويمة الطائفية )كالىما مختمف مع تيار السيد مقتدى الصدر في منيج  .5
 !(القوية الُمَعط مة داخل الدولة الوطنية اليشة الُمَعطَّمة

 !كالىما يسعى القامة حكومة مركزية قوية .4

 !كالىما ينحو الى الفيئ االمريكي بعيدا عن اليجير االيراني .3

ستقدام النظام إالعراقية ـ نحو الف ائتساسية في ـ أندفاع عناصر إرغم ) 
الطائفي ـ مواجية التمدد االيراني الطائفي ـ السني ـ لالرسمي والتركي العربي 

وسقوط عناصر من ـ دولة القانون ـ في لييب ..الشيعي ـ عمى الساحة العراقية
 (!العشق االيراني



 يطالب السيد طارق الياشمي عمنا) !كالىما يسعى لرئيس عربي لمعراق .6
 !(. الفين الشيعيينتبذلك وتؤيده جميع قيادات العراقية ومعظم قيادات االئ

  !(المنتيية الصالحية من وجية نظرىما) 841كالىما يرفض تنفيذ المادة  .7

نواب دولة القانون ان : عضو ائتالف دولة القانون صادق المبانقال ) 
تحالف ال عيفضمون الجموس في مجمس النواب معارضين عمى مساومتيم م

 841الكردستاني بمنحيم رئاسة الوزراء مقابل شرط قبوليم بتطبيق المادة 
 . (التي استنفذت مدتيا القانونية

 لقراءةكالىما يتفق عمى رؤية واحدة بشأن قانون النفط والغاز مغايرة  .8
 !لمواد الدستور الخاصة بذلك التحالف الكردستاني

ـ ائتالف لقوى المنخرطة في بإستثناء بعض ا) كالىما اليمتمك ميميشيات  .9
 !(.نتجتيا الفتنة الطائفيةأالتي لم تقطع جذورىا بالميمشيات التي ـ العراقية 

 !كالىما يؤمن بالسطوة العسكرية لتثبيت السمطة المدنية .81

وليست شراكة ( المكونات)بانيا شراكة ( الشراكة) كالىما يفيم  .88
 !جميع الكتل النيابية بالضرورة

 :التاريخ يعممنا و 

ة التي يوعدوف بيا ن  الء الج  ئل  ريديو مف سطع في عيوف م  أف بريؽ عرش السمطة أ
 !!في جحيـ الدنيا المالييف المغموب عمى أمرىا

فقد يتحالفون وقد يتخالفون وفق حركة الرياح التي ترفعيم الى السمطة او تكبح جماحيم 
 !!الييا



كما ..(!!بؿ ىناؾ مصالح دائمة..فالتوجد صداقات دائمة مثمما التوجد عداوات دائمة)
 !يقولوف

  ممكن ان يتم وفق رؤيتين ـ دولة القانون ـ وـ العراقية ـ ائتالف ان االتفاق بين
 :مختمفتين ومتناقضتين

ف وطني موسع يضم جميع القوى الوطنية للتحا ان يكون االتفاق نواةً  .8
الئتالفين داخل ا( التكنوقراط) الديمقراطية والشخصيات االدارية الكفوءة 

ويستبعد العناصر الطائفية والعرقية المتطرفة في كال  ماوخارجي
 !!االخرى نيابيةوفي الكتل ال..االئتالفين

 ..تنبثق عنو حكومة متخصصين
تتبنى برنامجا النجاز السيادة الوطنية والتنمية الشاممة لالنسان والوطن 

قامة دولة الوطن والمواطن الديمقراطية التداولية الد  !ستوريةوا 

شراك بعض أمراء الُكتل االخرى في ( التسمط)إقتسام  .2 بين أمرائيما وا 
 ..الغنيمة لفرض دكتاتورية متعددة الرؤوس عمى الشعب العراقي

 :إنتاجيفضي الى ينتيي بتصفية بعضيما البعض و دموي ُتَمي ُد لصراع 
 !الدكتاتور المنتصر عمى المخالفيف المارقيف

 !ميفالمحتوالمحروس بسطوة ..

 !والمحفوؼ بمباركة جيراف السوء المتورطيف..

 ..تكوف الكممة..ػ مثمما في البدء وفي النياية 

د ىا بالموت المحتموف وحمفاؤىـ و  :في المنطقة!( ـخصومي  )ي ع م 



م ف و  غياب الدكتاتور السالؼ بعد ..0222ابريؿ  9في  دكتاتور ي مأل  التجويؼ الذي خ 
 ..!!!والت يجير لدـ والخرابطوفاف اإلحتالؿ واسنوات 

----------------------------------------------- 
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