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خـصـوصـاً في ظل ضـعف هـيـبـة
الــدولــة وصـــعــود مــرجــعــيــات
ـــرجـــعـــيــات ـــوازاتـــهـــا مـــثل ا
الـطائـفيـة واإلثنـيـة والعـشائـرية
نـاطقية وغـيرها . أما حـقيقة وا
أهداف واشنطن فقد كانت ثالثة
أيـضـاً - األول- اقـتـصـادي وهو
متمـثل بالنفط وتـوابعه والثاني
- أمني استراتيجي وهو متمثل
ـوقع الذي يـحـتله الـعراق في با
عالقـاته مع واشـنـطن والسـيّـما
فـي مــواجـــهــة إيـــران واإلرهــاب
و"أنـظـمـة الـشـر" والـثالـث ديني
حسب معتقدات بوش التي هي
خـلـيط من أفـكـار ديـنـيـة وأوهـام
ـرحلـة اجلديدة تـاريخـية. وفي ا
مـا بـعد االحـتالل مرّت الـعالقات
الــعـراقــيـة- األمـريــكـيــة بـخـمس
كن تـصنيفـها كاآلتي - فـترات 
ــبــاشــر األولى بــدأت بــاحلــكم ا
لـلـجـنرال جي غـارنـر واسـتـمرت
من  9 نـيـســان (ابـريل) ولــغـايـة
 13 أيـــار (مـــايــو)  2003حـــيث
ر. تـسـلّم الـقـيـادة مـنـه بـول بـر
والـثــانــيــة بـحــكم مــدني مــطـلق
لـلـحاكـم األمـريـكي الـسـفـيـر بول
ــر واســـتـــمـــرت حــتى 30 بـــر
يـونيـو(حـزيـران) الـعام  ?2004
وكـــان قـــد أصــدر "قـــانــون إدارة
الدولة للمـرحلة االنتقالية" في 8
آذار (مــــــارس)  2004 وشـــــــكّل
مـجلـساً لـلحـكم االنـتقـالي تابـعاً
له في  13تموز (يوليو) 2003.
الـــثـــالـــثــة- بـــدأت بـــعـــد إجــراء
انـتـخـابـات عـلى أسـاس دسـتـور

دائم في الـــعــام  2005حــيث 
االستـفتاء عـلى الدستور في 15
اكـتـوبـر/تـشـرين األول وأجـريت
على أسـاسه االنتـخابات في 15
ديسـمبر /كـانون األول من العام
ذاتـه. وهي فـــتـــرة انــــتـــقـــالـــيـــة
اســــتــــمــــرت بــــإدارة عــــراقــــيـــة
وإشــــراف أمـــريــــكي مـع وجـــود
الـقــوات األمـريــكـيــة الـتي وصل
عـددهـا إلى  170ألف عــسـكـري
وفـيهـا  تـوقيع اتـفاقـيـة أمنـية
عـراقـيـة- أمـريـكـيـة الـعام 2008
ــــفـــــتــــرض إجــــراء وكـــــان من ا
استـفتـاء شعـبي علـيهـا حسـبما
نـصّت لـكن احلـكـومـة الـعـراقـية

ســـــوّفت هـــــذا األمـــــر حـــــتى 
انــقـضــاء مـدّتــهــا نـهــايـة الــعـام
2011. ولم تـــــتــــمــــكّن الــــقــــوى

"وجــود أســلـــحــة دمـــار شــامل"
و"ضـلــوعـه بـاإلرهــاب الــدولي"
وهي نفـسـها الـتي أخـرجته من
قـائـمـة الـدول الـراعـيـة لإلرهـاب
خالل احلـــــرب مع إيـــــران. وفي
الــــوقت نـــفــــسه أزيـــلـت بـــعض
الــــــعــــــوائـق عن الــــــصــــــادرات
توجّهة إلى العراق األمريكية ا
ووصل حـجم الـتـجارة الـبـيـنـية
إلـى مـــا يـــقـــارب مـــلـــيـــار دوالر
ســـنـــويـــاً عـــدا الـــتـــجـــهـــيــزات
الـعـسـكـريـة األمريـكـيـة وهـو ما
أشــار إلـيه الــكـاتـب الـصــحـافي
الـــفــرنـــسي آالن غـــراش رئــيس
حتــــريــــر جــــريـــــدة لــــومــــونــــد
ديبـلوماتيك في كـتابه " اخلليج
: مــفـاهــيم لـفـهـم حـرب مـعــلـنـة"
الـــذي صـــدر في الـــعـــام 1991.
وكــان الــرئــيـس جــورج دبــلــيـو
بـوش قـد وضع ثالثـة أهداف له
للحرب عـلى العراق أولها- نزع
سالح صدام حس  وثانيها -
جـعل العـالم أكثر أمـناً وثالـثها
- حتـــريـــر الـــشـــعـب الـــعـــراقي
ـقـراطـية ـقـصـود نـشـر الـد (وا
عــلـى الــطــريـــقــة األمــريـــكــيــة).
وبغض الـنـظـر عن عدم شـرعـية
األســـاس الـــقـــانــــوني وبـــطالن
االدعـــاءات وزيف االتـــهـــامـــات
فإن الـنـتائج الـعـملـية تـقول: إن
العـالم لم يصـبح أكـثر أمـناً بل
ازدادت الـتــهـديـدات اإلرهـابـيـة
وإن واشــــــنــــــطـن أول من قــــــام
بــانــتــهـاك حــقــوق اإلنــسـان في
الــعـــراق وقــد كــشــفت حــوادث
الــــتـــعــــذيـب ومــــحـــاوالت إذالل
الــعـــراقــيــ ذلـك الســيّـــمــا مــا
حـــصل فـي ســـجن أبــــو غـــريب
ومـجــازر احلـديـثـة واإلسـحـاقي
ومـــذابح الــفــلـــوجــة وغــيــرهــا.
وحتى الـعملـية السيـاسية التي
صنّعتها واشنطن لم تكن قادرة
عـــــــلـى "نــــــــقـل الــــــــعــــــــراق من
قـراطية" الـدكتـاتورية إلى الـد
ألنـــــهـــــا قـــــامـت عـــــلى نـــــظـــــام
احملــاصــصــة الــطـائــفي اإلثــني
وتقـاسم السلطـة على نحو أدى
إلى شـــيـــوع ظـــواهـــر اإلرهــاب
ــــالي والــــعــــنـف والــــفــــســــاد ا
واإلداري والــرشـــا نــاهـــيك عن
ــيـلـيــشـيـات خـارج اســتـشـراء ا
نطـاق الـدولـة وانتـشـار السالح
عـلى نــحـو لم يــسـبق له مــثـيل

ودعـمــهـا عـسـكـريــاً وسـيـاسـيـاً
وهــــو األمـــر الـــذي أضــــعف من
ــنــطــقــة الــعــربــيـة دورهــا في ا
والـــــعــــالـم اإلسالمـي كـــــكل بل

وأساء إلى سمعتها.
 U dý …—U š

احملـطـة الـثالـثـة - تـأمـيم الـنفط
العام  1972وخسـارة الشركات
ـلـيـارات الدوالرات. األمـريـكـيـة 
وكـــان الــــنــــفـط أحــــد أســــبـــاب
واشـنـطن فـي مـنـاصــبـة الـعـداء
لــــلـــعـــهــــد اجلـــمـــهـــوري األول
وخصـوصاً بعد صـدور القانون

رقم  80لــــعـــام  1961الـــذي 
ـئة ـوجـبه اسـتـعادة 99.5 بـا
من األراضي الـعراقـية من أيدي
الـشـركات االحـتـكاريـة لـلتـنـقيب
عن الـــــنـــــفط. وكـــــانـت احلــــرب
الــعــراقــيــة- اإليــرانــيـة 1980-
 1988فـرصة جـديدة لـواشنطن
الســتــعـــادة شيء من نـــفــوذهــا
ـفقود مـستـغلة انـدالع الثورة ا
اإليـرانـيـة الـعـام   1979وتـوتّـر
العالقات اخلليجية- اإليرانية 
حــيـث عــمـــلت عــلـى إدامــة أمــد
ــصـــاحلـــهــا احلـــرب حــمـــايـــة 
االستراتيجية. وكشفت فضيحة
ـعــلـومـات إيـران غـيت وكــذلك ا
االســتــخــبــاريــة والــعــســكــريــة
ـسـرّبـة إلى بـغـداد الـسـيـاسـة ا
االزدواجية التي مارستها طيلة
تلك الفترة والتي انقلبت بعدها
ضـد بـغـداد إثـر الـغـزو العـراقي
لــلــكــويت الــعــام  1990وقــادت
حـملـة لتـحريـره العام  1991ثم
فـــرضت حـــصــاراً دولـــيـــاً عــلى
الـــعــراق دام مـــا يـــزيـــد عن 12
عـامـاً (من الـعـام  1991ولـغـايـة
الــــــعـــــام  2003) وصــــــوالً إلى
احـــتالل الـــعـــراق حتت حـــجـــة

شــهـدت الــعالقـات الــعـراقــيـة -
األمـريكـيـة تصـدّعـاً واسعـا بـعد
ــلــكي إثـر اإلطـاحــة بــالـنــظـام ا
ثورة  14يـولـيـو (تـمـوز) الـعـام
 1958وظــلّـت في حــالـــة فــتــور
وعــدم ارتـــيــاح وريـــبــة وعــداء
تــعـــمّق مع مـــرور األيــام حــتى
وقــوع الـــعــراق حتـت االحــتالل
ــــكن رصـــد الــــعـــام  2003. و
ثالث محطات أساسية تعرّضت
ـصــالح األمـريــكـيـة إلى فـيــهـا ا
ضـــربـــة مـــوجـــعـــة في الـــعـــهــد

اجلمهوري.
احملــطــة األولى - بــعــد الــثـورة
مــبــاشــرة والســيّــمــا في إعالن
اخلـروج من حـلف بـغـداد "حلف
الـســنــتــو". وعـلى الــرغم من أن
واشـنطن لم تكـن عضواً رسـمياً
في احللف إلّـا أنه كان مـدعوماً
مـنـهـا بـوصـفه حـلـقـة مهـمـة من
ـنـطـقة حـلـقـات مـشروعـهـا في ا
الـقــاضي بـتـطـويق الــشـيـوعـيـة
وتـقـلـيص نـفـوذ حـركـة الـتـحرّر
الـــوطـــنـي حـــيث كـــان احلـــلف
يـضم تركـيـا وإيـران وباكـسـتان
والـعـراق وجـمــيـعـهم حـلـفـائـهـا
آنـذاك إضـافــة إلى بـريــطـانـيـا.
وكـان إقـدام الـعـراق عـلى إلـغـاء
عـاهـدة األمريـكيـة - الـعراقـية ا
ــبــرمـــة بــ الــبــلـــدين الــعــام ا
 ?1954والـتـوجّه صوب الـكتـلة
اإلشتراكية وخصوصاً االحتاد
الــســوفـــيــيــتي أحــد األســبــاب
األسـاسيـة في االفتـراق والعداء

الالحق ب البلدين.
احملـطة الـثانـية- قـطع العالقات
ـتحدة بـ العراق والـواليات ا
بـعد عـدوان اخلامس من يـونيو
(حـزيران) الـعام  ?1967بسبب
انـحـياز واشـنـطن إلى تـل أبيب
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 - مـــا لك كـل يـــوم تـــكـــســـر اقالم
ــفـردات الــكــتــابــة..وتــزيــد عــدد ا

منوعة!! ا
كل يوم توبخ سطوري..سطور من
بل احـبك?!ولهج باسـمك كايـقونة 
كصالة خمس يتلوها منذ الصبح
ساء !!صالتي لرب اجلالل حتى ا

وكل االنبياء!!
كل يوم تكسـر اقالمي ..وتستجير
باقالم جواسـيس وعمالء!!كل يوم
تــــمــــزق مــــقــــاالتـي..وقــــصــــائــــد
شـعري..وتـدعي انهـا غيـر صاحلة

للنشر!!
ــاذا تــمـــزق اوراقي  وانــا عن  -
وال احلب اكــــــتب ال ســــــيــــــاســـــة

اكتب عن.......... اقتصاد
لـيس وقت احلب والصب..وحـبال

الوصل االن!!
- اذا متى?!

عــنـدمــا تـنـتــهي احلـرب وتــنـتـهي
همة!! ا

- اية مهمة?! 
بعد ان نفوز وننتصر!!

- لكني اكتب الساعد على الفوز!
ــدن ال جتـــادلي ..الم تـــري عـــدد ا
انـظــري حـولك وصـوري احملـررة 

االنتصارات!! 
- اسأل قلـبي وعقلي اين هي هذه
ـدن احملـررة ?!انهـا ابدا ال تـشبه ا

مدن العراق!!
- اين االنــتـــصــارات ?!;اخــجل ان
اســــأل كل الـــــذين يـــــقـــــفــــون من
ــــــا انــــــا وحــــــدي ال حــــــولـي..ر
ـــكـــبــرة ارى!!انـــظف نـــظـــاراتي ا
!!اضــــعــــهــــا عــــلـى عــــيــــوني من
جديد!!اسمع صوته يحثني المعن

النظر!!

اذا - اين االنتصارات  ..ياالهي 
الـــيـــوم ذاته تــــفـــقـــدني نـــعـــمـــة
الـبصـر?!والـتفـت من جديـد انـظر
..واخــــجـل ان اســــأل كـل هــــوالء
ـــا فـــأنـــا ر الــــذين يـــحـــدقــــون 
عارك اجلاهـلة الوحيدة بـخطط ا
وخــرائط  الـــنــصــر   لن افــضح

جهلي ونفسي !!
ــــعـــنى - نـــعم أنــــا اجلـــاهــــلـــة 
االنتـصـار ..فلم اقـابـله منـذ زمان

..زمان!!
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ويــــكــــرر االمـــر مــــجــــددا..هــــيـــا
(شــوفي)!!لـــقــد حــررنــا نــيــنــوى
..ولـلـتـو تــلـعـفـر!!وقـبـلـهـا صالح
الــــــدين..وقــــــبـــــلـــــهــــــاحـــــررنـــــا
االنــبــار..وعـــلى ســاريــة مــلــويــة

سامراء علقنا راية الله اكبر!!
- انـــظـــر ..فــاجـــفل.. فـــعـــلى مــد
ال صـاب بـقـصر الـنـظر بـصـري ا
ارى اال مــدنــا دمــرت..ومــســاجـد
ومـن على عـلو تـتدلى دون قـباب 
اجراس الـكنـائس بـعد ان شـنقت
نـفسـهـا في حالـة انـتحـار!!هـاهو
الـثور اجملـنح واثار اشـور وبابل
وتــراث االهل  قـد اعــلــنت كـلــهـا
االســتــسالم لــقــد قــررتــاريخ كل
احلـضـارات  ان يــغـادر في لــيـلـة
ظـــلــمــاء وعــلى عـــجل وقف عــلى
بـوابـة مـدن الـغــربـة لـيـطـلب حق

اللجوء !!
ـاذا ال ترى يـاقلـبي اال احلطام  -
والـــــركـــــام!!ال مـــــدن وال قــــرى ال
سـاحــات احــتـفــال ال ارى سـوى
رايـــات بــكـل االلـــون واالشـــكــال
رايـات زرعت  عــلى احلـطـام وقـد
ضـيـعت اجتـاه قـبـلـتـها  وراحت

تــؤدي صـالتــهـــا دون حــمـــاســة
ودون تــــســــبــــيح!! واصــــبــــحت
تـدورحــول نـفــسـهـا مــنـذ زمـان 
لل وهي تـرفرف رايـات تشـعر بـا

تائهة على سارية العلم!!
- اســــــكت يــــــاقـــــلـب (وشـــــوف)

النصر!!
- يــاالــهي اين رايــات الــنــصــر..
انـهم اهلي الـذين يقـتلـون !! انها
ـــخــتــلف الفــتـــات  تــنع رجــال 
وارى وجوه الـسحـنات واالعـمار
نـساء واطـفـال لم يتـعـرف علـيـها
احــد فـهي ال تــشـبــة صـورهم في

يالد !! شهادة ا
- وعلى مد الـبصر انظر فال ارى
حــجـر عــلى حــجـر !ال ارى سـوى
ـــهــجــريـن والــنــازحــ قــوافل ا
من مـخـتـلف االقـوام ـشـردين  وا
مــسـيــحــيـ مــسـلــمــ  ــلل  وا
ومـن كـل اكــــــــــــــراد وعــــــــــــــرب 
الـطـوائف.. يسـيرون في صـفوف
طـــويـــلـــة مـــوحـــدة  نـــعم اراهم
ـعــادلـة فــقـد حــلــوا ا مـوحــدون 
الصـعبـة !! واكـتشـفوا اخـيرا ان

وت واحد !!  الرب واحد وا
اذا ال ارى اال طوابير من البشر
ـــشــون ـالبس قـــد تــهـــرأت  
ـــرض خــــلف مـــوكـب اجلـــوع وا
تـخــتـلـط لـغــاتـهم ولــهـجــاتـهم 
فــأعــــــــرف بــعــد حـــ انــهم قــد
وهم ال طـلـبوا اسـتـغاثـة عـاجـلة 
يـــنـــشــــدون ســـوى خـــيــــمـــة في

الصحراء!!
- ادقـق في الـــكـــامـــيـــرا!!فـــاجـــد
صــــوراخــــذت في مــــوقع ابــــعـــد
..افـزع من جـديـد وانـا ارى صور
اطـفـال عـراقـيـ وسـوريـ تـفـقأ
عــيـــونــهـم الــنـــوارس وهم عــلى
شواطئ الـبحـر يـنامـون..واعرف
ان هـذا الـبــحـر قــداعـلن احلـداد
ومن عـلى مـنـصة  اال طـلب ان
يـــغـــيـــر اســمـه من االبـــيض الى
نـاشــد مـجـلس االمن ان االسـود 
يــفــرض عـقــوبــات عـلـى امـواجه
الهائجة بعد ان اصبحت كل يوم
تــزف الى اعــمــاقه رجــال بــعــمـر
الـشــبــاب وصــبــايــا جـمــيالت  
ومـــراسم الـــزفـــاف تــعـــقـــد عــلى
اصـــوات مـــوســـيــــقى الـــعـــزاء 
ورقـــصــات الـــفــرح بـــالــعــرس ال
تـــؤديــــهـــا اال اســـمـــاك الـــقـــرش
واحلـــيــتــان الـــتي تــكـــاثــرت في

اعماق اليم !!  
اذا ال ترى سوى - اه من افكـاري 

مآساة تتسع وتمتد !! 
وانــــا اســـمع افــــزع مـــرة اخــــرى 

الصوت يأمرني من جديد :  
هـــيــا اخـــرجي ال وقت لـي لــلـــقــاء

صحفي!
- اذا متى ?!

ال جتــــــــادلـي ! مــــــــالـــــــكـم انــــــــتم
الـصـحـفـيـون والـكـتـاب ال تـريدون
غـــيـــر الـــســــبق الـــصـــحـــفي ..وال
تـــفــــكـــرون كم نــــحن نـــعــــاني في

احلرب!!
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- بل اعـرف وقـد شــاركت تـقــربـيـا
في كل معارك الوطن ...

نعم بالكتابة?!
- نعم!!

هيـا ارحلي ! !انـتم الصـحفـيون ال
ترضون ال باحلق وال الباطل!!

- ابدا ..اقالمنـا هي من تبحث عن
احلق واحلقيقة وحتارب الباطل!!
ـلمي اوراقك وارحلي !! ليس هيا 
لي وقت  للجدال..فانتم ال ترضون

حتى بالعجب!!
- حقـا ال نـرضى بالـعـجب اذا كان

عبارة عن ركام وحطا......
هيا ..ارحلي !

- نعم سيدي..سارحل
انت لـم تـــــــخــــــبــــــريـــــــني مــــــهـال
بـــاســــمك..وفـي ايـــة صــــحـــيــــفـــة

.. تعمل
- انا العراق..واعمل في الوطن!!
الــعــراق ?! اذا كـــنت انت الــعــراق

فمن اكون انا?!
- انت من حتـكم الـعراق ! انت من
تـسـلـلت عـبـراحلـدود في غـفـلة من
الزمن  لـتنـصبك الرذيـلة بـاغلـبية
ساحـقة عـلى راس بالدي  بعد ان
اجـتاحت دبابـات وطائرات الـفترة
ـظلـمـة  ارضي وديـاري  لـتـطفئ ا

نور الوطن من جديد !
هيا ارحلي ..دون فلسفة!!

- حاضر سيدي..ساذهب ..ساترك
ـيـدان  ســأكـسـر كل اقالمي لــكم ا
سامـزق اوراق انتمـائي من جديد
 واقــطع تـــذكــرة لــلــســـفــر  فــقــد
تعودت منـذ سنوات ان اتناول مع
وكل عام الـغربـة كل يـوم وجـبـتي 
ـتبـقية  اوقع معـها عـقد حـياتي ا
نـعم سـاحـتـضن غـربـتي من جـديد

وانام!!!
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السويد

ـؤيـدة " راقـيـاً" إلبـرام مـعـاهـدة ا
ــتــحــدة جــديــدة أو الـــواليــات ا
والـــرئـــيـس بـــوش حتـــديـــداً من
الـــوصــول إلى صــيـــغــة تــعــاقــد
جـديـد بـحـيث يـنـتـقل "االحـتالل
الـعسكـري إلى احتالل تـعاقدي"
وهـكـذا شـهـدت الـفـتـرة اجلـديدة
نوعـاً من الفـتـور وبرود الـعالقة
السـيـاسيـة والسيّـمـا مع مجيء
الرئيس باراك أوباما وباألخص
مع مـطـلع الـعام  2012واسـتـمرّ
مــــثـل هــــذا الــــضـــــعف أو عــــدم

االكتراث حتى العام 2014.
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أمــا الـفــتـرة الـرابــعـة فــهي بـعـد
احـتالل داعش لـلـمـوصل في 10
يــونـيـو (حــزيـران) الـعـام 2014
وابــــتـــدأت مع تـــرشـــيح حـــيـــدر
العـبادي لـرئـاسة الـوزراء حيث
اســتـعــاد الــطـرفــان الــرغــبـة في
تـــعـــزيـــز الــــعالقـــة والســـيّـــمـــا
ا يجمعهما العسكرية واألمـنية 
من أهــداف في  مـحــاربـة داعش
والـــقــضــاء عـــلى اإلرهــاب.  أمــا
الفتـرة التي تلتهـا اخلامسة فقد
شـهـدت صـعـود الـرئـيس دونـالد
ترامب لـرئـاسـة  للـبـيت األبيض
(يـنـايـر/كـانـون الثـاني /2017)
وتــمـــيّـــزت بـــتــطـــوّر مـــســـتــوى
الـــتـــعـــاون في اجلـــانب األمـــني
والــــعـــســــكــــري والــــســـيــــاسي.
والـسـؤال الــذي يـواجه الـبـاحث
هو إلى أين تسير عالقات بغداد
- واشـــنــطـن في ظل اســـتــمــرار
الــتــخــبّط الـــعــراقي في حتــديــد
ـرء أحياناً األولويـات? ويحتار ا
من أين يــبـدأ? وعــلى أي الـطـرق
يـســيـر? وإذا كـان زيـادة اإلنـتـاج
الـنــفــطي هـو األولــويــة لـبــغـداد
واحلفاظ على الوضع القائم كي
ــالـيـة ال يـنــهـار بــسـبب األزمـة ا
الـتي سـبّـبـهـا انـخـفـاض أسـعار
الـنــفط واجملــهــود احلــربي ضـد
داعش دون أن نــنــسى الـفــسـاد
ــسـتــشـري في أجــهـزة الــدولـة ا
ومـفـاصــلـهـا وهــو الـوجه اآلخـر
الثـاني لداعش. فمـاذا هي فاعلة
بـــشـــأنه ونـــظـــام احملـــاصـــصـــة
الـطــائـفي - اإلثــني الـذي يــلـهج
اجلــمـيع بــذمّه: هل إلعــادة بـنـاء
وتــرمــيـم الــبــنى الـــتــحــتــيــة أو
لــزيــادة الــتــســلــيح أو حملــاربــة
الــفـــســاد أو لـــتــحــســـ قــطــاع

اخلــدمــات والســيّــمــا الــصــحـة
والـــتــعــلـــيم أو لـــلــقــضـــاء عــلى
الـبــطــالــة أو حللّ اخلالفــات مع
إقليم كـردستان?  وإذا كانت تلك
جميعـها تمثل أولويات وأهداف
ـدى فمن أين آنيـة ومتـوسـطة ا
ســـــتـــــبـــــدأ  بـــــغـــــداد ? وكـــــيف
ســتـــتــصــرف كـــدولــة? في إطــار
خضمٍّ مـن الصـراعـات الداخـلـية
واإلقــلــيــمــيــة خــصــوصــاً بــعـد
األزمـــــــة احلـــــــادة مع إقـــــــلـــــــيم
كــردســتــان بــســبب االســتــفــتـاء
الـــــكــــردي ( 25ســـــبــــتـــــمــــبــــر/
أيلول/ 2017) تلك التي ال تزال
لم جتـد لها حلـوالً مقبـولة بشأن
ـــتـــنـــازع عــــلـــيـــهـــا ـــنـــاطـق ا ا
وبـالـدرجـة األسـاسيـة "مـحـافـظة
كــركـوك" وفـقــا لـلـمـادة  140 من
الــدســتــور وقــد يـتــطــلـب األمـر
تــعــديالت دســتــوريــة ضــروريـة
وأسـاسيـة وهي ال تـزال مـجـمّدة
مــنـذ الــعـام  2006 وحـتى اآلن.
ولــكي تــضع واشــنـطن لــبــغـداد
حسـاباً في اعتـبارها  فال بدّ أن
تكـون بغداد موحدة فـي حركتها
 ومـــصـــدر قــرارهـــا  إذْ ال يــزال
الــكـثــيـر من األطــراف الـعــراقـيـة
ـتــحـدة يــتـعــامل مع الـواليــات ا
ا يـتعارض منـفرداً وأحـيانـاً  
مع قرار احلـكومة وسيـاساتها 
وهي ظــاهــرة ال تـضــعـف وحـدة
القرار العراقي فحسب بل تربك
أداءه في حتــــــــقــــــــيـق أهـــــــداف
الــــســـيـــاســـة اخلــــارجـــيـــة وفي
الـــتــعـــامل مع احملـــيط الـــعــربي
واإلقـــلـــيــمـي أيــضـــاً ولـــيس مع
واشــنــطـن فــحــسب. وإذا كــانت

بـــغـــداد وحـــواشـــيـــهـــا ال تـــزال
مــــتـــخـــبّـــطـــة إزاء الــــعالقـــة مع
واشنـطن فإن هـذه األخـيرة لـها
اســتـراتــيـجــيـتــهـا الــنـابــعـة من
ـتـتبع مـصـاحلـهـا وأهدافـهـا. وا
يـلــحظ ســعي واشــنــطن إلجـراء
ـعلن االنـتخـابـات في مـوعدهـا ا
( 15أيــــــــــــــــار/مــــــــــــــــايـــــــــــــــو/
2018)وتــشــجـيع  إقــامــة كـتــلـة
كبـيـرة بعـيدة عن تـأثيـر النـفوذ
اإليـــراني واألمـــر يـــحـــتــاج إلى
حتالفات جديدة شيعية - كردية
- ســنّــيــة قـريــبــة من واشــنــطن
يُــرجـح أن يــكـــون عــلى رأســـهــا
ـكن رئـيـس الـوزراء احلــالي و
لــــهــــا أن حتــــظى بــــدعـم مـــادي
ـناطق ومـعـنوي إلعـادة إعـمـار ا
ـــتــضـــرّرة وعــودة الـــنــازحــ ا
إلـيـهـا. وحـسب قـراءتـنـا األولـية
ثل هذا فإن اخلـطوط العريـضة 

االستنتاج هي:
1- الـــــــقـــــــضــــــاء عـــــــلـى داعش
واسـتــكـمـال مالحـقــته عـسـكـريـاً
بـالـتـعـاون مع القـوات الـعـراقـية
وإبــراز دور الــتــحــالف الــدولي
واإلبــــقـــاء عــــلى عـــدد الــــقـــوات
األمريكية الـقتالية واخلاصة في
الـعراق بـحجـة حمـاية األراضي
الــتي  طــرده مــنــهــا وإفــشــال
مــخــطـــطــاته بـــالــعــودة إلـــيــهــا
والـــعـــمل عــــلى تـــعــــزيـــز ســـبل
مـــكــافــحـــة اإلرهــاب الــدولي من
خالل تعـزيز الـوجود الـعسـكري

األمريكي في العراق.
2- تــقــلــيص الــنــفــوذ اإليــراني
بـتطـويـقه ومنـعه من الـتـمدّد في
العراق والسعي إلبعاد احلكومة

الـعراقـيـة من أن تـكون تـابـعاً له
أو تـدور في فـلـكه سـواء مـا  له
عالقـة بـامـتـداداتـه الـعـربـيـة في
ســــوريــــا ولــــبــــنـــــان والــــيــــمن
نـطقة الشرقية من والبحرين وا
ــمــلـكــة الـعــربــيـة الــسـعــوديـة ا
وبــعض دول اخلـــلــيج إضــافــة
إلى الـعالقـة مع حـمـاس وقـطاع
غزة  وذلك انسجاماً مع أهداف
السـياسـة األمـريكـية في الـشرق

األوسط ككل.
3- تشجيع إقليم كردستان على
الـــــبــــــقــــــاء ضــــــمن "الــــــعـــــراق
قراطي الفيدرالي" وتعزيز الد
أواصر الصداقة معه خصوصاً
بـــعـــد أن كــــانت واشـــنــــطن قـــد
حتـفظت إزاء خطـوة االستـفتاء.
وعلـى الرغم من عالقـة واشنطن
مع بغـداد والدولة العـراقية ككل
ــا تـشــكّــله من ثـقـل فـإنــهـا في
الوقت نفسه تريد تأكيد العالقة
اخلــــصــــوصــــيــــة مـع اإلقــــلــــيم
سـتـمر مع احلـركة والتـحـالف ا

الكردية.
يدانية ـراقبة ا 4- إبقاء نقاط ا
واجلــــــــويـــــــة واســــــــتـــــــمـــــــرار
االســــــتـــــطالعــــــات األمـــــنـــــيـــــة
شروع واالستـخبارية إلفـشال ا
اإليــــراني ومــــنــــعه من إيــــجـــاد
رات بديلـة وطرق برية أخرى
إلدامـــة االتــصـــال بـــ طـــهــران
ودمـشق عـبر بـغـداد وصوالً إلى
ـــــتـــــوسط مـــــروراً الـــــبـــــحـــــر ا
بــاألراضي الــلــبــنــانــيــة ضــمن

محور "الهالل الشيعي".
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اجـتــاز احلـشـد الــشـعـبي ثالث
سـنـوات من والدته  وحقق في
هـــــذه الــــســـــنـــــوات اجنــــازات
مــيــدانــيــة عـــجــز الــكــثــيــر عن
حتـقـيـقـهـا  وتـمـكن من افـشـال
مـــحـــاوالت طـــعـــنه بـــاحـــاديـــة
الـتــشـكـيل  فـكــان اجلـامع لـكل
فـــصــائل اجملـــتــمع الـــعــراقي 
ـشــكـكــ جلـأوا وبـعــد عـجــز ا
لـتـشـويه الـسـمـعـة  فـكـان الـرد
التـضحيـة بالـنفس إلنـقاذ طفل
مـحـاصـر وشـيخ عـاجـز وامـرأة
عــــــلـى وشـك الــــــهـالك فـي حي
ـــوصل  كــانت الــزجنـــيــلي بــا
بغـداد مـحاصـرة بوجـوه تقـطر
ذبوح من اســــــنانها دماء ا
وصل والـرمادي في تـكـريت وا
ـرجعية وديالى  فـاستشرفت ا
الــديـــنــيـــة الــعـــلــيـــا اخلــطــر 
فــاصـدرت اجلــهــاد الـكــفـائي 
فـكــان الـزحف الـبــشـري  الـذي
ـــــوت مـن اجل يــــــبــــــحث عـن ا
الـشـهـادة في وطـن اسـتـبـاحـته
كل كـلــمـات الـتــشـويه ودعـوات
تــغـــيــيـــر الــوقـــائع  فـــانــدحــر
ــشـوهـون وســقط الــذبـاحـون ا
ـــــــــــــدن ووصـل وحتـــــــــــــررت ا
االســتــشــهــاديـون الـى حــافـات
حـــدود الــــوطن يـــحــــاكـــون في
الـطــرف االخـر بـني عــمـومـتـهم
ـقـابـلة الـقـادمـ الى اجلـبـهة ا

من ارض الشام .
ــيـداني في حتـقق االنــتـصـار ا
وصل  التي اراد منها مدينة ا
( ابو بـكر الـبـغدادي ) ابـراهيم

عـــواد الـــبـــدري  في االول من
تـــمـــوز عـــام  2014ان تـــكـــون
بـــوابـــة إلمـــارتـه لـــكي يـــحـــكم
الــعـــراق وســـوريـــا ويــتـــوسع
لــبـاقـي ارض الـعــرب  انــدحـر
ـشــروع االلـغـائي لــكل مـاهـو ا
انـسـاني  فـظل الـبـاحـثون عن
مـــكـــان لــهـــــم في دول الـــغــدر
ــشــتــركـات عــلّـهم يــعــطــلـون ا

الوطنية .
في ايـار من عام 2018  جتري
االنتخابات الـتشريعية جمللس
نــــواب جـــديـــد  الـــذي بـــدوره
ونعتقد ينتخب حكومة جديدة

إن زمن هذه االنتخابات إذا 
قــراءاتــهــا بــشــكل مــوضــوعي
وبعقلية وطنية مخلصة للبالد
 تـكون مـختـلـفة عـما سـبقـها 
فــــعــــمـــــلــــيــــة االتـــــكــــاء عــــلى
احملاصـصة والـطائـفية اثـبتت
فـشلـهـا  وكانت احـد االسـباب
فـي زحـف داعـش لـــــــلـــــــمـــــــدن
العـراقيـة  وكـانت ضحـية ذلك
االف االبريـاء وتـدميـر عـشرات
دن وتـعطـيل خـطوات الـعمل ا
في االقتـصاد والبنيـة التحتية
والـصـحـة والـزراعـة والـتـربـية
والـتـعـلــيم وهـدر مـلـيـارات من
الـعـملـة الـصـعبـة  اضـافة الى
تـوسع وازديـاد مافـيات الـنهب
لـــلـــمـــال الـــعـــام وضـــعف اداء

مؤسسات الدولة .
WÝuLK  ozUIŠ

هـذه حــقـائق مـلــمـوسـة لـلـرأي
ــتــتــبــعـ الـعــام الــعــراقي وا

للـوضع السـيـاسي  وبالـتالي
فالبــد من نــقـلــة مــهــمــة لـتــلك
االنـتخابـات  فعمـلية االصرار
عـــــلـى االبــــــقـــــاء عــــــلى تــــــلك
الــسـيــاسـات الــفــاشـلــة وعـلى
بـنية على اجـندة التحـالفات ا
االســتــئـــثــار بــالــســلــطــة دون
الــتـفـكــيـر بـضــرورة الـتـغــيـيـر
لالنــتـقـال بــالـعــراق الى حـالـة
اخـرى غـير تـلك الـتي افـرزتـها
ذهبية والطائفية التحالفات ا
والـعـرقـيـة وادت بـالـعـراق الى
مــاوصل الــيه  نـقــول عـمــلـيـة
االصــرار سـتـؤدي بــالـضـرورة
الـى شــــــــــلـل الــــــــــبـالد  والـى
امــكــانــيــة حتــولــهــا من دولــة
مــوحـــدة الى شــظـــايــا دولــة 
وتــــــتـــــــحـــــــمـل كـل االطــــــراف
والكـيانـات والكـتل السـياسـية
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نـحن لــسـنـا مــاوراء الـعـصـر 
ـا جــزء من هـذا الـعـصـر  وإ
واالمــر يــتــطــلب مـن اصــحـاب
الــقــرار وكـل من له تــأثــيــر في
ادارة صـــيـــاغـــة الـــقــرارات او
مـــحـــاكـــاتـــهـــا  بـــان الـــرؤيــة
ـا بــعـد تــمـوز عـام ـطــلـوبــة  ا
2014 حــيث اجـتــاحت داعش
ــدن الــعـراقــيــة  هي لــيـست ا
رؤيــــة مــــابــــعــــد طــــرد داعش
مـيدانيـا من االرض العـراقية 
فـهــنـاك قـوة فــعـلـيــة قـد بـرزت
وقـــــاتـــــلـت داعش  وهـــــنـــــاك
اطــراف الزالـت تــتــعـــكــز عــلى

مــــخـــلــــفــــات داعش  واطـــراف
ومــجــمــوعــات اخـرى تــتــصــيـد
عـــوامل الـــوهن والـــضـــعف في
اداء السـلـطة  مـستـغلـة رخاوة
التـعامل مـعهـا  فالبد بـعد هذه
تـغيـرات أن تـسقط كل اشـكال ا
اجملــامالت  وتــصـــبح قــضــيــة
الـبالد ووحـدة موقـفهـا وصالبة
قـــراراتــهــا الــســـيــاســيــة وقــوة
اجـراءاتــهـا هي االسـاس وهـذا
يـــحــتم الــتــفــاعـل مع من شــعــر
بـخـطـورة داعش وقــاتـلـهـا ومع
من يـضـع اسـاسـيـات الــوطـنـيـة
الــــعـــراقـــيــــة والـــســـلـم االهـــلي
اجملـتـمعي ضـمن اولـوياته ومن
يــعـتــبـر وحــدة الـعــراق قـضــيـة
مـركـزيـة غـيـر قابـله لـلـثـلم حتت
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ان الــتــجـــاذبــات الــســـيــاســيــة
اجلــاريــة  وكــذلك الــتــحــركــات
نــحــو الـــتــهــيــؤ لـالنــتــخــابــات
الـقــادمــة  لم تـفــرز حـتى االن 
مـشـروعــا جـديــدا يـصــعـد فـوق
شـروع القـد  ويحاكي جـثة ا
الــــــنــــــاس بــــــان حتــــــالــــــفـــــات
احملـــــاصـــــصـــــة  واجملـــــامالت
الـسيـاسـية  هي الـتي اضـعفت
الــعــراق  وهي الــتي تــســبــبت
بـكثـير من الـنكـسات واالزمات 
وهـي الـتي دفـعت بـشـخـصـيـات
وعـنــاصـر رخـوة انـانــيـة ذاتـيـة
ـواقع االمــامــيـة  نــهــابـة الـى ا
وجــعــلـت من اصــحــاب الــهــمــة
والنخـوة واالخالص للوطن في
االمــاكن اخلـلـفـيــة مـتـهـمـة تـارة

ومحاصرة تارة اخرى .
ــــكـــان أن انـه من الــــضـــرورة 
ــرحـلــة والـزمـن الـقـادم تــكـون ا
النتخابات ايار  2018  مختلفة
تـغيرات في االداء والـبرامج وا
 فـالــعـراق لـيس ارضــا سـبـخـة
غير والدة  وليس مقبوال تماما
ـــالــيـــة مــثال أن يــكـــون وزيــر ا
مــتـنــقال عــلى كل الـوزارات النه
يـنـتـمي لـلـجـهـة الـفـالنـيـة  كـما
لـــيس مــقـــبـــوال ابــدا ان تـــبــقى
ذهـبية التـحالفـات والعالقـات ا
ــنـــاطــقـــيــة واحلـــصــصـــيـــة وا
والعــــــرقية حاكمة العراق رغم
فشــــــــــلها طوال (15) عاما . 
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