سيادة الدولة العراقية

ومسار األمزمة الى الحل
نوري المالكي
رئيس وزراء العراق األسبق
يرتبط مفهوم السيادة ارتباطاً مباشرة بتكامل أركان الدولة املستقلة وفق ما تقره
مباديء القانون الدستوري والقانون الدويل .وبرغم أمهية تقنني مبدأ السيادة يف دستور
الدولة وجممل منظومتها القانونية ومعاهداهتا الرمسية مع الدول األخرى ،اإّل أن األهم
من اجلانب القانوين النظري هو كيفية تطبيق سلطات الدولة والقوى السياسية املشاركة
يف احلكم قواعد مبدأ السيادة عملياً .فرمبا تكون املنظومة القانونية للدولة فائقة الدقة يف
سد أبواب نقص السيادة ،اإّل أن احلكومة أو غريها من سلطات الدولة أو الكتل
السياسية؛ ميكن أن تتسبب من خالل سلوكياهتا وأدائها السياسي واألمين
واإلقتصادي ،يف فتح ثغرة واسعة يف جدار السيادة ،وجتعلها منقوصة عملياً.
إرث السيادة العراقية
ميكن القول أن اجلزء األساس من السيادة العراقية ،بصورهتا القانونية والعملية ،حتقق
بعد انتهاء القيمومة الربيطانية واهنيار املعاهدات بني بريطانيا والدولة العراقية بسقوط
النظام امللكي يف العام  ،8591وهي املرة األوىل اليت ينتزع فيها العراق سيادته بعد من
مئات السنني ظل يرزح فيها العراق حتت سلطات اإلحتالل ،وآخرها اإلحتاللني الرتكي
حىت العام  8581والربيطاين حىت العام  .8591اإّل أن السيادة العراقية تصدعت مرة
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آخرى بعد استيالء حزب البعث على السلطة يف العراق يف العام  .8591وكان
التفريط بالسيادة العراقية يتم من أجل مصاحل احلزب احلاكم وشخوص قياداته ،وهبدف
استمرارهم يف السلطة .وقد برز هذا التصدع بأجلى صوره يف العام  8519من خالل
معاهدة اجلزائر اليت وقعها نظام البعث مع إيران؛ هبدف مقايضة أراضي العراق ومياهه
بإمخاد احلركة الكردية يف مشال العراق .مث تعزز نقص السيادة العراقية تدرجيياً بعد العام
8511؛ بسبب سلوكيات النظام وطموحات رئيسه صدام حسني ،وأبرزها:
 -8مغامرة احلرب على ايران يف العام  ،8511واليت أدت اىل دخول القوات
األمريكية والفرنسية احلرب اىل جانب النظام البعثي ،وانتهاك سيادة أراضي
العراق ومياهه وأجوائه .فضالً عن دخول القوات اإليرانية اىل أراضي العراق يف
عدد من جبهات احلرب.
 -2منح تركيا عمقاً داخل األراضي العراقية يصل اىل ( )21كيلومرتاً ،وهو مامسح
بدخول القوات الرتكية اىل أراضي العراق الشمالية مراراً وتكراراً ،بدءاً من العام
 ،8511وعسكرهتا فيها.
 -1منح أجزاء من األراضي العراقية اىل دول اجلوار خالل عقد الثمانينات من القرن
املاضي ،ومنها منطقة الرويشد وجزء من بادية األنبار اىل األردن ،وأجزاء من
أراضي حمافظة البصرة ومدينة أم قصر وبعض مناطق حقل الرميلة اجلنويب النفطي
وأجزاء من املياه الدولية العراقية اىل الكويت ،ومنطقة احلياد وجزء من بادييت
النجف والسماوة اىل السعودية؛ وذلك مقابل دعم أنظمتها له يف حروبه وبقائه
يف السلطة.
 -4مغامرة احتالل دولة الكويت يف العام  ،8551واليت نتج وضع العراق حتت
طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،وفق القرار  991الصادر
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عن جملس األمن الدويل يف العام  ،8551مث دخول القوات األمريكية وحلفائها
العراق خالل حرب حترير الكويت يف العام  ،8558وانتهاك سيادة العراق
وأرضه ومياهه وأجوائه ،مث إقرار مناطق حظر الطريان من قبل جملس األمن
الدويل ،وحتول حمافظات كردستان اىل حممية مستقلة عن الدولة .ويعين ذلك
بكل وضوح أن العراق بات منقوص السيادة قانونياً وعملياً.
 -9العودة يف أواخر العام  8551اىل اإللتزام مبعاهدة اجلزائر ( )8519مع إيران،
مزقها رئيسه يف العام  8511متهيداً للحرب؛ بدعوى
بعد أن خرج منها النظام و ا
أن املعاهدة تنتهك سيادة العراق وتستقطع بعض أراضيه ومياهه ،ومنها :نصف
شط العرب وست مناطق حدودية ،أمهها زين القوس وسيف سعد .لكن النظام
عاد إىل التمسك باملعاهدة ،لتخفيف الضغط عليه خالل مغامرة احتالل
الكويت.
 -9احتالل العراق من القوات األمريكية وحلفائها يف العام  ،2111احتالّلً
كامالً؛ متذرعة بقرارات جملس األمن الدويل .وبذلك بات العراق فاقداُ للسيادة
بشكل كامل وفق أحكام القانون الدويل ،بعد أن كانت سيادته منقوصة منذ
العام .8558
وبالتايل؛ فإن احلديث عن السيادة يف عهد النظام البعثي البائد هي أكذوبة مسجة،
كان النظام ميررها على البسطاء من أنصاره يف الداخل واخلارج ،بل أن سلوك النظام
البعثي مل يقتصر على التسبب يف انتزاع أجزاء من أرض العراق منذ سبعينات القرن
املاضي ،مث احتالله منذ العام  8558وانتهاك سيادته وحسب ،وإمنا تسبب يف انتهاك
سيادة كثري من الدول العربية اخلليجية ،ويف مقدمتها الكويت والسعودية وقطر
واإلمارات ،من خالل إعطاء الذرائع للقوى العاملية بالتواجد بكثافة غري مسبوقة يف
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املنطقة اخلليجية وأراضيها ومياهها وأجوائها ،وحتويلها اىل ساحة إقليمية ودولية لكل
أنواع الصراع السياسي واإلقتصادي واجليوسياسي والسرتاتيجي.
السيادة في ظل النظام السياسي العراقي الجديد
لقد كان إرث النظام البعثي للشعب العراقي بعد سقوطه يف العام 2111؛ دولةً
حمتلةً بال سيادة؛ بسبب سلوكياته ومغامراته .وبعد استتباب األمر قانونياً وعملياً لقوات
اإلحتالل ،بادرت واجهتها املدنية املعروفة بـ "سلطة اإلئتالف املؤقتة" اىل تأسيس نظام
سياسي عراقي جديد وفق خمططاهتا ورغباهتا .اإّل أن الشعب العراقي بقيادة مرجعيته
الدينية وجهود قواه السياسية اإلسالمية املشاركة يف العملية السياسية؛ مارس أقوى أنواع
املقاومة من أجل ختفيف أضرار النظام السياسي الذي أنشأه اّلحتالل .وفرض
العراقيون رؤاهم خالل عملية تدوين الدستور اجلديد وإقراره ،مث إجراء اإلنتخابات
التشريعية العامة اليت أمثرت عن تشكيل القوى السياسية اإلسالمية شبه أغلبية يف
السلطتني التشريعية والتنفيذية ،وهي القوى الرافضة لإلحتالل والداعية لعودة السيادة،
واليت سامهت بفاعلية يف إعادة أجزاء من السيادة رمسياً وعملياً .ولكن قوة هذه
املقاومة الداخلية مل متنع سلطة اإلحتالل من فرض رؤاها أيضاً على شكل وطبيعة
النظام السياسي اجلديد؛ األمر الذي كان يقوض كثرياً من جهود العراقيني ّلستعادة
السيادة .ولذلك مل تكن عودة السيادة أمرا ممكناً ،حىت بصورهتا املنقوصة؛ لألسباب
التالية:
 -8تذرع قوات اّلحتالل بأحكام القانون الدويل اليت وفرهتا هلا قرارات جملس األمن
الدويل اليت أسبغت على اإلحتالل صفة قانونية؛ بدءاً بالقرار  991يف آب/
أغسطس  8551وانتهاءً بالقرار  8411يف أيار /مايو  ،2111مث متسكها
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باّلتفاقيات السياسية واألمنية بني سلطة اإلئتالف املدنية والسلطات العراقية
اليت تشكلت مع انبثاق جملس احلكم اإلنتقايل.
حولت العراق اىل ساحة للموت
 -2تصاعد موجات اإلرهاب والعنف اليت ا
اجلماعي للشعب العراقي ،وعدم قدرة الدولة العراقية على مواجهتها؛ بسبب
حل اجليش وضعف قوات الشرطة وعدم وجود أجهزة أمن وخمابرات.
 -1طبيعة النظام السياسي املشوه وّلدياً ،والذي يفضي تلقائياً اىل تشكيل
حكومات توافقية توازنية حماصصاتية ،ويساهم يف تفكك قرار الدولة اخلارجي؛
بسبب ارتباط بعض القوى السياسية املشاركة بقوات اّلحتالل ،وبعض آخر
بدول أخرى؛ مايعين أن قرار السيادة العراقية كان مرهتناً باخلارج غالباً.
وقد استمر هذا الوضع حىت العام  2119مع تشكيل أول حكومة عراقية دائمة
منتخبة ،مث أخذ بريق هذه العوامل خيف بالتدريج ،حىت العام  2188والذي تكللت
جهود احلكومة العراقية خالله بعودة السيادة كاملة اىل الدولة العراقية ،وهو ما سنأيت
عليه يف فقرة قادمة.
وعي العوامل اإلقليمية والدولية المؤثرة في مجال السيادة
يشكل العراق جزءاً أساسياً من ساحة صراع دويل وإقليمي مشتعلة يف الشرق
األوسط .وقوام هذا الصراع وجود اإلرادات اإلقليمية والدولية اخلمس التالية:
 -8املشروع األمريكي يف الشرق األوسط ،وهو مشروع هيمنة يعمل على ضمان
تدفق النفط ،وتصدير السالح ،وأمن إسرائيل وإعادة بناء املنطقة ثقافياً .ويقع
العراق يف قلب هذا املشروع.
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 -2املشروع اإلسرائيلي الصهيوين الذي يعمل على ضمان أمن إسرائيل يف عمق
أمين سرتاتيجي يشمل العراق أيضاً.
 -1األحالم الرتكية العثمانية يف املنطقة ،واليت ّلتكتف باستباحة مشال العراق؛ بل
ختطط لالستيالء على ما كان يسميه العثمانيون "وّلية املوصل" ،وصوّلً اىل
التأثري يف قرار بغداد.
 -4طموحات السعودية يف تنصيب نفسها قائدة مطلقة للمنطقة ،دينياً وسياسياً
وأمنياً ومالياً .ويقع العراق يف قلب هذه الطموحات.
 -9رؤية ايران األمنية املبنية على حتليلها بأن الوّليات املتحدة األمريكية وإسرائيل
والسعودية يعملون منذ العام  2111على حتويل العراق اىل منطلق ملهامجتها
وإسقاط نظامها .ولذلك؛ تعتقد إيران بأهنا تدافع عن نفسها يف العراق.
وما ينتج عن تضارب اإلرادات اإلقليمية والدولية هذه؛ يصيب العراق يف الصميم؛
ليس ألنه ساحة صراع وحسب؛ بل ألنه مستهدف بذاته أيضاً يف ثرواته ومقدراته ،ويف
أمنه السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي والثقايف ،وّل يستطيع أن يكون مبنآى عن
الشد واجلذب والصراع .ولذلك؛ فإن املوضوع ليس موضوع صراع إيراين أمريكي ،وّل
تضارب بني حمور املقاومة و احملور املهاجم؛ بل املوضوع يكمن يف املشاريع اليت تريد
ابتالع العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً؛ سواء كانت ايران موجودة أو غري موجودة ،أو
كان هناك حمور امسه املقاومة أو مل يكن.
ولذلك؛ فإن الوعي العميق بالعوامل اإلقليمية والدولية ،ودوافعها ومنطلقاهتا؛ تقود
اىل وعي عميق أيضاً بسبل مواجهتها وتفكيكها والتخلص من آثارها السلبية .وجزء
من هذا الوعي أن نفهم أن شعار احلياد و نأي العراق بنفسه عن صراع احملاورّ ،ليعين
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أنه سيكون مبأمن عن خماطر املشاريع؛ ألن كل مشروع منها يصنف العراق جزءاً من
خططه السرتاتيجية .وبكلمة أوضح؛ فإن العراق ينبغي أن يعرف أين تكمن مصاحله
السياسية واألمنية واإلقتصادية والثقافية يف خارطة احملاور الدولية واإلقليمية ،وماهي
املشرتكات اليت جتمعه بكل منها وتفرقه عنها ،وأين جيب أن يقاوم ويرفض ،وأين جيب
أن يتفق ويتقارب .أما نظرية نأي العراق بنفسه عن صراع احملاور ،انطالقاً من النظرة
املتساوية اليها؛ إمنا هي نظرية سطحية ّلترتقي اىل الفهم السرتاتيجي لدوافع الصراع
ومنطلقات مشاريع احملاور املذكورة.
وهذا ّل يعين أن مصلحة العراق تكمن يف اّلخنراط يف أحد احملاور؛ بل تكمن يف
النظرة الواقعية العميقة اىل منطلقات كل حمور وأهدافه ،وكيف يستطيع العراق جتنب
سلبيات هذه األهداف اىل مستوى مقاومتها ،واستثمار اجيابياهتا حبذر ،والتحرك بتوازن
سرتاتيجي إجيايب بينها .وهذه اللون من التوازن اّلجيايب الفاعل هو الكفيل بضمان
مصاحل العراق وسيادته.
والتوازن املطلوب ّليعين احلياد السليب؛ ألنه مضر جداً ،و يؤدي اىل فرض الدولة
العراقية حصاراً مميتاً حول نفسها .أما التوازن السرتاتيجي اإلجيايب فيعين احلياد اإلجيايب
الفاعل ،واّلنطالق يف رحاب مصاحل البلد احلقيقية ،ودرء املفاسد عنه ،واّلبتعاد عن
التأثريات السلبية لبعض أنواع العالقة ،واستقطاب التأثريات اّلجيابية؛ ما يؤدي اىل
جلب ما ينفع استقرار البلد ومنوه.
وأود أن أكون أكثر وضوحاً؛ فإن مشكلة العراق مع احملور األمريكي ـ ـ اإلسرائيلي ـــ
السعودي هي مشكلة سرتاتيجية ترتبط باملشروع اّلستكباري اهلجومي السلطوي هلذا
احملور ،والذي يستهدف سيادة العراق يف الصميم .أما مشكلة العراق مع ايران فهي
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مشكلة تكتيكية ترتبط بتمدد رؤيتها األمنية املبنية على محاية حدودها ونظامها و
أمنها؛ لتصل اىل التدخل يف الشان العراقي احمللي .وبالتايل؛ فإن رفض املشروع
األمريكي ـــ اإلسرائيلي ـ ـ السعودي؛ ّل يعين السماح للجمهورية اإلسالمية اإليرانية أن
تتدخل يف حركة الدولة العراقية بعيداً عن قراره وسيادته.
تعاطي حكومتنا مع قضية السيادة
ليس احنيازاً أو مبالغة إذا قلنا بأن  28أيار /مايو  ،2119وهو تاريخ مباشرة
حكومتنا األوىل عملها ،هو تاريخ مفصلي بالنسبة للعراق؛ ففيه استلمنا بلداً بدون
سيادة ،مقطاع األوصال ،هتيمن قوات اّلحتالل على قراره الداخلي واخلارجي ،وّليزال
خيضع لبنود الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،وتنشط اجلماعات اإلرهابية يف
كل شوارعه وأزقته وبراريه ،وتتوزع وّلءات كثري من األحزاب املشاركة يف احلكم على
األنظمة اإلقليمية والدولية ،ومتارس مجاعات سياسية ودينية أخرى نشاطاهتا السياسية
والدينية واإلقتصادية بعيداً عن قرار الدولة.
هذا الواقع اإلستثنائي كان حباجة اىل تفكري استثنائي وتدابري استثنائية؛ للدفع به
تدرجيياً حنو هدف السيادة .وكان علينا رسم سرتاتيجية عامة وخمططات عملية فرعية
بالغة التعقيد على عدة مستويات ،وتنفيذها وكأننا منشي على حد السيف .وقد وضعنا
قواعد هلذه السرتاتيحية تتمثل مبا يلي:
 -8العراق أوّلً ومصاحله أوّلً ،وأن مصاحله تكمن يف سيادته الكاملة واستقالل
قراره الوطين.

8

 -2إن السيادة الكاملة هلا تعريف واحد وشكل تطبيقي واحد ،حتددمها أحكام
القانون الدويل وقواعد القانون الدستوري ،وهو ما ينبغي أن نصل إليه وفق
جدولة زمنية واضحة.
 -1الوعي حبقيقة الصراعات الداخلية ومشاريع اهليمنة اإلقليمية والدولية اليت تؤثر
يف بلوغ هدف السيادة الوطنية ،والعمل على التعامل معها بواقعية يف إطار
سرتاتيجية التوازن اإلجيايب ،ومعرفة ما ينفع العراق ومايضره يف صراع احملاور.
 -4التخلص التدرجيي من وجود اّلحتالل ،بكل أشكاله :العسكرية والسياسية
والثقافية ،من خالل تفكيك أسبابه وسد ذرائعه على الصعد كافة ،ويف مقدمتها
الذرائع القانونية واألمنية.
 -9تفكيك عالقات القوى السياسية ،املشاركة يف حكم العراق ،مع اخلارج.
 -9تفكيك الشبكات املسلحة واإلقتصادية لبعض اجلماعات السياسية والطائفية،
واليت كانت تعمل كمافيات إجرامية.
وأستطيع القول أننا حققنا أغلب خططنا يف هذا اجملال ،يف الفرتة من 2119
وحىت  ،2188وهو العام الذي حققنا فيه السيادة للعراق ،واليت تكاملت يف العام
 .2181وميكن الوقوف على تفاصيل هذا اإلاجناز خالل فرتة الثمان سنوات من عمر
حكومتنا األوىل والثانية:
 -8نفذنا خطط فرض القانون واألمن السياسي واإلقتصادي ،بدءاً بالعاصمة
بغداد ،مروراً بالبصرة وحمافظات جنوب العراق ،وانتهاءً باملوصل وحمافظات
غرب العراق؛ اىل املستوى الذي اخنفضت فيه العمليات اإلرهابية ،بدءاً من
العام  2115اىل واحد باملائة مما كانت عليه يف العام  ،2119واستتب األمن
يف ربوع العراق كافة.
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 -2استقطبنا الدعم الدويل واإلقليمي دبلوماسياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً ،مبا
يدعم سياستنا املتوازنة الفاعلة ،ومنو اقتصادنا الوطين ،واستقالل قرارنا العراقي.
 -1قطعنا دابر أغلب العالقات اخلاصة للقوى السياسية العراقية مع األنظمة
اإلقليمية والدولية.
 -4منعنا خضوع القرار السيادي العراقي للخارج ،برغم كل الضغوطات اهلائلة اليت
مورست ضد حكومتنا ،ومنها رفضنا الطلبات اّلمريكية املتكررة وامللحة منذ
العام  ،2188للدخول يف مشروع إسقاط النظام السوري؛ ألننا كنا نعلم
الفشل احلتمي هلذا املشروع أوّلً ،وتبعاته األمنية والسياسية اخلطرية على العراق
ثانياً .وكذلك رفضنا التهديدات األمريكية من أجل قطع العالقات مع إيران،
وعدم شراء السالح من روسيا.
 -9حصلنا على قرارات مهمة من جملس األمن الدويل ،تعزز سيادة الدولة العراقية،
أبرزها :القراران  8599و  8591يف كانون األول /ديسمرب  2181والقرار
 2811يف حزيران /يونيو .2181
 -9أخرجنا القوات األجنبية من مجيع أراضي العراق ،وحققنا السيادة قانونياً
وعملياً خالل العام  ،2188بعد توقيع حكومتنا اتفاقية اّلنسحاب التدرجيي
للقوات األمريكية ( )SOFAمع حكومة الوّليات املتحدة األمريكية .وقد
عربت يف  81كانون األول /ديسمرب  ،2188آخر القطعات العسكرية
األمريكية احلدود الربية العراقية باجتاه الكويت .وقد كانت الظروف ،خالل
مفاوضاتنا اليت بدأت خالل العام  2111مع اجلانب األمريكي ،صعبة وغري
متكافئة ،وكان هناك تضاد يف الرؤية بني الطرفني؛ فقد كنا نعمل على إخراج
القوات األمريكية بأكملها من العراق ،يف حني كان اجلانب األمريكي يسعى
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إلبقاء قواته ألطول فرتة ممكنة ،ليس ملهام أمنية داخل العراق؛ إمنا ألغراض
تتعلق بالنفوذ السياسي واألمين يف املنطقة .وقد ساعد على ذلك إدراك
األمريكان جديتنا وإصرارنا على إجالء قواهتم وإهناء نفوذهم العسكري واألمين
والسياسي.
وّل نغفل هنا الضغط النفسي املساعد الذي تسببت فيه مقاومة الفصائل اإلسالمية
املسلحة للقوات األمريكية ،وحتديداً مقاومة أبناء الوسط واجلنوب؛ بالنظر للخسائر
البشرية اليت كانت تلحقها بالقوات األمريكية ،سواء اتفقنا مع أساليب هذه املقاومة أو
اختلفنا؛ فقد كانت دون شك عامالً داعماً ّلتفاقية إخراج القوات األمريكية.
وقد كنا نعلم يقيناً أن معركتنا ومقاومتنا من أجل حتقيق السيادة واستقالل القرار
العراقي ،ستثري ضدنا القوى الدولية واإلقليمية ،ويف مقدمتها حكومات واشنطن وتل
أبيب والرياض وأنقرة ،وكذا اجلماعات املرتبطة هبا ،ويف مقدمتها مجاعات البعث
والقاعدة وداعش ،وكذا بعض الطائفيني الداخليني املشاركني يف العملية السياسية ،وأننا
سندفع مثن حتقيق هذا اإلاجناز ،خاصة بعد أن رفضنا اإلمالءات األمريكية املخلة
بسيادة العراق واملضرة مبصاحله ،وّل سيما املتعلقة بامللفات اإليرانية والروسية والسورية.
وكان إطار هذا اإلستهداف هي املؤامرة املضادة للحكومة العراقية اليت نرتأسها ،واليت
بدأت بساحات التمرد يف احملافظات الغربية خالل العام  ،2181مث اّلخرتاقات
األمنية والسياسية األمريكية ،والتحركات السعودية والرتكية والقطرية الطائفية ،وصوّلً اىل
تعبئة تنظيم "داعش" ومتويله وإدخاله اىل احملافظات الغربية يف مطلع العام .2184
وهدف كل هذه املؤامرة معاقبتنا على إاجناز حتقيق السيادة واستقالل القرار العراقي،
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ومنعنا من تشكيل احلكومة الثالثة؛ رغم الفوز الساحق الذي حققناه يف انتخابات
العام .2184
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