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اتــــفق ســــيـــاســــيـــون وبــــاحـــثـــون
ومحللون كـرد على أن االنقسامات
الـكـبـيـرة داخل الـقـوى الـسـيـاسـيـة
ــكـونــات الــعـراقــيــة حتـول دون وا
تـــــمـــــكـن أي مــــنـــــهـــــا االفـــــادة من
انقسامات خصومها وأن للوالءات
الـقــومــيـة والــديــنـيــة والــطـائــفــيـة
والـــعــــشـــائـــريــــة الـــدور احلـــاسم
انيـة  ما يجعها باالنتخابـات البر
“مـجـرد تـمـوضع جـديـد ”لألحزاب
الــكـبــيـرة وفــيـمــا رجـحــوا تـراجع
ــقــاعـد الــنــيــابــيــة لــلــكــرد عـدوا ا
حــــكـــومــــة األغــــلـــبــــيـــة “شــــعـــاراً
فـضـفـاضـاً ”يـشـوه مـبـدأ الـتـوافق
وأن احلـكــومـة األنـسـب لـلـبــلـد هي
الــتي تـكـون عـلى درجـة مـعـيـنـة من

التوافق.
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وقـــال رئــــيس مــــركـــز كــــردســـتـــان
لـلــدراسـات االسـتــراتـيـجــيـة فـريـد
أسسرد من السلـيمانية إن القوى
الـسيـاسيـة العـراقيـة كلـها “تعاني
من فـقـدان ثـقـة النـاخـبـ بـها وإن
الـصـغـيـرة واجلـديـدة مـا تـزال غـير
قـادرة عـلى أن تـكـون بـديـالً مـقـبوالً
وقــــويـــاً أو أن تــــغــــيـــر اخلــــارطـــة
االنــــتــــخـــــابــــيــــة مـــــا يــــعــــني أن
االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة احلـالـيـة
سـتــكـون مـجــرد تـمـوضــعـاً جـديـداً
لألحـزاب الـكـبـيرة ”مـشـيراً إلى أن
االنـــــقـــــســـــامـــــات داخـل األحــــزاب
ـــكـــونـــات كـــلـــهـــا “حتــول دون وا
إمــكــانــيــة اسـتــفــادة أي مــنــهـا من

انقسامات خصومها.”
بـــدوره رأى الـــنـــائب الـــســـابق في
ي عـبد ـان كـردسـتـان واألكـاد بـر
الـسالم بـرواري من أربـيل أن أهم
ـــيــز انــتـــخــابــات 2018 هــو مــا 
“شـبه االجــمــاع عــلى فــقـدان األمل
بـأن تـســفـر عن أيـة نـتـيــجـة تـبـشـر
بتغيرات نوعية واختفاء التكتالت
الـطــائــفـيــة الـواســعـة ”مــبـيــنـاً أن
الــوالءات الــثــانــويــة والــعــصــبــيـة
الــقـــومــيــة والــدـــنــــة والــطــائــفــيــة
والــعـشــائـريــة هي الـتي “سـتــلـعب

الدور احلاسم في التصويت.”
بـــالــســيـــاق قــال الــكـــاتب واحملــلل
السياسي سـامان نوح من دهوك
إن انـقـسـامـات الــقـوى الـسـيـاسـيـة
“يـحـول دون تـشـكـيل كـتـلـة كـبـيـرة
لتشكيل احلكومة اجلديدة ما يعني
مفاوضـات طويلـة وصعبـة ومعقدة
بــتـــداخالت إقــلــيــمــيــة ودولــيــة?”
تفتح مـشيـراً إلى أن االنـقسـامات “
الباب لتشكيل حـكومة بتمثيل جزء
من القوى الكردية وكذلك السنية.”

 œdJ « WOðULſ«dÐ

وبشأن بـروز احلشد الشـعبي كقوة
سيـاسيـة وانتـخابـية قـال أسسرد
إن احلـشـد الـشـعـبي عـنـدمـا تـشـكل
“لم يكن ينطوي على بعد سياسي

أو أن يتحول إلى قوة انـتخابية أو
سـيـاسيـة لـكن الـتطـور الـذي حدث
هــو أنه في خــضم الـســعي إليـجـاد
مـخـرج لــبـقـائه تــوصـلت األطـراف
التي تـرغب بذلك إلى حتويـله لقوة
انــتــخــابــيــة ?”مــؤكــداً أن احلــشــد
“أدى دوره الــتــاريــخي بــالــقــضــاء
عـلى داعش بـفـاعـليـة كـبـيـرة وكان
االعـتـقـاد الـسـائـد أن تـشـكـيـل هذه
القـوة يرتـبط بظـروف محددة ومع
انتـهاءهـا تنتـفي احلاجـة إليه لكن
الـواقع يــدل عــلى عــدم وجـود نــيـة

لذلك.”
وأضـــاف أن اإلقــلـــيم يـــتــعـــامل مع
مـوضـوع احلــشـد الـشـعــبي بـنـحـو
“بـراغـمــاتي كـأمـر يـتــيح مـعـاجلـة
ـشـاكل الــتي تـعـاني مــنـهـا قـوات ا
الــبـيــشــمــركـة والــتــوصل إلى حل
مـقـبـول إلعـادة تنـظـيم هـذه الـقوات
بالتعاون مع احلكومة االحتادية?”
مـنوهـاً إلى أن ذلك “يـؤمن لإلقـلـيم
فـــرصــة لـــلــمـــقــارنـــة بــ احلـــشــد
الــشـــعــبي الـــذي بــدأ كـــقــوة غـــيــر
احتــاديـة وانــتـهى ألن يــكـون جـزءاً
ـنـظومـة األمـنيـة الـوطنـيـة ما من ا
يـتـيح لــلـكـرد فـرصـة لــلـتـبـاحث مع
بــغـداد بــشـأن قــوات الــبـيــشـمــركـة
لـتــقـنــ وضـعـهــا واعـتــبـارهـا هي
األخـرى جـزءاً من مـنـظـومـة الـدفاع
العـراقيـة مع مراعـاة خصـوصيـتها

في اإلقليم.
وفـيــمـا رأى نـوح أن بـروز احلـشـد
ـعادالت كثيراً وأنه “لن يغير من ا
رتبة بحسب التوقعـات سيحصد ا
الــثـانــيـة ضــمن الـقــوى الـشــيـعــيـة
اخلمس الـرئيسـية (النصـر الفتح
ســــــائـــــــرون دولــــــة الــــــقــــــانــــــون
واحلــكــمـة) ?”مــرجــحــاً أن يــشــكل
“رقماً صعباً لـكنه لن يكون حاسماً
وسـيكـون أمراً مـفـاجئـا لو حـصلت
الــقــوى الـتـي تـمــثــله عــلى رئــاسـة
احلـكومـة اجلديـدة ألنهـا لن تتـمكن
من تــشــكـيل حتــالــفـات كــبــيـرة في
الـوسـط الـشــيــعي مع عــجــزهـا عن
حتـقـيق ذلك فـي الـوسـطـ الـكردي
والـســني لـكــنـهــا قـد حتــصل عـلى
وزارات مهمة بيـنها الداخلية وإذا
لم حتـسن الــتـفـاوض قــد تـتـعـرض

النقسامات.”
اعتـبر برواري أن احلـشد الـشعبي
“غـر دسـتوري وغــر قانـوني لكن ـل
ذلك ال قـيمـة له إزاء عـجـز احلكـومة
ومـفـوضـيـة االنتـخـابـات عن اتـخاذ
ـا لـعدم ـوقف الـواجب جتـاهه ر ا
” وجــود الـرغــبــة التـخــاذه أســاسـاً
الفتاً إلى ان احلشد الشعبي “خرج
عن كونه ضـرورة أوجدتـها مـقارعة
داعـش وحتــول إلى أداة لـــتــحــويل
الــعــراق لــدولــة واليــة فـقــيـه بـدون

اإلفصاح عن ذلك.”
وقــدر تـــعــلق األمــر بـــوضع الــكــرد
ومدى تأثره بتداعيات استفتاء 25
أيـــلــول/ ســبــتـــمــبــر واحــداث 16

ـاضـيـ تــشـرين األول/ أكـتـوبـر ا
ـتوقع في اإلقـليم وميـزان الـقوى ا
قــال الــكـاتـب واحملــلل الــسـيــاسي
سامان نوح إن الـتداعيات “كبيرة
ومؤثرة أولـها خسارة الـكرد مقاعد
ـا ديـالى في كـركـوك ونـيـنـوى ور
وانــقــســـامــات كـــرديــة أكــبـــر عــلى
األرض قد تنتهي بخسارة أدوارهم
بإدارة مـحافـظتي نـينـوى وكركوك
وتراجع دورهم األمـني والسـياسي
في احملــافــظـتــ مــســتـقــبال إذا لم
يــنــجــحـوا فـي تـوحــيــد صــفــوفـهم
سريعاً ?”مرجحاً “تراجع التمثيل
ــانـي الــكــردي مـن نــحــو 64 الـــبــر
مـقــعــداً حــالـيــاً إلى أقل من  60مع
انـقــسـام بـالـتــمـثـيل نـتــيـجـة تـوزع
ـقـاعـد وعـدم وجــود مـظـلـة وحـدة ا

تمثلهم.
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وأوضـح أن مـــــيــــزان الـــــقـــــوى في
اإلقليم “سيتغـير جزئياً ”وتابع أن
ــبـنــيــة عـلى ــؤشـرات احلــالــيـة ا ا
استطالعـات الرأي ترجح “حصول
ـرتـبـة ــقـراطي عـلـى ا احلـزب الـد
األولى في اإلقـلــيم مع تـراجع قـوته
بـخــسـارة عــدة مـقــاعـد في كــركـوك
ــا أربــيل أي من 25 ونــيــنــوى ور
لــــنـــحـــو  20وأن يـــفــــقـــد االحتـــاد
الـــوطـــني جـــزءاً كــبـــيــراً مـن قــوته
ا إلى النصف وتتراجع مقـاعده ر
(من  22إلى  14أو أقل) في حـ
سـتــحــافظ حــركــة الــتــغــيــيـر عــلى
مــقـاعــدهـا الـتــسـعــة ذاتـهــا  بـرغم
رحــــيل زعــــيـــمــــهـــا نــــوشـــيـــروان
ــقــعــد ــا تـــفــوز  مـــصــطــفى ور
إضـافي أو تـخـسـر مـقـعـداً على أن
ـــقــراطـــيــة يــحـــصــد حتـــالف الــد
والــعــدالــة بــقــيــادة بــرهم صــالح
وحــركــة اجلـيـل اجلـديــد بــرئــاسـة
شــاسـوار عـبـد الــواحـد اجلـديـدان
بــالـســاحــة عــلى عــدد مــحـدود من
ـقـاعـد قـد يـصل إلـى عـشـرة وهو ا
رقم كبـير في الـتمثـيل الكردي وأن
حتـافظ اجلــمــاعـة اإلسالمــيــة عـلى
حضورهـا السابق وهو مـا ينطبق
أيـضاً عـلى االحتـاد اإلسالمي الذي

قد يحصل على أصوات أقل.”
وخـــلص نـــوح إلى أن الـــتـــحـــالف
ــعــلن بــ بــرهم صــالـح وحــركـة ا
الـتغـيـير واجلـمـاعة اإلسالمـية إذا
استمـر سيكون “القوة الـثانية في
ــقـراطي اإلقـلــيم بــعـد احلــزب الـد

بزعامة مسعود بارزاني.”
بـدوره قـال رئـيس مـركـز كـردسـتـان
لــلــدراســـات االســتــراتـــيــجــيــة إن
األحـزاب الكـرديـة كلـها “تركـز على
قـضـايـا خـدمــيـة أكـثـر من احلـقـوق
الـقـومــيـة وتـتـجـنـب إثـارة مـسـألـة
االستـفتـاء لكنـها تـخوض منـافسة
مـحـتدمـة لـلحـصـول على أكـبـر عدد
ـقاعـد الـنيـابـية ”الفـتاً إلى أن من ا
االعتقـاد السائـد في اإلقليم هو أن
ان ـقـاعـد الكـرديـة في الـبـر “عـدد ا

ـــا يـــشـــهــد نـــوعـــاً من ـــقـــبل ر ا
ــنــاطق الــتــراجع خــصــوصــاً في ا
ـتـنـازع عـلـيـهـا فـضالً عن بـغـداد ا
لـكن هـذا ال يعـني أن الـدور الـكردي
ـــان ــــكن أن يـــتـــراجـع في الـــبـــر
ـقـبل ألن الــكـرد إن لم يــحـصـلـوا ا
عــلى رئـاســة اجلــمـهــوريــة يـرجح
ـان ما حـصولـهم على رئـاسة الـبر
كن أن يسـهموا بدور يعني أنـهم 

أكبر باجمللس النيابي اجلديد.”
امــــا الـــنــــائب الــــكـــردي الــــســـابق
ي حــالــيــاً عــبــد الــسالم واألكــاد
برواري فـرأى أن ما حـدث بعد 16
نصرم “ترك تشرين األول  2017ا
أثــرين أولــهــمــا تــهــجــيــر عــشـرات
اآلالف من الـــعـــوائل الـــكـــرديـــة من
كركـوك وسنجـار وسهل نـنـوـ ما قد
يـــحــــول دون إمـــكــــانـــيــــة ادالئـــهم
بـأصـواتهـم يوم االقـتـراع والـثاني
ـــــقــــاطـــــعــــة احلــــزب يـــــتــــمـــــثل 
ــــقــــراطـي الــــكــــردســـــتــــاني الــــد
لالنتخابات في كركوك عاداً أن ذلك
قـد “ـــؤثــر ســلــبـا عــلـى الــعــمــلــيـة
االنــتــخـابــيــة بــرمـتــهــا واألصـوات
الـكـردسـتـانـيــة بـخـاصـة بـرغم أنه
يـسـهم من نـاحـيـة أخـرى بـتـحـفـيـز
زيـد من االلتفاف حول الكرد على ا
رايــة األحـزاب الـكـردسـتـانـيـة الـتي
أيدت االستفتاء ألن األحداث أثبتت
أن قرار التـوجه نحو االستـفتاء ـان
صـــائـــبـــا وأن ال أمل مع أي تـــوجه

ايجابي في بغداد بحسب رأيه.
وبــشـأن مـيـزان الــقـوى اجلـديـد في
إقـلــيم كـردســتـان وفــرصـة الــقـوى
اجلـديـدة ذكـر بـرواري أن الـقوائم
ــكـن أن حتــصل عــلى اجلــديــدة “
بـعض األصـوات لـكن ذلك سـيـكون
محصورا في السليمانية وأطرافها
وســكــون عــلى حــســاب أصـوات ـل
من االحتـــــاد الـــــوطـــــني وحـــــركــــة
الــتــغـيــيـر ?”مــرجــحـاً “عــدم قـدرة
الـقـوى اجلـديـدة عـلى لـعب أي دور
في تـغـيـيـر ميـزان الـقـوى في إقـليم

كردستان.”
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وبــالـــنــســبـــة لــلــتــوقـــعــات بــشــأن
الـــتــــحـــالــــفــــات الـــتي ســــتــــعـــقب
االنــــتـــخـــابــــات رأى أســـســـرد أن
األحزاب الكردية “اخفقت في إقامة
حتـالف انــتـخــابي يـجــمـعــهـا لـكن
الـفــرصـة مـتــاحـة لـذلـك بـعـد إعالن
كن نتائج الـسباق االنـتخابي إذ 
أن تـضـطـرهـا الظـروف حـيـنـها إلى
تــنــســيق مــواقــفــهـا ”مــعــتــبـراً أن
ـقبـلة “تنـطوي انـية ا الـدورة البـر
ــكن أن عـــلى أهــمــيــة كـــبــيــرة إذ 
تشهد مباحثات حاسمة ب اإلقليم
ـلـفات ـركـز إلغالق الـكـثـيـر من ا وا
العـالقـة فضالً عن تـشكـيل اجمللس
االحتــادي وإقـــرار قــانــون الـــنــفط
والــــــغــــــاز وإجــــــراء اإلحــــــصــــــاء
ــكن أن يــنــهي الــســكــانـي الــذي 
ــشـاكـل وايـجــاد حل الــعــديـد مـن ا

ـتنـازع عـلـيـها توافـقي لـلـمـنـاطق ا
ــــوازنــــة وحــــصــــة اإلقــــلــــيـم من ا

االحتادية
وأعـرب بــرواري عن قــنــاعــته بـأن
الـكي والعـبادي “سـشــالن كتـلة ا
نـيــابـيـة واحــدة بـعـد االنــتـخـابـات
ـشاركـة كتل صـغيـرة أخرى ا  ر
من الـــســـنـــة والــشـــيـــعـــة والـــكــرد
والــتـركــمــان مـا يــعـنـي اسـتــمـرار
احلـكومـة الـفاسـدة والـفسـاد وهدر
األمــوال والــســيـر بــالــعــراق نــحـو

الهاوية.”
ورأى نـوح أن تـشكـيل الـتحـالـفات
سيـكون “صـعبـاً ومعـقـداً ويتـطلب
وقــتـاً خــاصـة أن الــقــوى الـكــرديـة
تــواصل الــهــجــوم عــلـى بــعــضــهـا
وعـمــلـيـات الـتــسـقـيط وإلــقـاء تـهم
اخلـيـانـة والـعـمــالـة والـتـسـبب في
افــــشــــال االســـتــــفــــتـــاء وتــــدهـــور
االقتـصاد واسـتمـرار الفـساد ومع
ــانــيــة تــراجـع قــوة االحتــاد الــبــر
ـــســلـــحــة واســـتــمـــرار قـــوتــهـــا ا
وبــــوجـــود نـــظـــام اإلدارتـــ عـــلى
األرض ?”مسـتـدركاً لـكن يجب “أال
ــقــبــلــة نــنــسى أن االنــتــخــابــات ا
ـان الـعـراقي ولـيس تـتـعـلق بـالــبـر
ـــان كــردســتــان بــالــتــالي فــان بــر
الــنــتـــائج لن تــنــعـــكس عــلى واقع

اإلقليم مباشرة.”
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وبشأن إمكانيـة حصول الكرد على
رئــاســة اجلـــمــهـــوريــة وتــفـــضــيل
ان قال رئيس بعضهم رئاسة البر
مــــركــــز كـــردســــتــــان لـــلــــدراســـات
االستراتيجية إن األحزاب الكردية
“لم حتـــسم أمـــرهـــا بـــعـــد بـــشـــأن
ا ـوضوع  نـصب حـيث تركت ا ا
بـــعــد إعالن نـــتــائج االنـــتــخــابــات
الحظ في اإلقـلـيم مـسـتـدركـا لـكن ا
هـو “عــدم اإلصـرار عــلى الـتــمـسك
بــرئــاســة اجلـــمــهــوريـــة كــمــا في
الـــســـابق بل بـــالـــعـــكس تـــفـــضل

الـــنــخــبـــة الــســيـــاســيــة الـــكــرديــة
ـان احلــصــول عــلى رئــاســة الــبــر
كـــونه أكـــثــر تـــأثـــيـــراً من رئـــاســة
اجلــمــهـــوريــة الســيــمــا أن رئــيس
اجملـلس احلـالي سـلـيم اجلـبـوري
ـان إلى قــوة سـيــاسـيـة حـول الــبـر
كــبـيــرة بـاســلــوب إدارة جلـلــسـاته

وتمشية أعماله.”
من جـانـبه قـال الـنـائب السـابق في
ــان كـــردســتـــان عــبـــد الــسالم بـــر
بـــــرواري إن الـــــعـــــرب الـــــســـــنـــــة
“يـعتـبرون  رئـاسة اجلـمهـورية من
ـنـصب حــقـهم بـرغم عـدم أهـمـيـة ا
رة للحصول لذلك سيسعـون هذہ ا
عـلـه فـيـمـا لن يــتـنـازل الـشــعـة عن
رئاسة احلـكومة ?”مبـينـاً أن الكرد
“لـم يــعــودوا مـــهــتــمـــ بــكل هــذہ
ـناصب لـفقـدانـهم األمل بإمـكانـية ا
الـعـيـش كـمـواطنـ فـي هـذا الـبـلد
ـا سـتؤول لـذلك ال يـعيـرون أهـمـية 

إليه.”
لــكن الــكــاتب واحملــلل الــسـيــاسي
ســـامـــان نـــوح رأى أن الـــتـــأثـــيـــر
اخلــــارجي وسـط االنــــقــــســــامــــات
السائدة سيكون “مؤثراً سواء كان
أمــريــكـــيــا أم إيــرانــيــاً مع تــراجع
ـؤثر على نسـبي للـدور اخللـيجي ا
السـنة واحتـفاظ الرجـعية الـدينية
ـــهم في بـــتـــأثـــيـــرهـــا الـــداخــــلي ا
الـســاحــة الــسـيــاســيــة الـشــيــعــيـة
ـــكـــونــات مـــرجـــحـــاً “احـــتـــفـــاظ ا
ـواقع الـســيـاديـة بـتــمـثـيــلـهــا في ا
لــصـعـوبـة تــغـيـيــرهـا مع إمــكـانـيـة
إحداث تغيـرات محدودة في توزيع

همة.” الوزارات ا
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وبشأن احـتماالت تشكـيل احلكومة
اجلـديــدة بـعــد االنـتــخـابـات ودور
الـكــرد فـيـهـا والــدعـوات لـتــشـكـيل
حــكــومــة أغـــلــبــيــة اعــتــبــر فــريــد
أسـسـرد أن احلـكـومـة التي “تـفـيد
الـعـراق أكــثـر هي تـلك الــتي تـكـون

عــلى درجــة مــعــيــنـة مـن الـتــوافق
ــا كــان ســائـداً في وهــو تـوجه طــا
اإلقـــلـــيم مـــنـــذ عـــام  2003وحـــتى
اآلن ?”مـــســتـــرسالً أن االفـــتــراض
الــعـام في إقـلـيم كـردسـتـان هـو أن
قـبل ينـبغي أن “رئيس احلـكومـة ا
يـكـون مـقـبوالً إيـرانـيـاً السـيـما في
ظل الـتــدهـور مـنــقـطع الـنــظـيـر في
عالقــات واشــنـــطن وطــهــران إذ ال
كن تـصور ان يـساوم اإليـرانيون

وضوع.” على هذا ا
ورجح أسـســرد أن تــكـون الــكـتــلـة
الكردية “منقسمـة بأصواتها جتاه
ـقـبل إذا مـا كان رئـيس احلـكـومـة ا

هنالك أكثر من مرشح للمنصب.”
بـالـسـيـاق ذكـر برواري أنه إذا “لم
تـــكن هــنـــالك نــــة لــتـــفــهم أن احلل
الــوحـيــد لـلـعــراق هـو الــفـيــدرالـيـة
احلـقـة في عـمـوم الـبـلـد ولـيس في
ــردستـان فقـط والتـوافق واالشراك
الفعلي للـمكونات في صنع القرار”
وتـابع في حال “عـدم وجـود بوادر
بهذا االجتاه فان الـتأثير الكردي ال
ــفـضـل أال يـســهم قــيــمــة له لــذلك ا
ـسـاعــدة الـفـئـة الـكــردسـتـانـيــون 
احلاكـمة ــما فـعلـوا في االنتـخابات

السابقة.”
وبـالـنـسـبـة لـلـتـدخالت اخلـارجـيـة
أكـد بــرواري أن إيـران “مـســتـمـرة
بـتـحـويل الـعــراق إلى دولـة تـابـعـة
لـهـا وأن تركـيـا والسـعـودية وقـطر
واإلمـارات غيـر راضيـة عـما يـجري
لـكـنـهـا ال تـمــتك مـجـتـمـعـة األدوات
الــتي تـتــيـح لـهــا اداء دوراً مـؤثـراً
فـيــمـا تــســتـمــر أمـريــكــا بـارتــكـاب
أخـــطــائـــهـــا والـــقــراءة اخلـــاطـــئــة

للمشهد العراقي.”
ان واعـتـبـر النـائب الـسـابق في بـر
كــردســتـان أن حــكــومــة األغـلــبــيـة
“شـعـاراً فـضـفاضـاً وشـعـبـوياً ألنه
إمــا يــعـنـي اسـتــعــداد قــوى أخـرى
االنــــضـــــواء حتت عـــــبــــاءة حــــزب

ـبدأ الـتوافق الـدعوة أو تـشـويهـاً 
واإلشراك الفعلي للمكونات كلها?”
مــــســــتـــــرسالً ورغـم االدعــــاء بــــأن
حـكــومـة األغـلــبـيــة تـشـكل “رفـضـاً
لـلـمـحـاصـصـة إال أن االدعـاء بـأنـها
تـضم أطـيـاف الـشعب كـلـهـا يـشكل
ـا بصورة تكـريساً لـلمحـاصصة إ

مشوهة.”
بــــــدوره رأى الــــــكــــــاتـب واحملــــــلل
الـسـيـاسي سـامـان نـوح أن الـدور
الــكــري “لن يــكــون قــويــا كــمــا في
الــدورات الــســابـقــة ألن الــتــمــثـيل
ــانـي الـــكـــردي ســيـــتـــراجع الـــبـــر
مـسـتــبـعـداً أن يـكــون لـلـكـرد “دوراً
حـاسـماً حـتى لـو حصـوا عـلى عدد
انـية احلـاليـة ذاتها مـقاعـدهم البـر
بـسـبب كـثـرة االنـقسـامـات الـكـردية
وتــعــدد الــقـوى الــتـي سـتــمــثل في
ــان اجلــديــد وغــيــاب مــظــلـة الــبــر
جـــــامـــــعـــــة لـــــهـــــا وعـــــدم وجـــــود
اسـتراتـيـجيـة تتـفق عـليـها ”وتابع
أن ما يـحصل اآلن هو “حديث عام
وشـعارات إذ ال تـوجد خـطـة للـعمل

في بغداد وال سياسة واضحة.”
وتــســاءل هـل أن االســتــراتــيــجــيــة
الـكـرديـة سـتـكون “الـعـودة الـقـوية
لبغداد ونسيـان االنفصال وتأجيله
لــســنـوات مــقـبــلـة والــتــركـيــز عـلى
التـعايش وتطـبيق الـدستور أم أن
الـعـودة مــجـددا سـتـكـون لــلـتـركـيـز
عـلى اإلقـلـيم فـقط ومـحاولـة تـقـوية
مـــــــفـــــــاصـل اســـــــتـــــــقـالله اإلداري

واالقتصادي مجدداً.”
وبــــــكـل األحـــــــوال فــــــإن الـــــــكــــــرد
ســـيــــتــــوجـــهــــون لالنــــتـــخــــابـــات
الــتـشـريـعــيـة الـعــراقـيـة وعــيـونـهم
مــــســـلــــطــــة عـــلـى االنـــتــــخــــابـــات
الــكــردســــتــانــيــة نــهــايــة أيــلــول/
ــقـبل كـونـهـا صـاحـبـة سـبـتـمـبـر ا
الــــقـــول الـــفــــــــــــصـل في حتـــديـــد
مــيــزان الــقـوى بــاإلقــلــيم وحتــديـد

مستقبله.
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 لم تــر أم لــيــلى وفــريــدة حــسن
بعضـهما بعضـا منذ اليوم الذي
سـاعـدهـمـا فـيه جـنـود عـراقـيون
توحش على الـهرب من احلـكم ا

وصل. لتنظيم داعش في ا
والـتــقت الـســيـدتـان ســويـا مـرة
أخــرى في أحـد مـراكــز االقـتـراع
ــوصل وهي مــديــنــة ســنــيـة بــا
شعـر سكانـها طويال بالـتهميش
عــلى يــد نـــفس الــســاســة الــذي
يـتـنـافـسون حـالـيـا عـلى مـنصب
رئيس الـوزراء بعـد االنـتخـابات
ــانــيــة الــتي أجــريت يــوم الــبــر

السبت.
وقـالت فـريـدة حـسن وهي تـقـبل
جــارتـهـا ”لم أكن أتـصــور أنـني
سألـتـقي بك مـرة أخرى وبـصـفة
ن سـتـدلـ خـاصـة لـيس هـنـا.. 

بصوتك.“
وفـي حـ أن نـسـبــة الـتـصـويت
في باقي أنـحـاء الـبالد قـد تصل
ـــئـــة وهــو إلى نـــحــو  40 فـي ا
انـــخــــفـــاض فـي اإلقـــبــــال عـــلى
الــتـــصـــويت عن االنـــتـــخـــابــات
ــوصل الــســابــقــة فـإن ســكــان ا
خــرجـــوا بــأعـــداد كــبـــيــرة يــوم

الــــســــبـت رغم أن كــــثــــيــــرين ال
يـــعــتــقــدون أن نــســبــة اإلقــبــال
ـــئـــة في ســـتـــتـــجــاوز  40في ا

دينة. ا
ومع تـعــرض أجــزاء كـثــيـرة من
ـدنـيــة لـلـدمــار بـسـبب احلـرب ا
الـطاحـنة ضـد الدولـة اإلسالمية
يــأمل الــســكــان في أن تــســاعــد
أصــواتـــهم في انـــتــخـــاب جــيل
جـديد من الزعـماء يهـتم بأمرهم
خالفــا لــلــجــيل الــســابق الــذين
يــصــمـــونــهم بــالـــفــســاد وعــدم

الكفاءة.
f Ð sLŁ

وقال طالب جامعي يدعى محمد
فراس مجيد ( 20عاما) ”باعونا
واآلن يــريـدون شــراءنــا مــجـددا

بثمن بخس.“
ويـــثــني الـــبـــعض عــلـى رئــيس
الــوزراء حـيــدر الـعــبـادي فــيـمـا
ــة داعش الــذين يــتــعــلق بــهــز
أرهـــــبــــــوهم عـــــلـى مـــــدى ثالث
ـهـنـدس سـنـوات ويـقـرون بـأن ا
الذي تلـقى تعليمه في بـريطانيا

يروج للمصاحلة.
لكن الـشـكوك ال تـزال عـميـقة في
الــعــراق الــذي انـزلـق إلى حـرب

أهـليـة طـائـفـيـة في عامي 2006
و .2007ولــــــيـس كـل ســــــكــــــان
ـــوصل مـــتـــحــمـــســـ بـــشــأن ا

االنتخابات.
وزار الصـحفـيون ثـمانـية مـراكز
ـوصل يوم االقتراع اقتراع في ا
ورأوا إقـــبــــاال من الـــعــــرقـــيـــات

اخملتلفة.
ـدينة وفي النـصف الغربي من ا
الـــذي عـــانى مـن أشـــد األضــرار
خالل احلــــــرب كـــــانت مـــــراكـــــز
االقـــتـــراع أكـــثــــر ازدحـــامـــا من
ديـنة الذي مـثيالتـها في شـرق ا
يــعــود لـــلــحـــيــاة الــطـــبــيـــعــيــة

تدريجيا.
وأظـهـرت بــيـانــات من نـحـو 20
مــركــزا لــلــتــصــويت في أنــحــاء
ـدينة أن مـعدل اإلقبـال يتراوح ا

ئة. ب  30و 40 با
وانـحـسر الـتـصويـت بعـد بـداية
قوية وذلك إلى حد كـبير بسبب
حــظـر عــلى الــقـيــادة في أنــحـاء
الـبالد بــسـبب مــخـاوف أمــنـيـة.
واضــطـــر الــكــثـــيــر مـن الــنــاس
للـسير وسط الركـام والشاحنات
ـنــقـلــبـة لـلــوصـول إلـى مـراكـز ا
ــديـنــة تالحـقـهم االقـتـراع في ا

ذكـريــات الـتــجـويع فـي األحـيـاء
التي مروا بها.

وقــال مــحـــمــد بالل وهـــو فــني

مــعـامل يــقـيم حــالـيــا في شـرق
ـوصـل ويـأمـل في أن يــتـمــكن ا
الــســـنـــة من الـــعـــودة بـــعــد أن
تـبـدلت حـظوظـهم عـنـدمـا أطاح
ـتــحـدة غــزو قـادته الــواليــات ا
بــصـدام حـســ قـبل  15عــامــا
”لكن كان علينا أن نأتي وندلي

بأصواتنا.“
b¹bł ÂUE½

وأضــاف ”مــنــذ عــام  2003 لم
يـصـوت أي مـنـا أبـدا حـيث كـنا
مـتـشـكـك في الـنـظـام اجلـديد.
لـكن هــذا الـعـام يـجب أن يـكـون
مـخـتـلـفـا. آن األوان ألن نـشـارك
في الـــســــيـــاســـة وأن نــــطـــالب

بحقوقنا.“
وكــان الـبــعض يــحـمــلــون عـلى
ـتحركـة وما زالت بهم ـقاعد ا ا
آثـار من جـروح جـراء الـتعـذيب
عـلى يـد تـنـظـيم داعش بـيـنـمـا
هـدمة نـام آخرون في بـيوتـهم ا

جـــزئـــيـــا لـــكي يـــتـــمـــكـــنـــوا من
الـوصول إلـى جلان االقـتراع في
ن الــوقت احملــدد.وبـــالــنــســبــة 
ال فقـد دفعوا لـديهم سعـة من ا
بـضع دوالرات مــقـابل أن تـقـلـهم
حــافـلـة صــغـيـرة مـرخــصـة عـبـر
دينة وهناك أيضا من تمكنوا ا
مـن الــــلــــحــــاق بــــحـــــافالت دفع

أجرتها مرشحون مختلفون.
وقـال مـحــمـد عــمـاد يـونس (26
عاما) وهو طالب جامعي يحمل
سـيـاسـات من يـحـكـمـون الـعراق
مـسـؤولـيـة استـيالء داعـش على
ثـلـث الـبـالد في عـام ” 2014 لم
نـــعـــتــد أبـــدا االهـــتـــمـــام بـــأمــر
االنتـخـابـات لـكن يـتعـ عـلـيـنا

اآلن أن نهتم.“
ــرة األولى وأضـاف ”هــذه هي ا
الــــتـي أصـــوت فــــيــــهــــا. هـــؤالء
الــسـاســة الــفـاســدون أنــفــسـهم
سمـحـوا لداعش (تـنـظيم الـدولة

اإلسالمــــيــــة) بــــالــــدخــــول إلى
وصل واآلن عـلينـا أن نصوت ا
ـشون ضدهم.وبـدا أن آخرين 
مع الـتــيــار الـســائـد دون إدراك
ــــــشــــــاركــــــة في ألهــــــمــــــيــــــة ا

االنتخابات.
5×ýd  .bIð

وقـال نـاصــر عـامـر مــجـيـد (46
عــــامــــا) وهـــو ضــــابط جــــيش
مـتـقـاعـد كـان يـصـوت في شـرق
ــــوصل ”لـــسـت مـــؤمــــنـــا في ا
رشح الذي أصوت له الواقع با
وقـال بـعض السـكان إن اإلقـبال
الـكــبــيـر كــان نــتـيــجــة لـتــقـد
ناطق مرشـح هبات لسـكان ا
ـوصل. األكــثـر فـقــرا في غـرب ا
ولم يــتــسـن الــتــحـــقق من هــذا

األمر.
وعشية االنـتخابات شاهد أحد
الـصـحـفـيـ جـدال بـ مـحـافظ
فـوضية نـينوى ومـدير مـكتب ا

العليا لالنـتخابات في احملافظة
مــحـمــد هــاني الـبــدراني بــشـأن
ـــرور وبــيـع بــطـــاقــات هـــويــة ا
نــــــاخــــــبــــــ بـــــشــــــكـل غــــــيـــــر

قانـــــــــــــوني.
واشـــــتـــــكى مـن أن مـــــئـــــات من
بــطـاقــات الــهـويــة الــتي تـخص
موتى من تـنظيم داعش تـشتري
ــــرشــــحـــ وتــــبــــاع من قــــبل ا

نافس في احملافظة. ا
وقـــال الــبـــدراني في وقت الحق
في تـصـريح إنه ال (يسـتـطيع أن
يــسـيـطـر عــلى مـا تـفــعـله أسـرة
ـشتبة في بـبطاقـة هوية ابـنها ا

انتمائه لتنظيم داعش.
وقبل سـاعـتـ من إغالق مـراكز
االقـتـراع كـان رجـال ونسـاء في
ديـنة يسـقطون بالـفعل الفتات ا
احلمالت االنـتـخابـيـة وينـزعون
ـعـدنـية أمال في مـنهـا األجـزاء ا

بيعها خردة.

gŽ«œ W1e¼ bFÐ  UÐU ²½« ‰Ë√ w  W —UA*« WOL¼√ ÊËb R¹ q u*« ÊUJÝ
…œdš v ≈ WO½bF*« U¼ƒ«eł√ ‰u×²ð  U² ö «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

الزمان - السنة احلادية العشرون العدد 3035 - 3037 السبت - االثن  28 من شعبان 1439 هـ 12 -14 من ايار (مايو) 2018م
Issue 6035 - 6037 Saturday Monday 12 - 14 /5/2018

d¹—UIðË  öÐUI 10

e∫ موصليون في طابور طويل امام مركز انتخابي d

عدنية من الفتة انتخابية W²∫ صبية ينزعون االجزاء ا ô


