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السليمانية

وبالتالي دولة ايران .
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كـتـبـنـا قبل عـام  وجه نـظـرنـا حول
كـيـفيـة مـواجـهة اخملـطط االمـريكي
الـذي يـريـد ان يـعـيـد هـيـمـنتـه على
ايــران بــاالضــافــة الى احلــصــار و
التـامـر من جهـة وخلق الـفوضى و
احلروب بالـنيابة بـعنوان ( اخلطر
االيــراني بـرسم امـريــكي ) وقـلـنـا :
كتب كـثيـراَ عن ايران مـابعـد الشاه
وإنــتـصــار أول ثـورة إسالمــيـة فى
العصر احلديث البعض قال ان ما
حـدث كـان بـسـبب عـوامـل داخـلـية
كـانت ذات أثــر أكــبــر من الــعـوامل
اخلارجية في هذه التغييرات  فقد
شـهــدت ايــران حتـوالت ســيـاســيـة
مـهـمة بـعد الـتـوجه الى بـناء نـظام
تـــخـــتـــلط  فـــيه الـــقــيـم الــديـــنـــيــة
ـوجبه قـراطـية نـظـام يتم  والـد
الوصـول الى السلـطت الـتنفـيذية
والــتـــمـــثـــيــلـــيـــة عـــبـــر صــنـــاديق
االنـتــخـاب وهــو أمـر فــرض مـبـدأ
الـــتــداول عــلى الــســـلــطــة وحــريــة
الصحافة وتعددها وتشكيل منابر
وجـماعـات سيـاسيـة تطـرح برامج
وتــوجـهــات عـقــائـديــة وسـيــاسـيـة
مـتــبـايـنــة وهـو االمـر الــذي يـعـبـر
عـنه االنـقـسام الـكـبـير الـظـاهر في
ايـــران بــ الـــتـــيـــارين االصالحي
واحملــــافظ وكل واحــــد من هــــذين
الـتـيــارين يـضـم طـيـفــاً واسـعـاً من
االجتـــــــاهـــــــات واجلـــــــمـــــــاعـــــــات
ويــرى الـبـعض أن والـشـخــصـيـات
ـوذجاً الـنـظـام رغم هـذا لـم يـقـدم 
ــواطـــنــة وضــمــان من احلـــريــة وا
حلـقـوق اإلنسـان داخل بـلد مـتـعدد
االعـــراق  فــالـــقـــومـــيــة الـــكـــرديــة
واالذريــــة و طــــوائف مــــذهــــبــــيــــة
وديــنـيـة تـواجه االضـطـهـاد بـشـكل
واضح من اآلكثـرية احلـاكمـة  بدل
ـشـاكـل ركز ـعـاجلـة هـذه ا الـعـمل 
الـنـظـام واليـزال عـلى بـنـاء الـقوات
وتـطـويـر االسـلـحـة  بـذلك لـيـعـطي
ــنــطــقـة أن إنــطــبــاعــا لــدى دول ا
مـاحدث فى ايـران لم يغـييـر شيـئا
جـوهـريـا في سـيـاسـة نـظـام الـشاه
بـالنـسبـة لتـوجهـات احلكـام اجلدد
جتــــاه اخلـــــارج والــــتــــوجــــهــــات

والــعـــمل إلـى إيــجـــاد الـــتــســـويــة
ـقـبـولـة مـعه  ‘بـحـيث بـدأ يـظـهـر ا
راقـب الـوضع أن أوبامـا تصرف
بـاجتــاه عـمل مـرن عـسى أن يـؤدي
تنفذين في طهران الى الى إقناع ا
حتويل قوة ايران الى شريك منتج
يـعــوّل عـلــيه  فــسـعى جــاهـداً إلى
اتــفـاق يـؤدي الى هـذه الـنـتـيـجـة ‘
فـكــان مـشــاركـة االدارة االمــريـكــيـة
بـجــد في مـبــاحـثــات خـمــسـة زائـد
واحـد الــذي ادى الى اتـفـاق نـووي
مع أيران والذي كان من نتائجه ان
تــتـــخـــلـى االدارة االمــريـــكـــيـــة عن
الـضــغط االقـتـصـادي عـلى ايـران ‘
ـقـراطـي ولـكن عـنـدمـا خـسر الـد
انـتـخـاب رئـاسـة االدارة االمـريـكـية
ـرشح اجلـمـهـوري ( وهو وجـاء بـا
تـاجــر وشـريـر ) في نـفس الـوقت ‘
ــســعى يــهــدف بــداء عــمــلــة اوال 
اســاســا تــفـتــيت مــنــجــزات ســلـفه
الــرئـــيس الــســابـق بــاراك أوبــامــا
حــيث ركـز عـلى ان مـا فـعـلـة سـلـفه
مع ايـران هـو صـفقـة تـتـعارض مع
ــصـلــحـة األمــيــركـيــة .وأألن فـعل ا
تــــرامب فــــعــــلــــته وانــــســــحب من
االتـفـاقيـة الـنـووية مع إيـران ونـفذ
مـــاوعــــد به مــــصـــدر الــــشـــر ضـــد
اسـتـقـرار مـنــطـقـة الـشـرق االوسط
لــــصــــالـح ( الــــكــــيــــان الــــعــــبــــري
االســــتـــطـــاني )  ‘و لم يـــؤيـــده اال
ــنــطــقــة الــذين بــعض الــدول في ا
يـــفــضـــلــون حتـــالــفـــهم مع االدارة
االمـريـكيـة رغم كل مـا فعـلـتهـا هذه
االدارة من الــــشـــر جتـــاه شـــعـــوب
ــنــطــقــة وهم واقــفــون دون تـردد ا
ضد كل من يـرفض هـيمـنة االشرار
بـقـيـادة امـريـكـا و لـصـالـح احلـركة
ـية  ‘في ح ان الـصهـيونـية الـعا
احلــــلــــفـــاء الــــتــــأريـــخــــ لالرادة
االمـريـكـيـة في اوربا وقـفـوا مـوقـفا
اشـــرف من مــواقـف هــؤالء االمــراء
...!! بل أن هـــنـــاك تـــوقـع بـــأنه في
حــالــة الــتــزام ايـران بــشــكل ثــابت
باالتـفاقـية فـأن اوروبا ( دول موقع
عــــلى االتـــفـــاق و اعـــضـــاء احتـــاد
االوروبي ) اليـــدعـــمـــون خـــطـــوات
الــتــالــيه مـن االدارة  والـتـي تـؤدي
الى زعزعة السلم و االمن االقليمي

مـنـطــلق مـوقف االدارة االمــريـكـيـة
من التـغيـير الـذي حصل في ايران
والـذي ادى الى ســقــوط حـلــيـفــهـا
اخملــلص شــاه ايــران هــو ضــمــان
مــصــاحلــهــا فـي مــنــطــقــة الــشـرق
هيمن االول االوسط بحيث تبقى ا
فيـها والـقوى االقـليمـية تـوابع لها
مقابل هذا تـقوم امريكا بـحمايتهم
 ‘ومـــــنــــــذ ذلـك الـــــتــــــاريخ 1979
مافعلتها االدارة االمريكية معروف
لــلــجــمـيع  ‘امــا يــجــهض الــثـورة
االيـرانيـة او ان يـؤدي احلـصار او
خلق االزمات بتخطيط مباشرمنها
وبــدعم مـن حــلــفــائــهــا او اشــعـال

احلروب بالنيابة.
  في البـدايه  توريط الـعراق في
احلرب ضدهـا دامت ثمانـية اعوام
واالن فـي ( ســوريـــا ) عــلى أمل أن
جتـبـر القـيادات االيـرانـية لـلـتوجه
نـحــو االدارة االمـريـكــيـة لـلــتـفـاهم
مـعـهـا فـيؤدي بـالـنـتيـجـة ان تـعود
ايران حلـيفة لـها او توزيع االدوار
بـحـيث  يصـل الطـرفـان الى تـفاهم
لـتــقـاسم الــنـفـوس والــهـيــمـنـة في
ـراحل الـتي ـراجـعـة ا ـنـطـقـة و ا
مــــرت مــــنـــذ ذلـك الـــوقـت نـــرى ان
الـهــدف الـثــاني اقـتــرب في بـعض
االنــعــطــافــات ومن خـالل االحـداث
ـــنــــطـــقـــة كـــحـــدث الــــهـــامـــة في ا
افـغــانـســتــان و احـتالل الــعـراق ‘
ولـــكن تـــمـــسك ايـــران بــاولـــويــات
تـوجهـاتهـا االستـرتيـجيـة ليـكون (
ـهيمنة القوة االقـوى ) بدل القوة ا
نـطقـة باالضـافة اقوى من خـارج ا
الى جنــــاح احلــــكـم في ايــــران من
استفادتها من ثغرات في العالقات
الـدوليـة استـطـاع توضـيفـها لـفتح
خــــطـــوط عالقــــات مع دول هـــامـــة
صاعدة كـروسيا والصـ والهند
و الــســيـر بــتــطــويــر بــرنــامــجــهـا
الـــنـــووي والـــصـــاروخي بـــاجتــاه
ــواجــهـة ‘ تــسـلّـح يـبــدل قــواعـد ا
فـــــهـــــذا الـــــتـــــطـــــور وضع االدارة
االمـريــكـيــة  خالل رئــاسـة اوبــامـا
أمـــام خــيــارين  إمــا الـــتــصــعــيــد
والــســعي إلى كـبـح طـمــوح احلـكم
في طهـران  وصوالً إلى إسـقاطه 
أو الــقــبــول به واقـــعــاً مــتــحــقــقــاً

في الــعــراق ســيـاســيــ وطــنــيـ
مــتــنــفــذين  يــدركــون أن تــخــويف
احلس الوطني للـعراقي باحتالل
وســيــطــرة االيــرانــيــ  صــنــاعـة
أمريـكية فى االسـاس طريقـاً إلبقاء
نطقة فى العراق أوالً ومن خالله ا
وضع قــلـق وغــيــر مــســتــقــر حتت

سيطرة طموحاتها.
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اخلــــطـــورة تــــكـــمـن في أن اذكـــاء
مواقف إنـهيار الـثقة وعـدم البحث
ـشـتـركـة بـ إيـران ـصـالح ا عـن ا
ـــنـــطـــقــة لـــيس ودول وشـــعـــوب ا
ــا إخـــتــيـــار إرادة الـــشــعـــوب وإ
مـخــطـطـاً له خـارج هـذه اإلرادات 
حـتى وعــنـدمــا تـأتـي مـقــارنـة بـ
هـيـمـنة ـيـة ا خـطـورة الـقـوى العـا
ــقــارنــة وقــوة إيـــران  تــتم تــلـك ا
بـتـوجـيـهـات األول ومـنـسـجـمة مع
مصـالح أصحـاب القـرار في بعض
ـــنــطـــقـــة كـــان واليــزال ذيال دول ا
ذلــيال المــريــكــا ومــوافــقــة تــمــامـا
ــنـطـقـة  الدامـة هــيـمـنـتــهـا عـلى ا
وعــنـدمـا يــوجه أحـدهم سـؤال إلى
ــــشـــروع الــــقــــار : هل أنت مـع ا
األمـريــكي الــذي يــريــد إعـادة رسم
نطقة من اخلارج ام إنك خريطة ا
ـشـروع اإليـراني الـذي يـهدف مع ا
الى تـقـويض الـدول االقـلـيـمـيـة من
نطق يقول أن الداخل ..? ومع أن ا
ـشـروع اإليـراني هـنـاك ــواجـهـة ا
أكـثـر من خيـار وبـأقل خـسارة  إذا

واألطـــمــاع االقــلــيــمـــيــة عــلى وجه
الــتـحــديــد الــشيء الـوحــيــد الـذي
تــغـيــر من هـذه الــنــاحـيــة هـو : أن
ايـــران الــشـــاه كـــانت تــتـــوجه إلى
ـنــطـقـة حتـقــيق طـمــوحـاتـهــا في ا
ـتــحـدة بــالـتــعـاون مع الــواليــات ا
األمــريـكـيـة بـحـيث كـان أعـداء ذلك
ـصالح الـنـظام يـلقـبـونه بحـارس ا
نـطقة ولـكن النظام االمريكـية في ا
اجلـديـد يـبـحث عـن طـريـقـة لـفرض
الـهـيـمـنـة أو تـقـاسـمـهـا مع الـقـوى
االخــــرى .... خالصــــة الــــقـــول ان
السـياسة االقـليمـية االيرانـية تقوم
ـــصـــالح عـــلى االحـــتــــيـــاجـــات وا
والبحث عن الهيمـنة االقليمية بدل
الـتــعــاون الـبــنـاء  بـل وفي بـعض
االحــــيــــان تـــــمــــارس  ســـــيــــاســــة
براغـماتـية  التخـلو من تـعارضات
ــــانــــات االيـــــدولــــوجــــيــــة مـع اال

علنة.. والشعارات السياسية ا
وفي مـــا يـــخص الـــعــراق كـــان من
الــواضح ومـنـذ بــدايـة احـتالله من
قــبـل امــريــكــا  كـــانت ايــران شــبه
مـرحبـة بهـذا احلـدث رغم عداوتـها
ـعلـنـة  المـريـكـا التي لـقـبـهـا مـنذ ا
سقوط الشاه بالشيطان االكبر الن
عـــنـــد ايـــران (احلـــكـــام) إضـــعــاف
الـــعـــراق أمــــر الزم لإلبـــقــــاء عـــلى
ـنـطقـة ولكن تـوازنات الـقوى في ا
اإلضــعـاف بـدون الـتـقـسـيم بـسـبب
الــتـركـيـبــة الـسـكــانـيـة لـإليـرانـيـ
والتي تـتهدد فـي حالة إنـشاء دولة
كرديـة فى أقلـيم كـردستـان العراق
ولكن االدعاء بأن خروج أمريكا من
العراق يـؤدي إلى حتول هذا الـبلد
إلـى إحـتاللـهــا من قـبل االيــرانـيـ
كالم فـيه مـبـالـغـة  صحـيح أنه في
الـعـراق تـبـاع الـسـلع إاليـرانـية في
كن مـشاهدة الـسياح كل مكـان و
واحلجـاج االيرانـي في كل مـكان.
ـكن مشـاهـدة العـلم االيراني كـما 
الذي يرفـرف فوق مبـنى القنـصلية
االيـرانـيــة من كل ركن في الـبـصـرة
بجنوب العراق وفى أربيل عاصمة
أقليم كردستان ولكن من الصحيح
أيــضـــاً أن عــرب الـــعــراق ورغم أن
ـذهب أكــثـريــتــهم  يــنـتــمــون إلى ا
الشيعي رغم ذلك  ثمة عامل واحد
 ال يــزال قـائــمــا حلــد اآلن بــوسـعه
إيــــقــــاف الـــــتــــوسع االيـــــراني في
الــــعـــــراق وهــــو لــــيـس الــــقــــوات
االمــريــكــيــة بل الــنـزعــة الــقــومــيـة
الــعـراقــيــة من جـهــة و الــغـطــرسـة
ونزعة كره العرب في إيران نفسها
من جــهــة اخــرى وكــان كــثــيــر من
الـسـاسـة احلـالـيـ الـذين  أمـضوا
ـــهــــجـــر في بــــعض االوقــــات في ا
ايــران كــانـوا يــشــعــرون بـحــمــاقـة
ايديولوجية وغـطرسة قومية تأتي
من جـانب رعـاتـهم االيـرانـيـ اذن
بذلك سيكون مـن الثابت أن اكثرية
العراقيـ  يدركونَ جيـدا ان تغيير
االمـريـكـيـ بـااليـرانـيـ هـو لـيس
احلل االفــضل  هــذا بـاالضــافـة أن
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إلى واشـنـطن الـتـي أعـلن رئـيـسـها
دونـالــد تــرامب عن إلــغـاء االتــفـاق
الــنــووي مع طــهـران (+5) عــشــيـة

االنتخابات العراقية.
ومع أن هــذه االنــتــخــابــات جتـري
بـــعــد إعـالن الــنـــصــر عـــلى داعش
وبــعــد الــتـــمــكن من حل مـــشــكــلــة
اســـتــــفــــتـــاء إقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
بـاالنـفــصـال عن الـعــراق وتـسـويـة
ـتعـلقات اخلـاصة بـكركوك بعض ا
ـتـنــازع عـلـيـهـا إلّـا أن ـنـاطق ا وا
ـشاركـة فيـهـا قيـاساً لالنـتخـابات ا
كن السابقة تـعتبر قلـيلة لدرجة 

القول أن عزوفاً ملحوظاً رافقها.
ـصادر الرسمـية أن نسبة وتشير ا
ئة  مع شاركة بـلغت نحو 45 با ا
أن هــنـاك من يــشــكّك بــهــا. وكـانت
االنــتــخـــابــات األولى بــعــد الــغــزو
األمـريـكي لـلـعـراق الـعـام 2003 قد
شـهدت نـسـبة مـشـاركة بـحدود 80
ــئــة (2005) .أمــا االنــتــخــابــات بــا
الثانـية في العام 2010 فقد ساهم
ـــئــة بـــالـــتـــصـــويت نـــحــو 62 بـــا
ـــشـــاركـــة في ووصـــلت نـــســــبـــة ا
االنــتــخــابــات الــثــالــثــة فـي الــعـام

ئة. 2014 إلى حوالي 60 با
جــديــر بــالــذكــر إن من يــحق له
الـتـصـويت هـو 24 مـلـيـون عـراقي
من مــجــمــوع الــســكّــان الـبــالغ 36
ملـيون نسـمة. وشهـدت احملافظات
اجلنوبية والـوسطى أدنى مشاركة
بـعـد الـعاصـمـة بـغـداد الـتي بـلـغت

موضوع " التصويت االليكتروني".
والغـريب إن البـعض طالـب بإعادة
شاركة االنتخابات بـسبب نقص ا
وذهـب بـعـضـهم إلى الــدعـوة عـلـنـاً
إلى أإلبقـاء علـى احلكـومة احلـالية
كحـكومـة لـ " تصـريف أعمـال" وهو
مــــا ورد في بــــيــــان بـــاسـم رئـــيس
القائمة الوطـنية إياد علّاوي الذي
وصف في مــــعــــرض انــــتــــقــــاداته
ــفــوضـــيــة الــعــلــيــا تــعـــلــيــمــات ا
لالنتخابات بالضبابية وهو األمر
الـذي ورد عــلى لـســان الـعــديـد من
ـشـاركـ بـالــعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ا
الـذين يـعـتــبـرونـهـا غـيـر مـسـتـقـلـة
ـا خاضـعـة هي األخرى لـنـظام وإ

احملاصصة.
وتــأتي مـثـل تـلك االعــتـراضـات في
ظلّ نــقص الــثــقـافــة  االنــتـخــابــيـة
ـعــرفـيـة وتـفــشي ظـاهــرة األمـيــة ا
والـتـكنـولـوجـية فـمـا بالك بـاألمـية
األبـجـديـة إضـافـة إلى عـدم الـقدرة
ــــال عــــلـى مــــراقــــبـــــة وجلم دور ا
السـيـاسي وبيع وشـراء األصوات.
وكـان جيـمس ماتـيس وزير الـدفاع
األمـــريـــكـي قـــد حـــذّر من الـــتـــدخل
اإليـراني في االنـتـخـابـات وذلك في
تـصـريح ورد له قـبل نـحـو شـهـرين
من إجــرائـهــا واعـتــبــرهـا ظــاهـرة
مـثـيـرة لـلـقـلق السـيّـمـا بـاسـتـخدام
األموال. وأعلنت إيـران من جانبها
ثمـة دور أمريكي في الـعراق وهذا
ما كـشف عنه واليـتي وكأنـه رسالة

بــعــيــداً عن الـتــأيــيــد أو الـتــنــديـد
وخارج دائرة االتفاق أو االختالف
فـإن االنــتـخــابـات الــعـراقـيــة الـتي
جـرت في  12مــايــو/أيــار اجلـاري
هل ستكون مـحطّة للتغـيير ونقطة
حتـوّل إيجـابي في مـسار الـعـملـية
ــتـعــثّـرة" أصالً أم الــسـيــاسـيــة " ا
أنـــهـــا ســتـــكـــون عــامـل تــفـــجـــيــر
لألوضاع وعنـصر انشـقاق وإرباك

جديد.
مـثل هـذا اجلــدل والـنـقــاش بـشـأن
االنـتـخابـات ونـتائـجـها يـتم الـيوم
بـــــصــــوت عـــــال بـل إن وتــــيـــــرته
ارتــفــعت بــعــد انــتــهــائــهــا وزادت
االتـــــهـــــامـــــات والـــــتـــــراشـــــقـــــات
والتـسقيـطات ب أطـراف العمـلية
الـسـيـاسـيـة لــدرجـة غـطّت أحـيـانـاً
عــلى عــمــلــيــات االخــتـراق األمــني
الــتـي قــام بــهــا داعـــــــش عــشــيّــة
ـزيـد إجـراء االنـتـخـابـات واعـداً بـا

منها.
ومع أن اخلطـة األمنيـة التي أعدّت
حلــــمــــايــــة االنــــتــــخــــابــــات خالل
الـــتـــصـــويـت  اخلـــاص لـــلـــقـــوات
ـسـلـحـة واألجـهـزة األمـنـيـة الـذي ا
ســـبق مــوعــد الــتـــصــويت الــعــام
جنحت في تأم إنـسيابية  األداء
االنـتـخابـي دون عقـبـات أو عـثرات
تُـذكر لـكن الـشكـوك واخملاوف بل
واالتـهـامــات بـالـتــزويـر والـتالعب
بــــالــــنـــتــــائج كــــانت قــــد ســــبـــقت
االنـتـخابـات وخـصوصـاً مـا أثاره

كوّنـات" كما وردت في الـدستور "ا
الــدائم ثــمــاني مــرات ولــيس ذلك
سـوى نـظــام غـنـائـمـي  يـقـوم عـلى
الزبائـنية السيـاسية التي يـنتجها
الـــنـــظــام االنـــتـــخـــابي بـــصـــورته

الراهنة.
وأكّــدت االنـتـخـابــات والـنـتـائج
الـــــتي أفـــــرزهـــــا ســـــوء قـــــانـــــون
االنـتـخـابـات ونــظـام سـانت لـيـغـو
عـدّل) الذي اعـتمـده والذي أثار (ا
جـدالً واســعـاً عـنــد مـنـاقــشـته ألنه
ســيــعـيــد إنـتــاج هـيــمــنـة الــقـوائم
ـا نـفـسـهـا مع الـكـبـيـرة ذاتهـا ور
ـواقع عـلـماً بـعض الـتـبدّالت في ا
بـــأن رؤســـاء الـــكــــتل ســـيـــبـــقـــون
متحكّم بأعـضاء كتلهم وستبقى
الـــعالقـــة بـــيـــنـــهم هي بـــ تـــابع
ومـتبـوع األمر الـذي سـيقف حـجر
عـثـرة أمـام إمـكـانيـة إجـراء تـغـيـير
حــــقــــيــــقي وجــــذري في الــــطــــاقم
ـــا بــــقي نـــظـــام الــــســـيـــاسـي طـــا
االنـــتـــخــابـــات عـــلى حـــاله ألنه ال
ـثل هــذا الـتـغـيـيـر وهـو يـسـمح 
ـسـتوى نـظـام غـيـر موجـود عـلى ا
ــــــانــــــيـــــا الــــــدولي ســــــوى فـي أ
و"إســرائــيـل" ودائــمــاً مــا يــصــمم
لــلـمـجـتــمـعـات االنــتـقـالــيـة ولـيس
ستـقرة التي تريد السير للبلدان ا

قراطية. في طريق الد
وإذا كانت جمـهرة الناخـب كفرت
بـالــطـبــقــة الـســيـاســيــة احلـاكــمـة
شوّهة وهي والعملية السياسية ا
ـشارك باعـتراف قـسم كبـير من ا
ـطاف لم فـيـهـا فـإنهـا في نـهـايـة ا
جتد وسيلـة للتغيـير غير صناديق
االقـــتـــراع عـــلى الـــرغم مـن أنـــهــا
ضـــاقت ذرعــــاً بـــالـــنـــتــــائج الـــتي
تــفــرزهـا لــكن لــيــست لـديــهــا أيـة

بدائل تركن إليها.
ومع أن االنتخابات احلالية جاءت
بــبـعـض الـتــغـيــيــرات خـصــوصـاً
بـإعالن فـوز كـتـلـة مـقـتـدى الـصـدر
ــكن أن يــتــرتب (ســائــرون) ومــا 
عـــــلى هـــــذا الـــــفــــوز مـن نــــتـــــائج
واصـطـفـافـات لـتـشـكـيل احلـكـومة
فـإن هـنـاك عـقبـات جـدّيـة سـتواجه
عملية التغيير منها: هل يستطيع
الـصـدر جتـاوز التـقـاسم الـوظـيفي
الـــذي ســـارت عــــلـــيه الـــعـــمـــلـــيـــة
الـسـيـاسـيـة? وثـمـة سـؤال مـلـغوم:

ئة شاركة نحو 33 با فيها نسبة ا
 وقد تـنافس مـا يقارب 320 قائـمة
وحزباً وائتالفـاً ضمّت ما يزيد عن

سبعة آالف مرشح.
وتعود أسباب العزوف الشعبي
ـــشـــاركـــة في االنـــتـــخـــابـــات عن ا
احلـــالـــيــــة إلى شـــعــــور الـــنـــاخب
بـاخلـيـبـة من الــطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
احلــــاكــــمـــــة إضــــافــــة إلى تــــردي
ــعــاشــيــة والــصــحــيــة أوضــاعـه ا
والــتــعــلــيــمــيــة وعــمــوم األوضــاع
اخلـدمــيـة بـالــبالد. كـمــا أن قـانـون
االنــتــخــابــات صُــمّم بــطــريــقــة من
الــصــعب عــبــرهـا إحــداث تــغــيــيـر
حقـيقي األمـر الذي زاد من إحـباط
الــنــاخب والســـيّــمــا من إجــراءات
فـوضية الـعليـا لالنتخـابات كما ا
تـلــقّى الـنــاخب الـفــتـاوى الـديــنـيـة
بـشيء مـن احلـيـرة فـهي قـالت ولم
تـــــقـل األمـــــر زاد من إحــــــســـــاسه
ـرارة والـلّـاجـدوى وخـصـوصـاً بــا
مـن احـتــمــاالت الــتــزويــر مــثــلــمـا
سـاهم اإلعـالم وخـصـوصـاً مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي في إيـصـاله
إلى مــثل هـذه احلـالـة من الـقـنـوط
والسـيّـمـا وإن الـنـتـائج كـانت شـبه

محسومة سلفاً.
وعكس استـطالع الرأي الذي شمل
شــرائـح مــخـــتــلـــفـــة من اجملـــتــمع
ـــيـــون الــــعـــراقي بــــيـــنـــهـم أكـــاد
ومثقفون وإعالمـيون وجمهور عام
إن تــلك أســبــاب لــلــعــزوف ســواء
كــانت مـبــاشـرة أم غــيــر مـبــاشـرة
خـصــوصـاً بــعـد تـراكـم لـسـلــبـيـات
كثيرة على مدى خمسة عشر عاماً
والــتي تـتــعـلق بــجـوهـر الــعـمــلـيـة
ـواطن الـسـيــاسـيــة الـتي جـعــلت ا
يـفـقـد الــثـقـة بــإمـكـانــيـة الـتــغـيـيـر

اجلذري.
وكــانت الــتــجــربــة الــســابــقــة  قــد
ـانــات لم تـقــدّم شـيــئـاً أنــتـجت بــر
لـلـجــمـهـور بـقـدر مــا حـافـظت عـلى
امتيـازات أعضائـها وعلى العـملية
السيـاسية  التي أقـيمت وفق نظام
احملــــاصـــصـــة الـــذي أســـسه بـــول
ــدنـي األمــريــكي ـــر احلــاكم ا بــر
للعراق ( 13مايو/ أيار 28- 2003
يـونـيـو/حـزيـران 2004) وما زالت
صيـغته هي الـفاعلـة حتت عنوان "
ـقـراطـيـة الـتوافـقـيـة" وتـمـثيل الد

هل سيـتمكن الـصدر تقـليص نفوذ
إيران وجمـاعتها وهـو الذي هتفت
تظاهراته : بغداد حرّة حرّة إيران
بــرّا بــرّا? ثم مــاذا لــو اخــتــار هــذا
ــركب الـصـعـب: هل سـيـؤدي إلى ا
تــفــجـيــر األوضــاع أم يــســاعـد في
حتـقـيق االستـقـرار ويـعيـد الـعراق
إلى محيطه العربي? وبعد ذلك هل
سـيـكــون مـسـمـوحــاً له الـسـيـر في
هــــذا الــــطـــــريق خــــارج الــــدائــــرة
ـتـوافـقـة بـالـتـخادم مع اإليـرانـيـة ا
الـــدائــرة األمــريــكــيـــة فــقــد كــانت
طـــهـــران وواشـــنـــطن الـــداعـــمـــان
األساسيان للعملية السياسية منذ
الـبـدايـة عـلـمـاً بـأن الـطـرفـ كـانا
مــرتـاحــ من أداء رئــيس الـوزراء
حــيــدر الــعــبـادي والســيّــمــا بــعـد
إعـالن  الــــــنــــــصــــــر عــــــلـى داعش
وتـــطـــويق اإلشـــكـــاالت مع إقـــلـــيم
كــردســتـان وإعـالنه عن رغــبـته في
فسدين مع أن محاربـة الفسـاد وا
قائمته خلوض االنـتخابات شملت
أشــخـاصــاً وكــتالً حــامت حــولــهـا

شبهات فساد.
حتى اآلن يبدو أن االصطفافات
ـة والتقـليدية مـا زالت قائمة القد
عــــلـى الـــرغـم من أن اجلــــمــــاعـــات
احملــسـوبـة عـلـى الـتـيـار اإلسالمي
الــســـيـــاسي الــشـــيـــعي والـــســني
حاولت إضـفاء مـسحـة مدنـية على
قوامـها سـواء بإضـافة أسـماء من
دنية أو اجملموعـات الليـبراليـة وا
باستـخدام مصطـلحات تدلّ عـليها
بــهـدف امــتــصـاص الــنـقــمــة الـتي
زادت ضد " التيار اإلسالمي" الذي
وظّـف الـــديـن بـــاجتــــاه ســــيـــاسي
بـل وطـائــفي وهــكـذا بــقـيت ضـيّق
الــقـوائم الــشــيـعــيـة عــلى حـالــهـا:
ســــائـــرون (الــــصــــدر) والـــنــــصـــر
(الـــــعـــــبـــــادي) والــــفـــــتـح (هــــادي
الــعـامـري) ودولـة الـقـانـون (نـوري
ـالـكي) واحلكـمـة (عمّـار احلـكيم) ا
وكـذلك الـقـوائم األخـرى فالـوطـنـية
(سـنّــيـة اجلـسم وشــيـعــيـة الـرأس
وحـــتى لـــو لم يـــرغب الـــقــائـــمــون
عليها فهكذا يتم حسابها) رئيسها
إياد عالوي وتضم سليم اجلبوري
ـــطــلـك وكــتـــلــة الـــقــرار وصــالح ا
السنـية  (خميس اخلـنجر وأسامة

النجيفي) وقوائم سنّية أخرى.

أمـا الـقـوائم الـكــرديـة فـقـد تـوزّعت
هي األخــرى عـــلى نـــحــو  7قــوائم
وشهدت جتاذبات كثيرة واتهامات
مـتبـادلة بالـتزويـر وخصـوصاً في
الـــســلـــيــمـــانــيـــة وكــركـــوك حــيث
تـصــدّرت قـائــمـة االحتـاد الــوطـني
الكردستاني وهي قريبة من إيران
ــقـراطي  فــيـمــا كــان احلـزب الــد
الــــكـــردســــتــــانـي األول في إربــــيل
ودهــــوك ولم تــــفــــلـح قــــوى مــــثل
الـــتــغـــيـــيـــر (كــوران) واجلـــمـــاعــة
اإلسالمــيــة وكـتــلــة اإلصالح الــتي
أسـسهـا بـرهم صـالح رئيس وزراء
اإلقليم سـابقاً وجـماعات أخرى من
ـشــهــد الـتــقــلـيــدي بـ اخــتــراق ا
احلزب (األخوة األعداء) حتى أن
بـــعض االخــــتـــراقـــات الـــســـابـــقـــة
ــا يــعــود األمــر إلى تــراجــعت ور
رحـيل نـاوشـيروان مـصـطـفى زعيم

اضي 2017. كتلة كوران العام ا
ــــشــــاركــــة ــــكن الــــقــــول إن ا
الكرديـة في االنتخابـات كانت أكبر
ـشاركـة الـعربـية وبـاسـتثـناء من ا
ــوصل الـــتي فـــاز فــيـــهــا حـــيــدر ا
العـبادي وتـلك واحدة من مـفارقات
الــســـيــاســة فــإن االنــتــخــابــات لم
حتــــدث تـــغــــيـــيــــرات جــــذريـــة في

اخلريطة السياسية .
من الـــســـابق ألوانه الـــتـــكـــهّن أين
سـيـمـضي الـصـدر لـو كـلّـفت كـتـلته
بتشكيل الوزارة? وبالطبع فإن ذلك
سـيـكـون خـطـوة أولى لـلـخروج من
شـرنــقـة حــزب الــدعـوة اإلسالمــيـة
الـتي لفّ بـهـا الـوزارات مـنـذ الـعام
2005 لــكن مـــثل هـــذا الــتـــغــيـــيــر
ســيــكـون ضــمـن الـتــيــار اإلسالمي
الـشيـعي الذي قـد ال يـختـلف كثـيراً
ـنـطـلـقـات والـتـوجـهات مـن حـيث ا
والــــدالالت عــــمّـن ســـبــــقـه إلّـــا إذا
اعــتـبــرنـا ذلـك خـلــخـلــة واضـعــافـاً
لــعـمـوم الـتـيـار اإلسالمي الـشـيـعي
تـمــهـيـداً حلــلـول تـيــارات وسـطـيـة

أكثر عقالنية.
ربّـمـا يـعـتـمـد األمـر عـلى تـوافق
دولي وإقـــــلــــيـــــمي (واشـــــنــــطن -
كن أن يـكون خـليـجياً طهـران) و
وفي أول تــــغــــريـــدة لــــلــــســــفــــيـــر
السـعودي الـسابق فـي بغـداد ثامر
السبهـان الذي  قدّم تهـانيه للصدر
وقائمـة سائرون فـيما أعـلنت أكثر

من دائـــرة دولــيـــة وأمــريــكـــيــة عن
شـمـول  7من قــائـمـة الــفـتح وعـلى
رأسها قـائد احلشد الـشعبي هادي
الـــعـــامـــري ونــــائـــبه أبـــو مـــهـــدي
ـهــنـدس بــاإلرهـاب وهي رســالـة ا
لــقـــطـع الــطـــريق عـــلى الـــعـــامــري
لـتـألـيف الـوزارة أو فـرض شـروطه
عـليـها بـاعـتبـاره الفـائز الـثاني في
االنـتـخـابـات بـعـد قـائـمـة سـائرون
فــيـمــا إذا اسـتــطـاع الــتــحـالف مع
ـالـكي ومجـمـوعـات أخرى مـقـرّبة ا

من إيران.
وكـشـفت االنـتـخـابـات عـدم قدرة
الــنـاخب عــلى مــحـاســبــة الـفــاسـد
ـــقـــصّـــر فــــقـــد بـــقـــيت الـــكـــتل وا
األسـاسـية مـحـافـظة عـلى وجـودها
سواء زاد أم نـقص وهي جمـيعـها
مـشـاركة فـي العـمـليـة الـسيـاسـية .
ــطـــاف ســيــجــتــمع وفـي نــهــايــة ا
رؤسـاء الــكـتل لـيــتـفــقـوا عـلى ذات
الــصــيـغــة الـتــوافـقــيـة ويــقـسّــمـوا

واقع فيما بينهم:  ا
- رئـاســة اجلـمــهـوريــة لألكـراد أو
ســـيــتم اســـتــبـــدالــهم بـــالــســـنّــيــة

السياسية.
- رئـــاســـة الـــوزراء لـــلـــشـــيـــعـــيـــة
الـسـياسـيـة سـواء اختـاره الـصدر
أم بــقي الـعــبــادي بــشــروط يـوافق
عـلـيـهـا الصـدر خـصـوصـاً إذا كان

هناك تداخل إقليمي ودولي.
ـــان لـــلـــســـنّـــيـــة - رئـــاســـة الـــبـــر
الـسـيـاسـيـة أو ســيـتم اسـتـبـدالـهـا
ــمـــثـل لألكـــراد حـــسب صـــيـــغــة
محاصصة كردية أيضاً فإذا كانت
قراطي رئاسـة اإلقليم لـلحزب الـد
ان فإن رئـاسة اجلمـهورية أو الـبر

لالحتاد الوطني (في بغداد).
وحـــسب بـــعـض الـــتـــكـــهّـــنـــات
ســتـعــود الـكــتل الـشــيـعــيـة وحتت
مزاعم اخلـشيـة من اآلخر لإللـتئام
لتشكيل احلكومة وإذا كان الصدر
قد حتالف مع الشيوعي فهو أراد
ـألوف على طـريقته اخلروج على ا
في الـتعـاطي مع الـشأن الـسـياسي
ولــســان حــالـه يــقــول: لمَ ال إذا هم
وافــقــوا عــلى االلــتــحــاق بــقــائــمـة
شــيـعــيـة قــلــبـاً وقــالـبــاً حـتى وإن

اتخذت اسماً آخر.

{ باحث ومفكر عربي
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بـــعــد أن وضـــعت األقالم الـــذكــيــة
جانـبـا وجفت األصـابع من احلـبر
البنفسجي للناخب العراقي ورغم
ـشـاركـة مـقـارنة مع تـدني نـسـبة ا
الــــتــــصـــويـت لــــلـــمــــتــــســــابــــقـــة
دمــوع.وفـوزهــا  بـلــقب (ذا فـويس
)...يــبــدو أن الــكــثـيــريـن فــضــلـوا
األستفـتاء لدمـوع. .بدال أن يغمس
أصــبــعه في احلــبـر الــبـنــفــسـجي
لـيــشـارك كـحـق دسـتـوري من أجل
ــان أعـلى اخـتــيــار أعــضـاء الــبــر
ــرحــلـة أربع سـلــطــة تـشــريــعــيـة 
شهد سنوات ...فقد يرى مراقبو ا
الــــســــيـــاسـي الــــعـــراقـي أن هـــذه

االنتخابات تميزت بأمور إيجابية
قراطية عمليا حتسب جلانب الد
عـــلـى األرض وحـــتى الـــذي خـــرج
للتـصويت ألحـد أبناء عـشيرته أو
نـاطـقي كان مـكونه الـطـائـفي أو ا
ــــرشح هل هــــو من يـــســــأل عـن ا
الكفاءات والتكنوقراط إضافة إلى
سالمـة ســيـرته الـذاتـيـة مـا يـعـني
االقـتـراب ولو بـنـسب بـسـيـطة من
ـــواطـــنـــة ـــدني ومـــبـــدأ ا اخلط ا
ـدنية مـا يعني من ذهب والدولة ا
االقـــتـــراع  عـــراقـــيــــا قـــبل الـــدين
ـنـاطــقـيـة ــذهب والـقــومـيــة وا وا
خـــاصــة أن عـــددا من الــكـــتل كــان

بعيدا  عن أي محاصـصاتية منها
شـــخـــصـــيـــات وكـــتـل من أقـــصى
الـــيــمــ إلى أقــصى الــيــســار أي
اخلروج إلـى الفـضـاءات الواسـعة
واالنـفــتـاح عـلى كـل اجلـهـات وقـد
حـقـقت تـلك الـكتل نـتـائج مـتـقـدمة
في نـسب األصـوات ...ورغم تـدني
ــئـة و ـشـاركـة بـ  30بـا نـسب ا
أقل حتما يرجع ألسباب من بينها
فــشل الـنــظـام الــســيـاسي في أفق
إجراء التغيير خالل أربع أو حتى
ثــمـان ســنـوات يــضـاف لـهــا فـشل
الــقــانـــون االنــتــخـــابي الــذي هــو
بـجـانـب الـكـتل الـكـبـيـرة الـفـاسـدة
أحــيـــانــا كـــمــا أن ارتـــفــاع إعــداد
ــرشــحــ لـــنــحــو ســبــعــة آالف ا
مقارنة  مع عدد  اجمللس   329ما
يــعــني ضــيــاع أصــوات من يــريـد
ا عـبر عنه تلك الـنسبة التغـيير 
ارسة ـقاطعـة من  الكبـيرة إلى ا
حق دســـــتـــــوري وبــــذلك خـــــســــر
ــقــاطـعــون أربع ســنــوات أخـرى ا
ينتظرون ...مايعني أن مجمل تلك
ـــؤشــرات مع كل تـــلك األصــوات ا
الـتي تطـالب بـإعـادة  االنتـخـابات
ـــزورين ــحـــاســـبــة ا وتـــطــالـب 

ارسة و خطوة إلى ولكنها تـعد 
إمام خـاصة بعـد فشل عـناصر من
الــكــتل الــكــبــيــرة وهي تــعـود إلى
ـان مـنـذ15وبـنـجـاح سـاحق الـبـر
رة كمـا االفالم الهـنديـة أما هـذه ا
رفع الـعـراقـيـون بـوجـهـهم الـكارت
األحمـر وقد سـقطت اسـماء كـبيرة
كانت راسخة وتصرح بثقة من ان
فـــوزهـــا مـــضـــمـــون ولـــكن جـــرت
ـا اليـشـتـهي صـنـاديـق االقـتـراع 
الـبعض بـحـيث وجد نـفـسه خارج
الي ـان ومنـهم من صرف ا البر
مـن الــدانــيـــر واحــيــان الــدوالرات
عــلى احلـــمــلـــة االنــتــخـــابــيــة من
لقـاءات تـلفـازية وصـور كبـيرة في
الشوارع ودعوات الى الوالئم وقد
ـــطـــاعم شـــكــــا احـــد اصـــحــــاب ا
ــشـهـورة فـي بـغـداد عــبـر احـدى ا
الــقـنـوات الــفـضـائــيـة من ان(احـد
ــرشــحــ كــان يــدعــو الى والئم ا
فـــارهـــة  من الـــكـــبـــاب والـــقــوزي
والــتـشــريب يــومـيــا دون ان يـدفع
مـــؤمـال نـــفـــسه بــــالـــفـــوز وبـــعـــد
خـسارته لم يـدفع تـلك الـديون الى
ـال حـمل جـمـال االن )!!او من (هـا

...أو ...دك ...عيني ..دك)..

أخذنـا إعتـبارات الـتأريخ وحـقائق
اجلــغــرافــيــا ومــصــلــحــة شــعــوب
ـنــطـقــة في احلــريـة واإلســتـقالل ا
والـبـنــاء ولـكن الـغـربــيـ الـهـوى
ــشـروع يــعــتــبـرون أن مــســايــرة ا
األمريكي هي أهون الشرين ! وذلك
من خـالل الــــعـــــزف عـــــلى بـــــعض
االوتار الـعاطـفيـة وإثارة احلـماس
جتاه قـضايـا لهـا حسـاسيـة تعرف
ـهـيـمـنـة تـأثـيـراتـهـا عـلى الـقـوى ا
الـتـحريك..وفي الـنـتيـجـة يظـهر أن
واقف تعطي نـتأئج معاكسة تلك ا
ولـصالح تـيـار التـعـصب في إيران
وفــتح الـطــريق لـتــصـالح اآلضـداد
عـلى حـسـاب طـمـوح الـشـعـوب فى
حـــريــة اإلخـــتــيـــار ومن ضــمـــنــهم

الشعب اإليراني .
ـنـتـمـ الى االرادة من هـنـا يـرى ا
ـــنـــطـــقـــة أن احلـــره  لـــشــــعـــوب ا
شتركة أنية ومستقبلية صالح ا ا
بـيـنـنـا وبـ إيــران كـثـيـرة بـحـيث
نــسـتـطـيع من خالل الـتـركـيـز عـلى
ـشتـركـات بـيـنـنـا ودعـمـهـا نـكون ا
مــعــاً قــوة اليــســتــهــان بــهــا  ضــد
الـغـربـاء الـطـامـعـ في اإلسـتغالل
احلـقيـقي لـشعـوبـنا ولـكن نرى أن
الــغــربـاء وفي مــقــدمــتـهم أمــريــكـا
تشجع احلديث عن نقاط االختالف
ومـــايـــبـــعث عــــلى الـــتـــشـــنج وأن
التركـيز األمريكي عـلى خطر ايران
ـنطـقة عمـوماً وعـلى العراق على ا
خــــصـــوصــــاً تــــدخل ضــــمـن هـــذا

البرنـامج وحتى لو فـرضنا وجود
خـطـر ايراني في تـصـرفات الـنـظام
ـــعـــاجلــة احلـــالـي فــأن الـــفـــرص 
ومــواجـهــة هــذا اخلــطــر من خالل
ـنــطــقـة إرادات اخلــيـر لــشــعــوب ا
أسـهل بــكـثــيـر وبـأقـل خـسـارة بل
ـكن إنـهـائـهـا لـصـالح االسـتـقرار
احلقيقي للمنطقة دون تدخل طرف

ثالث .
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بــعـد قـرار تـرامب بــاالنـسـحـاب من
االتـفـاقيـة الـنـووية يـعـتقـد الـبعض
بان ضـرب ايران وتدمـيرهـا يحدث
ا يـسمعون ب حلظـة و اخرى حا
اي موقف متشنج من داخل امريكا
وقف له اي حتى لو لم يكون ذلك ا
عالقة بـاي جهة رسـمية في االدارة
االمـريـكـيـة  يـعــلن اقـتـراب احـتالل
طهـران كما حـصل لبـغداد ....!  لذا
نراهم عادوا الى تصـعيد احلمالت
الـــتــحـــريــضــيـــة ضــد ارادة ايــران
لـيـجعل هـذا الـنهج طـريـقا الشـعال
حـرب بـالـنـيـابـة من قـبل حـلـفـائـهـا
ومــســتــلـزمــات ومــبــررات  اعــطـاء
الـشرعـية لـلـذين سيـحاربـون ايران
بـالـنــيـابـة مـتـوفــر وذي حـسـاسـيـة
ومؤثرة عـنوانه ( الطـائفية ) حتت
اسم هالل ايـراني لتـطويق الـطرف
االخـر ....  ولــكـنــنـا نــرى سـيــكـون
تـوقعة للصراع مع ايران النهاية ا
عناوينها يوحي بالسير (اجلماعي
 –روســـيــــا والـــعــــراق والـــنــــظـــام

السوري وتـركيا وامـريكا من خالل
مـــايـــســـمى بـــالـــتـــحـــالف الـــدولي
ــنــظــمـة احلــاصل عــلى شــرعــيــة ا
الــدولــيــة ) النــهــاء قــوة داعش في
ــنـطــقـة و بــعـد ذلك اعــتـبــار هـذا ا
ــكـــسب اجلـــمــاعي اســـاســاً حلل ا
ـــكن دون ازمـــة ســـوريــــا الـــتي ال
صـــوت وقــوة الــعـــمل الــســـيــاسي
ـؤثــر اليـران لــيـكــون هـذا مــنـفـذا ا
وحـجة لالدارة االمـريكـية االقـتراب
من وضع اسـاس لــتـفــاهم مــبـاشـر
مـعه واعــتـراف اليــران بـانــهـا قـوة
ـكن التعامل مـعها فقط اقليـمية ال
بـروح العـدوانيـة الن بـذلك سيـكون
المريـكا وعلى طـول الصراع  هالك
في اكــثــر من جــبـهــة الن احلــلــفـاء
ـنــطـقـة الــتـقــلـيــدين المـريــكـا فـي ا
مــــقــــتــــربــــ الى حــــافــــة االفالس
والـــتــاثــيــر الـــذي تــريــدهــا االدارة
االمـــــريـــــكـــــيـــــة مـن طـــــمـــــوحــــات
استـــــــــــراتيجـية طويـلة االمد من
خـالل رؤيــــــــــــا مــــصــــدر الــــقـــرار
والـــربح واخلـــســارة كـــمــا يـــراهــا
الطرفـ : مصدر القـرار وجماعات
ضــغط في قــلب امــريــكـا نــبــضــهـا
مــرتـــبط بـــاســــــــــتــقـــرار الـــشــرق

االوسط .
والله اعلم   
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قـــال ( ايـــنـــشــتـــاين ) فـي حــيـــنه :
ـعاصـر أن عضالته ـنا ا مأسـاة عا

تبدو أحياناَ أقوى من فكره.
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بغداد


