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بـعد خـمسـة عشـر عامـاً على غزو
الــعـراق مـن الـقــوات األمــريــكــيـة
وحـلـفـائـهـا والـقـضـاء عـلى نـظـام
احلــــكم فــــيـه دون تــــفــــويض من
مـجـلس األمن وبــعـد سـنـوات من
غــزو لــيــبــيـــا وقــتل زعــيــمــهــا و
الـقـضـاء عـلى نـظـام احلـكم فـيـهـا
وبـعـد سـنـوات من الـعـدوان عـلى
سـوريــا وجتـنـيــد عـشـرات اآلالف
من اإلرهابيـ من أكثر من ست
دولـة وتدريـبهم واعـداهم من قبل
القـوات األمريـكـية واإلسـرائـيلـية
وتـسـلـيـحهـم وإمـدادهم بـاألموال
من قــــبل الــــســــعـــوديــــة وقــــطـــر
واإلمارات وجتنـيد وإغراء بعض
الـعـسـكـريـ وغــيـر الـعـسـكـريـ
ــــتـــــشــــددين الــــســــوريـــــ من ا
الـسـلفـي واإلرهـابـي والـعمالء
بـــاألمــوال الــكـــبــيـــرة لالنــخــراط
ـقـاتـلة بـالـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة 
إخـوانهم أبـنـاء اجليش الـسوري
ـســتــقـر وتــدمـيــر بــلـدهـم اآلمن ا
وبـــعـــد أحـــداث تـــونـس ومـــصــر
والــــيـــــمـن من حق أي عـــــربي أن
اذا هـذه احلروب وهذا يـتسـاءل 
الـــدمــــار وقـــتـل الـــعــــســـكــــريـــ
ـدنـيـ فـي بـلـدانـنــا الـعـربـيـة وا
ــــدن و بــــدم بـــــارد وتــــدمـــــيــــر ا
مـؤسـسـات هـذه الـدول الـرسـمـية
واخلـدمية والـعلـمية والـصنـاعية
والنـفـطيـة والـزراعيـة والـصحـية
وتــدمــيــر وحــدة هــذه الــشــعــوب
وروحها الوطنية وإثارة النعرات
الـقـوميـة والـطـائـفـيـة ? واجلواب
بسيط جـداً فبعد كل هـذه السن
وبــــعــــد كل هــــذه الــــعـــمــــلــــيـــات
الــعــســكــريــة واحلــروب والــقــتل
والـــدمـــار واســـتـــنـــزاف األمـــوال

والـصـرفـيـات الـكـبـيـرة لألسـلـحة
ــعـــدات بـــات هــذا واالعـــتـــدة وا
اجلواب معروفـاً وواضحا ألغلب
أبـنـاء امـتـنـا الـعـربـيـة ولـشـعـوب
الــعــالـم ويــتــلــخص في الــنــقــاط

اآلتية :  
1- وهـو األهم احلـفـاظ عـلى أمن
إســرائــيل ووجـودهــا وإبــقـائــهـا
الدولـة األقوى في مـنطقـة الشرق
همة نـطقة الـعربيـة ا األوسط وا
اقتـصـادياً وعـسـكريـا وجـغرافـياً
فـــمــــوقـــعـــا يــــتـــحـــكـم في طـــرق
ــواصالت الــبـريــة والــبــحــريـة ا
واجلـويـة الـتي تـربط دول الـعالم
شــرقـاً وغــربـاً وشــمـاالً وجــنـوبـاً
نطقة الـعربية هي قلب العالم وا
ومــــســــتــــودع نــــفــــطه وثــــرواته
ـعــدنـيــة األخـرى  ,يــضـاف الى ا
ــــصــــالح ذلك احلـــــفــــاظ عــــلـى ا
ـنـطـقـة وأهـمـهـا األمـريــكـيـة في ا
طبعاً الـهيمنة عـلى منابع  النفط
وطـــرق إمـــداده  واحلــفـــاظ عــلى
أكــــــبــــــر أســــــواق الــــــتــــــجــــــارة
والــصــنــاعــات األمــريــكــيـة (دول
اخلــــلـــيج الـــعـــربـي ) لـــتـــعـــزيـــز
االقتصاد األمريكي باإلضافة الى
اســــتـــمـــرار تـــواجــــد الـــقـــواعـــد
ــنــتــشـرة في دول الــعــسـكــريــة ا
اخلـلــيج الــعـربي وبــعض الـدول
العـربية األخـرى وإلبقاء اقـتصاد
الــعـالم وثــروات الـدول الـعــربـيـة
خــصـوصــا ً الـبــتـرول وأمــوالـهـا
الــــطـــائــــلـــة حتت الــــهـــيــــــمـــنـــة

األمريكية.
2- الـتــخـلص من األنـظــمـة الـتي
كن تـعتبـرها أمـريكا مـارقة وال 
التكهن بأفعالها ونواياها والتي
كانت تشكل تـهديداً مباشراً ألمن

ـصــالح األمــريـكــيـة إســرائــيل وا
ــكن ان تــشـكـل هـذا الــتـهــديـد و
مـســتـقــبالً خـصــوصـاً تــلك الـتي
تـــمــتـــلك ثــروة نــفـــطــيــة هـــائــلــة
واقـتـصــادا قـويـا وأمـواال كـبـيـرة
ـــيــة وعـــقـــوال عـــلـــمـــيـــة وأكـــاد
وإمـكـانـيـات عـلــمـيـة و صـنـاعـيـة
تعليمية وفنية واقتصادية كبيرة
وقدرات عسكرية جـيدة ومتنامية
وكـمـا جـرى لـلـعـراق ولـيـبـيـا وما
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3- ضــــمــــان احلـــلـب األمـــريــــكي
ـسـتـمـر واالسـتــنـزاف الـكـبـيـر وا
ألمـــوال الــــدول الـــعـــربــــيـــة وفي
ـقـدمـة مـنـهـا اخلـلـيـجـية لـكي ال ا
تُسـتَـثمـر هـذه األموال في الـبـناء
والنمـو والتقدم والتـطور العلمي
والـــتــكـــنـــولـــوجي والـــصــنـــاعي
والـزراعي والـتـعلـيـمي والـصحي
واالهـم  تـــطـــور وبــــنـــاء  قـــدرات
عـسكـرية كـبيـرة وصنـاعة حـربية
مــتـطـورة وبــنـاء جـيــوش عـربـيـة
قــويـة تـمــتـلـك أسـلــحـة مــتـطـورة
وحــديــثــة دفــاعـــيــة وهــجــومــيــة
بـــاإلمـــكـــان احلـــصـــول عـــلـــيـــهــا
وشــرائــهــا بــســهــولــة حــتى وان
كــانت أســعــارهــا مــرتــفــعــة جـداً
وبـــذلك يــــخل تـــوازن الـــقـــوة في
الــشــرق األوسط  لــصـالـح بـعض
ـــارقــة هـــذه الـــدول الــعـــربـــيـــة ا
ـيل لـهـا ـتـطـورة و والـغـنــيـة وا
عـــلى حــســـاب إســرائــيل  ,وهــذا
احلــلب واالســتــنــزاف ابــتــكــر له
الـلــوبي الــصــهـيــوني عــدة طـرق
ووسـائل تــنــفـذ مـن قـبل أمــريــكـا
وإســـــــرائــــــيل وبـــــــعض الــــــدول
األوربـية احلـليـفة والـتابـعة لـهما

وبــالــذات بــريــطــانــيــا وفــرنــسـا
وأهمها :

ـتـطـورة أ . عـدم بـيع األســلـحـة ا
واحلـديــثــة الى الــدول الـعــربــيـة
الـغـنيـة وإذا بيـعت لـها مـثل هذه
األســـلـــحـــة يـــتم جتـــريـــدهـــا من
وسـائــلــهـا وأجــهــزتـهــا الــفـنــيـة
ـتـطـورة وتـبـقى مـجـرد أسـلـحة ا
تــقـلــيــديـة فــعــالـيــتــهـا مــعــروفـة
ــكن الــتــصــدي له ومــحــدودة و
بـــســهــولــة وواالهـم أنــهــا تــبــاع
بـنـفس الــثـمن الــغـالي لـلــنـمـاذج
ـتـطـورة وكـمـا يـجري األصـلـيـة ا
f 16  عــــــنــــــد بـــــيـع طــــــائـــــرات
ــصــر والـســعــوديـة األمــريــكـيــة 
واإلمـارات والـعـراق فـهي لـيـست
ـتـلـكـها اجلـيش الـطـائـرة الـتي 
األمـريكـي نعـم إنـها حتـمل نـفس
االسـم والـشــكـل والــنـمــوذج لــكن
يــتم جتـــريـــدهــا من وســـائــلـــهــا
ـتطـورة فـتبـقى طـائرة التـقـنيـة ا
عــاديـة وهـذا يــحـصل مـع جـمـيع
ــعـدات األســلــحــة  واألجـهــزة وا
والــدبــابـــات والــدروع واآللــيــات
وحـتى الـتـجـهـيـزات الـشـخـصـية

القتالية . 
ب . بــ فــتــرة وأخــرى يــخــتـرع
الــلــوبي الــصـهــيــوني تــنـظــيــمـا
مـسـلـحـا مـتـطـرفـا مـغـلف بـغـالفا
اإلسالم ويتم اخـتيـار قائد له من
ضـبـاط اخملــابـرات اإلسـرائـيـلـيـة
كـما هـو احلـال مع تنـظيم داعش
ــســمى أبــو بــكـر الــذي يـقــوده ا
الـبـغـدادي واحلـقيـقـة انه ضـابط
مـخـابـرات إسـرائـيـلي  تـدريـبه
وإعـــــداده من قـــــبل اخملـــــابــــرات
ـهـمـة ويـتم اإلسـرائـيـلـيـة لـهـذه ا
استـقطـاب عنـاصـر هذا الـتنـظيم
ـــتــــشــــدديـن ديـــنــــيــــاً ومن مـن ا
ـعارضـ لـلـدول الـتي سـيـعمل ا
ـرتـزقة من فـيـها الـتـنـظـيم ومن ا
كـل دول الــعــالم ويــتم تــدريــبــهم
بــإشـــراف الــقـــوات األمـــريــكـــيــة
واإلســرائـيــلـيــة أمــا تـســلـيــحـهم
وجتــهــيـزهـم ورواتـبــهم وتــأمـ
احلــواضن لـــهم ومــتــطــلــبــاتــهم
األخـرى فـتضـطلـع به دول عربـية
خلـيجيـة في مقدمـتها الـسعودية
واإلمــارات وقــطــر وبــعــد إكــمـال
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تـــدريـــبـــهـم واســـتـــعـــدادهم يـــتم
إدخــالـهـم الى الـدولــة الــتي يـراد
ــعــارك فــيــهــا إثــارة احلــروب وا
واســتـنـزافـهـا بـشـريـاً وعـسـكـريـاً
واقـــتــصـــاديــاً وتــدمـــيــر بـــنــاهــا
الـتــحــتـيــة واالســتـيـالء ان أمـكن
عــلى جـزء من ثــروتـهـا الـنــفـطـيـة
ــســـلـــحــة وإلشـــغـــال قــواتـــهـــا ا
وتــكـبــيـدهــا خــسـائــر كـبــيـرة في
ـعـدات األشـخـاص واألسـلـحـة وا
وإنـهــاك اقــتـصــاد الـبــلـد بــسـبب
متـطـلـبات احلـرب  وإشـغـال هذه
الـــدولـــة عن بـــرامـج الـــتـــنـــمـــيــة
والـــتـــطـــور والـــتــقـــدم والـــبـــنــاء
واألعـــمــــار وتــــقـــد اخلــــدمـــات
لــشــعــبــهــا والــتــســبب فـي إثـارة
ســخط الــشــعـب عــلـيــهــا بــســبب
اخلــــســـائــــر وتــــدني مـــســــتـــوى
ــعـيــشــة فـيــهـا وكــمــا جـرى في ا
الــعـراق وســوريـا ولــيـبـيــا  الـتي
كـانت تشـكل الـتهـديد األكـبر ألمن

ووجود إسرائيل .
ج . أمـا الـدول الــتي ال تـشـكل أي
تــهـــديــد ألمن ووجـــود إســرائــيل
وحــتـى وان كــانت لـــهـــا عالقــات
مــعــلـنــة أو خــفــيــة مع إســرائـيل
كـالـدول الـعـربيـة اخلـلـيـجـيـة فلن
تـــكــون بــعــيـــدة عن االســتــنــزاف
واحللب الصهـيوني األمريكي بل
هي أهم مشـاريع هذا االسـتنزاف
وهــــذه الـــدول يــــتم إخــــافـــتــــهـــا
وإشـــغــالــهــا بـــاخلــطــر اإليــراني
الـكــبــيـر الــذي يــهـدد أنــظــمـتــهـا
ووجـودهـا  لــهـذا فـهي مـسـتـعـدة
دومــــاً لـــــتــــقـــــد األمــــوال و كل
الـتـسـهــيالت ألمـريـكـا وإسـرائـيل
واالستـمـرار بـاسـتيـراد األسـلـحة
ــلــيــارات الــدوالرات ــعــدات  وا
ـة مـنـهـا سـنـويـاً وحتـديث الـقـد
لــتــعــزيـز قــدراتــهــا الــعــســكــريـة
وصــرف مـــبـــالغ كـــبـــيـــرة أخــرى
لــتــدريب ضــبــاط ومــراتب الـدول
اخللـيجـيـة بشـكل منـتـظم سنـوياً
في أمـريـكا والـدول احلـلـيـفـة لـها
وإقــــامـــة مـــنـــاورات مــــشـــتـــركـــة
تـسـتـخـدم فـيـهـا أسـلـحـة وآلـيـات
ومـعـدات وتـصـرف فـيـهـا كـمـيات
كبـيـرة من االعـتـدة والتـجـهـيزات
تـــدفع أثــــمـــانـــهـــا دول اخلـــلـــيج

ــئــة وفي عـام عـام 2010 (62.4) بـا
ـــــئــــة واالن 2014 بـــــلـــــغت 60 بـــــا
ـــئــــة ومن ذلك اصـــبــــحت 44,5 بــــا
يـتــضح كم كـان الــشـعب مــتـحــمـسـا
حلــكم مـــنــصف يــراعـي مــصــاحله .
وكـم هـي خــــــــــيــــــــــبــــــــــات االمـل في
االنتخـابات الالحقـة والتي لم تبالي

بها الطغمة احلاكمة 
ان نـتائج هـذه االنتـخابـات رغم انها
التـلـبي الـطـمـوح اال انـهـا تـمثـل هزة
لـلـعـمــلـيـة الـسـيــاسـيـة في الـعـراق .
وتعـتـبر مـرحـلة مـفـصلـيـة من تاريخ
العراق احلديث . لكونها قد اضعفت
كــثـيــرا الـنــهج الــطـائــفي الــذي كـان
سائدا في االنتخابات السابقة . كما
ان فـوز قائـمـة السـائرون الـتي تضم
الــصـــدريـــون واحلـــزب الـــشــيـــوعي
رتبة االولى ومدنيـ وتكنوقـراط با
يعـتـبـر نصـرا لالصالح الـسـياسي 
وانـتـصـارا لـشـريـحـة الـفـقـراء . كـمـا
ســيـجـعـلــهـا في مـوقع تــفـاضـلي في

اختيار رئيس الوزراء القادم 
 اليـحق لـلكـتل الـسيـاسيـة واالحزاب

امـا الـقـوائم الـسـنـيـة الـسـابـقـة فـقـد
انـقـسمت وتـوزعت هي االخـرى على
الـــعــديــد مـن االحــزاب مــثـل قــائــمــة
الــقــرار والـــوطــنــيــة وقــوائم اخــرى
متـفـرقة حـسب احملـافظـات  . ويـبدو
ــتــنـــافــســة قــد ان مـــأزق االحــزاب ا
انــعـكس عـلى الـنـاخــبـ فـهم ايـضـا
تـوزعـوا عـلى نـفس االحـزاب والـكتل
الفاشـلة . فجاءت نتـائج االنتخابات
بـنــسب مــتـقــاربـة لـالحـزاب والــكـتل

شاركة فيها. ا
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ان نسـبة التـصويت احلالـية توضح
ـشـاركة ـواطنـ عن ا مـدى عـزوف ا
ـا يــدل عـلى فــيـهـا ومــقـاطــعـتــهـا 
واطنـ من مجمل العملية استياء ا
ـسـؤول الـسـيـاسـيـة وسـلـوكـيـات ا

اني وفساد اغلبهم . والبر
قـاطـع تـفوق  حيث كـانت نـسبـة ا
ـــئــــة. اي ان نـــســـبـــة عـــلى  55 بـــا
ـئـة ـشـاركـ فـيـهـا اقل من  45 بـا ا
في حـــ ان هـــذه الـــنـــســبـــة كـــانت
ئة وفي فـــــــــــي عام 2005 (69) با

ـانـية الـعراقـية في االنتـخـابات الـبر
لعام 2018 الختيار 329 نائبا . 

تــقــدم  7000مــرشح تـــوزعــوا عــلى
 180حزبا . 

ومـن هـذا الــعــدد يــتــضح ابــتـداء ان
الشعب العراقي لم يتوافق على رأي
ا يـجب ان جـمـعي او فـكـر مـشـتـرك 
يكـون عليه مـستقـبل العراق . ولذلك
جنـد ان االحزاب والـتكـتالت الفـائزة
توزعت بـ حتـالف الـنـصـر والـفتح
وســـائـــرون والـــوطـــنـــيـــة  والـــقــرار
الــــعـــراقـي وغـــيــــرهــــا من االحـــزاب
ــنـــاطــقـــيـــة اضــافـــة الى االحــزاب ا
الـكــرديــة الــتي خــيـم عــلـيــهــا شــبح

مابعد االستفتاء الفاشل.
 وجـاءت هـذه الــتـحـالـفـات اجلـديـدة
اثــر صـراعـات وانـقـســامـات حـزبـيـة
كــبــيـــرة حــيث خــرج حــزب الــدعــوة
بـقـائـمتـ مـنـفصـلـتـ ومتـبـاعـدت
ـالكي . كما قائـمة العبـادي وقائمة ا
انــــقــــسـم اجملــــلس االعــــلـى ايــــضـــا
بقائمت همـا احلكمة لعمار احلكيم

واجمللس االعلى لهمام حمودي . 

ـــرة االولى الـــتي تـــطــالب لـــيــست ا
عادلة اجلماهير بـاخراج ايران من ا
الـسـيـاسـيـة في الـعـراق حـيث هـنـاك
حــركـة شـعـبـيــة قـويـة ومـتـزايـدة في
ــــنع الـــتـــدخالت اوســـاط الـــشـــعب 

االيرانية في الشؤون العراقية 
شــعـرت ايـران ان مــوقـفـهــا سـيـكـون
ضــعـــيــفــا بــعــد هـــذه االنــتــخــابــات
فارسلت قاسم سلـيماني في محاولة
لــتــحــقــيق مــكــاسب عــلى الــســاحــة
الـــعــــراقـــيــــة من خـالل اســـتــــمـــالـــة
الـــــصــــدريــــ الى  قــــوائـم الــــفــــتح
والـنـصــر ودولـة الـقـانـون واحلـكـمـة
لـتـشــكـيل الـكــتـلـة االكــبـر عـلى غـرار
الـتحـالف الـوطني الـسابق .  ويـبدو
انـها لم تـنـجح في ذلك لعـدم جتاوب
كــتـلـة الـسـائــرون مـعـهـا . وحلـراجـة
مــوقف رئـيس الــوزراء رئـيس كــتـلـة
ـثل الـنصـر من احلضـور فارسل 

عنه  .  
وفي حالة فشلـها في حتقيق حكومة
ــا سـتــقــوم بــفــتح مــوالــيــة لــهــا ر
جـبـهـات داخـلـيـة جـديـدة واستـغالل
الـصـراع عــلى الـسـلـطـة خلـلق حـالـة
فوضى تـسـتـطيع من خاللـهـا تنـفـيذ
ـا اجــنــداتـهــا الــتي لم تــتــحــقق . 
يـتـوجب عـلى اجلـمـيع احلـرص على
اســتــتــاب االمن وعــدم فــسح اجملـال
الي نـــزاع او صــــراع يــــجــــرنــــا الى

منزلقات خطيرة 
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ـتـحـدة وفـيـمــا يـتـعــلق بـالـواليــات ا
االمريكيـة فقد حضر بـيرت ماكغورك
ــبـعـوث الــرئـاسي الـى الـعـراق في ا
ـا يدل الـيـوم الـتـالي لالنـتـخـابـات 
عـــلى االهــتــمـــام الــكــبــيـــر المــريــكــا
بـــالـــعـــراق ونـــظـــام احلـــكـم الـــقــادم
وللوقوف امام الضغوطات االقليمية
بشأنه الداخلي وخصوصا االيرانية
مـنــهـا  ولـتـرتــيب الـوضع الـداخـلي
ا للعراق بعد االنتـخابات النيابية 
يـنـسجم مع الـسيـاسة االمـريكـية في

نطقة  ا
ومن ذلـك يــبـــدو ان هـــنـــاك تــســـابق
مـحـموم بـ احلـكـومـت االمـريـكـية
وااليـرانـية لـضـمـان تشـكـيل حـكـومة
مـوالــيــة لـهــمـا قــبل االخــرى . ولـكن
يبدو ان الضغط الداخلي في العراق

سـيـحقـق جناحـا الول مـرة اذا ما 
االتفـاق على تـشكيل حـكومة مـقبولة

باحلد االدنى .
 وبـــعــكـــسه ســـيـــتم تـــقـــد مــرشح
تـوافـقي  وفي هـذه احلـالـة سـيـكون
مـرشـحا ضـعيـفا اليـقوى عل حتـقيق
اي اجنــــاز مــــهـم عــــلى الـــــســــاحــــة
الــعــراقـيــة  وعــنــدئــذ لن يــبق امـام
االسـتــيــاء الــشــعـبـي الـكــبــيــر الـذي
افـرزتـه االنـتـخـابــات االخـيـرة سـوى
االنــتـــفــاضـــة واســقـــاط الــعـــمــلـــيــة
الـسياسـية بـرمتهـا حيث لـيس هناك
اربع ســنــوات اخــرى لـلــشــعب لــكي
يضـيـعـها فـي الظـلم والـقـهر . . وكل
االحـــــتـــــمـــــاالت واردة فـي الـــــوضع

ستقر العراقي القلق وغير ا

شـاركـة باالنـتـخابـات الـطعـن فيـها ا
الن جــمــيـع من ســاهـم بــالــعـــمــلــيــة
الــســيـــاســيــة كــان قـــد صــادق عــلى
اخـتـيـار مـفـوضـيـة االنـتـخابـات رغم
كونـهـا غيـر مسـتـقلـة فـعال وبالـتالي
فـهم جـمـيـعــا يـتـحـمـلـون مـسـؤولـيـة
ضعـفـهـا او تـهاونـهـا في اخلـروقات
االنـــــتــــــخــــــابـــــيــــــة ومع ذلـك جنـــــد
االعتراضـات على نتائج االنـتخابات
تـتـزايــد يـومـا بــعـد يـوم  ويــسـتـمـر
فـوضيـة من قبل الـتشـكيك بـنزاهـة ا
كل االحزاب والتحالفات اخلاسرة
بـعـد هـذه االنتـخـابـات يـتـطـلب االمر
تــغـــيـــيــرا فـي الــبـــرامج واخلـــطــاب
ــســتـــقــبــلي لــلــحــكــومــة االعالمي ا
الـقادمـة وجـعله مـتوازنـا في الداخل
واخلــــارج   لــــتــــجـــــنب مــــخــــاطــــر
ـنــطـقـة الـصــراعـات احملــتـدمــة في ا
والن كال من امــريـــكــا والــســعــوديــة
وايـــران لــهم مـــصــلــحـــة في الــشــأن
الــعــراقي . ولــكـن ايــران لــيــست في
ــكـنـهــا من فـرض اجــنـدتـهـا وضع 
عــلى الــعــراق االن خــصــوصــا بــعـد
انسحاب امريـكا من االتفاق النووي
ا سـتقوم بعملية  خللط . ولكنها ر
االوراق بــــــــعــــــــد اعـالن نــــــــتـــــــــائج
االنــتـخـابـات الـنـهـائـيـة . خـصـوصـا
وان هنـاك تيـارات شـعبـيـة معـارضة
لـتـدخـلــهـا الـسـافــر بـشـؤون الـعـراق
الـداخـليـة واخلـارجيـة  وبـالرغم من
ـيل نـحو انـها تـعـتقـد ان الـعـبادي 
امـريـكــا اال انـهـا التــسـتـطــيع تـقـد
ــالــكي هــادي الــعــامــري او نــوري ا
كـمــرشـحــ لـرئــاسـة الــوزراء لـعـدم
تـمـتـعـهـمـا باي مـقـبـولـيـة من جـهات
عـديـدة . اضـافـة الى ان ايـران تـدرك
جــيــدا ان ســحب الــبـســاط من حتت
اقــدام الـصـدريــ وعـزلــهم سـيـؤدي
الى انــتــفـاضــة شــعـبــيــة عـارمــة قـد
تـطـيح تـمـامـا بالـعـمـلـية الـسـيـاسـية
والــتي هي اسـاســا قـائـمــة عـلى كف
عفـريت . والـصـدريـون قـادرون اكـثر
من غـيرهم عـلى التـحشـيد  وحتـقيق
طموحاتهم  وذلك من خالل التنظيم
الـدقـيق الذي يـتمـتـعون به ولـوالئهم
ـطــلق لـلــسـيـد مــقـتــدى الـصـدر . . ا
ولذلك فان رئـيس الوزراء احلالي قد
يـكون له حـظا اوفـر لواليـة ثانـية اذا
ا مـاحتـالف مع كتـلـة سائـرون . ور
يـــســـتـــطـــيع من خـاللــهـــا اخـــتـــيــار
الـعـنـاصـر الـكـفـوءة وتـنـفـيـذ خطـطه
ؤجـلـة بـسبب ضـغـوطـات االحزاب ا
قـابل فان ـتـنفـذة في العـراق  وبـا ا
كتـلة سائرون سـتجد حتـالف النصر
اقـرب الكـتل الـكبـيـرة الـيهـا  والنـها
التمـلك مجاال واسـعا للـمناورة حيث
انها التتفق مع حتالف الفتح وال مع
عـدوهــا الـلـدود دولـة الــقـانـون الـتي

الكي  يرأسها ا
في اول تــظــاهــرة لـلــصــدريــ بــعـد
فــوزهم الـكــبــيـر بــاالنـتــخــابـات رفع
ـتظاهـرون شعـارات معـادية اليران ا
طـالبتـها بـاخلروج من الـعراق وعدم
الـتـدخل بـشـؤونه الـداخـلـيـة . وهـذه
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ان اتـخاذ الرئـيس االمريـكي ترا مب  قـرارا بنـقل السفـارة االمريـكيـة الى القدس  ,هـو امعان
في اهمـال موضوع القضـية الفلسطـينية واسنـاد التعامل العنـصري للكيـان الصهيوني وعلى
هـذا النـحو تـسـير االدارة االمـريـكيـة  فالـرئـيس االمريـكي مـختـلف عن االدارات الـسابـقة في
تعامالته مع االخر  ,وهكذا بدا في سياساته . نعم. هو رجل اعمال ولديه اموال عينية ونقدية
ولـكن ال يـعـني انه رجل اعـمـال نـاجح وهـو ليس سـيـاسـيـا كـذلك لـكـنه كـان عـضـو في احلزب
اجلمهوري  ,وخالل فـترة حكمه القصيرة وجه ضربتـ عسكريت الى سوريا  وانسحب من
االتـفاق الـنووي واتـخـذ قرارا بـنقل الـسفـارة االمـريكـية  الى الـقدس  ,وكل هـذه االحـداث وما
سـبقها من فعـاليات وانشـطة  من خاللها يـعطي مؤشرات عـلى ان هذا الرئيس لـيس سياسيا
ــيل الى الـسالم  ,ان هـذا الـقـرار  قـرار يــسـتـفـز الـدول االسالمـيــة قـبل الـدول الـعـربـيـة وال 
والـدول  العربية قـبل الفلسـطيني  ,ويـدل داللة واضحة عـلى ان االدارة االمريكيـة ليس لديها
اد نى  تـفكير في حل مـشكلـة موضوع الدولـة الفلـسطيـنية ولم يسـمع مرة واحدة حتـدث فيها
الـرئيس االمريكي  احلالي عن موضوع الدولة الفلسـطينية . ويضيف الى نقل السفارة اجراء
احتفال في مدينة القدس وهذا االحتفال رافقه سفك دماء ابرياء من الشعب الفلسطيني  ,فمأ
ـقراطية زوجـا بدم االبرياء   ,اهـذه هي الدولة الـتي تدعي الد ن  يحـتفل واحتـفاله  بـالكم 
مـزوج بدم االبـرياء الـعزل وتـعاقب االخـرين بـحجـة انتـهاك حـقوق االنـسان  ,فـهل االحتـفـال ا
حــقــوق انــســان وهل انــتــهــاك هــويــة الــقــدس ذات الــوضع الــدولـي اخلــاص حــقــوق انــسـان
دح الـسفاح نتـنياهو لك بانك ـقراطية ايهـا السيد تـرامب  ام انك تشعر بـاالرتياح االن  ود
شـجـاع . لــقـد شـوهت االدارات االمـريــكـيـة عـلى  مـدى  73عـامــا مـا يـعـنـيـه حـقـوق االنـسـان
بل تساندون اجملرم والقتلة لقتل االبرياء من اجل اشغال وشـوهت ما يعنيه االمن والسالم 
احلـكـومـات واسقـاطـهـا تـلك الـتي ال تـسـيـر في الـركب االمـريكي  ,وتـسـرقـون امـوال مـواطني
الـدول التي تفرضـون سيطـرتكم عليـها  وانشـأ داعش  وسميتـموهم مجـاهدين وعد  مرة
ال والسالح اخـرى ال اطالق تسميـة دا عش وهكذا حسب احلـاجة لهؤالء الـقتلة  ,تـمدوهم با
احـيانـا وتضربـون مواقع وهـميـة احيـانا اخـرى  على اسـاس انها مـواقع لدا عش  ,هـكذا هي
ـلك سالحـا  وهو مـجـاور لكـيان سـيـاسـاتكم  ,اال تـعلـمـون ان الشـعب الفـلـسطـيـني اعزل ال 
لك اكبـر ترسـانة نـووية  في الـشرق االوسط  بل تتـخذون الـفيـتو ضد اي مـدجج بالـسالح و
قـرار ادانه  للكـيان الصـهيوني وانـتم تعـلمون ان قـرارات االدانة ال تسـاوي احلبر الـذي كتبت
صري به ولـم تذكروه يوما  ,ومـا الذي فعلتـموه للفلـسطينيـ بعد ان مر على زيـارة الرئيس ا
الـراحل انـور الـسـادات اربـع عـامـا وبـرعـايـة امـريـكـية   ,وفي وقـتـهـا  كـانت الـدول الـعـربـية
بـادرة العربـية حلل القـضية رافـضة للـزيارة لـكنهـا بعد عـدة سنوات  ,قـدمت مبادرة سـميت ا
ا يقوله العرب ,فما اسباب ذلك الفلسطينية لكن الكيان الصهيوني تصرف وكانه غير معني 
 ,انه الـتفكك العـربي وغياب الوحـدة العربيـة واالتصاالت مع هذا الـكيان لبـعض الدول وغياب
نطقة العربية, وحـدة الكلمة العربية  ,واالمـر االهم ان  امريكا تهم على مفاصل كـثيرة في ا
نطقة   ,وبـعد ..... ما هو رد  فـعل العرب على نقل حـيث تمتلك قـواعد عسكـرية متوزعـة في ا
ـتعمد وبإصرار لألبرياء من ابـناء الشعب الفلسـطيني  .  بلجيكا السـفارة واالحتفال والقتل ا
استـدعت سـفيـر الكـيان الـصهـيـوني حول مـأساة غـزة واحملكـمة الـدولـية اعـلنت انـها سـتتـخذ
االجـراءات بـصـدد مـأساة غـزة وتـركـيـا طـردت  الـقـنـصل الـصـهـيوني ,وكـمـا ورد عـلى لـسان
ـثلي الدول االعـضاء في مجلس  االمن الـدولي بجلـسته الطارئـة يوم الثالثاء ـتحدث من   ا
وافق 15 من الـشهر احلـالي ادان اجلمـيع التصـرفات الهـمجـية للـكيـان الصهـيوني وأدانوا ا
ثل الـكيـان اجملرم ثـلتـهـا و تـحدة االمـريـكيـة لوضع الـقدس الـدولي  عـدا  خـرق الواليـات ا
واعـتبروه خـرقا فـاضحـا وال ينـسجم مع االدعـاءات االمريـكيـة التي يـعرف الـغرب قبـل غيرهم
قابل ما لذي فـعلته الدول الـعربية او ما هـو رد فعلها ,هـناك مؤتـمر قمة زيـفها  وبطالنها  ,بـا
عـربي يتضـمن جدول اعـماله قضـايا عـدة  ولكن ما الـذي تفـعله القـرارات التي ال جتـد فرصة
لـلتطبيق او ان تكـون ذات نتائج مفيـدة  ومن ب هذه القضـايا هي قضية الـقدس واالنتهاكات
الـصـهــيـونـيـة وهــنـاك مـوضــوع يـبـدو انه يــتـكـرر ومــضى عـلـيه 48 عـامــا هـو احـتالل اجلـزر
االمـاراتـيـة الثالث ,فـمـا الذي حـصل مـازالت اجلـزر محـتـلـة من  قبـل ايران مـنـذ عام 1970
كـمـاهي قـضـية فـلـسـطـ الـتي تـمـتـد من عام 1948 او انـتـهـاك االراضي الـعـراقـية مـن قبل
الــقـوات الــتــركـيــة  مـنــذ اكــثـر من ثالث  اعــوام  وحــجب مـيــاه دحـلــة والــفـرات .   مــثل هـذه
ـوقف سـواء مع امـريـكا ـشـكالت حتـتاج الى اجلـديـة والـتـكـاتف الـعـربي ووحـدة الكـلـمـة  وا ا
وضوعات والـكيان  الصـهيوني الـذي تدعمه او مـفاوضات جـدية مع تركـيا وايران كل حـول ا
ـطــلـوب مـوقف حــازم كـقـطع الـتـي تـخص الـدول الــعـربـيـة  ,وحتــديـدا الـعـراق واالمـارات   ,ا
قدمة الى امريكا والكيان الصهيوني من بعض الدول  ,هناك العالقات او حجب التسهيالت ا
كن اللجوء اليها  ,الـقدس مدينة لها وضع خاص ويجب ان يحترم وعلى من وسـائل مجدية 

يدعي احترام القانون الدولي ان يحترم هذا الوضع اخلاص . 

العربية .
د . وفي هـذا اإلطـار فــان الـلـوبي
الصهيوني وأمـريكا تسعى دوما
لــــغض الـــنـــظـــر عـن عـــمـــلـــيـــات
الــتــســلــيح الــكــبــيــرة وتــطــويــر
دى وزيادة الصواريخ البـعيدة ا
سلحـة اإليرانية قدرات القـوات ا
 بـل هي الــتي تــســمح وتــســاعـد
إيــــران فـي ذلك وبــــاالتــــفــــاق مع
إيران لكي تـخوف الدول الـعربية
اخلــلــيــجــيــة بــخـطــر ( الــبــعــبع
اإليـــراني ) بــاســتــمـــرار لــتــبــقى
تــسـتــنــزف هـذه الــدول من خالل
تـــصــديـــر األســـلــحـــة واالعـــتــدة
ـعــدات واآللـيـات سـنــويـاً لـهـا وا
جملــــابــــهـــــة اخلــــطـــــر اإليــــراني
ــسـتـمــر واإليـحـاء ــفـتـرض و ا ا
لــلــدول اخلــلـــيــجــيـــة بــأنه قــائم

ومتوقع .
هـ .  وهــكـذا يــجــري الــتــنـســيق
والـتــعــاون بــ إيـران وأمــريــكـا
وكل من يــقـول ان أمــريـكــا عـدوة
إليــــــران فـــــــهــــــو واهم وســــــاذج
والـشـواهـد جــلـيـة وواضـحـة في
هـــذا األمــــر نـــعم نــــحن نــــســـمع
تـصـعيـدا إعالميـا وحـربا كالمـية
فــقط بـاسـتــخـدام الــقـوة من قـبل
إســرائــيل وأمــريــكــا ضــد إيــران
وبــالـعــكس فــهل حـدث مــثل هـذا
الشيء مـنذ الـثورة اإليرانـية عام
لـقـد 1979 وحـتى أيـامــنـا هـذه  ,
قــدمت إيــران تـســهــيالت كـبــيـرة
لـلــقـوات األمـريـكـيـة عـنـد غـزوهـا
لــلــعـراق وبــشــاهــدة عـســكــريـ
أمــريـكــيــ فــالــطــرفــ أمــريــكـا
وإيـران مسـتـفـيـدتـان من االتـفاق
الـسـري بـيــنـهـمـا إلبــقـاء الـعـراق
ضــعـيــفـاً مــفــكـكــا وإبـقــاء الـدول
الـــعــربـي اخلــلـــيــجـــيــة خـــائــفــة
ومـتـوجـسـة من اخلـطـر اإليـراني
ــتـصــاعــد ولــهــذا فـان الــدائم وا
أمــريـكـا تــسـمح إليـران بــتـطـويـر
أســلـحــتـهــا وزيــادة تـرســانـتــهـا
احلـــربــيـــة وتــطـــويـــر قــدراتـــهــا
الـعسكـرية لـتكون قـوة مؤثرة في
منطقة اخلليج العربي احلساسة
ودون ان تــــشـــــكل أي تـــــهــــديــــد
حقيقي إلسرائيل لكن للتدخل في
الـدول الـعـربـيـة وفـرض الـوجـود

اإليرانـي العسـكري واالقـتصادي
فــيــهــا وإبــقــائـهــا تــدور في فــلك
السياسة اإليـرانية باإلضافة الى
اسـتـنـزافــهـا مـالـيــاً واقـتـصـاديـا
وجـعـلـهـا سـوقــا لـصـنـاعـاتـهـا و
صــادراتــهــا األخــرى لــتــعــزز من
خاللـــهـــا اقـــتـــصـــادهـــا وتـــمــول
عـــمـــلـــيـــات تـــطـــويـــر قـــدراتـــهــا
الــعــســكــريــة وكــمــا يــحــصل في
العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
4- إذن هـي مـــــؤامــــــرة كـــــبـــــرى
يـــقــودهــا الــلــوبي الــصــهــيــوني
ـتــنـفــذ والـقـوي تــشـتـرك فــيـهـا ا
أمريكا بقـوة وحلفائها من الدول
الغربـية وعمالئـها من حكام دول
اخلــــلــــيـج الــــعــــربــــيــــة وإيــــران
السـتنـزاف قدرات امـتنـا العـربية
ــقــدمــة مــنــهــا الــبــشــريــة وفي ا
ــالــيــة ونــهب واالقــتــصــاديــة وا
ثــرواتــهــا خـصــوصــا الــنـفــطــيـة
وإلبقـائهـا متخـلفة عن ركب األ
تـطورة ضعـيفة مقـسمة مـنهكة ا
و مـستنـزفة مـالياً مـدنها وبـناها
الـــتــــحـــتــــيـــة ومــــؤســـســــاتـــهـــا
ومــشـاريــعــهــا اإلســتــراتــيــجــيـة
واقتصادها وصنـعتها وزراعتها
مــــدمــــرة حتـــــتــــاج الـى مــــئــــات
ــلــيــارات من الــدوالرات إلعـادة ا
األعــمــار والــنــهــوض من جــديــد
مـــهـــددة بـــالـــتـــقــســـيـم الــعـــرقي
والـــطـــائــفـي ومــشـــغـــولـــة دومــا
ــعـــارك واإلرهــاب بـــاحلـــروب وا
والــتـهــديـد اخلــارجي غــارقـة في
ـديـونـيـة وإلبـقـائـها الـقـروض وا
سـوقــا لـلــصـنـاعــات الـعـســكـريـة
األمريكية واإلسرائيلية والغربية
ولـغيـرها من الـصنـاعات األخرى
الــتي تـــمــكــنت أمــريــكــا والــدول
الــغـربــيـة من خاللــهـا من تــقـلـيل
نـسب الـبطـالة بـشـكل كبـير ورفع
ـعــيــشـة لــشــعـوبــهـا مـســتــوى ا
وتقليل الضـرائب على مواطنيها
ـعـدات الن صـنـاعــة األسـلـحـة وا
فـي أمـريـكــا والـغــرب ال تـقــتـصـر
صانع العسكرية بل هناك على ا
مـصــانع مـدنـيـة تـابـعـة لـشـركـات
كـــبـــرى وصــغـــرى تـــشـــتـــرك في
تــصـنـيـع أجـزاء مــهـمــة وتـقــنـيـة
لـلـطائـرات والـصواريخ واآللـيات

واألســلــحــة األخــرى وكــلــمـا زاد
اســتـيـراد الــدول اخلـلـيــجـيـة من
ــعــدات تـزداد هــذه األســلــحـة وا
أربـاح هذه الـشـركات وتـستـقطب
أعـدادا كبـيرة من األيـدي العـاملة
فــتـقـلل مـن نـسب الـبــطـالـة وهـذا
الـذي يحـدث في أمريـكا مـنذ عدة
ســــنــــوات حــــيث ازدادت أربــــاح
الــشــركــات األمــريــكــيــة الــكــبـرى
وانخـفضت نسبـة البطـالة بشكل

كبير. 
wÐuK « V —

5- والـسؤال الـذي يـثار هـنا الى
مـــتـى تـــبـــقى بــــعض األنـــظـــمـــة
الـعـربـيـة تسـيـر في ركـب اللـوبي
الصهيوني والسـياسة األمريكية
وتـتـآمـر مــعـهـمـا لــتـدمـيـر الـدول
الـعــربــيــة الـشــقــيـقــة لــهــا وقـتل
شـعــوبـهــا واسـتــنـزاف قــدراتـهـا
وتدمير مدنها وكل مؤسساتها و
بنـاها التحـتية التي بـنتها خالل
أكثـر من ستـ عاما من الـبناء و
ـضني والـشاق وجتويع الـعمل ا
وتهـجيـر شعـوبـها وتـفكـيك عرى
التماسك اجملتـمعي فيها واثارت
النعرات القومية والطائفية التي
تـشكل  اخلـطر األكـبر الـذي يهدد
كـيـان الـدول العـربـيـة وشـعـوبـها
ـنعها من وأمنـها ومستـقبلها و
ــتــطـورة الــلــحـاق بــركـب األ ا
الـتي تسـتـغل مواردهـا وأموالـها
وقـــدراتـــهــا لـــلـــبــنـــاء واألعـــمــار
وتـــطــويــر كـل مــجـــاالت احلــيــاة
االجـتماعـية والعلـمية الـتعلـيمية
والصحية والصناعية والزراعية
واالقتصادية والفنية والترفيهية
وتقد ارقي اخلـدمات لشـعوبها
بــــــدال مـن احلـــــــروب والــــــقـــــــتل
والـتـدمـيــر والـتـجـويع واإلرهـاب

والتهجير? 
والى مــتى يــبـــقى أغــلب الــقــادة
الـعرب مطـايا ألمـريكـا وإسرائيل
والــــغـــرب يـــأتـــمـــرون بـــأمـــرهـــا
ويــنــفـذون كل مــؤامــراتـهــا حـتى
وان تـطـلـبت قتـل إخوانـهم أبـناء

جلدتهم  وتدمير دولهم ?
 والى مــــــتى يــــــبـــــقـى الـــــعـــــرب
أضــحــوكــة إلســرائــيل وأمــريــكـا

والغرب ?
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