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ـشــروع من تــهـريب خالل هــذا ا
كـمـيــات كـبــيـرة من الــنـفـط عـبـر
اخلـليج الـعربي اسـتغل أمـوالها
إلعادة تـسـليح وجتـهـيز الـقوات
سـلحة الـعراقيـة بل وتمكن من ا
تشكيل جيش جديد ليكون رديفاً
لـــلــجــيش الــعـــراقي قــوامه ست
عـــشـــرة فــــرقـــة عـــســــكـــريـــة من
ـــتــطـــوعـــ جــهـــزت بـــأحــدث ا
ـعـدات وسـمي هـذا األسـلـحـة وا
الـــتــشــكـــيل اجلــديـــد بــجــــــيش

القدس .
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وكــانت عـــقــيــدتـه تــتــركـــز عــلى
مـهــاجـمــة األهـداف الــعـســكـريـة
ــسـتـعـمـرات والـتــحـصـيـنـات وا
االسرائلية وكان هذا األمر كافيا
إلثـارة حفيظـة إسرائيـل وأمريكا
رة ليس فبدأت تعد العدة هذه ا
لـتــدمــيــر الــقـدرات الــعــســكــريـة
الـعـراقـيـة فـقط بل لـلـقـضـاء على
النظام العراقي واحتالل العراق
وإقـامـة نـظـام مـوال ألمـريـكـا وال
يـشـكل أي تـهـديد ألمـن إسرائـيل
مـستـقبـالً فكـان الغـزو األمـريكي
لـــلــعـــراق واحــتـالله عــام 2003
وكـانت أهم  وأولى أهـداف  هـذا
الغـزو تدميـر القدرات العـسكرية
ـتــنـامـيــة و بـعـد أن الـعـراقــيـة ا
تـمكن األمـريكـان من حتقـيق هذا
الـهـدف أصـدروا قرارهـم اجلـائر
بــــحـل اجلــــيش الـــــعــــراقي وكل
ؤسـسـات العـسكـريـة واألمنـية ا
األخــرى وهـذه كــانت الــصـفــحـة
الــثـــانــيــة واألكـــثــر تـــأثــيــراً في
اخملـطط األمـريــكي الـصــهـيـوني
لــــتـــدمــــيــــر اجلـــيـش الـــعــــراقي
والـــــقــــــدرات الـــــعـــــســــــكـــــريـــــة
والـــصــنـــاعــيـــة واالقــتـــصــاديــة
األخــرى  ,وبـــعـــد أن اســـتــتـــبت
األمـور لـلمـحـتلـ األمـريـكان في
العـراق ولـذر الـرماد في الـعـيون
أعلـنوا عن تشـكيل جيش عراقي
جـديـد إال أن األمـر لم يـكن جـديـاً
الن  اجلــيـش الـــذي شـــكـــلــوه ال
يـــحـــمـل أي أسس أومـــقـــومـــات
اجلـيش  بل كـان يـحـمل مـعه كل
مــقــومــات فــشــله ألنه بــني عــلى
أسس طائفية ولم يتم االستفادة
من قــــــادة وخـــــبـــــرات اجلـــــيش
العـراقي السابق بل  االعـتماد
عـلى قـيـادات لـيـست خـبـيـرة وال
مــجـربـة لـقــيـادة تـشــكـيالت هـذا
اجلــــيـش واألخــــطــــر من ذلك ان
األمـريــكــان أصــدروا  قــرار دمج
ـلــيـشــيــات الـتــابـعــة لألحـزاب ا
التي جـاءت مع األمريـكان والتي
شهـد السـياسي سيطـرت علـى ا
في العراق بعد االحتالل في هذا
اجلــيش فـكـان هــذا أول مـسـمـار
دق في نـــعش هــذا اجلــيش  ,ثم
ان األمــريـــكــان وطـــوال ثـــمــاني
سنوات لم يسـلحوا هذا اجليش

اخلــبــر بــدايــة الــعــد الـتــنــازلي
لــلــقـــضــاء عــلــيه وعــلى حــكــمه
وتـــــدمـــــيـــــر قـــــدرات الـــــعــــراق
ـتطـورة وترسـانته العـسكـرية ا
الـعظـمى من األسلـحة وال سـيما
األســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــيــــاويـــة
والـبـايولـوجـيـة  بل وتـدمـير كل
قـــدرات الــعـــراق االقـــتــصـــاديــة
والصناعية والزراعية والعلمية
وبـنــاه الـتـحــتـيــة  فـكـانت أولى
صــفـحـات اخملـطـط االسـرائـيـلي
األمـريــكي لـتـدمـيـر الـعـراق  هي
تـوريطه في عمـلية غـزو الكويت
عام  1990وإعالن أمـريـكا أنـها
لن تــــتـــدخـل في هــــذا األمـــر ان
حصل لكن وما أن احتل العراق
الـــكـــويت  حـــتـى بـــانت نـــيـــات
أمـريـكـا وحــلـفـاؤهـا الـعـدوانـيـة
حــيـث  تــشــكل أكــبــر حتــالف
دولـي عــســـكـــري ضم أكـــثــر من
ســتــ دولــة وجــيــشــا إلخــراج
الـقــوات الـعــراقـيـة مـن الـكـويت
ولم تـكـتـفي أمـريـكـا وحـلـفـاؤها
بـإخــراج الـقــوات الـعـراقــيـة من
الـــكــــويت لــــكـــنــــهــــا دمـــرت كل
األهـــداف الــــعـــســـكــــريـــة داخل
الـعـراق وكل مـنشـآت الـتـصـنيع
ــــعـــــســــكــــرات احلـــــربي وكـل ا
ــطــارات والــقــواعــد ودمــرت وا
أغلب أسـلـحة اجلـيش ومـعداته
و دمــرت كل الــبــنى الــتــحــتــيــة
الـعـراقيـة من مـصـانع ومـنـشآت
ومعـاهد أبحـاث وطرق وجسور
ومـطـارات ومـحـطـات الـكـهـربـاء
ـــــاء وحـــــتى اجلـــــامـــــعـــــات وا
ـستـشفـيات لم تـسلم من هذا وا
الـتـدمـيـر الــهـمـجي وسـبق هـذه
الـعــمـلــيــة  قـيــام مــجـلس األمن
الــدولي ويـــضــغط من أمـــريــكــا
بــإصـدار الــعـديــد من الــقـرارات
ــة عـلى الــعــراق وشــعـبه الــظــا
وكـان أخـطـرهـا فـرض احلـصـار
الــكـامـل عـلـى الـعــراق وحتــديـد
أســــلــــحــــة جــــيــــشـه ومــــديـــات
صــواريـخـه وتـفــكـيـك صـنــاعـته
احلـربـيـة فكـانت هـذه الـصـفـحة
مـؤثرة جـداً خـسر الـعـراق فيـها
الــكـثـيـر مـن قـدراته الـعــسـكـريـة
واالقـتصـاديـة وبنـاه الـتحـتـية ,
ولم توقف هذه الهجمة الشرسة
الــعــراق عن الــعــمـل الســتــعـادة
جزء من قـدراته الـعسـكـرية رغم
احلصار والظروف الصعبة فقد
ـــســـلـــحــة أعـــاد بـــنــاء قـــواته ا
وبـعـضـاً من صـنـاعـتـه احلـربـية
وحتـسـنـت األمـور أكـثـر مع بـدء
تحدة تخفيف العقوبات األ ا
ـشـروع عـلى الــعـراق والـعـمل 
النفط مقابل الغذاء والدواء عام
 1996حــــيث ســــمح لـــلــــعـــراق
بــتـــصــديــر كــمــيــات من الــنــفط
الســتــيــراد األغـذيــة األســاســيـة
واألدويـــة وتـــمـــكن الـــعــراق من

الـدفــاع اجلــوي و قـيــادة قـوات
الـصواريخ  أرض أرض وقـيادة
القوات اخلاصـة كما استحدثت
صـنوف وخـدمات جـديدة  ,ومع
هـذا الــتـوسع والـتـطـور شـهـدت
الصـناعة احلـربية تطـوراً كبيراً
لـــــتــــلـــــبـي جــــزءاً مـــــهــــمـــــاً من
ـســلـحـة احــتـيــاجـات الـقــوات ا
الــبــريــة واجلــويــة والــبــحــريــة
واحــتــيــاجــات طــيـران اجلــيش

وقوات الصواريخ.
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 فقد أنشئت العديد من مصانع
األســلــحــة واالعــتــدة واآللــيــات
والـــدبــابـــات ومـــصـــانع أخــرى
لـألجـــهـــزة الـــفــنـــيـــة ومـــعـــامل
البس العسكرية للتجهيزات وا
حــــتـى أحــــدث هــــذا الـــــتــــوسع
والـتــطـور الــكـبـيــر في الـقـدرات
الـعـسـكـريــة الـعـراقـيـة خـلالً في
ميزان الـقوة في الشرق األوسط
الـتـي تـريـده إسـرائـيل وأمـريـكـا
بجانب الكـيان الصهيوني دوماً
فقـد سـاد االعـتقـاد في إسـرائيل
وأمـريكـا ودول الغـرب ان إحدى
يـزان سـتمـيل بعـد ح كفـتي ا
لـصـالـح الـعـراق إذا اسـتـمـر في
تطوير وزيادة قدراته العسكرية
وصـناعـته احلربـية وهـذا يعني
جتـاوزا للـخط األحـمر(إسـرائيل
ـنـطـقـة) ومن األقـوى دومـاً في ا
ؤكد ان ظهور أية قوة صاعقة ا
كبيرة سيؤثر بشكل حاسم على
أمن إسـرائيل ومـصـالح أمـريـكا
ـنـطـقة بل ويـشـكل تـهـديداً في ا
جـــديـــاً لـــهـــمـــا فـــبـــدأت دوائـــر
اخملـــــابــــرات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة
واألمريـكيـة تـعد الـعدة الحـتواء
هـذا الـتــهـديـد ومن ثـم الـقـضـاء
عــلـيه فــهـددت إســرائـيل بــشـكل
عـلــنـي بــدايــة عـام  1990أنــهــا
سـتــهـاجم الـعـراق فـرد الـرئـيس
الــــعــــراقي صــــدام حـــســــ في
2نـــيـــســـان   1990ان الـــعــراق
ـــتــلك الـــسالح الــكـــيــمــيــاوي
ــــزدوج  الــــذي ال تــــمـــلــــكه إال ا
أمــريــكــا واالحتـاد الــســوفــيـتي
وسنضرب إسرائيل إذا هاجمت
الـــعــراق بـــهـــذا الــسالح فـــكــان
إعـالن الــرئـــيس الـــعـــراقي هــذا

مـنـذ أن أعـلن الـرئـيس الـعـراقي
األســـبق صــدام حــســ  في  2
ابــــريـل نــــيــــســــان  1990خالل
اخلطاب الذي ألـقاه أثناء تكر
عـدد من الـقادة الـعـسـكـري عن
امــــتـالك الـــــعــــراق بـــــالـــــسالح
ـزدوج قـائالً (ان الـكـيــمـيــاوي ا
من يـــضــرب الــعــراق بــالــسالح
الذري سيضربه العراق السالح
ــزدوج )  وكــان الــكــيــمــيــاوي ا
خطـابه هذا رداً على الـتهديدات
ـهاجـمـة الـعراق اإلسـرائـيلـيـة 
بعد أن خرج  منتصراً من حرب
ألــثــمــاني ســنــوات ضــد إيــران
1980- 1988وبــــــــــــقــــــــــــدرات
عـــســــكـــريـــة كــــبـــيـــرة وقـــدرات
صـناعـيـة وعلـمـية مـتـطورة فـقد
وضع الـعـراق وجـيـشه وقـدراته
في دائـــرة اهــتــمــام اخملــابــرات
اإلسـرائـيـلـيـة واألمـريـكـيـة الـتي
عـقـدت الــعـزم عـلى تــدمـيـر هـذه
ــيـزان الــقــدرات ألنــهــا أخــلت 
الــقـوة في الـشــرق األوسط بـعـد
تطـور وتوسع قدرات وإمـكانات
اجلـيش الـعــراقي  الـذي أصـبح
خـامس أقـوى جـيش في الـعـالم
تـضـاف إلـيه الـقـدرات الـعـلـمـيـة
ـتـنامـيـة بـسـرعة والـصنـاعـيـة ا
يـــعـــززهـــا االقـــتـــصـــاد الـــقــوي
ــســتــنــد الـى إيــرادات الــنــفط ا
الــــضـــخــــمـــة ,لــــقـــد تــــوســـعت
تـشكـيالت اجليش الـعراقي بـعد
احلرب اإليرانية العراقية  حتى
أصـبح عــدة جـيـوش (فـيـالق )و
وصلت فيالقه الى ثمانية فيالق
كـل فـيــلق يــتـألف مـن ثالثـة الى
خمـسة فـرق مع قطـعات مـلحـقة
أخرى يـضاف إلـيـها فـيلـقان من
احلــرس اجلــمــهــوري وعـدد من
ـســتــقــلــة إضـافــة الى الــفــرق ا
العـديـد من الـتشـكـيالت األخرى
ـغـاوير من الـقـوات اخلـاصـة وا
ـــواكـــبـــة وألـــويـــة احلـــدود  ,و
الــــتـــــطــــور والـــــتــــوسـع فــــقــــد
استحدثت قـيادة أسلحة جديدة
خالل وبـــعــد احلـــرب مع إيــران
مـثل قـيادة طـيران اجلـيش التي
تــــضم أســـــرابــــا من طــــائــــرات
ـقـاتـلـة وأسـرابا الـهـلـيـكـوبـتـر ا
لـلنـقل وأخرى للـخدمـات وقيادة
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مع اقـــــتـــــراب االنـــــتـــــخـــــابـــــات
الــتــشــريـعــيــة الـعــراقــيــة والـتي
ســــــتـــــــجــــــري فـي نــــــيـــــــســــــان
انـــــقــــــلــــــبت اخلــــــارطـــــة 2018
الـسـيـاسـية الـعـراقـيـة فـي االونة
االخــيــره الـى حــلــبــة حتــالــفــات
و تـزامـنـاً مع اعالن وانـشـقـاقـات
الــنـصــر الــنــهـائي عــلى تــنــظـيم
الـدولـةِ االسالمـيـة (داعش) شـهد
ـوقف الـسـيـاسي الـعـراقي عـدة ا
تغـييـرات سـواء من قبل الـناخب
ـتـلك وعـيا الـعـراقي الـذي بـات 
مـهـمـا ودرايـة بـشـأن الـشـخـوص
او من قبل ـوجـودة السـيـاسـية ا
الشخـصيات السياسـية العراقية
ـدنــيـة والــتي بـاتت الــديـنــيـة وا
ترى ضرورة ادخال التحديث في
هيـكـليـتـها وانـظـمتـهـا الداخـلـية
لــلـــصــمـــود امــام الـــتــغـــيــيــرات
الواسـعة التي طالت الـعراق منذ
االنــــتــــخـــابــــات االخــــيــــره عـــام
ومن خـالل قـراءة مـوسـعة 2014
بشـأن الـتجـربة االنـتخـابيـة التي
مـر بــهــا الــعــراق مــنـذ االحــتالل
و االخـــذ االمـــريـــكي عـــام 2003
ـؤثـرات االقـلـيـمـية بـاحلـسـبـان ا
اســـتـــطــــعـــنـــا رسم والـــدولــــيـــة
سـينـاريـوهات حـول االنـتخـابات
الـقـادمـة و الـنتـائـج االفـتـراضـية

لهذه السيناريوهات . 

w  WK?L²?;«  U¼u?¹—U?MO? « ≠∫ ÎôË«

©2018® ‚«dF «  UÐU ²½«

1-سـيـنـاريـو االثـر الـكـبـيـر:-في
ضـوء هـذا الـسـيـنـاريـو سـيـكون
لـلـدول االقـلـيمـيـة دور كـبـيـر في
رسم اخلـــارطـــة\الــتـــحـــالـــفــات

االنتخابية قبل او بعد الفوز.
ــتـوازن:- 2-ســيــنـاريــو االثــر ا
ســـيـــكـــون هــنـــالـك تـــوازن بــ
رغبـات الداخل ورغـبات اخلارج
فـي بــــلـــــورت الــــتـــــحــــالـــــفــــات

االنتخابية .
3-سـيــنـاريــو االثـر الـصــغـيـر:-
لـكن بـنسب سـيـكـون هـنـالك اثـر
مـحدودة .فـيما يـخص سيـناريو
سـيــشـكـل  حـيـدر االثـر الــكـبــيـر
الــعـبــادي مع  الــســيـد مــقــتـدى
الـصـدر والـسـيــد عـمـار احلـكـيم
ــا سـ يـحــصل بــعـد حتــالــفـاً ر
مع قــوى ســنــيـة االنــتــخــابــات 
مـــــــتـــــــمـــــــثـــــــلـــــــة بـ"ســـــــلـــــــيم
وســــيــــكــــون هـــذا اجلــــبــــوري"
×من دولــة الــتـــحــالف مــدعـــومــاً
حتت شعار واحدة (الـسعوديـة)

]الشيعي ,العروبي,الوطني[.
والـدعم هـنـا ال يـعـنـي "الـعـمـالة"
ا هي بـنية حتـالفات تؤدي وا

صلحة الوطنية. الى حتقيق ا
امــا الـســيــنـاريــو الــثــاني االثـر
فــــــمن الــــــوارد ان ــــــتــــــوازن  ا

ـــالـــكي مع يـــتـــحـــالف نـــوري ا
"بـــــعـض" فـــــصـــــائل احلـــــشـــــد
الــشــعــبي-الســيــمــا الــفــصــائل
الـوالئــيـة الــتي تـعــود الى نـهج
الـــــولي الـــــفـــــقـــــيـه- احلـــــشــــد
الـعصـائب" وبعض اخلـراساني
الـقـوى الـسـنــيـة .(بـعض الـدعم
مـن ايـــــــــران و تــــــــــركــــــــــيـــــــــا)
47الــســيـــنــاريــو الــثــالث االثــر
سيـكون عـنده الـتأثـير الصـغيـر
االقلـيمي في اضـعف حاالته اما
ــفـــتــرض اطـــراف الــتـــحـــالف ا
نـــــوري (حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي
ــالـكي,ومــقـتــدى الـصـدر) اذن ا
ســيـــكــون هـــنــالـك حتــالف رغم
الـتـناقـضـات بسـبب اثـر البـيـئة
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بـدئـيـة تـدور حول الـتـوقـعـات ا
امــكـانــيـة ان تـكــون انـتــخـابـات
 2018هــي االخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة
بـــالــــنـــســـبــــة(حلـــزب الـــدعـــوة
لــــعـــدة االسالمـي) كـ مـــســــمى 
اســبــاب اهــمــهـــا تــأكــيــد فــشل
احلـزب إلدارة العراق عـلى مدار
فــحــزب الــدعــوة عـام  14عــامــا
 2018 يـخـتـلف عـمـا كـان عـلـيه
بـــاألخص او 2014 عـــام 2010
بعـد اعتـراف قادته الـسيـاسي
بـالـفشل في ادارة الـعـراق وعدم
امكـانيـة السـيطـرة على انـتشار
ظـاهـرة الـفـسـاد بـ مـؤسـسات
اضف الى ذلك تــغــيــيــر الــدول 
ـرجـعـيـة من احلـكـومـة مــوقف ا
أمـا الـسبب وادانـتـهـا بـالـفـسـاد
ظاهرات التي نادى االخر فأن ا
بـهـا الـعـراقـيـ بـاإلصالح مـنـذ
عام  2011 قـد استـمـرت لـغـاية
يــومـنــا هـذا و رفــعت شــعـارات
تــطـالب بـاإلصالح وتــسـخـر من
ـانــيـ ونـتـيــجـة لـذلك قـد الــبـر

ـــــواطـــــنــــ تـــــعـــــزز شـــــعــــور ا
ـسؤولـيـة حيـال وطـنـهم وعدم بـا
االسـتسالم لـ مـعجـزات التـخلص
من الـــفــاســـدين الـــذين يـــديــرون
فـقـد تــوحـد الـعـلــمـانـيـ الــبالد 
والــديـنــيـ بـشــكلٍ كـبــيـر صـوب

طالبة باإلصالح ا
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 امـا اهم الشـخصيـات السيـاسية
والــــتي بــــاتـت مــــحط جــــدالٍ في
االونـة االخـيـرة مـتـمــثـلـة بـاالم
الــــعـــام حلــــزب الـــدعــــوة نـــوري
ـحــاولـة ــالــكي فـســيــسـتــمــر  ا
احلــصــول عــلى واليــة اخـرى من
خالل الدخول بـ مسـميات جديدة
تـعـبـر عن نـهج سـيـاسي مـخـتلف
عــمـــا ســبـــقه حتت ســـقف حــزب
الـــــــدعــــــوة االسـالمـي تــــــتـالقى
ــالـــكي اجلـــديــدة مع خــطـــوات ا
خــطــوات الـســيـد عــمـار احلــكـيم

بـانشائه لـ"تيار احلكمة" . 
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بالـنـسبـة لـ(حيـدر العـبادي) فـهو
صـاحب احلـظـوظ الـكـبرى لـ نـيل
واليـة ثانـيـة في حـال قـرر خوض
او االنتـخـابـات بقـائـمـة مسـتـقـلة
فــقــد امــتــلك كـــمــرشح مــســتـــقل
العبادي مؤخراً قاعدة جماهيرية
تـظـاهرين ـطـالب ا بـعد امـتـثاله 
من خالل (حـكـومـة الـتـكـنـوقـراط)
الـتي بدء بـالـفـعل بـأقـرارهـا ح
قــدم تــشـــكــيـــلــة وزاريــة كـــامــلــة
ـان عـام .2016او من خالل لـلـبـر
التـخطيط الـسليم لالنـتصار على
تــنـظـيم داعش والــذي كـان اخـره

بــتـأريخ17\11\2017   حـيث 
الـقـضـاء عـلى اخـر مـعـقل لـلـدولة
االسالميـة في العـراق والذي يقع

في مدينة (راوة).
كذلك كان للـسلوك العقالني الذي
انــتـهـجه الــعـبـادي فـيــمـا يـخص
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بغداد

بأسلـحة ثقيلـة ومعدات متطورة
ولم يــشـكـلــوا قـواته الـرئــيـسـيـة
وأولـهــا الـقــوة اجلـويــة والـقـوة
البحرية وطيران اجليش بل كان
هــذا اجلــيش عــبــارة عن ألــويــة
وأفواج مـسلحة بـأسلحة خـفيفة
ومــتـوســطــة ومـجــهــزة بـآلــيـات
أمـــريـــكــيـــة وبـــســبـب ســيـــطــرة
األحــزاب الـســيـاســيـة عــلى هـذا
اجليش وإنـاطة قيـادة تشكيالته
وقـياداته الـعـليـا بضـبـاط الدمج
أو الــضـبــاط الـتــابـعــ ألحـزاب
السلطة الذين منحوا رتباً عالية
روا بـسـلسـلـة القـيادة دون أن 
ــنـاصب والــتــدرج في الــرتب وا
فـقــد عم الـفـسـاد وسـوء الـضـبط
وسـوء اإلدارة والــتـدريـب عـمـوم
وحـدات وقــيــادات هــذا اجلــيش
وانــتــشــر الــفــســاد والــســرقــات
الــكـــبــرى ألســلـــحــة ورواتب مــا
ســمـي بــالــفــضـــائــيــ الــذين ال
وجـود لــهم عـلـى األرض لـكــنـهم
مـــــوجــــودون كـــــأســــمـــــاء فــــقط
وبــعـــشـــرات األلـــوف في قـــوائم
الــرواتب حــيث تــذهب رواتــبـهم
لــلـــقـــادة واألمـــرين الـــفــاســـدين
والـــــفـــــاشــــلـــــ وجــــيـش هــــذه
مـواصفـاته ويـفتـقـر الى الـضبط
الـــصـــارم والــــتـــدريب واإلعـــداد
اجلــــيــــدين والــــقـــادة واآلمــــرين
هـنـي تـمـيزيـن وا اجملـربـ وا
ــكن تــســمــيـته والــنـزيــهــ ال 
ـكــنـه اجنـاز أي بـاجلــيـش وال 
من مــهــامه ولـو كــانت بــسـيــطـة
(وهـذا ما كـانت تـريـده أمـريـكا )
لـــــكـي ال يــــشـــــكل أي تـــــهـــــديــــد
مـسـتـقـبـلي ألمن إسـرائـيل وهـذا
ما تـريده أحـزاب الـسلـطة أيـضاً
خـدمـةً ألجنـدات إيـران الـتي هي
األخـــرى ال تـــريــــد رؤيـــة جـــيش
عـراقي قوي مـرة أخرى و لـيبقى
هـذا اجليش ضـعيفـاً  يفـتقد الى
أبسـط مقـومـات اجلـيش وتـغلب
علـيه النعرة الـطائفيـة واحلزبية
شـكلة الكـأداء التي أوجدها  ,وا
األمـريــكـان في الــقـيــادة الـعــلـيـا
لــهـذا اجلــيش وهـو أهم مــفـصل
قــيـــادي فـــيه أن هـــذه الـــقـــيــادة
أنـيطت  برئـيس الوزراء بـصفته
ـسـلـحـة الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
ــلـك أيــة مــعــلــومـات والــذي ال 
عـسكـرية أو خـبرة أو جتـربة في
هـــذا اجملـــال فـــأصـــبح اجلـــيش
حتت قـيـادة مـكتب الـقـائـد الـعام
ــســلــحــة والــذي هـو لــلــقــوات ا
اآلخــر انـيــطت مــســؤولـيــته الى
ضـابط وهـيـئـة ركن ال خـبـرة وال
جتــربــة لــهـا بــالــقــيـادة واإلدارة
ولــكـــنــهـم خــبـــراء في الــفـــســاد
ناصب العليا والسرقات وبيع ا
اليــــ الـــدوالرات لــــلـــجــــيش 
ــهــنــيـة بــعــيــدا عن الــكــفــاءة وا
فـعـاثـوا في هـذا اجلـيش فـسـاداً

وتــــخــــريـــبــــاً  فـــجــــيش بــــهـــذه
ــواصـفــات وهــذه الـقــيـادات ال ا
ـكن تـسـمـيـته  بـجـيش وعـراق
بــدون جــيش قــوي وهــو يـواجه
كن حتـديات خـطرة وعـديدة ال 
أن يكون دولة  ,وفي أول اختبار
جدي لـهذا اجليش اجلـديد الذي
شـكـله األمـريـكــان انـهـزمت فـرقه
وتـشـكـيالته وقـادته أمـام هـجوم
مــئـات مـن الـدواعـش مـســلــحـ
بــأســلـحــة خـفــيــفـة ومــتـوســطـة
ـوصل الـتي تـتـواجد وسـقـطت ا
فيها قيادة عمليات حتت إمرتها
فـرقتان من اجلـيش ومثلـهما من
الـــشــــرطـــة االحتــــاديـــة وقـــوات
سـاندة أخـرى في مطـلع حزيران
عــــام  2014 واحـــــتـــــلت داعش
ـــوصل خـالل بـــضـع ســـاعـــات ا
أعقبها احتاللهم حملافظة صالح
الــدين وأجــزاء من  مــحــافـظــتي
كركـوك وديالى ثم االنبـار وهكذا
ســلـم قــادة  هـــذا اجلـــيش ثـــلث
مساحـة العـراق  ومعـها أسـلحة
ثــقــيــلــة واعــتــده وآلــيــات تــقـدر
ـلـيارات من أثـمـانـها بـعـشـرات ا
الدوالرات لـداعش لتـرتكب افظع
اجلـــرائم ازاء أبـــنـــاء شـــعـــبـــنــا
اليــ عن مـــدنــهم ولــتـــهــجـــر ا
ـدن وبـنـاهـا الـتـحـتـية ولـتدمـر ا
وتـسـتـبـيح األرض والـعـرض كل
ذلك نــتـــيــجــة الــبــنــاء  اخلــاطئ
هـني للـجيش والطائـفي وغيـر ا
اجلديـد واختـيار قـيادات فـاشلة
وفــاســدة  وغــيــر كــفــوءة وغــيـر
مـهــنـيـة لــفـرق وتــشـكــيالت هـذا
اجليش وانتشـار الفضائي في
وحـــداته وتـــشــكـــيالتـه وضــعف
تــدريـبه وســوء الـضــبط وغـلــبـة
العالقات احلزبية والطائفية عل
ـنـضبـطة الـعالقات الـعـسكـرية ا
واالهم من ذلك ان قياداته العليا
كـانت غـيـر نـزيـهة وغـيـر وطـنـية
وغـيـر كـفـوءة ومــرتـشـيـة فـحـلت
الــــكـــــارثــــة بــــهـــــذا اجلــــيــــــش
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  وبـعـد مـجيء الـسـيـد الـعـبـادي
للحـكم وتوليه مسؤولـية القيادة
ـســلـحــة بـدأ الـعــامـة لــلـقــوات ا
بـحــمــلـة إصالحــات واســعـة في
ـسـاعـدة قـيــادات هـذا اجلـيش 
ستـشارين العسكري عدد من ا
تـمـثلـت في تبـديل بـؤرة الـفـساد
والــفـــشل فـي  أعــلـى قــيـــادة في
اجلــيـش مــكــتب الـــقــائــد الــعــام
سـلحـة ومن ثم تـبديل للـقـوات ا
الــعـديــد من قـيــادات الـعـمــلـيـات
والـــــفــــرق واأللـــــويــــة ورؤســــاء
ؤسـسات الـتدريـبيـة واألجهزة ا
االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة واألجـــهــزة
األخرى بـضبـاط أكفـاء ومهـني
ووطنيـ واالهم من ذلك نزيه
و شملـت هذه الـتغيـيرات بـشكل

أساسي  جـهاز مكـافحة اإلرهاب
ـشــتــركـة وقــيــادة الــعـمــلــيــات ا
وقيادة العمـليات البرية ورئيس
أركـــــان اجلــــيـش ومــــعـــــاونــــوه
وضـــــبـــــاط ركن وزارة الـــــدفــــاع
ووزيــــــر الــــــدفــــــاع ومـــــفــــــاصل
االســتـخــبــارات واألمن ثم بـدأت
مـرحلة إعـداد وتدريب تـشكيالت
ووحـــدات اجلـــيش بـــعـــد إعــادة
تـسـلـيـحـهـا وجتـهـيـزهـا وإكـمال
مالكـاتـهـا  حـتى وصـلت مـرحـلة
االســتــعــداد لــلــبــدء بــعــمــلــيـات
حتـريـر مـحـافظـاتـنـا ومـدنـنا من
قــــبــــضــــة داعش فــــبــــدأت أولى
عــمــلــيــات الــتــحــريــر في جــرف
الـــصـــخــر الـــتـي  حتـــريـــرهــا
سـريـعــا أعـقـبـهــا مـنـاطق آمـرلي
والـعظـيم وبعض القـرى القـريبة
ا زاد من من كـركـوك وديـالى و
مـــعــــنـــويـــات اجلـــيش وقـــدراته
الـقـتـالـيـة صـدور فـتـوى اجلـهـاد
ـرجـعـية الـرشـيدة الـكفـائي من ا
وتشكـيل العـديد مـن التشـكيالت
الـــقــتـــالــيـــة من أبـــنــاء احلـــشــد
الـشعـبي الـذين ساعـدوا اجليش
في عمليات التحرير فكانوا خير
سـند لـه ثم بدأت مـرحـلـة حتـرير
ــهــمــة من ــدن ا احملــافــظــات وا
تطرف فكانت سيطرة التـنظيم ا
عـمـلـيـة حتــريـر تـكـريت وبـيـجي
والـصيـنـية والـشـرقاط والـقـيارة
ـدخل لـتـحـرير وحـمـام الـعـلـيل ا
ــوصـل لــكن وألســـبــاب فـــنــيــة ا
وتــكـــتــيــكـــيــة اجتـــهت الــقــوات
ـسلحـة لتحـرير الرمـادي كبرى ا
مـــحـــافــــظـــات الـــعــــراق ومن ثم
ـعـقل الـقـوي لداعش الـفـلـوجـة ا
في االنــبـــار ثم مــدن اخلـــالــديــة
والــصــقالويــة وهــيت وكــبـيــسه
والــبــغـــدادي والــرطــبــة وفي كل
ظـفرة كانت قوات ـعارك ا هذه ا
اجلـــيش والـــقـــوات األخـــرى من
احلــشـد الــشــعـبي والــعـشــائـري
تــكــبــد الــدواعـش آالف الــقــتــلى
وتـــدمـــر مـــقـــراتـــهم وآلـــيـــاتـــهم
ومسـتودعاتـهم وحتجم قدراتهم
ــعــركــة الــقــتــالــيــة ,ثـم جــاءت ا
الـــفــــاصـــلــــة  في احلــــرب عـــلى
اإلرهاب مـعركـة التـحدي الـكبـير
واالخـــتــبـــار اجلـــدي  لــلـــجــيش
وصل العـراقي مـعـركة حتـريـر ا
الــتـي قــصــمت ظــهــر الــتــنــظــيم
ـــوصـل كــــمـــا ــــتــــطــــرف الن ا ا
أســـــمــــوهـــــا مــــركـــــز دولــــتـــــهم
الالاسالميـة ومقر قيـادتها وثقل
تـــواجــد مـــقــاتــلـــيــهـــا وحتــريــر
ـــوصل يــــعـــني قـــرب نـــهـــايـــة ا
الـتــنــظـيم اإلرهــابي في الــعـراق
ــهــمــة عــلى طــريق واخلــطــوة ا
إنــــهـــاء وجــــود هــــذا الــــكــــيـــان
ــتــطـرف عــلى أرض الــغــاصب ا
العـراق الطـاهـرة فكـانت  معـركة
وصل الضربة القاضية حترير ا

لـهذا الـتنـظـيم الذي فـقـد توازنه
واجـهة ,ثم أكمل وقـدرته عـلى ا
اجلــــيش الـــعــــراقي ســـلــــســـلـــة
انـتـصاراتـه بـتـحـريـر احلـويـجة
ـــهم لـــداعش و من ثم ـــعـــقل ا ا
مـــــدن عـــــنــــــة وراوه والـــــقـــــائم
ـنـاطق احلـدوديـة مع سـوريا وا
وصـحراء االنـبـار وصالح الدين
ــنــاطق ــوصـل لــتــأمــ كل ا وا
احلدودية مع سـوريا حتى أعلن
الــسـيـد الــعـبـادي  في  9كـانـون
األول  2017الــنــصــر الــنــهــائي
والــنــاجــز عــلـى تــنــظــيم داعش
وإنـــهــــاء وجــــودة الــــفــــاعل في
الــعــراق وبــذلك يــكــون اجلــيش
الـــعــــراق ومن خـالل الـــتــــدريب
واإلعـــداد الــــبـــدني والـــنـــفـــسي
اجلــــيــــد  واالســــتــــحــــضــــارات
ــتــكــامــلــة واخلــطط الــدقــيــقـة ا
ــعــنـويــات الــعـالــيـة ــرنـة وا وا
ــهــنــيــة والــقــيــادات الـــشــابــة ا
والــنـزيــهـة والــقــيـادات الــعـلــيـا
اجملرية واالهم من ذلك اخمللصة
والـــنـــزيـــهـــة  يـــكــون قـــد حـــقق
انـتـصاراتـه الكـبـيـرة عـلى أعتى
قـوة واخــطــر تــنـظــيم مــتــطـرف
ـنــطـقــة وقـفت ورائه ظـهــر في ا
قـوى كـبـرى ودول عـديـدة زودته
بــقــدرات تــســـلــيــحــيـــة كــبــيــرة
وحــــديــــثــــة و أمــــوال طــــائــــلـــة
ومقـاتل أشـداء وإمكانـات فنية
ولــوجـســتـيــة عـالــيـة واالهم من
ذلك حـــواضن كــافــيــة ومــنــاطق
تدريب وإعـداد وتـأهيل مـتـعددة
فحـقق جيـشنـا بعـد إعادة بـناءه
الـصحـيح مـا لم حتـقـقه جـيوش
ـنطـقة وبذلك قـوية وكـبيرة في ا
أعـاد جــيـشــنـا الـبــاسل صـورته
الــنــاصـعــة ومـهــنـيــته الــعـالــيـة
ـرمـوقـة بـ جـيـوش ومـكـانـته ا
الـعالم وأعـاد هيـبته الـتي حاول
الـفاسـدون والـفاشـلـون طمـسـها
وأعــاد ألــقـه وعــنــفـــوانه وأعــاد
الثقة بقدراته اخلالقة وأعاد ثقة
الــشـعب به كــحـامي لـه ولـوطـنه
وأعـاد لـلـوطن سـيـادته ومـنـعـته
وعــزته  فــطــوبى لــهـذا اجلــيش
ـبــاد الــسـامــيـة الــعـريـق ذي ا
والــهــمم الــعــالــيــة واالجنــازات
الــكــبـــيــرة ذي الــســـفــر اخلــالــد
والــتــاريـخ الــنــاصع و الــســجل
احلـافل بـاالنـتصـارات طـوبى له
في عـيـد تأسـيه وهـنـيئـاً له عـيد
الـتأسـيس واالنتـصارات وأدامه
الـــله ســوراً مــنـــيــعــا لـــوطــنــنــا
وحامـياً لـشعـبنـا بهـمة الـغيارى
والــــوطــــنــــيــــ واخملــــلــــصــــ
والـنزيـه األمنـاء على الـرسالة
والــعـهــد واألمـنــاء عـلى ســمـعـة
وهـيــبــة ومــكـانــة جــيـشــهم  من
أبـنـائه قـادة وضـبـاط ومـقـاتـلـ
أبطال والرحمة لشهدائه األبرار

وشهداء العراق جميعاً .
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االســتــفـــتــاء الــكــردي وجتــنــبه
لـوقـوع مـواجـهـة عـسـكـريـة بـ
قــوات الــبـيــشـمــركــة و اجلـيش
العـراقي أثـراً بـازديـاد شـعبـيته
ـواطـنـ الـذي رفـضـــــوا بـ ا
كـلـيــاً وقـوع حـرب داخــلـيـة بـ

الشمال وبغداد.
اذن (االسـتمـاع لـضـغط الـشارع
ــعــارك ضـد الــعـراقـي + ادارة ا
داعش + ادارة االزمـة مع اقــلـيم
كـردستـان=ازدياد شعـبيـة حيدر
ــرشح ـــا جــعــله ا الــعــبــادي 

( االكثر اقناعاً للناخب
Êu¹—bB «≠∫ ÎU Uš

فقد ازدادت اما الـتيار الـصدري
شــعـبــيـته كــذلك بــاألخص حـ

قــرر زعــيــمه (مــقـتــدى الــصـدر)
االنــــســـحــــاب من الــــعـــمــــلـــيـــة
الــســيـاســيــة عـقـب انـتــخــابـات
وقيادته للتظاهرات التي 2014
تنـدد بـفـساد احلـكومـة احلالـية
فـوضية و مـطالـبتـها بـتغـييـر ا
كــذلك الــعـــلــيــا لـالنــتــخـــابــات 
ـطـالب فـيـمـا يخص اسـتـمـرار ا
الــتــأكــيــد عــلـى ضــرورة وجـود
(حــــكـــومــــة تــــكــــنـــوقــــراط) في
نــاهــيك عن انــتــخــابــات 2018
االنـفـتـاح االقـلـيـمي الـذي اظـهـر
لــلــرأي الـعــام الــعـراقـي امـتالك
شـخصـيـة دينـية لـ دبـلـوماسـية
تـــضع مـــصــالح الـــعـــراق فــوق
ــذهـــبــيـــة الــتي االعــتـــبــارات ا
اســـتـــمـــرت طـــوال الـــســـنــوات
هـذا ما يـجـعل مـقـتدى ـاضـيـة ا
الـــصــدر في تــقـــارب مع حــيــدر
ــا يــجـعـل (حتـالف الــعــبـادي 
) في الـــفــتــرة الـــشــخـــصــيــتـــ
الــقــادمـة امــر غــيــر مــســتــبــعـد
خـصــوصـا بــعـد خــبـر لــقـاء قـد

جمع الشخصيت في كربالء.
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فــأن تـنـازل فـيــمـا يــخص االكـراد
ـشـاركة الـنـواب الـكـرد وتـقـريـر ا
الول مـــره بــعــد االســـتــفـــتــاء في
جـلـسـة يـوم االحد 18\11\2017
يـعــد امـار ايـجـابــيـا ويـعـد بـادرة
ـــشـــاركــتـــهم فـي االنــتـــخـــابــات
ان الـتـقــارب مع بـغـداد الـقـادمــة 
سيكون مع حزب (طالباني) الذي
كان معـارضاً لقيـام االستفتاء من
ـعـارضة البـدايـة كـذلك االحزاب ا
الــكـــرديــة ومـــنــهــا (الـــتــغـــيــيــر)
امـا حزب و(اجلـمـاعة االسالمـية)
بـارزانـي فـقــد انــتــهى كــلــيـاً ولن
يــحــظى عــلى تــأيــيــد مـن بــغـداد
باألخص هـذه الفـتـرة مزامـنةً مع
قــرار احملــكــمــة االحتــاديــة الــذي
زعوم يقـضي بإلغـاء االستفـتاء ا
كــونه يـــعــتــبــر اخــتــراق صــريح

للدستور العراقي.
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ســابــقــاً كــانت الــقــوى الــســنــيـة
مــتـمــثـلــة بـ(مـتــحـدون),وبــسـبب
ـدن االوضـاع الــتي آلت الــيـهــا ا
الــكـبــرى الـتي حتــوي الـغـالــبـيـة
وبـسبب االتهـامات التي الـسنية 
وجــــهـت الى كـــــبـــــرى قـــــيــــادات
واسامة متـحدون (اثيل النـجيفي
الــنــجـــيــفي) فــلن يــســتــطــيــعــوا
احلصـول عـلى مـا اكـثر من (10)
هم في قـاعـد في حال تـقـد من ا
بعدمـا كانت قـبلـة  االنتـخابـات ا
حتـــصــد مـــتـــحـــدون عــلى  (20)
ـوصل . اال في مـقــعـداً فــقط من ا
حــال قــدمــة مــتــحــدون نــفــســهــا
وذلك النـعدام ثـقة بأسـماء آخـرى
ــــنـــاطق ــــواطـــنــــ في تــــلك ا ا
بـالـقـيـادات الـتي كـانت سـبـباً من
مجـمـوعـة اسـبـاب ادت جـمـيـعـها
ــواطـنــ في تـلك الى تــهـجــيـر ا

دن ودمارها تدميرا كامال. ا
فيـما يـلي توقـعات حـول النـتائج

بدئية لالنتـخابات التشريعية ا
ــقـــبـــلــة في الـــعــراق2018 :- ا
ستجري االنتخابات التشريعية
في الـعـراق (شهـر ايـار) من عام
 2018 في ظل اوضـاع مخـتلـفة
يبدو الوضع كـلياً عـما سبـقتهـا
ـا كان عـليه في االمـني افضل 
الـفتـرات السابـقة بـاألخص بعد
االنـــتــصـــارات الـــتي حـــقــقـــهــا
اجلـــيـش الـــعـــراقـي عـــلى آخـــر
مــــعــــاقـل تــــنـــــظــــيـم داعش في
اال ان ثــمـــة صــراعــات الـــعــراق
انــشـقــاقـات سـيــاسـيــة عــديـدة 
وحتــــالــــفــــات لـم تــــشــــهــــدهــــا
امـا اجلهة االنـتخابـات السـابقة
ــراقــبــة عـلى الـتـي سـتــتــولى ا
ـفــوضــيـة االنــتـخــابــات فـهـي ا
ــــــســـــتــــــقـــــلـــــة الـــــعــــــلـــــيـــــا ا
والنـظام االنتخابي لالنتـخابات
فــهـــو نـــظــــــــــــــام الـــتـــمـــثـــيل

النسبي. 
حتدثنا مسبقاً عن اهم االحزاب
والشخصـيات التي من احملتمل
ان تــــشـــارك في االنـــتـــخـــابـــات
الــقــادمـة وهــنـا ســنـتــطـرق الى
عطيات تـوقعة وفق ا النتائج ا
ــقــاعــد ــوجــودة حــول عــدد ا ا
الـــتي من احملـــتــمـل ان حتــصل
علـيـها تـلك القـوى السـياسـية:-
الــــــتـــــــيــــــار الــــــصــــــدري (40)
تــيـــار احلــكـــمــة (20) مــقـــعـــداً
لـلمـجلس االعـلى (الرواد مقـعداً
الــــكـالســــيــــكــــيــــون) (20-15)
,اي ان مــجــلس االعــلى مــقــعــداً
بــــالــــكــــامل مـع انــــقـــســــامــــاته
ســــــــيــــــــحـــــــصـل عــــــــلى ( 40)
حــزب الـدعـوة (في حـال مــقـعـداً
حـصـلت تـغـيـيـرات من الـداخل)
. امـــــــا (35- 40) مــــــــقـــــــعــــــــداً
بـخــصــوص احلــشــد الــشـعــبي
نطوية حتت وجميع الفصائل ا

لـــوائه فـــمـــازالت تـــصـــنف حتت
اذ ال حـدود(اجلـمـاعـات مـسـلـحة)
ــشــاركـــة كــلــيــاً في يــحق لـــهــا ا
االنــتــخــابـــات كــون ان اجملــتــمع
ـرجــعـيـة قــد حـيـدت الـعــراقي وا
مـــوقـــفــهم مـن خالل فــهـم (ســبب
وجــوده) الـــذي يــعــد الــدفــاع عن
قـدسات واجبا شرعيا العراق وا
امـا بخـصوص وليس سـياسـاي 
بـعـض فـصـائل احلـشـد الـشـعـبي
الـسيـاسية (الـصادقـون) مثال (3
امـا (بـدر) فمن احملـتمل ) مقـاعد 
ان حتـصل على (5- 10) مقاعد.
ان القضية لم فيـما يخص الكـرد 
حتـــــــسـم قـــــــبـل شـــــــهـــــــريـن من
االنتخابات والصورة النهائية لم
ـــشـــاركـــ ـــعـــرفــــة ا تـــكـــتــــمل 
لـكن مـبـدئـيـاً ( حـزب احملـتـمـلـ 
طــــــالـــــبـــــانـي) و ( اجلـــــمـــــاعـــــة
و (الــــتــــغــــيــــيــــر) االسالمــــيـــــة)
ــقــاعــد عــلى وســيــعــتــمـد عــدد ا
االتـفاق الـنهـائي الذي سـتتوصل
الــيه الـقــوى الـكــرديـة مع بــغـداد
ومحـاولتـهم اقـناع الـفرد الـكردي
بــــجــــدوى الـــغــــاء اســــتـــــفــــتـــاء

االنفصال. 
ـتـوقـع كـذلك ان تـقل نــسـبـة من ا
ــشـــاركــة في االنــتـــخــابــات عن ا
ــا ال يــقل عن (10 ســابــقــتـــهــا 
ــــــئـــــة) نــــــظـــــراً لـألوضـــــاع بـــــا
االجـتــمــاعـيــة الــسـائــدة ووجـود
االالف من الــنــازحـ في مــنـاطق
متـفرقـة داخل الـبالد او خارجـها
.كــذلـك عــزوف فــئــات عــديــدة من
اجملـــــتــــمـع تــــرى فـي االقــــتــــراع
ـــشــاركــة امـــرا ال جــدوى مــنه وا
كون احملـاصـصة الـسـياسـية هي
الـسائدة والـتي اصبـحت بدورها
تــخــوض نــشـاطــاتــهــا في اروقـة
ــنـاصب الــدوائــر احلـكــومـيــة وا

االدارية الكبرى .


