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بـقرارات مـجلس الـنواب الـعراقي
الـتي شمـلت إلغـاء اإلنتـخابات في
خارج العراق وكـركوك وكردستان
وإحـالة العـراق والـنـازح كـافـة 
ــزورّين من مــوظــفي مــفــوضــيـة ا
يـدخل االنـتــخـابــات الى الــقـضــاء
العراق في النفق األظلم والصراع
األعـمق في الــعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة
بـ الـقوائم اخلـاسـرة والرابـحة
سـواء الــتـابـعـة ألحـزاب الـسـلـطـة 
ــــوالــــيــــة إليــــران أو االحـــــزاب ا
ــــعـــركـــة وا األحـــزاب الــــكـــرديـــة 
القانونية والدستورية ب مجلس
مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات  ومجـلس
الـنواب  بـأسوأ إنـتخـابات مزوّرة
عـــرفـــهـــا الــتـــأريـخ  هـــنـــا قــراءة
لـلـفـوضى الـهالّكـة الـتي وحتـلـيـل 
سـتــقـود الـعـراق الى حـرب أهـلـيـة
الـكي زعيم كتلة بشَّر بـها نوري ا
دولـة الـقـانـون ورئـيس مـفـوضـية
شـهد االنـتخـابات الالمـسـتقـلـة  ا
أآلن هــو قـــيـــام مــجـــلس الـــنــواب
إصــــــــدارات قــــــــرارات الــــــــغــــــــاء
االنـتـخابـات  وإعادة الـعد والـفرز
لــلــصــنــاديق في عــمــوم الــعــراق
بـتـشـكـيل وقـيــام مـجـلس الـوزراء 
جلـنـة عــلـيـا من االجـهــزة االمـنـيـة
والقضـائية لتنـفيذ قرارات مجلس
ــادة (38) الـــنــواب الــذي ألــغى ا
من ـفوضيـة بالعـد والفرز  لـتلزم ا
هــنـا بـدأت األزمـة والــتـصـريـحـات
تبادلة حول قانونية ودستورية ا
قـرارات مجـلس النـواب من عدمـها

 وزاد من تــعــقــيّــد االزمــة دخـول
رئاسـة اجلمـهوريـة لرفـضهـا قرار
ّــا إضـــطــر مــجـــلس الــنـــواب  
رئـاسـة مــجـلس الـنـواب من عـقـد
ادة (38) وإلزام جلـسات إللـغاء ا
ـا و ـفـوضــيـة بـالـعــدَّ والـفـرز  ا
ــاذا هـذا اإلصـرار يـثــيـر الـلــغّط 
والسرعـة الفائقـة من قبل مجلس
الـنواب عـلى إتخـاذ قرارات بـليـلة
وضـــــحــــاهـــــا تــــهـمّ أشــــخــــاص
ومـنـهم رئـيس اجملـلس مـعـدودين
نــفــسـه  في حــ هــنــاك قــرارات
مـهمـة جدا تـخص شرائح واسـعة
من الــشـعب الــعـراقي لم تــنـاقش
وهي ولم تـــصـــدر مـــنـــذ ســـنـــ 
تــــخصّ أرزاقــــهـم ومـــســــتــــقــــبل
عــوائـلــهم وغــيــرهـا ثم لــيس من
عقول حصول تزوير واسع جدا ا
وخـطـيـر تتـحـدث به كـل االحزاب
الـفـائــزة واخلـاسـرة وحتـدثت به
ـتـحـدة امـام مـجـلس االمن اال ا
الـدولـي  وإعـتـرفت به مــفـوضـيـة
اإلنــتــخــابــات. عــلى لــســان أبــرز
مـوظـفـيـهـا وهـو الـدكـتـور سـعـيـد
ـفــوضـيـة الـذي فــضح ا كـاكــائي 
بــاألدلــة والـــوثــائق وبـــالــصــورة
والـصـوت  وهـنـاك من يـدافع عن
فوضيةومـوقفها الضعيف الذي ا
ـفوضـية وبكل تـصر عـليه  بل وا
صالفــة  تــصــر عــلى رفض الــعــد
والـــــفـــــرز وتــــرفـض االعـــــتــــراف
بــالــتـــزويــر بل وتــرفض قــرارات
مــجــلس الـنــواب وقــرار الـلــجــنـة

ـشتـركة العـليـا جمللس الوزراءن ا
وتـقف (بـعـ احلـكـومـة ومـجـلس
سوى النـواب)  مـاذا يـعـني هـذا 
إدخال البالد في نـفق حرب أهلية
وفـوضى عــارمـة تــؤخّـر تـشــكـيّل
حــكــومــة عـراقــيــة رغم الــتــزويـر
وتـنـقــذ الـبـلـد من مــحـنـة. هـو في
غــنـى عــنــهــا وهـــو في حــرب مع
اإلرهـاب خرج مـنهـا تواً لـذا نرى
ولن حتـسمـها أنّ االزمـة تـتصّـاعد
احملــكــمــة االحتــاديــة كــمـا يــزعم
الـبعـض ألن الطـرف الذي سـتقف
ضــــده احملــــكــــمــــة  لن يــــســــكت
وســيـرفض الــقـرار ونــبـقى نـدور
في حلقة مفرغة تُفضي الى حربٍ
أهــلـــيـــة المـــحـــالـــة مع الـــطــرف
الـــرافـض لــــقـــرارات احملــــكــــمـــة
ومــــجــــلس الــــنــــواب ومــــجــــلس
اذا ألن أسـماءً وأحزاباً الوزراء 
ـان  كــبـيـرة سـتـكـون خـارج الـبـر
بـسـبب التـزويـر الذي مـارسته في
االنتخابات  وإلنـها إعتمدت على
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وفـي كال احلـــالـــتــــ ســـتـــحـــدث
احلـــرب الـــتـي بـــشــــرتـــنــــا بـــهـــا
ــفـوضـيـة ودولـة الـقـانـون  فـمـا ا
العمل ونـحن أزاء حتديّات دولية
وإقـليـمـية كـبـرى  لتـغـييّـر جذري
نطقة  فاألوضاع في سوريا في ا
تـشـارف عـلى الـنهـايـة والـتـهـدئة
والـقــضــاء عــلى آخـر والــتــفـاهـم 
معاقل داعش والنصرة واجلانب
الـتـركي يـهّـدد بـإجـتـيـاح سـنـجـار
وقــنــديل(عــاصــمــة الـبــكــكــا مــنـذ
عـامـا) وقـضـاء مخـمـور إذا لم35
تــطــرد حــكــومــة الــعــبــادي حـزب
الـعــمــال من االراضي الــعـراقــيـة.
ألنها أصبحت تهدّد االمن القومي
الــتـركي وشــاهـدنـا الــورقـة الـتي
تـلـوّح بــهـا تـركـيــا جتـاه الـعـراق
وهي الــيــد وهي (ســـد ألــيــســـو) 
الـــتـي تـــوجع الــــعـــراق وتـــهـــدد
جــنــوبـه بــاجلــفـــاف الــتــام  رغم
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حتـذيـرات وتـبـلـيـغـات تـركـيـا مـنـذ
سنـ لـلجـانب الـعراقي بـضرورة
ياه مايقلقنا إنشاء سدود خلزن ا
هــو الــفـوضى داخل الــعــراق اآلن 
مــابــعــد االنـــتــخــابــات والــتــدخل
ـــــبــــاشــــر والـــــعــــلـــــني أليــــران ا
وإجــتـــمــاعــات قــاسم ســـلــيــمــاني
والــــســــفــــيــــر االيــــراني مـع قـــادة
والـكتل الـفـائزة لـتشـكيل االحزاب 
حـكــومـة تـابـعـة إليـران أو احلـرب
االهـلية  إذن الـعراق أمـام خيارين
إما حتالف كـبيـر تابع اليران فـقط 
مــبـاشـرة .من دولـة الــقـانـون الـتي
تــصــرُّ عـــلى حــكـــومــة األغــلـــبــيــة
السيـاسيـة الدكتـاتوريـة الطائـفية
لـلـتفـرّد بـالسـلـطـة  والفـتح لـزعيم
منـظـمة بـدر هادي الـعـامري وتـيار
ــا احلــكــمــة لــعــمــار احلــكــيم ور
بـــــعـــــضــــاً مـن كــــتـل صــــغـــــيــــرة
لشخصيات دخلت تمويهاً وخداعاً
مع الــنــصــر وســائــرون لــتــنــشق
ــــالـــكي وتـــلــــتـــحق بــــتـــحــــالف ا
والعـامري هذا كل مـاتريده إيران.
أو احلـرب االهــلـيــة الـتـي أعـلــنـهـا
ـالـكي هـذه هي اخلـيارات نـوري ا
االيــرانـــيــة فــمــاذا عن اخلــيــارات
االمـريــكــيـة الــتي أشــرف عـلــيــهـا
بـريـت مـاكـفـورك مـبـعـوث الـرئـيس
تـرمب شخـصيـاً لـتشـكـيل حكـومة
بـرعـايــة ودعم أمـريـكي ال مـحـدود
تشـترك فـيه قـائمـة النـصر والـقرار
وســتـائــرون والــوطـنــيــة واحلـزب
ـقراطي الكـردستاني وتـلتحق الد
بـهم احلـكـمـة فـيـمـا بـعد  إذن أآلن
بــ الـقـوائم هــكـذا بـكل الــصـراع 
وضــوح فـــمَنْ ســيـــربح حـــكــومــة
أمريـكا أم إيران عـراقيـة تابعـة له 
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 ومن يـستـطيع حـسم االمر أمـريكا
أم إيـران لـصــاحلـهـا .ولــو بـالـقـوّة
إيران اآلن في والتـهديّد والـترغّيب
ففي ـنطـقة  أضـعف حلـقاتـها في ا
ـــة الـــيـــمـن الـــنــــصـــر عـــلـى هـــز

ان تـخـرج خــالـيــة الـوفـاض  من
ــسـؤولـيـات ـواقع وا تـقـســيم  ا
ـعــارضـة الدركـنـا كم فـتـخــتـار ا
تـبعـد الـكـتل واالحـزاب عن احلد
ـقـراطـية االدنى من مـفـهـوم الـد
الــذي يــتـقــاطع مع احملــاصــصـة
مـــهـــمـــا اضـــفـــوا عــــلـــيـــهـــا من
تـسـمـيـات..وفي كل االحـوال فـان
هـاجس الـشـارع الـشـعـبي سـواء
ــشــارك بــبــصــمـته ـقــاطع او ا ا
بـــاالنــتـــخــابــات  هـــو هل حــقــاً
سنـلمس خـطوات جـدية وفـعلـية
حملـاربة الـفـسـاد واعـادة جزء ان
لـم نــــقل كـل االمــــوال الــــعــــامــــة
ـسروقة ووضع حـيتان الـفساد ا
في قفص االتهام لـينالوا عقابهم
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واطـنون بـفطرتـهم يـعرفون ان ا
ليس جمللس النواب او احلكومة
ـكن ان تـصـلح عـصـا سـحـريــة 
خراب خمسـة عشر عاما بايام ..

الخــتـيــار رئـيس اجلــمـهــوريـة و
رئـيس مـجـلس الـنـواب والـتي ال
نــظن انـهــا سـتــخـرج بـعــيـداً عن
عـــبـــاءة احملـــاصــصـــة الســـبــاب
عــديــدة من ابــرزهــا هــذا الــفــهم
ـــفـــهـــوم الـــبـــائس واخلــــاطيء 
ــبــنـي عــلى تــقــســيم الــتــوازن ا
اجملـــــتــــمع ولـــــيس تـــــوحــــيــــده
وبـالـتـالي اصـرار الـكـتل عـلى ان
يـكـون لــهـا مـنـاصب ومـواقع في
الـســلـطــات الـثالث وغــيـرهـا من
مـــؤســـســـات الـــدولـــة .. فـــمـــنــذ
االحتالل غـابت الـسمـة الـوطنـية
الــــــــــتـي جتـــــــــعـل مـن رئــــــــــيس
اجلمهورية او مجلس النواب او
مـــجــلـس الــوزراء لـــلـــعــراقـــيــ
جـميعـا بغض الـنظر عن قـوميته
او طـــائـــفــتـه .. فــقـــد غـــيب هــذا
ـــفــــهـــوم بــــتــــعـــمــــد وصـــارت ا
احملــاصـصــة عــرف تـبــني عــلـيه
الـكـتل  اتـفـاقاتـهـا  واذا اضـفـنا
الى كل ذلك عــدم قـبـول اي كـتـلـة

 بـــــغض الـــــنـــــظـــــرعـن كل تـــــلك
الــصـــيــحـــات عن مـــا حــصل من
تـزوير لـنـتائج االنـتـخابـات  وما
صــدر مـن قــرارات بــشــأنــهــا من
فان مـجـلـسي الـنـواب والـوزراء 
احلـقيـقة الـتي يـنبـغي االعـتراف
بـشـأنـهـا انـه لن يـحـصل تـغـيـيـر
كـبـيـر عـلى مـسـتـوى تـسـلـسالت
ا تـغيرنتائج الكتل الـفائزة .. ر
اشخـاص فـيفـوز خـاسر ويـنزاح
ــجـمــلـهـا رابح لــكن الـعــمـلــيـة 
تـؤشـر حــجم اخلـلل الـكــبـيـر في
مجـمل العـملـية الـسيـاسيـة التي
ولدت مـشلـولة بل مـيتـة سريـريا
بـــســبـب احملــاصـــصــة .. نـــقــول
بغض النظر عن كل ما سيحصل
فان الـعقدة االصـعب ستكون عن
طبيعة التـحالفات والكتلة االكبر
الــتي سـيـتــعـ عـلـيــهـا تـرشـيح
رئـــيس الــوزراء لالربع ســنــوات
ـقبلة ومـواصفاته وااللـية التي ا
ســتـــحـــدد نــوعـــيـــة االتــفـــاقــات

مشـروعة ومـعقـولة بل ان جـميع
الــكــتـل ضــمــنـــتــهــا بـــرامــجــهــا
االنـتـخـابـيـة !!ومـا عـلـيـهـا اال ان
تفي بـوعودهـا فـما عـاد للـعراقي
قـدرة حتـمل وصـبـر لـيـبـقى اربع
سـنـوات اخرى يـشـبع فـيهـا قـهر
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ــر ولـو ســريــعـا ــهم ان  ومن ا
ـقاطعة الـشعبيـة الواسعة على ا
لالنـتخـابات  جملرد تـذكيـر الكتل
ـدلوالتـهـا العـميـقة الـسيـاسـية 
الــتـي من ابــرزهــا انــهـا ســئــمت
احملاصـصـة والطـائـفيـة وضعف
الــقـانــون والـفــوضى و الـفــسـاد
بــكل انـواعـه  .. ومـهـمــا قـيل عن
ــقــاطـعــة الــتي تــشــيـر نـســبــة ا
احصاءات منظمات محايدة انها
ـئة كانت تـتراوح  ب الـ  80 با
ـئـة  فـان احلـقـيـقـة الـتي و75 بـا
اليخـتلف عـلـيهـا احد ان الـشعب
رفض الفاسدين فحتى من شارك
اخـــتـــار وجـــوه وكــــتل يـــامل ان
ا هو تنـصف الوطن وتنتـشله 
فـــيه ..ومــهـــمـــا حــاولـت  بــعض
اطـراف الــعــمــلــيـة الــســيــاســيـة
الـــــتــــزويــــر والـــــتالعـب بــــعــــدد
صـوت احلـقـيقي فـانهـا تدرك ا
ــقـــاطــعـــة الــتي تـــعــني حــجـم ا
صــراحــة وعـلــنــا رفض الــشـعب

ــمـارســاتـهـم وهـيــمـنــتــهم عـلى
ـشـهـد الـسـيـاسي  لـذا  نـتوقع ا
مـنـهـا ان تـسعـى جاهـدة لـعـرقـلة
واعاقة اي خـطوة جدية للـتغيير
اجلــــذري والــــعـــــودة الى نــــفس
خـــطــابـــهم الـــطــائـــفي الـــبــائس
لتضليل الشعب واختالق ازمات
مـع مــحــاولـــة تــخــديـــر الــشــارع
الــــغــــاضب الــــذي النــــتــــوقع ان

رحلة اذا ما  يسكت في هذه ا
ـشـروعة جتاهل ابـسط حـقوقه ا
.. وقــــد تــــكـــون الــــتــــظــــاهـــرات
الــشـــعــبــيــة بــعــد االنــتــخــابــات
ـــدويـــة بـــرفض والـــهـــتـــافـــات ا
احملاصـصـة بدايـة ثـورة الفـقراء
ـســؤولي. ضــد احلــرامــيـة مـن ا
الــــيـــوم  مـــطـــلــــوب من الـــقـــوى
والتـيـارات السـياسـية  الـوطنـية
واعــضـاء مــجـلس الــنـواب غــيـر
لوث بالفساد ان يعوا الدرس ا

جيداً .. 
ــرحــلـة مــا بــعـد   ويــســتـعــدوا 
ـواطن هـذه االنـتـخــاب فـصـبــر ا
ـــــرة لن يــــكـــــون طــــويال . وآن ا
االوان لــــرسـم مــــســـــار جـــــديــــد
لـلـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة بـعـيدأ عن
احملـــــاصــــــصــــــة وان نـــــلــــــمس
كـمـواطـنـ بـدايـة تـغـيـيـر يـعـيـد
لـلعـراق ولـشـعـبه هـيـبـته .. فـهل

تفهم الطبقة السياسية ذلك ?!

وهي لن تطلب من رئيس مجلس
الـوزراء او سـواه ان يــكـون مـثل
مهـاتيـر محـمد في مـاليـزيا الذي
اسـتــطـاع اعـادة 50مــلـيـار دوالر
لــلــخــزيــنــة وزج رئـيـس الـوزراء
الـسابق وخـمـسـة وزراء وقـضاة
وشـــرطــة بــالــســجـن لــفــســادهم
وخالل خمـسة ايـام فقط ..  نحن
نـــدرك انــــنـــا في وطن انـــهـــكـــته
صـراعـات دمـوية راح ضـحـيـتـها
االبرياء  لكنهم يطالبون وبشدة
ان تــشــهــد االيــام االولى اتــخـاذ
خطـوات عـملـية حملـاربـة الفـساد
تـــبـــدأ بـــالـــغـــاء قـــانـــون احتــاد
ــانــيــ الــعــراقــيــ سيء الــبــر
الــصــيـت الــذي مــرربــغــفــلــة عن
الرأي العام  كما من حق عوائل
الـشـهــداء والـنـازحــ واالطـفـال
االبـــريــــاء والـــيـــتــــامى واالرامل
ــطـالــبــة بــفــتح مــلـف تـســلــيم ا
وصل واحملافظات االخرى الى ا
عصابة داعش االرهابية واطالق
ن عتقل  سراح االبرياء من ا
تــعـفــنت اجــســادهم في غــيـاهب
الــســجــون وبــراءتــهم مــحــكــمــة
اجلـنــايـات الـعــلـيــا  نـاهـيك عن
مــلـــفــات رواتب ومـــخــصــصــات
الوزراء واعـضاء مجـلس النواب
واصـحـاب الـدرجـات اخلـاصـة ..
نـعـتـقــد انـهـا تـطـلــعـات شـعـبـيـة

احلــوثــيـ قــاب قــوســ وأدنى
واألوضــاع فـي ســوريـــا تــشــارف
عـلـى الـنــهــايــة. لــصــالح روســيـا
ـة حلزب وأمريـكـا وتـركيـا وهـز
الــله  وإيـــران فــيــهـــا  وإنــتــهــاء
الـشــراكـة بـ إيــران وروسـيـا في
ســوريـا. بــطـلب بــوتـ من إيـران
االنـسحـاب من االراضي السـورية
جلـمـيع مــيـلـيـشـيـاتـهـا وحـرسـهـا
الـثوري بـقـيّت قـوة ونـفـوذ إيران
في الـعـراق هي مَـن تـعـول عـلـيه
ــسـتـحـيل لــقـطف ثـمـرة وتـعـمل ا
ونــفـوذهــا الـواسع في وجــودهـا 
الـعـراق هو إعالن حـكومـة تابـعة
لها  في وقت التسـتطيع أن تُملي
علـى أمريكـا شروطهـا في العراق
بـسـبب إصـرار االدارة االمـريـكـيـة
ـــضي قـــدمـــا وبـــتـــســارع عـــلى ا
واضح خلــــــنـق ايـــــران دولــــــيـــــا
واالجـهاز عـلى نـظامـها من خالل
االنــســحـاب من االتــفـاق الــنـووي
وفـــرض حـــصـــار المـــثـــيل له في
الـتاريخ فـي قسـوته  واالجراءات
االمريـكية والـتحالـفات مع اوروبا
واالحتــــاد االوروبي ضـــد إيـــران.
وصـلت مديَـات عالـية من الـتوافق
حـول خــطـر إيـران في والـتــفـاهم 
ودعمها لالرهاب نطقة والـعالم  ا
الدولي بـوصـفـها راعـيـة االرهاب
فــكـيف سـتـواجه االول في الـعـالم
ايـــران وأتـــبــاع إيـــران عـــمــلـــيــة
تـشــكـيل حـكـومـة وإنـشـاء حتـالف
كــبـــيــر لـــهــا  فـــبــعــد أن فـــشــلت
الـلـقـاءات واالجـتـاعات مـع جمـيع
القوائم العربية والكردية للمالكي
والـــعـــامـــري أعـــلن مـــؤخـــراً عن
تـــشـــكـــيل حتـــالـف أولي لـــتـــيـــار
احلــكـمــة وســائـرون والــوطـنــيـة
وهو رسالـة واضحة. وإعالن غير
مـبــاشـر اليـران أن تــيـار احلــكـمـة
حسم أمره مع سائـرون والوطنية
لــتــشـكــيـل حتـالـف يــفـتـح الــبـاب
إللـتـحـاق قـائـمـة الـنـصـر والـقـرار
ونينوى هويـتنا وغير من القوائم

الـصـغـيـرلهـذا الـتـحـالف  وإفـشال
ــثـــله ــشـــروع االيـــراني الـــذي  ا
ــالــكي وهــادي الــعــامـري نــوري ا
ــــعـــنى أن األوضـــاع وغـــيـــرهم 
تــذهب الى اجملـــهــول والــفــوضى
والى مـزيــد من وضع الــعـصي في
عــجـلـة تــشـكـيـل حـكـومــة. السـيـمـا
والـوقت بــدأ يـضـيق  وهـنـا بـدأت
الــتــفــجــيــرات واالغــتـيــاالت داخل
بــغــداد واحملــافــظــات اجلــنــوبــيـة
عـــلى شـــكل .وأخـــذت تـــتـــصّــاعـــد
يكون الرابح منه تسقّيط سـياسي 
داعش ومــشــتــقــاته  كــان آخــرهـا
الــتــفـــجــيــر االجــرامي الــدامي في
مدينة الصدر ولكن السؤال األكثر
أهـمـية هـنـا هل سـتتـدّخل أمـريـكا
في حسم هـذا الصـراع. الدائر اآلن
بـ مـفــوضـيـة االنـتــخـابـات بـدفع
لـتــعـطـيل تــشـكـيل إيــراني واضح 
وألهـــداف وغــــايـــات احلــــكـــومــــة 
وب ومصـالح إيرانيـة ألجندتـها  
ـان الـعــبــادي وحــكــومــته والــبــر
أعـتقد كـلمّا إشـتد الصـراع وتعطَّل
ــــان عـــــمل احلـــــكــــومـــــة والــــبـــــر
والـــوصــول الـى فــراغ دســـتــوري
لـصـالح جـهـة معـيـنـة هـو الـهدف
من تــأخــيــر حــسـم عــمــلــيــة الــعـد
والـفـرز والـذهاب لـتـشـكل حـكـومة
قبل نـهـاية حـزيران مـوعـد إنتـهاء
ـــان أرى أنَ األحــداث عـــمل الـــبــر
وسيظلَّ ستـنقـلب رأساَ على عـقب 
ب جميع األطراف الصراع قائماً 
والــــقــــوائـم والــــكــــتل واالحــــزاب
لـتحـسم إدارة الرئيـس ترمب األمر
كلّه  بـإعالن حـكـومة إنـقـاذ وطني
مـن خـــــارج األحـــــزاب والـــــكُـــــتل 
ــتــحــدة وتــشــرف عــلــيــهــا اال ا
ومجلس االمن الـدولي وهومقترح
ـا مــطــروح جــداا وســيــتــحـقـق ر
إذا لـم تـتــفق الــقـوائم .ولن قـريــبـا
تــتــفق حــسب قــراءتي لـألوضـاع 
الـــعـــراق  الـــفــــوضى ومـــا بـــعـــد
الفوضى سيـبقى العراق.... وكفى

أما االخرون فإلى اجلحيم...      
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مـنـذ االحـتالل األمـريـكي لـلـعـراق عـام  2003والى أيـامـنـا هذه
ـتمثلة وبلدنا وشـعبنا في أزمـات متالحقة فمن األزمـة الكبرى ا
بـالـدســتـور الـذي كـتب بـامالءات أمـريـكـيـة و فـتح األبـواب عـلى
أزمات سـياسـية وإداريـة وقانـونية عـديدة ال مـجال لـذكرهـا هنا
لـكنـي أركز عـلى أزمـتـ مـهـمـتـ لـهـما تـأثـيـر كـبـيـر عـلى بـنـية
اجملـتـمـع الـعـراقـي وعـلى ســيـادة الـوطـن وحـدة أراضـيـه وهـمـا
التقـسيم العـرقي والطائفـي للمجـتمع واالحتالل يـركز على هذا
ـة الـتـقـسـيم بل هـو أحـد أهـدافه الن مـشـاكـله كـبـيـرة ومـسـتـد
ـتنازع ناطق ا للدول  ,واألزمة الـثانيـة هي مشـكلة مـا سمي بـا
عـلـيـهـا فـهل سمـعـتم عن دولـة في الـعـالم فـيهـا مـنـاطق مـتـنازع
عـلـيـهـا بـيــنـهـا وبـ إقـلـيـمـهـا أو مــحـافـظـاتـهـا حـتى وان كـانت
فـيـدراليـة الن كل أراضي الـدولـة  ومحـافـظاتـهـا وأقـاليـمـها هي
ناطق ركـزية وحتت سيـادتهـا لكن ذكر هـذه ا جزء من الـدولة ا
في الـدســتــور كـان ألهــداف انــفـصــالــيـة ال غــيـر,وبـعــد أزمـات
الـدستـور جـاءت أزمـة االنتـخـابات األولى الـتي لم يـكن الـشعب
الـعـراقي مـهـيـئـاً لـهـا أبداً وإجـرائـهـا عـلى عـجـالـة كـان ألهداف
أمـريـكـيـة أهـمـهـا تـأكـيـد الـتـقـسـيم الـعـرقي والـطـائـفي بـوصـول
أحـزاب طـائـفـيـة بـامـتـيـاز عـلى رأس الـسـلـطـة لـتـأجج الـصـراع
الطائفي ولتستولي عـلى كل شئ في العراق وليصل اللصوص
ـنــاصب في الـدولـة واحلـكـومـة ـزورين الى أعـلى ا واجلـهــلـة وا
ولــيـســرقــوا كل أمـوال الــعــراق وثـرواته ويــشــرعـنــوا لــلـفــسـاد
واإلفسـاد وليـهمـلوا بنـاء البـلد واعمـارة وحتقـيق العـيش الكر
واطنـيه باالستـفادة من أمواله وثـرواته الطائلـة وليضـيقوا على
احلـريـات الــشـخــصـيـة والــعـامــة الـتي أوردوهـا فـي دسـتـورهم
نطقة وليتخلوا عن حماية شعبهم من اإلرهاب ويتحصنوا في ا
اخلضراء حتت حمـاية األمريكان ولـيجوعوا الشـعب ويسحقوه
ويفـرطـوا بـسـيـادة الـوطن وبـأراضـيـه وميـاهـه اإلقـلـيمـيـة فـعـمت
الـــفـــوضى (اخلـالقـــة) كل الـــعـــراق والـــتـي كـــانت من أهـــداف

األمريكان ليبقى العراق متخلفاً ضعيفاً مقسما ً .
WŽUI « ‰ušœ

ثم أدخل األمـريـكان تـنـظـيم الـقاعـدة الى الـعـراق كأزمـة جـديدة
لـيـفـقـد الـعراقـيـون األمن واألمـان خـصـوصـاً بـعد  حـل اجليش
العراقي واألجهزة األمنية وليتكبـد أبناء شعبنا خسائر جسيمة
تواصـلة التي جداً بـشرية ومـادية بسـبب العـمليـات اإلرهابيـة ا
تعاقبة وأجهزتها األمنية التصدي لها , لم تستطع احلكومات ا
كاسب ناصب وا احملاصصة احلزبيـة والطائفية  في تـقاسم ا
ـتـنـفــذة  كـانت أزمـة كـبـرى تــسـبـبت في أزمـات بــ األحـزاب ا
ـهـمة نـاصب ا عـديـدة أهمـا الـفـشل في إدارة الـدولة بـإسـنـاد ا
ــتــعـلــمــ وإبــعـاد الــكــفـاءات ــزورين وأنــصـاف ا لــلــجـهــلــة وا
الي واإلداري ية عن خدمة بلدها  ,الفساد ا واخلبرات األكاد
الــذي اســتـــشــرى في كل مـــفــاصل الــدولـــة كــان من إفــرازات
احملاصصة ,السرقات الكبرى ألموال الشعب وثروات الوطن و
ــعــيـشي ــســتـوى ا إهــمـال الــبــنــاء واألعـمــار وعــدم حتـســ ا
ـشـاكل واإلخــفـاقـات الـتي ال مـجـال لـلـمـواطـنـ وغــيـرهـا من ا
لـذكـرهـا هـنـا هي بـسـبب احملـاصـصة ,الـبـطالـة كـانت وال زالت
أزمـة كـبـرى جــيـوش من اخلـريـجـ كل عـام يـضـافـون الى من
ـواطـن سـبـقوهم يـضـيـعون في الـشـوارع ومـعهم ماليـ من ا

ـتـعاقـبـة حـال لـها , بسـبـب الـبـطالـة الـتـي لم جتـد احلـكـومـات ا
اخملــــدرات أزمــــة كــــبـــرى جــــاءت مع االحــــتـالل وروجت لــــهـــا
ــسـتـقـبل ـتـعــاقـبـة لـتــدمـر شـبـاب الــعـراق قـادة ا احلـكـومــات ا
وليصـبح العراق الـذي كان خاليـاً من هذه اآلفة في طـليعة دول
نطقة ليس في تعاطي اخملدرات بل في إنتاجها ونقلها ,الفقر ا
واجلـوع واألمراض خـصـوصاً الـسرطـانـية مـنـها أزمـات دمرت
الشعب الـعراقي ودون أية حـلول لها  ,اجلهل واألميـة وانحدار
الـتــعــلـيم بــكل مــسـتــويـاته الى احلــضــيض أزمـة كــبـرى تــهـدد
األجيـال القـادمة  ,الـعشـوائيـات وانـتشـارهـا اخمليف في بـغداد
وكل احملـافظـات بسـبب أزمـة السـكن التي لـم تعـمل احلكـومات
على حـلهـا أزمة كـبرى تتـسبب في أزمـات أخرى عـديدة أهـمها
الـتـأثـيـر عـلى الــتـصـمـيم األسـاسي لـلــمـدن واإلضـرار بـالـبـيـئـة
ة اء وانـتشـار عصابـات اجلر واستـنزاف الطـاقة الـكهربـية وا
ـنـظــمـة وارتـفــاع نـسب جــرائم الـقـتـل والـتـســلـيب واخملـدرات ا
ة, ـركـزية وإقـليـم كردسـتان أزمـة مـستـد الـعالقة بـ الـدولة ا
ـركــزيـة ومـنـح اإلقـلـيم امــتـيـازات بـسـبـب ضـعف احلـكــومـات ا
وتـنازالت لم تـذكر في دسـتـور أو قانـون بل هي جتـاوز علـيهـما
صالح شخصية وحزبية بعيدا عن من قبل سياسي فاسدين 
مصلح الـوطن والشعب  ,داعش أزمة كبـرى أدخلهـا األمريكان
ساعدة السياسـي الفاشل الذين لـم يعرفوا من السياسة و
وإدارة الـدولـة أي شيء ومعـهم قـادتـهم العـسـكـري الـفـاسدين
والـفـاشـلـ مـثلـهم وتـسـبـبت داعش بـأزمـات كبـرى نـذكـر مـنـها
ـسـلحـة وب الـنزوح واخلـسـائر الـكـبيـرة في صفـوف الـقوات ا
اديـة الكبرى دن نـاهيك عن اخلسـائر ا أبناء الـشعب وتدمـير ا
ة الزمت كل هذه عارك ,الكهربـاء أزمة كبيرة ومـستد بسبب ا
األزمــات واسـتُـغـلت هـذه األزمـة إليـذاء شـعـبـنـا ولـسـرقـة مـئـات
ليارات من الدوالرات من قـبل سياسي فـاسدين كانت تكفي ا

لبناء بلدان وليس حملطات كهرباء.
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وأخـيـراً وليس آخـراً الن األزمـات سـتبـقى تـرافق الـعراقـيـ ما
ياه التي لم تتعامل دام البلد بأيد غير أمينة وغير كفوءة أزمة ا
ناسبة لها والعراق معها احلكومات بجدية ولم تـضع احللول ا
تلك كل اإلمكانيات لتقليل تأثير هذه األزمة ان لم اقل التغلب
عـلـيـهـا بسـلـسـلـة من اإلجـراءات العـمـلـيـة وباسـتـشـارة اخلـبراء
ــتـخــصــصــ في هــذا احملــال ومــا أكــثـرهـم في الــعـراق ال وا
االعــتـمـاد عـلى اجلـهــلـة الـذين الخـبــرة وال جتـربـة لـهم في هـذا
هم ,ولم تلتفت حكومـاتنا لتحذيـرات تركيا وغيرها من الشأن ا
الدول بضرورة اتـخاذ اإلجراءات العمـلية لتفـادي نقص كميات
ـيـاه الداخـلـة الى الـعراق مـن دول اجلوار كـمـا ان حـكومـاتـنا ا
تـعـاقـبـة لم تـتـوصل الى اتـفـاقـيـات ثـنـائـيـة  مع تـركـيـا وإيران ا
ـتـشــاطـئه وحــصص الـعـراق مــنـهـا وسـوريـا بــصـدد األنـهــار ا
يـاه التي يـحتـاجهـا سنويـا ولم تـقم احلكـومات بـبناء وكـميـات ا
ــوجـود مـنـهـا لــتـفـادي مـثل هـذه الـسـدود واخلـزانـات وإدامـة ا
األزمة و الـتي ستـتسـبب بـأزمات بل بـكوارث الـله يكـفنـا شرها
إذا لم يـضــطـلع بــقـيــادة الـدولـة قــادة شـرفــاء حـريــصـون عـلى
ياه ستـكون هناك أزمة شعبهم ووطنهم ,والى ان تنتهي أزمـة ا

جديد بانتظار شعبنا. 
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في البداية نلـقي نظرة على مفردة
اإلنـتـخـابات ومـا تـعـنـيه وبـدايات
الـعـمل فـيـها  تـعـرف االنـتـخـابات
بـأنهـا الـعمـلـية الـرسمـيـة الختـيار
شخص لتـولي منصب رسمي  أو
قــبــول أو رفض إقـتــراح ســيـاسي
بــواســطــة الــتــصــويت. إن فــكــرة
االنــتـــخـــابــات تـــعـــد من األفـــكــار
ة والـتي تساهم اإلنـسانـية القـد
فـي حل الــنــزاعـات واالخــتـالفـات
حـول رأي مـا وقـد عـرف الـرومـان
الــقــدمــاء فــكــرة االنـتــخــابــات في
اخـتيـارهم لـلقـادة والـشخـصـيات
ـهـام ـنـاصب وا الـبـارزة لـتـولي ا
في الـدولـة وتــهـدف اإلنـتــخـابـات
ـقـراطـيـة إلضـفـاء الــشـرعـيـة الــد
على نظام ما  وقد تذهب أبعد من
ـدني ذلك إلرسـاء فـكـرة اجملـتـمع ا
والـــتي تــتـم من خالل : الـــقــانــون

الـذي هــو مـجـمـوعـة من الـقـواعـد
الــتي تُــســاهم في تــطــبــيق كــافّـة
دني األفكـار اخلاصّة بـاجملتمع ا
من خالل توفير نـصوص قانونية
تــرتــبط بــهــا وتــمـنــحــهــا صــفـة
حــقــيـقــيــة وقــابــلـة لــلــتــطــبـيق.
ـجمـوعة من تـمثل  والـدستـور ا
التـشريـعات الـتي تـرتبط بـالدول
دني بتطبيق ويُساهم الدستـور ا
دنية بشكل واقعي داخل األفكار ا
اجملـتـمع.وكـذلك مـشـاركـة الشـعب
وهي الوسـيلة الـتي تؤسس لدور
أفـــــراد اجملـــــتــــــمع فـي اتـــــخـــــاذ
الــقــرارات ومن األمـثــلــة عـلــيــهـا
ـان مــصـطـلح ـان" . والـبــر "الـبــر
يـــطـــلق عـــمـــومــا عـــلـى مــجـــلس
الـنــوّاب أو مـا يُــعـرف في بـعض
ـجـلس الـشـعب وحتّى الـبلـدان 
مــجـــلس األمّــة وهـــو عــبــارة عن

هـيـئةٍ تـشـريـعـيّـة وُجدت في دولٍ
دســتـــوريّـــة لـــتُــمـــثل الـــســـلـــطــة
الـتشـريعـيّة اخملتـصّة فـيها وذلك
من مـبـدأ الـفـصل بـ الـسـلـطـات
وتُــلــخّص مـــهــامه ضـــمن رقــابــة
أعمال احلكومة وأيضاً التشريع
إضـافـة إلـى تـمـثـيل الـشـعب أمـام
احلـكومـة. وأصل تسـميـة وتاريخ
ـان تـعود في اسـتـعـمـال كلـمـة بـر
أصــلـهـا إلـى الـلـفــظـة الـفــرنـسـيّـة
بــارلـــيه   Parlerوالـــتي تـــعـــني
الـــكالم أو احلـــوار أو الـــنـــقــاش
ولــقــد كــان أوّل اســتــخــدامٍ لــهـذا
ـــصــطـــلح فـي عــام 1236م في ا
ـتّــحـدة الـبــريـطــانـيّـة ـمــلـكــة ا ا
ويُــقــصــد بـهــا آنــذاك مــجــمــوعـة
لك البالد إالَّ مستشارين مقرّب 
ــانٍ أُسّس فـي الــعــالم أنّ أوّل بـــر
كـــــان فـي عـــــام 1118م وذلك في
ــلــكــة لــيــون الــتــابــعــة لــدولــة
ـــان عــربي إســـبــانـــيــا. وأول بـــر
أسس فـي مــــصــــر عـــام 1866م 
ـــان أسـس في الـــعــراق وأول بــر
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ولـو أردنـا أن نـسلط الـضـوء على
تزوير وسرقة اإلنتخابات سنعود
الى دراسة حديثة أعدها إستاذان
جامـعيـان بريـطانـيان  ونـشرتـها
دوريـــــة (فـــــوريـن بـــــولــــــيـــــسي)
األمــريــكــيــة هــذا االســبــوع حتت
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بغداد

عنوان كيف تُـسرق االنتخابات في
How to Steal ?وضـح الـــنـــهــار
an Election in Broad Day-
light  تـــنــاولـت أشــكـــال وفــنــون
تـــزويــر االنـــتــخـــابـــات في أرجــاء
الـعــالم مـسـلــطـ الـضــوء بـشـكل
خاص على االنتـخابات التي تُنظم
ـــا في ذلك في الـــعـــالم الـــثــــالث 
مــنـــطــقــة الــشــرق االوسط وتــرى
الــدراســة ان االنــتــخــابــات الــيـوم
باتت تـنظم في معظم بـلدان العالم
اال ان اغــلــبــهــا تُـزور مــنــذ حلــظـة
االعـالن عـنـهـا وان ســبـعـة زعـمـاء
من اصـل عــــــــشـــــــــرة من هــــــــؤالء
ــقـاعـدهم في احلـكم يـحـتـفـظـون 
بــفـضـل الـتــزويــر  ومن بــ احـد
األمـثــلـة الـتي ضــربـهـا الــبـاحـثـان
حـول تــزويــر االنـتــخـابــات هـو ان
الــــزعــــمـــاء الــــذين عــــرف عــــنـــهم
ارتكـابهم الفـضائع وأعمـال العنف
لن يــضــطــروا خالل االنــتــخــابـات
ـــقـــبـــلـــة الى تـــكـــرار أفـــعـــالـــهم ا
الـشـنـيعـة بل ان االكـتـفاء بـتـذكـير
ـا حلّ بـهم من كوارث النـاخـبـ 
في الـسـابق كـفـيل بـبث الـرعب في
نــفــوســهـم وجــرهم الى صــنــاديق
االقـتـراع وجتـديـد انـتـخـاب هـؤالء
ــثـيـرة اجملـرمـ . ومن الــنـتـائج ا
الـتي تـوصـلت الـيـهـا الدراسـة هي
ان االنظمة الدكتاتورية التي تنظم
االنتـخـابات في بـلدانـهـا وتتالعب

بـنــتـائـجـهـا عــادةً مـا تـكـون اكـثـر
اسـتـقــراراً من مـثـيالتــهـا الـتي ال
تـعــرف االنـتــخـابــات وان افـضل
انــواع الـــتـــزويــر هـي تــلـك الــتي

تُرتب قبل بدء االنتخابات.
وعـرض البـاحثـان أمثـلة لـضروب
التزوير التي سـادت في بريطانيا
في القـرن التاسع عـشر ثم انتقال
الـى احلــــديـث عن الـــــتـــــجـــــربــــة
االمريكيـة حيث قاال بالرغم من أن
قـراطـية في امريـكـا هي اقـوى د
الـــعـــالـم إال أن فـــنـــون الـــتـــزويــر
ــســتــخــدمــة حـالــيــاً فـي ارجـاء ا
العالم كانت قد أتقنت في امريكا.
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اضي  واكدت الدراسة ان العقد ا
شـــهـــد تـــدهـــوراً تــدريـــجـــيـــا في
ـقراطـية في الـعالم مـستـوى الد
وان  71دولــة شــهــدت فـي الــعـام
تـراجعـا تـاما في احلـريات 2017
الـسـيـاسـيـة واحلـريـات اخلـاصة.
وان الـعــالم بـات يـزداد سـلـطـويـةً
عــامـاً بـعـد آخـر مـنـذ سـنـة 2006
مـــواطــــنـــ وان  2 من اصل  3 
يـعــيـشـون الــيـوم في ظل أنــظـمـة
ـقـراطـيـة بـشـكل كـامل لـيــست د
لتـخـلص الى الـقول بـأننـا نـعيش
الـيـوم في خضـم انحـسـار خـطـير
قراطية. فيما أحصت انواعا للد
مـــتـــعـــددة من فـــنـــون الـــتـــزويـــر
االنــتــخــابي بــدءاً مـن اســتــخـدام

احلـبــر الــذي يــخــتــفي أثــره بــعـد
دقـائق من استـعمـاله الى التـهديد
بـالـعــنف مـروراً بـتــوزيع حـقـائب
ـال الـنقـديـة الى رؤسـاء الـقـبائل ا
تـنـفذيـن خلـصت الـدراسة الى وا
الـقـول انه عـلى الـرغم من االتـساع
الـكبـير حلـاالت التـزوير في الـعالم
ائة فقط من االنتخابات فان  20با
الــتي يــثـبـت حـدوث تــزويـر واسع
فيها يتـعرض لإلدانة الدولية وان
ــائـة فــقط من الــبـلــدان الـتي 6 بـا
شهدت حـاالت تزوير حجـبت عنها
ـعـنى ان ـسـاعـدات اخلـارجـيـة  ا
االنـظمـة الـتي مـارست الـتـزوير لم
تـتـعـرض أليـة عـقـوبـات أو أضـرار
مـالــيـة . ال أمل أن يــفـضي احلـراك
احملـتدم اآلن في الـعراق الى إلـغاء
أو إعـــادة أو تــغــيـــر جــوهــري في
ا هي حـالة نتـائج الـنـتخـابات طـا
ـــيــة وحتـــصـل في أكـــثــر دول عـــا
ا قراطية  وطا العالم وأقواها د
ــقــراطــيـة أن األنــتـخــابــات والــد
تـولـدان من رحم الـسـيـاسـة والـتي
هي لـعـبـة غـيـر نـظـيـفـة  يـولـد من
رحــمــهــا الــتــحــزب والــتــعــنــصــر
وإقــــصـــاء اآلخــــر والـــتــــهــــمـــيش
ـــقـــدرات  واإلســـتـــحــــواذ عـــلى ا
واألنـانـيــة الـفـرديـة واجلــمـاعـيـة 
وفـرض األفـكـار عـلى اآلخـر بـشـتى
الــــــطــــــرق  الــــــشــــــــــــــــرعــــــيـــــة

والالشرعية . 
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