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يو�سف املحمداوي

يا اأعداء العراق ابتعدوا

وقف العامل مذهوال باأجمعه وهو ي�شاهد العراقيني يتحدون 
امواج اأزماتهم العاتية ب�شواعد التحدي واحل�شارة للو�شول 
وتهديداته  االره��اب  نباح  متحدين  اال�شتقرار،  �شاطيء  اىل 
باأنامل  البنف�شجية  ال��ث��ورة  خ��ارط��ة  ور���ش��م  احللم  لتحقيق 
ال�شالم ،نعم نحن اذهلنا العامل وك�شبنا احرتامه بجدارة ونبل 
بالروؤو�س  اأطحنا  الوقت  نف�س  ويف   ، نظريها  قل  و�شجاعة 
اجلديدة  جتربتنا  ف�شل  على  وتراهن  راهنت  التي  اخلائبة 
وهيهات ان تفلح ، بعد اأن حاولت  و�شتحاول من خالل اذنابها 
ان تبعد البلد عن دائرة االمن واال�شتقرار وجتره مبخططاتها 
لهم  ممثلني  خالل  من  والدمار  اخل��راب  دوائ��ر  اىل  الوح�شية 
 ، بهم  املواطن  كابتالء  ال�شيا�شي  م�شهدنا  بوجودهم  ابتلى 
وهوؤالء بدال من ان ي�شاركوا ال�شعب فرحته وزهوه كما فعل 
العامل، �شارعوا اىل تنفيذ اجندات ا�شيادهم من خارج احلدود 
الزوابع والعوا�شف  ، فاثارة  العر�س  حماولني خنق زغاريد 
املفربكة مل تعد تنطلي على وعي املواطن ، فقد �شخ�شهم وقال 

كلمته الف�شل ببنف�شج �شبابته متحديا بارود ر�شا�شهم.
 مالذي دفعهم اىل وهب املنا�شب قبل ظهور نتائج االنتخابات 
باأن من�شب رئي�س  ال�شرعي  ا�شرتاطهم غري  ، وبالذات  اأ�شال 
من  وه��م   ، عربية  ل�شخ�شية  يكون  ان  من  الب��د  اجلمهورية 
اق�شموا على د�شتور كفل الي عراقي ومن اي مكون ان يتبواأ 
هنا  عراقيني.   ابوين  من  يكون  ان  با�شرتاط  املن�شب  ه��ذا 
بع�س  بوطنية  ت�شكيكية  ا�شتفهام  عالمة  من  اأكرث  ت�شتوقفنا 
الذين يحاولون ن�شب �شرادق احلزن يف �شاحات اعرا�شنا ، 
وباعتقادنا ان هوؤالء اليفقهون من ال�شيا�شة غري ايقاد الفتنة 
بني ابناء ال�شعب الواحد مدفوعني من خارج احلدود باأثمان 
اآبهني مبا قاله ال�شياب..."اأيخون ان�شان بالده..  بخ�شة غري 

ان خان معنى ان يكون .. فكيف ميكن ان يكون". 
اليهم والأمثالهم نقوُل لن تر�شي �شفينة قيادة البلد اال مبوانئ 
االأمان وبقيادة العراقيني وباختيارهم ولي�س باختيار اهواء 
املتمنني لف�شلنا. ملاذا الرئي�س يجب ان يكون عربيا والد�شتور 
الف  م��ن  ي�شر  مل  عليه  واق�شمتم  كتابته  يف  �شاهمتم  ال��ذي 
ديباجته اىل ياء مادته االخرية اىل متييز مكون على اآخر لهذا 
املن�شب او ذاك ؟ ف�شال عن كون الداعني ، لهذه البدعة فاتهم 
اأمرمهم والاظنه فاتهم ولكنهم جتاهلوه عن عمد، ان الد�شتور 
العراقي المياثل الد�شتور اللبناين الذي ن�س على املحا�ش�شة 
يعاين  ولبنان  املا�شي  القرن  اربعينيات  ومنذ  القيادات  يف 
اهل  ياموايل  العراق  لبننة  الميكن  لهم  نقول  لذا   ، م�شكالته 
وحلمهم  االق��رتاع،  ل�شناديق  فالقرار  ذلك  الميكن   ، الطائف 
وخطاباتها  القومية  و�شعارات   ، كبري  وه��م  املا�شي  بعودة 
احرقتها �شموع التغيري بعد ان طفح زيفها على ال�شطح. وما 
ذلك.  على  برهان جلي  اال  الفارغ  القومية  نهاية)بطل(  م�شهد 
وعلى الرغم من عدم تن�شلنا عن االنتماء ملحيطنا العربي ن�شاأل 
فر�شان تلك اخلطابات، مالذي فعله العرب لفل�شطني منذ وعد 
بلفور حتى يومنا هذا؟ لننتظر منهم خريا لعراقنا،ونذكرهم 
بان فاجعة ج�شر االئمة التي هزت العامل لوح�شيتها تزامنت 
م��ع ك��ارث��ة اع�����ش��ارك��ات��ري��ن��ا يف ام���ريك���ا،وه���ذا م��ادف��ع احد 
امراءعروبتنا ) ت�شامنا مع العراق(اىل تربعه مببلغ )100( 
بر�شالة  نف�شه حتى  يكلف  كاترينا،ومل  ل�شحايا  دوالر  مليون 
من  يكفينا  اجل�شر،ولكن  على  ماحدث  فيها  ي�شجب  ا�شتنكار 
موقفه هذا اومن مواقف غريه، موقف ال�شهيد عثمان العبيدي 
الذي يعدل اموال العامل باجمعه حني جاد بروحه الطاهرة من 
اجل انقاذ اخوته من الغرق موؤكدا للدنيا اأن العراقيني ق�شوا 

ولالبد اجنحة الطائفية.
ال��زرق��اوي  مافعله  ن�شيتم  ال��ع��ج��ال��ة  وب��ه��ذه  ك��ي��ف  ن�شاألهم 
بالعراقيني؟امل ت�شاهدوا �شرادقات احلزن التي ن�شبت له يف 

ارجاء الدول العربية اثر مقتل ذلك املجرم ليعدوه �شهيدا!؟.
اأنا هنا ل�شت ب�شدد موقف الدفاع وامل�شاندة لرجل اتفقت على 
وطنيته وخربته وحنكته ال�شيا�شية جميع املرجعيات الدينية 
و�شيا�شته  طالباين  ج��الل  الرئي�س  وال�شيا�شية،وم�شرية 
او�شحت  م�شت  التي  ال�شنوات  م��دى  البلدعلى  ادارة  يف 
وب�شورة جلية انه �شمام امان عراقي خال�س للبلد،وكانت له 
اليد الطوىل يف احتواء العديد من الفنت التي كادت تع�شف 

بالوطن.
واحلقيقة بحثت يف قامو�س املربرات عن عذر ي�شفع ملطالب 
قد  م��ربر  غ��ري  اج��د  مل  الرئي�س،لكني  ع��روب��ة  على  املراهنني 
يرونه واقعيا �شمن حدود تفكريهم،وهو ان الرئي�س طالباين 
لتحرير  وي��ذه��ب  �شيفه  يحمل  مل  رئ��ا���ش��ت��ه  ف���رتة  اث��ن��اء  يف 
فل�شطني،كما فعل جده العراقي الكردي ولي�س العربي �شالح 
الدين االيوبي.وختاما نقول لهوالء ومن �شاطرهم النيات...

يا اعداء العراق ابتعدوا..الأن العراقيني احتدوا.

ع�����ل�����ى االرج���������ح
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عامر القي�سي 
اأوزارها  اآذار  من  ال�شابع  انتخابات  و�شعت 
واأدى  كلمته  فيها  العراقي  ال�شعب  قال  عندما 
اللحظات  يف  دائ��م��ا  يفعلها  ك��ان  كما  دوره 
النا�س  ك���ان  وبينما  ح��ي��ات��ه.  م��ن  احل��ا���ش��م��ة 
االقرتاع  �شناديق  يف  اختياراتهم  ي�شعون 
كانت الكتل ال�شيا�شية امل�شاركة يف االنتخابات 
توؤ�ش�س وتخطط على ا�شا�س التوقعات لنوع 
اخلريطة ال�شيا�شية القادمة ملا بعد االنتخابات 
عنه  �شت�شفر  ملا  النهائية  النتائج  انتظار  قبل 
 . وا�شتحقاقات  اأول��وي��ات  م��ن  النتائج  ه��ذه 
اطالق  يف  ال��ك��ت��ل   اع�����ش��اء  بع�س  وت�شابق 
الت�شريحات النارية �شد "نتائج" االنتخابات 
التي مل تظهر ارقامها النهائية حتى االآن اوال 
واحلديث عن حتالفات �شيا�شية قادمة ثانيا. 
و�شائل  تناقلتها  التي  الت�شريحات  وح�شب 
االعالم من املتحدثني باأ�شماء الكتل ال�شيا�شية 
، فان اجلميع ال ي�شعون خطا احمر امام اية 
كتلة من اجل التحالف ، وبدا االأمر كما يعتقد 
اختبار  بالونات  جمرد   ، املحللني  من  الكثري 
�شيا�شية جل�س النب�س ودرا�شة ردود االفعال 
املحتملة ملا يقال يف و�شائل االعالم او خلف 
كانت  ال��ب��ال��ون��ات  ه���ذه  بع�س  ال��ك��وال��ي�����س. 
ال�شيا�شي  االح��رتاف  ا�شكال  الب�شط  مفتقرة 
ومهاراته ، كتلك التي اطلقها طارق الها�شمي 
رئي�س  مركز  ب�شاأن  اجلمهورية  رئي�س  نائب 
اجلمهورية، والبع�س االآخر بدت كما لو انها 
ملعرفة ا�شتعداد الكتل االخرى لقبول متغريات 

قوية على �شكل اخلريطة ال�شيا�شية احلالية.
بانتظار  االآن  اجلميع  ف��ان  االح���وال  ك��ل  يف 
اآذار  من  ال�شابع  النتخابات  النهائية  النتائج 
االختبارية  البالونات  من  منهجهم  ليتحول 
للحديث  وال�شّرية  العلنية  االجتماعات  اىل 
م��ب��ا���ش��رة ع���ن واق����ع ال��ن��ت��ائ��ج واف���رازات���ه���ا 

وا�شتحقاقاتها . 
مقاعد  قائمته  حت�شد  ان  يتوقع  الذي  املالكي 
ت�شاعده على الدخول قويا الي اجتماع مع اية 
قائمة يجد نف�شه امام حلفاء االم�س ومناف�شي 
اليوم وهم لي�شوا اقل قوة منه. والذين �شعوا 
ال�شقاط حكومته اكرث من مّرة باتوا مقتنعني 
والبحث  االخ���رى  ال��ط��رق  �شلوك  عليهم  ان 
قوة  م�شدر  فيه  يكونون  للتحالف  �شكل  عن 
�شارت  لو  فيما   ، ق��ادم  حتالف  الي  وخلخلة 
االمور كما ي�شتهون ، وخلخلة فيما لو تعر�س 
مركبهم ملوجة تهزه من هذه اجلهة اأو تلك ، اأو 

ان موقعهم يف اي حتالف يوؤثر مبا�شرة على 
اتخاذ القرار داخل التحالف املتوقع.

االبواب  لغلق  رغبة  يبدي  االآن  حتى  اح��د  ال 
هو  كما   ، نهائية  خ��ي��ارات  ع��ن  احل��دي��ث  اأو 
احلال مع القائمة العراقية التي بدت ا�شارات 
مبا  قوية  تكن  مل  وان   ، داخلها  من  الت�شدع 
االمور  جم��ري��ات  على  امل�شبق  للحكم  يكفي 
القادمة ، لكنها يف كل االح��وال حتلحلت اثر 
والنفي  والها�شمي  ال�شامرائي  ت�شريحات 
"ق�شية  بالت�شريح  التم�شك  ثم  تالهما  ال��ذي 
التي  وال��ت�����ش��ري��ح��ات  اجلمهورية"  رئ��ا���ش��ة 
العراقية  يف  ق��ط��ب  م��ن  اك���رث  م��ن  ان��ط��ل��ق��ت 
تن�شال من ت�شريحات ال�شامرائي والها�شمي. 
وذهبت بع�س اال�شارات ابعد من ذلك ، عندما 

اوحت بامكانية االن�شحاب من القائمة ب�شبب 
ال�شدري  التيار  جهة  ومن  التناق�شات.  هذه 
ت�شري  اقطابه  من  املنطلقة  الت�شريحات  فان 
اىل رغبة قوية يف الدخول بقوة اىل م�شاحة 
اتخاذ القرار ، وهو اجتاه جديد على العك�س 
يف  ات�شم  ال��ذي  ال�شابقة  املرحلة  اجت��اه  م��ن 
ب��ع�����س االح���ي���ان ب���ال���رتدد واالن�����ش��ح��اب من 
للكثري  الن�شطة  وامل��ع��ار���ش��ة  ب��ل  احل��ك��وم��ة 
م��ن امل�����ش��اري��ع احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تقدم 
منها  ال�شيا�شية  وخ�شو�شا  النواب  ملجل�س 
االمريكية  العراقية  االمنية  االتفاقية  مثل 
انه  اال  بقوة  ال�شدري  التيار  عار�شها  التي 
عليها  الت�شويت  عملية  اي��ق��اف  ي�شتطع  مل 

ومتريرها وجعلها امرا واقعا .

�شيا�شية كبرية  لكتل  اجتماعات عديدة جرت 
حد  على  ت�شل-  مل  ولكنها  وثالثية  ثنائية 
الن   ، ال��رب��اع��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات  اىل   - علمنا 
حد  اىل  تبدو  الكتل  بني  فيما  املواقف  بع�س 
ان  على  ت��دل  موؤ�شراتها  ان  اأو  وا�شحة  م��ا 
موازين  ظل  يف  �شعبا  يبدو  معها  التحالف 
كتلة موقفا  اية  التي مل متنح  القوى احلالية 
ال�شيا�شي  احل��راك  م�شتوى  على  م�شرتيحا 
التي  التحالفات  اج���واء  ظ��ل  يف  اأو  ال��ف��ردي 
يجري احلديث عنها بقوة من دون ان تكون 
النهائي  االع���الن  بانتظار  فاجلميع  واقعية 
عندها  احلايل  ال�شهر  نهاية  حتى  للمفو�شية 
�شتناأى  التي  املواقف  من  الكثري  �شتتو�شح 
اىل  لتدخل  التكتيكي  العمل  ا�شرتاطات  عن 

عن  للحديث  املك�شوفة  ال��وج��وه  )ف���ورم���ة( 
الف�شائية  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  خ����ارج  حت��ال��ف��ات 

وبالونات االختبار.
وحتى ذلك احلني - اعالن النتائج النهائية - 
و�شريى  الكالم  من  الكثري  املواطن  �شي�شمع 
الكثري من ا�شتعرا�س الع�شالت، بل والكثري 
اأو  الطرف  ه��ذا  عند  االأم��ل  خيبات  من  اي�شا 
ذاك، لكن احلقيقة االكيدة هي ان الكالم ال�شليم 
انتهاء  بعد  �شتنطلق  االرق��ام   وال�شحيح هو 
املفو�شية  فيه  �شتعلن  الذي  ال�شحفي  املوؤتر 
امل�شتقلة لالنتخابات الت�شل�شل النهائي للكتل 
التي  االنتخابات  ماراثون  يف  �شاركت  التي 
يف  واالأ���ش��ج��ع  باالأق�شى  االآن  حتى  و�شفت 

ال�شرق االو�شط منذ ن�شف قرن! 

ال���ك���ث���ر م����ن ال����ك����ام وب����ال����ون����ات االخ���ت���ب���ار 

م�سطفى عبد الواحد
وا�شحة،  غ��ري  زال���ت  م��ا  املقبلة  احلكومة  م��الم��ح  ان  وم��ع 
كبرية  ِن�َشبًا  ح�شدت  اأن��ه��ا  تعتقد  ال��ت��ي  الكتل  بع�س  ف��ان 
ر�شمي يف  ب�شكل  اأي��ام  تبداأ خالَل  قد  الناخبني  اأ�شوات  من 
مناق�شة طبيعة التحالفات املقبلة التي �شتت�شكل يف �شوئها 
احلكومة املقبلة،غري اأن مالمح هذا التحرك ما زالت مبهمة، 
انتخابي،  ا�شتحقاق  حكومة  اإىل  الكتل  بع�س  تدعو  فبينما 
اإ�شراك جميع االأطراف فيها االأمر  اأخرى �شرورة  ترى كتل 
الذي يثري خماوف عدد من مواطني كربالء، ومنهم خ�شري 
ال�شيا�شية  الن�شراوي الأنهم يجدون فيه عودة للمحا�ش�شة 

مرة اأخرى.
الذي  بالتلكوؤ  األقى  قد  املالكي  نوري  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
على  املا�شية  االأرب���ع  ال�شنوات  خ��الل  حكومته  اأداء  �شاب 
قدرته  عدم  من  ال�شكوى  دائم  وكان  ال�شيا�شية،  املحا�ش�شة 

على حما�شبة الوزراء اأو اإق�شاء غري الكفوئني منهم ب�شبب 
التي  الطائفة  حتى  اأو  احلزب  اأو  بالكتلة  وزير  كل  ن  حت�شّ
الو�شع  ه��ذا  على  ترتبت  التي  النتيجة  لكن  اإليها،  ينتمي 
املواطن  حت��ّم��ل  بعيد،  ح��د  اىل  ُمكلفًة  ك��ان��ت  اال�شتثنائي 
ال�شيا�شية  الكتل  اأدرك��ت  فهل  تبعاتها،  غ��ريه  قبل  العراقي 
و�شتكون  بها  متم�شكة  زالت  ما  اأنها  ام  املحا�ش�شة  خماطر 

طابعا مميزا للحكومة املقبلة؟
ال�شيا�شية  املحا�ش�شة  حيال  ت�شاوؤمًا  يبدي  املواطنني  اأحد 
ال��ع��دي��د م��ن الكتل  ان��ه��ا م��ازال��ت مت��ث��ل خ��ي��اَر  ال��ت��ي يعتقد 

ال�شيا�شية، وال مُيِكُن التخلُّ�ِس منها ب�شهولة.
التي �شبقت االنتخابات  هذا وقد �شهدت احلملة االنتخابية 
االأب���رز  لعل  ع��دي��دة،  وت�شريحات  وع���وٍد  اإط���الق  النيابية 
املحا�ش�شة  نظام  ينتقدون  كانوا  املر�شحني  جميع  اأن  فيها 
ع��راٍق  ببناء  ووع����دوا  احل��ك��وم��ة،  ت�شكيل  يف  ال�شيا�شية 

اأ�شارت  ما  اأُ�ش�َشه، ولكن يف ظل  املُواَطنة  ت�شّكل  دميقراطي 
الفوز  االأولية لالنتخابات من تقارب يف ن�شب  النتائج  اإليه 
مطابقًا  املقبلة  احلكومة  �شكل  �شيكون  هل  عديدة،  كتل  بني 
�شيدة  �شتكون  املحا�ش�شة  ان  ام  االنتخابية  الوعود  لتلك 

املوقف مرة اأخرى؟
حزبه،  اإن  يقول  الدوركي،  ف��وؤاد  الدعوة  حزب  يف  القيادي 
الذي ت�شدر حتى االن ما اأعلن من نتائج اأولية يف عدد من 
احلكومة  ت�شكيل  يف  به  خا�شة  نظٍر  وجهُة  له  املحافظات، 
املقبلة التي يراها حكومة �شراكة يكون وزراوؤها م�شوؤولني 
اأمام رئي�س احلكومة الذي يجب ان يتمتع بكامل ال�شالحيات 

يف حما�شبة واقالة املق�شرين منهم.
ووفقًا لنظام املُحا�ش�شة يكون للكتل امل�شاركة يف احلكومة 
مُيثلونها،  الذين  الوزراء وامل�شوؤولني  تر�شيح  االأولوية يف 
من  وي��ك��ون  عملهم  ف��رتة  ط��وال  كتِلهم  على  ه���وؤالء  ويتكئ 

ال�شعب على رئي�س احلكومة اإزاحتهم من اأماكنهم الأن االأمر 
االإخالل  الميكن  معقدة  وم�شالح  لتوافقات  وفقًا  يتم  برمته 
اأ�شهمت  كيف  املا�شية  ال�شنوات  �شهدت  وقد  ب�شهولة،  بها 
الرئا�شات الثالث بتعطيل العديد من القوانني الهامة ب�شبب 
لذا  متِثلُها،  التي  ال�شيا�شية  الكتل  م�شالح  يف  الت�شارب 
االأداء  تعرقل  التي  العقد  اأب��رز  من  املحا�ش�شة  م�شكلة  تعد 
احلكومي. ي�شار اىل ان االنتخابات النيابية االأخرية �شهدت 
اإقبااًل وا�شعًا بعد خماوف جدّية من عدم م�شاركة املواطنني 
فيها ب�شبب �شوء االأداء الذي رافق العملية ال�شيا�شية طوال 
املرحلة املا�شية وبات لزامًا على الُكتل واالأحزاب ال�شيا�شية 
ولي�س  باملواطنني  اوال  تهتم  حكومة  ت�شكيل  اىل  ل  التو�شّ
ال�شنوات  جتربة  ت��ك��رار  ف��اإن  واإال  ال�شيا�شية،  ب��االح��زاب 
املا�شية يحمل من املخاطر على قناعات املواطنني ما ال ميكن 

ت�شوره.

رأي عـــام

تحليل سياسي

ك��رب��ائ��ي��ون ي��رف�����ص��ون ت�����ص��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى اأ����ص���ا����س امل��ح��ا���ص�����ص��ة 
دعا مواطنون كربالئيون 

اىل ت�سكيل احلكومة 
املقبلة على اأ�س�س بعيدة 

عن املحا�س�سة ال�سيا�سية 
التي راأوا انها تعرقل عمل 

احلكومة.

عمار كاظم حممد 
العر�س  ان��ت��ه��اء  ع��ل��ى  اي����ام  ب�شعة  م���رت 
اآذار  االنتخابي العراقي الذي جرى يف 7 
مرة  البنف�شجية  اال�شابع  ث��ورة  ووقفت 
العراق  اع����داء  ع��ي��ون  ���ش��وك��ة يف  اأخ����رى 
م�شتقبال  وال  خ���ريا  ي���ري���دون  ال  ال���ذي���ن 
نادرة  �شجاعة  العراقيون  واثبت  الأبنائه، 
يف حتدي كل �شنوف االرهاب وحماوالته 
االنتخابية  العملية  �شري  لتعطيل  البائ�شة 
التي  ال�شجاعة  ه��ذه   ، فيه  الدميقراطية 
يقدم  وه��و  للعامل  املثل  م�شرب  ا�شبحت 
ا�شراره  اثبت  ال��ذي  ال�شعب  لهذا  تهنئته 
على احلياة ونبذ العنف، واالأمل يف القادم 

من االأيام. 
واملراقبون  االع����الم  و���ش��ائ��ل  غ��ط��ت  ل��ق��د 
كل  العربية  اجلامعة  وممثلو  ال��دول��ي��ون 
تفا�شيل احلملة االنتخابية واثبت اجلميع 
مب��ا الي��ق��ب��ل ال�����ش��ك، ك��ف��اءة ون���زاه���ة تلك 
االنتخابات على العموم واعطت املفو�شية 

لالعرتا�شات  جماال  لالنتخابات  امل�شتقلة 
اخلروق  ببع�س  يتعلق  فيما  وال�شكاوي 
وال  ت��ق��دح  ال  مبجملها  وه��ي  وه��ن��اك  هنا 
�شوف  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  النتائج  على  ت��وؤث��ر 

تتمخ�س عنها .
جيدا  يعلمون  املتناف�شني  معظم  اأن  يقينا 
ال�شعب  مقدار ما بذل من جهد وما قام به 
العراقي من اجل اجناح العملية ال�شيا�شية 
اأن  منا  ي�شتحق  جهد  وه��و  فيه  اجل��اري��ة 
يف  ع��ن��ه  يتمخ�س  وم���ا  ن��ت��ائ��ج��ه  ن��ح��رتم 
النتيجة  ففي  اختيار،  م��ن  امل��ط��اف  نهاية 
مبعنى  خ��ا���ش��ر  اأو  ف��ائ��ز  م��ن  ه��ن��اك  لي�س 
اال  واخل�����ش��ارة  ال��رب��ح  ومقيا�س  املراهنة 
مقيا�س  يعتربون  ممن  البع�س  عقول  يف 
ال�شلطة  كر�شي  اىل  الو�شول  ه��و  ال��ف��وز 
تداول  الأن  خاطئ  مقيا�س  بالنتيجة  وهو 
يف  الدميقراطية  العملية  ظل  يف  ال�شلطة 
املقايي�س  لنف�س  يخ�شع  يعد  مل  ال��ع��راق 
القدمية يف البقاء بل بالعك�س رمبا يكون 

عملية  كونه  م��ن  اأك��رث  م�شافة  م�شوؤولية 
حكومة  ي�شكل  الفائز  الأن  وخ�شارة  ف��وز 
والوفاء مبا  البناء  باعباء  النهو�س  عليها 
االآخر  اجل��ان��ب  وعلى  ناخبيها  ب��ه  وع��دت 
برملان يفرت�س عليه مراقبة عمل احلكومة 
والعباد  ال��ب��الد  م�شالح  على  واحل��ر���س 
عملية  ه��ي  ك��ه��ذه  عملية  ف���ان  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
عملية  كونها  من  اأك��رث  و���ش��ريورة  تكامل 
يفرت�س  بالنتيجة  وهي  وا�شقاط  تناف�س 
النا�س  وم�شلحة  خ��دم��ة  يف  ت�شب  اأن��ه��ا 

والوطن.  
وما  غ��دا  اأو  ال��ي��وم  ه��ذا  النتائج  �شتعلن 
نتمناه بعد اأن �شهد اجلميع نزاهة وكفاءة 
اأن اليعود من يقي�س مبقيا�س  االنتخابات 
نتائج  يف  ب��ال��ط��ع��ن  واخل�������ش���ارة  ال���رب���ح 
االنتخابات او اتهامها بالتزوير بدون دليل 
او ملجرد ان النتائج مل تعجب هذا الطرف 
اجلميع  يتقبل  اأن  نتمنى  مثلما  ذاك  او 
حيث  ريا�شية  ب���روح  النا�س  اخ��ت��ي��ارات 

يقوم  اخلا�شر بتهنئة الفائز ويعد بالعمل 
اأف�شل يف اجلوالت القادمة ومثلما  ب�شكل 
قلنا انه لي�س هنالك من ربح وخ�شارة بقدر 
ما هو اقرتاب او ابتعاد عن ثقل امل�شوؤولية 

واعبائها.
بالتاكيد مادام هناك تناف�س فهناك املتقدم 
واملتاأخر والذي �شيتقدم تهنئة الأن النا�س 
املرحلة  هذه  يف  اال�شلح  وراأت��ه  اختارته 
وه���ي ب��ال��ت��ايل م�����ش��وؤول��ي��ة ك���ربى يف اأن 
املتاأخر  ام��ا  ب��دوره  للقيام  املتقدم  ينه�س 
ب�شكل  وال�����ش��ع��ي  نف�شه  م��راج��ع��ة  فعليه 
ويقينا  واملجتمع  النا�س  خل��دم��ة  اف�شل 
النا�س  �شيثق  النا�س  م��ع  ي�شدق  م��ن  اأن 
نتمنى  ما  وه��ذا  م�شتقبال  ويقدمونه  فيه 
يتم  دميقراطية  عملية  داخ��ل  يح�شل  ان 
فيها التداول ال�شلمي لل�شلطة على ا�شا�س 
يقدم  ما  ا�شا�س  وعلى  والنزاهة  الكفاءة 
من برامج يفي فيها املتقدم بوعوده للذين  
خاطروا بحياتهم من اجل االنتخابات.      

وكالة داربني
اأب������دى امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ارت��ي��اح��ه 
االنتخابية  العملية  ب�شري  و���ش��روره 
اذار  �شهر  من  ال�شابع  يف  ج��رت  التي 
اجلاري، باال�شافة اىل اعجابه ال�شديد 
ا�شر  ال��ذي  العراقي  ال�شعب  ب�شجاعة 
االن��ت��خ��اب��ات على  ك��ة يف  امل�����ش��ار  على 
الرغم من التهديدات االمنية والعمليات 
يوم  �شباح  يف  وقعت  التي  االرهابية 
 38 �شحيتها  راح  وال��ت��ي  االق�����رتاع 
مواطن  مئة  من  اكرث  وا�شابت  �شهيدا 
لهم �شوى رغبتهم  ب��ريء الذن��ب  مدين 
برملان  اختيار  يف  حقهم  ميار�شوا  اأن 
يف�شي اىل ت�شكيل حكومة جديدة تقود 

البالد نحو بر االمان والتقدم.
والرئي�س  االم���ن  جمل�س  ا���ش��اد  حيث 
ووزراء  اوب���ام���ا  ب�����اراك  االم���ري���ك���ي 
وفرن�شا  االورب����ي  االحت����اد  خ��ارج��ي��ة 
املمثل  اىل  ا����ش���اف���ة  وب���ري���ط���ان���ي���ا، 
املتحدة  لالمم  العام  لالمني  ال�شخ�شي 

يف العراق اد ميلكرت ووزير اخلارجية 
ونائب امل�شت�شارة يف جمهورية اأملانيا 
االحتادية غويدو في�شرتفيلله، كل على 
منف�شلة،  �شحفية  بيانات  ويف  ح��دة، 
باالنتخابات العراقية وبب�شالة ال�شعب 
االق����رتاع  ع��ل��ى  وت�شميمه  ال��ع��راق��ي 
يف  ورغبته  قادته  اختيار  على  وعزمه 

بناء عراق دميقراطي حر. 
وعلى عك�س ه��وؤالء، وكما هو متوقع، 
وم��ن خ��الل م��ا �شهده ال��ع��راق��ي��ون يف 
النظام  �شقوط  اعقبت  التي  ال�شنوات 
والت�شجيعا  حما�شا  جند  مل  ال�شابق، 
وال ح��ت��ى ا����ش���ادة م��ن ق��ب��ل »االخ����وة« 
ال��ع��رب ب��ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات، ب��ل يبدو 
ال���وج���وم واخل���ج���ل وال��الم��ب��االة  ان 
وجوههم  على  معامله  ويخط  يرت�شم 
منهم  ن�شتثني  ان  والمي��ك��ن  ق��اط��ب��ة.. 
كانت  �شواء  العربية  ال��دول  من  دول��ة 
اواخ����رى التربطه  ل��ل��ع��راق  امل��ج��اورة 
العربي  املوقف  م�شرتكة.  ح��دود  معها 

قد  مثلما  �شخ�شيا،  اليفاجئني  الفاتر 
يف  االنتخابات  ،الن  غ��ريي  اليفاجئ 
وقت  منذ  لها  ُينظر  العربية  املنطقة 
نافذة  من  اكرث  لي�شت  انها  على  طويل 
النظم  ���ش��ورق��ادة  وت��اأن��ي��ق  ل��رتت��ي��ب 
ا���ش��ح��اب احلكم  ال��ف��ا���ش��ي��ة وامل���ل���وك 
امل��ط��ل��ق وم��ن��ح��ه��ا ���ش��رع��ي��ة اك���رب على 
�شالكمن  م��اي��ك��ل  ال��ك��ات��ب  ت��ع��ب��ري  ح��د 
غري  املنطقة  ب«  املو�شومة  مقالته  يف 
املن�شورة  العراق«  بانتخابات  مكرتثة 
�شحيفة  يف   2010-3-9 ال��ث��الث��اء 
من  والتي  االمريكة،  تاميز  نيويورك 
ال�شوء  ت�شليط  الكاتب  يحاول  خاللها 

على هذه امل�شاألة.
العربي  ال��ع��امل  يف  الفتور  ان  وي��ب��دو 
بعده  يف  الي��ن��ح�����ش��ر  ال���ع���راق  جت����اه 
بالطغمة  املتمثل  ال�شلطوي  العمودي 
االفقي  ب��ع��ده  يف  وال  ف��ي��ه  احل��اك��م��ة 
بع�س  اىل  ذل���ك  ب���ل مي��ت��د  ال�����ش��ع��ب��ي، 
ال�شيا�شيني  وحملليه  املثقفة  نخبته 

التجربة  نحو  بت�شاوؤم  ينظرون  الذين 
اي  ثناياها  يف  والير�شدون  العراقية 
ال�شيد  ر���ش��د  حيث  اي��ج��اب��ي��ة،  حيثية 
مايكل ويف نف�س مقالته بع�س االقوال 
باالنتخابات  تتعلق  التي  والعبارات 
العراقية والتي اطلقها بع�س من هوؤالء 

الكّتاب ومنها.. 
عارمة  وف��و���ش��ى  ف�����ش��ل  يف  ال���ع���راق 
ح�شني  خميفًا-  منوذجًا  االن  وا�شبح 
االو�شط  ال�����ش��رق  يف  حملل  �شبك�شي 
ال�شعودية.  املمار�شة االنتخابية الترى 
املنطقة... على  دميقراطية  ن�شمة  مثل 
تعي�شًا  بلدًا  العراق  ي��رون  هنا  النا�س 
واال�شتقطابات  االالم  من  الكثري  فيه 
فعل  ع��ل��ى  ق�����ادرون  لكنهم  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
 - املوؤثر  ال�شيء  مثل هذا هو  ما  �شيء 
ا�شامة �شفاء مدير عام املركز اللبناين 

للدرا�شات ال�شيا�شية.
العراق يبقى مليئًا بالتحديات وهنالك 
حتديات مروعة- عبد اخلالق عبد الله 

ا�شتاذ علم ال�شيا�شة يف جامعة االمارت 
العربية املتحدة.

الغرب  يف  ي���رى  ان  مي��ك��ن  ال��ع��راق   *
ُيثبت  ..ك�شيء  وجميل  رم��زي  ك�شيء 
هذا  لكن  ���ش��دام  ا�شقاط  ي�شتحق  ان��ه 
العامل  على  الينطبق  النهاية  يف  االأم��ر 
يرون  زال��وا  ما  االردن��ي��ون  العربي... 
العوامل  ب��ه  ت��ت��الع��ب  ك��ي��ان��ًا  ال���ع���راق 
التالعب  مت  ع��ق��ول��ه��م  اخل���ارج���ي���ة.. 
وااليرانيني  االم��ري��ك��ان  بوا�شطة  بها 
وبالنهاية لن تكون االنتخابات ال�شيء 
االف�شل للعراقيني- رندا حبيب حمللة 
االردن.  يف  م��ق��االت  وكاتبة  �شيا�شية 
االقوال  لهذه  �شريعة  ق��راءة  من  يظهر 
يف  الفارغ  اجل��زء  ي��رون  ا�شحابها  ان 
اجلانب  والي�شعون  العراقي  الكاأ�س 
والنظر  الفح�س  مدماك  حتت  املمتلئ 
، فلالنتخابات جانب ايجابي وم�شيئ 
الميكن، مهما دخلنا يف متاهات اجلدل، 
نظرنا  ول��و  عنه،  والتغا�شي  ان��ك��اره 

لتحدي ال�شعب العراقي لقوى االرهاب 
للتفجريات  اع���زل،  وه��و  ومواجهته، 
تطلق من  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال�����ش��واري��خ 
قبل فلول االرهاب وهم �شائرون نحو 
�شناديق االقرتاع ..اقول لو نظرنا اىل 
وهيبة  فخر  مدعاة  لكان  فح�شب  ه��ذا 
رمبا تتعلق بال�شعب العراقي فقط دون 

غريه من ال�شعوب.
املعيار  لي�شت  االنتخابات  ان  �شحيح 
يف  للدميقراطية  واالوح���د  احلقيقي 
يف  ممار�شة  ه��ك��ذا  وج���ود  لكن  ال��ب��الد 
بلد كالعراق خارج لتوه من اتون حكم 
نظام ديكتاتوري هو اأمر جيد بل ممتاز 
ي�شتحق التقدير واال�شادة بغ�س النظر 
عما �شوف توؤول اليه االمور يف نهاية 
يف  نعي�س  ون��ح��ن  خ�شو�شا  امل��ط��اف 
وامللوك  الروؤ�شاء  يحكمه  عربي  ع��امل 
الدهر  عليها  عفا  بالية  وراثية  بطريقة 
ال��ع��امل احلر  ل��ه��ا وج���ود يف  ومل ي��ب��ق 

احلديث. 

الامب����االة العرب�ي���ة اإزاء االنت�خ�اب���ات الع���راقي����ة

ن����ت����ائ����ج االن�����ت�����خ�����اب�����ات وال��������������روح ال����ري����ا�����ص����ي����ة 

من هم القادمون اجلدد؟

القبول بالنتائج


