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... وفي العراق أيضًا انتخابات:
إنقسامات وتوازنات على صورة الصراع اإلقليمي

وسط  مفصلية  مهمة  انتخابات  يشهدان  البلدان  الشهر:  هذا  العراق  وانتخابات  لبنان  انتخابات  بني  كثرية  شبه  أوجه 
وضغوط  داخلية  وتحديات  اقتصادية  وتحوالت  هشة  اوضاع  ظل  ويف  دقيقة،  وتوازنات  وطائفية  سياسية  انقسامات 
خارجية. البلدان يقعان يف خارطة الرصاع االيراين ـ االمرييك وإن باشكال واحجام متفاوتة ومختلفة. البلدان يكمالن عملية 
النهوض وتصفية رواسب الحرب ويسلكان املسار السيايس الدميوقراطي يف انتاج السلطة وتداولها، ولكن من دون نتائج 

باهرة وتغيريات جذرية

املقبلة  العراقية  الربملانية  االنتخابات  تشكل 
ستعيد  ألنها  واملنطقة،  للعراق  مصرييا  حدثا 
رسم البالد وتشكيل هويتها السياسية مستقبال، 
اكانت  السلطة  ونوعية  الحكم  وستحدد شكل 
يف  تجري  االنتخابات  هذه  مدنية.  ام  دينية 
عميقة  متغرّيات  ـ  تحديات  ظل  يف  ايار   12
اجتاحت العراق، بعد مخاض عسري عاشه هذا 
عن  اسفر  املاضية  االربعة  االعوام  خالل  البلد 
وتغرّيات  اجتامعية  وتحوالت  سياسية  تبدالت 
املخاض  هذا  بها.  االستهانة  ميكن  ال  اقتصادية 
العام  وانتهى  لـ"داعش"  مفاجئ  بروز  مع  بدأ 
صعود  تخلله  الذي  "داعش"  نهاية  مع  املايض 
الكردي"  "املرشوع  وانتكاس  الشعبي"  "الحشد 

اثر االستفتاء الفاشل.
اسرية  تزال  ال  العراقية  السياسية  الساحة 
شيعي  ـ  سني  قومي:  ـ  طائفي  استقطاب 
من  كل  تطعيم  من  الرغم  عىل  كردي،  ـ 
لهويته. هذا  مغايرة  بوجوه  نفسها  التحالفات 
التصويت  سريورة  عىل  سينعكس  االستقطاب 
االعوام  عنه خالل  الحديث  ما جرى  ونتائجه. 
عابرة  وطنية  تفاهامت  من  املاضية  االربعة 
للعرقية واملذهبية سقط، وبرز بشكل ال لبس 
قامئة  زالت  ما  العراق  يف  التناقضات  ان  فيه 
وحزبية  ومناطقية  وعرقية  طائفية  اسس  عىل 
وجهوية، حيث املنافسة عىل السلطة محصورة 
بني ثالثة تيارات شيعية هي تيار "نرص العراق" 
"دولة  وقامئة  العبادي،  حيدر  يقوده  الذي 
وتجمع  املاليك،  نوري  يرتأسها  التي  القانون" 
"فتح" الذي يشكل مظلة سياسية للعرشات من 
فصائل "الحشد الشعبي" بقيادة زعيم منظمة 

فصائل  انتشار  خالل  السنّية  املدن  عمق  اىل 
عشائر  استاملة  من  ومتكنت  فيها،  الحشد 
وشخصيات سياسية اىل جانبها تشجعت لخوض 
االنتخابات يف مناطقها. وتخىش بعض االحزاب 
متثيلها  انخفاض  من  السنّية  والشخصيات 
سطوة  ومن  املقبلني،  والحكومة  الربملان  يف 

امليليشيات الشيعية عىل الناخبني السّنة.  
العالقة  مستقبل  اىل  تتجه  فإنها  االنظار،  واما 
بني اقليم كردستان والحكومة املركزية يف بغداد 
واحباط مخطط  الكردي  االستفتاء  افشال  بعد 
وتضييق  واالستقالل،  االنفصال  يف  االكراد 
اضافة  دورهم،  وتحجيم  االكراد  عىل  الخناق 
السياسية  االحزاب  تواجه  التي  التحديات  اىل 
فاالنتخابات  وهياكلها.  تركيبتها  يف  الكردية 
واالنتقال  الواقع  اىل  العودة  مثابة  املقبلة هي 
اىل فضاء التنافس السيايس مجددا، امنا من دون 
وجود االعمدة القدمية التي كانت تتكئ عليها. 
اداء  عىل  بالتأكيد  ستنعكس  الترشذم  وحالة 
الكردية وكذلك عىل خياراتها ووالءاتها.  القوى 
العراقي  الربملان  يف  االكراد  النواب  عدد  )يبلغ 
60 نائبا من اصل 328 وهم مّثلوا عىل مدى 15 
عاما عامل استقرار وبيضة القبان يف التوازنات 

واملعادالت الداخلية(.
هذا الوضع الداخيل "املتعرث" تحت مظلة رصاع 
االنتخايب  املشهد  يف  اوجه  بلغ  ايراين  ـ  امرييك 
الدعم  منها  متنوعة  أشكاال  ويأخذ  العراقي، 
املايل واالعالمي والسيايس. ادارة الرئيس االمرييك 
والتعامل  ايران  مواجهة  قررت  ترامب  دونالد 
مع ذراعها يف العراق "الحشد الشعبي"، اذ انها 
ترى يف وصول ممثيل "الحشد" اىل الربملان خطرا 

"بدر" هادي العامري. التكهنات مفتوحة حول 
النتائج التي سينالها تحالف "الحشد الشعبي"، 
اذ يراهن قادته عىل شعبية طاغية نالها خالل 
ان  املستبعد  غري  ومن  "داعش"،  ضد  املعارك 
لعب  تخّوله   2018 انتخابات  يف  حصة  يحوز 
سياسية  خريطة  اي  يف  القبان"  "بيضة  دور 

ستتشكل ما بعد االنتخابات. 
اىل  سعيها  الثالث،  القوى  هذه  بني  يجمع  ما 
بهويته يف كل  دولة شيعية  اىل  العراق  تحويل 
املجاالت، وان يغدو االمر الواقع واقعا سياسيا 
ودستوريا دامئا. لكن الرصاع بني هذه االحزاب 
مقتدى  اعالن  مع  خصوصا  تعقيدا،  اكرث  يبدو 
الصدر انشقاقه عن التحالف الشيعي وتحالفه 
مع الحزب الشيوعي وتيارات مدنية ليزيد من 
محنة التحالف الشيعي، ما يعني احتامل ضياع 
نحو 30 مقعدا نيابيا، وبهذا سيخرس التحالف 
كان  التي  السياسية  الغالبية  الشيعي  السيايس 
هذه  تتجه  فيام  انتخابات،  كل  بعد  يحققها 
او ملصلحة  معارضة  كتلة  نحو  الثمينة  املقاعد 
تحالف مع املدنيني وقوى سياسية اخرى، بينها 

ائتالف "الوطنية" بزعامة اياد عالوي.
ما  التشظي  محنة  ان  يبدو  السّني،  املشهد  يف 
وان  السنّية،  والقوى  لالحزاب  مرافقة  زالت 
لواء  تحت  باالنضواء  حاسام  قرارا  بعضها  اخذ 
الشعبي  املزاج  وطأة  تحت  مجددا  عالوي 
امتعاضا  وليربالية  مدنية  تيارات  نحو  الذاهب 
التنافس  ويتمحور  االسالمية،  االحزاب  من 
لكن  السنّية.  املحافظات  القوى عىل  بني هذه 
من  آخر  نوع  امام  نفسها  تجد  االحزاب  هذه 
املنافسة. فالقوى الشيعية متكنت من التغلغل 

الحكومة  تشكيل  عدة:  ملفات  عىل  حادا 
العراقية املقبلة وتحديد رئيسها املقبل، معركة 
العراقية،  ـ  السورية  الحدود  عىل  السيطرة 
اتجاه  يف  والدفع  الضغط  ايران  مرشوع  اىل 

انسحاب القوات االمريكية من العراق. 
معطيات  من  تقدم  ما  كل  اىل  واستنادا 
باالستنتاجات  الخروج  ميكن  ومستجدات، 

التالية:

اعادة  وامنا  بالتغيري  يوحي  ال  يجري  ما  كل   •
االطار  التقليدية ضمن  العراقية  للقوى  هيكلة 
نفسه، وهذا معناه أن مشكالت البلد ستظل يف 

انتظار حل ما زال يف دائرة التمنيات.

• الرصاع بني املاليك والعبادي هو رصاع بني 
للشيعة  السياسية  الهوية  نظر حول  وجهتي 
إمكان  مدى  اىل  ويرمز  املنطقة،  يف  العرب 
ان يكون شيعة العراق يف دائرة وسطية بني 

ايران ودول الخليج. 

بـ"الحشد  ايران متمسكة 
الشعبي" وترعى ثالثية: 

العبادي، املالكي، العامري

الصراع االميركي ـ االيراني 
يشتد بعد االنتخابات 

داهام سيتيح لهم فرض رؤيتهم كعنرص مقرر، 
مع ما ينطوي عليه ذلك من احتامالت مقلقة 
يف ما يتصل بالنفوذ االيراين، والتواصل الحيوي 
االسرتاتيجي  والتموضع  وسوريا،  العراق  بني 
املشهد  هندسة  تعيد  وايران  للعراق.  عموما 
ان  يضمن  مبا  مقاسها،  عىل  العراقي  االنتخايب 
العراق تحت  نتائجه يف صالحها، وابقاء  تصب 
الحلقة  يعد  العراق  ان  املطلقة، ذلك  هيمنتها 
وساحة  املنطقة،  يف  االيراين  للمرشوع  االهم 
وتقوم  والسعودية.  امريكا  للرد عىل مخططات 
حيدر  محارصة  عىل  االيرانية  االسرتاتيجيا 
رجلها  ابراز  اىل  فعمدت  انتخابيا،  العبادي 
القوي يف العراق قائد "الحشد الشعبي" هادي 
ستحصد  انتخابية  كتلة  رأس  عىل  العامري 
لتنفيذ  االقوى  ليكون  املقاعد  من  يكفي  ما 
مصالحها يف العراق، وضبط ايقاع العبادي خالل 

السنوات االربع املقبلة يف واليته الثانية. 
يف  االنتخابات  هندسة  عند  ايران  تتوقف  مل 
هذه  طاولت  بل  الشيعي،  السيايس  الوسط 

االكراد يدفعون مثن االستفتاء الفاشل.

خالل  من  والكردي،  السّني  الوسطني  الهندسة 
اخرتاقها رموزا يف هذين الوسطني.

املنطقة  دول  من  دولة  اكرث  العراق  ُيعترب 
االمرييك  ـ  االيراين  التنافس  فيها  يظهر  التي 
بعد  سيتفاقم  بينهام  والرصاع  واضح،  بشكل 
املشهد  "يتسّيد"  من  خلفية  عىل  االنتخابات 
رصاعا  الدولتان  ستخوض  حيث  العراقي، 
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ما  لتوضيح  فرصة  تقدم  االنتخابات  • هذه 
اذا كان مستقبل الحشد الشعبي املوازي للدولة 
يف العراق، سيذهب يف اتجاه احتواء الدولة ام 

ان الدولة ستحتويهم.

• العراق مقبل عىل مرحلة تبدو مالمحها غري 
االمني  الوضع  يهتز  ان  املتوقع  ومن  مريحة، 
ذات طابع عشائري يف  جراء حدوث رصاعات 
جنوبه، لكنه يف الجوهر ميثل نزاعا سياسيا بني 
احزاب وكتل تبحث عن فرص النفوذ للوصول 

اىل مواقع سلطوية او ترشيعية متقدمة.

• من غري املتوقع ان تسفر االنتخابات العراقية 
عن تغيريات تساهم يف تغيري صورة حقيقة ان 

الساحة العراقية 
اسرية استقطاب 
طائفي ـ قومي 
ـ سّني ـ شيعي 
وعريب ـ كردي.

العراق تابع اليران، وهو ما سيفتح اآلفاق لرفع 
وترية الرصاع االمرييك مع ايران يف العراق، ورمبا 
ظل  يف  جديدة  وسيناريوهات  مسارات  يتخذ 

االرصار االمرييك عىل مواجهة ايران.

معارك"  "أم  ستكون  العراقية  االنتخابات   •
وذلك  املنطقة  يف  ستجرى  التي  االنتخابات 
الشيعي  املسار  مستقبل  عىل  دالالتها  لجهة 
ـ  االيراين  الرصاع  معادلة  ضمن  املنطقة،  يف 
النفوذ  عىل  ترامب  حرب  ومسار  السعودي، 

االيراين يف دول املرشق.

امللف  القوات االمريكية سيكون  بقاء  • مصري 
الحكومة  اعامل  جدول  عىل  الحاحا  االكرث 

مفاوضات  يف  حارضا  وسيكون  الجديدة، 
شكل  حول  وطهران  واشنطن  الغرميني 
املرحلة  يف  العراق  سيكون  املقبلة.  الحكومة 

املقبلة بني وضعني: 
اراضيه  من  االمريكية  القوات  خروج  االول، 
الحيوي  املدى  وهو  تحويله،  يف  ايران  ونجاح 
اعضاء  ابرز  احد  لها،  اهمية  واالكرث  املبارش 

"محور املقاومة واملامنعة". 

العراق  يف  فعيل  نفوذ  تقاسم  حصول  والثاين، 
املرشوع  ينهي  وال  يلغي  ال  وايران  امريكا  بني 
اىل  يوصلها  الذي  اليران  الطموح  االقليمي 
ارسائيل  حدود  عىل  لتصبح  املتوسط،  شاطئ 

وعىل متاس مع... اوروبا.


