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ـــزمن ,فـــايــران تـــســـاهم الــعـــراقي ا
بزيادة هذه االزمة ,وال يختلف احلال
ياه سواء في العالقة ـلف ا بالنسبة 
مع ايــران او في الــعالقــة مع اجلــارة
االخـرى تـركــيـا الـتي قــامت في شـهـر
بـــقـــطع حـــزيــــران من الــــعـــام  2018
ـيـاه عن مـجرى نـهـر دجـلة امدادات ا
مسـتهدفـة حتويـلهـا الى "سد الـيسو"
لـنــشـهــد بـذلك شــكال مـســتـحــدثـا من
ـكن تـسـمـيـته بـامـتيـاز انه االرهـاب 
ـــيـــاه الــــدولي" ولم حتـــرك "ارهـــاب ا
اجلـهـات الـعـراقـيـة الـرسـمـيـة سـاكـنـا
ــواطن رغم الــرعـب الــذي شــعـــر به ا
شـهد الذي عكسه العراقي من جراء ا
نهـر دجلـة اخلالـد نتـيجـة االنخـفاض
ـيـاه فيه ,وبـصورة نـاسـيب ا ريـع  ا
خاصة في الـعاصمـة العراقـية بغداد,
لنـشهـد قـصة حب عـراقـية اخـرى لكن
من طــرف واحـد مع اجلــارة الــثـانــيـة
تـركـيــا رغم حـجم الـتــبـادل الـتـجـاري
صـلـحـة االخـيـرة مع الـعراق الـهائـل 
لــتــتــاكــد بــذلك حــقــيــقــة مــفــادهـا ان
ـكن ان تـنـبني الـعالقات الـدولـيـة ال 
والـتي ــتــوازنـة , ـصــالح ا اال عـلـى ا
تعكس بشكل او باخر صورة التوازن
بــ كـــفــتـي مــيـــزان الــقـــوة الــتي لن
ـا بـقـيت مـقـدرات بالد ما تـتحـقق طـا
بـ الـنـهـرين بـ يـدي مـجمـوعـة من
الــصــبــيــة الــفــاســدين او مــافــيــا من
راهق سياسيا على احسن وصف ا
ــكن ان يــلــحق بــهم ,فــالــدولــة هي
الــقـــوة الــتـي يــجب ان يـــشــعـــر بــهــا
االخـــرين عــــنـــد الـــضـــرورة واال فـــان
مسلسل التراجع سـيستمر الن العالم
بل وحتى طـبيـعة االشـياء والـعالقات
ما بـ اخمللـوقات ال تـرحم الضـعفاء,
ــــان واالدهى مـن ذلك كــــله ان الــــبــــر
الــعـــراقي لم نـــشــهـــد ايــة حـــركــة من
جـانـبه اال بـعـد قـيـام الـدولـة الـتـركـية
وعــلـى راســهـــا "الــســـطــان اجلـــديــد"
بـتــحــويل مــيـاه نــهـر دجــلــة الى سـد
وارد اليـسـو في حـ يـكـشف وزيـر ا
ائـيـة الـعـراقي عن وجـود اتـفاق مع ا
تــركــيــا يــقـــضي بــتــحــويل  %25من
واردات نــهـــر دجــلـــة بــاجتـــاه الــســد
ــذكــور ,وتــبـــقى نـــســبــة  %75من ا
حــصــة مــجـــرى الــنــهــر الــذي يــدخل
واالمر العـراق من حـدوده الـشمـالـية ,
ـــذكــور بـــدوره يــثـــيــر الـــعـــديــد من ا
التـسـاؤالت فـاذا كـان وجـود مـثل هذا
ـــثل حــقـــيــقـــة قــانـــونــيــة االتـــفــاق 
وســيــاســيــة قــائــمــة فــمــا هــو مــبــرر
االعـــتــراض اذن مـن جــانـب االطــراف
الـعـراقـية ,اليـست هي مـن قبـلت به ?
ـــان الــعـــراقي الــذي واين كـــان الــبــر
يثبت يـوما بـعد يـوم انه كان وما زال
ضـــعـــيف االنـــفـــعــال والـــتـــفـــاعل مع
الـــتــــحـــديـــات الــــتي تـــواجـه الـــوطن
مثل واطن على حد سواء ,وهو ا وا

ـذكـور قـال رئـيس الـوزراء الـعـراقي ا
ـفـوض: "أبرق إلى للـوزيـر اإليـراني ا
حكومـتك عن استعـداد العراق لـقبول
أي اقتراح تـتقدم به إيـران لفض هذا
ـــزمن" ,وقـــد قـــام الـــوزيـــر اخلالف ا
ــفـوض بــإرسـال الـبــرقـيـة اإليـراني ا
ـشـار إليه تـلـقى بـعـدها ضـمـون ا بـا
جــواب حــكـــومــته فـــوراً ومــضــمــون
اإلجــابــة: إن جاللــة شــاه إيــران أمــر
حكـومتـه بقـبول مـقـترحـات احلكـومة
الـعــراقــيـة ومــا تـرتــأيه حلل اخلالف
دون مـناقـشـة. فـلـمـا نـقل الـوزيـر هذا
اجلـواب إلى رئـيس الـوزراء العـراقي
: إن رد عـلــيه حـكـمـت سـلـيــمـان قـائالً
شط الـعرب لم يـسـتـفد مـنه غـيـر عدو
الـطــرفـ فــلـمــاذا نـخــتـصـم? وهـكـذا
كــانت بــدايــة اخلــطــوة الــســيــاســيـة
األولى نـحو اخلـلف بـاجتـاه الـتـنازل
ــصــلــحــة إيــران في شط اإلقــلــيــمي 
العرب ,ولتزيد بذلك ,ومن خالل هذه
اخلطـوة أزمة الـربـو اجلغـرافي الذي
يعاني مـنه العـراق. فهل اسـتغل شاه
ثل العـربي الذي يقول: (شيم إيران ا
العـربي وأخـذ عبـاته) رغم ان حـكمت
سليمان لم يكن عربياً ? حقاً إن هناك
شيئـاً غريبـاً بل أشياء عـجيبـة تعجز
فلـسفـة التـاريخ ونـظريـات هذا الـعلم
اإلنـــســانـي عن تـــفــســـيـــر مـــثل هــذه
ــصـائـر الـتــصـرفـات الــتي تالعـبت 
دول وشعـوب وبذرت خلالفـات أعمق
ظـــهـــرت فـي مـــســـتـــقـــبـل الـــعالقـــات
الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة أم انه الـوضـوح
ـلك القوة في أجلى معـانيه ب من 
ــلك ــكــر من جــانـب وبــ من ال  وا
ـــكـــر من جـــانـب آخــر ? الـــقـــوة وال ا
وهـكـذا تـصـبح الــكـفـة غـيـر مـتـوازنـة
حيث ال حـاجة لـعيـون زرقاء الـيمـامة
. وقبل قرون كتب شهـد كامالً لرؤية ا
: (إن األســد ال ـــؤلـــفــ قـــائـالً أحـــد ا
يـستـطـيع حـمـايـة نـفسـه من األشراك
والــثـعــلب ال يــتــمـكـن من الــدفـاع عن
نفـسه أمام الـذئاب ولـذا يتـحتم عـليه
أن يكون ثعـلباً لـيميز الـفخاخ وأسداً
ليـرهب الذئـاب) والصورتـان في هذه
قـولة ال تـنطـبقـان على حـال العراق ا
فهل يـكـمن احلل في أن يـلجـأ الـسمك
الصـغيـر ذو الـرغبـة األكيـدة باحلـياة
والعـيش في الـبـحر بـإخـبار الـصـياد
عن مـكـان وجـود الـسـمك الـكـبـيـر? ان
ــتـــقــدم يــعــكس الــصــورة ــشــهــد ا ا
شـكلـة احلدود مع اجلارة احلقيـقيـة 
ــنــاطق ايـران ,وبــشــكل خــاص في ا
اجلــنـــوبـــيــة من الـــعــراق  –احلــدود
شكلة النهرية والبحرية  –حتى ان ا
تـبـدو وكـانــهـا "حب من طـرف واحـد"
حـــيث لـم تـــؤثــر مـــتـــانـــة الـــعـالقــات
الــعـــراقــيـــة االيــرانـــيــة ,وهــذا وهــو
وصفـهـا احلقـيـقي بعـد الـعام ,2003
في ايـــجـــاد حل لـــلـــربـــو اجلــغـــرافي

غالـبـاً ما كـانت الـنـزاعات الـتي تـثور
بـ دول الـعــالم اخملـتـلــفـة تـعـود في
جانب من أسبابها إلى وجود مشاكل
في احلـدود الـدولـيـة بـحيـث يـنعـكس
ذلك عـــلـى أوجه الـــعـالقـــات األخـــرى
االقـتـصـاديـة والــسـيـاسـيـة واألمـنـيـة
والــثــقــافــيــة بل إن بــعــضــاً من هــذه
اخلالفات تـولـد نـوعاً من الـصـراعات
احلـضــاريـة حــتى انــهـا تــأخـذ بــعـداً
دى الـتـأثـير عمـيـقـاً في الـتاريخ ,و
في نظرة كل طرف إلى الطرف اآلخر
ـا يكون البعض نطلق ر ومن هذا ا
ـنطق قد جلـأ إلى طـرق مبـتكـرة في ا
أو اللغة الدبلوماسية محاوال حتقيق
مـكــاسب مــرحـلــيـة تــصب في خــدمـة
أهـدافه الـنهـائـيـة وبـهـذه األخالقـيات
ا يـصح الـقول إن أو السـلـوكيـات ر
الدبـلـومـاسـيـة هي أن تـقول كل شيء
نــريــده عــلى شــرط أن ال يــفـهـم أحـداً
حقيـقة مـا نعني. فـهل استـلهم بعض
الدبـلومـاسيـ أو السـياسـي شـيئاً
ـعـبـر عـنه في من الـتـراث الـشـعــبي ا
مَـثَل مـتــداول عـلى مـســتـوى الـشـارع
لـيـحـقـق أهـدافـاً عـجـز عن حتــقـيـقـهـا
بأسالـيب أخرى أكثـر من جهة الـكلفة
والـوقت واجلـهـد بل وحـتى في مـدى
ــفــاوض اآلخــر? إن قــبــول الــطــرف ا
اإلجابة عن مـثل هذا الـتسـاؤل يطرح
أمامنـا تساؤالت أخرى عـن أهمية أن
يــكـون الــدبــلــومــاسي أو الــســيـاسي
رجالً مـثـقــفـاًـ عـفـواً إنـســانـاً مـثـقـفـا,
فـالـثــقـافـة وســيـلـة وسالح لــتـحـقـيق
ـلـك هـذا أهــداف كــبـيــرة ولــعل مـن 
لك كما ان السالح يشعر بقيمة ما 
اســـتــخـــدام هـــذا الــسـالح ســيـــكــون
ثقف استخداماً فعاالً لوضع الرجل ا
ا أطـرح في ـكـان الـصحـيـح. ر في ا
هـذه الــسـطـور مــضـامـ تــخـلط بـ
ا شيئاً قليالً السياسة والقانون ور
ـــكــر والــدهـــاء فــهل أو كــثـــيــراً من ا
استـخـدم الـعـرب موروثـهم الـشـعبي?
ـوروث وهل اسـتـخـدم غــيـر الـعـرب ا
الـشـعـبي لـلـعـرب في الـتـعـامل مـعـهم
بـغـيـة حتــقـيق أهـدافـهم الــسـيـاسـيـة
ـا غـيـرهـا ? يروي واالقـتـصـاديـة ور
ــا لــنــا تـــاريخ الــعــرب احلـــديث انه 
تشكلت وزارة حكمت سليمان في 29
تـــــشـــــرين األول عـــــام  1936بـــــعــــد
االنـقالب الـعــسـكـري والـدمـوي األول
لـبــكـر صـدقي عــقـد مــجـلس الـوزراء
اإليـراني جـلـسـة بـرئـاسـة شـاه إيران
اســـتــعـــرض خاللـــهـــا الــعـالقــات مع
الـــعــراق حـــيث قـــرر تـــكـــلــيـف وزيــر
اخلــارجــيــة أن يـــبــرق لــوزيــر إيــران
فوض في العاصمة العراقية بغداد ا
بـطـلـب االجـتـمــاع مع رئـيس الـوزراء
الـعـراقي بـغـيـة مـعـرفـة وجـهـة نـظـره
حــول مـــشــكــلـــة احلــدود الــعـــراقــيــة
علقة ? فلما عقد االجتماع اإليرانية ا

يقـدر ان تشـهده بالد مـا ب النـهرين
مع اي بــلــد اخـــر من بــلــدان اجلــوار
ــبـاشـر لــكن قـرن الـصـراع الـعـراقي ا
ـــا هـــو لـــيس ــــيـــاه يـــنـــذر  عـــلى ا
ـتـصــور مـنـذ عـقـود بـاحلـســبـان او ا
ـمـلـكـة الـعـراقـيـة كـانت قـد حـتى ان ا
ابرمت اتفـاقيـة صداقـة وحسن جوار
مع اجلـمــهـوريــة الـتــركـيـة فـي الـعـام
1947 وقـــــد احلـــــقت بـــــهـــــا ســـــتــــة
بـروتــوكـوالت ,وهي مـعــاهـدة نــافـذة
ــدة غــيــر مــحـدودة ,ويــجــوز اعـادة
بناء النـظـر فيـها كـل خمس سـنوات ,
عـــــلى طـــــلب من احـــــد اجلــــانـــــبــــ
ادة تعاقدين ,وهو ما نصت عليه ا ا
(7) مـن االتـــــفــــــاقـــــيــــــة. وقـــــد جـــــاء
ــلــحق بــهــا الــبــروتــوكــول رقم (1) ا
ليـعالج جـوانب تتـعلق بـتنـظيم مـياه
دجـــلـــة والــفـــرات وروافـــدهـــمـــا بــ
العراق وتـركيـا للـقيام بـاعمـال وقاية
من الــفـيــضــانـات "تــســتـهــدف ادامـة
ـــيـــاه" وهـــدف مـــورد مـــنـــتـــظـم من ا
ـذكـورة حتــقـيق مـصــلـحـة االعـمــال ا
",الغــراض الــري وتـــولــيــد الـطــرفـ
ائـية" كمـا نصت القـوة الكـهربـائيـة ا
ادة اخلامـسة من البـروتوكول على ا
ان تـركـيـا تـوافق عـلى اطالع الـعـراق
عــلى ايــة مـشــاريع خــاصــة بــاعــمـال
الوقاية ,قد تقرر انشائها على اي من
هـذين الـنـهـرين ,او روافـدهـما ,وذلك
لــغــرض جـــعل تــلك االعـــمــال تــخــدم
–على قـدر االمكـان- مصـلحـة العراق
كما تخدم مصلحة تركيا ,فالهدف من
ــشـاريع فـكــرة اطالع الــعـراق عــلى ا
الـتــركــيـة حتــقـيق مــصـلــحـة االخــيـر
ايــضـا حــيث انــهــا الـغــايــة كــمـا هي
الـغـايــة بـتـحــقـيق مـصــلـحـة اجلـانب
التـركي. ومن ثـم فان خـرق االتـفـاقـية
ـذكــورة ســيـتــحـقق اذا لـم تـتــحـقق ا
مصـلـحـة اجلانب الـعـراقي ايـضا من
شاريع الـتركيـة. كما ان خرق جراء ا
اجلــانب الــتــركي لــقــواعــد الــقــانـون
الـــــدولي ال يـــــتـــــاتـى من خـالل عــــدم
احـتـرام حــقـوق الـعــراق الـتـاريــخـيـة
كـتسـبة  في مـياه االنـهار الـدولية وا
تـشـاطئـة عـليـها بوصـفه من الـدول ا
فقط ,وهذه مفـاهيم قـانونـية مـعروفة
وعـريـقـة في اطـار الــنـظم الـقـانـونـيـة
ـســتــويـ الــوطــني والـدولي عـلـى ا
لــكــنــهـا تــخــرق مــفــاهــيم او مــبـاد
ـتمـدنة قانـونيـة عـامة اقـرتهـا اال ا
ـة لـكن الـتـركـيـز على مـنذ ازمـنـة قـد
اهميـتها بـدا بالـظهور حـديثا ,وعلى
ــفــهـوم وجه الــتــحـديــد مــا يــعـرف 
سـتدامة ,وهو مبـدا يوفق التنـميـة ا
بــ احلق في الــتــنــمــيــة ,واحلق او
ضـرورة حــمـايـة الــبـيـئــة االمـر الـذي
اشار اليه القاضي " ويرامانتري" في
ـلـحق بـحـكم مـحـكـمة ـسـتقل ا رايه ا
الـعــدل الـدولــيـة في قــضـيــة مـشـروع
غــابـــتــشــيـــكــوفــو  –نــاجـــيــمــاروس
(هنغاريا/سلوفـاكيا) الصادر بتاريخ
 25ايــلـول   1997حــيث يــقــول (انه
اتفق مع اغـلبـيـة اعضـاء احملكـمة في
كل اسـتنـتـاجـاتـهـا غيـر انه وجه ,في
ـستـقل ,ثالثـة اسـئـلـة تـتـناول رايه ا
جوانب القانون البيئي ,مبدا التنمية
ــســتــدامــة فـي مــوازنــة الــطــلــبــات ا
ـتـنـافـسـة االتــيـة من الـتـنـمـيـة ومن ا
ستمر حماية البيئة ,ومبدا التقييم ا
لالثــار الـبــيــئــيـة ,ومـســالــة مالئــمـة
اسـتـخـدام مـبـدا قـانـوني واحـد نـافـذ
ب اقـرانه ,مــثل احلــجــة الــقــاصـرة
على صـاحبـها في حل الـقضـايا التي

لـلـشــعب في هـذه الـبــقـعـة من االرض
مــنه عــنــد ابــرامه ? ثم هـل قــام وزيـر
ائية الذي القيت على كاهله وارد ا ا
ـشــكــلـة مــسـؤولــيــة مــعـاجلــة هــذه ا
بـابرام هـذا االتـفـاق بـصـورة مـنـفردة
ـوضوع من جـانـبه دون ان يـنـاقش ا
داخل مجلس الوزراء ,وهو موضوع
ستراتيجي وحـيوي بالنسـبة للعراق
? ايـتـهــا الـسـيـدات ايــهـا الـسـادة في
"بالد ما بـ النـهرين" ان مـجمل هذه
التساؤالت ال جتد لـها سوى مبرر او
كـن من خاللـهـا ان تتـوضح اجـابـة 
الصورة ولو في جانب مـنها فانعدام
وعدم ـيـاه , الـكـفـاءة في ادارة مـلف ا
وجـــود قــــدرة عـــلى اتــــخـــاذ الـــقـــرار
ـــبــاالة ـــنـــاسـب وعـــدم ا اجلـــريئ وا
الـواضــحـة مـن جـانب كــافـة االدارات
العـراقـية الـسـياسـيـة واالدارية مـنـها
ــســؤولـــة"!!! امــر واضح لـــلــغــايــة "ا
ـكن ان بـدلـيل غـيـاب احلـلـول الـتي 
ـيـاه تـضع حـدا لـســيـنـاريـو ارهـاب ا
الدولي الذي تمارسه دول اجلوار من
دون استـثنـاء بـحق العـراق يعـاونهم
في ذلك عن قـــصــد او من دون قــصــد
اذا افــتـرضــنــا عــدم وجـود شــكل من
اشــكــال الــقــصـــد االحــتــمــالي حــيث
سؤولية من جانب انعدام الشعور با
مـن يــــطــــلق عــــلــــيــــهـم في الــــعــــراق
ــقــراطي الــفــيــدرالي الــتــعـددي الــد
"بــالــطــبـقــة الــســيــاســيــة"!!!! فـحــتى
النـصـوص الـدستـوريـة الـتي تبـنـاها
النـافذ مشـرعـو دسـتـور الـعام  2005
ـيـاه وادارة في الـعــراق من قـضـيــة ا
ـائية غـريبة لـلغاية في وارد ا ملف ا
تـوجـهـاتـهـا حـيث صـيـغت وكـانـها ال
تـــتـــعـــامل مع دولـــة واحـــدة يـــجـــمع
ابــنـائــهــا مــصــيــر واحـد ,وان كـانت
تــتــبــنـى الــصــيــغــة الــفــيــدرالــيــة!!!!
واحلــقـيــقــة انـهــا تــعـبــر عن الــصـيغ
الفيـدرالية الـتقلـيدية الـتي نشات من
احتــاد عـدة دول مــســتـقــلــة كـمــا هـو
تحدة االمريكية احلال في الواليات ا
وهو ـانـيا , واالحتاد الـسـويـسري وا
ـعــاجلـة الــتـشــريـعــيـة ال اجتـاه فـي ا
يـصب في خـدمـة الـعـراق الـذي تبـنى
الفيدراليـة كاداة الدارة التنوع ,وهذا
علن عند كتابة الدستور النافذ, هو ا
ــادة (/110ثــامـــنـــا) نــصـت عــلى فــا
(تـــخـــتـص الـــســـلـــطـــات االحتـــاديـــة
بـــــاالخــــتــــصــــاصـــــات احلــــصــــريــــة
االتـــيــة:..........ثـــامـــنــا  –تـــخــطـــيط
ـياه ـصـادر ا تـعـلـقة  السـيـاسـات ا
من خارج الـعراق ,وضمـان منـاسيب
ـيـاه الـيه وتـوزيـعـهـا الـعـادل تـدفق ا
داخل الــــعـــراق ,وفـــقـــا لـــلـــقـــوانـــ
ــعــاجلـات واالعـراف الــدولــيـة) اذن ا
ـكن الـداخـلـيـة شبـه مـعدومـة حـيث 
الـقــول في احــسن االحـوال ان هــنـاك
مـحـاوالت حلـلـول تـرقـيـعـية ,مع عدم
وجود اية خطط لـلطوار في مـنطقة
تعـد االفـقر مـائـيا في الـعـالم في ح
تـخـصـص اسـتـرالــيـا مـبـلـغ يـتـجـاوز
الــثالثــة مــلـيــارات دوالر ونــصف في
ــواجــهــة حــاالت اجلــفـاف صــنـدوق 
الـــــتـي قـــــد حتــــــصل ,وتـــــخــــــصص
مــؤسـســات خــيـريــة عــربـيــة جــوائـز
ن يــقـدم حــلـوال تــشـجــيـعــيـة قــيـمــة 
ياه كمـا هو احلال بالـنسبة شكلـة ا
ـؤسسـة سـلـطـان بن عـبـد الـعـزيز ال
سعود اخلـيرية ,وال جند اي شيئ او
خـطـوة  من هـذا الـقـبـيل في الـعـراق.
لــقـــد شــهــدت الـــعالقــات الـــعــراقــيــة
التـركيـة نـوعا من االسـتقـرار الذي لم
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ينشا بينـهما بالطـرق السلمية ,وبان
يـخـبـرا مـجـلس االمن ,عـمال بـاحـكـام
يثاق ادة السابـعة والثالثـون من ا ا
مــــوضـــوع الــــبــــحث ,بـــاي خالف ال
يتوصالن الى حله بالطـرق السلمية.
والـذي يـبــدو حـتى االن ان مـحـاوالت
تــعــطــيش الــعــراق جتــري عــلى قــدم
وساق لـكن بـصبـر شـديد وبـخـطوات
ثــــابـــتــــة في الــــوقت ذاتـه ســـواء من
اجلارة تـركـيـا او اجلـارة ايران ,ومع
التسليم مبدئيا بعدم وجود مكنة من
النـاحيـة الـقانـونيـة لـعرض مـثل هذه
ـشـكـلـة امـام انـظـار مـحـكـمـة الـعدل ا
الدولية عـلى افتراض جناعـة اللجوء
الـى هــــذه الــــوســـــيــــلــــة او االجــــراء
وهو اجـراء بطـيئ يحـتاج القـضائي ,
لكه, الى وقت طويل لم يعد العراق 
ـشكلة امام انظار فان مسالة عرض ا
مجلس االمن الدولي يبقى من االمور
اطلة دور فـضلة الن  القائمة بل وا
ـائـي لـلــعــراق بــخــصـوص اجلــوار ا
حقوقـه التاريـخيـة في ميـاهه قد طال
عـلـيـها الـزمن دون ايـة بـارقـة من امل
في الوصـول الى حل يتـمثل بـحمـاية
حـقـوق الـعـراق في مـيـاهه عن طـريق
قـواعـد اتـفـاقـيـة واضـحـة بـيـنه وبـ
تــركـــيــا وايـــران مــا يــبـــرر اخلــطــوة
ـــذكـــورة دفــعـــا لـــلـــمــوت بـــبطء او ا
الـتـركيـع الـبطـيئ ,وفي هـذا الـسـياق
نــــــذكـــــر ان جملــــــلـس االمن الــــــدولي
صالحيـة اصـيـلة لـلـطلـب من محـكـمة
الـعـدل الـدولـيـة تـقـد فـتـوى او راي
استشاري بـخصوص مـسالة مـعينة,
تـاحة في الوقت فهذه هي الـطريـقة ا
الـراهن لـتـثـبــيت حـقـوق بالد مـا بـ
ائـيـة من ناحـيـة ما تـقوله النـهـرين ا
قــــواعـــد الــــقــــانـــون الــــدولي بــــهـــذا
اخلــــصـــوص ودفــــعــــا لالصــــرار من
اجلـانب الــتـركـي عـلى اعــتـبــار مـيـاه
نـهــري دجــلـة والــفـرات مــيـاه عــابـرة
لـلــحـدود ال انــهــارا دولـيــة فـضال عن
عدم توافـر مكنـة اللجوء الـى القضاء
الـــدولـي مـــبـــدئــــيـــا حلـــسـم الـــنـــزاع
ؤتـمر قضـائيـا. ثم اين دور منـظمـة ا
وضـوع في وقت االسالمي من هـذا ا
تــتــحــكم فـــيه الــتــيــارات االسالمــيــة
ــقــدرات الــعـــراق وتــركــيــا وايــران
اليس من االفضل وضع اطار قانوني
واضح لـلـحل بــدال من بـنـاء خـطـوات
اضافيـة من عدم الثـقة تتـرك لالجيال
ــــقــــبــــلــــة ? وفي اطــــار احلــــوارات ا
ــســتـوى االعالمي ـطــروحــة عـلى ا ا
ـياه في الـعراق بخـصـوص مشـكلـة ا
هم ان نقول ان مسـتوى اهتمام من ا
الـــبـــرامج الـــســـيـــاســـيـــة في االعالم
يـاه لم ترتقي مطلقا العراقي بازمة ا
الى مـسـتـوى الــطـمـوح حـيث انـصب
اهــتــمــام اجــهــزة االعالم الــرســمــيــة
حتديدا عـلى منـاقشة مـسالة الـتزوير
ـانـيـة االخـيـرة في االنـتـخـابـات الـبـر
االمـــر الـــذي ال يــشـــغـل اي حــيـــز من
االهتمـام لدى الشـعب العـراقي بدليل
مقـاطعته الـواسعـة لهـا نظـرا التعدام
الثـقـة "بالـطبـقـة السـياسـيـة الفـاسدة
في العـراق" ومع ذلك فـقـد طرحت من
ذكـور دعوات لـتاجـير خالل االعالم ا
ــكن ان الــســـدود الــتــركـــيــة حـــيث 
ـائية جتري عـملـية تـخزين احلـصة ا
العراقية فـيها واطالقهـا عند احلاجة
في مـنــطـقــة اجملـرى االســفل لــنـهـري
دجـلــة والـفـرات ,واحلـقــيـقــة ان مـثل
ـكن ان تـعـد جزءا هذه الـطـروحـات 
ــبــني من احلل في اطــار الــتــعــاون ا

لـهـا اثـار عــلى الـكـافـة ,كـاالدعـاء بـان
االمـــر يـــنـــطـــوي عــلـى احلـــاق ضــرر
يـقول بـالـبـيـئـة. حـول الـسؤال االول ,
رايه ان احلق في التنـمية واحلق في
حماية الـبيئة كـليهمـا مبدان يشكالن
في الـوقت الـراهن جـزءا من مـجـموع
كن ان يعمال في القانون الدولي ,و
صــدام بــعــضــهــمـــا مع بــعض مــا لم
يوجـد مبـدا في القـانون الدولـي يب
كـيف يـنـبـغي الـتـوفـيق بـيـنـهمـا. ذلك
ـسـتـدامة, ـبدا هـو مـبـدا التـنـمـية ا ا
الذي هو  –بحسب هذا الراي  –اكثر
من مـجـرد مـفـهوم ,ولـكنـه هـو نفـسه
مبـدا مـعـترف به في الـقـانـون الدولي
عاصر. ينبغي للمحكمة في سعيها ا
بدا ,ان تستفيد من الى تطوير هذا ا
اخلــبـــرة الــبـــشــريـــة الــســـابــقــة ,الن
الــبــشــريـة عــاشـت االف الـســنــ مع
احلـــاجــة الى الـــتـــوفــيـق بــ مـــبــدا
الـتـنــمـيـة ومـبـدا الــعـنـايـة بــالـبـيـئـة.
سـتدامة ليست ولذلك ,فان التنـمية ا
مـفـهــومـا جـديـدا ,ولـتـطــويـره الـيـوم
ية غنية.يبحث الراي توجد خبرة عا
ــة عــددا من حــضــارات الــري الــقــد
لـهـذه الـغـايـة. واحملــكـمـة الـتي تـمـثل
االشكال الرئيسـية للحضارة ,حتتاج
الـى االســــتـــــفـــــادة من حـــــكــــمـــــة كل
الـثــقــافـات ,ال سـيــمــا فـيــمـا يــتــعـلق
ـجـاالت الـقـانون الـدولـي التـي تـمر
باد التي رحلة تطور. ومن ا االن 
ـكن ان تـسـتـمـد من هـذه الـثـقـافـات
مبـاد الوصـاية عـلى موارد االرض,
مـتدة من جـيل الى جيل, واحلقـوق ا
وحــمــايـة احلــيــوانــات والــنــبــاتـات,
واحـتـرام االرض ,وزيـادة اســتـخـدام
وارد الـطـبـيعـيـة الى احلـد االقصى ا
مع احلفاظ على قدرتـها على التوالد,
ومبدا الـتنـمية وحـمايـة البيـئة يجب
ان تـسـيـرا يـدا بـيـد. ويؤكـد الـقـاضي
ويرامانتري ,في رايه ,اهمية التقييم
شروع ما ,ما ستمر لالثار البيئية  ا
شـروع عـامال. وال يؤدي واجب دام ا
ـجرد الـلجوء تقـييم االثـار البـيئـية 
الـى مــــثـل هـــــذا االجــــراء قـــــبـل بــــدا
ـعايير الـتي ينبغي ا ا شروع. وا ا
ستمر هي تطبيقها في هـذا الرصد ا
عايـير الـسائـدة في وقت التـقييم ال ا
ـــعــــايـــيـــر الــــنـــافـــذة فـي وقت بـــدا ا
ــــشـــــروع. واجلــــانـب الــــثـــــالث من ا
ــشــار الــيه هــو الــقــانــون الــبــيــئي ا
مـسـالـة مـا اذل كـانت مـبـاد احلـجـة
كن الـقاصـرة عـلى صـاحـبـهـا التـي 
ان تــعـمـل بـ الــطــرفــ مالئــمـة في
ـتعلقة بـالبيئة ,والتي مسائل كتلك ا
ـا تــهم ال تـهم مــجــرد الـطــرفـ ,وا
سـائل الـتي دائرة اوسع من ذلك ,فـا
تـنـطـوي عـلى واجـبـات جتـاه الـكـافـة
ــا ال تــكــون دائــمـا بــطــبــيــعــتــهــا ر
مــنــاســبــة لــلــحل بــقــواعــد اجـراءات
. ـنـازعات بـ طـرف مصـمـمة حلل ا
ويلفت القـاضي ويرامانتـري االنتباه
الى هــذا اجلـانب بــاعــتـبــاره جـانــبـا
يـحـتـاج الى الـنـظـر بـكل عـنـايـة)  وال
ــوقف الــتــركي بل ــكن ان يــكــون ا
ومـجمل الـسـلـوك الـتـركي من مـسـالة
ياه متوافقا او غير منتهك للمباد ا
ــتــقــدمــة ذات الــصــلــة اجلــوهــريــة ا
ـفـاهــيم الـتـنـمـويــة والـبـيـئـيـة. ان بـا
ــتـمــثل بــاتـفــاقـيـة االطـار االتــفـاقي ا
بـرمة عام الصداقـة وحسن اجلـوار ا
 1947تـــقـــر صـــراحـــة في مـــادتـــهـــا
اخلـامـسـة بـوجود الـتـزام عـلى كـاهل
ـتــعـاقـديـن بـحل اي نـزاع الـطــرفـ ا

عــلى عالقــات تــعـتــمــد حــسن الــنــيـة
شتركة لالطراف صلحـة ا وحتقيق ا
الـدولـيـة ذات الـعالقـة لـكن يـجب اوال
االتفاق عـلى حصـة ثابـتة لـلعراق من
ميـاه االنـهار الـدولـيـة التي يـعـد احد
تشـاطئة عـليهـا فمن يريد ان الدول ا
ـواد يـصـنع شــيـئـا عـلـيــة ان يـهـيئ ا
االولـيـة الالزمـة لـذلك ,وهـذه مـسـالـة
مـنـطـقـية فـي جـوهرهـا فـمن الـصـعب
ن يــنـوي حتـقــيق نــتـائج ايــجـابــيـة 
االشـتــراك في سـبــاق الـعــدو اذا قـرر
سافة على راسه ال على قدميه. طي ا
ــيــاه ــشـــكــلـــة ا صــفـــوة الــقـــول ان 
ــسـتــعــصــيـة عــلى احلـل حـتى االن ا
ســواء بــالــنـســبــة لالنــهــار الــدولــيـة
شـتركـة مع ايران او مع تـركيـا بعد ا
داخـلي يــؤثـر بــصـورة ســلـبـيــة عـلى
وضع الــــعــــراق الــــتـــفــــاوضي عــــلى
ـسـتــوى الـدولي ,فـعـدم االســتـقـرار ا
الــسـيــاسي الــذي اصــبح مــزمــنـا في
العـراق كـما هـو واضح لـلجـميع  –ال
ــــوضــــوع بــــهـــذه ابــــحث فـي هـــذا ا
ــيـاه الـســطــور- وسـوء اســتــخـدام ا
ـــــتــــنــــوعــــة من جــــانب لالغــــراض ا
ــســتـهــلـك الـعــراقي ,وفي الــقــطـاع ا
الـزراعي حتـديـدا حـيث تـشـير بـعض
التـقـديرات الى ان مـا يـقارب ((70%
ـائـي لـلـعـراق يــسـتـخـدم من الـوارد ا
الغـــراض الـــزراعـــة الــــتي ال تـــغـــطي
ـواد الــغـذائــيـة حـاجــة الـعــراق من ا
ا يعني االساسية وغـير االساسيـة 
فــشال مــضــاعــفــا حــتى فـي الــقــطـاع
الــزراعـي اضــافـــة الى الـــضــيـــاعــات
ـائيـة الـتي تـذهب هـدرا الى الـبـحر ا
في جــنـــوب الــعــراق حــيـث اخلــلــيج
ــا تـقــدم ال يــبـدو الــعـربي.  اضــافــة 
وجـــود دور فـــعــال جلـــامـــعـــة الــدول
صـلحة العراق ,وهذا العربيـة يعمل 
واقع غــيــر مــبـــرر مــطــلــقــا حــتى مع
الـتـسـلـيم بـوجـود حالـة مـن التـراجع
شترك, على مستوى العـمل العربي ا
ـطــبق هـو الـسـائـد حـتى فـالـصـمت ا
سـالة الـتي تهدد مـصير االن ,وكان ا
دولـــة مـن دول اجلـــامـــعــــة ال يـــعـــني
االخــرين ال من قــريب وال مـن بــعــيـد,
فضـرورة تـفـعـيل التـعـاون بـ الدول
الـــعــربـــيــة امـــر في غــايـــة االهــمـــيــة
ــلــفــات تــشــكل تــهــديـدا بــالــنــســبـة 
لـــلــجـــمـــيع ,وهي مـــوضع اهـــتـــمــام
هم لـلغـاية الـتعامل اجلميـع لذا من ا
ــلـــفــات بــعــيــدا عن دائــرة مع هــذه ا
اخلالفــات الـعــربـيــة الـبــيـنــيـة بل ان
التعـاون فيـما ب الـعرب بـخصوص
ــكن يــشـــكل عــامال هــذه اجلــوانـب 
ايـجــابـيــا يـعـمل عــلى تـعــزيـز الــثـقـة
ا فـقودة بـيـنهم بـاجتـاه ايجـابي  ا
يـــخـــفـف من شـــدة تـــاثـــيـــر االزمـــات
االخــرى عـــلى الـــعالقــات الـــبــيـــنــيــة
العـربية ,وامكـانيـات الـتعـاون قائـمة
ـلك بـدلــيل وجـود دعــوة من جــانب ا
ـمـلـكة سـلمـان بن عـبـد الـعـزيز مـلك ا
ـمــلـكـة الـعــربـيــة الـسـعــوديـة لــدعم ا
االردنــيـــة الــهــاشـــمــيــة فـي ازمــتــهــا
االقـتـصـادية حـيـث اجريـت اتـصاالت
مع دولـتي الــكـويت واالمـارات لــعـقـد
كـرمـة يوم اجتـمـاع في مـدينـة مـكـة ا
ــوافق الــعـاشــر من حــزيـران االحـد ا
طلوب اذا الثـقة بامكانيات  2018فا
ــســـتــوى الـــعــربي الــتـــحــرك عـــلى ا
لـتـحـقـيق نـتـائج ايـجـابـيـة تـصب في
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الــصــحنُ الــسـحــري الــذي يُــضـاعفُ
مَال أسـاطـيـر الـعـالم عـنـدمـا الـطـعـام
دلف عــــصـــــر الــــزراعــــة. الـــــصــــحنُ
الــسـحــريُ هـذا عــمِلَ كــتـمــيـمــة ضـدّ
ــــــيتُ اجلـــــوع ونُــــــدرة الــــــغـــــذاء. ا
ــعــشـوقُ ــغــضــوبُ عـلــيه وحــتّى ا ا
يشبهُ صحن األرُز السحري من دينياً
ــيــثــولــوجــيـا الــصــيــنــيـة.هــو أملُ ا
يـــــحــــتــــاجُ الـى "األهــــلــــة و عــــدالــــةٍ
الشوكـة"اخللدونـية كي يصـبح خبزاً
واقــعــيـاً(.(1اخلــبـزُ هــنــا عــبـارة عن
تُـسهّلُ احلصـول على سُـلـطة جـديدة
ــكنُ اســتــخــدامُ ــة.ال  مــوت الـــقــد
ـــــــيـت الـــــــديــــــنـي والـــــــقـــــــانــــــون ا
أكـثـر مـن مـرّةٍ واحـدة في اخلـلــدوني
كل مــنــاســبــة تـــاريــخــيــة.هــو خــبــز
لـذا فإن لِسان مخصص لـعليـة القوم
حـالهـم"اللـهم اعـطِـنا سُـلـطـتنـا كـفاف
يومنا" . هكذا كان حال هنري الثاني
ـلك وصـديـقهُ تـومـاس بـيـكـيت.أراد ا
تــهــجـــيــر بــعـض سُــلــطـــات الــبــابــا
بتنصيب ـلكي السماوية الى رِدائهِ ا
صـديــقهِ رئـيـســاً لألسـاقـفــة.لم يُـفـلح
لــكن فــقــتل صــديــقه.جــعــلهُ شــهــيـداً
امتيـاز الشهـادة لم يعش سوى 300
إذ أن الــثــامـن في ســلــســلــة من عــام
نــبـش قــبـره يــحــمــلــون اسم هــنــري
بـنـاء وحـكـم عـلى عِـظــامهِ بـاخلـيــانـة
وتطـليق زوجته الكـنيسـة اإلجنيـليـة

.(2)
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هـادي الـعـلـوي الـذي يـحـلـو له حـمل
"..إسالمـيـة لـقب "سـلـيل احلـضـارتـ
تـــــــشــــــــبـهُ روحهُ وصـــــــيــــــــنــــــــيــــــــة

يُــحـذّرُ ــفــرداتهِ"زعــيــمــاً هــنــديــاً" و
مـثـقـفـنـا من حـصـدِ فـهـمهِ لـلـمـجتـمع
ُترجم" (3) نـجلِ"مأسـاةِ نِضـالِنـا ا
فـــهــو ســيـــقعُ ال مــحــالـــة في حــضن
ـة لـيـصـبح عـمـيالً مـخـابـرات الـعــو
ثــقـافــيـاً يـوجـهُ الـبـنــدقـيــة الى قـلبِ
مـــــجـــــتـــــمـــــعه"ال يـــــوجـــــد فـالح في
اخملابـرات األمريـكيـة وأظن لن نعـثر
مـا لم يــكن فالحـاً مــثـقـفـاً" (4) عـلــيه
ـــــاركــــــسـي الـــــبــــــركــــــاني" هــــــذا "ا
ثقف الشرقي أن (?(5يحاولُ إقناع ا
يكون بـستانـيّاً في حديـقة احلضارة
وأن ال تـــخــيــفـهُ غــابــات اإلسالمـــيــة
الـــــــــديـن الــــــــــتـي تـــــــــســــــــــوّرُهـــــــــا
بـالـطـقـوس.خــوفهُ يـأتي من امـتالكهِ
ــذهب.يـحــاولُ دائـمـاً تــنـعـيم فـأس ا
بـاطن كـفّه بـأيّـة إيـديـولـوجـيـة يـعـثرُ
عــلــيــهــا كي يــطــمس خــشــونــة تــلك
الــــفــــأس الــــتي أُعــــطــــيت لـهُ مــــنـــذُ
مـــتــنـــاســيـــاً نـــعــمـــة الــشكَّ الــوالدة
تـلك التـي تودُ اكـتشـاف سرّ الرقـيـقة
ُحنّط التحـنيط بدون الـقضاء عـلى ا
لـصـالح أجـيـالٍ نـازيـة" فـيـنبـذون كل
يــتــأدجلـون بــطــريــقـةٍ شيء ورائــهم
ألن دراســـتــهـم الــســـابـــقــة أحـــاديـــة

انية وليس شكية" (6). للتراث إ
مُبـارزة ب زمن الـشرق والـغرب في

حلبة صوفيّة
وضع مـحمـد حـسـنـ هيـكل لـنـفسه
مــنــهــجـــاً في الــتــعــاطي مع أحــداث
الـــشـــرق األوسط.اكـــتــسـى شــحـــمــاً
وحلمـاً في كـتابهِ "حـرب أكتـوبر /73
السالح والسياسية".مفادهُ"أن بركان
وأن األحـــداث في الـــشـــرق لم يـــبــرد
الــتـاريـخ فـيـه لم يـذهـبُ الى مــتـحف

الـــقُــــرّاء والـــبـــاحــــثـــ حــــتّى هـــذهِ
الــلـــحــظـــة.األحـــداثُ فــيه تـــتـــشــابكُ
وتــتـنــاسل.مـا زالـت سـائــلـة.تــفِـرُّ من
ــــؤرّخ".دوّن ذلك في مُــــحـــنــــطِـــهـــا..ا
كـتــابهِ-الـطــبـعــةاألولى سـنـة .1993
الـعلـوي يـجدُ ان بـطن تـاريخ الـشرق
عــمـــومــاً مــا زال ولّــاداً"وعــنــدنــا في
ـاضي عــمــوم الـشــرق ســاعـات مـن ا
تتفوق في مضمـونها التأريخي على
ســنــ احلــاضـر" (7) أيـــضــاً فـــسّــر
ــثــقف الى اجتــاه فــوهــة بــنــدقــيــة ا
بـجهـلهِ أن "تاريخ الـشرق هو اخللف
تـاريـخ مـتــداخل ال مـتــعـاقب" (8) إذا
تــمـعّـنــا أكـثـر في حــقـيـبــة تـصـورات
العلوي عن  سير التاريخ في الشرق
جنــــــدُ وصـــــــفهُ لـه أنهُ اآلســــــيـــــــوي
أمّا آلـية اشتـغالهِ "ال يعود "حلزوني"
ـانيفستو لكنُه يتوقف" .ا الى الوراء
ـــثــقـف الــعـــربي مع الـــذي يـــجـــمع ا
الـتاريخ..تـاريـخهُ بـشكلٍ خـاص"أكـثرُ
ما يجـهلهُ مـثقفـونا هـو التاريخ" (9)
هيكل بدوره أطلق بياناً حتذيرياً من
خــــطــــورة هــــذا اجلــــهل بــــنــــكــــهــــةٍ
ســيــاسـيــة.نـســتــطـيـعُ إذاً الـقــول:لـو
امتـلك مثقـفُنـا كل خدود الـرُهبانِ في
الــعـالم فــلن يــخـففُ ذلـك من صـفــعـةِ

جهلهِ بتاريخه.
أثـرُ تنـاول الـطـعام الـفـكـري للـمـطبخ
رغم أنهُ الغـربي فيـمـا يخصّ الـشرق
يـــقــــومُ بـــتـــدويــــرِه من مـــنــــتـــجـــاتهِ
دفع الــعـلــوي الى وصفٍ ال احملــلـيــة
مــطـــاطــيــة فــيه جتــاه مــعــظم نِــتــاج
مُـــثــقــفيْ الــشـــرق-اســتــخــدم مــصــر
كـمِـثـال"تـراوح اآلخـرون بـ الـعرض
والـــــــتـــــــجـــــــمــــــيـع مـع قــــــلـــــــيـل من

أو كـمـا في أحــمـد أمـ االسـتــنـتــاج
ات الـسائبة كمـا جندُها عند التهو
الــــعـــــقــــاد".لـــــكــــنهُ اســـــتــــثـــــنى طه
"وحـــدهُ الـــذي انـــتج فـــكـــراً حــــســـ

حقيقياً"(10).
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عمِـلت خراسـان كـ "نيـجاتيـف"ثقافي
للـعراق.أنـها احلِرفيُّ الـذي صنع من
جُثّةِ زيدٍ بن عـلي طبقاً.هـشّموا دولة
األمــويـ فــيه.بـعــد أن أصـبح ثــريـدُ
الــسُـــلــطــة جـــاهــزاً قـــدّمــوهُ لـــبــني
الـــعــبـــاس.  عــدســـات إدارة الــدولــة
األمـويـة صـوّرت خـراسـان بـكـامـيرا
كـجـزءٍ من والية لك هشـام بن عـبـد ا
العراق (.(11رغم اخلطوط العريضة
لـكـنـهـا لـوصف جــغـرافـيـة خـراســان
بـقــيت عـائـمــة ومُـزنّـرةً بــالـغـمـوض.
تُسـجّلُ لنا إن ذاكرةُ الـعم"ويكبـيديـا"
هـنــالك أكـثـر من خــراسـان.خـراسـان
هي أصغرُ من خراسان الساسانيـ
اإلسالمية أو خـراسان الكـبرى-مثارُ
تـشملُ اهـتـمامـنـا.ثـيـابُهـا احلـدوديـة
أجزاءً من فـارس-إيران أفـغانـستان

وتركمانستان.
ُنتجات اجلزءُ اإليراني كان مصنع ا
ـدنـية إليـران وخـراسان الـثقـافـية وا
الــكـــبــرى.الــتــأمــيـمُ اإلسالمي لــتــلك
وربّـما لن يـكـتمل الـعقـائـد لم يكـتـمل
يـــومــاً.هــنــالك مـن فــسّــر أن أســنــان
ـــشط اإلسالمــيـــة ال تــتـــنــاسبُ مع ا
ــــوغل في نــــظـــامــــهــــا الـــطــــبــــقي ا
ـشـاعــيـة اجلــاهـلــيـة الـتي الــقِـدم"فــا
دخـلت في عـمق اإلسالم لم يـكن لـهـا
ألن اجملـتمع تأثـيـر ضاغط في إيـران
الــفـــارسـي خــضـع لـــنـــظــام طـــبـــقي
ة ومـتبلورة" والدولة فـيه قد عريق
(12) عالقـــةُ خــراســان الـــكــبــرى مع
بـــقـــيت مـــركـــز اخلـالفـــة في دمـــشق
مــــتــــوتــــرة.والـي الــــعــــراق كــــان فمّ
دمــــشق.يـــتــــلـــو عــــلـــيــــهـــا أحــــكـــام
الـــدولـــة.أيــضـــاً والي الـــعـــراق كــان
األُذنـــــ الـــــتي يـــــســـــمـعُ بـــــهـــــمــــا
تعلـيق خراسان على طريقة اخلليفة
إدارتهِ لــلـدولــة.أبــداً لم تـتــمــتع هـذه
ا تمتعت بهِ بقيةُ الواليات نطقة  ا
اإلسالمــــيــــة..بــــعــــدُهــــا عـن مــــركـــز
وبـالتـالي امتالك فُـسحة من اخلالفة
الـــــوقت كي يـــــحــــصل تــــزاوج بــــ
اإلسـالم وتـــراثِـــهـــا بـــشـــكلٍ يُـــرضي

.ال يجـبُ أن ننـسى كـذلك إنّ الـطـرفـ
واليــة الـعــراق كــان عـربــة اإلســعـاف
ـالي األسـرع لـلـدولة اإلسـالميـة في ا
حاول هم أن اخلليفة العهد األموي.ا
ــشـاكلِ خـراسـان الـكُـبـرى الـتـصـدي 
ـفـرده.أخـرجـهـا من نِـطـاق تـغـطـيـة
والي العراق.احملاولة فشلت-بحسب
عاصم بن عبـد الله الهاللي" أمّـا بعد
وإنّ فــــإن الــــرائــــد ال يُـــــكــــذّبُ أهــــله
خــراســان ال تــصــلحُ إلّــا لــتُــضم الى
وتكون موادُها ومعونتُها في العراق
لتـباعد األحداث والـنوائب من قـريب
و تباطـؤ غياثهِ عـنها" ـؤمنـ أمير ا
(.(13نـسـألُ هـنــا:هل أصـبح الـعـراق
في الــقــرن الـ 21خــراســان الــنــظــام

اإليراني احلالي?
w ¹—U² « ‚UHM « ÂdÔł 
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ُ حُـكمِ عـاشـرِ اخلـلـفـاء امـتـازت سـنـ
فـي الـــــعـــــهـــــد األمــــــوي بـــــالـــــدّعـــــةِ
والـتـرف.كـثُـرت فـيـهـا مـثالً وبـحـسب
وصـف هـــادي الــــعــــلـــوي ســــيـــارات
"الـلــيـمـوزيـن"- الـبـرذون(بــغل عـظـيمُ
اجلُــــــثّــــــة يُـــــدرّب عــــــلى مــــــشــــــيـــــة
استـعـراضيـة).الـسجالت الـتـاريخـية
ـــركــبــات"كــثُــرت تـــؤكــدُ وفــرة تــلك ا
الــطــخــاريــة حــتـى ركِــبــهــا الــعــامّـة"
(.(14أمّــــــا عن حِـــــــدَّةِ الــــــشــــــدّة في
سـيـاســاته فـيـبـدو أنــهـا كـانت أشـبه
ـيل الى مـعـاجلـة بـزاويـة مُـنـفـرجـة"
وهو خـليـفة األمور بـقلـيلٍ من الشـدّة
ومقتصد في مسلكه حصيف متوازن
الــســيــاسي وحــيــاتـه الــشــخــصــيـة"
(.(15كــذلك فــأن تــهــمــة الــفـســاد في
الــعـــصـــر األمــوي فـــريـــة رخــيـــصــة
والسبب"ليس لذلك سند من التاريخ"
(.(16مـا يــؤكـدُ ذلـك مـا نُــقِل من قـولٍ
لــــواحــــدٍ مـن أعــــدائـــــهم فـي تــــاريخ
الـطــبـري/اجلـزء /7ص"  203يـقـول
عـبد الـله بن عـلي الـعـبـاسي: جـمعتُ
دواوين بــنـي مــروان فــلم أر ديــوانــاً
أصح وال أصـلح لـلـعـامّـة والـسـلـطان
من ديـوان هـشــام ". اخلـلـيـفـُة هـشـام
فهِم العراقـي ولم يحنِق عـليهم كما
فـــعل بـــنيُ أبي طـــالب.لم يـــتــهـــمــهم
رغم وقـوفِـهم مع بـالـشِـقـاق والـنـفـاق
اإلمام زيد بن علي ضَـدّه" كتب هشام
لـك ليـوسف بن عمـر واليه بن عبـد ا
على الـعراق: وال يـقـيمن قـبلك سـاعة

فــــإنـي رأيــــتهُ رجـالً حــــلــــو واحــــدة
خـليقـاً بتمويه شديد الـبيان اللسـان
وأهلُ العراق أسرع شيء الى الكالم
مثـله".عبـد الله بن حـسن بن علي بن
ابنُ عم اإلمام حذّرهُ أيضاً أبي طالب
من الـعـراقــيـ عـامّـة وأهل الـكـوفـة
بـشكلٍ خـاص رأيهُ بـهم كـان سـيـئاً-
الـعـهدة عـلى تـاريخ الـطـبـري/اجلزء
خِـــوَرْ /7ص"169نــــفـخ الــــعالنــــيــــة
جـزع في هُـوج في الـرخـاء الـسـريـرة
وال تشايعهم تقدمهم ألسِنتُهم اللقاء
قـــلـــوبـــهم ال يـــبـــيـــتـــون بِـــعُـــدّةٍ في
وال يـــــــنــــــؤون بـــــــدولــــــةٍ األحــــــداث
مــرجـــوة".لــو دقــقــنــا في الــســطــور
لـــوجــدنــا أن الـــفــرد الـــعــراقي كــان
ذرِب الِــلــسـان مُــنــعّــمـاً اقــتــصــاديـاً
يـبـحثُ عن عـدالـةٍ مـثـالـيـة لن تـتـوفر
و ذو عقلٍ يومـاً علـى الكـرة األرضيـة
تمـاهى مع األفكـار والفـلسـفات التي
يكفي توطنت وتـطامنت في  الـعراق
أن نـــــتــــــذكـــــر أن دواويـن الـــــدولـــــة
اإلسالمـــيــة لم تُـــعــرّب إلّـــا في عــهــد
اخلليفة هشام..تخيلوا أكثرُ من قرن

وأنت تعرِفُ ما ال يعرِفهُ غيرُك!
شـنق اخلــلـيـفـة هــشـام في الـقـرن الـ
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قطعُ الفيديوي الذي نقل قسماً من ا
لك محاكمة اخلليـفة هشام بن عبد ا
بعد  1313عامّاً (17) وثّق أن هنالك
من يحاول نقل بثٍّ مباشر عن حتوّلِ
ـذهـب اجلـعــفـري اإلسالمي اتـبــاع ا
من عامّـة الى غوغـاء"وهو وهم ناجت
عن اخلــلط بــ الــعـامّــة والــغــوغـاء
الـديـنـيـة" (18). الـعـامّـةُ نـحنُ الـذين
كحـالِ جميع الـعامّة نؤمنُ بال تشـدد
مـن كل األديـــان.األحــزاب الـــديـــنـــيــة
حتــــاولُ تـــســــطـــيح "الـــشــــيـــعــــيـــة"
عـبـر أحــداثٍ جتـتـرُ تــاريـخـاً الـوعـي
أسـطـوريـاً"ولـلـشـيـعـة كـتب وفـصـول
كثيرة من كـتب حول احلدث ال يعول
غير أنها عليها كثيراً في التأرخة له
ـنـحى األسـاطـيري مـصـدر هـام في ا
ــتــعــلق به" (19). والــفــولــكــلــوري ا
ــقـطع الــشــاهـدُ في هــذهِ احملــكـمــة(ا
حتدث عن إصابة الفيديوي حتديداً)
اخلليفـة هشام بـ"الـسيكوبـاتية".بيّن
إنّ هنالك هورمونات يتوارثوها بنو

أمـية تـدفـعُـهم الى اإلجـرام.لو قـلّـبـنا
ــنــشــورة ـــقــاالت والــبــحــوث ا كلّ ا
فستجدُ أن ما أدلى به الشاهد عبارة
عن مُــغــالـطــات فــجّـة وســاذِجـة(20)
حـــتّى لــو افــتـــرضــنــا أن لِـــســانهُ لم
يــســـعــفهُ كي يُــفــرّق بــ اجلــيــنــات
والهـرمـونات. إنّ هـذهِ احملـاكمـة تودُ
أن يـكـون "الـتـنـاحـر االجـتـمـاعي هـو
السائـد". يريدُ أن يـقضي على"وجود
قيم متـفقاً عـليهـا ب اجلمـاهير.وقد
اليـكـون مـتـفق عـلـيـهـا بـ الـشـرائح
الـعُلـيـا".أن هذهِ احملـاكـمة تـريـدُنا أن
ننسى أن "التناحر قائم ب جماهير
تـكاملة ـالكة ا احملروم والطـبقة ا
مع الـدولـة" (21) إنّ هـذهِ احملــاكــمـة
تـــريـــدُ شـــطـــر الـــديـن اإلسالمي الى
..دين لـ "الـــــسُــــنّـــــة" وآخــــر ديــــنـــــ
لـ"الشيعة" بطبعةٍ قومية إيرانية.هذا
حقُّهم لـكنهُ خرابُ الـعراق.األهم أنها
ـذهب تـريـدُ أن يـتــخـلص أصـحـاب ا
اجلــــعــــفـــري اإلسـالمي الــــعـــرب من
كن للفرد الواحد قوميّتِهم العربية"
ان يُـــغــيّــر ديــنهُ بــبـــســاطــة لــكــنه ال
يسـتطـيع تغـييـر قومـيته ألنهُ عـندئذ
يـحـتـاج الى لـسـان آخـر أو جـمـجـمة
أخـــرى أو خــصـــائص تـــشــريـــحــيــة
مُغايرة" (22) وأن ينجح الـعامّةُ من
ـا لم يـنـجح به "الـشـيـعـة والـسُـنّة" 
رئـــيسُ الــــنـــظــــام الـــســــابق"صـــدام
ــكن تـصــنـيـفه الــتـكـريــتي الـذي ال 
ـسـتـوى طـائـفـيـاً ألنه لم يـصل الى ا
االجتماعي الـذي يجعله يـرتبط بفئة
من الناس.فالطائفـية مستوى متقدم
على صـدام يـصعب بـلـوغه". بقي لي
أن أســأل بـــكـــلـــمـــات الــكـــاتب عـــلي
الــكــاش"هل يــجــوز إقـامــة مــحــكــمـة
مشابهة على اإلمام علي لسكوتهِ عن
قـتــلــة اخلــلــيــفــة عــثــمــان بن عــفـان
وتـســلـيـمـهم أعـلى وحـمـايــة الـقـتـلـة
ناصب في الدولة?بربكم هل هنالك ا
مهـزلة مثل هـذه?يحـضروهـا أساتذةُ
جــــــــامـــــــعــــــــة وجتـــــــري فـي حـــــــرمٍ
"! وتـقومُ بـها نـقابـةُ محـام جامـعي

.(23)
(1)

ابن خــلــدون يــحـاكـم احلـســ وابن
الزبير

(2)
لك لـيست محـاكـمة هـشام بن عـبـد ا

األولى..  3هـياكل عـظـمـيـة  احلكم
عليها باإلعدا

 (3) و (4) 
هـــادي الـــعـــلـــوي-حـــوار احلـــاضـــر

ستقبل/ ص59 ص63 وا
صدر/ ص108  (5) نفس ا

مالحـــــظــــــة: كـــــان يـــــصفُ نـــــعـــــوم
شـومسـكي لـكنـي تصـرفت بـالوصف
ـنـهـجهِ ـعـروف  لـصـالح الـعـلـوي ا

اركسي. ا
(10) (9) (8) (7) (6)

هـــادي الـــعـــلـــوي-حـــوار احلـــاضـــر
ــســتـقــبل / ص39 ص28 ص68 وا

ص66 ص117
 (11)

 علي عبد الرحـمن العمرو-هشام بن
لك والدولة األموية/ ص67 عبد ا

(12)
هـــادي الـــعـــلـــوي-حـــوار احلـــاضـــر

ستقبل/ ص53 وا
(13),(14)

علي عبـد الرحـمن العمـرو-هشام بن
ـلك والدولـة األموية/ ص104 عبد ا

ص62
(15),(16)

هادي العـلوي-شـخصيـات غير قـلقة
في اإلسالم/ ص?93ص260

 (17)
بـعد 1313عـامـاً قـتـلـة الـشـهـيـد زيـد

يحكم عليهم باإلعدام شنقاً
(18)

عاصر/ هادي العلوي-في اإلسالم ا
ص 16

(19)
هادي العـلوي-شـخصيـات غير قـلقة

في اإلسالم/ ص78
(20)

ما ال تعرفه عن السيكوباتية?
(21)

هـــادي الـــعـــلـــوي-حـــوار احلـــاضـــر
ستقبل/ ص41-42 وا

(22)
هادي الـعلـوي-محـطات في الـتاريخ

والتراث/ ص 154
(23)

علي الكاش-اغتيـال العقل الشيعي/
ص 12

{ كاتب وصحافي عراقي


