
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6338-6339 Wednesday -Thuresday 1-2/5/2019 
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6338-6339  االربعاء- اخلميس 27 من شعبان 1440 هـ 1-2 من ايار (مايو) 2019م

Æ Æ wÐdF « lOÐd « ‰Ëœ v « bŠ«u « VFA «  œ«d « 5Ð Ÿ«dB «Ë WM²H « Ác¼  b² «

vKŽ WOFÝu² « UNŽULÞ« W−O²½ …b¹bŽ ‰Ëœ WO «b « WKH(« Ác¼ w  X —Uý b Ë

 «—U ô«Ë dD Ë W¹œuF «Ë UO dðË Ê«d¹« Ã“ r²  Æ WI¹b Ë …—Uł ‰Ëœ »U Š

v²Š Ê«d¹ô «d2 `³ « bI  ‚«dF « U «  WIDM*« Ác¼ w  WÐU½ôUÐ »dŠ w  sLO «Ë

vKŽ tO  w½«d¹ô« wJ¹d ô« –uHM « rÝUIð - UL  Æ   Æ jÝu²*« d×³ « v « XK Ë

jD<« Â«œU  ULNMOÐ »uKG ôË V Uſ ö  Æ WOML{ Ë« WMKF  dOſ  U UHð« o Ë

Ê«d¹« l  ÍËuM « ‚UHðô« ‚eL  W³FK « W¹UN½ sKFO  V «dð ¡Uł  Â«d¹U  vKŽ dO ¹

…—u¦ « d¹bBð w  U¼—UFý cHMð w¼Ë,  ÊUM³ Ë U¹—uÝË ‚«dF « w   œbLð Ê« bFÐ

 Æ  WO öÝô«

Í√d «  U¼U&≈ 8
ÊU²IOLF « W uJ(«Ë W Ëb «

ـــواطن شـــعـــر بـــتـــحـــسّن فـال ا
ــعـــيــشي وال الـــدولــة وضــعِـه ا
شــهــدت تــطـــورًا وحتــســنًــا في
بـــــنـــــائــــهـــــا احلــــضـــــاري وفي
ــقــدمـــة لــلــمــواطن اخلـــدمــات ا
بــســبب الــتــعــامل مـع مـشــاريع
وهمية في معظـمها. كما تفنّنت
أحـــزاب الـــســـلـــطـــة احلـــاكـــمــة
تـولـية أمـرَ الـوزارات صاحـبة ا
الــــشــــأن عــــبــــر دكــــاكــــيــــنــــهـــا
االقـــتـــصـــاديـــة ولــــوبـــيـــاتـــهـــا
التـجاريـة في كيـفيـة التـخطيط
ــشــاريع وإدارتــهـا القــتــنـاص ا
وكــذا في وســـائل تــبـــريــر عــدم
اكتـمالهـا وتلـكّؤهـا أو ضيـاعها
ب أيـدي مكـاتبـها االقـتصـادية
ــســـلــحــة أو ومــجـــامــيـــعــهـــا ا
شارك معها من تعاون وا ا
ــــقـــاولـــ وكــــبـــار الـــســـرّاق. ا
ا والدلـيل عـلى ذلك االكتـفـاء 
هــــــو قـــــائـم من مــــــؤســـــســـــات
وحــواضـــر وأبــنــيـــة وشــواهــد
عــلــمــيــة وتـــربــويــة ومــشــاريع
ضـــــخــــمــــة مـن طــــرق وســــدود
وقـــنــوات مــائــيـــة ومــجــسّــرات
وجـسـور تـعـود ألزمـنـة سـابـقـة
وعـدم إضـافة شـواخص جـديدة
عـلـيـهـا. فـكلّ مـا هـو قـائم الـيوم
يـعـود لـعـمل األنـظـمـة الـسـابـقـة
وجــهـــودهــا فـي إعــمـــار الــبالد
وتـطويرهـا وجعلهـا في مصاف
ــتــقــدمــة بــ شــعــوب الــدول ا
نطـقة بـحيث كـان يُضـرب بها ا
ثل قبل السقوط بأيدي الغزاة ا
األمــــــريـــــكــــــان ودول الـــــغـــــرب
وأذيالـهم من القـادم من خلف

تـوجـيـهـاتـهـا وأوامـرهـا سـواء
كـسـبًـا للـودّ الـشـعبي ولـلـدعـاية
االنــتــخــابــيـة أو لــنــيل الــبــركـة
ــطــامع بـــأســالــيب وحتــقــيـق ا
الــتـذلّل واخلــضــوع واخلــنـوع.
والـنـتـيـجــة حـصـول تـداخل في
الـسـلطـات مع بـعـضهـا الـبعض
وبروز سلطات ثانوية وجانبية
داخل سـلــطـة الـدولـة الــرئـيـسـة
تنافسها بل وتفرض روزنامتها
الـــضــــيــــقـــة وتــــعــــيق الــــعـــمل
ـــؤســســاتي بـــوســائل وطــرق ا
عــديـدة لـغــايـة حتـقـيـق مـآربـهـا
بــفــضل تــأثــيـــرهــا الــســيــاسي
والعسكري في اتخاذ القرارات
بـحيث أصـبحت أشـبه بدويالت

داخل دولة العراق. 
WBOš— W dŠ

 مـثل هـذه احلـركـات الـرخـيـصة
ـــشـــبـــوهـــة والـــســـلـــوكـــيـــات ا
والبـعيدة عن البـعد الوطني في
رجـعـية األداء والـتي أغـاضت ا
الـديــنـيـة الـرشـيــدة نـفـسـهـا في
أحـيـان كـثـيـرة عـنـدمـا أفـصحت
هـــذه عـن عـــدم رضــــاهـــا لألداء
احلــــــكـــــومـي طـــــيـــــلــــــة حـــــقب
ـنصـرمة احلكـومات الـفاشـلة ا
قــــد وضــــعـت قــــدرات الــــدولــــة
الـــعــــراقـــيــــة في مـــهـبّ الـــريح.
فضـاعت األموال الـعـامة بـأيدي
جــهـات فـاسـدة وضـعت أيـديـهـا
عــلى وزارات ومــؤســسـات وفق
نـظــام حتـاصــصي مـقــيت أثـقل
ـواطن بــسـبب كــاهل الـوطـن وا
ســــــوء اســـــــتــــــخــــــدام أمــــــوال
يـزانـيات الـسنـوية الـضخـمة. ا

األســـــــــــــوار ومـن مـــــــــــــزدوجـي
اجلــنـــســيـــة الـــذين تـــهــافـــتــوا
وتـكـالـبـوا لــنـيل حـصـصـهم من
كـعـكـة الـبالد الـسـائـغـة ولـغـاية
الــسـاعــة. من هـنــا كـبــرت هـذه
اجملــامــيـع احلــزبــيــة بــقــوة مــا
كـــســــبـــته من أمـــوال الـــســـحت
احلــــرام وســـرقــــة نـــفـط الـــبالد
شـتقاته بـطرق غير والتـعامل 
مشـروعة. كمـا تعـمّقت مـكاتـبها
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــكـــســـبـــيـــة
وأصــبـحت تــمــثل دويالت شـبهَ
مــــســـتـــقـــلـــة داخـل شـــبه دولـــة
الــعــراق الـتي أصــابــهـا الــهـون
والــضــعف والــتــخــاذل بــحــيث
أضــحـت غــيــر قـــادرة عــلى رأب
الــــشـــرخ ومــــعــــاجلـــة الــــوضع
تـردّي لسـنـوات عجـاف لغـاية ا
بـداية هذه الـسنـة عندمـا انبرت
ــهـدي حــكــومــة الــسـيــد عــبــد ا
التــخـاذ بــعض الــتـدابــيــر الـتي
ـعـاجلـة مواقع مـاتـزال نـاقصـة 
اخلــــــــــلـل ووضـع األمــــــــــور في
نـصـابـهـا وإعـادة هـيـبـة الـدولـة
وسـيـادتـهـا ليـعـود الـعـراق حرًّا
مــســتــقــلًّــا في أدائه الــســيــادي
ولــتـــعـــود حـــكـــومـــتـه فـــارضــةً
بـرنـامــجـهـا ومــقـيّـمـةً أعــمـالـهـا
وواضــعـةً حـدًّا حلــالـة االنـفالت
األمـني واالقـتصـادي واخلدمي.
وهــذا هـــو الــســبـــيل الـــوحــيــد
لـــلــــخـــروج من نــــفق مــــفـــهـــوم
احلــكــومــة الــعـمــيــقــة والــدولـة
وصوفة في البرنامج العميقة ا
احلـكـومي لـلــحـكـومـة احلـالـيـة
بـعودة مؤسـسات الدولة لـلعمل
وفق برنامج وطني غير مخترَق
مـن قـــــبل لـــــوبـــــيـــــات الـــــكـــــتل
الــسـيـاســيـة وأحـزاب الــسـلـطـة
ودكـاكــيـنـهـا االقـتــصـاديـة الـتي
تـمـثلـهـا غـالبًـا في صـفـوف هذه
ؤسسات وفي الدوائر التي ال ا
ــثـــلــ تـــخــلـــو إحـــداهــا مـن 

تابع لها. 
فـقد أُشـيع في الـوزارة احلـالـية
كاتب وزراء مثالً تعي مدراء 
ـــهــمــة حــمــايــة كي يــقــومــوا 
نافع احلصص واحلفاظ على ا
ـــــتـــــرتــــبـــــة من وراء عـــــقــــود ا
ومشاريع يـتم إحالـتهـا بصـيغة
الـتـقــاسم بـ أحـزاب الــسـلـطـة
وفق مفـهوم الـتفـاهم والتـشارك
أحـــيـــانًـــا وعـــقـــد الـــصـــفـــقـــات
سـاومـات في أحـيـان أخرى. وا
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وسـوريــا ولـبـنـان  ,وهي تــنـفـذ
شــعــارهــا في تــصـديــر الــثـورة
االسالمـيـة  . وكـانت الــنـتـيـجـة
انــهم تـــخــلــصـــوا فــعال من اي
خـطــر مـحـتـمل من دول الـطـوق
الـعـربي بـعـد تـدمـيـر جـيـوشـها
وتـفــتــيت شــعــوبــهــا . .  ولـكن
احلـــــرس الـــــثـــــوري االيـــــراني
يـليشـيات التـابعة له قد حل وا
ـــمـــزقـــة . مـــحل هـــذه الــــدول ا
فطـبيعة االمـور ترفض الفراغ .
فـجـاء دور احلسـاب عـلى ايران
ـرة  فــحــاولــوا جـعــلــهـا هــذه ا
عـدوة لـلـعـرب محـل اسرائـيل  .
ولــكـن هــذا اخملــطط لـم يــحــقق
ـــرجــو . فــلــيس كل الــنــجــاح ا
اخلطط سـالكـة..  واالمر اصبح
بــحـاجــة الى مـعــاجلـة ســريـعـة
بدل  تـرسـيخ الـوجـود االيراني
فـي هــذه الــدول وعــلى احلــدود
ــعـروف عن االســرائــيـلــيــة . وا
ايـران انــهـا تــسـتـغـل الـقــضـيـة
الـفلـسطـينـية لتـحقـيق اهـدافها
ـنـطـقـة   ولكن الـتـوسـعيـة في ا
امــريــكــا واســـرائــيل التــريــدان
ـبـاشرة مـع ايران . ـواجـهـة ا ا
ــنــطــقــة . وال مع اذرعـــهــا في ا
ـا ان جتـربــة احلـصـار عـلى و
الـــعـــراق قـــد القت جنـــاحـــا في
اضـعاف الشـعب والقـضاء على

اي روح لــلــمـــقــاومــة . فــقــد 
تـكرار هذه الـتجـربة مع ايران .
فـــــجــــــرى فـــــرض عـــــقـــــوبـــــات
اقتصادية متتابعة وتصعيدية
وكـان اقـسـاهـا الـعـقـوبات الـتي
طـالت القطـاع النـفطي االيراني
ـــثل عـــصب احلـــيـــاة والـــذي 

بــاسـم الـديـن والــطــائـفــة . فــتم
حــــرق االخـــضــــر والــــيــــابس .
وهـدمت مـدن عـريـقـة بـالـكامل .
ـسـلـم ولم تـكن الـفـتـنـة بـ ا
ـــســـيـــحـــيـــ فـــقـط  بل ومع ا
وااليــزيـــديـــ وغـــيـــرهــمـــا من
الـــــــطـــــــوائـف . واســـــــتـــــــغالل
طــمــوحـات االكــراد في عــمـلــيـة
نهجة خللط االوراق واشاعة
الفوضى  بـدأت هذه اخلطة في
الـعراق بـعد الـغزو االمـريكي له
فـتم العـمل على تـقسـيم الشعب
الى طــــوائف وقــــومــــيـــات  ,ثم
اثــارة الـــنـــعـــرات الــطـــائـــفـــيــة

دفونة في اعماق التاريخ .  ا
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وامـتدت هـذه الـفـتنـة والـصراع
ب افـراد  الـشـعب الـواحد الى
دول الــربـــيـع الــعـــربـي . . وقــد
شاركت في هذه احلفلة الدامية
دول عــديـدة نـتــيـجـة اطــمـاعـهـا
الــتـوســعـيــة عـلى حــسـاب دول
جارة وصـديـقـة . فـتم زج ايران
وتـــركــيــا والــســعــوديــة وقــطــر
واالمـــارات والــــيـــمن في حـــرب
ـنـطـقـة  امـا بـاالنـابـة في هـذه ا
را اليران الـعراق فـقد اصـبح 
حــــتى وصـــــلت الـى الــــبـــــحــــر
ــتــوسط .   . كــمــا  تـقــاسم ا
الـنـفـوذ االمـريـكي االيـراني فـيه
عـلى وفق اتـفـاقـات غيـر مـعـلـنة
او ضـــــمــــــنــــــيــــــة . فال غــــــالب
والمــغـــلـــوب بــيـــنـــهــمـــا مــادام
اخملطط يسير على مايرام  جاء
تـرامـب لـيــعـلن نــهـايــة الـلــعـبـة
فمزق االتفاق النووي مع ايران
بـــعـــد ان تـــمـــددت فـي الـــعــراق

يـــســـتـــنـــد احلـــكـم احلـــالي في
امريكية العراق على دعامت  ,
وايرانية . واي تشكيل حكومي
في الـــعــراق اليــتـم اال بــتــوافق
هـاتـ الـدولـتــ . و تـثـبـيت
الــعــرف الـــســيــاسي هــذا بــعــد
االتفـاق النووي االيـراني ايضا
. كما اطـلق اوباما يد ايران في
الـعـراق ثم في امـاكن اخرى من
الـــــوطن الـــــعـــــربـي  . . وعـــــلى
مـــايــبــدو فـــان اوبــامـــا لم يــكن
وحـــده مـن اعـــطى هــــذا الـــدور
اليــــران . فــــقــــد ادركت مــــراكـــز
الـــقــوى االمـــريــكــيـــة والــلــوبي
ي ان تــرك الــصــهــيــوني الــعــا
ايـران وبـعـض الـدول الـعــربـيـة
دون الــــتــــعــــرض لــــهــــمــــا قــــد
غامرة يشجـعهما على الـقيام 
لـلـتـحـرش بـاسـرائـيل  .  ولـذلك
ســعـوا الى اشـغــال هـذه الـدول
بــحــروب داخــلــيــة واقــلــيــمــيـة
بـالـنـيــابـة لـتـجـنب اي احـتـمـال
لـلـمــغـامـرة او تــهـديـد مــحـتـمل
لـلـدولة الـعبـرية   ,وليس هـناك
افـــضل مـن اســتـــثـــمــار شـــعــار
تـصـديـر الـثـورة االيـرانـيـة ومـا
يـترتب عـليه مـن اثارة الـنعرات
الــديـنــيــة والـطــائــفــيـة في دول
الــطـــوق الشـــعـــال فـــتــيـل هــذه

تـداخـلـة . وهـكذا  احلـروب ا
حتـريض كل طـرف على الـطرف
االخـر وقـد كـانـوا يـعـيشـون في
سالم ووئــام . حــتى اصـبــحـوا
يـتـقــاتـلـون بـعــنف لم يـشـهـد له

التـاريخ احلديث مـثيال . ثم  
اسـتحضـار داعش ليزيـد الط
بــله ويــعــلن عن دولــة اخلــرافـة

الـعـسكـري مع ايران . انـها اذن
عملية تقـليم اظافر طويلة االمد
يليـشيات  الـتابعة  ,ومازالـت ا
اليـران في انــتـظــار تـوجــيـهـات
الـقـيـادة االيـرانـيـة لـلـعـمل عـلى
وفقهـا . وفي العراق اصبح من
ستبعد قيام اي فصيل مسلح ا
بتهـديد جدي للقـوات االمريكية
ــا ســنــشــاهـد فـي الــعــراق ور
بــعض االعــمــال االنــفــراديـة او
الغــــراض احلـــفــــاظ عــــلى مـــاء
الــوجـه  وكــذلك تـــصــريـــحــات
ومـحـاوالت اسـتـعـراضـيـة غـيـر
جـــــادة الصـــــدار تـــــشـــــريـع من
ــــان الخــــراج الــــقــــوات الــــبــــر
االمــريـكــيــة من الـعــراق  يــبـقى
مـوقـف رئـيـس الـوزراء الــســيـد
ـهــدي حــرجــا فــلم يــعـد عــبــد ا
بـــامـــكـــانه مـــسك الـــعـــصـــا من
الــوسط او الـنــأي بـالــنـفس من
الـــنــــزاع االيــــراني االمــــريــــكي
بـعـدمـا اصبح الـعـراق الـسـاحة
الـرئـيــسـة لـهــذا الـصـراع . ولن
يـطــول الـزمن حــتى يــدرك عـبـد
ــهــدي انه امـا ان يــســتــجـيب ا
للمطالب االمريكية على حساب
ايران . او ان يضـرب العقوبات
االمــــريـــكــــيــــة عـــرض احلــــائط
ويـــنـــحــــاز الى اجلـــمــــهـــوريـــة
االسالمــيـــة . . وهــو اقــرب الى
االجتـــاه الـــثـــاني . وحـــتى لـــو
حاول التمويه في الوقوف على
احلــيـــاد فـــان الـــزمن لـــيس في
ـــوقف اذا صــــاحله وان هــــذا ا
كـــان مــــقــــبــــوال مـن الــــواليـــات
ـتــحـدة االن فــانه في الــقـريب ا

كنا العاجل سوف لن يـصبح 
 ونـتيـجة لـذلك سيـصبح صراع
االخوة االعداء على السلطة في
الـعراق عـلى اشده  ,وهـناك من
ـهـدي الزاحته يـتـربص بـعـبـد ا
ـــســـرح الــســـيـــاسي . انه عن ا
صـراع مـصــالح ولـيس صـراعـا
وطـنـيـا . فـلم يـعـد احـد يـكـترث
ـصلـحـة الـشـعب الـعراقي من
هــذا الـصـراع . خــصـوصـا وان
اصــــدقــــاء ايــــران في الــــعـــراق
ـصـلـحـة االيـرانـيـة يـفـضـلــون ا
عـلى مـصالح بـلـدهم وكـثـير من
سـاعدات ترسل الى االموال وا
ايــــران رغـم حــــاجــــة الــــشــــعب
لحة لها  ان قطاعات العراقي ا
واســعــة مـن الــشــعب الــعــراقي
اخـــذت تــتــمــلــمـل من مــحــابــاة
ايـــران  ,وهـــنـــاك مــــطـــالـــبـــات
واجتاهات داخلـية تتزايد يوما
بـــعـــد يـــوم البــــعـــاد ايـــران عن
الشأن العراقي . وقد ادركوا ان
والية اليران حكومات العراق ا
مـنــذ سـتـة عـشـر عــامـا لم تـقـدم
لــــهم ســـوى اخلـــراب والـــفـــقـــر
وانــعــدام اخلــدمــات  . وقــد مـر
هذا الشعب بخيبات امل كثيرة
من هذه احلكومـات  ان التغيير
قــادم المـــحـــالــة في الـــعــراق  ,
ــهــدي حــيث ســيـــواجه عــبــد ا
ضـغـوطـات كـبـيـرة لـلـتـنـحي او
االقــــالـــة  ,خــــصــــوصــــا بــــعـــد
تـظاهرات عـارمة ستـجتاح مدن
العـراق كافة في الـصيف القادم
وهــــــــو مــــــــوسـم الــــــــثــــــــورات

واالنتفاضات في العراق.

الـســيـاســيـة واالقـتــصـاديـة في
ايــران .  كـــمــا  الـــتــصـــعــيــد
االعـالمي مــعــهــا الســتــفــزازهـا
جـرت ضـغــوطـات عــلى روسـيـا
البـــــعـــــاد ايـــــران عن اجلـــــوالن
واحلدود مع اسـرائيل . وايران
بـرغــمــاتــيــة حتــاول احلــصـول
ـكــاسب دون مــواجـهـات عــلى ا
ضـــارة لــهــا . فـــانــســـحــبت من
مواقـعها بالـقرب من اسرائيل ,
ومع ذلك  ضرب قـواعدها في
سوريا مرة بـعد اخرى وسكتت
. وكــذلك ســـكت حـــزب الــله في
لـبنـان عن اي رد فعل  ,واكـتفى
بـــــالــــــتـــــصــــــريـــــحــــــات من ان
الـصـواريخ قــادرة عـلى تــدمـيـر
اســرائــيل . كــمــا صــرح بــعض
ــوالـ اليــران في الــعـراق ان ا
احلــرب الــقــادمـة مـع اسـرائــيل
ستـشـعل تل ابـيب بـالـصواريخ

االيرانية .
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 وفي خــضم تــصــعــيــد احلــرب
االعالمـيـة هـذه . خـرج الرئـيس
االمـــريـــكي تـــرامب لـــيــعـــلن ان
احلـــــرس الـــــثـــــوري االيـــــراني
منظمة ارهابية . وقد سبق وان
حـذرت الـقيـادة االيرانـية من ان
اعالن مـثل هـذا القـرار سيـشعل
ـنـطـقـة كـلـها . ولم احلـرب في ا
يـابه الـرئــيس االمـريـكي لـذلك .
ويـبـدو ان االمــريـكـان يــعـرفـون
جـيدا حـدود ايران واذرعـها في
ـنــطـقـة  ,وهم سـائــرون نـحـو ا
التـصـعيـد التـدريـجي . ولكـنهم
مـازالـوا غيـر راغـبـ بالـتـماس
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والـبــادي لـلــعـيـان أن مــثل هـذه
ـنـتـشـرة في مـؤسـسات الـبـؤر ا
الـدولة العـراقيـة هدفهـا احلفاظ
ـــصـــالح الـــســـيـــاســـيــة عــلـى ا
ألطــراف في الـســلــطـة وضــمـان
بـقـائـهـا عــلى رأسـهـا مـا شـاءت
األقـــدار كــــنـــوع من احلــــمـــايـــة
االسـتـخــبـاراتـيــة وتـوجـسًـا من
أيــة مـــحــاوالت لــزعـــزعــة شــكل
النظام السياسي الفاشل القائم
منذ السـقوط.  إن مفهوم الدولة
الــعــمــيـــقــة في الــعــراق واضح
لـلـعـيـان ولـو مـجازيًـا من خالل
ـتـحـالـفـة تـعـدّد مـراكـز الـقـوى ا
تـنافسة تناقـضة ا ـتشاركـة ا ا
مـعًــا سـيــاســيًـا واخملــتـلــفـة في
اتــبــاع األجــنــدة اخلــاصـة بــكلّ
مـنــهــا وبــضــمـنــهــا تــشــكـيالت
احلشـد الشعـبي حمايةً لـلنظام

السياسي القائم.
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 أي أنــهـــا مـن نــاحـــيـــة تـــبــدو
مــتـفــاهـمــة عــلى شـكـل الـنــظـام
الـقـائم الـذي يـحـمي مـصـاحلـها
ـبدأ لـكنـها مـختـلفة من حيث ا
في ذات الـــــــوقت عــــــلـى شــــــكل
الــــروزنـــــامـــــة الــــتـي تــــســـــعى
لــتـــطــبــيـــقــهــا وسـط الــفــوضى
الـعـارمـة الـتـي شـهـدتـهـا الـبالد
مـنــذ مـا يـربـو عـلـى سـتـة عـشـر
عامًـا من تغـييـر النـظام. فـخيار
الـتــهــديـد واالنــتـقــام وتــخـريب
شهد كلّما الساحة مازال سيّد ا
تـعـمّــقت اخلالفـات الـســيـاسـيـة
وطــــــغت االخــــــتالفــــــات حـــــول
ناصب ما نافع وا صالح وا ا
يـجـيـز لنـا الـقـول بسـيـادة مـبدأ
وجــــود دويـالت داخل الــــدولــــة
الـعراقيـة يتـحكم بهـا أشخاص
أو مــجــامـــيع مــيـــلــيــشـــيــاويــة
مـسـلــحـة بـغــيـاب سـيــادة لـغـة
الــدســتـور والــقـانــون والـنــظـام
ـواطن الـتي يـنـبـغي أن حتـكم ا

والوطن.
 وهي بـفــضل ســطـوتــهـا قـادرة
ـواقف وإخـضاع عـلى تـغـيـيـر ا
ــســار ســيـــاســة الــبـالد وفــقًـــا 
ورغـبات اجلـهـات التي تـتـبعـها
ـومة وتـمـولهـا وتـضمـن لهـا د
ـكن ـعـنى آخـر  الـبــقـاء. أي 
رصــــد تـــــأثــــيـــــرات ذات بُــــعــــد
سـيـاسي واقـتـصـادي وقضـائي
على إدارة الـبالد يتوالّهـا أتباع
أو أشـخاص مـقرّبـون من مراكز

ـهـيـمـنــة عـلى مـقـدّرات الـقــوى ا
لـكه هؤالء من الـبالد بـفعل مـا 
سـطوة وتـخويل من قـبل أحزاب
السـلطـة ومَن يوالـيهـا ويدعـمها
في الــداخل واخلــارج. وهــذا مـا
ـتـجـذرة يـجـعل هـذه اجملـامـيع ا
خارج صفوف الـسيادة الوطنية
وعـصـيّـة عـلـى الـدولـة والـشـعب
سكـ الذي جلّ همّه يبقى في ا
الـبـحـث عن أمـنه وأمـانه ولـقـمـة
عـيشه بـشـرف وضمـيـر وكبـرياء
وطـــني.  لــقــد أثـــبــتت األيــام أن
أحزاب الـسلطة منـذ تشكيل أول
حــكـومــة مــنـتــخــبـة قــد أجـادت
دورها في خـلق كيانـات مزروعة
داخل جـسم مــؤســسـات الــدولـة
لــتــؤدي دور الـدويــلــة احلـاكــمـة
داخل دولة الـعراق الهـشة خوفًا
عـلى مـصـاحلـها ومـكـاسـبـها من
أيـة هـزات شـعـبيـة مـنـاهـضة أو
مـعـتـرضــة وحـفـاظًـا عـلى كـيـان
ـومـة بــقـائـهـا في وجـودهـا ود
السـلطة. وهي بـذلك تكون قادرة
قـالـيـد السـلـطة عـلى اإلمـسـاك 
بـــفــضل مــا تــمــلـــكه من دعم من
جهـات دينية وقـضائية مـسيّسة
ومـا تــكـتـنـزه من طــاقـات أمـنـيـة
وتـسلـيـحيـة وقـدرات اقتـصـادية
وأدوات إعالمـية مـاكرة جتـعلـها
قـادرة عـلى الـتـأثـيـر في صـفوف

العامة واخلاصة. 
عـايير الـوطنية وبـذلك ضاعت ا
التي كـان ينبغي أن تـكون سيدة
ــوقف في تــعـزيــز اســتـقاللــيـة ا
الــدولــة وعـدم تــبــعــيـتــهــا لـدول
اجلوار أو لألجنـبي أيًا كان. لذا
ــرحـلــة الــراهـنــة تـتــطـلب فـإنّ ا
الـيـوم من احلـكـومـة الـقـائـمة أن
تــنـــأى بــنـــفــســـهــا عـن دعم ايــة
مــــحــــاولــــة إلبـــعــــاد الــــبالد عن
سيادتها الوطنية و"الضرب بيد
الـقــضـاء" كلَّ مَـن يـســعى إلدامـة
زخم دائــرة الـفــســاد الــذي تـقف
وراءه رؤوس هـــــــذه الــــــدويالت
ـتــجـذرة في بــنـيـان الـعــمـيـقــة ا
الـــدولــة والـــشـــروع بـــاإلصالح
احلقـيقي لإلنسـان العراقي ومن
ثـم إجـراء تـغـيــيـرات جـذريـة في
ـــثــقل ــؤســـســـاتي ا الـــنــظـــام ا
ـتـاعب والـذي أفـقد بـالـهـمـوم وا
الــبالد ســمــة الــدولــة احلــديــثـة
ـــتــــحـــضــــرة بـــســــبب صـــراع ا
اإلرادات واألداء الـــــــطــــــــائـــــــفي

ستشري. والفساد ا
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هـنـاك قول اعـتـقـد انه للـجـنـرال ديغـول (( ال يـوجد مـهـنة
اشرف من مهنـة الدفاع عن وطنك  سـوى مهنة ان تقود
ابناء وطـنك للدفاع عنـه )) في االولى قصد اجلندي وفي
ـا ان الوطن الثـانيـة قصـد الضـابط وضـابط الصف.. و
ـواطن فـيـمكن ـا ان احملـامي يـدافع عن ا ـواطن و هـو ا
ــاني بــأن كل هـؤالء مــنـحـه نـفس الــصــفــة اعاله ..مع ا
ــعــلم  ولــذلك جنــد ان نــقــابــتي احملــامــ يــصـــنــعــهم ا
عـلـم ادتـا دورا في احليـاة السـيـاسيـة واالجتـماعـية وا
ـكن للـمواطن ان يـفتح نصف لـلعـراق خالل عهـود كان 
فــمه عـلى االقل . عــلـيـنــا ان نـكـون مــنـصـفــ لـنـقـول ان
الـنظـام الـسيـاسي احلـالي هو من اكـثـر العـهـود سمـاحا
لـلـقـلم والـلـسـان  اال انـهـمـا ال يـرتـبـان اي اثـر وبـالـتـالي
تكون الـنتيجـة واحدة  ويبدو ان سبب هـذا التساهل هو
كــمــا ورد في احــد تـســجــيالت األخ حــسن الــعــلـوي ان
الـسيـد موفق الـربيعي اخـبره انه ال احـد يسـتمع اليه من
سؤول بسبب انهم غير مستعدين ألضاعه ربع ساعة ا
ـكن ان (يـخـمطـون ) بـها ربع لـلقـراءة ألن ربع الـسـاعة 
مليـون ال نريـد هنـا للنـقابـة ان تدخل مجـال السـياسة بل
تــبـقى في مـجــال الـقـانـون  وهــذا مـا سـيـعــطـيـهـا الـدور
االكـبـر في الـسيـاسـة الن هـنـاك مواد دسـتـوريـة وقـوان
لـيست بـالقـليـلة لـها اهـداف سيـاسيـة بحـتة وحتـقق اثارا
اجــتـمــاعـيــة سـلــبـيــة بل هي تــضـر بـالــنـظــام الـســيـاسي
تـعاقبـة وبالـتالي تضـر البـلد . اخلصـوصية وحكومـاته ا
هام اعاله حتتم علـيكم ايها الزمالء االحـبة أن تغادروا ا
تـوارثة في الدفاع عن احملامي وقـبول انتمائه التقـليدية ا
وغـيـر ذلـك  الى الـفـضـاء الـرحب  فـالـدفـاع عن حـقـوق
ـاليـ هـو خـيـر من الــدفـاع عن بـضـعـة شـعب تـعـداده ا
عشـرات اآلالف من احملامـ  وسأقـترح عـليـكم مهـمات

للمرحلة احلالية .. عسى ان تنال رضاكم .
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1. حـتى احلـرب تـبدأ بـكـلـمـة  ويبـدو ان ال مـنـاص الـيوم
من الــتـــســلح بــالـــوعي الــقــانـــوني فــهــنـــاك جــهل واسع
بـالــدسـتـور والــنـظــام الـقـانــوني الـعــراقي  فـمــثال يـقـول
الكثيرون ان الدستـور طائفي بينما هو ليس كذلك بل ان
ـا يتطلب على التـطبيق جاء طائـفيا بعـيدا عن الدستور 
االقل كــخــطــوة اولـى اعــادة اصــدار جــريــدة (الــقــضــاء
الـواقف) التي اطلـعت على عـدد منهـا صادر قبل والدتي

بسنت  وتوقفت عن الصدور في العام  2003.
2. تـشــكـيل فــريق لــدراسـة الــدسـتــور الـعــراقي وتـثــبـيت
شورة القـانونية على شكل مـسودة مشروع ونشره مع ا
توضـيح اجلوانب االيجـابية الكـثيرة فـيه والتي تشكل 95
ــئـة  مــنه مع تــوضـيـح اين تـكــمن ال شــرعــيـة االلــغـام بــا
ـزروعة ومـنـها ضـياع هـويـة العـراق العـربـية (( الـعراق ا
ـذاهب ... وجـزء من بـلـد مـتــعـدد الـقـومـيــات واالديـان وا
ـتعـدد  ويكون العالـم االسالمي ))وكأنه الـبلـد الوحـيد ا
ي حلقوق االنسان ووثيقة ذلك  باالستعانة بالقانون العا
الـعـهـد الـدولي  وقـبل ذلك بـيـان اين تـتـقـاطع االلـغام مع
ــبــاد االســاســيــة واحلــقــوق روح الــدســتـــور (بــنــدي ا

واحلريات).
3. دراســة قــانــون مــكـافــحــة االرهــاب  وأعــاده تــعـريف
االرهــاب وحتــديــد االفــعــال االرهــابــيــة بــدقــة  ودراسـة
مـلحوظـات جلنة مـكافـحة االرهاب في مـجلس االمن على
ـادة الـتي اقـحـمت بـالـقـانـون الـقـانـون  وتـخـلـيـصه من ا
ـادة الـثـالـثـة (جـرائم امـن الـدولة)  بـشـكل غـريب وهي ا
وكذلك مدى صالحية مجـلس القضاء االعلى في  اقحام

الدكة العشائرية فيه.
4. اعـطـاء اوليـة قـصوى لـدراسـة قانـوني الـهيـئـة الوطـنـية
الـعـلـيــا لـلـمـسـاءلــة والـعـدالـة وحــجـز ومـصـادرة االمـوال
ـنقـولة ألركان الـنظـام السـابق الن تعديل نـقولة وغـير ا ا
ان الـقانـون اعاله جار مـنذ مدة قـصيـرة حتت قبة الـبر
وقد يـقر الـتعـديل في اي وقت وتـفوت فـرصة الـنقـابة في
ـطــلـوب دراسـة دسـتــوريـتـهـا اوال رفع مــقـتـرحــاتـهـا  وا
وتـطـابــقـهـا مع ((ثــوابت احـكـام االسالم )) الــتي اقـرهـا
واد الـدستـورية الـكثـيرة ادته (2/آ) وبـاقي ا الدسـتور 
الـتي تـتعـلق بـدستـوريـة مـواد القـانـون اعاله ولـلـعلم ان
صـادرة سبقـتا النـقابة ساءلـة  وجلنة احلـجز وا هيئـة ا

في اقتراح تعديل القانون اعاله.
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ــشـورة لـلـســلـطـات الـثالث 5. نـحن االقــدر عـلى تـقـد ا
بخـصوص األزمـات احلاصلـة والتي ستـحصل ال سامح
الله  ومـنها فهنـاك ظواهر كثيـرة ستظهر بـسبب الفساد
ـسـتـشـري ومـنــهـا ظـاهـرة تـزويـر مــلـكـيـة الـعـقـارات أو ا
ظاهـرة اغتصابهـا دون تزوير من خالل اسـتغالل النفوذ

والفوضى غير اخلالقة
هــذه هي مـهــمــاتـنــا االســاسـيــة الــيـوم ايــهــا االخـوة فال
ــتــصــدين لــهــا) وال بــأس من تـلــتــفــتــوا عــنــهــا (لــقــلــة ا
االستمرار باجلوانب االخرى كـحماية احملام وتأهليهم

هام التقليدية. وغير ذلك من ا
اخيـرا ارجـو منـكم مالحـظة اني اكـتب لـكم للـمرة االولى

رة. لسبب اني اشعر ان عملي مجد هذه ا
ظـلومـ حيث ان ال حـياد وفقـكم الله وأدامـكم لـنصـرة ا

ظلوم كوننا محام على االقل .. ب الظالم وا
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ال شكّ أنّ تـراجع األداء الـوطني
في الـعــراق بـعــد سـقــوط نـظـام
الــــــبـــــعـث في  2003كـــــانـت له
انـــعــكــاســات تــراجــيــديــة عــلى
صعـيد األداء احلـكومي بل على
. صـعـيـد الــدولـة الـعـراقـيـة كـكلّ
وكان لـتداخل الـسلـطات وتـعدّد
اجلهات التي تدّعي األحقية في
احلـكم أو الـسلـطـة أو في فرض
أجــنــداتــهــا اخلــاصــة بــحــسب
تـبـعـيــتـهـا الـعـرقــيـة واحلـزبـيـة
ذهبية آثار سلبية والدينية وا
ـا فيه على صـعـيد هـذا األداء 
تـــســيــيـــر شــؤون الـــدولــة وفق
تـعـارف علـيـها من الـسيـاقـات ا
حــــيث الـــســــيـــادة الـــوطــــنـــيـــة
ــــركـــزيــــة في احلــــكم. فــــقـــد وا
انـــــتـــــشـــــرت ظـــــاهـــــرة فــــرض
ـؤســسـات الــسـلــطــات وإدارة ا
التي أصبحت من حصة أحزاب
الـسـلطـة احلـاكمـة بـشـكل مريب
بـــغــــيــــاب ســــيـــادة الــــقــــانـــون
والتراخي في تطـبيق الدستور
ّـــا كــــان له األثـــر الــــبـــالغ في
ضـيـاع هـيــبـة الـدولـة وانـتـشـار
مـجـامــيع مـسـلــحـة مـنــفـلـتـة أو
جـــمـــاعــات تـــدّعي انـــتـــمـــاءهــا
للسلطـة أو قربها من مرجعيات
ديـنـيـة لــهـا الـوصـايـة عـلى أمـر
الــــقــــائــــمــــ عــــلى رأس هــــذه
الـسـلـطـة. وهــذا مـا فـتح الـبـاب
أمـــام عـــنـــاصــر هـــذه األخـــيــرة
ـرجعيات لـلتقـرّب والتودّد من ا
الــديـنــيـة صــاحـبـة الــشـأن وفي
التـأثـير اجملـتمـعي معًـا بحـجة
االدّعـــــــاء بـــــــالـــــــســـــــيـــــــر وفق
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