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{  تـمـهيـد: مؤامـرة عدم وجـود نظـرية
مؤامرة 

فـي مسـاء يوم  – 11حـزيـران 2019 –
عـرضت قـنـاة فرانس  24بـرنـامـجا عن
conspiracy theory ـؤامرة نـظـريـة ا
ذيعة في باريس متحضرة بطبيعة  ?ا
احلــال ومــهـيــئـة نــفــسـيــا لــرفض هـذا
ـصـطـلح. ومَنْ اسـتـضـافـتـهم (وكـلهم ا
ــؤامــرات الـــغــربــيــة عـــرب تــركــتــهـم ا
البـسـهم الداخـليـة دون أن يشـعروا)
من دول عــربــيــة وأجـنــبــيــة مـخــتــلــفـة
(أحـدهم "صبي" لديه برنامج كامل ضد
ـؤامــرة) اســمح لــنــفـسي أن نــظــريــة ا
اســمـي بــعــضــهم بــتــســمــيــة "غــوغــاء
الــثــقـافــة" من كــتــاب ومــتـلــقــ سـواء
أكــانــوا مــشــاهــدين أم قــراء هم الــذين
وصـفهم مفكر اإلسالم العظيم علي ابن
ــيـلـون مع كل ريح ابـي طـالب بـانـهم 
ويــــنـــعــــقـــون مع كـل نـــاعـق. وكـــانـــوا

يلهجون كالببغاوات:
ال توجد نظرية مؤامرة 
ال توجد نظرية مؤامرة 
ال توجد نظرية مؤامرة 

في حـ أن وقـائع احلـيـاة السـيـاسـية
ـــتـــســـربــة أو والـــوثـــائق الـــســـريـــة ا
ــكـشـوف عــنـهــا بـفـعل جــهـود أنـاس ا
غـربـي مـخـلصـ لشـرف احلـقيـقة أو
بـــفـــعل الـــتـــقـــادم أو قـــوانـــ حـــريـــة
ــــعـــلـــومـــات أوال  احلــــصـــول عـــلى ا
وشــهـادات كـبــار الـقــادة الـسـيــاسـيـ
الغربي والشرقي ثانيا  وحتليالت
خـيـرة الـكتـاب واحملـلـلـ السـيـاسـي
والـصحفي االستقـصائي خصوصا
من األمـريكان الـبريطانـي اجلسورين
الـذين كلـفت بعضـهم كشـفهم لنـظريات
ـؤامرة حـياتـهم ثالـثا  تـشيـر وبقوة ا

إلى أنه:
توجد نظرية مؤامرة 
توجد نظرية مؤامرة 
توجد نظرية مؤامرة 

كــيف تـقـرأ أيــهـا الـقــارىء الـذكي هـذه
قالة ? ا

ــقـالـة ال أيــهـا الـقــارىء الـذكي . هـذه ا
ــــدد في ــــكـن أن تــــقــــرأهــــا وأنت 
ســريـرك أو تــســتـمع لــنـتـف مـنــهـا من
صــديـفك عـبــر الـواتس أو الــفـايـبـر أو

الـفـيـسـبوك . تـقـرأهـا وفق شروط: أوال
ان تــقــوم وتــشـمّــر عن ســاعــدي عــقـلك
وجتـــهــده في الــبــحـث والــتــقــصي في
ؤامرات الـتي سوف أذكرها. عـناوين ا
وعـلـيك قـراءتـها  –ثـانـيا  –وفـق منـهج
جـدلي تـاريـخي حتلـيـلي ولـكل من هذه

الصفات الثالثة شروطها . 
ـــقــــالـــة إذا لـم تـــكن وال تــــقـــرأ هــــذه ا

تستطيع القراءة باللغة االنكليزية:
ؤامـرت الـغربـيـون وببـغاوات صـنّـاع ا
ؤامرة يـكتبون لك نـفي وجود نظـرية ا
بـالعـربيـة ما يـريدونك "هم" أن تـعرفه 
في حـ يـتـداولـون بـاالنـكـلـيـزيـة مـا ال
يــــــريــــــدونـك "أنت" أن تــــــعــــــرفـه. وكل
ــؤكـدة مــصــادري عـلـى وجـود األدلــة ا
ـــؤامــرة هـي مــصــادر عـــلى نــظـــريــة ا
أمـريكية وبـريطانية يـاللغة االنـكليزية.
فـإذا لم تـكن تـسـتـطيـع القـراءة بـالـلـغة
ـقـالة االنـكـليـزيـة أنـصحك بـتـرك هذه ا

والعودة لتردد مع اجلوقة : 
ال توجد نظرية مؤامرة 
ال توجد نظرية مؤامرة 
ال توجد نظرية مؤامرة 

وألن احلـيـاة قـصيـرة والـفـكرة بـصـيرة
ســوف أقـدم إلــيك خـدمــة كـبـرى  –لـكن
ّاحة - لم يقدمها مـختصرة وسريعة و
كـاتب عربي أو عراقي سابقا وإن أشار
ـهمة كـتاب عرب إلى بـعض جوانـبها ا
وعــراقـــيــون ســابــقــا  ولــكن بــصــورة
ا أقـدمه إليك مـوجزة وغـير مـدعومـة 
مـن صــور وأفالم ووثـــائق وشـــهــادات
وروابـط وعـــنــــاويـن مـــقــــاالت وكــــتب.
ويــهـمــني هـنــا وفي هــذه الـعــجـالـة أن
أحيلك أيضا إلى مقالة الكاتب الدكتور
ـــهـــمــة عـــبـــد الــرضـــا حـــمــد جـــاسم ا
ـــان بـــنـــظـــريـــة ـــؤامـــرة وعـــدم اال "ا

ؤامرة" .  ا
أريـــد أن أفــهــمـك كــيف بــدأت نـــظــريــة

ـــؤامـــرة في احلـــيـــاة الــســـيـــاســـيــة ا
ـيـة وكــيف غـرســتـهـا والــفـكـريــة الـعــا
الـــدوائــــر الـــغـــربـــيـــة الــــســـيـــاســـيـــة
واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة في ســـلـــوكـــهـــا
الــسـيـاسي ثم مــحـاولـتـهــا مـنـذ عـقـود
تــنـفـيـذ مـخــطط مـاكـر جــديـد يـلـهج به
الــبــبـغــاوات ويـقــضي بــإنـكــار وجـود
نـــظــريـــة مـــؤامــرة لـــكي يـــتم تــمـــريــر
ــؤامــرات الــغــربــيــة عــلى الــشــعـوب ا
الــنـائـمــة مـثــلـنـا والــتي تـمــارس جـلـد
ـستـغـلـ الغـربـي ذاتـهـا نـيابـة عن ا
االسـتكـباريـ ويسـاهم "مثـقفـوها" في
تــمـــديــد غــفــلــة شــعـــوبــهم عن طــريق
الــتــرويج الــسـخــيف ألطــروحـة أن من
ـؤامـرة ويـحمّـل شعـبه يـنـكـر نـظـريـة ا
ـــســؤولــيـــة هــو شـــخص مــتـــحــظــر ا
وحــداثــوي ومَنْ يـؤيــد وجــود نـظــريـة
مـؤامـرة هو شـخص مـتخـلف ومريض
نــفــســيـــا بــالــبــارانــويــا الــشــكــوكــيــة

االضطهادية اجلنونية.
فائدة جديدة خطيرة:

سوف أفيدك ايضا بحقيقة مغيبة عنك
ـــؤامـــرة لــــيـــست وهـي أن نـــظـــريــــة ا
موجودة في احلياة السياسية فقط بل
هي تـمـتـد إلى احليـاة الـفـكريـة (وكـالة
ــركـــزيــة  –مـــثال - وراء اخملـــابـــرات ا
ـناهج احلـداثوية في األدب والـوكالة ا
والـبنتاغون يستغالن هوليود لتشويه
احلـقـائـق وتـبـريـر مـخـطـطـاتـهـمـا كـمـا
سـترى ) وفي العلم (مـؤامرة السرطان
الـــتي  قــتل أغـــلب الــعــلـــمــاء الــذين
اكـــتــشـــفــوا عالجـــاً له أو مــطـــاردتــهم
وســــجـــنــــهم وســــحب شــــهــــاداتـــهم..
ومــؤامـرة الــلــقـاحــات الـتي اعــتـبــرهـا
بــعض الـبـاحـثـ الــذين  اغـتـيـالـهم
ـناعة ـرض التوحـد وإضعاف ا سـببا 
ولــيس تــقــويــتـهــا). ســوف أقــدم إلـيك

فوائد كثيرة فتهيّأ لالستفادة منها.
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لــكن كـيف ســتـســتـثـمــر الـفــوائـد الـتي
سوف أقدمها لك ?

تـستثـمرها  –كـما قلت لك وأكرّر اآلن -
حـ تنـهض وتشمـر عن ساعـدي عقلك
وتـبـحث وتـعـرق وتـسـهـر وقـد تـصـرف
مــاال فـي شــراء مــجــمــوعــة من الــكــتب
ـقـاالت الـغربـيـة غـير اجملـانـيـة. هذا وا

أوال .  
ـصدر ومن وثـانـيا ال تـسألـني مـا هو ا
أين هـذه الـوثـيـقة. الـعـنـاوين مـوجودة
وعـلـيك أن تنـهض وتشـمر عن سـاعدي
عــقــلك وتــســهــر وتــبــحـث وتــعـرق وال
صادر تـنتظر من يـضع أمامك طبـقاً با
والــبـحــوث والـصــور والـوثـائـق. إنّـهـا
مــوجـودة ولــكن ال يــسـتــطــيع الـعــثـور
عــلـيـهـا إال من أمــضى سـاعـات وأيـامـا
وأحـياناً شهورا في البـحث مثلنا نحن
الـذين نتمتع  –وبـكل ثقة وبال غرور –
بـالـعـقل اجلـدلي الـتـاريـخي الـتـحـلـيلي
الـــذي ال يـــســمـح بــأن تـــمـــر عـــلــيه أي
مـــؤامــرة  –مـــثل مــخـــطط عــدم وجــود
حـصـها ويـفـككـها مـؤامـرة - دون أن 
ويـــدقـق فـــيـــهـــا لـــيـــكـــشف أبـــعـــادهـــا

وجذورها.
سؤولي النشر: مالحظة 

قالـة هذه كما هي إذا اسـتطعتم نـشر ا
فـلكم اجلزاء من الـله تعالى ومنّي ومن
الــسـادة الـقـرّاء  وإذا لم تـســتـطـيـعـوا
وأعـدتــمـوهـا إلي طـالـبـ ربط الـصـور
بــالـرسـالــة وغـيـرهــا من الـطــلـبـات كي
تـاتـيـكم جـاهـزة "مـلبـلـبـة" فـلـكم الـشـكر
ا تريدون.  أيضا وأعتذر عن القيام 
وإلــيك أيــهــا الــقــارىء الــفــوائــد الــتي

أهديها إليك :
ركـزية األمـريكـية # وكـالـة اخملابـرات ا
 CIAهـي أول من اسـتــخـدم مـصــطـلح
conspiracy theo-" ؤامرة "مـنظري ا

 ristوذلك في عام 1967

والـهـمـجـيـة الـقـائمـة االن وتـرسم طـريق
التمدن  نحن معها .

عارضـة حلكومـة بديلة ننتـظر برنـامج ا
واقف وجداول زمنيه عالم   واضحة ا
مـــحــددة إلصالح نــظــامـــنــا الــســيــاسي
ــعـــطــوب   بـــرنــامـــجــهم لـــتــحـــســ ا
اخلـدمــات وتـرشــيق مـؤسـســات الـدولـة
خـطـوات واضـحـة حلـرب حـقيـقـيه عـلى
ـؤسـسة الـفسـاد  مـوقـفـهم من إصالح ا
اآلمنية وانصـهار احلشد فيـها  سياسة

خارجية تليق بدولة ذات سيادة.
ـعــارضـة ودفـعه الـوقــوف خـلف قــطـار ا
وحتـمـل صـريـر عــجالته الـصــدأة بـفـعل
عوامل الـتـعريـة والعـواصف الـسيـاسيه
ـــنـــطـــقـــة الــغـــربـــيه فـي عــودة خـــيــار ا
ـــــدن وامل الــــنـــــازحــــــــ وإعـــــمــــــار ا
كــردســتـــان في احلــصــول عــلى حــقــوق
مــواطـــنـــــــــــة دســتـــوريـــة و مــشـــاركــة

ـعـارضـة وتـوفـيـر منـصـة اعالمـيه لـهم ا
ان.  في البر

عـلى احلـكـمـة والـنـصر ومـن يرى رأيـهم
ـتـذبـذب ـزاج ا ـزاج . ا تـصـحـيـح هـذا ا
وغــيــر الــعــقـــائــدي يــســهل تـــصــلــيــحه
بــاخلــدمـــة احلــقـــيــقـــيه واحلل الـــبــديل

توازن. دروس و ا ا
عـارضة بـعد خـسارة بـرنامـجهم مكـان ا
احلـــكــومي في االنـــتــخــابـــات  الــتــوجه
ــان وتــقــلــيل الــضــرر الـنــاجت من لــلــبــر

البرنامج احلكومي . 
اي بــيـــان عــيـــوب بـــرنــامـج احلــكـــومــة
ـعـنويـ داخل مـؤسـسة وأشـخاصـهـا ا
ــــثل الــــدولـــة ـــان  الـــشــــعب . الــــبــــر
احلكومـة تمـثل الشريـحة األوسع والتي

فازت باالنتخابات.
ـعـارضـة الـتى تـعـمل عـلى اسـتـنـهاض ا
الدولـة ومـؤسسـاتـها وحتـارب الـفوضى

اعـالن تــيـار احلــكــمــة و كــتــلــة الــنــصـر
ــعــارضـة ـانـــــيــة تــبــنـي خــيــار ا الــبــر
لـبــرنـامج احلــكـومـة احلــالـيـة  من خالل
ــان حتــول جــديــد فـي الــســيــاسـة الــبــر

العراقية .
هـــذا الــتــحـــول يــجب ان يــدعـم من قــبل
الشـعب وان يعـطى فـرصة من اجل بـناء
ثقـافة وعـرف سيـاسي جديـد في نظـامنا
ـان تغير السيـاسي اجلديد. و عـلى البر
طــريــقــة آلــيــات عــمـــلــة لــيــعــطي لــهــذه

عارضة فرصتها . ا
واحدة من آليات التعاطي التي يجب ان
ـان هو تقـسيم الوقت في يعتـمدهـا البر
مناقشـة التشريعـات ب الكتـلة احلاكمة
ـعارض عـارضة. كـذلك إعطـاء كتـلة ا وا
ـاني حـريـة اكــبـر في االسـتـجــواب الـبـر
لــلــجــهـاز الــتــنـفــيــذي. وعـرض تــقــاريـر
االسـتقـصـاء والـتحـقـيق الـتى تقـوم بـها

ان الـتـركـيـز عـلى مـشـاريع قـوانـ بـنـاء
الـدولـة وخـصـوصـا احملـكـمـة االحتـاديـة
وقانـون النـفط والغـاز وقانـون للـموازنة
االحتـاديـة وقـانون لالنـتـخـابـات الـعـامة
وقانون يوضـح اليات االدارة الفـيدرالية
لـلـبالد واالنـتــقـال من احلـكم الالمـركـزي

الى احلكم الفيدرالي االحتادي .
ولـذلك جنــد ان اَي بـرنـامج لــلـمـعـارضـة
ي السياسية البد ان يكون برنامج تقو
في الــعـمل الـســيـاسي  والـتــقـو قـائم
عــلـى أولــويـــات تـــتــمـــثل بـــالـــكــهـــربــاء
واخلدمات واالعمـار والوظائف لـلشباب
رأة والصـحة  هـذه االولويات وقطـاع ا
ـــعـــارضـــة تـــمــــثل جـــوهــــر بـــرنـــامـج ا

ان . السياسية في البر
عارضة اجلديدة وأخيرا ان عقدة تيار ا
في الــبالد هـو اجلــمـهــور وطـمــوحـاته 
بــــدون حتــــلـــيـل مــــطــــالب اجلــــمــــهـــور
واالسـتنـاد عـلـيـها في الـعـمل الـسـياسي
عـارضة اجلديدة للمـعارضة لن تـنجح ا

في حتقيق أهدافها . 
ان ادراك الــشــارع ونــبــضه هــو خــطـاب
عـارضة وان احلـيـلولـة عنه هـو ضغط ا
سيـاسي مفـتوح وسـائب لن يحـقق غاية
ـعـارضـة وسـيـفـتح الـطـريق امـام تـيار ا
ـواالة لـلــعـمل واالسـتـمــرار في تـمـريـر ا

رسوم . برنامجهم ا

{  كبير باحثي - مركز الدراسات اإلقليمية
- اجلامعة االمريكية في السليمانية 
{  رئيس مركز أكد للشؤون االستراتيجية
ستقبلية  والدراسات ا

سياســـــــــية حقيقية عادلة ومستدامة.
ـعـارضـة الـتى تـعـمل عـلى اسـتـنـهاض ا
الدولـة ومـؤسسـاتـها وحتـارب الـفوضى
والـهـمـجـيـة الـقـائمـة االن وتـرسم طـريق

التمدن  نحن معها .
ان الــعـمل عــلى صـنــاعـة الــتـغــيـر داخل
ـثلى مـارسات ا جسـد الدولـة يبـدأ من ا
للقوى السياسيـة  وهنا ان نقطة العمل
والـفـعل الـتـشـريـعي والـرقـابـة عـلى اداء
الــسـلـطــة الـسـيــاسـيـة بــاتت واحـدة من
الــفــضــاءات الــكــبــيــرة لإلبــحــار فــيــهــا
واالنتقال نحو مسار جديد في السياسة

العراقية . 
ــان ــعــارضــة في الــبــر ان قــدرة قــوى ا
فقودة في العراقي على اعـادة اجلودة ا
الـقــرار الـتـشـريــعي بـاتت تــمـثل مـسـارا
ان حـاكمـا لـلـسلـوك الـسيـاسي في الـبـر

والذي يطلبه الشعب . 
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وذلك فـي وثيقة تتعلق بعـملية التستر
عــلى مــؤامـرة اغــتـيــال الـرئــيس جـون
كـيـنـيـدي التي  –أي عـمـلـية الـتـسـتّر -

تكفلت بها "جلنة وارين": 
 إصــــدار "وثـــيــــقـــة رقم 1035-960
 "CIAرداً عـــلى طــلـب قــانـــون حــريــة
ـعلـومات الـصادر عام  1976مـن قبل ا
ـز. الـتـوجيه صـحـيـفة الـنـيـويـورك تا
مـهم بشكل خـاص ألنه يبرز قـلق وكالة
ـــركــزيــة فــيــمــا يــتــعــلق اخملــابــرات ا
"بـسمـعة احلكـومة األمريـكيـة بأكمـلها"
فـي مـقـابل تــقـريـر جلــنـة وارين. كـانت
الـوكالـة مهتـمة بـشكل خاص بـاحلفاظ
عـلى صـورتهـا ودورها ألنـها "سـاهمت

علومات في حتقيق وارين".
ــذكــرة سـلــســلـة مــفــصــلـة من تــضع ا
ـقاومة ونقض اإلجـراءات والتقـنيات "
conspiracy ـؤامرة مـزاعم مـنـظـري ا
ـنع تـداول مـثل هـذه theorists وذلـك 

االدعاءات في دول أخرى".
وهذه الوثيقة أمامك:

# مـــؤامـــرة اغــيـــتـــال الـــرئــيـس جــون
كــيــنــيــدي مــؤامــرة داخـلــيــة من عــمل
ـتـهم الـرئـيـسي فـيـهـا جـورج الـدولــة ا
بــــوش األب والــــقــــاتـل لــــيس هــــارفي

أوزوالد. 
أثــــبت فـــيــــلم "إبــــراهـــام زابـــرودر" أن
أوزوالــد لم يــكن الــقـاتـل الـوحــيـد وأن
طــلـقـتـ أخــريـ واحـدة فـجـرت رأس
الــرئـيس كــيـنــيـدي جـاءتــا من األمـام .
ـشـاهدة شـاهـد هـذه الـصـورة واذهـب 

الفيلم كامال : 
هذه الطلقة األولى من اخللف 

واآلن الحـظ كـــيـف ســـتــــأتي اإلطـالقـــة
ــمــيــتــة الــتي ســوف تــهــشّم اجلــهـة ا
الـيمـنى من رأس الرئـيس ومن موضع
ـزعـوم لـيـس الـذي أطـلق مـنه الـقـاتل ا

أوزوالد اإلطالقة األولى. 

(اإلطـالقة تـصـيب رأس الـرئـيس والدم
يتدفق منه)

وهناك  13وثـيقة سريـة كشفت مؤخرا
تـثبت  –بـعد أكـثر من خـمسـ عاما -

أن اغتيال كينيدي مؤامرة داخلية 
 (?) رسـالة من جورج بـريسكوت بوش
إلى زوجة أل داالس تؤكد دوره

"إنه (يـقصـد الرئيس جـون كنيـدي بعد
ــديــر وكــالــة اخملــابــرات ألـ إقــالــته 
دولـس) يــحـــاول أن يــقـــضي أمــســـيــة
ـتعة بذلك  لكـنني مريض من القلب
 وغـاضب جدًا  ألن كـينيـدي هو الذي
أحــدث اإلخــفــاق. وهــنـا جــعــلــوا ألـ
كـبش فـداء  وهو لم يـكن ولم يسـتحق

ذلك. لن أغفر لهم أبدا"
جـورج بـوش األب داالس تـكـساس 22

نوفمبر 1963
لـقد اقـال الرئـيس كيـنيـدي مديـر وكالة
اخملــــابـــرات ألــــ داالس بـــعــــد فـــشل
مـؤامـرة عـمـلـيـة خـلـيج اخلـنـازيـر ضد
كـوبا وتعـهّد بتـمزيق وكالـة اخملابرات
ّ اغـتـيال الـرئـيس كيـنـيدي ـركـزية.  ا
وتــعـيـ إلـ داالس عـضـوا في جلـنـة
وارين لـلتحـقيق في اغتـيال الرئيس ..

فتصوّر !! 
# مـؤامرة اغتـيال روبرت كـينيـدي بعد

أخيه الرئيس جون كينيدي 
وكــان مـرشـحـا لـلـرئــاسـة وذا شـعـبـيـة
كــبــيــرة جــدا وعــرف مـن اغــتــال أخـاه
الــرئــيـس جــون كــيــنــيــدي. لم يــقــتــله
ســرحـان بــشـارة ســرحـان الــذي يـصـرّ
حـتى اآلن على أنه لم يـطلق الـنار على
كـيـنـيـدي وأنه كـان "مـغـيّـبا" ولـيس في
وعـيـه. الـرصـاصـة الـتي قـتـلت روبـرت
كـيـنـيـدي جـاءت من اخلـلف واخـتـرقت
قاعدة جمجحمته وسرحان كان أمامه.
كـان مـسـدس سـرحـان يـحـتـوي على 8
طـلـقـات والـطلـقـات الـتي أطـلقت .. 13

إلـخ من األدلــة  (كـان ســرحــان بــشـارة
سـرحان يـصــــــــــيح ويـؤكد دائـما أنه
لـم يــــطــــلـــــــق الـــــنــــار عــــلى روبــــرت

كنيدي!!)
(وسـرحان اآلن بـعد أن رُفض الـتماسه
اخلامس عشر لإلفراج عنه وقد جتاوز

السبع عاما في عام 2016)
(احملامي بول شراد قدّم األدلة الدامغة

على براءة سرحان)
ـكــنك أن تـقـرأ بـيـان بـول شـراد عـلى

هذا الرابط:
http: // 

www.informationclearinghous
e.info/article44184.htm

وكـون سرحان كان مـغيب الوعي يتفق
man- ـنـشوري ـرشح ا مـع مؤامـرة "ا
 "chaurian candidateالــتي صـدرت
أوال فـي رواية أمريـكيـة (وليس من دار
نــشـر عـربــيـة) وصـارت فــيـلـمـ األول
صـــدر في الــســـتــيـــنــات والـــثــاني في
ـمـثل الـقـدير األلـيـفـيـنـات من بـطـولـة ا

دينزل واشنطن. 
# مـؤامـرة اغتـيال جـون كـينـيدي اإلبن

وزوجته وشقيقة زوجته 
بـانــفـجـار طـائـرته هـو الـطـيـار الـقـديـر
والــذي كـان يـقــودهـا بـنـفــسه. الـسـبب
الـــرســمـي شــدة الـــضــبـــاب. األجــهــزة
ــتـهم أثــبـتـت أن اجلـو كــان صـافــيـا. ا

الرئيس جورج بوش األب.
 (جـون اإلبن فـي سـنـته الـثـالـثـة يؤدي
الـتــحـيـة لـنـعش والـده جـون كـيـنـيـدي

( شيع ر أمام ا وهو 
قُـتـل جـون كـنـيـدي اإلبن عـنـدمـا حـاول
الــتـحــقـيق في عــمـلـيــة اغـتــيـال والـده
ــرتــبــطــة بــبــوش .. وأصــدر مــجــلــة ا
اســـمــهــا "جــورج" ضـــمت مــقــاالت عن
مـؤامرة اغتيال أبيه وعنوانها له داللة

رمزية. 
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عــديــدة في مــنــاطق مــاتـزال تــعــاني من
أرضيـة رخـوة لألمن. والدلـيل عـلى هذا
ما شـهدته مـدن وبـلدات ومـناطق عـديدة
من حوادث خطـيرة ومن خروقـات أمنية
كثـيرة ومن تـوترات سـياسـية بـ الكتل
ـتـصـارعـة عـلى الـكـعـكـة الـتي تـد درّ ا
الــعــسل وكـذا من مــشــاكل مـجــتــمـعــيـة
وثـارات عـشـائــريـة وتـصـفـيـات جـسـديـة
ـصالح واالخـتالف على بسـبب تقـاطع ا
ــتـواصـلـة ـكـاسب والــغـنـائم ا تـقــاسم ا
الـتي ال تــعـرف الـتــوقف وأخـرى أخـذت
شكل ظواهر خـطيرة مسـتفحلـة تغلغلت
بـشكـل رهيب في اجملـتـمع الـعـراقي غـير

ستقرّ بطبيعته.    ا
هناك مَن يـعتقـد أن العراق وحـكومته لم
يكن من شأنـهمـا التدخل والـتوسط لدى
ـعــنـيـة بــاألزمـة كـي ال يُـؤخـذ األطــراف ا
بـــجــريــرة أحـــد األطــراف عـــلى حــســاب
اآلخــر. فــمــا بـه يــكــفــيه من أزمــات ومن
مـــشـــكالت ومن جتـــاوزات عـــلى حـــرمــة
ـال العام ومن مؤسـسات الدولـة وعلى ا
كـوّنات اعتـداءات متـكررة عـلى حقـوق ا
الـوطنـيـة األخرى الـتي يـتمّ اسـتبـعـادها
في الـصفـقات الـسيـاسيـة الـتي يحـيكـها
ثلث احلاكم. تنفـذة في ا زعماء الكـتل ا
فـالـقـاصي والـداني بـات يـعـرف بـرائـحة
فاسـد التي فاحت رائـحتهـا على أيدي ا
ــتــســلــطــ عــلى مــؤســســات الــدولــة ا
واســـتــــغـالل الــــبــــعض مــــنــــهم لألرض
والــضـرع والــثـروات كلّ بــحــسب قـدرته
وأذرعه الـطـويـلـة الـتي ال تـعـرف الـشـبع
وال تـخــشى مـخــافـة الـلـه وال تـتـورع من
وخز الـضمـير الـذي غاب عـنهم ولم يـعد
له مـوقع في هـيـكـلـهم الـبـشـري الـفـاسد.
في األخــــيـــر ال بــــدّ ألصــــحــــاب األزمـــة
بـاشـرين اجللـوسُ عـلى مائـدة احلوار ا
والــتــفــاهـم وضــرورة خــروج الــبالد من
ــأزق الــذي وضـعــتــهـا فــيه احلــكــومـة ا
والــدولــة والــســاســة وزعــمــاء األحــزاب
الذين أدّوا الرقصة على طـريقة الغجري
الـــذي ال يـــجــيـــد الـــرقص. وهـــذه دعــوة
للـدولة العـراقية حـكومـة وشعبًـا وجهة
تشريعية أن يتركوا البالد لتنعم بشيء
ـصــالح الـعـراق من الــراحـة ويـفــكـروا 
وشعبه قبل أيـة مصلحـة خارجية أخرى
كي يعيـدوا إعمار مـا دمّرته أدوات الشرّ
ـشـكـلة بـعـد سـقـوط النـظـام الـسـابق. فـا
كبيرة واألزمة خطيرة تتعلق ليس ببناء
احلجـر فحسب بل بـإعادة تـأهيل الـبشر

الـــوطـــني إن لم تـــكن قـــد بــاعـت الــوطن
ورهــــنت الــــشـــعب واألرض والــــثـــروات
بالوالء للغـير في ح أنه ال ناقة له في
األمـــر اجلـــلّـل الـــقــــائم وال جـــمـل. فـــقـــد
اسـتــولى الـغــريب الـدخـيـل عـلى اجلَـمَل
ــا حـملَ وسَــطـا عــلى مـقــدرات الـبالد
وسط صـمت رهـيـبٍ لـعـمـوم شـعب هـائم
بائس فقدَ الـنخوة والغـيرة. أمّا مَن بقي
في جعـبـته بعض من الـغـيرة وشيء من
اإلحـــســاس بــالـــوطن ومــصـــاحله فــقــد
تـنـحى جـانـبًـا مـسـتـعـيـنًـا إمّـا بـصـراخه
بــوجه الــفــســاد والـفــاســدين أو بــقــلـمه
ـسـتـور عن احلـقائق بـانـتقـاده وكـشف ا
والوقائع أو بهتافه من أجل إثارة الرأي

العام ووسائل اإلعالم.
مــا شـهــدته الــبالد مــنـذ افــتـعــال األزمـة
ولـغـايــة الـسـاعـة من حــراك دبـلـومـاسي
فعّال ومن نشاط حكومي وسياسيّ على
أصــعـدة كــثـيـرة فــيه شــكـوك كـبــيـرة من
األمل والـتفـاؤل بـإمـكانـيـة حتـقيق شيء
من الـتـهـدئــة في الـتـوتـرات الـتي حتـيط
ــنــطــقــة. هــذا من حــيـث الــتــوقــعـات بــا

ودراسة الوقائع في أقلّ تقدير.
 فـالـعراق شـاء أم أبى واقـع ب نـارين:
نــار االبــتــزاز بــاحلــمــائــيــة األمــريــكــيـة
ـعسـكـرها واسـتـراتيـجـيتـها والـرضوخ 
ـنــطـقــة ونـار الــتـبــعـيــة الـوالئــيـة فـي ا
ـقيـدة (بـكـسـر الـيـاء) حلـرية اإليـرانـيـة ا
ـرهــونـة بـرمــتـهــا وبـوضـوح ال الــبالد ا
ـصـيـر اجلـارة إيـران التي يـقبـل الشك 
تعدُّ الـعراق من والياتـها الفـارسية التي
تـخــضع لــســيـاســتــهــا الـتــوســعــيـة في
التـشيع وفـرض واليـة الفـقيه. وقـد ألقت
كل هـذه الـشـجـون بـظاللـها عـلى الـواقع
األمـني عــمـومًـا مـا أســفـر عن خـروقـات

بـ األمل والــتـفـاؤل بـنــزع فـتـيل األزمـة
الـــقـــائـــمــة مـــنـــذ اســـابـــيـع بــ اإلدارة
األمــريـكــيـة الـتـي تـركب مــوجـة افــتـعـال
األزمـــات مــنـــذ تــولّي الـــرئــيـس دونــالــد
ترامب إدارة الـبيت األبـيض مع اجلانب
ـــــصـــــرّ عـــــلـى تـــــصـــــديـــــر اإليـــــرانـي ا
أيديـولـوجيـة والية الـفـقيه لـدول اجلوار
ـنـطـقة والـعـالم هـنـاك فـسـحـة أخرى وا
نـطق في انتظـار ما قد من العقالنـية وا
حتــســمه األيـام الــقــوادم عـبــر "وســاطـة

عراقية محيّرة". 
ففي اعتقاد الكـثيرين يقع العراق وسط
هشـيم نـيران الـطـرف بل أطـراف أخرى
إقلـيميـة ودولية مـتورطـة في لعبـة الشدّ
نـطـقة بـأنواع من دّ الـتي قـد تغـرق ا وا
حروب مختلـفة غايتُهـا األساسية تركيع
دولـــهـــا واقـــتـــصـــاداتـــهـــا وكـــسب والء
السالط واحلـكام واألدوات السـياسية
الـفـاعلـة لـصـالح زعـيمـة الـقـطب الـواحد
"أمـيــركـا" ومَن يـوالـيــهـا من دول الـغـرب
الـــطـــامــعـــة. ومن ثـمّ لــيـس من الـــســهل
خروج العراق متعـافيًا في حالة حصول
ما ال تُـحمـد عقـباه فـيمـا لو اهتُـلس عقلُ
تـنازع واصّر كلّ طرف على الطرف ا
غـلق أبواب احلـوار والـنـقاش والـتـفاهم

والتنازل. 
فقدرُ العراق وأهله أن يكون دومًا وسط
ــعــمـعــة وصـلــيل الــسـيــوف وقــعـقــعـة ا
الـسـالح واخلـنــوع لـآلخــر وتـراجع أداء
ـــتالحـــقـــة الـــتي فـــقــدت احلــكـــومـــات ا
مـصداقـية الـوطـنيـة مـنذ الـغـزو بسـقوط
ؤسـسـاتي في  .2003أضحى الـنـظـام ا
البلـد أشبه بذاك احلـصان األصيل الذي
هالك وتـلقفته عارك وأقعـدته ا أتعبـته ا
أيادي دخـيلة غـير نـزيهة فـقدت تـوازنها

وشعبُه وبنيتُه ومصادرُ ثرواته وقدراته
الـتي لم تـنهض بـعـد من كـبـوتـها بل من
ـتالحـقــة. لـذا ال بـدّ من بـذل كـبـواتــهـا ا
اجلــــهـــود وتــــكـــثــــيف احلــــوار من أجل
التوصل لتخفيف حدة التوترات القائمة
ومـنع ايّ تــصـعـيـد خــطـيـر من شـأنه أن
ّا نـطقة أكـثر  يهدّد اسـتقرار شـعوب ا
هي عـــلـــيه الـــيـــوم. وهــذا يـــحـــتّم عـــلى
اجلميع الركـون للعقل واحلـكمة وتفادي
أشـــكــال االســتــفــزاز الـالّمــبــرّر واتــبــاع
احلـــوار اجلـــاد والــبـــنّــاء فـي مــعـــاجلــة
االزمـات ونـزع الـفـتـيل الـقـابل لالنـفـجار
في أيـة حلظـة. نـأمل أن يـتعـامل الـعراق
مع األزمـة انـطالقًـا من مـواقـفه الـثـابـتة
نطقة ودولها باحترام شعوب العـالم وا
فـي ضــوء اســتــقاللـــيــة قــراره الــوطــني
نـطـقة وسـياسـته الـواضـحة لـتـجـنيـب ا
ـزيد مـن التـصـعـيد والـتـوتـر واالزمات ا
أوالً وأن يــصــون مــصــاحله الــوطــنــيــة
ـنقـوص ثـانـيًا ويـحقق الـسـلم األهـليّ ا
تـحقق وأن يرسخ االسـتقـرار الـنسـبيّ ا
للعـراقي في فتـرة ما بعـد داعش ثالثًا.
وأخيرًا ما يُرجتى من احلكومة احلالية
ـــســتـــشــري وضعُ حــد آلفـــة الــفـــســاد ا
ومـــعــاجلــة الــتـــلــكّــؤ في عـالجه لــكــونه
مـرتبـط بجـزئـيـات من تـفاصـيـله بـاألزمة
الـســيـاسـيـة واالقـتـصــاديـة الـقـائـمـة في
ـنطـقـة مع اجلـارة إيران وذلك نـتـيـجةً ا
لوجـود حلكومـات عمـيقة مـتعـددة نافذة
مـرتـبـطة بـهـذه األخـيـرة داخل احلـكـومة

الفدرالية. 
فـــالـــبـــعض مـن هـــذه اجلــهـــات مـــازالت
تـســتــغل قــوتــهــا ونــفـوذهــا الــفــاعــلـ
قـتـبسـ من إرادات فاعـلـة في النـظام ا
وجـودة في اإليـراني بـسـبب الـثـغـرات ا
مؤسسـات الدولة الضـعيفـة وفي النظام
ـتزن مـا يـتيح لـهـا تغـطـية ـالي غيـر ا ا
سـيـاسيـة وحـزبـية ومـذهـبـيـة تشـجـعـها
ــومــته مــا إلبـــقــاء أنــواع الــفــســـاد ود
اسـتطـاعـوا من أجل حـلب ثـروات البالد
بطـرق ووسـائل ال تـنمّ عن روح احلرص
الــوطـني والــضـمــيــر الـعــراقي األصـيل.
فــحــيــنــمــا تــقــطع الــدولــة هــذه األيـادي
وتــغــلـق صــنــبـور الــفــســاد بــكـلّ جــدّيـة
وبـواعزٍ وطـني صـادق حـيـنئـذٍ سـتـكون
نطق بداية الصحـوة للعودة للـحكمة وا
ولـعب دور وطـنيّ ودوليّ وإقـلـيـميّ بارز
نـطـقـة وتـقـدمـها في اسـتـقـرار الـبالد وا

وتمدّنها.

ورفــد قـــدرات الــبالد بــطــاقــات وطــنــيــة
خـالـصـة الـوالء لـلـوطن ولـلشـعب ولـيس

لألجنبي واألعجمي وكلّ دخيل طامع.
رعب من فقدان االمتيازات

عـلى الـصـعــيـد الـداخـلي دخـلت أحـزاب
وأذرع مــــســـلّــــحــــة كــــثـــيــــرة وجــــهـــات
مـيـلـيـشـيـاويـة تـابـعـة لـلـجـارة إيـران في
إنــــذار شــــامل بــــســــبـب اخلــــوف عــــلى
هـا ومكتسـباتها التي مصاحلهـا ومغا
تـدفقت ومـاتـزال تتـدفق عـليـهـا روتيـنـيًا
بـسـخـاء ال مـثـيل له من قـبل احلـكـومـات
ــتـتـالـيـة مــنـذ الـسـقـوط في الــشـيـعـيـة ا

.2003
هــذا إضـافـة إلـى مـا تـخــشى عـلــيه هـذه
جـمـيعًـا وأتـبـاعـها ومـوالـيـهـا ومَن يقف
خلفـها من سرّ الـبقاء والـوجود بعد أول
إطالقــة نــار قـد حتــصل فـي حـالــة نــفـاذ
صــبــر احلــصـان األمــيــركي اجلــامح من
اطـالت خصـمه الـلدود غـر اخلـليج
ــنــطــقـــة الــذي مــازالت لــغــة وشـــرطيّ ا
الـتـهــديـد والـوعـيــد لـديه في أعـلى شـدة
السخونة الـنارية. فأية غـفلة أو خطأ أو
تصـعـيد ال مـبـرّر له قد يـبـدر من حكـومة
واليـة الــفـقـيـه أو من أتـبـاعــهم وأذرعـهم
ــســـلــحــة فــإنّ الــدائــرة قــبل أن تــدور ا
عــلـيــهـا سـتــطـيـح بـعـروش أدواتــهـا في
الـعراق أوالً وسـتـمـتدّ إلى الـبـلـدان التي
ترزح حتت وصـايتِهـا وتعـتدّ بحـمايـتها
وتبذل الغالي والنفيس والروح من أجل
بقاء نظامـها التوسعي. وهـذا ما تفسّره
الـــهــواجس الــراهـــنــة ومــقــدار اخلــوف
القـائم في أوساط أدوات إيـران بالـعراق
واختـفاء الكـثير مـن صورها وتـواجدها
ـادي على أرض الواقع ولو ظهري وا ا

رسميّا بعض الشيء. 
ـثل هـذه االحتـيـاطات األمـنـية والـسبب 
واللـوجسـتـية هـو الرعبُ الـواضح الذي
غــرسـته الــغـطــرسـة األمـريــكـيــة وتـوعّـدُ
إدارتـهــا بـامـتــداد عـقـوبـاتــهـا كي تـطـال
جـــــمـــــيع األدوات واألذيـــــال والــــرؤوس
ـسـتعـدة لـلـتـضحـيـة بـالـوطن الـعراقي ا
لصـالح اجلـارة "الـعزيـزة". نـحن مع نزع
فــتــيل األزمـة بــكلّ الــوسـائل الــســلـمــيـة
تاحة والوساطات الـتطوعية التي تنمّ ا
عن إرادة صـاحلـة ونـيـة خـالـصـة مُـحِـبة
لــلـــسالم والــتــفــاهم واالســتــقــرار. فــلــو
اندلعت حرب جـديدة ال سمح الله فهي

ستكون كارثية على اجلميع.
ـــتـــضــرّرين ســـيـــكــون الـــعــراق  وأوّلُ ا

جـاء تـفـجيـر نـاقـلـتي نـفط عـمالقـتـ في بـحر عُـمـان وتـوجـيه االتـهـام إليران مـن جانب
نـطـقة واشـنطـن وحلـفـائهـا لـيـصب الـزيت على الـنـار ويـزيد من الـتـوتـر احلاصل فـي ا
ويجـعلهـا برمـتهـا على حافـة حرب  فـهل سيـتكرر الـسيـناريو الـعراقي  أي اسـتمرار
احلصار لعدّة سنـوات ثم شن حرب شاملة أو محـدودة لتغيير الـنظام أم ثمة خيارات
أخـرى قـد تـلجـأ إلـيـهـا واشـنطـن بحـيث تـدفع إيـران إلى  تـخـوم احلـرب دون أن يـعني
إشعال حرب فعلية ولكن   بتحقـيق أهدافها. فعلى الرغم من امتالك إيران ثاني أكبر
ي من الــنـفط اخلـام إلّــا أن تـأثـيـر احـتــيـاطي لـلــغـاز في الـعــالم ورابع احـتـيــاطي عـا
احلصـار األمـريكي عـلى االقـتصـاد اإليراني بـدأ يـفعل فـعله سـواء بـتدهـور التـومان "
الـعـمـلـة اإليـرانـيـة" أم حـالـة الـركـود واالنـكـمـاش الـتي يـشـهـدهـا األمـر الذي يـعـني أن
طهران ستعاني من اختناقات أشد وطأة في الفترة القادمة وقد بيّنت جتربة احلصار
عـلى الـعراق  2003-1990مـدى خـطورة نـظـام الـعـقـوبات عـلى الـنـسـيج االجـتـماعي
والـنـفـسـي وتـضـعـضع الـوحـدة الـوطـنـيـة. لـكـن طـهـران أعـلـنت رفـضـهـا الـتـفـاوض مع
واشنطن ما لم تتخلّ هذه األخيرة عن شروطـها  فهل ستغامر واشنطن بشنّ احلرب
بالرغم من معرفتها بتكاليفهـا الباهظة جداً ? أم أن هنالك خيارات أفضل من اجملابهة
ـسلـحـة? ومع ذلك فإنـهـا توحي بـعـزمهـا عـلى خوض مـعـركة "كـسـر عظم" من خالل ا
ـنطـقـة منـذ غـزو العـراق الـعام  ?2003حيث ـسبـوق في ا حـشدهـا الـعسـكـري غيـر ا
استقـدمت حاملـة الطـائرات " أبراهـام لينـكولن" التي وصـلت إلى مضيق هـرمز مثـلما
وصلـت مقـاتالت   B-52و  F-35إلى قـاعدة الـعـديـد في قـطـر وأقـدمت علـى سحب
مـوظـفـيـهـا غـيـر الـضـروريـ من الـعـراق . هـكـذا تـتـلـبّـد سـمـاء الـعالقـات األمـريـكـية -
اإليــرانــيــة بــالــغــيــوم الــســوداء بل زادت  قــتــامــة عــلى مــا عــرف بـ  "أزمـة الــرهــائن"
ـدة  444يـومـاً (من  4نـوفـمـبـر/تـشـرين األمـريـكـان الـذين  احــتـجـازهم  كـرهـائن 
الثاني/  1979حتى  20ينايـر/كانـون الثاني/  ?(1981ولكن هل ستـقدم واشنطن
ـا سيـحـدث وأي اخليـارات ستـكون حقـاً عـلى اخليـار العـسـكري ?  يـصعب الـتـكهّن 
الـراجــحـة? ولـكن من يـعـرف الـدبـلــومـاسـيـة اإليـرانـيـة بـدهـائــهـا وقـدرتـهـا عـلى الـتـقـدم
والتراجع يدرك أن إيران قد تضطر إلى تقد تنازالت لتفادي شنّ احلرب عليها مع
أن عملية كسب الوقت لها سقف زمنـي خصوصاً وأن طهران تعرف جيداً أن القوات
واجهة أي احـتمال إيراني بتعريض "مصالح" األمريكية رفعت من جاهزيتـها وتأهّبها 
نـطقـة التي تـنشـغل بها ـنطقـة علـماً بـأن ا واشنـطن للـخطـر أو مصـالح حلـفائـها في ا
واشنطن وتضع إيـران الع علـيها تعتـبر أكبر خـزّان نفطي استـراتيجي  ناهيك عن
ـرات بــحـريـة هي : اخلـلـيج الـعـربي وخـلـيج عـدن وبـحـر الـعـرب كـونه يـضم بـحـاراً و
ـتوسط وبـحر قـزوين والـبحـر األسود. وواشـنطن ال والبـحـر األحمـر والبـحر األبـيض ا
ـصـالح الغـربـية و"حـمـاية إسـرائيل"  ـقـدمة مـنهـا الـدفاع عن ا تـخفي أهـدافـها وفي ا
وضمان إمدادات النفط ومنع إيران من استكمال بـرامجها النووية والصاروخية التي
نـطـقـة وكذلك احلـيـلـولة دون نـشـر الـفكـر الـراديكـالي (الـثـوري)  الـذي تتـبـنّاه تـهـدّد ا
إيران.  وإذا كان سـيناريو احلـرب أحد السـيناريوهـات احملتملـة فإن سيـناريو تراجع
ـكـناً في الـلحـظـة األخيـرة إذا ما شـعـرت أن واشنـطن جادة في إيران ومـسـاومتـها 
شنّ احلرب ولـكن مثل هـذه احلرب ستـضع واشنـطن هي األخرى أمـام احتـماالت قد
تـكـون قـاسـيـة السـيّمـا إذا امـتـدّت إلى بـلـدان  أخـرى أولـهـا الـعـراق الـذي ترتـبط مـعه
ـعـاهـدة إطـار اسـتـراتيـجي. إن شـخـصـيـة الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب جتـسّد
غامر الواثق من  نفـسه الذي يتقمّص دور اللّامبـالي بالنتائج مخترقاً وذجاً لالعب ا
اخلطوط احلـمراء إلرعاب خـصمه وإجباره عـلى االنصيـاع خصوصـاً بالتـلويح بشبح
احلرب الـشـاملـة أو اجلزئـيـة والذي يـسـتهـدف خلط األوراق وإثـارة زوبـعة جـديدة من
"الـفــوضى اخلالقـة" عـلـى الـرغم من أن هـذا الــسـيـنــاريـو قـد يـكــون األسـوأ إذا امـتـدّ
ا فيها دول اخلليج إضافة إلى الـعراق وسوريا ولبنان واليمن نطقـة  ليشمل بلدان ا
وغيـرها. ولـذلك قد تـتـردّد واشنـطن من شنّ حرب شـاملـة وتلـجأ إلى احلـرب اخلاطـفة
سار السياسي "التكتيـكية" بهدف إرباك الـنظام اإليراني وإضعافـه وحلفائه لتوجـيه ا
فاوضات تكـون فيها كفّـة واشنطن هي الراجحـة ألن خيار احلرب الشـاملة قد يؤدي
إلى تصـدّعات للـنظام اإلقـليمـي ولتوازنـات القوى الـقائمـة فيه وقـد شهدنـا كيف كانت
نتائج احلرب على العراق الـتي أيقظت غول اإلرهاب وفتـحت األبواب أمامه لينتقل إلى
نـطقـة بل والعـالم. ولهـذا قد يـكون سـينـاريو "تـخوم احلـرب" هو األرجح عمـوم دول ا
أي الوقوف عنـد بواباتهـا و"اإلصبع على الـزناد" كما يـقال وجرّ الطـرف اآلخر ليصل
إلى احلافة من خالل التهويل والتضليل مع االستمرار باحلرب االقتصادية والنفسية
والـفـكريـة واإلعالمـيـة والدبـلـومـاسيـة والـقانـونـيـة التـي من شأنـهـا زيـادة عزلـة طـهران
بـاسـتخـدام جـمـيع عـناصـر الـقـوة الـناعـمـة وسـتكـون هـذه أكـثـر إيالماً وأشـدّ تـأثـيراً
وستتبعهـا الضغوط السياسـية والعسكريـة والسيّما الدولية كـيما تضطر إيران وهي

الطرف األضعف إلى تقد تنازالت أكثر لتجنّب احلرب.

{ باحث ومفكر عربي


