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ال يــهــمــنـــا الــذين ال يــقــرأون من
أصـــحـــاب الـــقـــرار الـــعـــراقي.وال
يـهـمـنـا أصـحـاب شـعـار " مـطـربة
احلي ال تُـطرب ".وال يـهمنـا الذين
تــدربـوا عـلى مــحـاربـة وتــسـقـيط
الــذين يــســلــطــون األضــواء عـلى
ـشروع اخملـططـات األمـريـكـيـة وا
الـــصــهــيـــوأمــريــكـي في الــعــراق
نـطـقـة.. .فنـحن نـعـمل ونـحلل وا
ـعروف ونـكتـب من بـاب األمـر بـا
ــنـــكـــر ومن بــاب والـــنــهـي عن ا
ألقاء احلجة أمام الله والشعب! 
نتوقع تماماً أن أسرائيل حصلت
من  األمريـكي ومن عـمالئها في
العراق على خارطة أهداف داخل
الـــعـــراق حتت عــنـــوان ( أهــداف
إيـرانـية  واهـداف عـراقيـة تـعمل
لـصــالح إيـران أو أهــداف تـعـمل
بـالتـنـسـيق مع إيـران) .وبـالـتالي
لن تـكـون عـمـلـيـة قـصف مـعـسـكر
آمـــرلـي األخــــيـــرة  ولـن تــــكـــون
سـلـسلـة احلرائق الـضـخمـة التي
ضــــربـت الـــعــــراق فـي الــــفــــتـــرة
ولن تـكون ـاضـية  هـي األخيـرة ا
أنـــفـــجـــارات  مـــخـــازن األعـــتـــدة
الــتــابـعــة لـلــحــشـد الــشــعـبي في
اضية هي االخيرة !!!. األشهر ا
بل نــتـوقع ســلـسـلــة من الـغـارات
األسرائـليـة التي ستـضرب أماكن
كـثـيــرة في الـعـراق عـبـر طـائـرات

F35 سيرة وعبر الطائرات ا
وعــــــبـــــر وكـالء آخـــــريـن من اآلن
H.R4591  وحتى تنفيذ قانون

ال سـيـمــا وان الـسـمـاء الـعـراقـيـة
ليس ملكاً للعراق منذ عام 2003

وحتى اآلن. 
ديات محدده. بل سُمح للعراق 
وبـاقي الـسـمـاء بقـيـت عبـارة عن
طـــريـق (هـــاي وي) لـــلـــطـــائــرات
االمريكية والغربية واألسرائيلية
وغيرها وبدون علم العراق  !!!.
وهــــذا يـــعـــني أن الـــعـــراق بـــات
مـســرحــاً لـلــعــمـلــيــات احلـربــيـة
بــالـــطــائــرات F35 والــطــائــرات
ــسـيــرة وســوف يــسـتــمــر هـذا ا
الـــــوضع حـــــتى زمـن الـــــشــــروع
بــقــانــون H.R4591 وحــيـــنــهــا
سوف يكـون العراق حـلبة صراع
حـقيـقيـة بحـرب أستـعاضـية وان

أسرائيل متواجدة بها ايضا !.
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مـثـلـمـا تـوقـعـته لـكم في مـقـاالتي
وحتـــلـــيـالتي في بـــدايـــة األزمـــة
اإليـرانيـة األمريـكيـة عنـدما أكدتُ
جازما بأن ال حرب في األفق ضد
إيــران. وأكـــدت ُ فــقط  ســـيــكــون
الـــتــصــعــيــد في مــضــيق هــرمــز
عركة بـحرية أو بتحالف دولي
يــقــود لـــتــدويـل مــضــيـق هــرمــز
.وســــوف جتـــــبــــر الـــــدول عــــلى
األشــتـراك فـي هـذا الــتــحـالف آو
عــلـــيــهــا هـي حــراســة ســـفــنــهــا
بــنــفـســهـا مـع دفع رسـوم تــأمـ

باهضة جدا!.
فـهـناك  سـيـنـاريـو لـدى الـواليات
تـحدة ومـنذ جـلوس ترامب في ا
الـقـصـر األبـيض  وهـو الـهـيـمـنـة

عـلى مضـايق البـحار واحملـيطات
ـنـدب قـنـاة مـثل ( هـرمـز  بـاب ا
جـبل طـارق ) ولَم يـبق الــسـويس
اال مــضــيق هــرمــز لــكي تــبــاشــر

تحدة بالتحكم في : الواليات ا
1- الــتـــحــكـم في الــرســـوم الــتي
تــدفــعــهــا الــدول الــتي تــســتـورد
الـنفط والغـاز من منـطقـة اخلليج
والــــعــــراق وايــــران وســــتــــكـــون

باهضة جدا  !.
2- الـــتـــحـــكم بـــأســـعـــار الــنـــفط
ولــوحــدهــا وهــنــا ســوف جتــبــر
مـنـظـمـة أوبك عـلى الـتـقـاعـد لـكي
تـتــحـكم واشـنـطـن بـسـوق الـنـفط

ي . العا
3- وبــعـــد الــتـــحـــكم بــاألســـعــار
ســـوف  تـــكــون أســـعـــار الـــنـــفط
رخـــيــصــة جــدا في بــادىء األمــر
لـكي تـقــوم  امـريـكـا وبــريـطـانـيـا
وإسـرائيل بـتخـزين  أكبـر كمـيات
مـن الـنـفـط ....وبـعــدهـا سـيــرتـفع
جـدا لكي جتـبر الدول عـلى شراء

النفط الصخري األمريكي.
4- الـتــحـكم بـطــرق أمـداد الـنـفط
والــــغــــاز من خالل الــــتــــحـــكم ب
ــــنــــدب قــــنـــاة بــــاب ا (هـــرمــــز 

السويس جبل طارق )!. 
وكل ذلك في طـريـقه لـلـتـحـقق من
خـالل خـنق إيـران تـمـامـاً وسوف
يـطـول اخلنق بال حـرب عـسكـرية
بل سيـكون االعـتمـاد على احلرب
االقــــتــــصـــاديــــة والــــنــــفــــســــيـــة
والدبلوماسية واإلعالمية فقط.!.
وســـــوف حتـــــاول إيــــران وبـــــكل

جهودها لـكي حتصل على صدام
عــسـكــري مــبــاشــر مع الــواليـات
ــتـــحـــدة وحــتى وان كـــان هــذا ا
الــصــدام خــاســرا ... لــكي تــبـقي
عـــلى الــشــارع االيــراني لــصــالح
الــنـظــام ولــكي يــكـسب الــنــظـام
تـعـاطف الـشـعب االيـراني خـوفـا

من فقدانه   .. 
ولـــكن ولـالسف لن يـــحـــصل ذلك
ألن امـــريـــكـــا اكـــتــــفت بـــاخلـــنق
واحلـصـار والـشـروع بـالتـخـلص
ــنـطــقـة.. مـن حـلــفـاء إيــران في ا
وبعد الـتخلص منـهم سوف يبدأ
الـسينـاريو الـعسكـري ضد إيران
عركـة بحـرية خـاطفة ونـتوقـعه 
من أجل خطـف هرمـز  وضربات
ــشـروع صــاروخــيـة لــتــعــطــيل ا
النـووي لعشرين عـاما على االقل

.!!
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فــالـقــانــون الــذي تــمــرر وصـوت
عـلــيه مـجـلس الــنـواب األمـريـكي
بـاألغــلـبـيـة هــو قـانـون ( اخلـداع
اخلفي) ان صح التعـبير .فسوف
يُــــســــتــــغل الــــعــــراق بــــأحــــداث
درامـاتــيـكــيـة قـادمــة  لـكي تــتـهم
إيــــران هـي وراء تـــلـك األحـــداث.
فــيـصـار حـيـنــهـا  الى سـيـنـاريـو
عـسكـري ضـد إيـران انـطالقـا من

هذا القانون!!
ـبــاشـرة ولــكن قـبـل ذلك سـتــتم ا
بــاحلــرب  الــذكــيــة ضــد حــلــفــاء
أيران في العراق ولبنان وسوريا

واليمن..
وهـــا هم  مـــرروا (قــــــــــــــــانــون
منع زعــــــــــزعة استقرار العراق
 H.R4591) وهو الـقانـون الذي
ســيــتــيح لـألمــريــكــيــ مــطـاردة
جمـيع حلـفـاء إيران في الـعـملـية
الـسيـاسـية الـعراقـية وفِي داخل
احلــشــد الــشــعــبي وفِي احلــيــز
االقـتـصادي والـبـنـوك وفِي إطار
ـسلـحـة كـافـة بـحـجة الـفـصـائل ا
انـهم يزعـزعـون استـقرار الـعراق
ــــقــــصـــود وان أي دولـــــــــــة (وا
إيـــران طــبـــعـــا) تــســـانـــد هــؤالء
ـــزعــزعــ الســتـــقــرار الــعــراق ا
ســــوف تــــنــــالـــهــــا الــــضــــربـــات

والعقوبات !!. 
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بغداد 

ال ســـيــــمـــا وان لـــدى واشــــنـــطن
مـشـروع بدأوا فـيه وبتـنـسيق مع
زعامـات سـنـية رفـيـعة  لـتـأسيس
(حـــــشــــد ســــنـي قــــوامه 70 ألف
ــقـرات مــقــاتل) وسـوف يُــنــشـر 
وأمـــــاكن احلـــــشـــــد الـــــشــــعـــــبي
سلـحة والتي سوف والفصـائل ا
جتـــبـــر عـــلـى اخالء مـــواقـــعـــهـــا
ومـقـراتـهـا وتـواجـدها فـي شـمال

بغداد وصوال الى تلعفر ) !!!.
وان رفـضت سـوف يـطـبق ضـدنـا
قــانــون مـــنع زعـــزعــة أســـتــقــرار
الـــعــــراق وتــــنـــالــــهـــا ضــــربـــات

واعتقاالت وأعمال قذرة  !!.
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أكـدت ُ لـلــرأي الـعـام عـبـر نـدوات
تـلـفـزيـونـيـة وحتـلـيالت مـنـشورة
فـي األشــــــهــــــر االولـى لــــــواليــــــة
الـرئــيس األمـريـكـي  تـرامب  بـأن
لـدى الـرئيس خـطة أسـتراتـيجـية
يــعــمل ألجـــلــهــا  وهي ( الــشــرق
األوسط مــســتــعـــمــرة أمــريــكــيــة
عاصـمـتهـا الـعراق ..ولن تـتـحقق
تـلك اخلـطـة اال بـخـطف أو تدويل

مضيق هرمز ). 
ويبدو ان قانون:

 (منـــــــــع زعزعة أستقرار
(H.R4591 العراق

يـــصب تـــمـــامــا فـي  حتــقـــيق أن
ــســتــعــمـرة الــعــراق (عــاصــمـة) 
أمريكية اسمها الشرق األوسط!!.
ال سـيما بـعد ان أسـتفـاد الرئيس
االمـــريـــكي من (دفـع اجلــزيـــة في
االسـالم) فـشــرع بـتــطـبــيــقه عـلى
الــــســـعــــوديــــة ودوّل اخلـــلــــيج..
ووســـعه بــحــيث قــال لألوربــيــ
ـاضي لـن تـبـقى أمــريـكـا الــعـام ا
حتـــمي األوربــيــ وعــلــيــهم دفع

رسوم حمايتهم ....
وفِي االزمـة اإليـرانـيـة االمـريـكـيـة
وفِي مـفـصل حــرب الـنـاقالت قـال
تـرامب لن نـحـرس نـاقالت الـعالم
بل عـلى الدول دفع الـرسوم إلـينا
 أو هي تـقـوم بــحـراسـة سـفـنـهـا
ونـــاقالتـــهــــا في خـــلـــيج عـــمـــان

ومضيق هرمز !.
وبـالـتـالي فـعـنـدمـا تـقـر الـواليات
ـتحـدة قانونـاً حلمـاية أسـتقرار ا
الــعــراق ومـنع زعــزعــة أسـتــقـرار

وضـمـانـاته آراء أخـرى تعـتـبرأن
ات نـوع من أنواع ـكـا تـسـجيل ا
الــتـــفــتــيش األلــكـــتــروني ولــيس
ا عـنى الـتـقـلـيـدي  تـفـتـيـشـا بـا
ــيــزاًعـن غــيــره كــونه يــجـــعــله 
يتطلب السـرية لضمان احلصول
على الدليل وهو  في األخيردليل
غـيـر مـادي وغـيـر مـلـمـوس وغـير
مــلـزم عـلى أعـتـبــارأن الـتـسـجـيل
الصـوتي نوعا من الـتفتيش ومن
ـكـان تـوافـرإجراءات الـضـرورة 
القـيام بالتـفتيش وضـماناته لكن
ــوافــقـات بـعــد احلــصـول عــلى ا

القضائية الالزمة.
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مـانــضــمـنه  الــدســتـور الــعـراقي
ـــوضــوع لـــعـــام2005 في هـــذا ا
ـــــادة (40) الــــــتي وضــــــحــــــتـه ا
وضــعـت األطــار الــعـــام بــالــقــول
ــراسالت (حــريـــة االتــصــاالت وا
الـبـريـديــة والـبـرقـيـة والــهـاتـفـيـة
وااللـيكـتـرونـية وغـيـرهـا مكـفـولة
وال يـجـوز مراقـبتـهـا أو التـنصت
عـــلـــيــهـــا أو الـــكــشف عـــنـــهــا إال
لــضـــرورة قــانــونـــيــة أو أمـــنــيــة
ولــتــســـلــيط وبــقــرار قـــضــائـي) 
الــضــوء عــلى مــا أســتــقــر عــلــيه
الــقـانـون الــعـراقي فــأني أقـتـبس
ـا أورده الـسـيـد الـنص الـتـالي 
عــــمـــار احلــــســـيــــني في بــــحـــثه
ــــوســــوم (مــــدى مـــشــــروعــــيـــة ا
الــتـسـجــيل الـصـوتي بــالـهـواتف
الـــنـــقــــالـــة كـــدلـــيل في األثـــبـــات
نـشور في مـجلة أهل اجلنـائي) ا

البيت إذ يقول:
((يـبدو القـانون الـعراقي في ذات
األجتــاه مع الــقــوانـ الــرافــضـة
ـشـروعـيـة هـذا األجراء أكـثـر من
كـونه من الـقـوانـ الـتي تـقبل به
ادة ضـمنا سـيمـا إذا عرفـنا أن ا
(213/أ) مـن قـــــــانـــــــون أصــــــول

ـكن سماعـها فيـما بعد ) حتفظ 
ومن أكثر طرق التسجيل شيوعا
ً هي تـلك الــتي يــسـتــخـدم فــيـهـا
الـهاتف الـنـقـال ألن بـعضـا مـنـها
spay  " مـزود بــبـرنـامـج يـسـمى

call" أوتقنية التسجيل
(recorder) وأخـــــــــرى مــــــــزودة
ـكن للـمـشـترك بالقـطات سـريـة 
تـسجيل كل الـتفـاصيل الصـوتية
ـــات  أو قــد يــتم ـــكــا ومـــنــهــا ا
الــتــســجــيل عن طــريـق الــشــركـة

صاحبة اخلدمة  .
 الـطـبـيـعـة الـقـانونـيـة لـتـسـجـيل

االحاديث :
بــشــكل عــام تـوجــد آراء تــخـالف
بـعضـهـا  مجـمـوعـة من الفـقـهاء
الـطــلـيــان  يـعــتـقـدون أن الــدلـيل
الــــصـــوتـي ومـــنــــهــــا األحـــاديث
الـهاتـفيـة هي نوعـا من احملررات
ـعـارض يـقـول هي  تلك  رأي ا
التي تتم بالـكتابة دون أن يندرج
حتــــتـــهـــا أيـــة وســــيـــلـــة أخـــرى
تصـويريـة أو صوتـية بعض من
األمــــريـــــكــــان (وكـالمــــنـــــا عــــلى
األحـاديث الهاتـفية) يـعتقـد  أنها
مـــجـــرد أداة لـــلـــتـــحـــري ولـــيس
وســـيــلــة جلــمع األدلــة  في حــ
أعــتــبـرت احملــكــمـة الــفــيـدرالــيـة
الـعـلــيـا أن الـتــسـجــيل نـوعـا من
في ح أن التنصت هو الضبط 
من قــبـيل الـتـفـتــيش  قـسـمـاً من
أحـكـام القـضـاء الـلـبـنانـي تذهب
الى كـون التسـجيالت تـعد قـرينة
(وإن كـانت ضــعـيـفـة ) يـضـيـفـهـا
الـقـاضي الى سـائـرأدلـة االثـبـات
يـخـالف تــلك جـمــيـعـهـا األخــرى 
ـصـري الذي يـعـتـبرأن القـضـاء ا
ـثابة رسائل ات الهاتـفية  كـا ا
فــهـي ال تـعــدو أن تــكــون رســائل
ـا يـجــعـلـهـا خـاضـعـة شـفـويـة 
ألحكام التفتيش وضبط الرسائل

الشك إن الــذين تــركــوا الــصـراط
سـتقـيم وذهبـوا في ظالل مب ا
يـبـحـثـون في دنـيـاهم عن نـعـيـماً
ومـلـكاً كـبيـراً وعـلى وفق أحسن
الــقــصص (ســورة يـوسـف ) فـأن
احلــــســـد وراء كل شـــر هـــو أول
ذنب عُــصي الــله به في الــســمـاء
وفي األرض  ومــا رفض إبـلـيس
السجود آلدم إال حـسدًا وما قتل
قـابيل أخـاه إال حـسدًا ومـا أُلقي
يــــوسف  فـي اجلب إال حــــســــدًا
ومن الـلـطـيف أن قـمـيص يوسف
كــان أداةً في بــراءة أخـوتـه حـ
ثم أسـتـخـدم دليالً تآمـروا عـلـيه 
فـي بــــراءته حــــ راودتـه أمـــرأة
الـعزيز عن نـفسهـا  لسنـا بصدد
الـبحث في احلـسـد بعـينه بل في
الــذيـن تــدفــعــهـم خــبث الــنــوايــا
وموبقـات السرائرلـلنيل من عباد
الله اآلمني  لم يكن العلم يوماً
الـدين يـتـسم بـالـعـلم ضـد الـدين 
ويبتغي اخليـر موضوعنا اليوم
هــو الـهـاتف الــنـقـال  هــو نـتـاج
عــلـم وحــضـــارة  لــكن الـــبــعض
أساء فأستخدمه سيفاً وحجارة.
لقد أضحت األحاديث الشخصية
عـامـة والـهاتـفـيـة خـاصـة عـرضة
لأللـتـقــاط والـتـسـجـيل واألفـشـاء
ـات ـكـا كـمـا أضـحـى تـسـجـيل ا
وســـمــــاعـــهـــا نــــوعـــاً من أنـــواع
الـهــوايــات والـتــرف والــتــرفـيه 
ـؤسف أن يـصـبح اجلـوال ومن ا
(حصراً) أداةً في جـرائم أخالقية
 أغــتـيــال مــعــنــوي وسـيــاسي 
خــطف وأخـرى تـهــديــد  إبــتــزاز 
مــشـــيــنـــة  تــهـــدد مــجـــتــمـــعــات
مـــتــحـــضــرة وحـــتى مـــتــخـــلــفــة

أوفقيرة.
إن مايـقصد بـالتسـجيل الصوتي
هو(تسجيل األصـوات باستعمال
أجــهـزة الـتــسـجـيـل عـلى شـرائط

الـدولـيـة الـتي تـؤكـد عـلى حـقوق
االنسان)) إنتهى 

فـيـد ذكـره أن طـرق األثـبات مـن ا
في الـقــانـون الـعــراقي تـقـسم من
حـيث قـوتــهـا الى طـرق ذات قـوة
مـطـلـقـة كـاألدلـة الـكـتـابـيـة وطرق
ذات قــوة مـــحـــددة كـــالـــشـــهــادة
ـعـايـنـة والـقــرائن الـقـضـائـيـة وا
واخلـبرة والـى طـرق مـعفـيـة من
االثـــبــات وهي اإلقــرار والــيــمــ
احلــاسـمـة والــقـرائن الـقــانـونـيـة
وطــرقـــإ إثــبــات قـــاصــرة وطــرق
مـتـعـديـة والـطـرق القـاصـرة هي
التي ال تـعـتـبـر حـجة إال عـلى من
صـــــدرت مـــــنه وهـي الـــــيـــــمـــــ
ـتــعــديـة واإلقـرار أمــا الــطــرق ا
فـتعـتـبـر حجـة قـبل الـكـافة وهي
ـعـدة مـقـدمـا والـبـيـنـة الـكـتـابـة ا

والقرائن.
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لـعل احلــدث األغـرب في  قــضـيـة
ـسـلح الــتـنــظـــــــيم الــشـيـوعـي ا
(عـام 1998) هــو مــاذهــبت ألــيه
مــحـكـمــة أمن الـدولـة الــعـلـيـا في
مــصـر إذ قـضت بـأهـدار (رفض )
سـتمـد من الـتسـجيالت الـدلـيل ا
الـصــوتــيـة كــونـهــا جــرت خالفـاً
للضوابط والضمانات التي نص
عليها القـانون كما قضت محكمة
النقض أن  بطالن التسجيالت ال
نع مـن األخذ بعـناصـر االثبات
ـؤديـة الى ــسـتـقــلـة وا االخـرى ا
الــنـــتــيــجــة الــتـي اســفــر عــنــهــا
الـتسـجيل  لـقد أعـطى هذا الـقرا
رتـوجهـا من الـقـضـاء  بـأن قـبول
الدليل الصوتي يجب أن ال يكون
مطـلـقا بـل البد من تـقـييـده بـعدة
قــيـود فــنـيــة وقــانـونــيـة تــضـمن
سالمة الوصول إلى الدليل وعدم
إنــتـهـاك احلـريـات الــشـخـصـيـيـة
وحـــرمــة احملــادثــات الــهــاتــفــيــة

برر وغير مبرر. والشخصية 
وبـشكل عـام فأن أهم تـلك القـيود
(الفـنـية والـقـانـونيـة) الـتي يجب
..ضــرورة مـــراعــاتـــهــا هي / أوالً
سجل يعود التأكد من الـصوت ا
ـــــــــتـــــــــهـم  ذاتـه مـن خالل إلـى ا
األسـتـعــانـة بـاخلـبـيـر اخملـتص 
وأن يــكــون الــتــســجــيل قــد رسم
ة من بدايتها صورة كاملة للمكا
حــــتى نــــهــــايــــتـــهــــا ألن بــــعض
الــعالمــات الــفــارقــة عــنـد بــعض
األشخـاص  تؤثـر في صوته مثل
¨و فـقـدان بعض ˙الـشـفة  عرض 
األسنـان األمامـية وعيـوب النطق
ـيزاً الـذي  يـجـعل من الـصـوت 
/ ثــانـيــاً .. بـطالن الــتـســجـيالت

احملــاكــمـات اجلــزائــيـة الــعـراقي
ــــشـــــروعــــة في عــــددت األدلـــــة ا
االثـبـات اجلنـائي صـراحـة فضال
عن األدلـة الــتي يـقـرهــا الـقـانـون
بـــالـــقــول " حتـــكم احملـــكـــمــة في
الـدعــوى بــنـاءاً عــلى إقـتــنـاعــهـا
الـــذي تـــكــون لـــديـــهـــا من األدلــة
ــــقــــدمـــــة في أي دور من أدوار ا
الـــتـــحــقـــيق أو احملـــاكـــمــة وهي
األقــــرار وشـــــهــــادة الـــــشــــهــــود
ومـحـاضـر الـتـحـقـيق واحملـاضـر
والــكــشــوف الــرســمــيــة االخــرى
وتــقـــاريــر اخلــبـــراء والــفـــنــيــ
ـقررة والـقرائن واألدلـة االخرى ا
قــانـونــا ". ومن الــطـبــيـعي أنه ال
ينـسـجم مع الـتشـريع الـقـول بان
الــقـــانــون الــعـــراقي قــد أعـــتــبــر
الـتسـجـيل الـصـوتي الـهـاتفي أو
مــطـلق الــتـســجـيل الــصـوتي من
ـــقـــررة قـــبـــيل االدلــــة االخـــرى ا
ـا يؤكـد وجهة الـنظر قـانوناً و
هـذه أن قانـون السالمـة الوطـنية
ـادة 12 الـعــراقي قــد أجــاز في ا
مــنه مــراقـــبــة وســائل االتــصــال
الـسـلـكـيـة الالسـلـكـيـة في أضـيق
احلـــدود. وهــو مـــا يــدل عــلى أن
االصل في الـتشـريع العـراقي هو
رفض مـختـلف وسائل الـتسـجيل
ـــراقـــبـــة في أو الـــتـــنـــصـت أو ا
االثـبـات اجلـنــائي. ومع ذلك فـأن
ــــــادة (74) مـن قــــــانــــــون نص ا
أصـــول احملــاكـــمـــات اجلــزائـــيــة
الــــعــــراقي قــــد نـــصـت عـــلى "اذا
تـراءى لـقـاضي الـتـحـقيـق وجود
أشـياء أو أوراق تـفـيـد الـتـحـقيق
لـدى شخص فـله أن يأمـره كتـابة
ـهـا في مـيـعـاد مـع وإذا بـتـقد
تـثل لهذا األمرأو اعتـقد أنه لن 
أنه  يخشى تهريـبها فله ان يقرر
إجـراء الـتـفـتـيش.." وظـاهـر نص
ـادة على نـحو من االطالق هذه ا
بحيث يوحي باستيعاب مختلف
االشــيــاء الــتي تــعــ في إظــهـار
احلـقـيــقـة في الـتــحـقـيـق ومـنـهـا
الـــتــــســـجــــيل الــــصـــوتي اال أن
ـشـرع الـعـراقي في الـواضح أن ا
هـذا الـقانـون كان عـلى إسـتحـياء
من ذكر هـذه الـوسـيلـة الـتي تـعد
الـــيـــوم واحـــدة مـن أهم وســـائل
االثبـات بل واحدة من اكـثر أدلة
االثـــبــــات إثــــارة لــــلــــمـــشــــكالت
ـا جعل منه قانونا االجرائية.. 
مـتـسمـا بسـمـة رفض هذا الـدليل
من االدلـــــــــة اقــــــــرب مـن كــــــــونه
مستـوعباً له. سيمـا اذا علمنا ان
تــلـك الــوســيــلــة غـــيــر مــقــبــولــة
ـــواثــيق ــوجـب الــدســـتــور وا
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بـاإلضـافـة إلى ارتـفـاع درجـة احلــرارة في مـنـطـقـة الـشـرق األوسط
التي إعتاد عليها الـناس وفي بعض دول أوربا التي جتاوزت درجة
احلرارة األربعـ فكان إعـالن حالة طـوار غير مـسبـوقة منـذ أكثر
من نــصف قــرن لــلـتــعــامل اإلنــســاني والــوقــائي مع هــذا اإلرتــفـاع
ا هو قرونـة باخلوف  األربعيني عـشنا حاالت لـها فِعْل الدهـشة ا
أعـظم من الـذي عـشـنـاه وتـرك فـي الـنـفـوس مـخـاوف من أن يـتـطـور
العـنف وثـقافـة الـرصاص والـديـنامـيت والـكالم اخلـالي من األصول
إلى ما قد يصبح هذا العنف هو لغة التعامل في اآلتي من الزمن. 
بداية احلاالت كانت تلك العمليـة الهمجية إلحراق سهول في سوريا
والعراق كـان الناس في إنـتظار حـصيد قـمحهـا وشعيـرها وبذلك ال
خــوف من اجملــاعــة مــا دامت احلــنــطــة مـوجــودة واإلهــراءات مألى

واألفران جاهزة للخَبْز.
 ثم إذا بـــنـــيـــران داعـــشـــيــــة حتـــول إلى رمـــاد حـــقـــول الـــســـنـــابل
نـاجل إذا إقـتضى ـنـتظِـرة حـصْدهـا بـالطـرق احلـديثـة وبـا الذهـبـيةا
األمـر ونـقْــلـهـا إلـى بـيـادر اخلــيـر.. فـإلى األكــيـاس ثم الــتـخـزين في
ــطـاحن. لـيـست أمـراً مـسـتـغـرَبـاً اإلهـراءات بـعـد تـأمـ مـتـطـلـبـات ا

احلرائق في أيام الصيف. 
ومـثل هــذا األمـر يــحـدث حــيث هــنـالك غــابـات وبــسـاتــ سـواء في
كالـيـفـورنـيا أو أوسـتـرالـيا أو في غـابـات الـصـنوبـر واألشـجـار على

ثال ال احلصر.  أنواعها في لبنان. وهذا على سبيل ا
ونقـول إن األمر لـيس مسـتغـرَبـاً على أسـاس أن لنُـزهات الـناس في
األزمان الصـيفـية بـالذات متـطلـبات من بيـنهـا إشعـال النار من أجْل
شراب سـاخن أو للـشـواء وحديـثاً لـتـأم جـمرات جلـلـسات تـدخ

الشيشة.
سـتغـرَب هو أن  وتكـفي شرارة حـطـبة إلحـداث حريق. لـكن األمـر ا
ـتعـمـد فـعل إجرام شـأنه شـأن عـملـيـات الـتفـجـير يصـبح اإلحـراق ا
بحزام ناسف في جمْع من الناس الـعادي أو برجال األمن يقومون
تعمد هنا هو األقل بدورية لإلطمئنان على حياة الـناس. واإلحراق ا
كلفة فـضالً عن أن األذى يصيب ماليـ وليس فقط أفراداً ذلك أن
أطنان القـمح التي ستـنشأ عن حـصيد السـنابل قبْل إحـراقها كانت

الي من الكبار والصغار.  ستصبح مصدر غذاء 
وعمـلـيـاً إن اإلحراق الـداعـشي أحلق األذى بـأربـع مـلـيـون سوري
ـعدل أربـعة وعراقي كـرقم إفتـراضي وتـقريـبي يسـتهـلك كل مـنهم 
أرغـفـة في الـيـوم الـواحـد. وحـيـث أن الـداعـشـيـة لم تـنـدثـر وإن كـان
ـاضي (25 يـولـيــو/ تـمـوز الـرئــيس تـرمب تــبـاهى يــوم اخلـمــيس ا

2019) في إحتفالية تنصيب وزير الدفاع األميركي اجلديد بأنه 
ــة إحـراق الـقــضــاء عـلـى "داعش" في ســوريـا والــعــراق فـإن جــر
احملاصـيل الـتي أشـرنـا إليـهـا تـسـتوجب أقـصى درجـات الـتـنبه من
لتهب حرارة كأن يستهدف عمليات داعشية تتم في هذا الـصيف ا
الدواعـش محـطـات الـكـهربـاء الـرئـيسـيـة أو مـحـطات الـتـحـويل كـما
يكفي ذات ليل تقطيع أسالك لتعطيل التيار الكهربائي في مناطق. 
ـسـتـطـيـر. ثـاني احلـاالت هـو ذلك الـفعل وقـانا الـله مـن هذا الـشـر ا
ـا بـتــدبـيـر إسـرائــيـلي. فـفي زمن الــغـطـرسـة الـداعـشي الــغـرض إ
اإلســرائــيــلــيــة بــأقــصـى درجــاتــهــا جنــد اجلــرافــات تــدمــر بــيــوتــاً
لفلسطيـني  تعميـرها بجهد فلسـطيني وعلى أرض فلـسطينية أباً

عن جد. 
وإلى هـنـا يـبــدو األمـر طـبـيـعــيـاً مـا دام اآلمـر واجلـارف إســرائـيـلـيـاً
وحتديداً نتنيـاهوي النوايا الـشريرة والعدوانـية وما دام الخشية من
قـرار إدانـة يُصـدره مـجـلس األمن فـي حـقه ألن هـذا الـقرار مـوضع
رفْض من أمــيــركـا احلــاضــنــة إلسـرائــيل الــغــافــرة لـهــا أخــطــاءهـا
ـتفهمة أسلـوب جرّافاتها حتول وخطاياها السـاكتة عن جتاوزاتها ا

منازل فلسطيني إلى أنقاض. 
رة بـالذات لو أن يـد (الفيتـو) األميركي ـرء يتمـنى هذه ا ولكم كان ا
نع صدور بيان لم ترتفع دون سائـر األيدي يوم األربعاء 24 يوليو 
ا فقط وسَّع ال يهدد إسرائيل بالويل والثبور وإ من مجلس األمن ا
ــتــحـدة وهـي الـكــويت يــنــدد وتـعــبــر الــدول الــصــديـقــة لــلــواليــات ا
واندونيـسيـا وجنوب أفـريقيـا التي صـاغت مسودة الـبيـان عن القلق
البالغ والتحذير من أن عملية الـهدم تقوض السعي للحل الذي يقوم
على الدولتيْن. وحتى عندما جرى تعديل على مسودة البيان وبحيث
كن أن يستوجب احلذر فإن يد (الفيتو) بقيت ا  أن لهجته خلت 
ـوعود يـحتـاج على األقل نـوعاً من تـخفيف مع أن "احلل الصـفقة" ا
ا شرعة إغتصاب مارسات إسرائيل الـعدوانية وكأ هذا التسليم 

حقوق الشعوب" تتقدم على "شرعة حقوق اإلنسان". 
لعل خطوة مـا تصدر عن إدارة الـرئيس ترمب بـعد أن تطـمئن نفسه
إلى أن الواليـة الـثانـيـة باتت بـالـيد ثم يـعـزم ويتـوكل ويـطـرح "صفـقة

العصر" بصيغة ومضمون ال يكون فيها الفلسطيني في خُسْر. 
وبـذلك يـصـبح إرتـضــاء الـعـربي من إرتـضـاء الـفــلـسـطـيـني. وتـبـقى
احلـالـة الثـالـثـة وهي خـاصـة بـلـبـنـان دون غـيـره ذلك أن الـلـبـنـانـي
عاشوا طـوال معـظم أيام شـهريْ يونـيو ويـوليـو إحتفـاليـات ال نظـنها
حتـدُث في ديـار آخـرين وهـي أنه كـلـمـا وجـدت عــائـلـة أن إبـنـهـا أو
إبنـتـهـا فازا في الـشـهادة اإلبـتـدائـية أو الـتـكمـيـلـية أو الـثـانويـة تـبدأ

فرقعات التي لبعضها قوة صوت الرصاص احلي. إطالق ا
 وحيث أن الناجح من اجلنسيْن في اإلمتـحانات النهائية باأللوف
دن الـكـبرى فـإن أصوات يتـوزعون عـلى بـلدات وقـرى إلى جـانب ا
فرقعات في ساعات نهارية وليلـية تبعاً إلعالن النتائج كانت تنتقل ا
ـبتـهـجـ بفـوز األبـناء من مكـان إلى مـكـان حيـث بيـوت الـساكـنـ ا
والـبنـات بـشـهـادات يـعـلم الـله وحـده إذا كـان ما سـمـعه الـلـبـنـانـيون
كـابدون في أكـثريـتهم وضـعاً إقـتصـادياً ومـعيـشيـاً بالغ اخلـطورة ا
من رئـيـسـهم اجلـنـرال مـيـشـال عـون يـقولـه يـوم األربـعاء 24 يـولـيو
ستقبل والتوق سيتحقق وبالتالي ستنـحسر هواجس اخلوف من ا

إلى الهجرة. 
وللـتـذكـيـر فـإن القـول الـرئـاسي هـذا كـان أمام 150 طالـبـاً من 30
جامعة حضروا إلى القصر الرئاسي وقال اجلنرال الذي لم يحسم
أمر عقْـد جلـسة مـؤجلة  —معـطَّلـة جمللس الـوزراء إنه سيـسلم خـلَفه

ا هو عليه اليوم". "وطناً أفضل بكثير 
فـرقعـاتي? هل هـو لتـفـريج ما في الـصدور من اذا هـذا اإلبتـهـاج ا
ـتأصلة في النفوس والرديفة للسالح الهموم. أم إنها ثقافة العنف ا
تفلت وفي نـهاية األمر تـسود ظاهرة الـشر وأفعال األشرار. ومَن ا

. يعش يرَ

الـــعــــــــــــراق هـــذا يـــعــــني بـــات
الــــــعـــــــــــــراق في صــــــلـب األمن
الـــقــــومـي األمــــــــيــــركـي وبـــات
الـعراق لـيس مـحـتال فـحـسب بل
ان قـــــرار احلـــــرب والــــســـــلم في
ـتـحدة الـعـراق يعـود لـلـواليـات ا

فقط !!
 بـــحـــيث يـــقـــود هـــذا الـــقـــانــون
وحــــيـــثـــيــــاته الى مــــنع تـــكـــرار
(الـــفــــــتـــوى) فـي الـــعـــراق مـــثل
(فــتـوى اجلـهــاد الـكــفـائي) الـذي
ــرجـــعــيــة حملــاربــة اعـــطــــــــته ا

داعش !!.
فــــــمـن خالل هــــــذا الــــــقــــــانـــــون
بـاستطـاعة امريـكا منـعه وإيقافه
بــحـــجــة انـه يــزعـــزع أســتـــقــرار

العراق !!.
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ولـكن أخـطـر مـافي هـذا الـقـانـون
هــو مـــنع أي مـــواطن وجــمـــاعــة
وحـركة وعـشيـرة وحزب وفـصيل
ونخـبـة من الـتـظاهـر أو الـتـحرك
ـتــحــدة أو ضـد ضــد الــواليــات ا
األحـــــتالل أو ضـــــد الـــــقـــــواعــــد
الــعــســكــريــة أو ضــد احلــكــومــة
سـوف يـعـتـبـر مـزعـزع ألسـتـقـرار
الــعــراق... وبـــالــتـــالي يــنـــشــمل

طاردة واالعتقال !!. با
ـــان فـــالـــكــــرة في مـــلـــعب الـــبـــر
الــعـراقـي وفِي مــلــعب الــقــضـاء
الـعراقي   واحلـكـومـة الـعـراقـية

لنجدة الشعب العراقي !
ألن هذا الـقـانـون يتـيح لـلـواليات
تحدة اعـتقال ومطاردة وسجن ا
 اَي عــراقي مــهـــمــا كــان مــوقــعه
ودرجـــته في اجملـــتــمـع والــدولــة
بحجة زعزعة أستقرار العراق ...
بـــحـــيث يـــتـــيح حـــتى اعـــتـــقــال
ومـطـاردة عـشـيـرة كـامـلـة بـحـجة
زعـزعـة أسـتقـرار الـعـراق وسوف
يـتم اعــتـقــال حـتى الــصـحــفـيـ
واالعـالمـــيـــ  جملــــرد مـــقـــال او
مـوقف يُتـهم من خالله الصـحفي
واإلعالمي  بأنه يـزعزع أسـتقرار

العراق !!!.
فالبــــــد مـن مــــــوقـــف شــــــعــــــبي
وحكـومي ضد هذا الـقانون الذي
سـيـكـمـم أفـواه الـشـعب الـعـراقي

تماماً  !!.
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الـتي تــمت عن طـريق إســتـخـدام
الــتـحــويــر أوأيـة من الــتـقــطــيع 
وســـــائـل احلـــــيــــــلـــــة واخلـــــداع
تـحدث إلى احلديث وإستـدراج ا
في مسائل لم يكن ليدلي بها لوال
هـذه الـوسـائل كمـا لـو  ايـهامه
ـتحـدث معـه ضابط شـرطة بـأن ا
أو صــــديـــقـه الـــذي يــــســــر إلـــيه
بـاألسرار وغـيـر ذلك/.ثالـثاً: ومن
ـعـاييـر التي تـلفت األنـتبـاه هو ا
مـاذهـبت بـعض الـتشـريـعات إلى
ــكــان الـذي ــعــيــار ا االعــتــداد 
جـــرى فـــيه تـــســــجـــيل احلـــديث
ورفـض ذلك الـــذي  فـي مـــكـــان
خـــــاص ال ســــــيـــــمــــــا في اطـــــار
الـتسـجـيالت الـتي تـتم بـواسـطة
الـهـواتف الــنـقـالـة ألنـهـا هـواتف
شـخصيـة محمـولة وبـالتالي من
ـكان الذي جرت الصعب تـمييز ا
فــــيـه تــــلك األحـــــاديث بل وعــــدم
ـــــكــــان اذا مـــــا قــــورن جــــدوى ا
ـعــيـار طــبـيــعـة احلــديث الـذي
جـرى تـسـجـيـلـة./رابعـاً ..أن يـتم
احلــــصــــول عـــلـى الـــتــــســــجـــيل
ــــتــــحــــدث دون ــــحض إرادة ا
إكــراه أو تــأثــيــر مـن الــقــائم به
ودون إسـتـخـدام أيـة وسـيـلـة من
وســائـل اخلــداع  واحلـــيل غـــيــر
ــشـروعــة./خـامــسـاً.. أن يــكـون ا
إســتــعـــمــال جــهــاز الـــتــســجــيل
ــعــرفــة اجلــهــات الــقــضــائــيــة
أوحتت اشرافـها مع تسـبيب أمر
الــــتـــســــجــــيل ويــــتــــضــــمن ذلك
الــتــســبـــيب بــيــان الــدالئل الــتي
ـتهم ومـدى كفـايتـها قـامت ضد ا
ـــتــوخــاة من وبـــيــان الــفـــائــدة ا
األجـراء وال مـانع من قــبـول هـذه

الــوســيــلــة في االثــبــات مــتى 
إحـاطتهـا بالـضمانـات القانـونية
الـكــافـيـة الـتي تــكـفل عـدم إسـاءة
إســتــخــدامــهـا أو الــتــعــسف في

إستخدامها.
مــــسك اخلــــتــــام من كـالم االمـــام
الـسـجـاد (ع )في رسـالـة احلـقوق
عن حق  الـلـسـان إذ يـقـول (وأمـا
حـق اللـسـان فـإكـرامه عن اخلـنى

وتعويده _الكالم الفاحش _
عــلى اخلــيــر وحــمـلـه عـلى األدب
ـوضع وإجــمــامه _إراحـته _إال 
نـفـعة لـلـدين والدنـيا احلاجـة وا
وإعـفــاؤه عن الـفـضــول الـشـنـعـة
الــقـلــيـلــة الــفـائــدة الــتي اليـؤمن
ضـررهـا مـع قـلـة عـائـدتـهـا ويـعـد
شاهد العقل والدليل عليه وتزين
الـعـاقل بـعـقـله حـسن سـيـرته في
لــسـانـه والقــوة إال بـالــلـه الـعــلي

العظيم .         


