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لــيس من الــيــســيــر االقــتــصـار عــلى
صـطـلح "األزمة" ذلك تعـريف واحـد 
ــصــطـلح الــقــد في االســتـعــمـال ا
واألكثـر شـيوعـاً في عـصرنـا الراهن
األخذ بـالتـوسع في مـعنـاه مع الزمن
لــيـــصـــبـح ذات تـــعــاريـف مـــتـــعــددة

وليتسم بالشمولية والتنوع.
ففي أدبـيـات السـياسـة تـعني: "حـالة
أو مــشــكــلـة تــأخــذ بــأبـعــاد الــنــظـام
الــسـيـاسـي وتـســتـدعي إيــجـاد قـرار
ـواجـهـة التـحـدي الـذي تـمـثـله" أما
في االقــتـــصــاد فــهي: "انــقــطــاع في
مــســـار الــنـــمــو االقـــتــصـــادي حــتى

انـخــفـاض اإلنـتــاج". وقـد جـاءت في
عنى الفوضى العلوم االجـتماعيـة 
الـــــتي تـــــعــــانـي مــــنـــــهــــا الـــــنــــاس
واحلكـومات والـدول. وتُعـرَّف األزمة
ـهـا تــعــني: "تــهـديــدًا خــطـرًا عــلى أنـَّ
متوقعًـا أو غير مـتوقع ألهداف وقيم
ـــتـــلــكـــات األفــراد ومــعـــتـــقــدات و
ـنـظـمــات والـدول والـتي حتـد من وا

عملية اتخاذ القرار".
وفي كــتـاب بــعـنــوان "إدارة األزمـات
السـياسيـة واستـراتيجـيات الـقضاء
عـلى األزمـات الـسـيـاسـيـة الـدولـيـة"
ـتـخصص في ي ا للـبـاحث واألكاد

الــعـلــوم االسـتــراتـيــجـيــة واإلداريـة
الدكتور محمد سرور احلريري يقول
إنَّ عـملـيـة إدارة األزمة تـتـطـلب عددًا
من األمور من بـينهـا أن يكـون هناك
إدراك بأن هـنـاك أزمـة ومهـمـة فريق
األزمة بـاألسـاس تتـمـحور حـول عدد
ـــهــام مـن بــيـــنـــهـــا: الــتـــنـــبــؤ من ا
ــشـــكالت اخملـــتــلـــفــة بـــاألزمـــات وا
ووضع بــــدائل لـــهــــا ووضع خـــطط
مــسـتـقـبـلـيــة مـتـكـامـلــة لـلـتـعـامل مع
األزمـات وتـوجــيه الـنـصح واإلرشـاد

للمسؤول كلّ في مجاله.
وهنـاك مـناهج مـختـلـفة لـلتـعامل مع

األزمــــات وتُـــقـــسم إلـى اجتـــاهَـــيْن:
األول سـلبي يـعـتـمد إمـا عـلى إنـكار
وجـــود األزمــة وجتـــاهل الـــتـــعــامل
معهـا أصالً أو على الـضغط علـيها
ـنافـذ الـتي تؤدي ومحـاصـرة كافـة ا
إليها وعزلها عن العوامل التي أدت
إلـــيــهــا أو تــشــكــيل جلــنــة خــاصــة
لــلـتــعـامل مــعـهــا بـشــكل يـؤدي إلى
تــضــيــيـع وقت طــويل في الــتــعــامل
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ـنهج اإليجابي نهج الـثاني هو ا وا
في التعامل مع األزمة عبر االهتمام
باجلـوانب الـسيـاسيـة واالجتـماعـية
في الـدولــة ومـعـاجلـتـهــا وتـشـجـيع
ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة واجملـتـمـعـية ا
وتـفتـيت اجلـوانب الـسلـبـيـة لألزمة
وتـشـكـيل فـرق عـمل مـخـلـصـة تعـمل
عـلى إيـجـاد حـلـول نـاجـحة لـألزمات
الـــتي تــواجه الـــدولــة بــشـــكل فــني
ومــــــخـــــــلص كــــــذلـك مــــــحــــــاولــــــة
امــتـــصــاصــهــا وتــغــلــيب مــصــالح
ــواطــنـ واالهــتــمــام بــاجلـوانب ا
االقـتــصـاديـة والـثـقـافـيــة لـلـمـجـتـمع
وتـطـويـرهــا بـحـيث يـكـون اجملـتـمع
عامالً مساعدًا على معاجلة األزمات.
وألنَّ لإلعـالم أهـــــــمـــــــيـــــــة في إدارة
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األزمـات بل له دور مــحـوري ومـؤثـر
الســيـمــا مع األحـداث الــسـاخــنـة إذ
يـسـتــطـيع الـتـأثـيــر بـشـكل مـلـحـوظ
سـلــبـاً أو إيـجـابــاً حـسب احملـتـوى.
ــطــلـوب من اإلعالم ومن الــبـديــهي ا
نـهج علمي هو التـعامل مع األزمـة 
وليس من خالل سـياسـة الفعل وردّة
صير الفعل وحـينما يـتعلق األمـر 
الـــوطن ومــــحـــاولــــة زعـــزعــــة أمـــنه
واستقراره وجره الى حافة الهاوية
ـارسـة الدور فيـنـبـغي على اإلعالم 
االيــــجــــابي والـــتــــوعــــيـــة في إدارة
األزمـــــــات وأهـــــــمـــــــيـــــــتـه مـن خالل
ـسـؤولــيـة الـتي يـتــحـمـلـهـا اإلعالم ا
الـــواعي; لــــذا يــــطـــلـق عـــلــــيه إعالم
ى "إعالم األزمــــــات أو مـــــــا يـــــــســــــمـَّ

." واجهة وإعالم الطوار ا
إنَّ أي أزمــة تــتــطــلب اســتــخــدام كلّ
وسـائل االعالم إلعـداد مـنـاخ إعالمي
للمـواجهـة ويكون له أثـر في  جميع
ـــرحــلــة مـــراحل األزمـــة ابــتـــداءً بــا
ـتــمــثــلــة بـظــهــور مــشــاهـد األولـى ا
ومـواقف تـشـيـر إلى احـتـمـال حدوث
ـــــا يــــســـــتــــوجـب احلــــذر األزمــــة 
واالســــــتـــــعـــــداد مع وضـع اخلـــــطط
نـاسـبة وتـتـلخص مـهـامه في هذه ا
رحـلة بقـياس الـرأي العام ومـعرفة ا
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بنـاء األوطان حكـمة واحلـكمـة صفـة جامـعة وصـفة حـاكمـة ايضا.
ـعـرفـة لـتـحـقـيق هي بـصـيـرة وعـدل واسـتـثـمـار الـذكـاء واخلـبـرة وا
اخلـيـر مـثـلـمـا هـي فـهم عـمـيق لـلـتــسـامح والـتـوازن ونـاجت جلـمـيع
عـرفـيـة والـعلـمـيـة الـتي حتول العـمـلـيـات العـاطـفـيـة واالجتـمـاعـيـة وا
اخلـبــرات الى حــكــمـة. واحلــكــيم يــفـكــر بــالـعــقل وله الــقــدرة عـلى
االسـتـقـراء واالستـنـتـاج بـفـكـر مـتـزن وهـاد وهـو مـبـتـكـر لـلـحـياة
ومتـأمل لهـا بـعمق وصـاحب قـرارات عقالنـية تـتـجسـد في االزمات
ـطيـتهـا. كم من حـاكم عربي أكثـر منـهـا في حاالت ركـود احليـاة و
لــبس رداء احلـكــمــة وحــافظ عــلى وطــنه من اعــاصــيـر الــســيــاسـة
الرعـناء ومـن شبق الـسلـطـة وملـذاتـها وجنـاستـهـا وكم وطن عربي
ابـتــلـعه الــزمن وانـدثــر في حـواشي األرض وفــقـد بــريـقه وجــمـاله
وخـيراتـه بسـبب حـاكـم جاهـل وأرعن واي وطن هـذا الـذي حاكـمه
ـوت واالحـزان. مـراهن وأهـله رهـائن وأي وطـن هـذا الـذي هـواؤه ا
هكـذا يذكـرنا الـيـوم سلـطان قـابوس بـاألوطـان واحلكـمة عـندمـا كان
حيـا مثـلمـا يذكـرنا بـها وهـو يودعـنا بـحكـمة الـبسـاطة والـتواضع
كـأننـا نـكـتـشف زمـانـا لـيس زمـانـنـا ومكـانـا لـيس مـكـانـنـا وحـكـمة
ـكـان بالـدهشـة كأنـنا وته عـبقـرية ا ليـست حكـمـتنـا فاسـتنـطقـت 
نـدخـل الى زمن آخــر ونـخــرج من مــكـان جــديـد يــتــلـون بــعــبـقــريـة
األفعال لنستيقظ على دهشة متأخرة لنرى أنفسنا أمام صرح من
ودولــة اإلنـسـانـيـة والــسالم والـتـسـامح صـروح الـنـمــاء والـتـحـديث 
واإلخاء ودهـشـة حلكـيم صـنع بـلدا ال يـشـبه اال نفـسه ومـدرسة ال
تـشبـه اال نفـسـهـا وانـسـانـا ال يـشبـه اال نفـسه بـالـتـسـامح والـطـيـبة

والهدوء والصداقة للجميع. فاحلر يحرر.
فأي خسارة هذه الـتي خسرتهـا أوطان العرب برحـيل احلكماء مثل
زايد وقـابـوس رحـمـهـما الـله هي خـسـارة عـربـيـة بامـتـيـاز ان نـفـقد
آثـر والعقل واحلـكمة اال احلكمـاء في الزمن الـصعب زمن اندثـار ا
ما نـدر فـهـنـاك اوطـان تنـتـهك كـرامـات الـبـشر بـالـقـتل واالخـتـطاف
والتجويع والفقر وتنام الشعوب على قهر اجلوع واستبداد احلاكم
اجلـاهل والـبـلـيـد ونـتـفـقـد احلــكـمـة لـتـضـيع األوطـان وتـخـتـفي من
فـأي خـسارة تـخـسـرها األوطـان بـذهاب خرائط الـوجـود اإلنـساني 
لكن االمل لن يفقد في وطن احلكماء  احلكيم وبقاء البليد االرعن 
يـتها ألنها مصابة وراثياً فاإلمارات تتباهى بحكمتـها وتنميتها وعا
بـحكـمـة زايـد وتـسـامـحه ونبـله وعـطـائه وهي قـدوة األوطـان الـعـربـية
ـعرفي  حترك بالتـنميـة وباقتـصادها الـرقمي اجلديـد ومجتـمعها ا
مثلما ننتـظر من عمان احلكمة ان ـستقبليـة  الساكن بزالل رؤيتها ا
واخوة في الوطن والتاريخ تسيرعلى نهج قابوس ببريق عربي اكبر 
ـطمـئـنـة ترجع الـى ربهـا راضـيّة ـوت حق وواجب والـنـفس ا  نعم ا
مرضـيّـة لكـنـنّا ونـحن نـودع احلكـيم واإلنـسان نـشعـر بـاحلزن وألم
الـفـراق فـقـد رحل عـنـا قـائــد هـذا الـوطن تـاركـاً لـنـا ذكـرى مـعـطـرة
بـتـراب الــوطن ونـخـله ومــسـاجـده وحـدائق الــيـاسـمــ فـيـهـا األمل
اء دن كانت صحراء قاحلة تبكي ا لألبناء وحكمة األفعال واأليام 
والزرع واإلنسان ولتتـحوّل كثبان الرمـال إلى عناقيد عنب ورطب
ن استنطق الوردة وبسات للزهور وبـيوتاً للعلم واإلبـداع فطوبى 
في الـرمـال وفـجـر إبـداعـات اإلنــسـان من وسط الـصـحـراء وجـعل

دن وقبلة العالم. دنيا عمان درّة ا
حزننا كبير وعميق حينمـا غادرنا جسديّاً وكان غزيراً كالبحر في
عطائه ومحبته لألبنـاء فما أعظم اخلير الذي خـلفه لنا سيد الوطن
وما أعـلى البـنـاء الذي أجنـزه وما أجـمل احلـكمـة الـتي غرسـها في
تـراب الـوطن ومـا أجـمل الـدروس الـبـلـيغـة الـتـي تركـهـا لألبـنـاء في
مواجهة الـزمن بإجنازه في فتـرة قياسيـة دولة عصريّـة شامخة ما

لم تنجزه دول في أحقاب ودهور.
عـلم والتـاريخ هو احلـكـيم في أمة ابـتعـدت عن احلكـمة إن قابـوس ا
في هذا الزمن الرد فمن يبني دولـة عصرية في زمن الصراعات
كن أن يـكون إالّ حـكيـماً وفـيلـسوفـاً وشاعـراً في إجنازاته فـقد ال 
أعطى قابوس الوطن الشيء الكثير فأصبح قابوس الوطن والوطن
قابـوس فجـعله سـاحة لـلـتسـامح واحملبـة واألخوة وصـوت احلكـمة
وذجـاً للـبناء واالتزان حـتى أصبح وطن عـمان حـكمـة لآلخـرين و
ـواطـنـيه اال بـاحلروب والتـنـمـيـة واحملبـة في عـصـر عـربي ال يـسمح 

وت والتخلف.  وا
يـا سيـد الـوطن والـقـلب والـكـلمـة مـهـمـا اخـتـلفـنـا واتـفـقـنا مـعك في
ـنـطق األبـيض او االسـود فـأن اجلمـيع لن يـنـسى حـكـمتك الرؤى 
وحنكتك وعقالنيـتك واتزانك وهدوءك رغم اعاصيـر شر السياسة
وعصـر زالزل احلـروب وبراكـ البـارود وعـزاؤنا أنك تـركت وطـنا
تلئ باليـاسم وشعـبا معطـرا برياح احلكـمة والطيـبة فأبقيت
وطـنــا صـاحلـا لــلـعــيش بـسالم ومــنـجــمـاً يــزن االالف االطـنـان من

تأصلة بالتاريخ.   حكمتك العمانية ا
أيهـا احلـكيم في وطن شـغـلت النـاس في حـياتـك بأفـعـال احلكـماء
وغـادرتـنـا جـسـديـا لـكـنـنـا مـازلـنــا نـتـسم نـسـائم الـوطن في حـكـمـة
احلـكـيم. في ذمـة الــله يـا يـاقـابـوس الـوطـن واحلـكـمـة يـا من عـشت
وذجـاً حـيـاً للـحـكـمة والـبـصـيرة الـتي أوصـلت وطن عـمـان إلى بر

حكمة األمان والسالم.

ـــعــلـــومــات اجتــاهـــاته وتــوفـــيــر ا
ـــواجـــهــة األزمـــة واتـــبــاع الـالزمــة 
تـــغــطـــيـــة إعالمـــيـــة (حتــلـــيـــلـــيــة)
ـرحلة وتفسـيريـة ونقديـة مروراً با
تـسمـة باالتـساع والـنمو الثـانيـة ا
ويــــخـــتـــلف فـــيــــهـــا دور اإلعالم عن
ـهـام ـرحـلـة الــسـابـقـة إذ يـقـوم  ا
منهـا: العمل عـلى استقـرار وتماسك
اجلـــبــــهـــة الـــداخــــلـــيـــة مــــقـــاومـــة
الــســلــوكــيــات الــســلــبــيــة وتــأكــيــد
الــسـلــوكـيــات اإليـجــابـيــة وضـرورة
إعــداد الــرأي الــعــام لــتــقـبّـل نـتــائج
ـرحـلـة األزمـة وغـيـرهـا. وانـتـهـاءً بـا
الثالثـة وهي مرحلة انـحسار األزمة
ويتغـير فيـها مهـام اإلعالم إذ يعمل
عـلى الـتـقـلـيل من أثـار األزمـات عـلى
عـنـوية لـلـمواطـنـ وازالة الـروح ا
األثـار السـلـبيـة لألزمـة ودراسـة أثر
األزمة عـلى التـرابط االجـتمـاعي ب
ـــواطـــنــ وتـــقــيـــيم مـــدى جنــاح ا
أجـهـزة اإلعالم اخملـتـلـفـة في الـقـيـام
بدورهـا أثنـاء األزمة. ولـكن غالـباً ما
ـعـاجلـة اإلعالمـية يـحـدث خـلل في ا

لألزمات والكوارث وتتمثل بـ:
 –الـتعـامل اجلـزئي واالنـتقـائـية في
نــقل احلــقـائـق والـوقــائع عــلى وفق

صلحة. ا
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اربيل

الذي ذكـر اوالً هـو اعلى او له سـلـطة
كون الذي يليه. على ا

ــادة( (90عــلى (يــتــولى 2- نــصت ا
مجلس القضاء ادارة شؤون الهيئات
القضـائية) اي انـها مهـمات ادارية ال
تـــــتــــعـــــدى الى صـالحــــيـــــة اصــــدار
القـرارات او االحكـام القـضائيـة التي
ـستقل هي مهـمة احملـاكم والقـضاء ا

الذي ال سلطان عليه اال القانون.
ـــواد (92و93) قــــد بــــيــــنت 3- ان ا
االحكام اخلاصـة باحملكـمة االحتادية
ــادة (94) نــصـت عــلى الـــعـــلـــيـــا وا
(قـرارات احملـكـمــة االحتـاديـة الـعـلـيـا
بـاته ومــلـزمـة لــلـسـطــات كـافـة) وان
قـانــون احملـكــمـة االحتــاديـة رقم(30)
لـسـنة  2005حـدد طـريقـة تـشـكـيـلـها
وانــعــقـادهــا ومــا جــرى بـعــدهــا هـو
وجود مسايـرة الوضع على اخلـلل ا

بالقانون.
4- جـــرت مـــحــــاولـــة اصالح اخلـــلل
عــــنــــدمــــا صــــدر قــــانــــون مــــجــــلس
القضاءاألعلى رقم (45) لسنة 2017
ـوجــبه مـنح مــجـلس الــقـضـاء و 
األعـلى اخــتـصـاص تـرشــيح أعـضـاء
احملكمة االحتادية الـعليا من القضاة

التمييز االحتـادية وقضاتها ورئيس
هـيــئـة االشـراف الــقـضـائي وتــعـيـ
الـقـضـاة وترقـيـتـهم ومـا الى ذلك من
سائل ذات الطبيعة االدارية حسب ا
ـادة(3) من قـانـون مـا نـصت عــلـيه ا
مـــجــلـس الــقـــضــاءاألعـــلى رقم (45)
لـــســــنـــة 2017 ولـــيـس من مــــهـــامه
الـتـصـدي لـعــمل احملـكـمـة االحتـاديـة
وتقريـر انعدام أحـكامهـا أو قراراتها
الن تـــلك االحـــكــام والـــقـــرارات بــاته
ولـــيس لــلـــمــجـــلس ايــة واليـــة عــلى
احملـكــمـة االحتــاديـة وذلك لـالسـبـاب

التالية:
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1- ان الـدسـتـور نص عـلى الـسـلـطـة
ــواد(87) و(88) الـــقــضـــائـــيـــة في ا
و(89) ونــصــهــا(تــتــكــون الــســلــطــة
الــقـضــائـيــة االحتـاديــة من مــجـلس
القضـاء االعلى واحملـكمـة االحتادية
العلـيا ومـحكمـة التـمييـز االحتادية
وجــــهـــاز االدعـــاء الـــعــــام وهـــيـــئـــة
االشـــــراف الـــــقــــضـــــائي واحملـــــاكم
االحتـاديـة االخـرى الـتي تـنـظم وفـقـاً
للـقانـون) وهذا الـترتـيب هو تـرتيب
ـكـون لـفـظي وشـكــلي وال يـعـني ان ا

يعـتـبر الـعـراق من أكثـربـلدان الـعالم
خرقـاً وانتـهاكـاً للـدستـور والقـوان
سواء من قـبل السـلطـة التـنفـيذية او
ـكن الـتـشــريـعـيـة او الـقــضـائـيـة و
حتـديــد أهم اسـبـاب تــلك اخلـروقـات
واالنـتــهـاكــات هـو انـه يـتم الــتـوافق
عليها سياسياً فيصبح واقعاً عملياً
وان كل مـا يـثـار بـصـدد وجـود خـرق
دسـتـوري او قـانــوني من عـدمه فـانه
يـــثــــار بـــســـبب خـالف ســـيـــاسي او

شــــخـــصـي فـــاذا حــــسم اخلالف 
الـــســكــوت عـن اخلــرق الـــدســتــوري
وكــــأنه لم يـــكن أمـــا اذا اســـتـــفــحل
اخلالف فـــان احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة
تــفــصل فـــيه بــعــدة طــرق االولى ان
تـمــسك الـعـصــا من الـوسط وكــأنـهـا
جـهـة حتـكـيم عـشـائـري تـريـد ارضاء
اجلميع اما الطريقة الثانية فهي ان
ن تـدقق في مـوازين الـقـوى فـتحـكم 
هـو أكـثـر قــوة وسـطـوة وتـأثـيـراً او
حتـكم وفـق الـسـيــاقـات الـدســتـوريـة
والـقـانـونـيـة حـسب اطـراف الـدعـوى

وضوع. وا
ان مهـمـةمجـلس الـقضـاء االعلى هي
تولى ادارة وتـرشـيح رئـيس محـكـمة
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بولندا

ذلك ,أمـريـكـا شـددت الـعـقـوبات عـلى
ـــهــمـــة قــبل إيـــران وهي اخلـــطــوة ا
الــضــربــة الــعــســكــريـة  ,إيــران تـرد
ســيـــكـــون ردنـــا مــدمـــراً وســـيـــطــال
إسرائيل إذا تعرضنا لعدوان  ,إيران
تـــعـــلـن ســـنـــغــــلق مـــضــــيق هـــرمـــز
ـصـالح األمــريـكـيـة في وسـنــضـرب ا
اخلليج الـعربي إذا تعـرضنا لـضربة
من األمـريـكـان أمــريـكـا تـغـتـال قـاسم
ــهــنـدس ســلــيــمــاني وأبــو مــهــدي ا
وإيــران تــتــوعــد بــرد يــزلــزل األرض
حتت أقــدام األمـــريــكــان في الــعــراق
نطـقة وإذا بردهـا خجوال ال يرقى وا
الى خــسـارتــهـا وال الى تــهـديــداتـهـا
عبـارة عن بضـعة صواريـخ لم تزلزل
ولم تـقـتل جـنـدي أمـريـكي واحـد ولم
يـــطـــال ردهــا مـــصــالـح أمــريـــكــا في
نطقـة ولم يخدش إسرائيل  ,وبات ا
الـعـالم يـسـمع هـذه الـسـيـنـاريـوهات
مــنـذ ســنــ لـكن ال أمــريــكـا تــضـرب
إيـران الـضـربــة الـقـاصـمـة وال إيـران
تـــرد وتـــضـــرب مـــصــــالح أمـــريـــكـــا
وحـلفـائـهـا  في اخلـلـيج أو إسـرائيل
رغـم الــعـــديــد مـن الــضـــربـــات الــتي
وجهـتهـا إسـرائيل لـلقـوات اإليرانـية
في سـوريـا  وال تـغـلق مـضـيق هـرمز
صـالح ب أمـريكا والسـبب اتفـاق ا
وإيران  ,فـإيـران تـريـد بـقـاء الـعـراق
ضـعيـفـا مـفكـكـا واكـبر مـن يعـوضـها
عن خـــســــائـــرهــــا من الـــعــــقـــوبـــات
األمريـكية و بـالعـملة الـصعـبة سواء
بــتـصــديـر مــنـتــجـاتــهـا الــصـنــاعـيـة
والزراعية والنـفطية وغيـرها للعراق
أو بـــغــــســــيل األمــــوال أو بــــأمـــوال

شطـرجن لألسف أحجارهـا سيـاسيو
اليوم اغـلبـهم عمالء لهـذا الطرف أو
ذاك وجـــلــهم فــاشـــلــون و فــاســدون
ولــصـــوص وظــلــمــة وقــتــلــة دمــروا
والالعبَ الـشـعب وخـانوا الـوطن  ,
األســاســيَــ عــلى الــرقــعــة أمــريــكـا
وإيــران هــاتــ الــدولــتــ جــعــلــتــا
األكـــثــــريــــة في الــــعــــراق والـــعــــالم
يعتقـدون أنهمـا عدوتان وان احلرب
بيـنهمـا  قاب قـوس أو أدني  وهذا
األمـــر لم يـــحـــدث ولن يـــحـــدث وقــد
ســخــرت أمـــريــكــا لـــلــتـــرويج لــهــذا
االعــتــقــاد  مـاكــنــة إعالمــيـة كــبــيـرة
ومتـفنـنـة تقـودها عـقول في ال (سي
أي أي)  وأصبح االعـتقـاد أكثـر قرباً
بـــعـــد احلــرب فـي ســوريـــا والـــيــمن
وتدخل إيران الواضح فيـهما ناهيك
عن التدخل الكبير في العراق والذي
بات اكبـر تأثيـراً ونفوذاً عن ذي قبل
والـكل يــتـرقب ويـنـتــظـر مـنـذ سـنـ
طــــويـــلــــة مــــا أوحـت به الــــدعــــايـــة
األمريكية أمريكا ستضرب إيران الن
ــســلــحـة إيــران تــدعم اجلــمــاعـات ا
واإلرهابية وتـتدخل في العراق وفي
حــــرب ســــوريـــــا والــــيــــمـن وتــــدعم
ــسـلـحــة في الـعـراق ــيـلـيــشـيـات ا ا
ولـبنـان الـتي يتـبع  حـزب الله فـيـها
إيران عقائديا وعسكريا ,إيران التي
يعتقد الكثيرون اعتقاداً خاطئاً أنها
تــشـكل خــطـرا بل تــهـديــدا لـلــوجـود
األمـريـكي في الـعـراق ودول اخللـيج
ولبنان وسوريا وتشكل تهديدا ألمن
إســــــــرائــــــــيـل وهــــــــذا وهـم وقـع به
الــكــثـيــرون واألحــداث تـثــبت خالف

الـعـراق هـذه األيـام واقع بـ قـطـبي
الرحى األمريكية اإليرانية وكل قطب
أشـد عـلـيه مـن األخـر فـأمـريـكـا الـتي
تريـده يسيـر وفق مسـاراتهـا ويعمل
وفق تــوجــهــاتــهـا وســيــاســتــهـا في
ـنطـقـة وإيـران الـتي تريـده حـديـقة ا
خــلــفــيـة لـه وتـتــحــكم في كـل أمـوره
الـســيـاسـيـة واألمــنـيـة والـعــسـكـريـة
واالقــــتـــــصــــاديــــة  وأكـــــبــــر ســــوق
لــبــضـاعــتـهــا الــبـائــرة الــتي أصـبح
ستـورد األول لها ومصدراً العراق ا
ــلــيـارات مـن الـدوالرات لــعــشــرات ا
تدخل في خزائـنها اخلـاوية كل سنة
من صــــادراتـــهــــا لــــلـــعــــراق وحـــده
وتــعــوضـهــا كـثــيــراً عن الــعـقــوبـات
فروضة عليها ,كما تريد األمريكية ا
إيــــران ان تـــــبــــقى الـالعب األول في
شـهدين الـسيـاسي والعـسكري في ا
الــعــراق من خالل األحــزاب والــكــتل
ـواليـة لـهـا ومن خالل الـسـيـاسـيـة ا
سلحة التابعة للحرس يليشيات ا ا
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ؤثرين بل وهو ب هذين القـطب ا
ـدمـرين ال حـول له وال قـوة الـعراق ا
بالد الرافـدين وأقـدم احلـضارات في
العـالم ,الـعـراق الـذي عـلم الـبـشـريـة
الــكـــتـــابـــة والــقـــوانـــ والــشـــرائع
والزراعـة وصـناعـة اآلالت والعـربات
وغيـرها من مـتطـلبـات احليـاة آنذاك
,الـــعــراق الـــذي نــشـــأت عــلى أرضه
أولى وأرقى احلضارات كالـسومرية
واألشــوريـة واألكــديـة والــبـابــلـيـة  ,
الــعــراق الــيــوم بــات أشــبه بــرقــعــة

ــــهـــمــــة لـألحـــزاب وأوكـــلـت هــــذه ا
ــوالــيـــة إليــران هــذه الــطــائـــفــيـــة ا
األحــزاب الــتي ســلــمـهــا األمــريــكـان
مـقالـيـد األمـور في البالد فـتـقـاسمت
السـلـطة  وفـق احملاصـصـة احلزبـية
والـــطــائـــفــيــة ثـم مــارست الـــفــســاد
والسـرقة والـنهب ونـشرت اخملدرات
واألمـيـة واجلـهـل والـفـقـر والـبـطـالـة
واألمـــــراض وأمــــعــــنت فـي الــــظــــلم
واجلـــور ودمـــرت بـــنـــيـــة اجملـــتـــمع
العـراقي وقضـت على قـيمه ومـبادئه
السـامـية وعـملت عـلى تـقسـيم البـلد
عرقيا وطـائفيا  ,والهدف الثاني من
الـــتـــفــاهم األمـــريـــكي اإليـــراني هــو
اســـتــــنــــزاف أمــــوال دول اخلـــلــــيج
الــعـربي الــتي يـخــوفـهــا األمـريــكـان
بالـبعـبع اإليراني الـقريب مـنهـا وقد
تبنت هذه الدول تكاليف احلرب  في
ســـوريــــا حـــلــــيـــفــــة إيـــران مــــاديـــاً
وتسـلـيحـيـاً من خالل تقـد األموال
ـتـطـرفـة  ثم والـسالح لـلـجــمـاعـات ا
زجهـا األمريـكان في حرب الـيمن من
خالل مــا سـمي بـالــتـحـالـف الـعـربي
ــوالي لــلـــتــصــدي لــلــمــد احلــوثي ا
إليـران لـكي يـتم اسـتـنـزاف أمـوالـهـا
الـكـبـيــرة بـصـفـقـات خـيـالـيـة لـشـراء
ـــعــدات األمـــريـــكـــيــة األســلـــحـــة وا
ــلــيــارات من ــئــات ا والــغـــربــيــة  
الـــدوالرات واآلتي أكـــثــر ,والـــهــدف
ـهم الـثـالث في الـتـفـاهم هـو إبـعاد ا
إسـرائـيل عن أي خــطـر جـديـد يـهـدد
أمنـها وكيـانها ومـن أية دولة عـربية
خــصـوصــا الـكــبـيـرة والــقـويــة مـثل
العراق وسوريا ومصر بإشغال هذه
الدول بـاحلروب الـتي دمـرت قواتـها
سلحة وبناها التحتية وصناعتها ا
احلــربـيــة واســتـنــزفت كل مــواردهـا
ادية والـبشريـة ودمرت اقتـصادها ا
وإشغال مصر باجلـماعات اإلرهابية
ـسـلـمـ في في سـيـنــاء واإلخـوان ا
الـداخل وإرغـام الدول الـعـربـيـة على
تطبـيع العالقات مع إسـرائيل إلنهاء
القـضيـة الفـلسـطيـنيـة مثـلمـا  تريده
إسرائيل وأمريـكا من خالل ما سمي
 بصفقة القرن  ,هذه هي أهم أهداف
االتفاق األمـريكي اإليراني  ,والدليل
على  هذا االتفاق  هو إطالق أمريكا

اخملـدرات أو باألمـوال الـتي تـهـربـها
سـلحـة التـابعـة للـحرس الفـصائـل ا
الـثـوري إلـيــهـا وأمـريـكـا تـريـد بـقـاء
إيـران شـرطي اخلــلـيج حلـلب مـئـات
ــــلـــيــــارات من الــــدوالرات من دول ا
اخلــلـيج ســنـويـا مـن بـيع األســلـحـة
ـــعـــدات وصـــرفـــيـــات الـــقـــواعــد وا
الـعـسـكـريـة والـقـوات األمـريـكـيـة في
اخلـــلــيـج ودفع بــدل حـــمــايـــة لــدول
اخلليج كمـا يقول الـرئيس األمريكي
تــرامب  ,وهـــكــذا انــطـــلت الــلـــعــبــة
األمريـكيـة اإليـرانيـة اإلسرائـيلـية بل
ـــســـرحــيـــة عــلى اجلـــمــيـع والــتي ا
تــسـتـهــدف الـعــرب أرضـاً وشــعـوبـاً
واقتـصاداً وأمـواالً إلبقـائهم ضـعفاء
مــتـنـاحـريـن مـخـتـلــفـ ومـتــخـلـفـ
ومـتـقـاتلـ ولـتـنـام إسـرائـيل قـريرة
الـعـ والـدلـيل مـا حـصل في األزمـة
األخيرة بـعد اغـتيال سـليـماني التي
تـوقع الــكـثـيـرون إنــهـا سـتـؤدي الى
حرب مدمـرة ب الـبلدين لـكن اتفاق
ـصـالح فــوق كل االعـتـبـارات حـتى ا
وان خسـرت إيـران عدد من قـادتـها ,
تبصرين والعارف تابع  وا ان ا
بـدهالـيـز السـياسـة بـاتوا عـلى يـق
ان األمر ال يعدو عن كـونه اتفاق ب
صالح أمريكا وإيران للحفاظ على ا
ـهمـة لـكال الدولـت في شـتـركة وا ا
ــنـــطــقـــة ولــهـــذا االتــفـــاق أهــداف ا
إستراتيجيـة مهمة الهدف األول منه
ا شكل خطرا تدمير العراق الذي طا
كـبـيـراً عـلى امن إسـرائـيل ومـصـالح
ـنـطـقـة وإيـران الـتي ال أمـريـكـا في ا
تــنــسى حــرب ألــثــمــان ســنــوات في
ــاضي الــتي ثــمــانــيــنــيــات الـقــرن ا
ة , أذاقـهـا الـعـراق فـيـهـا سم الـهـز
والـتــدمـيــر في صـفـحــته األولى كـان
بالقوة العـسكرية ونـفذته أمريكا في
غــزوهـا لــلـعـراق وقــدمت لــهـا إيـران
ـــســــاعــــدة فـي هـــذا الــــغــــزو وفي ا
صفحتـه الثانيـة أمريكيـاً إيرانياً من
خالل إثــــارة الـــصــــراع الــــطـــائــــفي
واحلروب والـقتل وإشـاعة الـفوضى
واســتـنــزاف أمـوال الــنـفط  وســرقـة
أمــوال وثـــروات الــعـــراق وإشــغــاله
بحروب ومعارك مسـتمرة الستنزاف
ادية كل طاقاته وقدراته البـشرية وا

يد إيران في العراق وسوريا واليمن
فـإذا كانت  أمـريـكـا ال تؤيـد الـوجود
اإليــــرانـي في الــــعــــراق وتــــعــــارض
الــــتـــــدخل الــــكـــــبــــيــــر فـي شــــؤونه
والـسـيـطـرة عـلى أمـواله واقـتـصاده
وعـــلى قـــراره الــســـيـــاسي وان هــذا
التدخل يـؤثر على مـصاحلهـا فلماذا
أطـلقت أمـريـكـا يد إيـران في الـعراق
بل سلمته إليران على طبق من ذهب
وغــضـت الــنــظــر عن كـل مــا تــفــعــله
إيران في الـعـراق خصـوصـا تشـكيل
ـيلـيشـيـات التـابـعة لـهـا وحلرسـها ا
الــثـوري دون أيــة إجــراءات عـمــلــيـة
لـــلــــحـــد من هــــذا الـــتــــدخل الــــلـــهم
باستثناء الكالم والتهديد والوعيد ,
ـثـير في األمـر ان أمـريـكـا تـفرض وا
عـــقــوبــات اقــتــصـــاديــة عــلى إيــران
والــــعــــراق هــــو الــــذي يــــدفـع ثــــمن
الـــعــقــوبــات ويـــعــوض إيــران عــمــا
تخسره بسبب العقوبات األمريكية.
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وهو استـنزاف كبـير لقـدرات العراق
الية واالقتصادية  فأمريكا راضية ا
على كل ما تقوم به إيران في العراق
وسـوريا ولـبـنـان واليـمن بل هي من
تسـاعـدها في هـذا األمـر فلـوال إيران
ا  تدمير الـعراق وسوريا واليمن
ــا  اســتــنــزاف شــبــاب الــعــراق و
ـا  اسـتـنـزاف وسـوريـا والـيــمن و
أمـــوال الــعــراق الــكـــبــيــرة وثــرواته
ــا  اسـتــنــزاف أمـوال الــطــائـلــة و
الـسـعــوديـة واإلمـارات وبـاقي دول ا
خللـيج الـعربي  ,فواهم من يـتـصور
ان أمــريــكـا غــيــر راضــيــة عن الـدور
ــنـــطـــقـــة انه اتـــفــاق اإليـــراني فـي ا
ـــصــالح أيــهــا الـــســادة ومــصــالح ا
أمـريكـا وإيـران وإسـرائـيل تـكمن في
تـدمــيــر الــدول الــعــربــيــة الــكــبــيـرة
هـمـة خصـوصـا العـراق وسـوريا وا
ومــصـــر و اســتـــنــزاف قـــدراتــهـــمــا
ــالـيــة واالقــتــصــاديـة الــبــشــريــة وا
وتقـسيـمهـا طائـفيـاً وقومـياً تـمهـيدا
لـتـقـســيـمـهـا جـغـرافـيـاً  واسـتـنـزاف
أمــــــوال دول اخلـــــلــــــيـج الـــــعــــــربي
مستغل غباء قادة  العرب وجهلهم
بالـسيـاسة وعـمالـة بعـضهم وحـبهم

للكراسي والسلطة ولألموال   .  

وفقـاً لـلـمادة(3/ثالـثـا) منه ,التي 
الــــغـــائـــهــــا حـــسب قــــراراحملـــكـــمـــة
ـــــــــــــــرقـم 19/ االحتـــــــــــــــاديــــــــــــــــة ا
احتـــــاديــــة/2017 في 2017/4/11
ادة اعاله مـتـعارضـة مع حكم وألن ا
ـادة الـفـقــرتـ (أوال) و(ثـانــيـا) من ا
(92) من الدستور الـلت نـصتا على
أن احملكمة االحتادية العـليا مستقلة
مـالــيـاً وإداريـاً وأن طــريـقـة اخــتـيـار
أعضائها ينظـمه قانونها وإن إيكال
تـرشـيح أعـضـاء احملـكـمـة االحتـاديـة
الـعـلـيـا إلى مـجـلس الـقـضـاء األعـلى
يـخل باسـتـقاللـيـة احملكـمـة ويـخالف

احكام ومواد الدستور.
أزمـة الـقـضـاء الــعـراقي بـ مـجـلس
القضاء واحملكمة االحتادية العليا
5- بـــعـــدهــــا رجع اخلـــلل والـــفـــراغ
الـــدســـتـــوري والـــقـــانـــوني فـي هــذا
وضـوع وبـالـتالي فـهي ازمـة فراغ ا
دســـتـــوري وقــــانـــوني ال تـــعـــالج اال
بتـعديل الـدستـور او بتـشريع قـانون
خاص للـمحكـمة االحتاديـة وهذا ما
ــاضــيـة لم يــتم خالل ال 15ســنــة ا
ـكن الـقول انه ال ـا  وبـالنـتـيـجـة ر
احملــكــمـة االحتــاديــة عــلى خــطـأ وال
مجلس القضـاء االعلى على خطأ الن
االثن اجتهـدوا واجتهادهم صواب
يــحــتــمل اخلــطــأ أو خــطــأ يــحــتــمل

الصواب.
ــــــوقف اجلــــــديـــــد جملــــــلس 6- ان ا
القضـاء خطـير وقـد يؤدي الى نسف
الـنــظـام الـقــضـائي والــدسـتـوري في
كن العراق وهو موقف متسرع وال 
رقم (83 االخذ به الن كتابه االخير ا
في2020/1/23)  ورد في نـــهـــايـــته
(...ومـــا يــصـــدر من احملــكـــمــة يـــعــد
معـدوماً من الـناحـية الـقانـونيـة) هو
ثـابة تـعليـمات وال تـرقى حتى الى

مرتبة القرار االداري او القضائي.

7- ان مسـألة تـقـرير انـعدام االحـكام
والـــقــرارات مـــســـألــة ذات طـــبــيـــعــة
ــا يـقـتـضي أن قـضـائــيـة ال اداريـة 
تتصدى لها احملكمة االحتادية ذاتها
او ولو بدعوى مبتـدأة عند االقتضاء
ـــوظف الـــفــعـــلي حـــسب نـــظـــريـــة ا
ــعـــروفــة في الـــقــضــاء االداري او ا
ـوجب نــظـريـة االوضــاع الـظـاهـرة
ـــدني الـــتـي اخــذ بـــهـــا الـــقـــانـــون ا
العـراـــي واقـرتهـا الـعديـد من أحـكام
قـــرارات مـــحــــــــــــكـــمــة الـــتـــمــيـــيــز

العراقية.
شرع 8- ان اللـفظ الذي اسـتخـدمه ا
ـــهـــام) النـــهــا ذات الـــعـــراقي هـــو (ا
طـبـيـعـة اداريــة وهـذه هي الـطـبـيـعـة
هـام مجـلس القـضاء والتي االدارية 
ـادت (90) و (91) وردت في نص ا
من الـــدســــــــتـــور الــعـــراقي لـــســنــة

.2005
9- ان كالً من مجلس القضاء االعلى
واحملـكـمـة االحتـاديـة قـد اسـتـطـاعوا
ـبـرر الــقـانـوني لـتـوجـهـهم ايـجـاد ا
ـــادة (3) من قـــانـــون لـــكـن الـــغـــاء ا
لـسـنة احملـكـمـة االحتاديـة رقم (30)  
2005 اخلـــاصـــة بـــاخـــتـــصـــاصــات
مـجـلس الـقـضـاء االعـلى في تـرشـيح
رئـيس واعـضـاء احملـكـمـة االحتـاديـة
أدى الى عــدم وجــود نص دســتـوري
او قـانــون نـافــذ حـالـيــاً يـبــ اآللـيـة
التي يتم فيها تعي رئيس واعضاء
احملـــكـــمــة االحتـــاديـــة وهــو نـــقص
تـشــريـعـي وفـراغ دسـتــوري يـعــيـشه

القضاء العراقي.
 10- ان احملـكـمــة االحتـاديـة تـصـدر
قـراراتـهـا بــاالكـثـريـة وال يـوجـد نص
يلـزمهـا ان تـكون قـراراتهـا باالجـماع
لـذا فــان اعـتــراض مـجــلس الــقـضـاء
على هذه الـنقطة غـير موفـقة كما ان
ــتــقـاعــدين تــعــيــ احـد الــقــضــاة ا

كعـضو بدال عـن القاضـي الذي احيل
عـلى الـتـقـاعـد السـبـاب صـحـيـة فـانه
ايــضــا غـــيــر صــحــيح لــعــدم وجــود
قـــانــون يــحـــدد كــيــفـــيــة الـــتــرشــيح
والتعي في احملكـمة االحتادية كما
ان جميـع اعضاء احملـكمـة االحتادية
ورئـيــسـهــا قـد بــلـغــوا وجتـازوا سن
ا ال يـساعـدهم في عمـلهم التـقاعـد 
ـهم والـكبـيـر في الـبت في الـشـاق وا

سائل القانونية والدستورية. ا
WÐu M   U Ëdš

عـلــيه فــأن مـا يــثـار اآلن بــخـصـوص
خـــروقــات مـــنــســـوبــة لـــلــمـــحــكـــمــة
االحتـاديـة سـواء كـانت صـحـيـحـة ام
غيـر صحـيحـة فان دوافـعهـا خالفات
شخـصيـة ألقت بـظاللهـاعلى الـعالقة
ب الطرفـ (مجلس الـقضاء االعلى
واحملــكـمــة االحتـاديــة) من ســنـوات
ــكن ان تــقف ورائـهــا جــهـات وانه 
ا سياسية مـتنفذة داعمـة الحدهما 
يـــدفــعه لـــلــتـــصــعـــيــد في مـــحــاولــة
االسـتـيـالء عـلى الـدولـة ومــفـاصـلـهـا
بـــذرائع دســتـــوريــة مــفـــتــعـــله لــكن
ـوضــوع يـبــقى مـوضــوعـاً شــائـكـاً ا
ومن العقد الدستورية العصيّة احلل
ــا يــعـمق في الــظــروف احلـالــيــة و
األزمة في العراق بحيث لم تعد أزمة
سيـاسيـة او حـكومـية بل امـتدت الى
القضاء العراقي بـ مجلس القضاء
الـعـلى واحملـكــمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
وبقية مـكونات الســــــلطة القـضائية
واالدعـاء الــعـام الــذي اصـبح تــابـعـاً
جمللـس القـضـاء في حـ كان االولى
واالجـدر بـه ان يـكــون له له الــصـوت
العـالي في هذه الـقضـية وغـيرها من
الـقـضــايـا الـكـثـيـرة والــكـبـيـرة كـونه
ثل اجملـتمع ومهـمته حـمايـة نظام
الــــدولـــة وأمـــنـــهــــا واحلـــرص عـــلى

صالح العليا للشعب. ا

بغداد
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ــبـــالـــغــة والـــتـــهــويل  –اعــتـــمـــاد ا
والـتــنـاقض أثـنـاء األزمــة وبـعـدهـمـا
لــلـحــصـول عـلـى مـكـتــسـبــات مـاديـة
ومعنوية أو تنفيذاً ألجندات معينة.
 –الــــتـــعـــتــــيم اإلعالمـي عـــلى اآلراء
اخملــالـفــة; وذلك في سـيــاق احـتــكـار

علومات لصالح جهات محددة. ا
- عـــــــدم الـــــــتــــــــوازن في تـــــــنـــــــاول
ـوضـوعـات الــسـلـبـيـة واإليـجـابـيـة ا
مقـابل الـتركـيز عـلى السـلبـيات أكـثر

من اإليجابيات.
-  تهـمـيش بعض الـفـئات وإهـمالـها
واتــبـاع ســيـاســة الـصــمت اإلعالمي

جتاه مشاكل البعض أو واقعهم.
- االرتــــكـــاز عـــلى األزمــــات لـــصـــنع
ـقــدم والـفــضـائــيـات: جــمـاهــيـريــة ا
فــالــبـرامج احلــواريــة الــتي تـعــتــمـد
عـليـها الـكـثيـر من الـقنـوات في فـترة
األزمـات تــهـتم بـجــذب أكـبـر عـدد من
تابع وبوسائل مـختلفة قد تكون ا
مــنـافـيــة لألعـراف والــسـيــاق الـعـام
ـستـخـدمة في ـاط ا وأحد أسـوأ األ
فــنــون احلــوار إحـراج الــضــيف في
حــــ أنَّ احلـــوار الـــنـــاجـح يـــحـــيط
بـجــوانب الـضـيـف بـطـريـقــة سـلـسـة
ومــنــســجــمــة ويــســتــطــيـع احملـاور
حتقيق سـبق عبر أسـلوبه احلواري

وكــلـمــا جنح احملــاور في احلــصـول
ــنــاســبــة كــان ذلك عــلـى اإلجــابــة ا
جنـــاحــاً مــهـــنــيــاً وأخالقـــيــاً وعــلى
مستوى أمانـة العالقة مع اجلمهور
الــــذي ال يـــجـب انـــتــــهـــاك حــــقّه في
ــعـرفــة أو إشــغـال وقــته بــقـضــايـا ا
هــامـشـيــة. وبـالـتــأكـيــد ال نـنـسى أن
بــعـض احلــوارات تــســـيس خلــدمــة
مـصـلـحـة مـعـيـنـة وهنـا يـأتي عـامل
ضـــبط الــنــفـس لــلــخــروج بـــنــتــائج

مرضية.
WÝUOÝ ŸU³ð«

وخـتـامـاً لــكي حتـقق وسـائل اإلعالم
ـرجـوة منـهـا في األزمات األهداف ا
عـــلــيــهـــا الــفــوريــة فـي نــقل األزمــة
وإمــــداد اجلــــمــــهــــور بــــاحلــــقــــائق
الـتفـصـيلـيـة والـعمق والـشـمول في
تـغطـيـة جـوانبـهـا اخملـتلـفـة وضبط
ــوضـوعـيـة مع الـنـفـس والـتـعـامل 
أجـــهــزة الـــرأي الــعـــام واالعــتــراف
بـــاألخــطــاء الـــتي قــد حتـــدث أثــنــاء
الـتـغـطـيـة ولـيـكن الـهـدف دائـمًـا من
التـنـاول اإلعالمي مـساعـدة اجملـتمع
في مواجـهة األزمة والـتغـلب علـيها.
إنَّ اإلعالم ال يـجب أن يكـون صـانـعا
لألزمات أو مـصدَراً لـها بل عـليه أن
يعي أهمية دوره في إدارة األزمات.


