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األزمة ... والفراغ السياسي في العراق" داعش"

ييسفي األنبار تخضع للتس
1
 

 

 
 

 
 
  

 

، عن خطة للجيش 2213فبراير  1كشف بريت ماكجورك، مسؤول في الخارجية االميركية يوم 
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز . بمحافظة االنبار من االرهابيينالعراقي لتطهير قضاء الفلوجة 

في تقرير لها، عن ماكجورك قوله إن الجيش العراقي يعتزم فرض طوق أمني حول الفلوجة 
التي يتواجد فيها االرهابيون حتى تتمكن العشائر من تولي زمام األمور في تأمينها تدريجيا ، 

 .لعشائر في المقدمة لكن بدعم من الجيشمبينا  أن الخطة تتمثل في أن تكون ا
 المجلس العسكري لثوار العشائر في العراق

وقاموا بطرد  2213فبرابر  4سبق ان سيطر مسلحون ينتمون إلى العشائر على مدينة الفلوجة 

الفلوجة إمارة " داعش"الشرطة المحلية هناك، مع اندالع األزمة في محافظة األنبار، وإعالن 
، غالبيتهم من ابناء "المجلس العسكري لثوار االنبار"موعات تطلق على نفسها لها، وبرزت مج

بعد احداث  2213يشار الى ان العشائر في المنطقة الغربية اعلنت جيشها في ابريل . العشائر

الجيش "وكان يراد بهذا الجيش ان يكون قريبا من . اعتصام الحويجة، شمال غرب العراق
ن جيش الطريقة النقشبندية، التي تعتبر المنطقة الشمالية الغربية وهو مقرب م" السوري الحر

باالضافة الى النقشبندية هنالك تنظيم . معقال لها ابرزها مدينة كركوك وصالح الدين والموصل
التنظيمات الجهادية، . انصار السنة السلفي الجهادي الذي يشترك معها في المساحة الجغرافية

يات على تنظيماتها وفصائلها من اجل التجديد وتجاوز تراكمات سابقة دائما تقوم بتدوير التسم
وما يبرهن ذلك هو ظهور فصائل بتسميات جديدة لكنها . وكسب مقاتلين جدد وتأييد الحواضن

تقوم بعمليات نوعية، مما يعكس انها ذات خبرة قتالية وتنظيمية سابقة واشتركت في مواجهات 
 .مسلحة وسوح قاعدية من قبل
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 واع -جاسم محمد  
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 فصل جديد من المواجهة

، لتتحول الى 2213ظهور ثوار العشائر في االنبار، والتي اعلنتها اعتصامات االنبار مطلع 

، بعد قرار الحكومة 2213فصل جديد من المواجهة مع القوات العراقية اواخر شهر ديسمبر 
 ..العراقية برفع المنصات باالتفاق مع العشائر

االنتقال الى المواجهة المسلحة مع الحكومة، والتخلي عن  الفصل الجديد في المواجهة، هو
االنبار ومدينة الفلوجة . التظاهرات واالعتصامات، بعد ان غاب الحل السياسي مع حكومة بغداد

باتت معروفة بأنها مدينة المقاومة ضد االحتالل االميركي وبطابعها االسالمي وارتفاع االف 
ود البرية مع االردن وسوريا وليست ببعيدة عن مركز المآذن فيها وهي مفتوحة على الحد

، انسحبت القوات االميركية، تاركة فراغ سياسي 2211فبعد شهر ديسمبر . الحكومة في بغداد

بإعادة " داعش"هذا الفراغ اعطى فرصة الى . في المحافظة ربما لم يتمثل اال بالسلطة المحلية
التي اخذت الطابع االستعراضي " هدم األسوار"ت بناء تنظيمها من جديد، لتضرب بغداد بعمليا

بتنفيذ سلسلة عمليات ارهابية استهدفت مؤسسات الدولة ومقرات المحافظات باالضافة الى 
 .المناطق العامة، وارتفع خطابها الطائفي

 موقف الحكومة العراقية
الغطاء الجوي  اكتفت الحكومة العراقية بإرسال قواتها لضرب طوق على مدينة االنبار، وتقديم

يبدو ان الحكومة خضعت الى رغبة زعماء . الى مقاتلي العشائر التي تقاتل الى جانب الحكومة
موقف الحكومة . العشائر بعدم الدخول الى المدينة واالكتفاء بتقديم الدعم الجوي والمراقبة

لشركاء في العراقية كان وما يزال يخضع الى القرارات والتوافقات السياسية بين الفرقاء ا
التصريحات من المسؤولين العراقيين ال تتماشى مع الجهد العسكري للقوات البرية التي . بغداد

المصادر من داخل مدينة االنبار نقلت بأن الشارع في االنبار يرفض دخول . تطوق مدينة االنبار
 .القوات العراقية وال تريد ان تتعرض مدينتهم الى كارثة انسانية جديدة

 االزمةتسييس 
إن األزمة في االنبار تمثل احراج للحكومة، وان مطاولة االزمة وابقاء الجيش حول االنبار في  

موقف المراقب عمل على انهاك واستنزاف بعض قطعات الجيش العراقي وربما اخذلها، خاصة 
إن تذبذب القرار السياسي العراقي، صعد ". داعش"تلك التي تشتبك بخطوط تماس مع مقاتلي 

تستغل المواجهات العالن الجهاد االعالمي الطائفي الى " داعش. "ومقاتليها" داعش" فةك
الصور التي تناولتها وكاالت الفضائيات ومواقع التواصل . على االرض" الجهاد"جانب 

النتائج تعكس غياب الهوية الوطنية في العراق . االجتماعي اثارت كثير من التأجيج الطائفي
هذه التطورات في المنطقة الغربية بدون شك . ئفي بكل انواعه السني والشيعيامام الخطاب الطا

المنطقة الجنوبية والوسطى من العراق . تدفع بتداعياتها في الجبهة الثانية من التخندق الشيعي
اهالي بغداد شعروا . ذات الغالبية الشيعية، لم تكن بعيدة عن الصراع والمواجهات في االنبار

ليات االرهابية في بغداد خالل االيام االولى للعمليات الواسعة للجيش العراقي في بانخفاض العم
البادية وصحراء االنبار، لكن بدأت تتصاعد طرديا مع مطاولة الزمة في االنبار وهذا يعكس 
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" حماس العراق"والتنظيمات الجهادية االخرى وهي مجموعات مسلحة منها " داعش" بأن
 ".جيش المجاهدين"و" جماعة النقشبندية"و "كتائب ثورة العشرين"و
 تعيد شبكة نشاطها مع طول االزمة" داعش"

تستعيد قدرتها واتصاالتها مع شبكة تنظيمات جهادية اخرى تتوزع على خارطة " داعش"بدأت 
" يشار ان. جغرافية واسعة من العراق خاصة بغداد والمناطقة الغربية والشمالية الغربية

تصل الى هدنة في حلب سوريا مع تنظيم صقور الشام وكذلك الجبهة استطاعت ان " داعش
االسالمية، هذه الهدنة ربما ساعدها على ادخال وتسرب مقاتليها من سوريا الى العراق عبر 

إن سلسلة العمليات الواسعة خاصة في . بعض المعابر التي تسيطر عليها خاصة عن القامشلي
الجهادية الخرى، بدأت تنفذ اعالن عمليات شاملة في والتنظيمات " داعش"بغداد، تعكس ان 

 .العراق
 ضعف القوات المنتشرة في بغداد

سلسلة العمليات هذه عكست ضعف قدرة وقوة القوات الجيش واالمن المنتشرة في بغداد، يجدر 
بهذه القوات ان ترتقي الى مستوى المواجهة، فكيف تتمكن خاليا وعناصر من التحرك وتنفيذ 

تستهدف مؤسسات حكومية؟ هذا االداء يعكس الفشل اكثر من التراجع في القوات عمليات 
المنتشرة في بغداد على عكس القوات التي تشارك في عمليات الصحراء والفرقة الذهبية التي 

وهذا يبرهن االنتقادات الموجهة لمؤسسات االمن والدفاع بغياب . تميزت بالقدرة والمهنية
 .برةالتنسيق والكفاءة والخ

 تعقيد ازمة االنبار
أهل االنبار لديهم . االزمة في األنبار باتت معقدة جدا، فهي بدأت تضرب االنبار عموديا وأفقيا

ولحد االن وهنالك انتقادات بتهميشهم وتعرض  2223مشكلة مع الحكومة العراقية منذ عام 

تها الحكومة وخضعت مدنهم الى المداهمات العشوائية وهنالك مطالب حقيقية ومشروعة تجاهل
لكن في نفس الوقت اهل االنبار لديهم مشاكل مع مرشحيهم . للتسييس وتسقيط الخصوم

للبرلمان، الذين انشغلوا بمصالحهم الذاتية والحصول على االمتيازات مثل بقية المدن العراقية 
اولة االزمة في إن مط. لذا باتت المشكلة في االنبار سياسية اجتماعية. التي باتت نموذجا للفساد

 .االنبار وخضوعها الى القرار السياسي وستعمل االزمة الى تأجيج طائفي اكثر
 الخيار العسكري والسياسي

إن إستراتيجية مكافحة االرهاب، اإلجراءات السريعة ـ غير البعيدة التي تقوم على االقتصاد 
هاب، النه اليمكن التفاوض والتنمية ـ تحتاج الى إجراءات عسكرية وقبضة امن شديدة لردم االر

مع االرهابيين، ألتفاوض سوف يمنحهم القوة والتمادي بالتمرد اكثر، على ان تأخذ العمليات 
اهمية فصل المدنيين واالبرياء وعدم تعرضهم الى انتهاكات وممارسات تتعارض مع حقوق 

ا من سياسة تسقيط إن ازمة االنبار اليمكن استبعاده. المدنيين وحقوق االنسان خالل النزاعات
الخصوم والتوافقات وتحريك الشارع العراقي التي تتبعها اطراف مسيطرة في الحكومة 

 .ألغراض شعبوية انتخابية
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 التوافقات السياسية تضعف األمن
الحكومة العراقية مازال قرارها خاضعا للواليات المتحدة واطراف اقليمية اخرى، لذا ما يجري 

الرؤية االميركية في العراق ربما . بعيدا عن اولوية االمن في العراقاالن هو حراك سياسي، 
 .تكون غير صحيحة

الضغوط االيرانية واالميركية على الحكومة وتوصيات بايدن الذي يمسك بالملف العراقي، تقوم 
على قاعدة ترحيل المشاكل وليس حلها وهذه هي ابرز مشاكل العراق، الحكومة الحالية منذ 

ك الحكومات التي سبقتها لم تحل اي مشكلة واكتفت هي وغالبية اعضاء البرلمان وكذل 2212
 .اصدار القرارات التي تؤمن مصالحهم والحصول على االمتيازات

 تسييس قرارات االمن والدفاع
تصريحات قائد القوات البرية العراقية الجنرال غيدان ذكرت جاهزية الجيش العراقي، لكنه • 

 .ينتظر اصدار االوامر من بغداداضاف قائال بانه 
 .ان قضية ازمة االنبار هي االخرى خاضعة الى القرار السياسي، اكثر من إستراتيجية امنية• 
القرارات السياسية في العراق اصبحت اغلبها بالفعل خاضعة الى المساومة والى تسقيط • 

 .ةالخصوم والتوافقات وتحريك الشارع العراقي ألغراض شعبوية انتخابي
هذه المواقف تخلط االوراق عند المواطن العراقي وافقدته الثقة في قياداته االمنية والعسكرية • 

 .التي يفترض ان تكون خارج نطاق التجاذبات السياسية
أتفقت وزارة الدفاع في الحكومة االتحادية العراقية، ووزارة البيشمركة التابعة إلقليم • 

ستخبارتية لتصفية عناصر الدولة اإلسالمية في العراق كردستان، على تنسيق جهودهما اال
هذا التقارب ايضا يخضع لالبتزاز . ، قرب حدود البالد الشمالية الغربية"داعش"والشام 

 .والمساومة بين المركز واالقليم، وهو تعاون غير ثابت

  
رار الفراغ االمني والسياسي في العراق، ألثارة فوضى جديدة على غ" داعش"استغلت • 

البغدادي يبدو انه يسير على خطى . سوريا مستغلة امكانياتها التمويلية واعداد مقاتليها
الزرقاوي، كالهما واجها انتقادات الشيخ ابو محمد المقدسي، منظر الفكر السلفي الذي طالبهما، 

وة إن الفارق بين الزرقاوي والبغدادي، االول اتبع الق. اتقاء هللا في حرمة دماء المسلمين
 .العسكرية والثاني اتبع الشراسة االستخبارية، لكنهما يشتركان بالدموية ومقاتلة الجميع
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ال اإلدارة باألزمة...أدارة األزمة 
2 

 

 

 
 
 

تعتبر اإلدارة من العلوم المهمة في إدارة أي مفصل في الحياة ، سواء كانت مؤسسة أو بيت أو 
تواجه الحكومات أو المؤسسات أزمة ما تهدد وضعها دولة ، وال تتضح تماما  إال عندما 

ومقدرتها على العمل أو تهدد وجودها ذاته وقدرتها على البقاء ، كما أنها تكشف قدرتها على 
كيفية التعاطي مع هذه األزمات ، لهذا نجد أن اغلب الحكومات في الدول الكبيرة أو الفتية تكون 

واألزمة هي نقطة . دستورية التي تعصف في البالد قادرة على تجاوز األزمات السياسية وال
التحول في موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع غير مستقرة ما يهّدد المصالح والبنية األساسية 
للدولة ،وتنتج عنها نتائج غير مرغوب بها كل ذلك قد يجري في وقت قصير يلزم معه اتخاذ 

مستعدة أو قادرة على المواجهة وتظهر  قرار محّدد للمواجهة تكون فيه األطراف المعنية غير
األزمة عندما تخرج المشكالت عن نطاق السيطرة، وتتالقى األحداث، وتختلط المسببات بالنتائج 
ويفقد معها الحكومة القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على السيطرة على الدولة ومؤسساتها، 

مال . بلد، وعلى اتجاهاتها المستقبليةبل يفقد القدرة على السيطرة على األوضاع عامة في ال
يحدث في العراق حقيقة منذ حكومتين للسيد المالكي ، وهي تسير بهذا خلق األزمات، وإيجاد 

الذرائع والمبررات ألي تصارع داخلي ، وبما يؤثر على الشارع العراقي ، ويجعله محتقن 
جاد المشتركان بين مختلف وينتظر االشتعال ، ناهيك عن حكومة لم تكن يوما  فاعلة في إي

المكونات السياسية في البلد ، لهذا نجد حكومة بال وزراء ، وان وجدوا فهم وزراء يمثلون 
كتلهم واليمثلون الدولة العراقية ، وهذه نكسة كبيرة في مفهوم السياسية الحديث ، خصوصا  

خلق األزمة ، ما يدور اليوم في العراق ، هو . ونحن علة أعتاب بناء دولة المؤسسات 
وادراتها بما يشعل الشارع ويشغله ليعود بالفائدة للحزب الحاكم ، وهذه سياسية نتذكرها عندما 

كان صدام يحكم العراق ، وسياسته في أشغال الشارع العراقي ، وإلهائه بحروب ومعارك 
ثقافة أحرقت الشعب واألرض ، لهذا نجد أن العراقي ينظر إلى السياسي ، وليس العكس ، الن 

صنع السياسي من العراقي لم تصل إلى أذهان أفراد المجتمع العراقي ، ان السياسي يصنعه 
المجتمع ، وإال اليمكن ألي سياسي أن يمارس دورة في البناء ما لم يكن هناك مجتمع يعيش 
فيه يشير له ويحفظ مكانته السياسية ، والتي بالتالي انعكست على دوره المجتمعي في حماية 

هوخلق األزمة في   أن اإلدارة باألزمات في إدارة الدولة. لح شعبه وحقوقهم الدستورية مصا
الدولة ، لخلق حالة من الفوضى وأشغال المجتمع لكسب تعاطفه كما يحصل اليوم في العراق 
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، بأساليب ووسائل غير أخالقية لتحقيق أهدافها ، وهي " تفريخ األزمات"من خالل سياسية 
ال األزمات وإيجادها ، كوسيلة للتغطية والتمويه على المشاكل القائمة التي تقوم على افتع

تواجه الدولة ومؤسساتها من فساد مستشري ، ووزارات بال وزراء أو تدار بالوكالة ، وأفتعال 
األزمات الخطيرة والتي تؤدي إلى انهيار العملية السياسية بالكامل ، لتعود لنا المعادلة الظالمة 

ت تحكم العراق الجريح وهدم المشروع الوطني ، في حين أن المقصود بإدارة األزمة التي كان
. هي كيفية التغلب عليها باألدوات العلمية المختلفة وتجنب سلبياتها واالستفادة من إيجابياتها

يبقى أن نشير إلى األهمية الكبيرة في رفع الوعي السياسي والثقافي للمواطن العراقي ، ليعرف 

مليار دوالر ، وكيف يتعاطى مع الملف األمني ، والذي من اخطر  117تدار األمور في بلد  كيفية

الملفات ، كونه في يمس امن المواطن العراقي ألنه الخاسر الوحيد في هذه المعركة المفتعلة ، 
فاألزمات كثيرة ، واليهمنا كثيرا  الدخول في هذه األزمات ،بقدر همنا أن يعي الشعب العراقي 
حقيقة إدارة الدولة العراقية ومؤسسات الدولة الرسمية ، والتي وجدت فقط لخدمته وضمان 

حبل "كما ينبغي لسياسينا أن يعوا أن . حقوقه المشروعة والتي كفلها الدستور العراقي الجديد 
ومهما حاولوا التغطية على فشلهم في بناء األسس المتينة للمشروع الوطني " الكذب قصير

سسات الدولة العراقية ،فلن يفلحوا ابدا  الن الشعب العراقي ربما يتناسى ، ولكن لن وبناء مؤ
ينسى من استغفله ، وجعله محطة اختبار لتجاربه ، من اجل كرسي هو في األساس مبني على 

      . الرمال ، ال على أساس اإلدارة الصحيحة للدولة ومؤسساتها ومشروعها الوطني 
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النفط ، فلنعطها بعض االهتماممياه اهم من ال
3 

 

  

 

 
وهالتنا كميات المياه .. كم في طرقات جنوب العراق 1522قطعنا في االسبوع الماضي اكثر من 

 الراكدة وكأنها بحيرات مترامية االطراف على طول الطرقات،
 فصارت سببا  لموت االرض وتصحرها عندما تتبخر المياه، او ما تسببه من مستنقعات وامراض
واوبئة، ناهيك عن مشاكل التنقل والمواصالت واختراقها للدور السكنية، خصوصا  في االحياء 

بشبكة .. في االمارات بدأوا بعملية جمع المياه من تنقيط مكيفات الهواء المنزلية. الفقيرة
وكانوا في المانيا الديمقراطية يقومون بحمالت .. داخلية، وفي المنطقة وصوال  لمحطات الخزن

وفي . شعبية لجمع الثلوج عند تساقطها لتنقل عبر الشاحنات المخصصة لبحيرات اصطناعية
معظم البلدان تؤسس المجاري والقنوات مستخدمين انحدارات االرض لتجمع المياه في خزانات 

 .طبيعية واصطناعية
.. ملم 222تخط الدول خطا  وهميا  تسميه خط االمطار او المياه فينقسم البلد الى تحت الـ 

فصارت الزراعة ديمية في الشمال خصوصا  في .. وفوقه، ويمر عندنا وسط البالد وشمال بغداد
فتراجعت الزراعة والرعي بسبب انخفاض مناسيب .. وسيحية اساسا  في جنوبه.. فصل الشتاء

 .المياه اوال ، واالستمرار في استخدام طرق االرواء واالستخدام القديمة
المنصرمين، كميات كبيرة من االمطار تجاوزت في المناطق الوسطى  سقطت، خالل العامين

وسبب ذلك، كما يذكر، .. ملم، ومعدالت اعلى بكثير في المناطق الشمالية 222والجنوبية الـ 

.. وسواء تأكد التحول، ام عاد الشح، فاننا بحاجة لتجديد نظراتنا لقضية المياه.. التحول المناخي

  .قديمة وتبخرها ورميها في البحرفنترك اساليب السقي ال
وصحراوية استطاعت بالعمل الدؤوب من استثمار كافة اشكال الحصول على .. ان بلدانا  فقيرة

او .. المياه سواء من رطوبة الجو واصطياد المياه عبر شبكات كما يقومون في امريكا الجنوبية
او بالطبع من خزن .. بلدان الخليج من المياه الجوفية او من مياه البحار كما نشاهده اليوم في

 .االمطار والمياه الجارية، الخ
المائية العتماده واهتمامه بمشاريع الري « الهيدرولية»تاريخيا  يسمى العراق بالدولة 

فتراجعت اولية مشاريع .. لكن هذه النظرة تراجعت مع االعتماد المتزايد على النفط.. والخزن
في وقت يجب ان تعطى االولوية .. الفردية لخزن المياه او لتقنينهاالري الحكومية او المبادرات 

 .التعبوية والمالية لقضية المياه
.. 2213عن عام % 5.9انخفض قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي بنسبة .. لالسف
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ترليون دينار فقط، وهو مبلغ قليل  1.1وخصص للموازنة االستثمارية لوزارة الموارد المائية 

 .ترليون دينار 113بة لموازنة تصل الى بالنس
 
 العدو االول لشعوبنا ودول المنطقة« القاعدة»وفلول « داعش»

.. باالمس اودى تفجير انتحاري في منطقة الهرمل اللبنانية بحياة العشرات بين قتيل وجريح

 عنصر 1222وقبل ايام كشفت تقارير امنية عن قلق الحكومة االردنية من انتقال اكثر من 

 . ارهابي الى سوريا
ويستمر تمركز .. وهم يتجولون بين الحدود الشمالية لالردن وغرب العراق وشرق سوريا

االرهابيين في حدود حلب وادلب الشمالية المحادية للحدود التركية، اضافة لما يجري في دول 
االوروبي والخوف .. شمال افريقيا واليمن والصومال وافغانستان وباكستان ودول اخرى كثيرة

 .المتزايد من اثار انعكاسات قتال الكثير من مواطنيها في سوريا او عند عودتهم الى بلدانهم
الذي لم يعد مستوردا  لالرهاب كما .. يحدث ذلك كله مع تصاعد العمليات االرهابية في العراق

.. ى مجاورةبل صار مصدرا  له باتجاه سوريا واالردن ولبنان ودوال  اخر.. 2223كان في بداية 
وان استهدافه منشآت حيوية واستمراره في استراتيجية احتالل الدوائر الحكومية او السجون 
العراقية واطالق سراح السجناء، ناهيك عن العمليات اليومية التي توقع عشرات الضحايا، هي 

احات وبانه يسيطر على مس.. رسائل يقدمها النصاره بانه هو من يمتلك المبادرة وليس العكس
وبانه يمتلك مرونة الحركة وقدرة الضرب في .. واسعة من السكان والجغرافيا العابرين للدول

فهو منظم يمتلك استراتيجية واحدة عنوانها الموت، وسالح فتاك اسمه االرهاب . مواقع مختلفة
وهو .. بينما اوضاع البلدان والشعوب منقسمة ومأزومة في صراعات سياسية.. واالنتحاريين

 .لواقع في العراق ولبنان وسوريا دون الكالم عن بقية البلدانا
ولعل اعظم ما يحلم به االرهاب لتعزيز مواقعه، ان يحارب طائفيا ، وان يحارب بالتصريحات 

.. لم ولن يحارب االرهاب بدون حملة امنية بالتعاون بين القوات االمنية واالهالي. والبيانات
وبدون توافق وطني عريض .. ستباقية والعمل االستخباراتيتجمع بين العمليات النوعية اال

وبدون برامج اصالح سياسي واقتصادي واجتماعي .. يضم جميع مناطق العراق وفئات الشعب
وهذا ما ال يحصل .. وتعاون اقليمي، بل عالمي لتطويقه والتضييق على مصادره.. وثقافي

  .لالسف الشديد
فاالرهاب .. هاب حليف لها حسب منطق عدو عدوي صديقيما زالت قوى كثيرة تعتقد ان االر

او يستهدف العراق فيتعاون معه، مباشرة او غير .. يستهدف الشيعة فيتساهل معه بعض السنة
او يستخدمه بعض الشيعة الحراج وضرب .. مباشرة، من ال يريد للعراق او لنظامه الخير

رهاب، ويضعف الشيعة والسنة والشعب وفي كل هذه التكتيكات يتقوى اال.. خصومهم من السنة

 .عموما  
 

 االرهاب نار تعبر الحدود وتهدد الجميع
اجتمع الرئيس الفرنسي هوالند ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون الجمعة قرب اكسفورد 
التخاذ اجراءات مشتركة لحماية بلدانهم بعد تطوع مئات الشباب االوروبي للقتال في سوريا 
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 .وغيرها
وكامثلة، تحدثت .. للقاء بعد خروج بعض العوائل عن صمتها واللجوء للسلطاتويأتي ا

في حلب بعد اشهر على مقتل « عملية انتحارية»في « نيكوال»عن مقتل ابنها « دومينيك بون»

قبل دخولهما ( عاما   11و 15)واوقفت السلطات التركية على قاصرين .. اخيه في حمص

وتلقت .. شبان قبل صعودهم الطائرة المتوجهة لتركيا 3ة واوقفت السلطات الفرنسي.. سوريا
اتصاال  هاتفيا  يعلمها ان ابنتها المفقودة منذ اسبوع ( ضاحية باريسية)« لومورو»اسرة في 

 .في سوريا« الجهاد»تشارك في 
ولعل الضياع والفقر وضغوطات الحياة المادية .. بالطبع هناك عوامل النتشار االرهاب

قليمية والدولية والداخلية وضعف االدارات الحكومية واالمنية ونقص الخدمات والصراعات اال
لكن . وانتشار التطرف والتعصب والفساد والطائفية، تساعد، بعضها او كلها، النتشار االرهاب

العامل االهم في نظرنا هو الفراغ الكبير في الساحة االسالمية، خصوصا  بعد انهيار الخالفة 
القديمة، وحلول الطروحات الغربية وما رافقها من استعمار وتبعية وتخلف ونظريات الحكم 

استمرت اطروحات سد الفراغ والبدائل وسارت . والتي فشلت وانهارت بدورها.. واستبداد
االول قاده علماء كبار كمحمد عبده واالفغاني والكواكبي والبروجوردي والنائيني .. باتجاهين

الصدر والغزالي وغيرهم في الجانبين الشيعي والسني، التي وان والبنا والحكيم والخميني و
اختلفت فيما بينها، لكنها اسست، بدرجات مختلفة وفاعليات متباينة، في اطار التواصل مع 

سلفي »يقابلها منهج .. الموروثات من جهة واالنفتاح مع حقائق العالم المعاصر من جهة اخرى
ط محدد من الموروث، وال يأخذ من الحضارة سوى وسائل يرفض كليا  اال العودة لنم« جهادي

 .تدميرها وعدوانيتها، وبتفسير وفهم خاص، ليكفر كل ما عداه
المنظمات االرهابية ليست مجرد منظمات تستخدم العنف، وإال ألتهم جميع الثائرين والمصلحين 

ستخدام العنف بمنطق االرهاب ا. فالعنف قد يكون عنفا  مضادا  ودفاعا  عن النفس.. باالرهاب
الحاكمية »فوضعت نفسها، ضالال  وبطالنا ، موضع .. «الفرقة الناجية، وما عداها للنار»

.. فاالخرون كلهم لجهنم، ولسان حالهم يقول، فلنطبق حكم هللا ونحرقهم بنار الدنيا.. «االلهية
الرعب فنقطع رؤوسهم ونحرقهم ونجلدهم ونرسل االنتحاريين والمفخخات لقتلهم وبث 

 .واخضاعهم
واالرهاب عنف استراتيجي ال يعترف .. يقولون العنف ارهاب تكتيكي يعترف بغيره ويفاوض

بغيره وال يفاوض، كالسرطان يعيش ويعتاش بموت االخرين، مما يستوجب استئصاله ونفيه 

 .تماما  
 

 التغيير قادم ال محالة
ارادة حاسمة نحو التغيير تجدها  فهناك.. من الصعب تصور استمرار االوضاع على ما هي عليه

  ..في اوساط الشعب وبين القوى السياسية ومراكز القرار
من حيث االوضاع االمنية والخدمية واالدارية وفي .. فالبالد تسير اكثر فاكثر نحو طريق مسدود

.. ومن يقول العكس سيجافي الحقائق الواضحة للجميع. العالقات السياسية الداخلية والخارجية
واالمتيازات واالغراءات الممنوحة للبعض في الوقت .. لتي لن تعالجها سياسات خلط االوراقا
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.. واالختالف هو في االسباب والمسؤوليات.. فال يختلف اثنان في تدهور االوضاع. الضائع
وطرف .. فطرف يعتقد ان سياساته صحيحة، وهناك من يعطلها، ويطالب بصالحيات اضافية

 .ت والسياسات فاشلةيعتقد ان االداءا
 

فان لم . او االثنين معا  .. او السياسات.. فالتغيير ضرورة البد منها وسيتناول اما الشخصيات
وهذا بدوره لن يقود، في النهاية، .. يحصل وهذا اقرب الى المحال، فمعنى ذلك تدهورا  متزايدا  

  .لى الجميعولكن وسط ظروف اسوأ واصعب واكثر كلفة ع.. سوى للمطالبة بالتغيير
.. فلقد انتهى شعبنا من اساليب التآمر والعصيان واالنقالب.. ال سبيل للتغيير سوى االنتخابات

 .وهذه بعضها.. واعطى اكثر من رسالة بليغة في اطار حقوقه الدستورية
التي كشفت عن تراجع كبير في ناخبي االخوة في .. نتائج انتخابات مجالس المحافظات-1
التي .. وارتفاع نسب التغيب. باعتبارها القوة االساسية الماسكة بدفة السلطة.. «دولة القانون»

 .وليس لواحدة منها فقط.. تشكل رسالة خطيرة لجميع القوى السياسية
والتي كانت ستأخذ ابعادا  .. سلسلة المظاهرات التي عمت المحافظات كافة، ومنها العاصمة-2

لكنها .. ي طالبت الجماهير بمراعاة خطورة االوضاعالت.. اوسع بكثير لوال موقف المرجعية
وهو موقف ساندته الكثير من القوى ذات االمتدادت .. طالبت الحكومة ايضا  بتغيير سياساتها

 .الشعبية
 
االصرار من قبل مجموع القوى السياسية بدون استثناء تقريبا  على التصويت على قانون -3

من حيث اداء الحكومة واهمية التغيير .. تقرأ دالالته الواليتين الذي، رغم تعطيله، يجب ان
والتداول كاساليب ديمقراطية وطبيعية للتصحيح، او من حيث صعوبات تشكيل الحكومة القادمة 

 .بالطرائق السابقة التي شكلت بها الحكومة الحالية
ع التواصل وازدياد ارقام جمهور المؤيدين والمعجبين على مواق.. سلسلة مؤشرات استبيانية-5

 .تبين ارادة كاسحة لقوى التغيير.. االجتماعي واالعالم والدراسات
وقد تحصل تغيرات دراماتيكية .. الشك ان شيئا  من ذلك ال يعوض عن النتائج الفعلية لالنتخابات

فصندوق الديمقراطية النزيه والشفاف، هو الفيصل النهائي .. تعزز هذه االتجاهات او تغيرها

 .كلمتهليقول الشعب 
 

 تأجيل او تعطيل االنتخابات طعنة خطيرة لشرعية النظام
.. ترد معلومات مرتبكة مربكة وتصريحات غير مسؤولة حول تأجيل االنتخابات او تعطيلها كليا  

االقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية »لقانون االنتخابات تطلب ( 1)بحجة ان المادة 

 ..«العراق
رغم وضوح االمر . وتأجيل االنتخابات.. االوضاع قد تقود العالن حالة الطوارئاما الثانية فان 

هو منع التالعب حيث قد يؤثر اجراء االنتخابات في ( 1)فهدف المادة .. في النقطة االولى

وقد يتطلب االمر تفسيرا  ايجابيا  من المفوضية، .. اوقات مختلفة على نتائج االنتخابات في البقية
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االتحادية، او اجراء تعديل من البرلمان، مفاده ان تعذر اجراء االنتخابات في مكان  او المحكمة
.. ولعطل اعداء النظام عمل النظام.. واال سيرتهن الجزء الكل دائما  .. ال يعطلها في بقية االماكن

الدورة االنتخابية »( 51)فتحدد المادة .. فنصوص وروح الدستور تسير كلها بالضد من ذلك

كشرط الجرائها في موعدها ولم يضع تصورا  ان نصا  .. «س النواب اربع سنوات تقويميةلمجل
اذ .. فان تعطلت االنتخابات وغاب البرلمان تعطلت مؤسسات الدولة كلها.. لتأجيلها الي سبب

وان غياب مجلس (.. أ/ثانيا  /72المادة )«تنتهي والية رئيس الجمهورية بوالية مجلس النواب»

ناهيك (.. ثانيا  /14)«مجلس الوزراء مستقيال  ويواصل تصريف االمور اليومية»ل النواب يجع

. ان االنتخابات ال تجري عادة في يوم واحد بالنسبة للتصويت الخاص والتصويت في الخارج
فاذا اقتضت الضرورة تأجيل االنتخابات في قضاء او محافظة، فال مبرر اطالقا  لتعطيلها في بقية 

وان تعطيلها هو .. ن المبدأ هو ان السلطة التشريعية هي قاعدة وشرعية النظامال.. المحافظات

 .ترك البالد مكشوفة بدون نظام سياسي
بطلب مشترك من رئيس الوزراء ( تاسعا  /11)فيتم وفق المادة الدستورية .. اما اعالن الطوارئ

يوما  قابلة للتمديد،  32ولمدة ».. ورئيس الجمهورية ومصادقة مجلس النواب باغلبية الثلثين

وقد نقل ان البعض يفكر بـ . ويصدر به مرسوم جمهوري.. «وبموافقة عليها في كل مرة

الذي يجيز اعالن حالة الطوارئ بمرسوم جمهوري ( 1915لعام  4)قانون السالمة الوطنية »

 وموافقة مجلس الوزراء، ويمنح لرئيس الوزراء صالحيات مطلقة، منها تعطيل كل ما يراه
وهذا .. تصل الحكام االعدام« امن دولة»وانشاء محاكم .. ضارا  للمصلحة االمنية والوطنية

وحالة .. لعمري تالعب خطير وواضح لكل النصوص الدستورية حول المراسيم الجمهورية
وبما ان الدستور هو القانون االسمى .. والصالحيات والمسؤوليات المترتبة بموجبها.. الطوارئ

 .ن اي قانون يخالفه يجب ان يضرب به عرض الحائطواالعلى، فا
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هل من (... الشيعي)مشروع التحالف الوطني 

صياغة أكثر وعياً ؟
4

 

 
 

 
 

طرح التحالف الوطني نفسه مشروعا عراقيا حضاريا ، يهدف إلى بناء عراق أو المساهمة في 
يحتكم إلى دستور حضاري عراق حر ديمقراطي تقدمي ، تسوده العدالة االجتماعية ،  بناء 

يراعي كل قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، في سياق من احترام الثوابت العقائدية والمبدئية التي ال 
 تتعارض مع الديمقراطية ،عراق السلم والعدل والسعادة ، للجميع ، من دون تمييز أو تفضيل

من القضايا الداخلية  ولكن التحالف في ظل هذه االنقسامات األميبية ، والفوضى في المواقف
والخارجية ، وفي حمأة الصراع الدنيوي على موقع رئاسة الوزراء ، والتقاتل على المناصب 
السيادية في الدولة ، والمحاصصة األسرية ، وغيرها من معالم الفشل والتخبط أخفق في هذه 

ات التي طالما المساهمة لألسف الشديد ، ولم ينفع مع هذا التردي النظمي والسياسي األطروح
يتحفنا بها بعض رموز التحالف سواء كانت عميقة أم سطحية ، ألن الطرح الذي ال يجد رافعته 

النضالية والجهادية يموت على الرفوف ، وفيما إذا أراد التحالف ان ينقذ نفسه من الموت ، 
ي أو اقتصادي فيجب في البداية تنظيم الهيكلية العامة للتحالف قبل اإلدالء بأي مشروع اجتماع

أو فكري ، ألن المشاريع كما قلت تحيى بالكتلة البشرية المنظمة التي تتجسدها سلوكا وتبشيرا 
 .،وإالّ النهاية المحتومة في مثل هذه الحال الموت النهائي 

هنا صورة مقترحة لما يمكن ان يكون عليه التحالف الوطني من نسق نظمي ، علّ ذلك يساهم 
 .ال ُيحسد عليه في إنقاذه من مصير 

 ـ: المشروع النظمي المقترح هو 

أن يمتلك التحالف رؤية تفصيلية عن الدولة والحكم يصوغها صناع القرار السياسي :  1
 .والفكري والقانوني في التحالف ، وهم ُكثر ويملكون القدرات الكبيرة على ذلك

ء عن هذا الكم الهائل من توحيد إعالم التحالف وفق الرؤية المطروحة ، ويتم االستغنا:  2

الورق اليومي حيث هناك أكثر من جريدة وموقع تمثل مختلف القوى التي يتشكل منها التحالف 
 .، فضال عن جرائد مساندة في الظل 

المتوزعة على أكثر من مكون وعنصر في التحالف ، ( التحالفية ) توحيد القنوات الفضائية :  3
ى أبواق شخصية اكثر من كونها منابر مشاريع ومناهج ورؤى وللعلم ان هذه القنوات تحولت إل

 .فكرية واجتماعية وسياسية

                                                             
4

  المدى - غالب حسن الشابندر
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 .أن تكون رئاسة التحالف دورية:  4

 ...والسياسيأي في صميم نظمه الهيكلي  التحالف،ينبغي إجراء تغييرات بنيوية في هيكلية : 5

 ولكن كيف ؟
 .الكتل واألحزاب المكونة للتحالف أن تكون هناك قيادة سياسية ، متمثلة برؤساء : أوال 
يتم كل ذلك بطرح منظومة نظمية جديدة ، تحدد الصالحيات ، وتحدد العالقة بين القيادة : ثانيا 

 .السياسية والقيادة العسكرية 
شرط أساسي في نجاحه بمهماته صغيرها وكبيرها ( التحالفي ) استقاللية القرار السياسي :ثالثا

 .هين إشارة من خارجه بشكل وآخر ، فال ينجز شيئا حقيقيا على األرض صميم ، أما إذا بقي ر

 ـ: ينبغي ان يقوم التحالف بالمهمات التالية التي تتصل بهدفه الحضاري والسياسي :  1
بث الوعي السياسي في جسد األمة العراقية ، عبر التحليالت السياسية لما يحصل في : أوال 

 .قة كل ذلك بمستقبل األمة العراقية العالم والمنطقة والعراق ، وعال
بين كل القوى والتكتالت واألحزاب والشخصيات ( بيضة القبان ) أن يتحول التحالف إلى : ثانيا 

 .الفاعلة في الساحة العراقية 
إصالح الخلل بالعالقات مع كل القوى الفاعلة في الساحة العراقية ، أو على اقل تقدير ، : ثالثا

 .ة من شأنها تمهد لعملية تصالح وطني نشط خلق تفاهمات عام
االتصال عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة بكل دول الجوار إلفهامها رسالة التحالف : رابعا  

واستقاللية قراره السياسي ، ومطالبتها هذه الدول بأن تحترم قرار العراق ، وان ال تتدخل 
 .دول الجوار هذه من دون استثناء  بشؤونه الداخلية ، وبعد كل هذا بناء عالقات قوية مع

االبتعاد عن سياسة شق الكتل األخرى ، والعمل بدل هذا على توطيد العالقات بين قوى : خامسا 
 .التحالف ومكوناته األساسية 

التواصل الحي مع قواعد التحالف الشعبية عبر الحضور الفعلي وسط الجماهير ، :سادسا 
لك التحالف من مشاريع سياسية واقتصادية وتعليمية وتثقيفية والحديث إلى كل العراقيين بما يم

 .وعمرانية 
إن القوى التي تؤلف التحالف الوطني تنتمي إلى كل الشرائح العراقية ، ففي الوقت الذي تتشكل 

فيه قاعدة التيار الصدري من الفقراء والمعدمين والمحرومين ، فإن تيار األحرار الحكيمي 
رجوازية الوسطى ، كما ان ائتالف القانون بمكونه األساسي حزب الدعوة يتشكل من الطبقة الب

اإلسالمية تتشكل قاعدته الجماهيرية على شكل غالب من الموظفين وربما العسكريين والشرطة 
الداخلية ، وهذه تشكيلة قاعدية يمكن ان تؤسس لكتلة تاريخية رائعة ، فيما طرحت رؤية 

سيا ، وفي نطاق تخطيط إعالمي موحد ، وأهداف مشروعة للتحالف ، متكاملة فكريا وسيا
 ...دستوريا ودوليا 
 فهل من مجيب ؟

 أم على قلوب أقفالها ؟
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دراسات في الشأن العراقي 
5

 

1 

 .العراق على حافة التقسيم

  
تحويل أربعة أقضية عراقية الى محافظات   الوزراء العراقي  قرر مجلس 1/2214/ 21بتاريخ 
وقد تباينت ردود الفعل .   الفلوجة وتلعفر و سهل نينوى و طوزخرماتو  أقضية، وهي 

يغير بشكل   االوسط السياسية والشعبية والسياسية والعشائرية ، على هذا القرار الذي  في

، 1921العراقية في عام   كبير خارطة العراق التي عهدها العراقيون والعالم منذ نشوء الدولة

باستحداث محافظة حلبجة في اقليم   قرار 31/12/2213قانون بتاريخ  سبق وأن صدر  وقد

. محافظة  11محافظة بعد ان كان يضم  23  كردستان ، وبهذه القرارات فان العراق سيصبح

للعراق بل سيغير بشكل كبير التركيبة الديموغرافية   وهو امر لن يغير الخارطة االدارية
ديدة للمشهد العراقي الزاخر باألزمات السياسية ازمة ج  للمجتمع العراقي ، وسيضيف

واالدارية واالقتصادية ، حيث جاء هذا القرار في ظروف غاية في   واالجتماعية واالمنية
بين   "ضاريا" في محافظة االنبار التي تشهد قتاال" والتعقيد يشهدها العراق خصوصا  التأزم

ومسلحين عشائريين   (داعش)المسمى بـ الجيش العراقي وعناصر ارهابية من تنظيم القاعدة

 .. العراقية  يقاتلون من اجل تلبية مطالب سبق وأن طرحوها على الحكومة

االنسحاب األمريكي في كانون االول   منذ" ومتسارعا" كبيرا" أمنيا" وقد شهد العراق تدهورا

طراف في سعي ا" يلمس بشكل واضح تسارعا  ، وان المراقب لألحداث في العراق 2211
االستراتيجي األساسي لالحتالل أال وهو تقسيم العراق إلى   سياسية واجتماعية لتحقيق الهدف

ومن الجدير بالذكر أن سبق وأن شرعت اإلدارة ! اساس عرقي وطائفي   عدة كانتونات على

وتقسيم   بدعم تشكيل كيان كردي شبه مستقل في شمال العراق 1991في عام  األمريكية
المراقبين   ثالث مناطق حظر كبداية لمشروعها في تقسيم العراق الذي يعتقد بعض إلى  أجوائه

مع الواليات المتحدة في حربها   أنها أجلته بسبب عدم تقبل البيئة اإلقليمية والدولية المتحالفة
الداخلية في العراق لتقبل هذه الفكرة في تلك   على العراق لفكرة التقسيم وعدم نضوج البيئة

على النتائج االيجابية التي حققتها اإلدارة األمريكية من حربها   لة األمر الذي كان سيؤثرالمرح
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الى رغبتها الجامحة " وصوال 2223  في العام" واحتالله الحقا 1991منذ عام   ضد العراق

 !  تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه من أهدافها الكامنة وراء احتاللها للعراق  في

العديد من االحزاب   ، سارع 2214نيسان 32عد االنتخابات التشريعية في و مع اقتراب مو
والمذهبي والعرقي ألغراض   والكتل والتيارات السياسية الى تصعيد االستقطاب الطائفي

والفدرلة على حساب الوحدة الوطنية   من خالل الدعوة لتفعيل األقلمة  وأهداف انتخابية
من المخططات " فشيئا" لتقترب شيئا  من أي يوم مضى  وم أكثرالعراقية ، التي باتت مهددة الي

 ! واالمريكية لتقسيم وتجزئة العراق على اسس عرقية وطائفية ومذهبية  والدعوات الصهيونية

جديدة   (سايكس بيكو)سبق وان تم طرحها في االروقة الصهيونية في إطار الدعوة إلي   والتي
الطروحات ، ففي مقال   العراق اخذ األسبقية األولي في هذهفي منطقة الشرق األوسط إال أن 

لمستشار مناحيم بيغن  1912نشر عام   (إستراتيجية إلسرائيل في الثمانينيات )مطول عنوانه 
، دعا فيه إلي تقسيم الوطن العربي قطرا ( ينون  عوديد)حينما كان رئيسا لوزراء إسرائيل 

 قطرا

قصي الخليج العربي ، علي أسس عرقية وطائفية يكون حتي عمان في أ  ، من موريتانيا
إلسرائيل لذا   األسبقية في التقسيم وسوغ ينون ذلك بقوله إن العراق هو العدو األكبر  للعراق

شيعية في الجنوب وثالثة   يجب تقسيمه إلي ثالثة دول ، دولة كردية في شمال العراق وأخري
بيغن علي دعم إيران خميني من اجل   نون حكومةوفي ذلك المقال يحث ي! . سنية في الوسط 

الحرب بين العراق وإيران في ذلك الوقت ستكون   اإلسراع بتقسيم العراق علي اعتبار أن
) وان دعم ومساعدة إيران يأتي في سياق تطبيق خالق لنظرية   .نهايتها سقوط الدولة العراقية

صالتها مع الدول غير العربية  والتي تعني أن علي إسرائيل تعميق  ،( شد األطراف 
باألقطار العربية ودفعها الستنزاف العرب وإشغالهم وخدمة المخطط اإلسرائيلي   المحيطة

 .ويسمي إيران وتركيا وأوغندا وإثيوبيا وغيرها  ،

الصحف المصرية تقارير عن خريطة قدمت للكونجرس األمريكي   تناقلت 1913وفي عام 
طن العربي، هذه الخريطة قدمها برنارد لويس الصهيوني لتقسيم الو  تشتمل علي خطة

فاعلة   واقترح تحويل البالد العربية إلي دويالت طائفية وعرقية صغيرة بال حكومات  البريطاني
. لتتحقق له الرفاهية  ومن ثم استباحة الشعب العربي وثرواته وتحويلها إلي المجتمع الغربي

دولة شيعية في الجنوب ودولة سنية   :إلي ثالث دويالت واقترح برنارد لويس أن يقسم العراق
والشمال الشرقي من إيران وغرب سوريا وجنوب   في الوسط ودولة كردية في الشمال العراقي

 ...تركيا

شنت من اجل ضمان  1991أن الحرب األمريكية علي العراق منذ عام   كما لم يعد سرا
ما   إلستراتيجية التي شنت الحرب من اجلها وهواإلسرائيلي كواحد من أهم األهداف ا  األمن

( شوارتزكوف)  من الجنرال"جاء على لسان أكثر من مسؤول أمريكي وإسرائيلي بدءا
واللوبي الصهيوني في   كما أن إسرائيل(. بوش االبن)بالرئيس األمريكي السابق " وانتهاء

الحزب الجمهوري وتشجيعهم لصقور   الكونغرس األمريكي ، كانا وراء دعم المحافظين الجدد
أمريكي من المحسوبين علي المحافظين   على غزو العراق وهو ما ذكره أكثر من مسؤول

وعندما .العقل المدبر لغزو العراق ( أمير الظالم)بـ  الجدد من أمثال ريتشارد بيرل الملقب
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بعد نيسان  األمريكي لم يتمكن من السيطرة بشكل تام علي العراق  شعرت إسرائيل أن الجيش

نائب مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى والمقرب ( باترك كالوسن)  يقول 2223

استنتاج بان   في نهاية العام الماضي وصلت إسرائيل إلي)... 2224البيت األبيض في عام   من

وقد . إسرائيل تريد خيارا أخر  إدارة بوش ال يمكنها جلب االستقرار والديمقراطية للعراق وان

اجل التقليل من الخسائر التي منيت بها   بان إدارة شارون قد وضحت بان من: أخبرت بان
إال أن كالوسن لم يشر بالتحديد إلي ( الخ ...جراء الحرب  الخطط اإلستراتيجية اإلسرائيلية من

مركز )الباحث في ( جاي باخور) اإلستراتيجية اإلسرائيلية ؟؟ ولكن   ماهية الخطط
انه في :إالسرائيلية   قال في ندوة إذاعية بثتها اإلذاعة( متعدد االتجاهات اإلسرائيلي   هرتسليا

يمكن عد الحرب األمريكية عليه فاشلة   حال لم يسفر االحتالل األمريكي عن تقسيم العراق فانه
انه يتوجب )علي وفق وكالة األنباء األلمانية ( باخور  )وعد.! من أساسها ولم تحقق أهدافها 

انظر .!!( )الجغرافية للعراق و تسهيل إقامة دويالت طائفية في البلد   القضاء علي الوحدة

 .(14/11/2221في  2545الزمان العدد   جريدة

اإلستراتيجية واألهداف الكبرى التي من اجل تحقيقها عبرت   إذن يمكننا القول أن الخطط
كان ( ال تحريره ؟؟)العراق وتدميره والبوارج األمريكية المحيطات لغزو  الجيوش والطائرات

اإلستراتيجية   تحقيقا ألهداف الخطط.! تقسيمه إلي عدة دويالت طائفية وعرقية هزيلة   لغرض
( عاموس ملكا)االستخبارات اإلسرائيلية   اإلسرائيلية وهو ما يؤكده قول الرئيس األسبق لشعبة

ووحدة أقاليمه سيكون احد العوامل بمساحته الحالية   إن غياب العراق عن خريطة المنطقة)
أن تقسيم العراق يقلص من )مضيفا ( . اإلستراتيجية علي إسرائيل  المهمة في تقليص المخاطر

الموحد هو   البشرية والمادية التي يتمتع بها هذا البلد وأن العالم العربي بدون العراق  الطاقات

في  2545جريدة الزمان العدد   انظر(. )حدأفضل إلسرائيل من العالم العربي بوجود العراق المو

14/11/2221). 

السياسيين و االحزاب والكتل السياسية العراقية متورطة بتحمس   واليوم يبدو أن عدد من
مشروع تقسيم العراق واستبداله بدويالت كانتونية هزيلة بحسب ما تم   للمشاركة في

الذي   في كتابه( بيتر جالبريث)يؤكده وتخطيطه من قبل االدارة االمريكية وهو امر   رسمه
الموحد ذهب إلي غير   بأن ما كان يعرف بالعراق( )نهاية العراق)صدر في نيويورك والموسوم 

كتبت شهادة وفاة العراق، وعليها   رجعة بتفكيك مؤسساته األساسية ، وأن اإلدارة األمريكية
!!( . د للدويالت الثالث المستقلة شهادات ميال  اآلن االعتراف بخطيئتها الكبرى واستخراج

موحد سيعد هزيمة نكراء للواليات المتحدة والخطط اإلستراتيجية   ولذلك فان االبقاء على عراق
في المنطقة في الوقت نفسه سيعد هذا االمر انتصارا كبيرا للشعب العراقي   اإلسرائيلية

للنيل من ( داعش)بـ  القاعدة ممثلة  والذي تسعى اليوم  األمريكي البغيض  نتائج االحتالل  على
تنفيذ االهداف الصهيونية   هذا االنتصار ودق اسفين طائفي في المجتمع العراقي بغية

 . مذهبي ظالمي متخلف  واالمريكية في تقسيم العراق وتجزئته تحت غطاء ديني

افظات الى الى تحويل اقضية الى محافظات ومح  وعليه فانه مما الشك فيه أن التسرع بالذهاب
موسع وبناء يستهدف مراجعة مسيرة العملية السياسية وما   دون الشروع بحوار وطني  اقاليم

من عوامل الحاق االذى بالشعب العراقي و " وايجابيات سيكون عامال  أفرزته من سلبيات
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شأنه   من هنا فإننا ندعو لكل ما من! عوامل اعداد البيئة المالئمة لتقسيم العراق   من" عامال
بوجه االرهاب التكفيري   تعزيز وحدة وتالحم العراق والعراقيين بمختلف مكوناتهم و انتماءاتهم

 .واالمنية واالجتماعية  المجرم ، وتدخالت دول الجوار، والتحديات االقتصادية
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هيبة الدولة والنظام العام واآلداب العامة
6 

 

 

 
 

المادية والمعنوية على الصعيد الوطني والدولي من  تسعى الدول الديمقراطية إلى فرض هيبتها
خالل انفاذ القانون وتقنين اغلب مظاهر الحياة االجتماعية بصورها المختلفة وتطبيقه على 
الكافة، وإذا مست دولة اجنبية سيادة دولة اخرى فان قواعد القانون الدولي من معاهدات 

ة المعتدية، وإذا فقدت الدولة هيبتها المادية ومواثيق مقررة كفيلة إلى حد ما بردع تلك الدول
بان فقدت سيطرتها على اجهزتها المدنية والعسكرية بان اصبح لتلك المؤسسات مراجع متعددة 

السياسية سواء كانت   ووالءات غير منضبطة أو فقدت هيبتها المعنوية بان اصبحت مؤسساتها
ع دائم ال تكون مرجعيته المصلحة على منصة الحكم أو كانت في المعارضة في خصام ونزا

العامة وانما مرجعه تحقيق مصالح فئوية ضيقة تحاول كسب منجزات لحساب فئة على اخرى، 
فان الدولة تفقد تدريجيا السيطرة على زمام االمور وال تستطيع تحقيق اية مكتسبات عامة 

الكواليس فتصاب نتيجة تعارض ذلك مع المصالح الضيقة التي تجري المساومات عليها خلف 
الدولة بالشلل وتكون عاجزة عن تحقيق االهداف، وفي مثل هذه االحوال البائسة تفقد الدولة 

وتصبح الدولة اشبه بمسرحية هزلية يؤدي .... احترامها ويتجرأ عليها هذا وذاك قوال  وفعال  
فقه االنظمة االدوار فيها ممثلون بائسون، وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن من المعروف في 

السياسية ان النائب وهكذا كبار مسؤولي الدولة بغض النظر عن قوميته أو دينه أو طائفته انما 
يمثل أيا منهم الشعب بأكمله، وعلى هذا النحو من الفهم لألدوار الوطنية، فإن النائب من 

و ممثل لكل القومية العربية هو ممثل لكل القوميات والطوائف والنائب من القومية الكردية ه
القوميات والطوائف ال ممثال  لقوميته أو طائفته فحسب، ومن ثم ينبغي عليه ان ال يعول على 

ثقافته ومعتقداته الشخصية حصرا  عند التعامل مع حاجات وآمال وطموحات عامة ابناء الشعب، 
لسياسية، فعليه ان يدرك ان من بين ابناء الشعب هم على غير ديانته أو معتقداته أو اراؤه ا

 .فهو عند انتخابه ال يعد ممثال  لطائفة أو حزب ما بل هو ممثل لكل الشعب

وإذا كنا تؤمن بشرعية المظاهرات واآلراء الحرة والتعبير عن المواقف السياسية واالجتماعية 
فعلينا ان نؤمن بمضمون شرعية تلك المظاهرات وشرعية مضمون التعبير الحر عن االرادة 

هيبة الدولة التي هي من هيبة الشعب، ال أن يستعمل البعض في تلك  ايضا بما يضمن
المظاهرات أو عند التعبير عن الرأي عبارات أقل ما يقال عنها انها مخجلة وتخالف الذوق العام 

واالسفاف خاصة وانها تجري بالمطلق، وتنقلها ( الفشار)واآلداب العامة، وتصل إلى حد 
 .وكاالت صحفية عالمية
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وف عرفا  ان الدولة مهيبة الجانب يعامل رعاياها معاملة من الدرجة األولى في السفارات فالمعر
 .والمطارات واينما حلوا وارتحلوا

احد   فقد جمعتني الصدفة ذات مرة على مائدة الفطور في فندق في مدينة القاهرة مع

ء من احد وروى لي انه تعرض في موسكو العتدا 1941الفلسطينين مما يعرف بعرب سنة 
المافيات الروسية فبعد ان اشبعوه ضربا وركال  استخرجوا حافظة نقوده فوجدوا فيها جوازه 

إال ان اعتذروا منه اشد االعتذار وأعادوا اليه   الصادر من السلطات الصهيونية، فما كان منهم
 !!!!إلى السفارة اإلسرائيلية  امواله وجوازه وتوسلوا اليه أال يقدم شكوى ضدهم

وترتبط الحريات العامة بما يعرف في فقه القانون بقواعد النظام العام واآلداب العامة، والقصد  
كيان الجماعة سواء تعلق  من النظام العام هو مجموعة من القواعد الجوهرية التي يبنى عليه

ماية أو الثقافي أو الخلقي وتهدف الى ح األمر بالجانب السيـاسي أو االقتصادي أو االجتماعـي
ومؤسساته وصد ما يهددهما أو يؤدي بهما إلى االنهيار  المصلحة العامة و استمرارية المجتمع

 الفوضى فيتنتج عنه  والتخلي عن فكرة فرض النظام العام    .و الزوال
وعليه ينبغي على كل الحكومات أن تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تبسط  .اإلجتماعية لحياةا

واحترامه من طرف الجماعة مهما كانت ألهداف و الدوافع التي أدت إلى  النظام العام سيادة
االضطراب والتي يجب مقاومتها، اال ان فكرة حفظ النظام تقوم على مبدأ توقع حدوث 

 .االضطرابات قبل التفكير في وسائل قمعها
ان معين اما اآلداب العامة في لغة القانون فهي مجموعة القيم التي تدين بها امة ما في زم

والنابعة من المعتقدات الدينية واألخالقية المتوارثة اجتماعيا  والعادات والتقاليد واألعراف 
المتأصلة في المجتمع والتي يعد الخروج عليها انحرافا  ال يسمح به المجتمع، وتعد اآلداب 

حل الخراب في العامة جزءا  من النظام العام ومن ثم ينبغي ان تتوافق معه ال ان تتعارض معه في
الدولة، فهي ناتج متوازن للسلوكيات واآلداب التي تخص فئات متعددة في المجمتع مصهورة 

 .في بودقة واحدة وال تعبر أو ال ينبغي ان تعبر عن مضمون احداها فقط
   

ايها المعبرون عن حرياتكم الدستورية ان هيبتكم بين سائر االمم ... وختاما  نقول مع كل الود
يبة دولتكم، وان هيبة دولتكم من هيبة رجالها القائمين على امرها، وان ممارستكم هي من ه

للحريات العامة ينبغي ان يعبرعن حضاراتكم الزاهرة المتعاقبة وتقاليدكم االخالقية والدينية التي 
 .ترسخت عبر الزمن
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7! شبكات االعالم العالمية و معضلة تعريبها
 

 
  المقدمة -١

متواضعة حول اشكالية العاملين العرب في شبكات االعالم العالمية في اقسامها ادناه دراسة 

 Sky)و سكاي نيوز   ( BBC Arabic)ال بي بي سي  باللغة العربية من خالل دراسة لشبكات
news Arabic ) و ال سي ان ان (CNN Arabic ) ٤٢و الفرنسية (France 24  ) و روسيا

 ( . Arabic . CHINA.ORG.CN  )و الصينية   (N 24)  ةو االلماني( RT Arabic)اليوم 
  

 .االم   ٤٢والفرنسية ، فرانس   األم في اللغة االنكليزية  و المقارنة مع ال بي بي سي
بصورة عامة يحق للمراسل و المذيع و حتى المحرر ان يحمل اتجاه سياسي معين بكل 

الراي ، و ربما يحق له كذلك ان  مساحاته من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، فهي حرية
يحرر مواضيعه منطلقا من هذا او ذاك االتجاه ، اال انه ال يحق ألي من هؤالء ان يفبرك الخبر 
او يصوغه او يحرره باالعتماد على اكاذيب النه سيفقد اعز واهم ما يعتز به اي صحفي، وهي 

في مقاالتهم   الكتاب و ارائهم و يشمل هذا التحديد كل. الثقة واالمانة المهنية و االدبية
عموما ، ولكن هؤالء سيكون تاثيرهم اقل و محدود بالمجاالت التي ينشرون ما   المنشورة

بخالف الشبكات االعالمية العالمية واسعة االنتشار عابرة للقارات و االجناس و . يكتبون فيها

 AP)و ( Reuters)مية مثل و تستمر هذه االشكالية لتصل الى وكاالت االنباء العال. الشعوب
Associated Press ) حيث تتأثر هذه الوكاالت بصداقية مخبريها من داخل البلدان العربية، بل

تحافظ عليها و تعتز بها  وتمس مصداقيتها في الصميم وهي السلعة الوحيدة التي تتعمد ان 
آلرائهم الشخصية مصدر الخبر من مراسليهم خالل انحيازهم  صياغة   من  كلهم يشتكون.

(impartiality)  

اكثر بلدان   بعد االحتالل االسرائيلي لفلسطين و تشرد الشعب الفلسطيني الى. البدايات  -٤
العالم، و باالخص الى المملكة المتحدة كون اللغة االنكليزية االقرب للشعوب العربية بعد سيطرة 

درس و تعلم . ة العثمانية المتخلفة حينهااالراضي العربية من السلط المملكة المتحدة على اكثر
و تأقلم كثير من الفلسطينيين بصورة عامة في هذا البلد واتقنوا لغته وعادات شعبه و لكون 

والهتمامهم االوحد بالقضية الفلسطينية اتجهوا الى الصحافة واالعالم بصورة  اهتماتمهم و 
كثير   لعربية االخرى و منها العراق، اتجهو لجراء السياسات القمعية في البلدان ا  كذلك. عامة

من العرب و منهم اللبنانيون و السوريون و العراقيون و االمر مماثل بالنسبة لشمال افريقيا 

 ( .Francophones)والهجرة الى فرنسا لقرب ثقافتهم ذو االتجاه الفرنسي 

                                                             
  صوت العراق -  الصاحب الناصرعبد  7
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و بعد الجريمة ( . العولمة)لم بعد توسع االعالم العالمي و انتشاره افقيا ليصل الى كل بلدان العا
و تبني الغرب لنظرية نقل االرهاب الى بلدان االرهابيين ، و الحاجة الى  ١١/٩ االرهابية في 

.. فتحت ابواب واسعة لالعالميين من محررين و مراسلين و مذيعين . مخاطبة العرب بلغتهم
و بال حدود فاحترق االخضر ير بدون تحفظ ظو القت هذه السوق الواسعة رواجا منقطع الن. الخ

  .بسعر اليابس
  

مظلم و ممل   مالحظة مهمة ، قبل انفتاح هذه السوق كان الكتاب و الصحفيين العرب في كساد
لم يتمكنوا من تطوير قابليتهم في   فماذا يستطيع ان يمتهن االعالمي العربي باألخص الذين)

احسن مثال على   يد هارون محمد و امثالهو الذين ال مهنة لهم اال اللغة و الس( لغة المهجر
  .ذلك

الترجمة الدقيقة، )االعالمية العالمية مشاكل اختصرها بثالث نقاط مهمة   واجهت تلك الشبكات
 ( .والحياد المهني  نقل االخبار بدقة،

 1927  واجهت ال بي بي سي مؤخرا معضلة هزت مصداقيتها التي تعتز بها منذ تاسيسها عام
حين ادعى مراسلوها العرب انه اطلق من قوات ) مال السالح الكيماوي في سوريه عن استع. 

الجيش السوري، و اتضح انه من استعمال االرهابيين في سورية، االمر الذي طعن بمصداقية 
 .بسبب تلفيق مراسليها من العرب

 .هذا المثال يوصلني إلى ما ابغي شرحه عما اسميته بالمعضلة 
سية لالخبار ، تعتمد كل تلك الشبكات على ثالثة مصادر لألخبار بصورة عامة المصادر الرئي -٣
مراسليها في مكان الحدث، و وكالت االنباء، و الصحف المحلية المختارة من قبل تلك . 

، وهي (خلل قاتل اعالميا) و في داخلها  لكن هذه المصادر اكثرها تحمل معها بل  .الشبكات
، اي مصداقية و تلوث صبغة الخبر من (الخص لنا نحن العربو با)مصداقية منتج الخبر 

  .مترجمين عرب  او مترجم الى العربية من قبل  مصدر عربي

حول دقة الترجمة و مصداقية ( BBC World)ثالث مراسالت شخصية مع مدراء االخبار   في
جمة ، ال يوجد التر -اوال. كان الجواب عموما محيرا لي و لهم . الخبر و فبركة بعض االخبار

كمحرر   كثير من االنكليز من يتقن العربية مئة بالمئة، و من يقبل بالعمل في هذه المؤسسة
ثم اشتكوا اكثر ، . لالخبار العربية و ان وجد فانه يعتمد على الخبر المرسل من المراسل العربي

وا ، حتى لو حتى وجود المراسل االنكليزي في موقع الحدث سيحتاج الى مترجم محلي و ازاد
وجد المحرر المحلي الذي يتقن العربية فانه ال يتمكن من التواجد في محل الحدث وقت وقوعه، 

و سيعتمد في اكثر االحوال على المترجمين و المراسلين المحليين و الذين لم يتخلص كثير 
 .الشخصية  منهم من انحيازهم آلرائهم

  
محرري االخبار في تلك المؤسسات الكبيرة العالمية كثير من . االمانة المهنية و التحيز -٢

يحملون آراء و ميول سياسي الى جهة او اخرى و حتى هذا من حقهم لمعرفة المؤسسة ذلك 
من تاريخهم المهني ( بل عزيزة) عند تعينهم، اال انهم يلتزمون بالمهنية العالية كمرحلة مهمة 

اال ان المشكلة هي في الواقع أكبر من . قوعهفال نرى انحيازا يخل بالخبر او بمصدره وال بو
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هذه المعضلة و ذلك عندما يفبرك الخبر من جراء ميول بهذا االتجاه او بذاك، عندها تفقد 
المصداقية كل وجودها، و هذا ما ال يقبل به اي اعالمي غربي، بينما يعتبره االعالمي العربي 

ان على التزييف و الفبركة او بصناعة نوعا  من النضال الوطني و كانما يبنى نضال االوط
من هنا يشتكي مدراء تحرير شبكات االخبار العالمية في اقسامها العربية من . االخبار الكاذبة

و للحقيقة ليست في اطر الدول العربية فقط ، بل هذا . االنحياز في صياغة الخبر و ربما فبركته
شتراكي السابقة، لكنه بقى الى فترة معينه حصل كذلك بعد استقالل كثير من بلدان المعسكر اال

  .ثم زال بمرور الوقت
في نشرة االخبار على قناة الجزيرة ، العربية، قسم  - امثلة على التحيز الخبري ، اوال -٥

على منتخب الواليات ( يوغسالفي سابقا ) الرياضة، خبر عن تغلب فريق سلوفينيا لكرة السلة 
لجزيرة و كانه انهيار شامل للواليات المتحدة االمريكية، و بقى المتحدة االمريكية، اخرجته ا

، في وقت يعرف كل مهتم ( السياسي ) المعلق الرياضي يكيل الثناء على هذا االنتصار الرياضي
المحترفة  ، و ان فرقها المحلية(امريكا)بالشؤون الرياضية ان كرة السلة اسست في هذا البلد 

فقط من   لمستواها العالي جدا و ان منتخبها الوطني يتكون لدولية ال تدخل في تلك السباقات ا
 .الهوات قبل احترافهم 

مقر ) عند هجوم الطائرات االمريكية على ليبيا   مثال من الطرف االخر االعالمي ، ذلك  -ثانيا 
جة امريكية في بريطانيا و محاج  و قتل جرائها كثير من االبرياء انطلقت من قواعد( القذافي 

السيدة ثاتجر عن السكوت على قتل االبرياء بطائرات انطلقت من من انكلترا ، دخلت المراسلة 

في جدال واحراج مع رئيس مؤسسة ال بي بي سي و (  Kate Adie)الكبيرة المعروفة السيدة 
انذاك،  تبتت  السيدة ثاتجر رئيسة الوزراء، و رئيس حزب المحافظين السيد نورمان  مع

لم تكن . ضية الى المحكمة العليا وانتصرت السيدة كيت أيدي، و ربحت الدعوةووصلت الق
السيدة كيت أيدي من محبي القذافي وال من مناصريه بل تعتبر من اليساريين المعتدلين 
االقحاح، لكن المهنية العالية التي يعتز بها اي صحفي او مراسل اخباري تجعله يقف مع 

دتها السيد كيت ايدي على الموقع بغض النظر عن اتجاهها الحقيقة التي شاهدها كما شاه
   .السياسي

  شبكة االعالم االمريكية الكبيرة  مثال اخر ، اعتذرت رسميا  -ثالثا 
وهذا مستوى اخباري مهني تعتز به الشبكة اكثر من اعتذارها   عن ما عرف بتقرير بنغازي 

 CBS News apologises for) .المحايدةانها المهنية التي تغذي االفكار الحرة و. الرسمي
'wrong' Benghazi report )  

العربية امس حوار حول حرية الصحافة في العراق وما تعاني منه  بثت ال بي بي سي -رابعا 
في ظل هذه الحكومة، لن ادخل في مشكلة الحوار بل اختصر ألصل الى الموضوع الذي اكتب 

  .عنه
و من العرب عراقي واحد لن اذكر اسمه هنا، . وانكليزي واحدكان المتحاورون اكثرهم عرب، 

كان الحوار عن المخاطر التي يواجهها الصحفيون العراقيون وعن حرية . يسكن لندن
استخلص الجميع بان ال حرية صحفية في العراق، ال . في العراق الصحافة  الصحفيين و 

لعراقي فقلب الحقيقة و ايدته السيدة ما يهمني هو ما قاله المشارك ا. تهمني هذه المعلومة
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صحفي قد  ٤٢٥ان هناك اكثر من   االستنتاج،. من طرف ال بي بي سي( لبنانية)المحاورة 
الحظ كيف !!! ضمن محاربة الحكومة لحرية الصحافة في العراق ٤٠٠٣منذ   قتلوا في العراق

حفيين العراقيين الي ان انقلبت الحقيقة من اجرام االرهاب و قوى الردة في تصيد و قتل الص
لست جازما ان مدير التحرير االنكليزي  اعتقد وإن . اصبحوا ضحايا الحكومة العراقية الحالية 

هذا  لن يتمكن من قبول هذا االدعاء الظالم، لكن لو عرف به، او لو ترجم له
   .، و كلنا نعرف عن حقيقة حرية الصحافة اليوم في العراق!بمصداقية االدعاء 

القصيد ان عدم االمانة المهنية في ترجمة و نقل و تحرير االخبار من قبل االعالميين  بيت
  . العرب مطعون بها في الصميم لذا فهي ابعد ما تكون عن الحقيقة

  
قناة   النقطة التي يمكن االستشهاد بها اكثر باخذ المثال السيء كالسيد فيصل القاسم على -٦

ء الى مصداقية االعالميين العرب العاملين في شبكات االعالم الجزيرة، ان هؤالء هم من يسي
بل يسيء الى اخالقية الشعوب العربية كلها، حيث . العالمية باالخص انحيازه لطرف دون اخر 

السيد مدير االخبار في قناة ال بي بي سي العربية فتساءل، من اين ( رسالة جوابية)يشتكي في 
عربية و يقبلون في العمل في البلدان العربية؟ و من اين لنا لنا بمراسلين انكليز يتقنون ال

بمترجمين مساعدين نتأكد منهم فنعتمد على مصداقيتهم في مساعدتنا؟ انها إذا  حالة ال ال حل ، 
  !.كاسلوب للحياة   اال عند من يلتزم ويعتز بالمصداقية

 
صداقيتهم من اجل انتماءاتهم الكتاب و الصحفيون و االعالميون العرب يتجاوزوا على م. رأي 

السياسية و يعتبرونه نوعا  من النضال يتباهون به، و تأخذهم العزة باالثم، و يبالغون في حبهم 
كما بينت أعاله، أنه من . و او بوالئهم و ال يتمكنون من الفصل بين انتماءاتهم وممارسة مهنهم

قضية ما، ولكن ليس من حقه حق الصحفي أن يبدي إنحيازه عندما يكتب رأيه الشخصي في 
تحريف األخبار وفبركتها عندما يعمل كموظف في مؤسسة صحفية تعتبر النزاهة والحيادية في 

  . نقل األخبر أهم عنصر بقائها
انا شخصيا اعترف بانحيازي فيما اكتب ألنني كاتب مستقل أعبر عن آرائي، وهذا جزء من 

كاذب، واالهم لست محررا في صحف او مراسل لقنوات ال اصنع الخبر ال  حرية التعبير، اال انني
محلية او عالمية و انما اكتب كمؤازر لسياسيين يمثلون أتجاهي السياسي واعتز بهم   اعالمية

العتاش عليها   الكتابة لكني لست ذو شأن اعالمي امتهن. وال انكر ذلك، وهذا حق مشروع
نجدها عند  فقط، بل  ص االعالميينان هذه المعضلة ال تخ  و صحيح ايضا. واعتز بها 

غير   االعضاء المحليين لكثير من منظمات المجتمع المدني الدولية لذا نرى كثير من تقاريرها
مثال و لنفس االسباب كما ذكرتها في  دقيقة و كثير منها بعيد عن الحقيقة لما يخص العراق 

من مواطني شعوب العالم الثالث،  وليست المشكلة عند العرب فقط، إذ نراها عند كثير. اعاله 
فهي العاطفة و االنتماء والتحزب للقريب و للجار والتي تضر بمصداقية من يمتهن االعالم 

  .بصورة خاصة

 


