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النووي اإليرانيأمريكا والعراق وداعش والملف 
1 

 

أوضح كثير من المراقبين القريبين من المحادثات حول الملف النووي االيراني بأن األمور 
فإيران . الفنية فيه قد سًويت ولم يتبَق سوى الخالف على رفع العقوبات المفروضة على إيران

يد أمريكا الغائها تريد إلغائها فوراً أو بعد مدة وجيزة من توقيع االتفاق النهائي، بينما تر
 .تدريجياً لفترة قد تمتد لعشرين عاماً 

العقدة تكمن في العقوبات المفروضة من األمم المتحدة التي تصعب إعادة فرضها إذا ما أُلغيت 
الصيني الذي أصبح حاضراً في السنين االخيرة لمواجهة االالعيب  -بسبب الفيتو الروسي 

أما العقوبات األمريكية أو األطلسية فال . إلرادة أمريكااألمريكية ضد الشعوب التي ال تخضع 
 .مشكلة فيها إذ يمكن إلغاؤها وإعادتها في أي وقت حسب ما تشتهي المصالح األمريكية

وقع اختالف كبير بين الرئيس أوباما ومن وراءه الحزب الديمقراطي وبين الحزب الجمهوري، 
ت النصفية، على خلفية محاولة الجمهوريين الذي سيطر على مجلسي الكونغرس بعد االنتخابا

بلغ الخالف حد تهديد الرئيس باستخدام حقه في النقض . عرقلة إبرام تسوية نهائية مع إيران
إذا ما فرضت األغلبية الجمهورية رأيها بفرض عقوبات إضافية على إيران اآلن بهدف ( الفيتو)

ع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا ما أصدر نسف االتفاق من أساسه إذ هددت إيران من جانبها برف
 .الكونغرس عقوبات إضافية حتى ولو نقضها الرئيس أوباما

تراجع الحزب الجمهوري أمام الرأي العام األمريكي والعالمي، اللذين ماال لصالح إيران، ومنح 
المفاوضات شهرين للوصول الى حل نهائي وبخالفه فسيعود الى فرض عقوبات اضافية على 

 .نايرا
 ما هو السبب الذي يقف وراء هذا االختالف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟

يكمن السبب في مقاربة كل من الحزبين لبلوغ الهدف الذي يتفق عليه الطرفان أال وهو إسقاط 
 .النظام اإليراني

االتفاق  تتمثل مقاربة الديمقراطيين في النفاذ الى قلب النظام االيراني عبر فرض شروط إلتمام
النووي والحصول على حق التواصل مع منظمات المجتمع المدني، الحقيقية منها والمزيفة، 
ومدها بالمنح المالية وما ورائها، وعندئذ يمكن التواصل عن قرب مع الجناح اإلصالحي في 

المؤسسة الدينية االيرانية وأية فئة معارضة أخرى بضمنهم مجاهدين خلق داخل وخارج ايران 
 .شجيع أتباعها على التمرد واالنقالب على النظاموت

هذه المقاربة هي ذاتها التي حققها الرئيس أوباما في اتفاقه االخير مع كوبا الذي طويت فيه 
فرضت أمريكا مقابل هذا التنازل حريتها في الوصول . صفحة الحصار الذي دام لخمسة عقود

إنه . وهذا بالطبع يعني تشجيعها على التمرد لتمويلها" الصديقة"الى منظمات المجتمع المدني 
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تبدل األسلوب وليس الهدف وإال فلماذا سعت وتسعى أمريكا الى قلب نظام الحكم في فنزويال 
 حسبما أعلن الرئيس ماندورا؟

إذا كان النظام االشتراكي الكوبي واثقاً من نفسه ومن إلتفاف الجماهير الغفيرة حوله ما جعله 
ألمريكية في قلبه لذا فلم يباِل بمنح أمريكا التنازل مقابل رفع الحصار، فإن يسخر من اآلمال ا

النظام اإليراني ال يقل ثقة بنفسه إال أنه سيرفض أي شرط من هذا القبيل من باب اإلعتداد 
بالنفس كما قالت الدكتورة ليفريت األستاذة في الجامعة األمريكية في واشنطن والعضوة السابقة 

من القومي األمريكي والمتخصصة في الشؤون االيرانية وذلك في فضائية في مجلس األ
الميادين في األسبوع الماضي؛ وكما نّبه األوربيين الى تلك الحساسية االيرانية قبل سنتين 

 .رئيس الجمهورية العراقية بالوكالة الدكتور خضير الخزاعي
الى رفض االتفاق وبالتالي تحميلهم  خالصًة، فان الحزب الديمقراطي يريد ان يدفع االيرانيين

مسؤولية فشل المفاوضات ليواصلوا الضغوط وفرض العقوبات عليهم للوصول الى الهدف 
آملين االستفادة من احتمال نجاح المخطط األمريكي في العراق، ولو بحذر وهدوء وتأٍن ناجم 

سال قوات خليجية بدلها من التزام اوباما بعدم ارسال قوات برية أمريكية للعراق ومحاولة ار
لهذا بدأ الملف العراقي يسخن . فردد الصدى أياد عالوي قبل أشهر ونجيرفان برزاني مؤخراً 

ويصبح واعداً بعد نجاح ذلك المخطط األمريكي في تمكين داعش، التي جعلوها تنتظر هي 
سوريا، من ، ساعَة الصفر في موقعها على حدودنا مع "ثوار العشائر"وخالياها النائمة، أي 

احتالل الموصل وعدد من المحافظات العراقية في حين جعلت أمريكا العراق ينتظر وينتظر 

خوفاً من إستخدامه )وسالحاً نوعياً مدفوع الثمن إنقضى أجل تسليمه ولم ُيسلم  26-طائرات ف

 -شين في إفناء السنة الذين لم يكن لهم وجود في السلطة العراقية والبرلمان ألنهم كانوا مهم
عرقلة صفقة السالح مع " األحباء"بعد أن ضمن االمريكيون عن طريق !!!( حسب قول اوباما

روسيا االتحادية التي عقدها الرئيس نوري المالكي حتى ولو بتأخيرها، فنجحت أمريكا في 
األهمية بحسابات غير " متنوع"فرض تواجد طيرانها العسكري في األجواء العراقية بنشاط 

ها المرتقب هو التمكن من القرار العراقي بمساعدة الجناح السياسي لداعش وأعوان بريئة هدف
وبمساعدة قيادة الحزب الديمقراطي * داعش داخل مجلس النواب وخارجه من الطغمويين

الكردستاني ووصاويصه الصغار من المستثقفين وجشع البعض الساعي الى فرض نظام 
 .في وسط وجنوب العراق" العوائل"

ر العراقيون بشبابهم وأموالهم النفطية إلستكمال وإذ ا تمكنت أمريكا من القرار العراقي فسُيسخَّ
الدمار السوري والحرب على إيران وضرب حزب هللا والمقاومة الفلسطينية ثم السلطة 

الفلسطينية وصوالً الى تصفية القضية الفلسطينية برمتها وربما المضي الى ضرب الثورتين 
بحرينية الديمقراطيتين وضرب مصر والجزائر؛ وللموازنة ُيزال أخيراً النظام اليمنية وال

السعودي والخليجي بأكمله بعد أن يكون قد أدى مهمته غير الشريفة على أحسن وجه طيلة 
 .القرن العشرين وما انقضى من القرن الواحد والعشرين

سالح والمعروفون بسياساتهم أما الجمهوريون، الممثلون للمصالح الكبرى كشركات النفط وال
الخارجية العنيفة، فإنهم يشتركون مع الديمقراطيين في الهدف النهائي لكنهم يختلفون في 

لون على حلول أكثر عنفاً وعنجهية لذا انطلقت من ممثلهم السناتور جون . التكتيك إذ يعوِّ
ل فيها لمنطقة ماكين، الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، تصريحات فصِّ 
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الشرق األوسط والعالم، وللعراق وسوريا بالذات، ثياباً على مرامه وكأنهما الحديقة الخلفية 
لهذا فهو يريد إرسال قوات برية أمريكية الى العراق وسوريا دون إعارة اية أهمية . لبيت أبيه

ءه الغيارى في جميع لرفض الشعب العراقي لتواجد أية قوات برية أجنبية إلكتفاء العراق بأبنا
أنحاءه وتحت أي مسمى حسبما أفصح عن ذلك رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
الدكتور حيدر العبادي مراراً وتكراراً وذلك مواصلًة لسياسة التحالف الوطني التي التزم بها 

 .الرئيسان المالكي ورفيقه العبادي على حد سواء
ياسيين ان قلق امريكا والغرب من احتمال قيام ايران بإنتاج سالح يرى كثير من المراقبين الس

نووي هو قلق مفتعل يهدف الى محاصرة ايران ألنها متمردة على سياسة الغرب بقيادة 
أما . الواليات المتحدة وفي المقدمة دعم ايران للقضية الفلسطينية واسنادها لمحور المقاومة

لغرب غير راٍض عن امتالك دول العالم النامي التقنيَة تمتلك إسرائيل السالح النووي؟ إن ا
ظلت أمريكا تماطل مصر حتى يومنا هذا دون جدوى إبتداًء منذ عهد أنور . النووية السلمية

السادات يوم وعدوه بمفاعل نووي بديل إذا ما إبتعد عن السوفييت ومشاريعهم ومن ضمنها 
ويلح على إقامته ليومنا هذا الكاتب  إقامة مشروع نووي لألغراض السلمية وهو ما ألح

ونتذكر كيف دمرت اسرائيل . والمفكر العربي الكبير محمد حسنين هيكل ألهميته الحضارية
المفاعل النووي العراقي في مطلع ثمانينات القرن الماضي يوم كانت العالقات مع الواليات 

س رونالد ريغن يعلمه بإمكانية المتحدة جيدة إذ زار رامسفيلد العراق ورفع تقريراً الى الرئي
وأشارت تقارير صحفية عديدة الى حصول إسرائيل على معلومات . التعاون مع صدام

ومساعدات من خبراء فرنسيين كانوا يعملون في المفاعل النووي العراقي لتنفيذ ذلك العدوان 
 .اآلثم التدميري

قوات المسلحة في الكونغرس، يريد الجمهوريون بقيادة السناتور جون ماكين، رئيس لجنة ال

بحجة  1003العودة الى المشروع الذي إنطلق على هداه الرئيس بوش االبن واحتل العراق عام 

واهية، مع تعديل فرضته مجريات االحداث وهو العودة الى العراق هذه المرة بمعية دول االتحاد 
يعر لهم اهتماماً إذ أراد االوربي على عكس ما قام به الرئيس بوش يوم تحدى األوربيين ولم 

االنفراد بقيادة العالم يوم كانت الظروف مؤاتية إذ كانت روسيا منبطحة تحت تأثير سياسة 
أما اليوم فان نهوض روسيا والصين ودول البريكس وتعمق األزمة . بوريس يلتسن المتخاذلة

عداداً لتأجيج حرب باردة االقتصادية للعالم الغربي دفعت امريكا الى اصالح العالقة مع أوربا إست
جديدة مع روسيا فافتعلوا االزمة األوكرانية وواصلوا مخططهم العدواني في سوريا وفنزويال 

 .وايران والعراق
أعتقد أن أمريكا بدأت تفقد صبرها لصمود الشعب العراقي ونجاحه المتمثل بنجاح القوات 

الخيرة والبيشمركة في دحر داعش التي المسلحة واألمنية وأبناء الحشد الشعبي وأبناء العشائر 
 .عّول األمريكيون كثيراً على قدرتها في تركيع العراقيين إلرادتها

في الداخل العراقي الفتعال أعذار لتشويش الموقف وتشويه " حلفائها"لذا بدأت أمريكا تحرك 
ة بل لجأت سمعة الحشد الشعبي وأبناء العشائر الشريفة والبيشمركة واإلساءة للوحدة الوطني

حتى الى محاولة خلق الشقاق بين أطراف التحالف الوطني وجماهيره التي اتصفت بالوعي 

 .، عبر صناديق االقتراع، على رأس المتصدين للمشروع األمريكي1003وهي التي وقفت منذ 
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إنهم يحاولون إثارة النغمة المقيتة الطغموية القديمة الرامية الى خلق صراع بين شعوب 
كالشعبين العراقي واإليراني بحجة أن إيران عدو العرب التقليدي وذلك تنفيذاً لسياسة  المنطقة

هذا في وقت ما عاد خافياً ما تحدث عنه جون كيري وزير الخارجية األمريكي من . فرق تسد
. بروز ظاهرة التحالف بين اسرائيل وبعض الدول العربية كالنظام السعودي والخليجي عموماً 

لسعودي يسلك أي طريق للحفاظ على نفسه في وجه مطالبة الشعب السعودي إن النظام ا
لذا فالنظام يثير الصراع الطائفي في المنطقة وتدعمه . بالديمقراطية واحترام حقوق االنسان

 .اسرائيل الرامية الى تفتيت الدول العربية لتصبح هي األقوى في المنطقة
ليم الجبوري الى اتهام القوات المسلحة والقوات إن قفز السيد رئيس مجلس النواب الدكتور س

االمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر وهو بعيد كل البعد عن ارض المعركة مع داعش 
كان عليه باألقل . لهو أمر محزن جداً  -واعتماده على كالم سفيه أو كيدي مصدره داعش نفسها 

 .بإجراءهأن ينتظر نتائج التحقيق الذي أمر الدكتور العبادي 
يجب أن يتذكر السيد الجبوري وإئتالفه وكتلته وحزبه أنهم متهمون باإلرهاب ومفخخاته 

هذه . خالل الشهر المنصرم 2375وعبواته الناسفة التي حصدت من أرواح العراقيين األبرياء 

 .هي الحقائق الدامغة وليست ادعاءات اوباما التي يختلقها لتمرير أهدافه االمبريالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و " الطائفية"و " النظم الطغموية حكمْت العراق منذ تأسيسه: "بمفرداته" مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي"لإلطالع على :(*)
 : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995راجع أحد الروابط التالية رجاءً " الوطنية"

http://www.qanon302.net/news/news.php?action=viewHYPERLINK 
www.qanon302.net/news/news.php?action=view"http://&id=14181"&HYPERLINK 

"http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181"id=14181 
See more at: http://www.alnoor.se/article.asp?id=266328#sthash.Sjom27Iq.dpuf - 
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أربعة مالحظات على جريمة داعش
2

 

 

 

 

 

تصفية نظام ( من خالل التحالف الدولي)عندما أرادت أمريكا : أكذوبة التحالف الدولي: األولى
طالبان في أفغانستان تمّكنت من ذلك خالل أقل من شهر، وعندما أرادت إنهاء حكم صّدام 

لكنها عندما شّكلت التحالف .. يوم  12حسين، واحتالل العراق بأكمله، كان لها ذلك خالل 

وخمسائة مليار ( كما صرح أوباما)محاربة داعش، وضعت خطة تحتاج عشر سنوات الدولي ل
ِعلماً بأن قوة داعش ال تقاَرن مع قوة صدام، وال حتى مع قوة طالبان؛ فما داعش إال !! دوالر 

بضعة آالف مقاتل، يسيطرون على إقليم محاَصر من جميع الجهات، وليس لهذا التنظيم من 
نتاجان في غاية البساطة وهذه الحقائق تقودنا إلى است. ة للحياةناحية موضوعية أي فرص

 :والوضوح
أن داعش، : أنه ال أمريكا، وال التحالف الدولي جاّدون في القضاء على داعش، والثاني: األول

وهذا كله . التي هي في األساس صنيعة أمريكا، تعتاش وتتقوى بضربات هذا التحالف الوهمية
يكا أنه تحالف دولي لمحاربة اإلرهاب، هو في حقيقة األمر مشروع غربي يعني أن ما تزعم أمر

طويل األمد سيمد مراكز القوى الغربية بكل ما تحتاجه من أدوات وموارد للنفاذ إلى المنطقة 
ونهب مواردها، والسيطرة عليها، ويعني أيضاً ازدهار صفقات األسلحة، وصفقات النفط 

هو أيضا بروباغندا تختفي من ورائها أجندات المخابرات في السوق السوداء، و( العراقي)
العالمية، وشعارات تفيد المرشحين في حمالتهم االنتخابية، والبتزاز سكان المنطقة والعالم 

  ..بأسره، وتخويفهم بهذا الشبح الخرافي 
منتج  ال أميل للقبول بمقولة أن داعش وكل ما تفعله عبارة عن: حقيقة داعش: المالحظة الثانية

فمثل هذا الطرح .. ، وال عالقة لها بثقافتنا وال بتراثنا وال بتاريخنا %200أمريكي صهيوني 

يمنحنا راحة وهمية، ويجعلنا نتغافل عن جوهر المشكلة؛ ذلك ألن ظاهرة التطرف ال تحضر 
دون أن يكون لها جذور تاريخية، وال تقوم وال تستقوي دون حاضنة شعبية وثقافية، ومن 

ثانية فإن داعش هي آخر ما تم تفريخه من جماعات دينية متشددة، ال تقل عنها ضراوة  ناحية
أن بيئتنا تربة خصبة إلنتاج ظواهر مثل داعش، , الحقيقة التي يجب أن نراها بوضوح. وتخلفا

  .وربما بما يفوقها همجية
خي لكيفية وقصة داعش، وكيف صارت فجأة، باتت معروفة للجميع؛ فمن ناحية السرد التاري

نشوئها وتشكلها، تابعنا كيف تمكنت عصابة ال يتجاوز عمرها السنة، أن تركب بضع مئات من 
سيارات التيويوتا، وتسير في موكب استعراضي في أرض مكشوفة في وضح النهار، دون أن 

                                                           

 الحوار المتمدن – عبد الغني سالمه 2
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يكتشفها أي راصد، وال تتعرض ألي قصف، ثم تجتاح إقليم كامل وتحتله، وتقيم عليه كيانا 

 !!ساعة  14في مدة ال تتجاوز " الدولة اإلسالمية"أسمته  سياسيا

أما من ناحية طبيعة ومحتوى هذا التنظيم، فقد بات واضحا للجميع، بالصوت والصورة عالية 
النقاء، أنهم مجموعة من المرتزقة والشواذ ذوو النزعة اإلجرامية والميول السادية، الذين 

سوا فيها نزواتهم البدائية، وقد جاؤوا من كل أنحاء وجدوا في هذه البقعة مرتعا خصبا ليمار
األرض، مدفوعين بأحقادهم، أو مطرودين من مجتمعاتهم التي لفظتهم، أو التي عجزوا عن 

التكّيف معها، إما بسبب تركيبتهم النفسية المريضة، أو ألنهم تعرضوا لما يسمى صدمة البداوة 
ستيعاب مفردات العصر، حتى لو كان مع الحضارة، وهي صدمة تصيب كل من يعجز عن ا

يعيش في قلب أوروبا، وكل من يعاني من قلق وجودي، أو نكوص ماضوي، أو اغتراب شديد، 
وهؤالء األشخاص .. أو كبت جنسي، أو شعور بالنقص والتهميش، أو أنه ضحية المجتمع 

مة ليتخلصوا لديهم حقد دفين تجاه اآلخرين، ولديهم استعداد لفعل أي شيء وارتكاب أي جري
من معاناتهم الداخلية، ويتحرروا من كبتهم، ومن إحساسهم بالنقص واالغتراب، وهؤالء عادة 
يسعون لتبرير جرائمهم وتجميلها بالشعارات والنصوص الدينية، ألن ذلك يخلصهم من الشعور 

 .جرد وحوش بال رحمة وبال إنسانيةباإلثم ومن عذاب الضمير، وفي النتيجة يصبحون م
؟ وما الذي يجعل طياراً أردنياً يشارك !هل الحرب على داعش قضية أردنية : الحظة الثالثةالم

لت شخصا كان في حرب خارج بلده ؟ وهل هذا يمهد لقبول مقولة البعض، بأن داعش إنما قت
 !!يحاربها في أرضها 

أغلبية ثم أن !! بداية، منذ متى صارت أرض الموصل والرمادي والرقة وحلب أرضاً لداعش ؟
الدواعش من جنسيات مختلفة، لم يطأوا أرض العراق وسورية من قبل، وإذا كانت حجة داعش 

الحقيقة أن !! أنها قتلت طيارا يقصفها، فما هو مبرر قتلها للرهائن األجانب وهم صحافيون 
مشكلة داعش، ال تنحصر في الحيز الجغرافي الذي تشغله حاليا، رغم فظاعة جرائمها التي 

تها هناك، فهي تتمدد، وتهدد دول المنطقة، بل والسلم العالمي بأسره، وقد باتت خطرا اقترف
على األمن القومي العربي، لذلك، فإن من حق األردن؛ بل ومن واجب شعوب المنطقة التصدي 
لهذا التهديد، ومحاربته في عقر داره، ألن السكوت والحياد يعني انتظار هؤالء المجرمين حتى 

واألخطر من !! نا، ويسبوا نساءنا، ويحّولونا إلى مجرد رعايا عند الخليفة البغدادي يصلوا بيوت
وإذا كانت . ذلك أن ينتشر فكرهم ومنهجهم التكفيري المتزمت المعادي لكل القيم اإلنسانية

مشاركة بعض الدول العربية في التحالف الدولي لمجرد إرضاء أمريكا، أو للحصول على 
هذا ال يقلل من أهمية محاربة داعش، وال يعني أن نترك داعش في حالها، مكاسب معينة، فإن 

لك حاربهم بحجة أنهم مسلمون؛ فقد كان الخوارج من الصحابة ومن حفظة القرآن، ومع ذ
 .اإلمام علي بال هوادة

والذي أكد على الطبيعة اإلجرامية لهذه العصابة، .. المالحظة األخيرة، مشهد اإلعدام البشع 
ما يبدو أن مشاهد الذبح، وحز الرقاب، وتجميع الرؤوس، ورمي الرجال من البنايات فعلى 

.. الشاهقة، وقذف النساء بالحجارة، واإلعدامات الجماعية، والَجلد والصلب وقطع األطراف 
أصبحت مناظر مألوفة ولم تعد تشفي غليلهم، وال تطفئ نيران حقدهم، وأصبحت اإلثارة وتحفيز 

.. طلب جرعات أعلى من العنف، وابتكار طرق جديدة في اإلجرام والتعذيب األدرينالين تت
نها بث رسائل رعب وطبعا، باستخدام أحدث تقنيات التصوير وصناعة الصورة، التي يراد م
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 .وتخويف للعالم
هذا المشهد يؤكد أن أغلبية األفالم السابقة التي بثتها داعش وجبهة النصرة وغيرهما صحيحة، 

اإلدعاءات التي كانت تدافع وتبرر وتتهرب من مواجهة الحقيقة، وتدعي أنها  ما يدحض كل
هذه المرة دعمت الفيلم بفتوى ابن تيمية، ال بل .. أفالم مفبركة الهدف منها اإلساءة لإلسالم 

اءة التي حدثت في عهد الرسول الكريم، وال أرى إس" العرنيين"وقارنت هذه الجريمة مع قصة 
 .أكثر من ذلكللنبي ولإلسالم 

خطورة الفيديو ليست فقط في شدة وحشيته وقسوته، بل في كيفية تفاعل الناس معه، وردود 
أفعالهم؛ فقد انتشرت دعوات االنتقام واألخذ بالثأر، وامتألت قلوب الناس بالكراهية تجاه هذا 

مضادا، التنظيم، وسادت أجواء التوتر والشحن والتحريض، وهذه البيئة ستولد فكرا متطرفا 
ما يعني أننا ساهمنا من حيث ال ندري .. واستعدادا أعلى لممارسة العنف والرد بطريقة مشابهة 

في إنجاح المخطط المشبوه الذي خلق داعش، وأراد لهذه المنطقة أن تمتلئ بالكراهية، وأن 
 .متبادل، لن يخرج منها أحد سالماتدخل حلقة من العنف وحروب االنتقام والثأر ال

، حتى ننتصر في حربنا على داعش، يتوجب علينا أوالً أن نغادر على الفور هذا التحالف ختاما
محاربة ( وهو األهم)الدولي الذي تقوده أمريكا، وتشكيل تحالف عربي إسالمي حقيقي، وثانيا 

كل األسباب والعوامل التي تنتج الفكر الداعشي المتطرف، والكف عن دعوات الكره واالنتقام، 
 .نتقام والحقد يجردنا من إنسانيتنا ويحولنا إلى وحوش، وإلى دواعش من نوع آخرألن اال
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هذه بضاعتكم ُردَّت إليكم..بال شماتة
3

 

 
 

لقد بات واضحاً تعاطف العرب، شعوباً وحكومات، مع ما يجري من إرهاب وحشي وهمجي في 
استطالع رأي قبل سنوات وعلى سبيل المثال كشف . العراق وسوريا، وبدوافع طائفية وكيدية

من الشعب األردني يتعاطف مع القاعدة، أما بقية الشعوب العربية فبنسب % 64أن نحو 

أما الحكومات العربية، وحتى أشدها رجعية واستبداداً، كانت . متفاوتة ومتقاربة من هذه النسبة
" الصفوي"ومازالت تبرر اإلرهاب وتوعزه في العراق إلى عزل السنة وتهميشهم من قبل 

متجاوزين الحقيقة أن . بشار األسد" العلوي"نوري المالكي، وفي سوريا إلى دكتاتورية نظام 
اإلرهاب اإلسالمي هو ظاهرة دولية متفشية في كل العالم وباألخص في البلدان اإلسالمية مثل 

 .باكستان وأفعانستان، وبلدان أفريقيا وغيرها، وبدون أن يكون هناك تهميش أو استبداد
فاألنظمة التي تدعم اإلرهاب مثل السعودية وقطر وتركيا، وحتى األردن هي من أشد األنظمة 

 .داً و تمييزاً ضد مكونات شعوبهااستبدا
و حتى قبل أيام شاهدنا على اليوتيوب كيف تم استقبال شعبي ورسمي في األردن للدواعش 

من األجانب في صفوف داعش  األردنيين العائدين من العراق، ويشكل األردنيون أعلى نسبة
كما ويعرف الجميع كيف أقام األردنيون مجالس عزاء لكل إرهابي أردني ُيقتل . وجبهة النصرة

في العراق، من أمثال المنفوق الزرقاوي وغيره، إضافة إلى أن العاصمة عمان، كما اسطنبول 
مؤتمراتهم لتدمير العراق وأربيل، صارت مالذاً آمناً للدواعش والمتعاطفين معهم، ومقراً لعقد 

وسوريا وقتل شعبيهما، كما حصل في المؤتمر الذي هيأ لسقوط الموصل قبل سبعة أشهر، 
  .ودافعت الحكومة األردنية عنه بأنه كان قانونياً 

واألردن هو البلد الوحيد الذي يتحقق مع المسافرين العراقيين في مطار عمان عن المذهب 
 .الموسوي يمنع من الدخول من لقبه، وكل (سني أم شيعي)

ورغم تحذيراتنا لهم أن من يحفر جباً ألخيه يقع فيه، ومن أشعل الحرائق في بيت جاره فال بد 
وما بشار األسد بأفضل . أن تلتهم النيران بيته، إال إن صيحاتنا هذه وقعت على أذن صماء

وتدريب وتمويل قد جعل من سورياً محطة الستقبال  1020منهم، إذ كان إلى أواخر عام 

وإرسال اإلرهابيين القتلة إلى العراق للفتك بشعبه، وتدمير ممتلكاته ومؤسساته االقتصادية، 
إلى أن انقلب السحر على الساحر، فوصلت نيران اإلرهاب إلى بلدانهم، فها هي سوريا عبارة 

هم أو في الخارج تدمى عليعن خرائب وأنقاض، ونصف شعبه مشرد ومهجر إما في الداخل 
 .القلوب

وأخيراً وصلت النيران إلى األردن، وما حصل من قتل بربري للطيار األردني، معاذ الكساسبة 
عن طريق الحرق حياً، تلك الجريمة البشعة التي اقشعرت منها األبدان، وأصابت العالم بالصدمة 

                                                           
3
 موقع عبد الخالق حسين – عبدالخالق حسين 
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اختراع جديد وهذه الطريقة في القتل هي . والذهول لهول القسوة في قتل البشر، فهو أول الغيث
ونقلة نوعية وتصعيد في الوحشية في االعدامات التي تمارسها داعش لتحقيق أكبر قدر من 

فاإلرهاب يراهن على ما يثيره من رعب في المجتمع عن . الرعب وعلى الطريقة الداعشية
ويبدو أنهم نجحوا في ذلك، إذ ما أن اعلنت داعش عن اإلعدام وبهذه الطريقة . طريق القسوة

حشية حتى وأعلنت حكومة اإلمارات العربية انسحابها من التحالف الدولي ضد اإلرهاب، الو
لإلرهاب ونجاح لطريقتهم وهذا بحد ذاته نصر . خوفاً من وقوع طياريها في األسر وحرقهم

 .الوحشية
والجدير بالذكر أنه تبين أن الدواعش قد نفذوا اإلعدام بحق الطيار األردني قبل أسابيع، ومع 

ك كانوا يساومون الحكومة األردنية على إطالق سراح البهيمة اإلرهابية، ساجدة الريشاوي ذل

سنوات، وفشلت في تفجير الحزام الناسف،  9التي شاركت في عملية إرهابية في عمان قبل 

مات هو الكسب األمر الذي يدل على مدى خبث ودهاء الدواعش، فكان الغرض من هذه المساو
  .اإلعالمي ليس غير

ورب ضارة نافعة، فجريمة إعدام الطيار األردني، رغم وحشيتها وقسوتها، إال أنها كانت ضربة 
صادمة إليقاظ األردنيين، حكومة وشعباً، من غفلتهم وغفوتهم وحتى غيهم وتعاونهم مع 

وأعتقد أن االجراءات التي أعلنها العاهل األردني . اإلرهاب، وليأخذوا الموقف الصحيح منه
نخوض هذه الحرب لحماية عقيدتنا وقيمنا ومبادئنا اإلنسانية، وأن حربنا ألجلها ستكون أننا "

كان موقفاً ". بال هوادة، وسنكون بالمرصاد لزمرة المجرمين وسنضربهم في عقر دارهم
صحيحاً، وعليه أن يستثمر هذه الفرصة لضرب المشاركين األردنيين في اإلرهاب، والمتعاونين 

ين الذين يطالبون الحكومة األردنية باالنسحاب من التحالف الدولي ضد معه، و المتخاذل
اإلرهاب، لكي يحموا أنفسهم من شرور داعش، كالموقف اإلماراتي، فهؤالء في الحقيقة إما هم 

إذا واجهت وحشاً يجب : "إذ كما قال هاري ترومان. من أنصار اإلرهاب، أو المتخاذلين الجبناء
تخاذل وتساهل مع اإلرهاب يؤدي إلى تمادي اإلرهاب وتفشيه وخراب فأي ". أن تعامله كوحش

 .البالد والعباد
 

 روابط ذات صلة
 في االردن استقبال رسمي وشعبي للدواعش القتله

https://www.youtube.com/watch?v=EmhwIwC5ybs 
 

  العرب أن الطائفية عندهم أقوى من القوميةمشكلة 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=26&aid=118028 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EmhwIwC5ybs
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=26&aid=118028
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الزيت الصخري ومستقبل الصناعة النفطية
4 

 

  
 

 
الحفاظ على استقرار "الهدف من انشاء منظمة اوبك حسبما جاء في ميثاقها الرسمي هو ان 

في حزيران . لكنها اآلن ال تقوم بهذه المهمة جيدا". االسعار في اسواق البترول العالمية

دوالراً ثم بدأ في النزول حتى بلغ اآلن اقل من  225الماضي كان سعر البرميل الواحد للبترول 

 .دوالراً  70

من الهبوط هذه تعود جزئيا الى برود االقتصاد العالمي الذي يستهلك حاليا % 40ان نسبة الـ 

من البترول كميات اقل مما تتوقعه االسواق،وكذلك بسبب منظمة االوبك ذاتها، التي أنتجت 
غير ان السبب الرئيسي يكمن في شركات البترول . كميات من البترول اكثر من توقعات السوق

في السنوات االربع الماضية، عندما وقفت االسعار . مركزة في داكوتا الشمالية وتكساسالمت

دوالر للبرميل،بدأت تلك الشركات باستخراج البترول من الطبقات الصخرية  220عند حدود 

الرغبة الجامحة لهذه الشركات جعلها . وهي العملية التي اُعتبرت في السابق غير مشجعة

، اي اكثر بعشر مرات نظيرتها السعودية، 1020بئر نفطي جديد منذ عام  آلف 10تستكمل حفر 

هذا . االمر الذي رفع االنتاج االمريكي بمقدار الثلث، اي الى ما يقارب تسعة ماليين برميل يوميا
ان التنافس بين شركات الزيت . الرقم يقل فقط بمقدار مليون برميل عن انتاج العربية السعودية

 .البترول في الخليج نقل العالم من حالة النقص البترولي الى الفائضالصخري وشيوخ 

دوالر يحّول  40انخفاض االسعار بمقدار . النفط الرخيص يعمل كالهرمون في النمو العالمي

االمريكي صاحب السيارة الذي ينفق ثالثة . ترليون دوالر من المنتجين الى المستهلكين2.3

، سيوفر ثمانمائة دوالر سنويا، اي بما يعادل زيادة سنوية 1023االف دوالر على الوقود عام 

الدول الكبيرة المستوردة للبترول مثل منطقة اليورو والهند واليابان %. 1في المعاش بمقدار 

وبما ان هذه النقود ُتنفق في مجاالت استهالكية بدالً من ان . وتركيا تتمتع اآلن بمكاسب كبيرة
هبوط اسعار . السيادية، فان الناتج المحلي االجمالي العالمي سيرتفعُتخّبأ في صناديق الثروة 

البترول سيخّفض نسبة التضخم المنخفض سلفاً، وسوف يشجع البنوك المركزية على إرخاء 
بنك االحتياطي الفيدرالي سيؤجل رفع سعر الفائدة لفترة اطول، اما البنك . السياسة النقدية

 .ة اكبر لدرء خطر االنكماش وذلك بشراء السندات السياديةالمركزي االوربي سوف يعمل بجرأ
الدول المنتجة للبترول التي تعتمد ميزانياتها على السعر . بالطبع، سيكون هناك خاسرين

الروبل الروسي انتكس كثيرا االسبوع الماضي وجعل . المرتفع هي بالذات ستكون في مأزق

                                                           

 صوت العراق – حاتم حميد محسن 4



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

13 

. لى رفع اسعار الفائدة وخفْض قيمة عملتها النيرانيجيريا اُجبرت ع. مستقبل روسيا اكثر عتمًة 
ان شبح االفالس وسرعة وحجم . فنزويال اصبحت على مقربة من العجز في تسديد ديونها

لكن التأثير االقتصادي الكلي للبترول الرخيص هو . القفزات في األسعار أضعف االسواق المالية
 .بالتأكيد له طابع ايجابي 

وهذه النقطة هي ميدان . تمد على الفترة التي تبقى بها االسعار منخفضةمدى االيجابية هذه يع
بعض االعضاء من االوبك يريدون خفض االنتاج، . الصراع بين اوبك واصحاب اآلبار الصخرية

لكن العربية السعودية بالذات تتذكر دائما تجربة . على امل اعادة االسعار للصعود مجدداً 
ة الكبرى في االسعار الى بناء استثمارات هائلة في حقول جديدة، السبعينات عندما اّدت القفز

بدالً من ذلك، يتبع السعوديون تكتيكا . االمر الذي قاد الى وفرة نفطية استمرت لعقد من الزمن
ذلك سيؤدي . دع السعر يهبط واترك المنتجين ذوي الكلفة العالية يغادرون ميدان العمل: مختلفا

 .ن ثم ارتفاع االسعارفورا الى كبح العرض وم
اسعار اسهم . الدالئل المتوفرة اآلن تشير الى ان هذا التغيير الراديكالي يجري العمل به حاليا

وحتى قبل ان تبدأ . الشركات العاملة في مجال الزيت الصخري تمر بحالة مفرطة من التفاؤل
ة اكثر مما كانت تعمل اسعار البترول بالهبوط، معظم تلك الشركات كانت تستثمر في آبار جديد

ومع الهبوط السريع في العائدات، فان تلك الشركات تجد نفسها تعمل فوق . في اآلبار القائمة
ذلك بدوره سيزعزع سمعة شركات الزيت الصخري . طاقتها، وان احتماالت االفالس تبدو ممكنة

فيضطرون حتى الناجين سيجدون االسواق مغلقة امامهم لبعض الوقت، . بين المستثمرين
وطالما ان الزيت . لتقليص انفاقهم لمجاراة العائد النقدي الذي يحصلون عليه من بيع البترول

،فان اي هبوط (في السنة االولى% 70الى  60المخرجات تهبط بمقدار )الصخري قصير الحياة 

 .في االستثمار سوف يتحول بسرعة الى هبوط في االنتاج
لكن مستقبل صناعة الزيت الصخري في المدى . مؤذيةان اعادة تنظيم السوق هذه ستكون 

ان عملية التكسير الهايدروليكي، التي ُيضخ فيها مزيج من الماء والرمل . البعيد يبدو مطمئناً 
والكيميائيات الى داخل الطبقات الصخرية إلستخراج الزيت، هي ُتعتبرنسبيا تكنلوجيا جديدة، وال 

، IHSاحدى شركات البحوث العمالقة مثل شركة . اعليةتزال تحقق مكاسب كبيرة في مجال الف

رأت ان كلفة المشروع العادي الستخراج الزيت الصخري في السنة الماضية هبطت من سبعين 

دوالر، ألن اصحاب اآلبار الصخرية تعّلموا كيفية حفر اآلبار  57دوالر للبرميل المنتج الى 

 .ل من كل بئربطريقة اسرع وبهذا يستخرجون المزيد من البترو
الشركات التي تنجح في تجاوز هذه العاصفة ستكون لديها كميات كبيرة من الصخور الممكن 

في منطقة نيوبرارا بكولورادو، مثال، ( وربما سيتم خفضه اآلن)ان الحفر بدأ لتّوه . استغاللها
 لم يعد. وحزام الكلس الصخري في المسسبي على طول الحدود بين اوكالهوما و كانساس

هناك جيولوجيا مشابهة لها حول العالم، من كندا الى : الزيت الصخري ظاهرة امريكية خاصة
وعلى الرغم من عدم وجود بلد آخر يمتلك نفس المزايا من المستثمرين . جمهورية الشيك

المتلهفين وشركات الحفر المتمرسة و البيروقراطيين المرنين،لكن الثراء المحتمل من 
 .يام باستكشافات للزيت الصخري في اماكن اخرىالمشروع سيغري للق

واالكثر اهمية في كل ذلك، هو ان االستثمارات في الزيت الصخري تأتي عادة بمردود صغير 
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الحقول النفطية التقليدية الكبرى التي لم ُتستغل بعد تميل لتكون في نقاط يصعب . ومريح
شركة . قطب الشمالي، او في كليهماالوصول اليها، اما عميقة تحت المحيط، او عالية في ال

مليون دوالر لحفر بئر  700يوما و  60امريكا اكسون موبايل وشركة روزنفت الروسية صرفتا 

ورغم انهما وجدتا زيتا، لكن تطويره سيأخذ سنوات . واحد في بحر الكارا في شمال سيبريا

 2.5من اسبوع وبكلفة  بالمقابل، يمكن حفر بئر زيت صخري في اقل. عديدة ويكلف الباليين 

شركات الزيت الصخري تعلم اين تكمن ترسبات الصخور ومن السهل استئجار . مليون دوالر
الصناعة باكملها تصبح . السؤال الوحيد هو كم عدد اآلبار التي يجب ان ُتحفر. حفارات جديدة

 .نع للتعبئةحين يكون العالم بحاجة شديدة للخمر،سيتم بناء مصا: اكثر شبها بصناعة الخمور
 

 الشيوخ خارج اللعبة
الحرب في : السوق ال يزال عرضة للصدمات السياسية. لذا فان اقتصاديات البترول قد تغيرت

لكن غياب مثل هذه . الشرق االوسط او االنهيار المحتمل لفالديمير بوتن سيرفع االسعار عاليا
حتى عندما تكون الثالثة . لالستغاللاالحداث،سيجعل سعر البترول اقل حساسية للصدمات او 

ماليين برميل يوميا االضافية التي تضخها الواليات المتحدة حاليا هي نسبة صغيرة من مجموع 
التسعين مليون برميل التي يستهلكها العالم، فان الصخور االمريكية ستبقى منافسا حقيقيا 

لل حتماً من التقلبات ليس فقط في ذلك سيق. للعربية السعودية كأقرب منتج لها من حيث الكمية
البترول والمال اثبتا انهما الصناعتان الوحيدتان . سعر البترول وانما ايضا في االقتصاد العالمي

والبد على االقل ان تكون احداهما في المستقبل اكثر . القادرتان على إدخال العالم في ركود
 استقراراً 

 

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

15 

؟لماذا تتآكل مجتمعاتنا من دواخلها 
5 

 

 
 
 

كانت مجتمعاتنا تعاني منذ زمن طويل من تفاقم اإلرهاب في ظل حكومات دكتاتورية غاشمة 
ومن بعض المستبدين واألغبياء الذين لم يكن تهمهم إال السلطة والثروة والرعونة، ولم يفكروا 

أبداً في مجتمعاتهم والمصير الذي ستنقاد إليه ، وكم وعدوا شعوبهم بإصالح المؤسسات 
اليوم ، تعاني .. الجهزة وإطالق الحريات وتأمين عيش االنسان بكرامة مع منحه حقوقه وا

أغلب مجتمعاتنا من التمزق واإلسفاف وانعدام األخالق وموت الضمائر وأصبح اإلسالم 
السياسي لباسا يتشدق به الجميع لدرء التهم بدءا بزعماء مستبدين مرورا بكّتاب ومفكرين 

بل تّم .. ال الى قادة احزاب ومنظمات وجماعات وكتل تتبارى باسم الدين وعلماء وفقهاء ووصو
والعلماء الحقيقيين سحقا ، فأبعد بعضهم من المصلحين ، ونفي  سحق المثقفين األحرار 

 !بعضهم من الصرحاء ، وحوكم العديد من المفكرين اآلخرين 
 

فير الحياة المدنية ووسائل العيش كنا ولم نزل نطالب بتحديث القوانين والمناهج التربوية وتو
مع المطالبة بمشروعات حضارية كي تستقيم . .العملوالسكن والقضاء على الفقر وتوفير 

الحياة مع كل التطور الحاصل في العالم ، ال بتكريس إبقاء الذهنية مركبة بين بقايا العصور 
لقد اندفعت بعض ! أبدا الوسطى وتناقضات الحياة المعاصرة ، ولكن كل هذا وذاك لم يحدث 

المجتمعات العربية إلى الثورات ضد االستبداد والمطالبة بتغيير االنظمة السياسية ، فكان ما 
ولما .. سمي بـ الربيع العربي الذي اخترق من قبل كل المتوحشين الذين سيطروا على الثورات 

تائهة، مع مأساة التدخالت لم تكن هناك قيادات واعية وال برامج بناءة ، وجدت الثورات نفسها 
الخارجية واإلقليمية التي مارست دورها في تفكيك المجتمعات بعد اختراقاتها ضمن اجندات 

  ..خطرة بزرع الفوضى، فقلبت المعادلة الى حاالت من االنشطار والتفسخ 
وقد ساعد على ذلك غيبوبة الوعي في مجتمعاتنا وانتشار الجهل وهروب الناس الى انتماءات 

ووالءات دينية متعددة وانتماءات مذهبية وطائفية ، وبدا الصراع الداخلي يأخذ له مديات خطرة 
كما ساعد على ذلك تفشي االنقسام والالأخالقيات . بتبديل األقنعة إثر سقوط االنظمة االستبدادية 

التي طغت على السلوكيات وأساليب التعامل بين الناس بحيث سيطرت جماعات متشددة 
ابية عنيفة وميليشيات غادرة باسم المذاهب وقوى رعاع متخلفة ال تعرف الرحمة وال وإره

في مصر ، والشقاوات في العراق ، والشبيحة في سوريا ، " الضمير وال األخالق كالبلطجية 
وكلها مرتبطة بقيادات –كما تعرف جميعا في القاموس الشعبي العربي  –والزعران في لبنان 

                                                           

 الجميل سيار الدكتور موقع -  سّيار الَجميل. د 5
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ات على حساب تقاليد مجتمعاتنا التي كانت تحتفظ الى زمن قريب وأجهزة وحتى حكوم
 !بأخالقيات مجتمعاتنا المعروفة والتقاليد الرائعة التي تربينا عليها

إن مجتمعاتنا قاطبة تعيش اليوم زمنا صعبا للغاية ، وستواجه االجيال القادمة حاالت صعبة 
التشرذم سيطول حتى الجزئيات ، وقد وتحديات خطرة ال قبل لها بها ، خصوصا وان التفكك و

واليوم ، وقعت الفأس في الرأس لنرى تعذيبا بشعا لإلنسان، . غابت عنها فرص التقدم المثلى 
ووشم جباه .. وقطعا للرقاب ، وجلدا لألجساد ، وحرقا للبشر الحي ، وبيعا لنسوة غير مسلمات 

 !وعض آذان ، وغيرها من الموبقات .. 
ر اضطهادات ناشزة قبل سنوات ال يقارن أبدا إزاء ما يحدث اليوم من إن ما ساد من ظواه

دعارات، إذ انتقلت مجتمعاتنا من االستبداد السياسي الى الشناعات السياسية باسم الدين او 
باسم الطائفة ، ولم يعد هناك من يتماهى مع االفكار القديمة التي نّكلت بمؤسساتنا ، بل سكتت 

المتخلفة الجديدة التي جاءت الى السلطة باسم االسالم ، وجعلته عقيدة مجتمعاتنا على القوى 
سياسية لها ، فتعاظمت التناقضات لتلد المزيد من الدعارات ضد المجتمعات ونزعاتها ، وكذبت 

كل السلطات سابقا عندما اّدعت بأنها ستتبع مشروعات في االصالح والتحديث بحجة دعاوى 
 .معينة 

م تواجه أبشع التحديات في دواخلها ، لما كانت قد واجهت حكومات دينية إن مجتمعاتنا اليو
وطائفية ، بل وانبثقت دول دينية متبعة أساليب العنف ، وهي تدعي امتالكها شرعية دينية ، 
وإن كل األحزاب والهيئات والمؤسسات الدينية اإلسالمية وقادتها في عموم العالمين العربي 

بل ! نا ، ولم تقف لتقول كلمتها الصريحة والشجاعة في ما يجري واإلسالمي لم تّحرك ساك
وسكت كل من يسّمون أنفسهم بالمفكرين اإلسالميين والعلماء المسلمين وفقهاء الدين المعممين 
ومن يلتحق بركبهم من أشباه الكّتاب المنافقين ، إذ اجدهم قد سكتوا وصمتوا على كل البشاعات 

المرضى السايكبوثيون وما يقترفونه من أهوال باسم التزّمت التي يمارسها المتوحشون و
والتشدد ، والسبب ان مجتمعاتنا كانت ولم تزل تعيش مقّيدة الفكر ، وحبيسة األغالل ، وجامدة 

وقد رضيت بمثل هذا الماراثون الذي نودي به منذ عقود طوال من السنين عندما .. الذهن 
 !ال يعلمون ما نتائج تطبيق ذلك وهم ! االسالم هو الحل" أعلنوا بأن 

والمشكلة األساسية أننا نفتقد مع تقّدم الزمن أفضل النخب الحرة ونستقبل أسوأ الجماعات 
لقد تعايشنا مع كل الهزائم على امتداد نصف قرن مضى في ظل .. المتوحشة واألحزاب الداعرة 

بعد هيبتها على أيدي  وهزلت الدولة العريقة.. ورؤساء دكتاتوريين .. حكومات مستبدة 
نعم اقترن ذلك بالسلطات ال بالمؤسسات ، وبالطغيان .. الطفيليين الجدد وملياراتهم مؤخرا 
وهذا ما وصلنا اليه اليوم من هول التراجعات ؟ ولكن .. وهشاشة النظم ، ال بسيادة القانون 

  لماذا لم نشعر بحاجتنا للتغيير من دواخل حصوننا المهترئة ؟
نا لم يصنعها اآلخرون فهي قديمة قدم التاريخ ، وان اي دولة تقوم كمؤسسات على ان أوطان

واذا كانت اوطاننا تستوطنها منذ القدم عدة اطياف قومية . تراب وطني ، ويعيش عليه شعب 
ودينية اخرى ، فلماذا يجري استخدام اقسى انواع العنف ضدها ؟ فهي قوميات وديانات عريقة 

ما هذه االحقاد والكراهية التي يحملها . دون اثارة نوازعها وايذائها يمكنها التعايش من
المتشددون الذين تربوا في مجتمعات منغلقة ال عدالة فيها ، فكانت النتيجة ان توالدت جماعات 

وكانت االصوات .. مريضة ، تربت على اكاذيب ومزورات وتمجيد وتقديس نصوص وشخوص 
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وتجري محاكمات ضد عدد كبير من المستنيرين .. تستأصل  الحرة تقمع ، واالفكار الجديدة
  !االحرار ، بل وشوهت سمعتهم ، وسجن آخرون ، ونفي او انتحر او اغتيل الكثير منهم 

ان دواخل .. كثيرا ما يأتي الذبول التاريخي عندما تتآكل الحصون من دواخلها بفعل ابنائها "
ة ثالثين او اربعين سنة مضت نتيجة القصور ، بعض مجتمعاتنا قد اصابها التعّفن منذ قراب

والهشاشة ، والضعف ، والسذاجة ، واحتقار العقل ، وهجمة الغلو والتطرف ، كما ان الثقافة 
الحقيقية غدت مغيّبة ومستهجنة ، وتالعبت العواطف دوما بأهواء مجتمعاتنا ، وطغت عليها 

ي قرارات السلطات فيها ، ولم يعترف مخياالتها وشعاراتها الواهية ، كما تحكمت السرعة ف
لم ينفتح على اآلخر ، وغدا يعبث بالخصوصيات ، وال يؤمن .. االنسان بأخطائه وهزائمه أبدا 

عدو للحداثة ، عاشق للتعصب ، مزاول .. ليس بقارئ وال بمدقق .. بالنفع العام وال المال العام 
يردد .. والطائفية والجهوية والمحلية  يؤمن بالعشائرية.. للتطرف ، ال يحب العمل الجماعي 

يحمل تناقضاته الى اي .. ال يصحح مفاهيمه القديمة .. الشعارات من دون تفكير مسبق بها 
لقد انهار عالمنا مع زيادة النكسات والهزائم العسكرية والنفسية والفكرية .. مكان يذهب اليه 

وهذا ما كنت قد .. " ة بين سياسات الدول وشهدنا مأساة حروبنا الباردة والساخن.. واالخالقية 
  !نشرته قبل ثماني سنوات 

لو سارت مجتمعاتنا في طريق آخر غير الطريق التي سلكتها منذ خمسين سنة ، لكانت اليوم 
ولكان للمبدعين لهم قدراتهم .. مجتمعات واعية ونشيطة ومنتجة ومتوازنة ومنسجمة 

، ولكن عشنا حاالت التراخي ، وضياع االزمنة ومواهبهم وإمكاناتهم يحسب لهم حسابهم 
الثمينة في الهوس المتخلف ، وترديد الشعارات الماكرة والغبية وتربية الناس على الكراهية 

لم يعد الضبط والربط موجودا ، بل اندلعت حروب ال معنى لها قتلت .. والتحريض والعنف 
لم نجدد انفسنا مع توالي االيام .. هباء  زهرة شبابنا ، وأزهقت أرواحا بريئة ، وبددت ثرواتنا

.. لم تجد مجتمعاتنا فسحة من التغيير من اجل بناء وعي جديد بالزمن والتقدم .. واالزمان 
وّعم االضطهاد . هيمنت على العقول وكبست على االذهان تلك االوهام السياسية العمياء 

ساد القمع .. امش صغير للحريات واالستبداد ، فال اي مساحة للرأي اآلخر ، بل وال حتى ه
كل هذه وتلك جعلت مجتمعاتنا تتفكك ، ونخبها تهاجر ، واجيالها تنغلق ، .. والكبت في كل مكان 

فمتى تتغير بوصلتنا نحو المستقبل ؟ انها تتغير بوالدة انسان جديد ووعي .. وشارعها يصمت 
  .. " .جديد وعالقة انتاج جديد وابداعات من نوع جديد 

 !ل سيتحقق ذلك ؟ إنني أشك في ذلك فه
 
 مؤّرخ عراقي مغترب*
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هل يطّلع سياسيّو العراق على تجارب الدول، مثل 

فنلندا؟
6

 

 
 

السؤال ليس من عندي، بل من مواطن فنلندي، مهندس مدني، التقينا صدفة في المسبح 
حوار مجاملة عاديا، فسألني  ـ تبادلنا! العمومي، وتحديدا، في حمام الساونا أوال ـ كما خلقنا هللا

من اين انت؟ وهذا هو السؤال الذي ينتظره كل شرقي يعيش في البلدان االوروبية تتبعه جملة 
من اسئلة تعتمد على شخصية المتسائل، ومع السنين، تعلمت اجادة االجابة عن هذا السؤال 

بشورت السباحة هذه  وفي كافتريا المسبح ـ. بطريقة ألوي فيها الحديث بالشكل الذي يعجبني
ـ، وصل بنا الحديث الى الميثولوجيا وعالقة ملحمة كلكامش بملحمة الكاليفاال الفنلندية، ! المرة

واصدر طبعتها ( 2114ـ  2101)التي جمعها وحررها الطبيب والشاعر الفنلندي إلياس لونرت 

لمنطقة بل ووجدت محدثي على اطالع جيد على ما يدور في بالدي وا. 2135االولى عام 

وتحدثنا عن . ومتعاطف مع معاناة شعوبها، ولديه اهتمام بالتأريخ رغم تخصصه العلمي
االوضاع الحالية في العراق، وبعض المحطات من تأريخ فنلندا الحديث، وسرعان ما وجه لي 

 !السؤال الذي وضعته عنوانا لهذا النص
التي كنت طرفا فيها، لطالما كررت  في العديد من المحاضرات والنشاطات، واللقاءات الصحفية،

ان الفنلنديين، ربما من اكثر الشعوب تفهما ألحوال العراق، استند في هذا الى اطالع متواضع 

وصارت لي وطنا ثانيا، ولكون فنلندا سبق  2995على تاريخ هذه البالد التي اقيم فيها منذ عام 

ففنلندا تعرضت . تأريخه الحديثلها ومرت بالعديد من المحطات التي مر بها العراق في 
الحتالالت لعقود طويلة من قبل دول اخرى، وعانى شعبها من مجاعات وحصارات، وناضلت 

، دارت حرب 2927طويال ألجل استقاللها من نير الحكومات الغاصبة، وبعد االستقالل في عام 

عالمية الثانية، ، ونشبت حروب مع الجيران، وكانت طرفا في الحرب ال2921اهلية طاحنة عام 

حين تحالفت حكومتها اليمنية أيامها مع قوات هتلر النازية فخضعت بعد نهاية الحرب الى 
عقوبات دولية قاسية، ومن كل هذا خرج الشعب الفنلندي بتجربة كبيرة، كانت دروسها العميقة 

 !اساسا لتنهض فنلندا من الرماد وتكون بلدا مثلما نعرف اآلن
حتى خمسينات القرن الماضي، بلدا زراعيا، ال ( مليون نسمة 5,4)الصغير  كانت فنلندا، البلد

تملك من الثروات غير غابات االشجار ومياه البحيرات وسواحلها المطلة على بحر البلطيق، 
ورغم انها تعد البالد الثامنة من حيث المساحة في . وما يدره ذلك عليها من ثروة سمكية

كم /نسمة 26)ال انها أقل بلدان االتحاد األوروبي كثافة سكانية إ( كم مربع 331,414)أوروبا 
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من مساحة البالد، هي % 30التي تشكل ( منطقة البالند)والمنطقة الشمالية من البالد (. مربع

، وتصل درجات الحرارة (أكبر من مساحة بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ مجتمعة)صحراء ثلجية 
واالراضي . وعليه يتركز سكان فنلندا في المناطق الجنوبية في البلند الى خمسين تحت الصفر،

ألف بحيرة، وتغطي الغابات مساحة  271الصالحة للزراعة في فنلندا محدودة، ففيها يوجد 

من مساحة عموم البالد، وأراضيها صخرية، يضاف الى ذلك المناخ القطبي، الذي يجعل % 16

والشمس نادرة . النهارات قصيرة والليل طويلوالشتاء طويال، و( أربعة أشهر)الصيف قصيرا 
تجدر االشارة الى ان عالقات هذا البلد الصغير . هنا، فدخلت لذلك الشعر واالغاني وكلمات الغزل

مع جيرانه مرت بين المد والجزر، خصوصا مع روسيا، الجارة االكبر، وتقع شرق فنلندا، 

حيرات متشابكة، بشكل يذكرنا بالحدود كم عبر غابات وب 2300وتمتد الحدود معها ألكثر من 

مع كل ما تقدم، فإن المجتمع الفنلندي نجح في بناء دولة حديثة، تحتل !. العراقية االيرانية
المرتبة االولى دائما في العديد من مقاييس المقارنات الدولية، كالشفافية والنزاهة والبيئة 

وتتزعم قائمة أفضل بلد . ونية وغيرهاومستوى التعليم وخدمات الطيران والصناعات االليكتر

من حيث الصحة والدينامية االقتصادية  1020في العالم في استطالع مجلة نيوزويك لعام 

كما تعتبر ثاني أكثر البلدان استقراراً في العالم، وتعد . والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة
في سن التخرج العادي حسب كتاب حقائق  حالياً ثالث بلد من حيث نسبة الخريجين إلى السكان

نجح الفنلنديون بجهد ونضال، مستندين الى . 1020منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 

دستور علماني، في بناء دولة مدنية تكون المؤسسات فيها هي المسؤولة عن حماية وتوفير 

 .خلق السالم واالمن االجتماعيالرفاه االقتصادي ويكون المواطن مساهما في تطوير المجتمع و
كيف تمكن هذا البلد الفقير والصغير، وفقط خالل عدة عقود : والسؤال، الذي يخطر في البال

معدودة من الزمن، من بعد الحرب العالمية الثانية، ان ينهض ليكون في طليعة البلدان 
عادة إعمار أوروبا المتطورة؟ وللعلم ان فنلندا رفضت الدخول في مشروع مارشال االمريكي إل

من بعد الحرب العالمية الثانية، وفنلندا طول تأريخها لم تكن بلدا مستعمرا لآلخرين لتنهب 
كيف حدث هذا التطور االقتصادي السريع في حياة البالد، لتصبح من دول الرفاه !. ثرواتهم

تجارب الشعوب  ألم يطلع سياسيو العراق على: االجتماعي؟ كان سؤال محدثي يتعلق بهذا االمر
ألم يطلعوا على تجربة بناء . االخرى، ومنها فنلندا ليستثمروها في بناء العراق الجديد؟

الديمقراطية الحقيقية، ونظام التعليم، والضمان الصحي، والنهوض االقتصادي، وغيرها ما يهم 
 بناء دولة حديثة؟

مدا أخفيت جوانب بعض قدمت لمحدثي أجوبة متعددة، وألني حديث المعرفة به، وخجال وعا
االجوبة، التي يمكن للقارئ الحصيف ان يقدر بعضها، فلو عرف محدثي مثال ان في بالدي 

يتظاهر مزّورو الشهادات الدراسية للمطالبة بالموافقة على شهاداتهم المزورة، ويتلقون دعما 
ع عن اإلقرار بأن سافرا من برلمانيين ألجل ذلك، لربما كان له تعليق ما ال يرضيني، وقد يتراج

حضارة وادي الرافدين كانت أساسا لتطور الحضارة البشرية، وأن فايناموينين، بطل ملحمة 

 !الكاليفاال الفنلندية، ما هو إال حفيد معاصر لكلكامش العراقي
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القهر سيبقى سيداً ما لم يهزمه االصالح
7
 

 
 :رى مفيداً اعادة نشرهاكتبت االفتتاحية بالعنوان اعاله والنص ادناه ا 11/1/1021في 

 Les damnés de la" )المعذبون في االرض"في الستينات ظهر كتاب المضطهدون او "
terre ) الفرنسي الجنسية، والمدافع عن " فرانز فانون"للطبيب النفساني والكاتب االسود

وهو عمل منهجي تربى عليه جيل حركات التحرر وحق . قضية الجزائر، والمدفون في ارضها
فطرد االستعمار، وانتصرت حركات . قرير المصير، والثورات الشعبية، واالنقالبات العسكريةت

االستقالل، واسست الدول، وتغير الحكام، لكن االضطهاد والتخلف بقي يجدد نفسه بشكل او 
 .باخر

خالصة الكتاب المترجم الكثر اللغات ومنها العربية، ان المضطَهد سرعان ما يتقمص سلوك 
فممارسات القهر والتعذيب والغطرسة واالستبداد ما تلبث ان يتلبسها من كان .. المضطِهد

وان االقتداء بالمستبِد وانتقال قيم الظالِم الى المظلوم ليس باالمر .. باالمس مضطَهداً ومعِذباً 
يس فترى المرؤوس يشتكي استبداد الرئ. بل تجري السلوكيات السيئة في الهرم الواحد.. الجديد

وهكذا لتصل الى الشرطي والموظف .. لكنه يقوم باالمر نفسه مع من هم ادنى منه.. وعنجهيته
فترى من .. ويسري االمر على الجماعات واالمم. الذي يهين بدوره المواطنين ويسيئ معاملتهم

كان مستعَمراً باالمس يقلد سلوك مستعمريه السابقين ويتصرف مع االخر، تماماً باالسلوب 
والعائلة حيث .. ويمتد االمر للحزب الذي يستنسخ عالقات الدولة المستبِدة. كان يعاني منه الذي

ويتصرف االثنان مع .. يتصرف الرجل كأي مسؤول متعجرف، والمرأة كأي مواطن مضَطهد
 .وهكذا.. االوالد بنمط العالقة نفسها

فاستمرارية القديم ما .. وبغض النظر عن دقة االستنتاجات، لكن قوة التلبس ظاهرة واضحة
زالت كقاعدة قوية رغم التغييرات واالدانات واالعدامات والدستور، وما تنطق به الصحافة 

. والقيادات واالحزاب من كالم عن الحريات والديمقراطية وخدمة المواطن واحترام الشعب
م السارية، فاالخالق والسلوكيات القديمة ما زالت معياراً اساسياً لقياس السلوكيات والقي

ولسلوك .. لطرائقنا الجارية -واعية وغير واعية  –فتلك باتت قدوة .. وغيرها استثناء
الجماعات المتحررة حديثاً والتي تستعير ذات االساليب التي استخدمت ضدها، عند تعاملها 

 في-فالقيم القديمة انتقلت .. وهكذا االمر مع جيراننا وفي رؤيتنا لالخر. الراهن مع غيرها
واالصح ان المفاهيم الجديدة المطلوبة للتحرر .. الى الكثير من مفاهيمنا وممارساتنا -جوهرها

ولم يبذل عليها الجهد المطلوب، .. واالصالح والمنسجمة مع الدستور والقيم السليمة لم تبَن بعد
وما لم يفرض الجديد . لتأخذ مساحاتها ومكانها في النفوس والقيم والممارسة والسلوك

                                                           

 شبكة فدك الثقافية – عادل عبد المهدي 7
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سيجدد نفسه ويحجز  -بقهره واضطهاده ونتائجه-اخالقياته ووسائله وغاياته نفسه فان القديم ب
 ."طريق االصالح والتقدم

 
 استغاللها وضرورتها.. التعبئة االجتماعية

 :كتبت االفتتاحية بالعنوان اعاله والنص ادناه، ارى مفيداً اعادة نشرها 11/1/1021في 

المستوى المطلوب " التعبئة االجتماعية"، و"النمو االقتصادي"و ،"الدولة المقتدرة"لم تبلغ "
التعبئة "لنقف عند ... كمرتكزات لبناء تجربة ديمقراطية دستورية متقدمة قابلة للحياة

التي تختلف " الخمير الحمر"وامامنا نماذج متعددة كتعبئة . وجانبها الوطني العام" االجتماعية
وتعبئة .. امريكا  التي تختلف عن  وتعبئة اوروبا.. اميينعن السوفيات والصينيين والفيتن

 .التجارب االسالمية وما قدمته وتقدمه
اساليب تعبئة سمحت له بتجييش الجيوش وتجنيد الرأي العام،  -مثالً  –فالنظام الصدامي اتبع 

رائق وهناك من يدعو للعودة الى تلك الط. والهيمنة لفترات على قدرات البالد ومصائر العباد
فيرى فاعلية التعبئة وينسى اثارها التي تحولت الى اداة لالستبداد والظلم . علناً او ممارسة

فهي تحمل في . فالتعبئة االجتماعية بطبيعتها تعتمد على عصب. والعدوان والحرب والمصادرة
 ..داخلها موقفاً من اخر غيبي، قومي،عنصري، قبلي، طبقي، ديني، مناطقي، مذهبي او اجنبي

 .ولكي نصل بالتعبئة االجتماعية الى مستواها المطلوب البد من مالحظة امرين
وهي  -فالقومية والمذهبية والمناطقية .. غلبة التعبئة المحلية على حساب التعبئة الوطنية    •

وستتحول الى مركبات سلبية وعوامل صراع وتعطل، ان . ما زالت االقوى -مركبات طبيعية 
وان لم تحتوها .. في ساحة ضد اخرى، كما يمارس البعض  بئة وشحناستغلت كادوات تع

 .المبادىء الدستورية والمصالح الوطنية العليا
فاالنسان في خلفيات تجارب اخرى . والقرآن الكريم يرشدنا للفارق. الحذر من خلل المباني    •

لتعبئة ضد مفهوم ومبدأ بينما تنطلق الرؤية القرآنية من ا.. بحاجة الى اخر يعاديه ليؤكد ذاته
فاالنسان يعمل للحق . انها ضد صورة ومكنون وليس ضد جنس لذاته.. ومن اجل مفهوم ومبدأ

فيقف ضد .. ويحارب الشيطان والكفر والفقر والجهل والعدوان والظلم والفساد، الخ.. والخير
من  وهذا فرق جوهري تغافله وسقط بنقيضه الكثيرون، بما في ذلك.. من يتلبس بذلك

بينما التعبئة ضد . فالرؤية القرآنية تالحق المفهوم ومن يلتصق به او يفارقه".. االسالميين"
ومن تطبيقات ذلك عندنا تكريس فكرة .. االخر بجنسه سترسخ عداوات بين الناس والشعوب

والغربيين .. والمسيحيين والمسلمين.. والسنة والشيعة.. تحارب العرب والفرس والكرد والترك
فالنجاح . الطريق سالك، لكنه غير مغلق امام التوجهات الضارة. لشرقيين، وقس على ذلكوا

واالرتقاء بالمستوى يتطلب احتواء التعبئة المحلية دون التصادم معها او التعيش على 
ويتطلب جعل التعبئة االجتماعية حول المشتركات والمصالح والرؤى امراً مغرياً .. تأجيجها

ليرى المواطن خصوصياته، كما يرى شؤونه الوطنية .. للجميع دون استثناء ومفيداً ونافعاً 
 ."والعامة
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 وثانوية المواطن.. اولوية الموقع .. التدهور االمني 

 :كتبت االفتتاحية بالعنوان اعاله والنص ادناه، ارى مفيداً اعادة نشرها 1021في شباط 

 -كالعادة  -والحصيلة .. قاربة واماكن متعددةعمليات ارهابية عديدة في اوقات مت.. مرة اخرى"
ويشرحون ما .. وكما اعتدنا يسارع التبريريون للتنصل من واجباتهم. اعداد كبيرة من الضحايا

وان االجهزة تترقبها وتعرف .. صار معلوماً من اهداف االرهابيين والتطور النوعي للعمليات
واسباب تكرارها، رغم .. قبل ان تحصد المئات الفاعلين، لكن ال احد يشرح لماذا لم يتم وقفها

اما التشكيكيون فيؤكدون العجز . مناقضين تأكيدات سابقة.. االمكانيات واالعداد الغفيرة للقوات
وهدفهم االول ادانة المسؤول وليس الصالح االوضاع وحماية الشعب . وفشل االجراءات

حات المتضادة، وستشدد االجراءات وكما في المرات السابقة، ستصدر التصري. وتحقيق امنه
. لتستمر اياماً، وقد يعلن عن اعتقال شبكة ارهابية، ثم ما تلبث االمور وتعود الى سابق عهدها

هذا المسلسل يتكرر وسط جدال متعصب يصعب معه الوصول لنقاش جدي بّناء يعالج الوضع، 
 .تي تهدد كل شيءكفيل بوضع السياسات والخطط الجادة لمعالجة تكرار المأساة، وال

.. يرون عبرها كل شيء -يدركونها او يجهلونها –التبريريون والتشكيكيون اسرى اولوية 
وما لم .. فطرف يريد الدفاع عن موقعه واالخر يريد زعزعتة.. ونقصد بذلك اولوية الموقع
ه وضرب االرهاب بما هو عليه وليس بما يصنع.. وامن المواطن.. تصبح االولوية حياة الناس

وحشد اوسع الجماهير والقطاعات والقوات المدربة المحنكة لمحاربته، .. الخيال والمصالح
ما لم توضع السياسات الناجعة، وتبنى االجهزة والتشكيالت الرسمية . فسيستمر الموت والقتل

وليس -والشعبية المقتدرة ليأخذ مسؤوليتها االكفاء المخلصين بغض النظر عن انتمائاتهم 
 .سنكرر االخطاء وسنتحمل جميعاً مسؤولية المزيد من الدماء والضحاياف -العكس

ونقصد بذلك .. االرهاب لن ُيحارب ويطوق بدون تالحم عنصرين بكل شروطهما ومستلزماتهما
في الجانب االول ستحجز .. ودور الشعب المعبأ الموحد.. المهنية العالية للقوات االمنية

 -وليس للمواقف واالراء الصحيحة  -االنحياز للرجال المحسوبيات والحسابات الحزبية و
لتصل الى مستوى المهنية الرفيعة، حقيقة .. التطور المطلوب لالجهزة االمنية واالستخباراتية

وفي الجانب الثاني ستحجز الحسابات السياسية وحساسياتها والمنافسات .. وليس ادعاءً 
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب االنتخابية والصراعات على المواقع والمحاصصة 

والشعب هنا ليس مفهوم هالمي، بل قطاعات وجغرافيات .. واعطاء الشعب الدور المسؤول
والحسابات والمواقف في الحالتين ليس فقط من . وقوى سياسية وشرائح وثقافات ومصالح

.. المعادلة الظالمة واال سنكرر.. المسؤول ازاء االخرين بل من االخرين ازاء المسؤول ايضاً 
 ."واالجهزة عاجزة امام المنفذين.. وليبقى الشعب ضعيفاً امام قاتليه.. ليستغل االعداء الثغرات

قد شنت هجوماً مع نهاية االسبوع " داعش"وبقراءة ذلك، ومقارنته بما يجري اليوم، فان 
موظفين وهددت مناطق وحقول نفطية في كركوك واحتجزت .. المنصرم على جبهة طويلة

وقامت .. بالصواريخ مواقع في صالح الدين" داعش"وكذلك هاجمت .. والذين تم تحريرهم
بعمل اجرامي وقتل جماعي في باب الشرقي يوم الجمعة راح ضحيته مئات المواطنين، 

.. خسائر كبيرة، وردت على اعقابها" داعش"بالمقابل تكبدت .. وهجمات اخرى ال مجال لذكرها
التي نشهدها اليوم وتالحم الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والقوات  فالوحدة الوطنية

واالرهاب بعد، لكنها تبشر بان البالد قد تكون وجدت " داعش"العسكرية، عوامل لم تنه 
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طريقها للقضاء عليه وفتحت افاق دحره النهائي، ذلك ان لم تسترِخ قواتنا بسبب االنتصارات 
روح االستهانة بالعدو، وتعاملت بجد مع المعلومات المهمة التي تحققت، وابتعدت عن 

االستخباراتية التي حذرت من وقوع الهجوم، واذا ما استمرت عوامل الوحدة وروح التعبئة 
 .العامة لمواجهة هذا السرطان الداهم

  
 ال لتجريم المجتمع.. السجون الصالح المجرمين

 :ادناه، ارى مفيداً اعادة نشرها كتبت االفتتاحية بالعنوان اعاله والنص 7/2/1023في 

اما عندما تتعسف .. سجن المجرمين هو لعزلهم عن المجتمع واصالحهم ليعودوا عناصر نافعة"
جزءاً من الحياة اليومية للعوائل، فان  -لكثرة روادها  -الدولة وتصبح السجون والمعتقالت 

 .رهابالسجن سيصبح مكاناً لتجريم المجتمع ومدرسة لنشر الجريمة واال
ان التقرير الذي قدمه الدكتور الشهرستاني على سرعته وايجازه اكثر من واضح في المظالم 

وامر محمود ان تتوجه الحكومة لالسراع في .. الشديدة التي تصيب االف المواطنين وعوائلهم
لكن تغيراً جذرياً يجب ان يوقف الممارسات التاريخية بان تقوم السلطة .. حل بعض القضايا

فاالمر يجب ان . بالقاء القبض ثم باطالق السراح -مباشرة او بالتأثير على القضاء  -لتنفيذية ا
وعدا حركة الحكومة يستطيع مجلس القضاء . بيد القضاء العادل النزيه -تأسيساً وحالً -يكون 

 .حل الكثير من االشكاالت حسب الدستور والقانون

ساعة  14خالل مدة ال تتجاوز "جه له تهمة محددة االفراج الفوري عن اي معتقل لم تو -   2

واي مخالفة لذلك سيعتبر تعسفاً يستوجب ". وال يجوز تمديدها اال مرة واحدة وللمدة ذاتها
 .وال عبرة ان تصطنع التهمة اليوم. عقوبات ادارية وقانونية

حقيقات، عدا اطالق سراح المتهمين بكفالة سواء مادية او بشخص ضامن لحين انتهاء الت -   1

وتشجيع القضاة بعدم التعسف في استخدام سلطتهم برفض الكفالة (.. 406)جرائم القتل العمد 

 .الممنوحة لهم في حاالت محددة وخاصة

ويتأخر التنفيذ بسبب اجراءات .. االفراج الفوري لمعتقلين تم االمر باطالق سراحهم -   3

 .روتينية او حجج واهية

وحصر العقوبة بمنفذها عند .. العقوبة الجماعية التي ابتلينا بها جميعاً التنبيه لخطورة  -   4

وتبقى محاربة االرهاب اولوية تنظمها استراتيجيات . توفر ركني الجريمة، اي النية والفعل
متكاملة، واهمها دعم اهلنا الذين لوال صمودهم ومقاومتهم ومواقفهم ما استطعنا عزل االرهاب 

 .وتطويقه

م تلك الممارسات الالقانونية لالعتقال بموجب مذكرات قضائية مسبقة االعداد او تجري -   5

يحرم جميع : "ج/اوالً /37تنص المادة . خالية من االسم والتهمة واستخدام االكراه المالئها

انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير االنسانية وال عبرة باي اعتراف انتزع باالكراه 
 ".او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي او التهديد

.. كلنا ثقة بان لدينا رجال دولة وقانون وقضاة يتمتعون بالجرأة الكافية لمعالجة االخطاء
وليس –فالعدالة .. والتوقف عن التعامل مع حرية المواطنين بردود فعل بعيداً عن معايير العدالة

 ."يضمن الحلول النهائية المننا ووحدتنا هي ما -اي شيء اخر



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

24 

 
 واخرى تبقى باالزمات.. قوى تصعد بالحلول

 :كتبت االفتتاحية بالعنوان اعاله والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها 1/1/1021في 

  
امامها خيار االزمات التي تتعيش عليها قوى في الحكم .. امام القوى خياران خطيران"

ويعتاش عليها .. الرهاب ومن يهمهم زعزعة االمن وايقاف التقدموقوى ا.. والمعارضة
ناهيك عن المافيات وقوى اجنبية يهمها بقاء العراق .. المهوسون والمنافقون الجدد والقدامى

 .في تنازعه، وضعفه، وعدم انطالقه
طريق الحلول الدستورية، حيث لكل سلطة ومؤسسة االختصاصات  -ثانياً –وامام القوى 

والتي تضمن حقوق المواطنين الخاصة .. حيات وما يقابلها من رقابات وضوابطوالصال
وترسي فلسفة البالد واسس النظام السياسي واالقتصادي ومكانة العراق االقليمية .. والعامة

التي تشوهها .. والروح التفاؤلية والتضامنية.. فيتولد الزخم المطلوب لالنطالق.. والدولية
التي هدفها، ليس االصالح .. لركيكة والمناظرات العلنية والسرية الصاخبةدوامة االجتهادات ا

وتزويق ..وانكار االيجابيات وعدم االعتراف بها.. بل تسقيط االخر حاكماً او محكوماً .. والحقيقة
 .السلبيات رغم الوقائع

–تعني  لكنها.. حكومة، للجميع حصة فيها -بالضرورة–الشراكة بين القوى السياسية ال تعني 
ان كافة القوى التي تعترف بالدستور، وتعمل بموجبه، هي شريك اصيل في النظام  -بالضرورة

حلفاء واصدقاء، وان كانوا خصوماً  -بمستوى العراق والمصالح العليا-فاالطراف .. الجديد
ان شرعيته التمثيلية هي من " التحالف الوطني"عندما يدرك . بمستوى السياسة والمناهج

ويدرك االخرون ان شرعيتهم .. وبقية القوى" التحالف الكردستاني"و" العراقية"شرعية 
وعندما يعي الجميع ان اسقاط االخر باطالً، سيفتح الباب ".. التحالف"التمثيلية هي من شرعية 

اذا وصلنا . وعندما يعترف الواحد بغيره فانه يعزز االعتراف المكتسب به.. السقاطه هو حقاً 
نكون قد رسمنا طريق الحلول والتقدم، وشراكة  -طوعاً او اضطراراً -عملنا به لهذا الفهم و

الشعب، كل الشعب في الوطن بكل اصوله وحقوقه وواجباته، لننهي مناهج البقاء عبر تسقيط 
 .االخر او اسقاطه

يعني الكثير رغم استهانة عديدين   فاالقرار والنطق. اكدت جميع االطراف تمسكها بالدستور
واال لما عنيت الشهادتين، واداء اليمين، واالعتراف بالنطق، وابداء عالمات الرضا اول . بذلك

يعني ان الدستور بات سلطة معنوية ووجدانية ومؤسساتية .. شروط العقد بكل ما له وعليه
صدقاً –فالدستور عروة تتمسك بها االطراف . رغم القصور او التقصير في استكمال مستلزماته

وهو ما على الشعب والنخب . للدفاع عن حقوقها واقامة الحجة على غيرها -او مناورة
فمهما حصل فال طريق للخالص والتقدم غير الطريق .. فال احباط او يأس.. التشجيع عليه

 ."بهذه االجتماعات او غيرها.. بهذا الدستور او بغيره، عاجالً ام اجالً .. الدستوري

 


