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نـاطق الـتي ـتـتـبع قـضـايـا ا ان ا
انـسـلـخت من الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
ـــيـــة االولى بـــعـــد احلـــرب الـــعـــا

وانفاقيات سـايكس بيكو التي 
ناطق ب وجبها تـقسيم تلك ا
ــــــنـــــــتــــــصــــــرة عـــــــلى الـــــــدول ا
االمـبـراطــوريـة الـعـثـمـانـيـة وربط
ذلك االنتـصـار بـوعد بـلـفـور وزير
خــارجـيــة بــريـطــانــيـا الــذي وعـد
بتاسيس وطن قومي في فلسط
وان بلفور هو ارثر جميس بلفور
الذي توفى عام  1930ان سياسة
احلـكومـة البـريطـايا في اسـتمـالة
ـية وبذل الـلبنة الصـهيونـية العا
االولـى مـن اجل اســـــــتـــــــرضـــــــاء
يـة حيث جندت الصـهيونيـة العا
رجل اخملــــابـــرات الــــبـــريــــطـــاني
هـوكـارت لـغـرض افـهـام الـشـريف
احلـسـ بـان الـسـيـطـرة الـدولـيـة
ـقدسة ـناطق ا في فـلسطـ هو ا
غـيــر االسالمـيـة ولم يــتـطـرق الى
ذكر احلـكـومـة او السـيـادة ولـكنه
ســارع بــالـتــاكــيـد لــلــشــريف بـان
قدسة االسالمية ستظل ناطق ا ا
حتت السيطرة االسالمية حصرا"
ـضـامـ وعد امـا فـيـمـا يـتـصل 
بـلفـور فقط كـانت رسالـة هوكارت
اكــــثـــر حتــــديــــدا" فـــاحلــــكــــومـــة
الـبـريطـانـيـة كانـت تؤيـد الـهـجرة
الـيـهـوديـة الى فـلـسـطـ فـقط في
حـــالــة انـــســجـــام ذلك مع حـــريــة
ـوجـود من الـنـاحـيـتـ الـشـعب ا
االقــتــصـــاديــة والــســـيــاســيــة ان
اخـفـاق هـذه الـوسـائل في تـهـدئـة
مـخـاوف الـشـريف احلـسـ جـلي
وجهة بعد في رسالته الرسمية ا
اســبــوعــ الحــقــ الى الــســيــر
ــنـدوب الــسـامي رجــنـال وكــنت ا
الـبريطـاني في القـاهرة الـتي عبر
فـيـهـا احلــسـ عن قـلـقـه الـكـبـيـر
حـول مـسـتـقـبل الـعـرب ومخـاوفه
من عـدم امـكـانـيـة الـتـبـريـر لـثورة
ضد السـلطان العـثماني في حالة
فـشلـها لتـحقـيق استـقاللهم حيث
بـ زعـمـاء االتـراك ان الـسـيـاسـة
الــبــريــطــانــيــة كــان هــدفــهــا هــو
اخضـاعهم للـحكم اليـهودي وترك
الـصـهـايــنـة يـحـكــمـونـهم ان هـذا
الضابط لم يكن الوحيد في اقناع
الـعـرب بل ان كاليــتـون الـذي بـدأ

بــالــتـذمــر من صــعـوبــة تــغـيــيـر
اجتـاه الـدعـايـة الـبـريـطـانيـة من
الــعــرب الى الــصــهــايــنــة وهــذا
الضابط كتب في عام  1918الى
سـايس قـد حث لورنس لـلـضغط
على فيـصل بضرورة االتفاق مع
الصـهـايـنـة واذا كـان لـورنس قد
حاول حتـقيق ذلك حـقا" في هذه
رحـلة فال بد وانه قـد فشل كما ا
ســنـذكــر ذلك وبــدات الـســلـطـات
العـسـكريـة الـبريـطانـيـة لتـرتيب
زيـارة لـلزعم الـصـهيـوني حـاييم
وايـــزمن الى مـــعــســـكــر االمـــيــر
فــيـصل الــقـريب مـن الـعـقــبـة في
حــــزيـــران  1918وقــــد اثــــبـــتت
الزيارة انها ليست اكثر من لقاء
عابـر لم يثمـر شيئـا" كانت هناك
مشـكـلـة لغـويـة حـيث ان وايزمن
لـم يـتـكــلم الـعــربـيــة وان فـيـصل
اليـــتـــكـــلم االنـــكـــلـــيـــزيـــة فـــقــام
بــالـتـرجـمـة الــكـولـونـيل جـويس

وهذا كان مساعد لورنس.
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 وان الـتـقــاريـر الـبـريـطـانـيـة عن
هذا الـلـقـاء تشـيـر الى ان االمـير
فـــيــصل رفض الـــتــحــدث في اي
نـــقـــاش ســـيـــاسي خـــاصـــة" في
ظــــروف احلـــرب وان الـــقـــرارات
السياسية تتخذ في مكة من قبل
والــــده وان مــــقـــــتــــرح وايــــزمن
لـبـلـفـور لـتـلك الـفـتـرة هـو تـقد
ـالــيـة لــبـريــطـانــيـة ــسـاعــدة ا ا
والـــــدعم الـــــدعـــــائي فـي اوربــــا
ـــتـــحــــدة مـــقـــابل والـــواليــــات ا
ـطامح الـصهيـونية االعـتراف با
في فلـسط وبـعد عودة لورنس
الى بـريــطـانــيـا اخــذ يـظــهـر انه
الـقـابل لـلـســيـاسـة الـبـريـطـانـيـة
فــيـمـا يـخص فـلــسـطـ وتـشـيـر
الــــوثـــائق الـــبـــريــــطـــانـــيـــة الى
الظـروف التي اقنع فـيها روبرت
ن ســـــيــــسل وهـــــو الــــذراع اال
لــبــلــفـــور في وزارة اخلــارجــيــة
بـــتــرتــيـب الــلــقـــاء بــ وايــزمن
وفـيـصل في غـضـون  24 سـاعة
من وصول فيصل الى لندن ومن
ذلك احلـــــــ اصــــــبـح لــــــورنس
سـتشار غير وبطريـقه غامضة ا
الـرسـمي لـبلـفـور حـول الـقـضـية
العـربـيـة كـان الـغـرض من زيارة

فــيــصل الـى لــنــدن واحملــادثــات
الــــتــــمــــهــــديــــة مـع احلــــكــــومـــة
الــبـــريــطـــانــيـــة قــبل تـــوجه الى
مـــؤتــــمـــر الــــصـــلح فـي بـــاريس
كــرئـيس لــلـوفــد الـعــربي وكـانت
مــهـمـته تــنـحـصــر في احلـصـول
على اعتراف باستقالل كل البالد
الـعـربـية الـتي كـانت في الـسابق
جــــــزءاً من االمــــــبــــــراطــــــوريـــــة
ـبـاشر الـعـثـمـانـيـة ولـكن هـدفه ا
كـان االعـتراف بـالـدولـة الـعـربـية
ــســتـقــلـة فـي مـنــطــقـة ســوريـا ا
الطـبيـعـية الـتي تشـمل فـلسـط

وقـــد  احلــــاق لــــورنس فـــورا"
بـفـيصل بـوصـفه مـتـرجـمـا كانت
فـرصــة فــيـصل بــتـحــقــيق هـدفه
ضــــعـــيــــفــــة جـــدا" لــــلـــمــــطـــامع
الــبـريــطـانــيـة والــفـرنــسـيــة فـان
تــقــســـيم ســـوريــا الــكـــبــرى الى
منطـقة نفوذ قـد صار امرا" المفر
مــنـه وكــان ذلك من وجه الــنــظــر
الـصهونـية خطـوه مهمـة باجتاه
حتـقـيق امـالـهم في ظل احلـمـاية
الـــبـــريــطـــانـــيــة ومن هـــنـــا فــان
سـاعي لتامـ بعض االعتراف ا
الـعـربي بالـبـرنـامج الـصـهـيوني
قـد تـضاعـف ايضـا" و الـضغط
عـلى فـيـصل بـاسـتـقـبـال وايـزمن
وقــــد اقـــــتـــــنـــــعت احلـــــكـــــومــــة
الـبريطـانيـة من قبل رجـال امثال
ســــايــــكـس بــــان ســــيــــاســــتــــهم
الـصــهــيـونــيـة بــحــاجه فـقط الن
حتـسم مع قائـد عربي مـؤثر مثل
فـــيــصل وانه بــاالمــكــان جتــاهل
ــعـلــنه واالغــلــبــيـة ــعــارضــة ا ا
الـساحـقـة لـلـسكـان الـعـرب وكان
لــورنس مــتــرجــمــا" لــفـيــصل ان
رحـلة تـعتـمد الـرسائل في تـلك ا
ـصـادر الـبــريـطـانـيـة وان عـلـى ا
لــورنس كـان مـســتـشـارا" لــلـوفـد
الـبــريـطـاني في مــؤتـمـر الـصـلح
وجاء وايزمن متسلـحا" باتفاقية
جـــاهـــزة ومــطـــبــوعـــة بـــالــلـــغــة
عاهدة االنكلـيزية وكان فـحوى ا
ســـتــكــون بــ الــدول الــعــربــيــة
وفـلـسـطـ على الـرغم من ان كل
مــنـهـمــا لم يـكـن له انـذاك وجـود
قـانونـي او سـياسـي ولـيس ثـمة
شك بـالنـسـبـة لواضع االتـفـاقـية
بان بنـودها قد اعـلنت عن جميع

ـتــعـلـقـة ـطــامع الـصــهـيـونــيـة ا ا
بـالـهـجرة واكـتـسـاب االرض وذكر
فـيهـا وعد بـلفـور نفـسه بحـذر اما
الـعرب لم يـظهـروا في الوثـيقة اال
كــمـــســلــمــ ســتــبـــقى امــاكــنــهم
قدسـة حتت سيطـرتهم كفالح ا
او مــزارعــ مـســتـاجــرين ســيـتم
ضــمــان حـــقــوقــهم غــيــر احملــددة
ولـــيس هـــنــاك ذكـــر عــلى االطالق
ــالـيــة ولــكن كـان لــلـمــســاعـدات ا
هـنـاك وعــد بـتـقـد االسـتـشـارات
التقنية حـول التطوير االقتصادي
في الـدول الــعـربـيــة ومن الـغـريب
فعال" تـكـون اي اتـفـاقـية مـع زعيم
عـربي اليعـرف االنـكـلـيزيـة مـقـدمة
بـتـلك اللـغـة وان اليكـون لـها اصل
او تـرجــمـة عـربـيــة لـذلك فـان فـهم
فيصل لشـروط االتفاقية البد وانه
كان قد حـصل بشكل تام من خالل
الـتـرجمـة الـشـفويـة الـتي قـام بـها
لــورنـس والبـد ان فــيــصـل قــد عـد
ذلك غير مالئم النه على الرغم من
رغــبـة بــارضــاء كـل االقـلــيــات في
ـارونـيـون سـوريــا وبـضـمـنـهـمـا ا
والــيـهــود كـان عــلـيه حتــقـيق ذلك
ضـمن اطـار االسـتـقالل والـسـيادة
وعلـيه قام فيـصل بكتـابة مالحظة
غيـر مؤرخـة بالـلغـة العـربيـة على
الـنـسخـة االنكـليـزية وقـام لورنس
بـاعــاتـدتـهـا الى وايــزمن بـاهـمـال
ـيـز تـنص مالحظـة فـيـصل على
مـا يــلي ( اذا حــصل الـعــرب عـلى
اســـتـــقاللـــهم كـــمـــا طـــلـــبـــنـــا في
ـؤرخـة في الـرابع من مـذكـراتـنـا ا
ــرســلـة كـانــون الــثـاني  1919وا
الى اخلـارجيـة البـريطـانيـة فأنني
ســوف اوافق عــلـى الــبـنــود الــتي

حتتويها هذه الوثيقة.
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 وفـيمـا لو كان هـناك ادنـاه تغـيير
ــطــالب او تــعــديـل في حتــقــيـق ا
فأنـني لن اكـون ملـزمـا" باي كـلـمة
قاولة التي واردة في هذا العقـد ا
سـتـكون الغـية وبـاطلـة وليس لـها
اي قــيـــمــة او حــســـاب وانــني لن
اكــون مـســؤال" عـنــهـا بــاي حـال )
وقــدم لـــورنس لـــوايــزمن ايـــضــا"
قــصـــاصـــة ورق وهي عـــبــارة عن
مــسـودة لـتـرجـمــة مـضـلـله وانـهـا
كـذلك فـعال" اذ انه قـد اسقط مـنـها
عـبارة اسـتقالل الـعرب بـعد حذف
بــعـض الــعــبــارات الـــتي كــان قــد
شــطـبـهــا هـو بــنـفــسه مـنــهـا فـان
تـــرجــمــة لــورنس لـــلــمالحــضــات
الــعـربـيــة ( اذا  تـوطــ الـعـرب
كــمـا طــلـبت فـي بـيــان رسـمي الى
وزيــر اخلـــارجــيــة فـــســوف اقــوم
بـتـنفـيذ مـا ورد في هذه االتـفاقـية
وفــيـمـا اذا اجــريت اي تـغــيـيـرات
فـانـني لن اكـون مـسـؤال" عن فـشل
تـنـفـيـذ هـذه االتـفـاقـيـة ) لـقد فـطن
ا وايـزمن الى الـقـيـمـة الـدعـائـيـة 
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وعـمـلـيـات احلـركـة الـتي تـغـيـير
الـتــراكم الـسـيـاسي والـتـاريـخي
ــــنــــاطق بــــغـــيــــة رسم لــــهـــذه ا
مـسـارات نـفــوذ فـاعـلـة تـتـخـطى
اجلــــغــــرافـــيــــة الــــســـيــــاســــيـــة
والعـسكرية السـابقة وتصل الى
الـتــوسع الـواقــعي الــذي فـرضه
الصراع لـيحول الدول اإلقـليمية
الــفـــاعــلـــة الى امـــبــراطـــوريــات
حـاكـمة عـلى حـسـاب اجلغـرافـيا

السياسية العربية .
 Ÿ«dB «  UOŽ«bðË ‚«dF «

تسـويق فـكرة (اجملـال احلـيوي)
يبرره بعض الكتاب في دراسات
وبحـوث لتـجمـيل  التـوسع على
حـســاب الـنــسق الــدولي والـذي
يــنـافي الــقـانــون الــدولي  ولـعل
أول من فــكـــر بــهـــذه الــطـــريــقــة
(الـتـمدد في اجلـوار السـياسي )
ـانـيـا زمن حــكم الـنـازيـة) هـي (أ
إبّــان قــوتـــهــا لـــتــأمــ الـــنــمــو
القتـصادهـا يـلزمـها الـتوسع في
أراضي الــــدول اجملــــاورة لــــهــــا
ــواد األولــيــة الالزمـة لــتــأمـ ا
انية, القتـصادها لـبناء األمـة األ
وضـمن هـذه الـنــظـريـة ال يـوجـد
حدود لهـذه األطماع بل حدودها
ـــوهــا يــتـــنـــاسب طـــرديـــاً مع 
االقـتـصـادي والـعـسـكـري بـهـذه
انـيا في حربها العقـلية دخلت أ
ــيـة األولـى والــثـانــيــة مع الــعــا
أغـــلب دول الـــعـــالـم وتــســـبـــبت
بدمار العالم وبخسائر بشريةٍ ال
تــــــعــــــد وال حتــــــصـى وتــــــوقف
ـــصـــانع االقــــتـــصـــاد ودمـــرت ا
وســـرح الـــعــــمـــال وانــــتـــشـــرت
اجملـاعـات واألوبـئـة واألمراض ,
ونـســتـطــيع الــقـول بــأن الــعـمل
بـنـظـريـة ((اجملـال احلـيـوي)) قـد
دمـــــرت الــــعـــــالـم وأعـــــادته إلى
اخلــلف مــئــات الــســنــ ,وهــذا
يـنـعــكس عـلى الـعــراق واإلقـلـيم
الـــعــــربي واالثـــار الـــســــلـــبـــيـــة
والــكــارثــيـة لــلــتـمــدد اإلقــلــيـمي
ـا ويــكـاد يـكــون مـشـابه تــمـامـا 
ـــان حـــيـــنــذاك  ,فـــان فـــعـــلـه اال
ـــصـــرح الـــتـــمـــدد اإلقـــلـــيـــمي ا
ـــشــرق ـــدعـــوم دولـــيـــا فـي ا وا

الفـساد واإلرهاب  ,كـما ونـشهد
ــتــحــدة مــحــاوالت الـــواليــات ا
االمــريـكـيـة الـعـودة الى الـعـراق
والـشرق األوسط بـعـد انـعـطاف
ـكــلـفـة ألمــيـركــا الـتي أوبـامــا ا
افـقــدتـهــا الـريــادة الـســيـاســيـة
بــالــعــالم  ,فــضال عـن ســيــاسـة
الـــوصــــول اخلـــشن لــــروســـيـــا
ـباشر في االحتـادية والـتأثـير ا
مسـرح سوريا الذي يـعد مسرح
حـــرب وصـــراع ثالثـي االبـــعــاد
إقـــلــيــمـــيــا يــتــسـق بــاحملــاكــاة
اجليوستراتيجية لكل من تركيا
وايران وإسرائـيل وغياب الدور
الــعــربي بـــعــد ان كــان الــعــراق
ــــثل الــــعـــنــــصـــر الــــرابع في
ـنـطـقة, احملـافـظـة عـلى تـوازن ا
وقـد خــرج مـنــهــا بـالــفـعل بــعـد
الــــتـــمـــدد اإلقـــلـــيـــمـي الـــثالثي
بالـعراق والـتداخل الدولي وفق
صالـح وتنافر سـياسة تقـاطع ا

األهداف .
تــــعــــمل  الــــقـــوى الــــثالث وفق
ـنـفـردة لكل ـصـالح ا سـيـاسـة ا
دولــة ال ســـيــمـــا بــعــد انـــتــهــاء
صالحـية الـنظـام الدولي وبروز
عـالم مـتـعـدد األقـطـاب ومـتـنـوع
يـــبــــرز فــــيه حتــــالـف االضـــداد
تـــكــــتــــيـــكــــيـــا وقــــد يـــتــــحـــول
اســتـراتــيـجــيـا بــعـد ان غـادروا
التحالفات والـتوافقات السابقة
 ,وهـنـا يـبرز دور الـكـبـار بـشكل
مـــبــاشــر فــضال عـن الــفــاعــلــ
ــســكــون اإلقــلــيــمــيــ الــذين 
باشر من خالل بزمـام التأثيـر ا
الــقـــوة اخلـــشــنـــة والـــنــاعـــمــة

االضـطـراب والـفـسـاد واألزمات
الــواقــعــيــة الــتي تــعــصف به ,
الســـيـــمـــا في ظل  الـــتـــحــوالت
الــــدولـــــيــــة  وبـــــروز مــــحــــاور
جيوسـياسـية مـتعـددة وضهور
حتالـفات دوليـة إقليمـية جديدة
ــدخالت تـــخــتــلـف كــلــيـــا عن ا
ـا الــســيــاســيــة الــســابــقــة  ,
يـجـعـلـنـا ان نـفـكر وبـجـديـة في
الـواقع الـسيـاسي العـراقي وما
سينتج عـنه من وقائع سياسية
جديدة مـختلـفة كـليا عـما كانت
عــلـيه بــالـســابق في ظل صـراع
االرادات لـلدول الـكبـرى واتفاق
وتـنـاحـر الـفـاعـلـ االقـلـيـم ,
وتـــــنـــــوع األدوات احلــــربـــــيــــة
تصارعة واالتفاقات التكـتيكة ا
في مـــســـرح احلــرب فـــضال عن
حرب إعالمـية شـرسـة تسـودها
الــدعــايـــة واخلــداع وتــقــودهــا
وسائل االتصال ذات العالقة  
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يشـكل العـراق احملور األساسي
ــتــمــركـزة ( في صــراع الـدول ا
ـتـحـدة  –روسـيـا – الـواليـات ا
بـــريـــطــــانـــيـــا) ونـالحظ عـــودة
بـريــطـانــيـا بــقـوتــهـا الــنـاعــمـة
نطقة وقد اصبح من للعراق وا
الصـعب جتـاهل دور بـريطـانـيا
ذات اإلرث الـــــــتـــــــاريـــــــخـي في
ـنــطــقــة الســيـمــا انــهــا تــديـر ا
خيـوط اللـعبـة بالـعراق بـعنـاية
وحتاول إعـادة نـسج السـيـاسة
ا يتفق مع سـياستها والقـوة 
ــســتــقــبـلــيــة وتــرمــيم قـدرات ا
ــسـتــنــزفــة من جـراء الــعــراق ا

يـــخــضع الــعـــراق لــتــجــاذبــات
وصراعـات واخـتالالت مـتـعددة
فـي ظل الــتــدخـالت األجــنــبــيــة
ـزمـنـة ويـخـوض واإلقـلـيـمــيـة ا
الـعـراق حـرب وجـود تـسـتـنزف
مـوارده وراس مالـه االجتـماعي
واصبح من الـصعب الـنظر الى
ـتـقـدة لــوحـة الـشــرق األوسط ا
باحلروب والنزاعات والفوضى
دون الــنــظــر الى واقع الــعــراق
ــعــاصـر الســيــمـا الــسـيــاسي ا
الـــــتــــحـــــوالت والــــتـــــغــــيــــرات
اجلـــيـــوســـيــاســـيـــة واالحــداث
تفاعلة الدراماتيكيـة الفاعلة وا
فـي مـحــاوره اجلــيــوسـيــاســيـة
ـــتـــصـــدعـــة بـــعـــد ان اصـــبح ا
اإلرهـاب أداة سـيــاسـيـة فــاعـلـة
ـنــهـجـيـات والـرؤى لـتــحـقـيق ا
االســـتـــراتـــيـــجــــيـــة الـــدولـــيـــة
واإلقـليـمـية حتت بـنـد (محـاربة

اإلرهاب)
تبـرز بـشكل واضح الـصـراعات
الــســيــاســيــة الـدولــيــة لــثالثي
ــتــحــدة – الــقــوة ( الــواليــات ا
روسيا  –بريـطانيا) بـاستخدام
اخملالب اإلقـليـمـية الـتي افضت
الى تــفـكــيك الــكـتــلــة احلـيــويـة
العراقية وجغرافيته السياسية
 ,وقــــد اصـــبـح وضع الــــعـــراق
حــرجـــا لــلــغــايـــة واضــحى في
مـسـرح صـراع دائم عـلى عـكس
ما يـصوره كتاب الـدعاية الذين
يــتـحـدثـون عن مـسـتـقـبل وردي
وحتـــــوالت جــــــذريــــــة نــــــحـــــو
االســتـقــرار وتــرسـيـخ فـلــســفـة
ــؤســســات بــدال عن الــدولــة وا
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هـو اكثـر بقـليل من مـجرد وثـيقه
اضـاف بخط يـده التـاريخ الرابع
من كانون الثاني وذلك بعد كلمة
بـــيـــان رســـمي وكـــتب في اعـــلى
الورقة حتفـضات فيصل ويسهل
تـخـمـ سـبب نـفـور وايـزمن من
اعالم وزارة اخلــارجـيــة خــاصـة
عــنــدمــا وصـلت فـي الـســابع من
كـــانــون الــثـــاني نــســـخه من مــا
وصف بــانه اتــفــاقــيــة بــ مــلك
احلــجـاز والــصـهــايـنــة الى يـدي
ــسـتـشـارين ديـفـد مـيــلـلـر احـد ا
الـتــقـنــيـ لـلــوفـد االمــريـكي في
مـؤتمر الـصلح الـذي نشـرها علم
 1924 كان اصـدقـاء الـصـهـايـنة
الـبريـطـانيـ قـد اصـبحـوا اكـثر
تـوجسـا" بـاخلطـر التسـاع وشدة
ـقــاومـة الـعـربـيـة في فـلـسـطـ ا
وفي سوريا حيث ان سايس كان
فـي حــلب عــام  1919 قـــد ابــرق
الـى وايـــــز مـن حـــــول تــــــنـــــامي
ـــــــعـــــــادي الى االضـــــــطـــــــراب ا
الـصــهـيـونـيــة في سـوريـا قـائال"
لقد التقيت بالـلجنة العربية وقد
تـركت لديـها انـطبـاعا" قـويا" بان
سـيــاسـة كـهــذه كـفـيــلـة بـتــدمـيـر
قضيتـها بشكل مطـلق واخبرتها
انه فـــيـــمـــا لــو اســـتـــمـــرت هــذه
الـسـيـاسـة فـانـني سـوف اسـحب
ــــســـاعــــدة ولن تــــكـــون في اي ا
عالقــــة بــــاحلـــركــــة الــــعـــربــــيـــة
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 ان لــــورنس الــــذي اطــــلع عــــلى
الـبـرقـيـة ومـهـرهـا بـحـرف اسـمه
االول كـان يشـترك بـاللـعبـة حيث
كـان لديه صـورة البـرقيـة ارسلت
من فــيـصل الى الــشـريـف نـاصـر
في حلب بان االمور كانت جتري
بــشــكل حـسـن ويـضــيف طـالــبـا"
تــوطــيـــد الــصــداقه مع الــيــهــود
واالرمن وبرقيـة اخرى الى اخيه
ونـائــبــة في دمـشق   بــالــنـســبـة
ـعـادية لـلـصـهيـونـية لـلـمقـاالت ا
في صحـفكم في دمـشق ارجو ان
تــــشــــرح لـــعــــلـي رضـــا احلــــاكم
الـعـسـكري لـسـوري بـان الـلـجـنة

الـصهيـونية تـساعدنـا كثيـرا" هنا
في بــاريس وانـني مــتـلــهف جـدا"
لـلــحـفـاظ عـلى نـوايـاهـا احلـمـيـده
ابـذل مـا بـوسـعك لـلـسـيـطـرة عـلى
سألة اما االن الصحافة في هذه ا
ومـنـذ صدور قـرار الـتقـسـيم الذي
ئة اعطا للدولة الصهيونية 11با
 من ارض فـلسـط وان من رفض
فــهم الــصـــهــايــنــة ومن ثم الــدول
غرر بهم من الشارع العربية الن ا
العربي لم يـعرفه النوايـا احلقيقه
من الــتـوسع الــصـهــيـوني وخالل
اتــــفـــــاقــــيــــات بــــ الــــســــلــــطــــة
الفلسطيـنية واسرائيل لم يحصل
ـئة من الفـلسـطنـي على   13 با
ـــة ان ارض فــــلــــســـطــــ الـــقــــد
ســيـاسـتـنـا الـعـربـيـة في مـعـاجلـة
قـضـيـة فـلـسـطـ سـيـاسـة فـاشـله
النـــنـــا مــتـــشـــتـــتـــون فـي ارائـــنــا
واعــــتــــمــــادنـــا عــــلـى رأي الـــدول
الـــعــربـــيــة ومـن خــلـــفــهـــا الــدول
االسالمـيـة دون الـنـظـر الى الـدعم
الــــقـــــوي الــــتي حتـــــصل عـــــلــــيه
ــنــظــمــات اســرائــيل وبــدعم من ا
سيح ـسيحـة التي تعـتقد بـان ا ا
اليـــعــــود الى االرض اال بــــعـــد ان
تـقـام دولـة اســرائـيل كل هـذا رأي
ـسـيحـية ان نـظـمات ا كثـيـر من ا
الــرئـيس االمــريــكي عـنــدمـا وافق
تخـذ من قبل عـلى تنـفيـذ القـرار ا
الـكـونـكـرس االمـريـكي عـام 1995
ـقــراطـيـ فـي زمن حـكــومـة الــد
كان مـؤجال" وقام بتـنفيـذ الرئيس
االمـريكي تـرامب هذا الـقرار بـنقل
الــسـفــارة الى الــقــدس الـشــرقــيـة
انـــــني ارى ان يـــــتـم حتـــــشـــــيـــــد
الــفـلــسـطـيــنـيــ في الـداخل وفي
اخلارج الـذين يعيـشون في الدول
الــعــربــيـة الــذين لــهم امــكــانــيـات
مــاديــة كـبــيـرة عــلى قــول الـراحل
انور السادات ان هناك خمسة من
اكــــبـــر اغــــنــــيــــاء مــــصــــر هم من
الــفـلـسـطـيـنـيـ يـجب ان يـتـحـمل
احلــمل اهـله اي الــفـلـسـطــيـنـيـون
ـــســلــمــ والــدعـم من الــعــرب وا

بشكل مسند .
{ محام واعالمي 

الـعـربي قـد غـيـر من اجلـغـرافـيـا
الــســيـاســيـة الــعـربــيـة  ,واوقف
الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي لـــكل من
الـعراق وسـوريا ولـبنـان واليمن
وحــــــول هـــــذه الــــــدول الى دول
سلحة ظاهر ا فاشلة تسودها ا
ويـنـتــشـر فـيــهـا الـفـســاد بـكـافـة
اشــكـاله فـضال عـن غـيـاب الـدور
والـسيادة والـتنـمية  ,وقد سبب
هذ الـتمـدد االستـنزاف الـواقعي
ـــوغــــرافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــد
ـة وحولـها سـا ومـجتـمـعاتـهـا ا
ــوغـرافــيـات مــتـصــارعـة الى د
ــذهـبي ــكــون ا وفق مــسـارات ا
والعرقي والطائفي وبذلك يشكل
ـــــومــــــة لـــــلــــــحـــــرب عـــــامـل د
ــوغــرافـيــة الــتي تــعــصف الــد
ــنــطــقــة مــنــذ عـام بــالــعــراق وا

2004 
شـــهــدنـــا في الــعــراق عـــســكــرة
وتسييس اجملتمع بشكل طائفي
وعشائري سياسي ومسلح وفق
رايات ومـسـميـات مزيـفـة هدفـها
ــبـاشــر في حتــقــيق الــتــأثــيــر ا
النظام السـياس العراقي ليبدوا
هــشـا ضــعــيـفــا غـيــر قــادر عـلى
ــســـتـــقـــبـل وإدارة دفــة صـــنـع ا
ـسـتـدامة  ,وبات من الـتـنـمـيـة ا
الــواضح لم تـعـد هـنـاك صـنـاعـة
وال زراعـة وال تـنمـيـة مـجتـمـعـية
وووووو ,الن اجملـــتـــمـع أصـــبح
وقـودا لـلصـراع ال ناقـة وال جمل
للـعـراق الذي سـينـتـهي يومـا ما
بــنــتــائج مــروعــة  ,الســيــمــا ان
العـنصر األسـاسي في سياسات
الـدفـاع والردع هـو (الـقوة ) وان
القـوة اليـوم أصبحت ذات أوجه
مـــتـــعـــددة ال تـــخـــضع لـــلـــدولــة
الـوطـنـيـة وامـنـهـا الـقـومي وفق
ة وخصة احلرب , معـايير العـو
ـلــفت لـلــنـظــر الـتــجـانس ومـن ا
والــتــوائم بـــ الــدول الــكــبــرى
والـفـاعـلــ اإلقـلـيـمـيـ  ,وكــمـا
يـــبـــدوا ان إدارة الـــصــراع تـــقع
عــلى الــكــبــار وتـنــفــيـذ االرادات
على الفاعل االقليم  ,لم يأبه
الـــعـــالم بـــالــظـــواهـــر واألزمــات
والـــكـــوارث الـــنـــاجتـــة مـن هــذا

الــتــغــيــيـــر بــاألدوات اخلــشــنــة
والــقــوة الـنــاعــمــة ان ضــحـيــته
ـــســـرح احلــربي شـــعــوب دول ا
كــالــعـراق وســوريــا الي تــعـاني
وســتـعـاني من أزمــات ارتـداديـة
مـجـتـمـعـية وثـقـافـيـة وإنـسـانـية

متعددة 
 W œUI «  UÐU ²½ô«Ë ‚«dF «

شهد الـتحـول العسـكري مـا بعد
االنتهاء من العمليات العسكرية
ضد داعش تـطورا الفـتـا السيـما
االخـتالف الـكـردي احلـكومي مع
ـركزية وسـعي بغداد احلـكومة ا
ألحـكام السـيطـرة الفدرالـية على
كافة األراضي العـراقية والعودة
للجـغرافـيا السـياسـية الداخـلية
ــا قــبل  , 2003وهــذا جــعل من
شكل النظام السياسي الذي دام
 14عام يشهد حتوال طفيفا نحو
الــدولــة الـــفــدرالــيــة دون االخــذ
بنظر االعتبار التداعيات واالثار
االرتـداديــة اجملــتــمــعــيــة واالثـر
الـذي تـركـته سـيـاسـات األحـزاب
الطـائفـية والـعرقـية عـلى البـنية
التـحتية اجملـتمعية والـسياسية
ـؤسسـاتـيـة العـراقـية  ,وهـنا وا
يسـتعـد الـعراق لالنـتخـابات في
"مــايس" الـقـادم وكــمـا يـبـدوا ان
ـشـهد الـسـياسـي سائـر بـنفس ا
الــــوتــــيــــرة مـع دخــــول رســــمي
لـلـحشـد الـشـعبي الـى السـيـاسة
الــعـــراقــيــة بـــعــد ان اســـتــحــكم
عناصر القوة الصلبة والشرعية
الـــقــانـــونــيــة  ,ولم يـــتـــبــدل في
الــواقع الــســيــاسي االنــتــخـابي
شيء سـوى تـبـدل أسـمـاء الكـتل
والـشــعـارات امــا الـشـخــصـيـات
السياسية الرئيسية فأنها باقية
رغم عــدم قـــدرتــهــا عـــلى اجنــاز
أهدافـهـا االنتـخابـية وشـعارتـها
الـسـابـقـة الــتي وعـدوا الـنـخـاب
بــهـــا فــضـال عن عــزف الـــشــارع
الـعراقي عن إعـادة انتـخاب هذه
األحــزاب والــشــخــصــيـات الــتي
فشـلت في بناء الـدولة واجملتمع
طـيــلـة  14عـام  ,وهــنـاك اتــفـاق
دولـي إقـلـيــمي عـلـى اجـراء هـذه

االنتخابات باي شكل كان . 
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ــانـيـة الــقـادمــة  تـتــمـحـور بــ قـضــيـتـ االنـتـخــابـات الــبـر
فـهوم الشعـبي قيمة في ونقـيضهمـا  االولى لم يعد هـناك با
الـوسط اجلـمـاهـيـري لـلـخـطـابات الـنـاريـة الـتـعـبـويـة واحلـشد
الـطائـفي  ولـالتفـاقـات اجلـهـويـة  وال خملـرجـات الـنزوع عن
ـنــظـور واخملـفي ـاضـويـة  والــتـبـرؤ من مــخـلـفــات الـدعم ا ا
ـسـلحـة واالرهـاب  كل ذلك لـيست له قـيـمة وال للـجـماعـات ا
ـسألـة الـثـانيـة  إن جتـربة الـسـنوات احتـرام عـنـد النـاس  ا
ـاضيـة لـلـمتـقـدمـ لالنتـخـابـات  قد اعـطت الـوقت الـكافي ا
لـلناس في فـهم طبيـعة الـتجربـة التحـاصصيـة وما افرزته من
ـكانـية نتـائج في تـقسـيم اجملتـمع وخـلق التـكتالت الـكيـانـية ا
الـبشريـة وجتاذبات الـتعطـيل لعمـليات الـبناء والـبنيـة التحـتية
ومـايـتـصل بـالـضـرورات الـيـومـيـة لـلـمـواطـنـ وفي مـقـدمـتـها

الكهرباء والصحة واالسكان .
ـواطن في الـوقت احلــاضـر التـنـقــصه الـفـطـنـة نـعـتـقـد بــان ا
صالح الوطن  تصلة اصالً  وحتديد ضرورات مصاحله ا
فهو بحاجة الى وحـدة وطنية حقيقيـة والى قيادة جامعة قوية
صالح العليا تتحمل مسؤولية لم الشمل وحتديد ضرورات ا
ـؤســسـات الــفـاعــلـة ــدنـيــة وا لــلـبـالد وبـنــاء دولـة الــقـانــون ا

والنظامية احملكومة بقوان الدولة وشروط ادائها .
اضيـة لم تفرز شخصيـات وطنية قوية الندعي بان التـجربة ا
ا االنانـية السـياسيـة واالحاطة واخرى وسـطيـة جامعـة  وإ
الـالمـوضـوعـيـة والـشـخـصـانـيــة الـفـئـويـة قـد طـوقت اداء تـلك
الشخـصيـات وعمـلت على تـكبـيل حركتـها الـنهـضويـة وقللت
ا جعل البالد من اداؤها بفـعل خلق االشكالـيات امامهـا  
مـفـتـوحـة لالحـاطـات اخلـارجـيـة بـفعـل تـوزيع الـوالءات  هذا
الوضع لـو  اعـادة انـتـاجه في االنـتخـابـات اجلـديـدة  فانه
ـا سيضع سـيؤدي ليـس لصنـاعة داعش جـديدة فـحسب وإ

البالد برمتها حتت توزيعات جيوسياسية خطيرة .
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ـكنا غض النـظر عن اشارات السـيد رئيس الوزراء لم يعد 
حيـدر الـعبـادي  من إن الـبالد تـتعـرض لـضغـوط خـطرة من
جتـــار احلـــروب  هـــؤالء الـــذيـن كـــان لـــهم دورا مـــهـــمـــا في
االغارات الـداعشـية علـى البالد وفي تعـطيل أي خـطوة جادة
ـائـيـة ـشـاريع اال لـتـحـسـ الـوضع االقـتـصـادي وحتـقـيق ا
ومعاجلة االزمـات اخلانقة وتاسـيس وانشاء سلطـة متجانسة

وامينة على مصالح البالد وموارد واموال الدولة .
ـواطن الـعـراقي لـم يـعـد يـسـتـطـيع ان يـقـدم الـدمـاء دون ان ا
يـحـقـق جـزءا من مـصـاحله احلـيــويـة  فـهـو االن بـعـدمـا قـدم
مئات الشـهداء واجلرحى  وبعدمـا جتاوز بالدم كل مشاريع
عارك التـفرقة وسيـاسات االخالل بوحـدته الوطنيـة وخاض ا
بـخط شروع واحـد من الرمـادي الى تكـريت وديالى وكـركوك
وصل وحقق اجنازات ضد االرهاب تعجز دول كبرى عن وا
حتـقــيـقـهـا  لـيس مـسـتــــــــــعـدا ابـداً ان يـفـرط بـوحـدة الـدم
وبتـلك االنتـصارات  لكـون طرفا او جتـمعا او كـتلة سـياسية
ــصـاحلـهـا تـريــد حتـقـيــــــق اهــدافـهـا واهـداف مــشـغـلــيـهـا 

االنانية .
ـواطـنـ واحلـفــاظ عـلى وحـدة الـعـراق هي حتـقق مـصــالح ا
احلاكمية الفعلية ألي شـخصية وحزب وكيان سياسي وجهة
كتـلوية وحتـالفـات سيـاسيـة  فتلـك القوى جـميـعهـا محـكومة
بـرؤيـة الـناس لـيس خلـطـابـاتـهـا وارثهـا الـسـيـاسي والـعـائلي

والعشائري . 
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ــا تـــقـــدمه  عـــلى ارض الـــواقع من مـــشـــروع وطــني ـــا  إ
ــصـانع الصالح اقـتــصـادي وتــشـغــيل الـكــهـربــاء وانـشـاء ا
لــتـشـغــيل الـعـطــلـ وحتـســ الـقـوة الــشـرائـيــة لـلـمــواطـنـ
ومـعـاجلة ازمـة الـفقـر وحّل ازمـات ومشـاكل عـوائل الشـهداء
ـؤسسات ومـعاجلـة قضـايا االرامل وحتـس االداء االداري 
الـدولــة ووقف الــزحف اخملــيف لــلـمــرتــشــ والـقــضــاء عـلى
ـالي  وحتــقــيق االمن لـلــمــجـتــمع  والــدفـاع عن الـفــســاد ا

مشتركات االنسان في وحدة تراب الوطن وثرواته.
إن نـشــوء احـزاب ومــنـظــمـات جــديـدة وانــشـقــاق اخـرى من
احزاب وكـيـانات  هـو عـنـاصر ايـجـابيـة إذامـاكانت مـخـرجا
ـاضـيـة على لالزمـة الـسيـاسـيـة التي بـنـيت طـيلـة الـسـنوات ا
ــذهـبــيــة والــعــرقــيــة  لـكـن هـذه ــنــاكــفــات والـكــتــلــويــات ا ا
االنـشقـاقات تـصبح ثـقالً مضـافاً لـتخـمة الـبالد من االحزاب
ـنـظمـات الـتي وصل عددهـا اكـثر من  200 حـزب ومنـظـمة وا
ــواطـنـ عـلى حـد دون أن حتـقق مـخــرجـا الزمـات الـبالد وا
هم الي كـيـان سيـاسي جـديد أو قـد يـتجـدد هو سـواء  فـا
مشـروعه الوطني وعـبوره للـمحاصـصات والطـائفيـة واالنانية
الـسياسـية والـسلطـوية احملـشورة بفـائدة الـذات  فالسـلطات
التـنفيذيـة والتشريـعية التي مـضى على حكمـها اكثر من 15
عامـا دون ان تـتـمكن من تـشـريع قـانون مـلـزم لـكل الكـيـانات
الـسياسـية واحلـزبيـة من حيث التـمويل والـعالقات اخلـارجية
وصالتــهـا بــالــنــاس وحـجــومــهــا اجلـمــاهــيــريـة وبــرامــجــهـا
السياسية واتنظيمية ومشروعها السياسي والفكري وعالقته
ـصـلحـة الوطـنـية ووحـدة الـعراق واتـصاالتـهـا اخلارجـية  با
تـكــون بــالــضــرورة عــاجــزة عن وضع الــضــوابط خلــروقـات
الــكـيـانــات والـشــخـصــيـات الــتي تـشــتـغل عــلى ذمـة الــفـرقـة

والفساد .
ــهم ان تــعــلن حــزبــا جــديـدا أو  لــذلك نــؤكــد الــقــول لــيس ا
ـهـم هـو عــبـور هـذا ــا ا تـســتـقــبل انـشــقـاقــا عن حـزب  وإ
ـشروع الـوطنـي والشـخصـيات االمـينة اجلـديد بـالبـرنامج وا
عـلى مصـالح الـناس وحـقوقـهم والعـمل على حتـقيق مـصالح

اجملتمع .  
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