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ـــبـــاشـــــر حلـــمـــايـــــة الـــتـــدخـــل ا
ـــصـــالـــح األمـــريـــكــــيـــة ولـــيــس ا

لتغييــر األنظمة. 
ثـانــيـا: يــفــتـرض تــرامب ضـــرورة
حــمـايـــة األمن الــقـومــي األمـريـكي
تـاحــة ولكــن دون بــكل الـســبل ا
قـراطـيــة أو اهـتـمـــام بنـشـــر الـد

مبــاد حقــوق اإلنسان. 
ثالثا: اسـترجاع االمجـاد االمريكية
يـســتـوجب تـقـويــة االقـتـصاد; مـن
خــال بــسـط الـســيـطـرة عـلـى نـفـط

نطقـة العربيـة.  ا
ســتمر ورابعـا: شـرعـية التـدخـل ا
ــنـطـقـــة الـعــربـيــة ال فـي شــؤون ا
ـــكـن تـــســــويـــغـــهـــا اال من خالل
تضخيـم وتعميـم اخلطـر اإلرهابي
لـــتـــنـــظـــيـم الـــدولــــة وغـــيــــره مـن
اجلــمـــاعــــات الــتـي يـــلـــخــصـــهــــا
تــــرامـــب بــــعــــبـــــارتــه: (اإلرهــــاب

اإلسالمي) 
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الحظ ان ترامب لم يضع نُصب وا
عيـنـيه كـافـة الـقضـايـا الـعـالـقة من
ــنـطـقــة بـعـد أن دون حـل في تـلك ا
رسخ مــبــدأ تــعــزيــز الــتــحــالــفــات
ـة وتــشـكــيل أخـرى جــديـدة الـقــد
وتــوحــيــد الـــعــالم الـــذي ســمــاهــا
متحضرة ضد (اإلرهاب اإلسالمي)
تشدّد إال أن سـياسة ترامب التي ا
أراد لـهـا أن تـكـون لم تـشـكل شـيـئاً
ـــــــــا زادت مـن حــــــــدة مـن احلـل إ
اخلالفـــات والـــصــراعـــات في تـــلك
الـــقــضـــايــا. بـل أن ســيـــاســته من
ناحية الشكل تـبدو وكأنها سياسة
ــــال) مــــقـــــابل خــــدمــــات (جــــمـع ا

سياسية وعسكرية.  
- مـا زالـت منطقـة الشـرق األوسط
مـقــيــاســـا لــقــوة الـدول إقــلــيــمــيـا
لـكونـهــا مـنطـقــة صـــراع ومــوارد
نـفـطـيـــة بـاإلضـافـة إلــى عـمـقـهـــا
اجلـــيـــــو-اســــتـــراتـــيــجـي (مــلــف
الـغـــاز/ القـضـيــة الـفـلســـطـينـية/
مــلــف الـنـفــط) وهــــو مـــا يـوجــب
تـحــدة األمريـكية علــى الـواليات ا
بــــســط نــــفـــوذهــــــا لـــلــــتـــصـــــدي
للمطامــع التوســعية الروســية أو
التركيــة أو األوروبية (بريطانيــا/
فـــــرنـــــســــــا) واحلـــــفــــــاظ عـــــلــى
نـطقـــة خاصـــة علــى اســـتقـرار ا
شــــــــواطـئ الـــــبــــــحـــــــر األبــــــيض

توســط. ا

البال مثلما يحمل اليوم في طياته
الــكـثــيـر من الــتـغــيـيــر لـو أحــسـنـا

التعامل معه.
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تـــمــــر مـــنـــطـــقــــة الـــشـــرق األوسط
تغـيرات متسارعـة وقد أصبحت
مــحـــور صــراع لــلـــقــوى الـــدولــيــة
الكبـرى كما شـهدت تبـدالً جلياً في
خريـطـة الـتحـالـفـات اإلقـليـمـيـة ما
جـعل مسـتقـبل االسـتقـرار في كثـير
من دولـهـا هـشـاً ومـحـاطـاً بـشـكـوك
وتـسـاؤالت السـيـمـا أن بـعض هذه
الدول تترقب التوجه الذي سترسو
عـلـيه سـيـاســات اإلدارة األمـيـركـيـة
احلــالــيــة بـقــيــادة دونــالــد تـرامب
وبـعـضـها يـربط جـانـبـاً من مـواقفه
وسيـاساته االقتـصاديـة بالتـغيرات
ـية ـتـصـلة بـخـريطـة الـنـفط العـا ا
خــاصـة بـعـد الــتـراجع احلـاد الـذي
عـرفته أسـعار الـنـفط منـذ منـتصف
2014 وما نتج عنه من تقلب في

ــقــالـة أســواق الــطــاقــة. في هــذه ا
أحاول فك تشفير الصراع احلقيقي
نـطقـة العـربيـة من خالل مبدأ في ا
الـــتــراكـم والــتــمـــاثل واالســـتــقــراء
ستقبليات. واالستمرارية في علم ا
وهــو مــبــدأ يــجـعــلــنــا أن نــقـرر أن
الالعب الـــرئـــيـــسي واحملـــوري في
ــنــطـــقــة هي اإلدارة االمــريــكــيــة ا
ـســتـقـبـلـيـة في ضـوء وخـطـطـهـا ا
االدبـــيــــات االمـــريـــكــــيـــة ومـــراكـــز
الـبـحـوث. ماهي حـقـيـقة الـسـيـاسة
ــنـطـقـة الــعـربـيـة? األمـريــكـيـة في ا
ومـاهي آلــيــات وأدوات الـتــفــكـيك?
ستهدف الرئيسي? من الذي ومن ا
يـــحــرك كـل هــذه الـــعــواصـف عــلى
نطقـة وماهي أجنداته الـرئيسية ا
والـفــرعـيــة? كـيـف نـحــصن بالدنـا?
وماذا نريد بالضبط? وماهو احلل?
ـنـطـقة اذا أردنـا فـهم مـا يدور في ا
الــعـربــيــة البـد من فــهم اجتــاهـات
الـــســـيـــاســـة األمـــريـــكــيـــة والـــتي

تتلخص بالنقاط التالية:
- ليــس مــن الصـعــب مالحظة اوالً
أن رؤيـــــة تـــرامــب لـــلـــســـيـــاســـــة
نـطـقــة الـعربـيـة اخلـارجيـــة فــي ا
حتـكــمـهــا أربـع ركــائــز أســاســيـة
أوال: ثـمــة عــودة خلـطــاب الـتـفـوق
ـطـلـق لــلـنـفـــوذ األمـريـكي جتـــاه ا
الــعــالــم اإلسالمي واســــتـحــضـار
لـســــرديـات الـوصــايـــة وشــــرعـيـة

الــســيــاسـة االمــريــكــيـة وصــنــاعـة
ــنـطــقــة من مــنــظــور عـلم ازمــات ا
ـستقبلية ستقبـليات للدراسات ا ا
عــــدة مـــــبــــاد أهـــــمــــهـــــا مــــبــــدأ
سـتقبل االستـمرارية: وهـو توقع ا
امـتــدادا لـلــحـاضــر خـاصــة في مـا
يـتـعلق بـاحلقـائق الـعلـمـية. ومـبدأ
الـتـمـاثل: وهـو تـوقع تـكـرار بـعض
اط احلـوادث من وقت إلى آخر. أ
امـا مبـدأ الـتـراكم فهـو تـراكم نفس
األحكام على نـفس الوقائع. كما أن
ــسـتـقــبـلـيــة أسـالـيب لـلــدراسـات ا
تـقـلـيـديـة مـنـهـا الـتـنـبـؤ عن طـريق
الــتـخــمـ ويــعــتـمــد أسـاســا عـلى
احلدسـية الفـردية في تقـدير بعض
ــــســـتـــقــــبل وأســـلـــوب جـــوانب ا
اسـتـقراء االجتـاهـات الـذي يرى أن
االجتاهـات التي ثبـتت في التاريخ
الـــــقــــريب ســــوف تـــــســــتــــمــــر في
ـســتـقـبل وأســلـوب اإلســقـاطـات ا
وتــعــتـمــد عــلى قــراءة االجتــاهـات
ــاضــيـــة وأســلــوب احملــاكــاة أو ا
ـمـاثــلـة وأسـلـوب الــتـعـرف عـلى ا
ـــســتـــجــدات وأســلـــوب حتــديــد ا
مـجـاالت االنـتـشـار. ودون شك فإن
العـرب في حاجة إلى مـستقـبليات
ـواجـهة وسـيـنـاريـوهـات وتـنـظـيم 
الـعـصـر الـرقـمي لـألعـوام الـقـادمة
وفي حاجة إلى دراسات مستقبلية
ـسـتـقبل ـعـرفـة خـريـطـة ا مـعـمقـة 
لـلــنـجـاة مـن عـواصف اخملــطـطـات
التدمـيرية الـتي تريد اعـادة تقسيم
ـنـطـقـة وتـدميـرهـا. وهـذا يـتـطلب ا
من الـدول الـعربـيـة تأسـيس قـاعدة
ــعــرفـة مــعــلــومــات تـســتــنــد الى ا
ـتــقـدمــة واالسـتــخـدام الــعـلــمـيــة ا
ـتـدفـقـة ألن األمـثل لـلـمـعــلـومـات ا
ـــعـــلـــومـــات هي الـــقـــوة إنـــتـــاج ا
الـرئـيـسـيــة لـلـعـصـر واألداة األهم
لإلنـسـان في الـتـواصل والـتـخـزين
ــــردود ــــعــــاجلــــة وحتــــقــــيق ا وا
ـعـنى أنّ االقــتـصـادي والـفــكـري 
ستقـبل سيكون لـصالح من ينتج ا
ـعـلومـة ويـطـورها.مـثـلمـا حتـتاج ا
الـى مراكـز بـحثـيـة للـمـستـقـبلـيات
مع وحـــدات وأقـــســـام خــاصـــة في
مـؤسـساتـهـا الـسيـاسـية واألمـنـية.
اضي وكثيرا مـا أردد القول بأن (ا
ـسـتـقـبل مـجـهـول) رغم تـاريخ وا
أن الـغـد قـد يحـمـل لـنـا الكـثـيـر من
ــفـــاجــآت الــتي لـن تــخــطــر عــلى ا

واالنـــقــســام األمـــريــكي الـــداخــلي
سـيــاسـيـاً وشـعــبـيـاً حـول كــيـفـيـة
تنـفيـذ السيـاسة اخلـارجية لـلدولة
أدى ذلك كله إلى انـتقـال لم يكـتمل
ط يـعـتمـد اخلـيار كـلـيـةً بعـد من 
الـعسـكري أسـلـوباً أمـثل للـسيـاسة
ـط يــقــوم عــلى األمــريـــكــيــة إلى 
اســتـــخـــدام أســالـــيب مـــتـــعــددة ال
تسـتثني بـالطبع اخلـيار العـسكري
لـكن تضـعه في مـرتبـة متـأخرة.  إذ
قـراطيـون أن قوة أمـريكا يرى الـد
تـنبع أكـثر من قـدرتهـا على اإلقـناع
ال اإلكراه وأن حل مـعضـلة الـعراق
ومــنع إيـران مـن اسـتــحـواذ قـدرات
نـــوويـــة وغـــيـــرهـــمـــا من األزمـــات
ــيـة تــكــمن في الــتــوصل إلى الــعــا
صــيــغــة مــرنـــة بــ خــيــار الــقــوة
والـــضـــغط االقـــتـــصـــادي وخـــيـــار
الـــشـــراكـــة الـــدولـــيـــة حـــيث ركـــز

اخلطاب على االبعاد التالية:
البـعد األول: اعتـبار الدول الـعربية
واإلسـالمـيـة شـركـاء إذا مـا حـقـقـوا
بـــعض مــطـــالب أمــريـــكــا خــاصــة
شروع الـنووي اإليراني تقلـيص ا

وإقامة عالقات مع (إسرائيل).
الـبــعـد الــثـاني: ضــرورة قـيـام دول
ــنــطــقــة بــإصالحــات ســيــاســيــة ا

واقتصادية واجتماعية.
الــبــعـد الــثـالـث: اعـتــبــار الـتــطـرف
االسالمي (السني) هـو العدو األهم

تحدة االمريكية. للواليات ا
الـبـعد الـرابع: الـضغط االقـتـصادي

ال بطرق مختلفة. وجمع ا
-السياسة  االمريكية هي سياسات
مـتـقــلـبـة وغـيـر مــتـوازنـة اعـتـمـدت
أسـلـوب (الــتـجـريب) غــيـر اخملـطط
ـصــالح األمـريــكـيـة في لـتــحـقــيق ا
وهــو جتـــريب بـــدأ من ـــنـــطـــقـــة  ا
افــتــراض جــعـل الــعــراق الـــنــبــتــة
األولـى لــتــحــول الـــبــلــدان الــشــرق
أوســطـيــة من (الــدكـتــاتــوريـة) إلى
ـقـراطـيـة) وقـبـول هـذه الدول (الـد
بـإســرائـيل ومــحـاربــتـهــا لإلرهـاب
حتـت عــــنـــــوان (الــــشـــــرق األوسط
الـكبـيـر) إلى جتـريب القـضـاء على
احلـــركــــات (الـــراديـــكــــالـــيـــة) ومن
ارقة) انـتهاءً يدعـمها من الـدول (ا
بــــالــــعــــودة إلى ســــيـــاســــة بــــنـــاء
(األحالف) وتــعـمّــد الــتـقــســيم بـ
) و (متـشـدديـن) تـمـهـيداً (مـعـتـدلـ
ــشـروع آخـر هــو (الـشـرق األوسط
اجلـديــد) الـذي يــخــلـو من حــركـات
ومن راديــكــالــيــة الـدول ــقــاومــة  ا
ـــــارقـــــة) ومــــــنـــــهـــــا ســـــوريـــــا (ا
وإيران.فاالنـفرادية األمريـكية قامت
على (التـعددية بالـطلب) واستغالل
احلـــرب عــلى (اإلرهـــاب) لــتـــكــوين
الـتــحـالــفـات  الـدولــيـة  . ويــنـبـغي
االعـــتــراف بـــأن الــغـــمــوض مــازال
يــحـيط بــالـتــوجه الـذي ســتـتــخـذه
الـسيـاسة اخلـارجـية األمـيركـية في
الــشـرق األوسط فـالــرئـيس تـرامب
وإدارتـه نــادراً مـــا يـــتــفـــقـــان عــلى
الـــرســالــة نــفــســـهــا وبــســبب ذلك
يــــشـــوب ســــيــــاســــته كــــثــــيــــر من

الضبابية.

-اعــــتــــبـــرت اإلدارة األمــــريــــكــــيـــة
جنـاحـات إيــران في تـشـكــيل نـفـوذ
ــصـاحلــهـا ومــشـاركــة حـقــيـقــيـة 
وحـلـفـائـها وقـدراتـهـا والـتـمـدد في
ـنـطقـة من الـيـمن إلى الـعراق إلى ا
سوريـا ولبـنان وغـزة اعتـبرت ذلك
نـقـطـة ثـقل استـراتـيـجي للـسـيـاسة
اإليـرانــيـة وأنــهـا أصــبـحت تــشـكل
ظــاهـرة يــصـعب جتــاوز مــواقـفــهـا
ومطـالـبـهـا ومـصاحلـهـا كـمـا أنـها
أصـــبـــحت تــــشـــكل ظـــاهـــرة دولـــة
إقلـيـمـية عـظـمى تـتـمدد بـاسـتـمرار
وبقوة تـنافس قوة ونـفوذ إسرائيل
ــتــحـدة. حتــيط بــهـذا والــواليـات ا
ـــبــدئـي في الـــعالقــات الـــتـــحــول ا
األمــريـــكــيــة-اإليـــرانــيـــة خــيــارات
واجتـاهات أسـاسيـة أهمـها: األول:
أن يــــبــــقى مــــســــتـــوى الــــتــــحـــول
مـــحــصـــوراً في بـــرنـــامج تـــدمـــيــر
األســلــحـة الــكــيـمــاويــة الـســوريـة
والــــذي  تـــدمـــيــــره أصال ضـــمن
صـفــقـات وأهــمـهــا تـشــجـيع احلل
الـسـيـاسي لألزمـة الـسـوريـة بـشكل
عـام مع تــطـويــر الـتــوافـقــات عـلى
مسـألة البـرنامج الـنووي اإليراني.
والـثـاني: أن يــتـطـور الــتـحـول إلى
تفاهـمات أوسع ب أمـريكا وإيران
يـتـنـاول األمن اإلقـلـيـمي ومـشـاركة
إيران بفاعلية في إدارته في مقابل
قاومة تخـليها عـن سياسات دعـم ا
ضــــد إســـــرائــــيـل والــــتـــــوقف عن
مــعـارضــة عـمــلــيـة الــسالم مـعــهـا
ووقف االســــتـــفــــزاز واالحـــتــــكـــاك

بإسرائيل في احملافل الدولية.
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باختصار فأنني ارى ما يلي:
اوال- أن الـفـتـرة الـقـادمـة سـتـشـهـد
زيـادة ملـحوظة فـي وتيـرة عمـليات
نـطقة الـتقسـيم التي سـتشـهدهـا ا
ـســألـة بــحـيث يــتم االنــتـهــاء من ا
الـعـراقـيـة ثم الـسـوريـة قـبل أن يـتم
االنـتــقـال إلى مـلـفـات ودول أخـرى
همة في نطقة ا حتى تستقر تـلك ا
االستراتيجيـة األمريكية والسماح
لـصـانع القـرار األمـريـكي باالنـتـقال
ـــنــاطق أخــرى. فــتـــصــريح مــديــر
االســتـخــبـارات الــفــرنـســيـة بــرنـار
باجوليه بـأن الشرق األوسط الذي
نـعرفه انتهى إلى غـير رجـعة وأن
دوالً مـــثـل الـــعــــراق أو ســــوريـــا لن
تـستـعـيد أبـدًا حدودهـا الـسابـقة ال
ضـمون يصـدر بـهذا الـشكل وهـذا ا
إال إذا كـانت هـنـاك أهـداف حـقـيـقـية
ـنـطـقة من يـراد أن تـصل لـشـعـوب ا
وراء تــلك الــتـصــريــحــات وكــأنــهـا
ثل التـرتيب لـشيء معـ حتى ال 
ـــنـــطـــقـــة غـــضـــبًــا أي حتـــول فـي ا
جـمـاهــيـريًـا يــؤثـر عـلى مــسـار تـلك
شاريع ويعرقل وصولها لوجهتها ا

األخيرة.
ثــانـيـا- إصـرار الــغـرب وعـلى رأسه
ـتــحـدة األمـريــكـيـة عـلى الــواليـات ا
اسـتــكـمـال مـشـروع الـشـرق األوسط
الـــكـــبــيـــر بــكل مـــا يــتـــضــمـــنه من
تــفــاصـيـل خـاصــة بــإعــادة تــفـكــيك

ـنطـقة بـأكمـلهـا; حيث داهـمًا ألمن ا
ــتــطـرف مــداه في بــلغ الــتــنــظــيم ا
الـــتـــوسع اجلــــغـــرافي في اجلـــوار
بـاشر والـقريب لـدول اخلليج في ا
الـــعــــراق وســـوريـــا وصــــولًـــا إلى
تـهـديـده ألمن دول عـربـيـة مـحـوريـة
من مـــــنــــظــــور األمـن اخلــــلـــــيــــجي
والــعـربي وفي مــقـدمــة هـذه الـدول
كان في مصر. وتبدو من األهـمية 
هـذا الـســيـاق اإلشـارة إلى مـخـطط
تـــنــظــيم )داعـش( الــذي يــرمي إلى
تـقسـيم الـدول العـربـية الى دويالت

طائفية او عشائرية او دينية .
ثـانــيـاً: إثــارة الـنــعـرات الــطـائــفـيـة
ـذهــبــيــة في الــعــديــد من الـدول وا
الــعــربــيــة مــثــلــمــا هــو حــادث في
الـــعــراق الـــذي يـــشــهـــد صـــراعــات
طـائـفـيـة مـا بـ الـشـيـعـة والـسـنـة
وسـوريا الـتي حتولت فـيـها الـثورة
إلى صـراع مـا بـ الـسـنـة من جـهة
والــعــلــويـــ والــشــيــعــة من جــهــة

أخرى.
ثــــالـــثًـــا: افـــســـاح اجملـــال لـــبـــعض
األقــلـيــات لــلــسـيــطــرة عـلـى احلـكم
ودفـعـهـا لـلـدخـول في صـراع طـويل
ومـريــر مع األنــظــمــة واحلــكــومـات
الــعــربــيــة مــثــلــمــا هــو احلــال في
الــيـمن الـذي يــشـهـد حــربًـا مـا بـ
مـلـكة جـمـاعة احلـوثي من جـهـة وا
الــعــربـيــة الــســعـوديــة والــتــحـالف
الــدولي الســتـــعــادة الــشــرعــيــة في

اليمن من جهة أخرى.
رابــعًـا: الــتـحــرك من خـلف الــسـتـار
لــتـهــدئـة الــصـراعــات واألزمـات في
مـــنــاطـق وإشــعـــالــهـــا في مـــنــاطق
أخـــــرى مـع تـــــوزيـع األدوار عـــــلى
حلفـائها من القـوى العظمى مـثلما
هـو احلـال فـي سـوريـا الـتي تـشـهـد
رعاية روسيـة لألزمة ودعما لألسد
خوفًـا من انهيـاره قبل االتـفاق على
شــــكل وطـــريــــقـــة اإلدارة لــــلـــدولـــة
ــصـالح ـا ال يــضـر بـا الــسـوريــة 

نطقة. شاريع الغربية في ا وا
خــــامـــســـا: خـــلـق فـــجـــوة مـــا بـــ
الــشـعـوب واألنـظـمــة بـحـيث تـزداد
ا القالقل واالضرابـات الداخلـية 
يساعـد في إشعـال الثورات ومن ثم

تهديد أمن واستقرار الدول.
سـادسـا: نـتوقع جـلـوس اإليـرانـي
مع االمـريكـان كـما حـدث مع كـوريا
الـــشــمــالـــيــة بــعـــد ان جتــد إيــران
نـفــسـهــا غـيــر قـادرة عــلى مـقــاومـة
احلصـار االقتـصادي لـفتـرة طويـلة
مع الـتـأكيـد عـلى تمـتـعهـا بـسيـاسة
برجمـاتية واجـادتها في الـتخطيط
لألزمــات الــســـيــاســيــة والــتــحــاور
الـدينـامـيكي مع اآلخـرين. األكـيد ان
ـنـطـقـة لـيـست هي مـا يـجــري في ا
الـصــورة الـكــامـلـة والــواقـعــيـة بل
خـــلـط أوراق لـــتـــشـــويـه الـــوقـــائع
وتــــشــــويش الــــعــــقـــول وااللــــهـــاء
بــفـــرعـــيــات مـــجـــتــزأة وثـــانـــويــة.
بـاخـتـصـار مـا يـجـري في الـظــــاهر
هــو الــقــشــور امـــــا الـبــاطـن فــهـو
الــلب ومـا خــفي هــو األعــظم كــمـا

يقولون!

- إن مــــــــــســــــــــألــــــــــة تـــــــــشـــــــــــكل
االستراتـيجيـات الكبــرى للعالقـات
اخلــــــارجــــــيـــــــة مــن قــــــبـل اإلدارة
األمــريــكــيــة يــتـــشــابك تــمــامــا مـع
ـصالـح الـسيـاسـيـة واالقتـصادية ا
والـــعـــســــكـــريـــة مــع الـــتــعـــبـــئــــة
الــشـــــعـــبــيـــة والــدولـــيـــــة ضــمــن
اخلـــطــــاب الـــرئــاســي األمـــريــكي
بــــإســـــنـــــاد مـن االعـالم ومــــراكـــــز
الــبـحـــوث وبــقـيـــة الـفــاعــلـيـن فـي
ــشــهـد الـســيـاسـي الـداخـلـي فـي ا
تحـدة األمريكية والتـي الواليات ا
بـدورهـــا تـؤثـــر وحتــدد مــســارات

السياسـة الدولـي
- الـــســـلــــطـــة ونـــظــــام احلـــكم في
تحدة األمريكية مختلف الواليات ا
ـنطـقة كـثيـرًا عمـا هو مـوجود في ا
الـعـربـيـة فـالــسـلـطـة أو احلـكم في
أمــريـكــا لــيس مــنــاط إلى الــرئـيس
فــقط فـالــسـلــطـة لــيـست مــؤسـسـة
واحـدة مثـلمـا هو احلـال في أغلب
ـــا هــــنـــاك الــــدول الــــعـــربــــيــــة أ
مؤسسات وجماعات وتيارات قوية
حتـكم هي أيـضًـا وتـشـارك الـرئيس
في إدارة الــــدولـــة ومن ثـم هـــنـــاك
حـركــة تـفـاعل بــ هـذه الـعــنـاصـر
كــلــهــا لــتُــشــكل مــؤســســة احلــكم
بـالــتـالـي البـد أن يــؤخـذ رأيــهـا في
ــســـائل والــقــضــايــا ذات الــبــعــد ا
الــداخــلي أو اخلــارجـي. يـكــون من
الـــوهم أن نـــعـــتــقـــد بـــأن األهــداف
االمـريـكيـة سـتـظل أهداف ثـابـتة أو
ســاكـنـة كـمـا هـو احلـال في بـعض
الـسـيـاسـات واألهــداف الـعـربـيـة –
ـــــا هـي أهـــــداف مــــــتـــــغــــــيـــــرة أ
ودينـاميكيـة فالوصـول إلى الهدف
ثل نـهايـة العـمليّـة والهـدف عند
ـــوجّه اإلدارة االمـــريــــكـــيــــة هــــو ا
لـسلـوكـهـا وتـصـريـحـاتـهـا ولـيست
العواطف والعالقـات الشخصية أو
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- هــنــاك أجتــاهــان في الــســيــاسـة
االمـــريــكــيــة :االولى عـــمــلــيــاً كــان
احملـــافــظـــون اجلــدد قـــد أنــتـــجــوا
مشـروعهم لـلقـرن األمريـكي اجلديد
عام 1997 مركـزين استـراتيـجيـتهم
ـبـادأة ومـنع حـدوث عـلى امــتالك ا
ــبـادرة مـفــاجــآت أو فـقــدان زمـام ا
واالعــتــمــاد عـــلى الــقـــوة الــذاتــيــة
الـــشــامــلــة واحلـــفــاظ عــلى قــدرات
ـة الـعـدو عـبـر الـدفـاع الــردع وهـز
الـــوقـــائي واســـتـــخـــدام الـــتـــطـــور
الــتـكــنـولــوجي الســتـحــداث أنـواع
جــديـدة من األســلـحــة الـهــجـومــيـة
عارك والدفاعية للعمل على حسم ا
في أسرع وقـت وتنـفيـذ قدرة عـالية
عــلى االنــتــشــار الــســريع لــلــقـوات
.الـثـانـيـة عـمـلـيـا : أن تـداعـيـات مـا
بـعـد غـزو الـعراق وفـشل الـسـيـاسة
األمريكية في احتواء أزمات منطقة
الـشرق األوسط اخملـتـلفـة وصـعود
إيــران كــقــطـب إقــلــيــمي مــؤثــر في
ــنــطـقــة من اخلــلــيج إلى الــبــحـر ا
ـــــــتـــــــوسـط ومن الـــــــعـــــــراق إلى ا
الساحت الـفلسطينيـة واللبنانية

ـنـطـقة الـعـربـية وتـقـسـيم وتـفتـيت ا
وتـــوزيــعــهــا بـــشــكل جـــديــد يــخــدم
صالح األمريكيـة ويجعل لها اليد ا
ــنــطــقـة الــعـلــيــا في إدارة شــؤون ا
كنة. إذ سبق ونشرت ألطول فترة 
خرائط  تـسريـبهـا عن تفـكيك دول
عــربـيــة وإقـلــيـمــيــة مـنــهـا الــعـراق
وسـوريـا ولـبنـان ومـصـر والـسودان
وإيـــران وتـــركـــيـــا وأفـــغـــانـــســـتــان
وبـــاكـــســـتـــان والـــســـعـــوديــة ودول
اخلــلـيـج ودول الــشــمـال اإلفــريــقي
وتـفتـيت كل مـنـها إلـى مجـمـوعة من
الـكــانـتــونــات والـدويالت الــعـرقــيـة

ذهبية والطائفية. والدينية وا
ثالثا- الرغبة فـي تهيئة الرأي العام
الــــعـــربـي لـــتــــقـــبـل ذلك الــــتـــغــــيـــر
االســـتــراتـــيــجي الـــذي ســتـــشــهــده
ـنــطــقـة وامــتــصـاص الــصــدمـات ا
وردود الفعـل التي قد تـنجم عن هذا
التـحول ودراسـتهـا بحـيث ال يؤدي
ـــشــروع األمـــريــكي ذلك لـــعــرقـــلــة ا
والغـربي مثـلمـا حدث أيـام الرئيس
األمـــريـــكي بـــوش وأدى لـــتـــأخـــيــر
ـــــشــــاريع األخــــرى الـــــعــــديــــد من ا
اخلـــاصــة بــالــيـــمــ الــصـــهــيــوني
ـســيـطـر عــلى صــنـاعـة الــقـرار في ا

تحدة. الواليات ا
رابعـا- اخلطـة األخطـر في رأيي هو
مــحــاولــة تــطــبــيـق اســتــراتــيــجــيـة
(اخلـطـوات الصـغـيرة) عـبـر الـسعي
أولًـا إلى اسـتنـزاف قـدرات اجلـميع
وتـوريط اجلـميع في حـروب فـرعـية
بحيث تـصبح للقـوى الكبرى الـكلمة
الـعــلـيـا في الــنـهـايــة ويـتم تـهــيـئـة
الـــرأي الــعـــام في مـــنـــاطق الـــنــزاع
وخـارجه لـعـمـلـيــة الـتـغـيـيـر وبـنـاء
بـعض الـثـقة بـ مـخـتـلف األطراف
بـحـيث تــتم الـعــمـلـيــة بـهـدوء ودون
اللـجوء إلى قـوة السالح الـتي سبق
وأن ثبت فـشلـها في تـنفـيذ مـثل تلك

شاريع. ا
خـامـسا- اسـتـعصـاء قـيام اسـتـقرار
ـنطـقـة الـعربـيـة دون األخذ تـام في ا
بـــأسـس وشـــروط أولــــهـــا »مــــبـــدأ
فضي لـبناء العدل«  وهو الطـريق ا
مجتمـعات ودول آمنة وثانـيها بناء
اقــتـــصــاد قــوي قــادر عـــلى إشــبــاع
حاجـات األوطان وسـكانـها وتـوفير
احلد األدنى من الـعيش الـكر لـها.
أمــا الــثـالـث فــهــو قـبــول االخــتالف
الديني عـبر احتـرام جميـع الديانات
ــعــتــقــدات مــا يــصــون الــوحـدة وا
الـوطــنـيـة والــتـمــاسك االجـتــمـاعي.
فــيــمــا يـتــمــثل الــرابـع واألخـيــر في
امتالك قوات مـسلحة عـصرية قادرة
عــــلى حـــــمــــايـــــة احلــــدود وفــــرض

االستقرار.
أدوات واليات التقسيم والتفكيك 
مـــاهي أدوات والـــيـــات الـــتـــقــســـيم

والتفكيك?
أوالً: إنــشــاء تــنـظــيــمــات مــتــطــرفـة
وتسليحها والسيطرة عليها لتهديد
أمن واســـتــقـــرار الــدول واألنـــظــمــة
الــعــربــيــة ويــأتي في مــقــدمــة تــلك
التنـظيمـات تنظـيم (داعش) ونسخه
ثل خـطرًا اجلديـدة القـادمة الـذي 
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الــدســتــور الــعــراقي الــذي صــوت له
أكثر من  %90 من أبناء شـعبنا دون
أن يــقـرؤوه حــتى  ودون ان يــعــرفـوا
مــواده ودون ان يــعـــرف أكــثــرهم مــا
مــــعــــنى الــــدســــتــــور و مــــا مــــعــــنى
ـقراطيـة وكان على االنتخـابات والد
سلطة االحتالل  قبل إجراء االنتخاب
وقــبل كـتـابــة الـدســتـور والــتـصـويت
عليه أن يعـلنوا عن فترة انـتقالية في
الــبالد من  5_3ســنــوات تـــشــكل في
هـذه الـفـترة حـكـومـة مـؤقـتـة ويـجري
خالل هــذه الــفـتــرة تــعــريف الــشـعب
قـراطية العـراقي باالنـتخـابات والـد
واحلــريــات  خــصــوصــا وان نــســبــة
األمــيــ ومن حــصـلــوا عــلى تــعــلـيم
أولي فــقط مـن أبــنـاء الــشــعـب ذكـوراً
ـنـاسـبـة فـقد وإنـاثـا كـبـيـرة جداً,وبـا
ــصـوتـ لـلـدسـتـور من سـألت احـد ا
الــرجـال آنــذاك مـا مـعــنى الــدسـتـور?
فــأجــابــنـي بــالـعــامــيــة (اشــمــدريــني
كـــالــولـي صــوت وصـــوتت يــكـــولــون
زيادة بـالرواتب وبالـكمـية وأجـابتني
إحدى أمـهـاتنـا ينـطـونه دوه للـضغط
والسكـر  ) فنسـبة التـصويت العـالية
الـتي تبـجح بـها الـسـياسـيـون وقتـها
كـانـت  ال تـعـنـي ان الـشـعـب الـعـراقي
يـعرف الـدسـتـور ومـواده وقـد قبل به
وحـتى أغـلب الــسـيـاسـيـون وأعـضـاء
ـشـهـد األحـزاب الـتـي هـيـمـنت عــلى ا
الـــســـيـــاسي فـي الــبـالد لم يـــكـــونــوا
يــعــرفــوا تــفــاصــيل مــواد الــدســتـور
ورؤســــاء األحـــــزاب وقــــادة الـــــكــــتل
ورؤساء احلكـومات كانـوا (يحرمونه
مــرة ويــحـلــلــونه أخــرى ) يـحــلــلـونه
عنـدمـا يحـقق مصـاحلـهم الشـخصـية
واحلـزبـيـة والــسـيـاسـيـة ويـحـرمـونه
وبعـد خمسة عندما يـتعارض مـعها  
عـشـر عامـا  من الـعـمـلـية الـسـيـاسـية

الكسيحة أصبح واضحا للجميع ان
أغلب مشاكل الـعملية الـسياسية في
ــتـخم الــعـراق ســبـبــهــا الـدســتـور ا
بـهـمة ـواد ا طـبـات الـكبـيـرة و ا بـا
ــواد الــتـي لم حتــكم نــهــايــاتــهــا وا
الــســـائـــبـــة أو الـــتي حتـــتـــمـل عــدة
ـشاكل تفـسيـرات  فانـعكـست هذه  ا
علـى األوضاع  الـسـياسـيـة واألمنـية
واالقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيـة لـلـبـلـد
فـالـدســتـور( الـعـراقـي) لم يـكـتب من
قـــبل خـــبـــراء عـــراقـــيـــ وطـــنـــيــ
مـــحــايــدين مــتـــخــصــصــ في هــذا
الـشــأن بل تـمـت صـيـاغــة مـواده من
قـــبل احــد األمــريــكـــان الــصــهــايــنــة
ــدعـو( نــوح فـيـلــدمـان )الــذي عـمل ا
مسـتشـاراً لـلحـاكم األمريـكي للـعراق
ـر وهـذا الـشـخص يـنـتـمي بـول بـر
الى اخــطــر جــنــاح في الــكــونــغـرس
األمــريــكـي وهــو مــجــلس الــعالقــات
ــثل الـــنــخـــبــة اخلــارجـــيــة الـــذي 
السلطـوية األمريكـية و نوح هذا هو
نفسه الـذي كتب قانـون إدارة الدولة
أما ما يسمى بـلجنة كتـابة الدستور
الـتي شـكـلـهـا مـجـلس احلـكم فـلـيس
ـصادقـة والتوقـيع على هذا لها إال ا
الـــدســـتــــور إلعـــطـــائه الــــشـــرعـــيـــة
ـوجبه القـانونـية واإلداريـة للـعمل 
في عـراق مـا بــعـد الـغـزو واالحـتالل
وقد احـتوى هـذا الـدستـور وبقـصد
من كاتـبه عـلى مواد مـبـهمـة وأخرى
مشـفرة وغـيـرها حتـتاج الى تـفسـير
وتــــوضــــيح وهــــكــــذا أصــــبح هــــذا
الــــدســـتــــور مـــحل جــــدل وخالفـــات
عديدة وأثار مـشاكل سياسـية كبيرة
وكان هذا أهم ما أريـد منه باإلضافة
الى ذلـك فـقــد ســمـح هــذا الــدســتـور
لـــبــــعض األطــــراف الــــســـيــــاســــيـــة
وخـصـوصـا الــكـرد وبـالـتـنـسـيق مع

ـواد األمـريــكـان في تـثـبــيت بـعض ا
الـتي حتـقق لــهم مـكـاسب سـيـاسـيـة
وقــــومـــيــــة  حـــتـى وان كـــانـت عـــلى
حـســاب وحـدة أرض الــعـراق وعـلى
حساب سيـادته ومصاحله ومصالح
شعبه بكافة أطيافه مستغل ضعف
األحــزاب واحلـكــومــات الــتي جـاءت
بــعــد االحــتالل وسـعـي سـيــاســيــهـا
كاسب وان كـانت على للـمناصـب وا
صلـحة العامة لـلبلد وعلى حساب ا
وحـدة ترابه وتـمـكن الـكرد ولـغـايات
انفصالية تقسيميه وخدمة ألجندات
ـواد صـهـيـونــيـة من إدخـال بـعض ا
التي تمـنحهم  فـضاءاً أكبـر للتوسع
ــنــاطق والـــســيــطـــرة عــلى بــعـض ا
خـارج اخلط األخـضــر الـذي رسـمـته
تحدة للمناطق العراقية ذات األ ا
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فـأدخـلت مـواد في الـدسـتـور تضـمن
حتــقــيق أحـالمــهم في إنــشــاء دولــة
كـرديـة داخل جـسـد الـوطن الـعـراقي
لتكـون مرتعـا للصـهاينـة و إسرائيل
ثانية في الـشرق األوسط لكي يحقق
الـصـهـايــنـة واألمـريـكـان مـشـروعـهم
اخلــبـيـث  في تـقــســيم الــعـراق وفق
مـشــروع بـايـدن األمــريـكي الى ثالث
دول واحــدة لـلــعـرب وأخــرى لـلــكـرد
وثـــالــثــة لــلــســـنــة والــذي عــزز هــذا
االسـتـنـتـاج االسـتـفـتـاء الـذي أجـراه
نـاطق الشـمالـية الـعراق الكـرد في ا
قبل أكثر من عام  وشـملوا فيه حتى
كـركــوك ومـنـاطـق أخـرى لـكن يــقـظـة
ـسلـحة فـوتت على الشـعب وقواته ا
ــوســـاد ودعــاة الــتـــقــســيم عـــمالء ا
حتــقـيـق أهـدافــهم وأهــداف أمـريــكـا
وإسرائيل فأفشلوا خطوة االنفصال
ــواد ومن هــذه ا األولى وقــبـــروهــا 

الــتي اســتــقــتـل الـكــرد إلدخــالــهــا في
ساعـدة اخلبير األمريكي الدستور و
ادة  140التي تـتـضمن الصـهيـوني ا
ــنـاطق الــتـطــبــيع  في مـا أســمــوه بـا
ـتـنـازع عــلـيـهـا وبـضـمـنـهـا  كـركـوك ا
وعـدة أقـضـيـة ونـواحي وقـرى تـابـعـة
حملــافـظــات نـيـنــوى وكـركــوك وديـالى
(وكـــأن لــلـــكــرد دولـــة تــنـــازع الــدولــة
العراقية على مناطق عراقية ) ومن ثم
إجـراء اسـتـفــتـاء لـتـحـديـد هـويـة هـذه
ــنــاطق والــغــريب فـي األمــر ان هـذه ا
ناطق تـضم أقضيـة ونواحي بحجم ا
ثلث مـساحـة نيـنوى وهي لـيست ذات
أغــلـبــيـة كـرديــة أبـداً لــكـنــهـا أمـا ذات
أغـلـبـيـة مـسـيـحـيـة مـنـذ آالف الـسـن
كقـضاء احلمـدانية وبـعشـيقة وبـرطلة
وتــلــكــيـف أو ذات أغــلــبــيــة أيــزيــديـة
كـسـنـجار والـشـيـخـان أو ذات أغـلـبـية
عـربـيـة كربـيـعـة  هـذا في نـيـنـوى فقط
وتضـم منـاطق ذات أغلـبـية تـركـمانـية
مثل كركـوك واقضيـتها طـوزخورماتو
وداقــــوق بــــاإلضــــافــــة الـى مــــنــــاطق
مــخــتـلــطــة أخــرى في مــحـافـظ ديـالى
ـناطق تـعـادل ضـعف مـسـاحة وهـذه ا
ــنــاطـق الــعــراقـــيــة ذات األغــلـــبــيــة ا
ـتـحدة الـكـرديـة الـتي حـددتـهـا األ ا
في اخلـط األخـــضـــر عـــام  1992وقــد
حـــدد الــدســـتــور عــام  2007مــوعــدًا
ــادة وعــلى اثــر ذلك لــتـــنــفــيــذ هــذه ا
اســـتــغـل الــكــرد ضـــعف احلـــكــومــات
الــعــراقــيــة وركض ســيــاســيــهــا وراء
ـــكــاسـب وانــشـــغـــالــهم ـــنـــاصب وا ا
بــالـســرقـات الــكـبــرى ألمـوال الــشـعب
والـدولـة فـنفـذوا أوسع واكـبـر عـمـلـية
ـوغـرافي في هـذه تـكـريـد وتــغـيـيـر د
ناطق بـعد أن أخـضعوهـا لسلـطتهم ا
فـــقــــامـــوا بـــجــــلب مــــئـــات اآلالف من
الـعــوائل الـكــرديـة من شـمــال الـعـراق
وحـتى من خـارج الـعـراق وأسـكـنـوهم
ـــنــاطق األخـــرى كــمــا في كـــركــوك وا
نفذوا من خالل االسايش والبيشمركة
عـمـلـيــات قـتل واغـتـيـاالت واعـتـقـاالت
وتــهـــجــيـــر وجتــريف مـــئــات الـــقــرى
وجتـريف األراضي الـزراعيـة الـعـربـية
والـــكـــرديـــة أو االســـتـــيالء عـــلـــيـــهـــا
ـــلـــوكــة واالســـتـــيالء عـــلـى أراضي 
نـاطق العائدة عسـكرات وا للدولـة كا
لـوزارات الـدفـاع والـداخـلـيـة ووزارات
أخـرى إلسكـان األكـراد الوافـدين فـيـها
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ـادة وعــنـدمــا حـان مــوعـد تــطـبــيق ا
 140اعـــتــرض الــعــرب والـــتــركــمــان
سيـحي االيـزيدين على إجراءات وا
الـتـكـريـد الـواسـعـة رافـضـ تـطـبـيق
ــادة إال فـي حــالـــة إعــادة األوضــاع ا
الـى مــا كــانت عـــلــيه قــبـل عــمــلــيــات
الـتـكــريـد بـإخـراج كل الــوافـدين عـبـر
هـــذه الـــعـــمــــلـــيـــات وإعــــادتـــهم الى
منـاطقـهم  وبسـبب هذه االعـتراضات
ادة وغيـرها  إيـقاف الـعمل بـهذه ا
واعتـبرت مـنتـهيـة دستـورياً بـانتـهاء
مـدتــهـا وعــلى اثـر ذلك شــكل مـجـاس
النواب عدة جلان إليجاد حل توافقي
ـناطـق األخرى إال ـشـكـلـة كـركـوك وا
ان الكرد ضـلوا مـتشبـث في تـطبيق
ادة  140رغم موتـها وجعـلوا مـنها ا
ورقـــــة ضــــغـط ومـــــســـــاومـــــة مع كل
احلكومـات التي شكـلت الحقاً فـكانوا
ال يــتــوافــقــون مع الــكــتـل األخـرى إال
ادة 140 بوعود من قـادتها بـتنفـيذ ا
فأصبحت مادة للمساومات واالبتزاز
وإلغراض انـفصـاليـة تقـسيـميه تـهدد
وحـــــــدة أراضي الـــــــعـــــــراق وأمـــــــنه
وســـيــــادته وهــــاهـم الـــكــــرد الــــيـــوم
يستغلون التنافس ب الكتل الفائزة
بــاالنـــتــخـــابــات االخــيـــرة لــتـــحــقــيق
ـريـضــة فـأعـلـنـوا صـراحـة أحالمـهم ا
أنـهم لن يــتـحـالــفـوا إال من يـنــفـذ لـهم
مساعيـهم التوسـعية االنفـصالية وفي
ادة  140التي ال قدمة مـنها تنـفيذ ا ا
كن تـنفيـذها بـعد ان انـقضى اجـلها
هم اآلخر واألمر ا إال بعديل دستوري 
الـــذي يـــدعـــو الى لـــيـس الى تـــعـــديل
الــدســتـــور بل في مـــراحل أخــرى الى
تبديله بـدستور عراقي حـقيقي يراعي
مـصـالح الـعـراق  الــوطـنـيـة ومـصـالح
شـعبه بـكـافـة اطـايفه  فـهـذا الـدسـتور
صيغت مواده بـخبث فهي أمـا مشفرة
أو حمالة أوجه تستـدعي تفسيرا ً لها
 لــهـذا أصــبح هــذا الـدســتــور مـرتــعـا
لتـدخل احملـكمـة االحتاديـة الـتي يلـجأ
إليـها سـياسـيـو الصـدفة واجلـهل لفك
رمـوز مــواده وتــفـســيـرهــا واحملـكــمـة
تخـضع لـضـغـوط السـيـاسـيـ وحتى
لـضـغـوط خـارجـيـة في أغـلب األحـيـان
ــواد وطـبــيـعــيـا عـنــد تـفــسـيــر هـذه ا
سـيــكـون الـتــفـسـيــر لـصــالح  الـطـرف
القوي وكـما حـصل في انتخـابات عام
 2010 عنـدما فـاز الـدكتـور إياد عالي

في االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة ولـعـدم
رغبـة أطـراف دولـية لـهـا تـأثيـر كـبـير
شـهد السـياسي العـراقي ولها على ا
مـصـاحلــهـا الـكـبــيـرة في الـعـراق من
تولـي عالوي لرئـاسـة الـوزراء طـلعت
عــلـيــنـا احملــكــمـة االحتــاديــة بـبــدعـة
الكتلة األكبر التي تـتشكل عند جلسة
مـجلس الـنـواب األولى وهـذه الـكـتـلة
هي من تـسـتـطـيع تـشـكـيل احلـكـومـة
نـــــــاســــــــفـــــــة كل أسـس ومـــــــبـــــــاد
ــعـروفــة في الــعـالم ــقــراطـيــة ا الـد
والــــتـي تــــنـص عــــلـى ان احلــــزب أو
الـكتـلـة الـتي تـفوز بـاالنـتـخـابات هي
وبـطــبـيــعـة الـتي تــشــكل احلـكــومـة ,
ـانــيـة احلـال فــان تــشـكــيل كـتــلـة بــر
كـبـيـرة بــعـد االنـتـخــابـات سـيـخـضع
لضغوط وتهديـد وابتزاز ومساومات
ورشى ومحاصصـة وتقاسم مناصب
ومـكــاسب مــقــدمـا وهــذا الــذي حـدث
وشـكلت الـكـتـلـة األكـبـر من قـبل دولة
القـانـون ومن حتالف مـعـها وانـيطت
بـهــا مــهـمــة تـشــكـيل احلــكـومــة فـأي
حـكــومــة وأي سـلــطـة تــأتي نــتـيــجـة
تــوافـــقــات ومـــحــاصـــصــة وتـــقــاسم
مـــنـــاصـب ومـــكـــاسب ومـــســـاومـــات
وتــنـازالت وتــهــديــدات إنـهــا ســلــطـة
فــاســدة بــالــتــأكــيــد وهــذا هــو الــذي
حـصل وكــان الـســبب في كل مــشـاكل
الـــعـــراق الــــســـيـــاســـيـــة واألمـــنـــيـــة
والــــعـــــســــكــــريــــة واالقــــتــــصــــاديــــة
واالجــتــمــاعــيــة وســبب كل الــفــســاد
والسرقـات التي طالت أمـوال الشعب
وثـــروات الـــوطن وســـبب الـــفـــوضى
والــــصـــــراع الــــطــــائـــــفي وســــطــــوة
اسي والكوارث يليـشيات وسـبب ا ا
الــــتـي حــــلـت بــــالــــعــــراق وشـــــعــــبه
وأدخــلــتــهــمــا في نــفق مــظــلم ال أمل
لــبــصــيص مـن الــضــوء في نــهــايــته
ـشكـلـة ان سـيـاسيـو الـفـشل ظـلوا وا
يـهـرعـون الى احملـكـمة االحتـاديـة في
كل صـغـيــرة وكـبـيـرة إليــجـاد مـخـرج
دســــتـــوري يــــســـتــــنـــدون إلــــيه حلل
خالفـــاتــهم واخـــتالفــاتـــهم الن مــواد
الدسـتـور مبـهـمة وأحـيـانا مـشـفرة ال
تقدم حلوال وأرضـية صحيـحة للعمل
ولم تعلن احملكمة االحتـادية تفسيراً ,
للكتلة األكبـر التي سبق وان فسرتها

في انتخـابات عام   2010 الى ان 
ـهـدي بـتـشـكـيل تـكـلـيف عـادل عــبـد ا

احلكـومة دون الـرجوع لـلكـتلـة االكبر
فـإلى متى تـبقى احملـكمة ومرشحـها 
االحتادية هي الفـيصل في كل شاردة
وواردة لــتــوضـــيح وتــفـــســيــر مــواد
ـبــهــمـة  فــلـيــتم تــغـيــيـر الــدسـتــور ا
الــدســتـــور أو تــعـــــــــديـــله عــلى اقل
تــــقــــديــــر بــــحــــيث تــــصــــبـح مـــواده
واضحــــــــة ال لبس فيـها وال اجتهاد
يــطــالــهــا  لــنـــــــــنـتــهـي من شــيــفـرة
وإبـــهـــام مــــواد دســـتـــور األمـــريـــكي
الـصـــهــيـوني (نـوح فـيــلـدمـان) الـتي

وضعها لــــــغايات معروفة .        
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لـــهـــذه األســـبــاب  وغـــيـــرهـــا نـــدعــو
احلكـومـة اجلديـدة و مجـلس الـنواب
ونــذكــرهـــمــا ان من أهم مـــهــمــامــهــا
ـــتــظــاهــرين ــطــالب ا واســتــجـــابــة 
ومطالب الشعب الـعراقي كافة تعديل
الـدســتـور كــخـطــوة أولى في إصالح
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ويـجب رفع كل
ــبــهـمــة أو الــتي حتــمل عـدة ـواد ا ا
أوجه لــلـتــفــســيـر أو الــتي تــتــضـمن
نهـايات سـائبـة غيـر محـكمـة ألن هذه
ـــواد ســــبب كل مــــشـــاكـل الـــعـــراق ا
الـسيـاسـيـة وغـيـرهـا  ومن ثم الـقـيام
باإلصالحات الـكبيـرة جململ العـملية
عـيشـيـة واالجتـماعـية السـياسـيـة وا
واالقـتـصـاديـة واألمـنـيـة واالسـتـعداد
لـعـمــلـيـات األعــمـار والـبــنـاء وتـقـد
اخلـدمـات خـصـوصـا في احملـافـظـات
دمرة ولـو ان كل محـافظـات العراق ا
دمـــرهــا  الـــفــاســـدون والـــفــاشـــلــون
وااللتـزام التـام بوحـدة العـراق أرضا
وشـعـبـا والـتـصـدي لـدعـاة الـتـقـسـيم
وإفشال مـخطـطاتـهم واحملافـظة على
سـيــادة الــوطن وحتـسـن صـورته في
احمليط العربي والدولي والعمل على
 مـحاربـة الـفـسـاد وتـقـد الـفـاسدين
ــــال الــــعــــام لــــلــــقــــضــــاء وســــراق ا
حملــاســـبــتـــهم واحملـــافــظــــــــــة عــلى
ثروات الـوطن وعلى مـصالح الـشعب
وصـيــانـة احلـريــات وتـأمــ احلـيـاة
ــة لــلــشــعب الــعــراقي احلــرة الــكــر
بــــــاالســــــتــــــــفــــــادة مـن أمــــــــــــــواله
الكبـيــــــــرة الـتي ظلت خالل الـسن
اضـية نهـباً لـلفـاسدين والـلصوص ا
وأحـــزابــــهم وعــــوائـــلــــهم  وإصـــدار
تشريـعات إللغـاء مجالس احملـافظات
واالقـضـيـة والـنـواحي الـتي ال فـائـدة

مـنــهـا والــتي تـتــسـبب فـي هـدر كــبـيـر
ألموال العراق من خالل رواتب أعضاء
هــــذه اجملـــــالس الــــكـــــبــــيــــرة ورواتب
حماياتهم و تقـليل عدد أعضاء مجلس
الـنـواب الى الـنـصف وإلـغـاء الـهـيـئات
ـسـتـقـلـة وخـصـوصـاً هـيـئـة الـنـزاهـة ا
الـتي كــانت سـبــبـاً مـن أسـبـاب تــفـشي
الـــفــــســـاد وهـــيـــئـــة احلـج والـــعـــمـــرة
وإحلاقـهـا بالـوقـف الـسنـي والشـيعي
ــــادة  140ودوائــــرهــــا في وجلــــنــــة ا
احملــافـــظــات وهـــيــئـــات ومــؤســـســات
ودوائــر أخــرى ال حــاجــة لــهــا وإعــادة
ـؤسسات الـعسـكرية واألمـنية هيكـلة ا
الـتـي تـوســعت كـثــيـراً وتــثـبــيت مـواد
تمـنع أية جـهة سـياسـية أو أيـة سلـطة
ــســاومــة تــنــفــيــذيــة أو تــشــريــعــيــة ا
والتنازل عـن أي جزء من ارض العراق
ـعـتـرف ومـيـاهه اإلقـلـيـمـيـة وحـدوده ا
بــهـا مــنــذ االســتـقالل عـن االسـتــعــمـار
الــبـــريــطـــاني إال من خـالل اســتـــفــتــاء
ـذلـة شـعــبي وإلـغــاء كل االتـفــاقـيــات ا
واخلاصـة بتـرسيم احلـدود الذي حدث
بعد الغزو األمريكي للعراق عام 2003
ــلـحـة ولـتــكن هـذه اخلــطـوة األولى وا
تعديل الدستور تمـهيدا إللغائه وكتابة
دسـتور عـراقي بـأيـدي عـراقـيـة وطـنـية
يراعي مصالح الـوطن والشعب وينظم
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وعمـل احلـكـومة
والـــدولــة ويـــحــقـق الــتـــوازن جلـــمــيع
مــكـــونــات الـــشــعـب الــعـــراقي ويــؤمن
مـــصـــالح الـــعــراق ويـــحـــمي أراضـــيه
ومـيـاهه االقـلـيـمـة التـي أصـبح بـعـضا
منها نهـبا لدول اجلوار باتـفاقات مذلة
لسـيـاسيـ فـاسدين مع إطـراف دولـية
وإقـلــيــمـيــة لالسـتــحــواذ عـلى أراضي
العراق ومياهه وحقـول نفطه العمالقة
ثبتة وفق اخلـرائط ووفق االتفاقيات ا
تـحدة ومن ثم الدولـية لـعـصبـة األ ا
تحـدة وعدم التفريط بأي هيئة لأل ا
شـــبـــر من أراضـــيـــة وأي جــــــــــزء من
مـــيــــاهه وأيـــا مـن آبـــار نـــفــــطه ثـــروة
األجـيــال وبــهـذا الــدســـــــتـور اجلــديـد
نـحــفظ وحــدة الـعــراق أرضــاً وشـعــبـاً
ونصون سيادة الـوطن وكرامته وعزته
ونــحــمي شــعـــبــنــا بــكل قــومـــــــــيــاته
وأديــانه وفـــئــاته ونــحـــقق أهــدافه في
الـعـيش بـكـرامـة وعـزة وبـحـريـة تـامـة
بــعـــيــداً عن الـــتـــدخالت اإلقــلـــيــمـــيــة

والدولية  .


