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بيروت

واندلع الـعنف عـلى نحـو ال مثيل له
 وهــذا األخــيــر حــ أخــذ يــضـرب
عـشوائـياً حتـوّل إلى إرهـاب منـفلت
من عقـاله وقد لـعب تنـظيم الـقاعدة
ومن بعده داعش مثلما تلعب جبهة
الـــنـــصــرة " جـــبـــهـــة فـــتح الـــشــام"
وأخـواتـهـا دوراً مـحـوريـاً في إذكـاء
دعوم خارجياً نار النزاع الداخلي ا
من القوى التي ال تريد اخلير والود
للـشعـب الـعراقي والـسوري مـهما
كـــانت مـــســـمّــيـــاتــهـــا وصـــفــاتـــهــا

وادعاءاتها.
5O½b  W¹ULŠ

" ـدنـي وإذا كـان عـنـوان " حمـايـة ا
كالم حق فـإن مـا يـقف خـلفـه باطالً
والــتـــجــربــة خــيــر دلـــيل عــلى ذلك
ـدنـيـون هم كل الـسـكـان السـيّـما وا
ـسلح الـذين كانـوا ضـحيـة الـنزاع ا
طـبقـاً التفاقـيات جـنيـف لعام 1949
ومـلــحـقــيـهـا فــقـد كــانت الــتـنــمـيـة
واخلـدمـات الـصـحـيـة والـتـعـلـيـمـية
والـبـيـئـية والـبـلـدية وكل مـا يـتـعلق
بحـياة النـاس هي الضحـية  فضالً
عن نـصف مـلــيـون قـتــيل ومـا يـزيـد
عليـهم من جرحى ومعـوّق إضافة
إلى نــحــو  10ماليـ نـازح والجئ
وهـؤالء هم بـامتـيـاز ضحـايـا اندالع
احلــــرب واشـــتـــداد وطــــأة الـــنـــزاع

والتدخل اخلارجي. 
فهذا الـقانون يـبحث في إجراءات ال
ـــدنـــيــ عـالقـــة لــهـــا بـــحـــمـــايـــة ا
العــتـبــارات إنــسـانــيـة بـل يـتــنـاول

إجـراءات أخرى كـمـا جرى ذكـرها 
نـاهـيك عـن مسـائـل تتـعـلق بـحـجب
ـتــرتـبـة ــلـكــيـة والــفــــــــــــوائــد ا ا
عــلــيـهــا ومــنع دخــول ســوريـ أو
ــتـحـدة حـلــفـائــهم إلى الــواليـات ا
وإنــزال عـقـــــــــوبـات جـزائـيـة عـلى
أي شــــخص أو مــــنــــظــــمــــة غــــيـــر

حكومية.
جـديـر بالـذكـر أن اسم " قيـصـر" هو
اسم مستعار وقد يكون وهمياً قيل
أنه مــــصــــور ســــوري وثّق جــــرائم
عديدة في سورية عـبر صور هرّبها
إلى فـــرنــســـا حــ كــان يـــعــمل في
الـشـرطـة العـسـكـريـة ثم انـتقل إلى
ـتـحــدة وأدلى بـشـهـادة الــواليـات ا
أمـــام الـــكـــونـــغـــرس الـــعــام 2014
وعـــرض بـــعض هـــذه الـــصـــور في
مـتحف الـهـولوكـست في واشـنطن
ومــثل هـذه االدعـاءات والــشـهـادات
اســتـخـدامت كـذريــعـة لـشن احلـرب
على الـعراق فـقد وظّفـتهـا واشنطن
وحـلـفاؤهـا  بـحجـة  وجـود أسلـحة
دمـار شـامل فـيه وعالقـته بـاإلرهاب
الدولي وكان ذلك اختراعاً نسجته
مـخـيلـة "صـقور احلـرب" وهـو األمر
الـذي انــكـشـف بـطــريـقــة أقـرب إلى
الـفــضـيــحـة الـدولــيـة بــعـد احـتالل
الــعـراق بـاعـتــراف الـرئـيس جـورج
دبـــلــــيـــو بــــوش ورئــــيس الـــوزراء
الـبريـطـاني توني بـلـير نـاهيك عن

قراطي. خديعة إقامة نظام د
{ باحث ومفكر عربي

ــتـحــدة الــتي وضــعت الــواليــات ا
يـدهـا عـلى مـنـابع الـنـفط الـسـورية
بالـضد من قواعـد القـانون الدولي
وبـ تـركـيـا الـطـامـعـة الـتـاريـخـية
ـنطـقـة بـحجـة مـكافـحـة اإلرهاب بـا
وتـعقّب حـزب العـمال الـكردسـتاني
 PKK الســــيّـــــمــــا بــــعــــد حــــدوث
تصدعات في العـديد من اجلبهات
نــاهـــيك عن إعــادة االصـــطــفــافــات
لـــبـــعض الـــقـــوى الـــكــرديـــة الـــتي
اقتربت من احلـكومة الـسورية في
ظل الــهـجـوم الــتـركي الـذي زاد من
ـشـهـد دولـيــاً وإقـلـيـمـيـاً تـعـقــيـد ا
بـاالنـسـحاب األمـريـكي وبـالـتداخل

الروسي.
إن مــشـــروع "قــانــون قــيــصــر" هــو
نـسخـة سـوريـة لـلـطبـعـة الـعـراقـية
التي سمّيت "قانون حترير العراق"
الـعـام   1998 والــذي اسـتــنـد فـيه
الذ اآلمن" بـالـقـرار إلى "مــنـطـقـة ا
الـــذي اتــخــذتـه واشــنــطـن ولــنــدن
وباريس العام  1991 بالترافق مع
تـــشــديـــد احلــصـــار عــلـى الــعــراق
والــذي امــتــد  12عــامــاً تـــمــهــيــداً
إلطــاحـــة نــظـــامه واحـــتالل الــبالد
بالـكامل وتركـها لفوضـى عارمة ما
تزال تـأثـيـراتـهـا قائـمـة ومـسـتـمرة
حـــــــتى اآلن بـــــــفـــــــرض نـــــــظــــــام
للـمـحـاصصـة الـطـائـفيـة - اإلثـنـية
الــــذي يـــقـــوم عــــلى الـــزبــــائـــنـــيـــة
ـغـا حيث الـسـياسـيـة وتـقاسم ا
اسـتعـر التـعـصّب ووليـده التـطرّف
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مـنـذ عـام   2003والـعـراق يـرزح حتت اشـكـال االحـتالالت
الـعـسكـريـة  واالرادات السـيـاسيـة االجـنـبيـة  وكل مـاقيل
عن االستـقالل الوطني وحريـة القرار السـياسي العراقي 
مـاهو سـوى هـرطقـة سـياسـية  وفي حـقـيقـة الـوقائع تـمتع
ناورات السياسية  وقد تب القرار العراقي بهامش من ا
ــكــشــوف عــلى ذلك في الــهــجـــوم االمــريــكي الــفــاضح وا
اللواءين العسكري  54و 46 التابع للحشد الشعبي في
ــواجــهــة لــداعش  بــدواعي إن هــذين الــلــواءين مــنــاطق ا
قـصــفـا مــواقع امـريــكــيـة .  وبــدون انـتــظـار الــتـحــقـيــقـات
ـعرفـة اجلهة الـتي نفذت ذلك الـهجوم  الرسمـية العـراقية 
في حـ تـفــيـد الـتـقــاريـر االمـنــيـة الـعـراقــيـة  إن اجلـهـات
االمـريـكـيــة تـسـلـمت مـعــلـومـات أمـنـيــة عـراقـيـة بـأن داعش
تـستـعد لـلقـيام بـعمـليـات ضد الـقواعـد االمريـكيـة . وبغض
تعـددة فأن الهجوم االخـير للقوات النـظر عن التفسـيرات ا
االمـيـركيـة في مـطار بـغـداد الـذي راح ضحـيـته الشـهـيدان
ـهنـدس نائب قـائد احلـشد الـشعـبي والقـيادي ابو مـهدي ا
ــيـدانـي االيـرانـي قـاسـم سـلــيــمــاني  دون عــلم الــقــيـادة ا
ـا اليدع مجـاالً للـشك بأن الـعراق صار العراقـية  يـؤكد 

مسرحاً امريكيا في الصراع مع ايران .
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  لقد كشف هذا السلوك بان االدارة االمريكية التي تمتنع
من خــوض مــعــاركـهــا مع ايــران في ارضــهـا وبــحــارهـا 
واجـهات  وهذا اخـتارت الـعراق أن يكـون مسـرحا لتـلك ا
االمر يؤكـد بدون شك استغالل ضـعف السلطـات العراقية
هذا من ناحيـة ومن الناحية االخرى اسـتغالل االتفاقية مع
العـراق وانتشـار قواتـها الـذي قيل عـنهـا من إنهـا موجودة
للـتدريب واالستشـارة  في ح الوقائع تـشير الى إن تلك
الـقوات هي احتاللـية لم تلتـزم بالقـوان الدولـية وال حتترم
الدولة الـتي تـعسكـر على ارضـها تـلك القـوات . ايران هي
ة  ولـكـن مايـعـني ـعـنـيـة حتـديـداً بـالرد عـلـى تلـك اجلـر ا
الـعــراق هــو اغـتــيـال قــائــد عـســكـري عــراقي في احلــشـد
الــشــعــبي  وهــذا االمــر يــتــطــلب من اجلــهــات الــرســمــيـة
الـعـراقـيــة  ومن مـجـلس الـنـواب مــراجـعـة االتـفـاقـيـات مع
امـريكـا ورفض أي وجـود اجـنبـي فوق االراضي الـعـراقـية
سـيـمـا هـذا الـوجـود الــذي يـهـ الـعـراق ويـسـتـبـيح ارضه
ـســلـحـة . إن ويـتــصـرف بـعــنـجــهـيـة ضــد شـعـبـه وقـواته ا
احلكـومة العراقيـة مطالبة حتـديدا برد يعيد لـلعراق كرامته
ـنع من أن يكون البـلد مسـرحا للصـراعات العـسكرية  و
فوق ارضه . الـوضع خطير جـدا وينذر بانـفجارات ال أحد
يـقدر ابـعـادها وعـواقـبهـا سـوى االمريـكـان الذيـن يتـمادون
ـعـنـون في انتـهـاك شرف في اخـتراق االعـراف الـدولـية و
الـدولة العـراقيـة . إن احلشد الـشعبي الـذي كان استـجابة
ـرجعـية الـديـنيـة في النـجف االشـرف في مواجـهة لـدعوة ا
دن واحملافظات العراقية الهجوم الداعشي الذي استباح ا
 وتــمـكن من الـتــصـدي لـهـذا الــهـجـوم وافـشــالـة وحتـقـيق
االنـتـصـار عــلـيـة بـعـد إن قــدم االف الـشـهـداء واجلـرحى .
هـنـدس وهـو من مـواليـد مـديـنة وكان الـشـهـيد ابـومـهـدي ا
البـصرة  واحدا من ابرز الـقيادات العـراقية البـاسلة التي
عـارك واجنزت الـنصر الـرائع الذي حمى خـاضت اعنف ا
نـطقـة وشعـوب العـالم من اخطـر منـظمة العـراق وشعـبه وا
ـعاصـر . العـراق االن في الوقت ارهابـية عرفـها الـتاريخ ا
ـطالب الذي يـسـتعـد الجـراء تـغيـيـرات جـوهريـة اسـتـجابـة 
اجلـماهـيـر  فـهـو مـقـبل علـى اوضاع خـطـيـرة  من بـيـنـها
اندفاع مـجموعات داعش مـرة اخرى  مجمـوعات حتركها
نعه قوى اجنـبية بـغيـة الهاء الـعراق في صـراعات دمويـة  
من حتـقيق مـشـروعه الـوطني وبـنـاء دولـته وحتقـيق الـرخاء
لـلـشـعب . لـقـد اصـبح الـعـالم  وبـاخلـصـوص الـدول الـتي
ــغــامـريـن والـذين التـمــتــلك قــوة الــردع  رهــنـاً بــارادات ا
يــســتــهـوون الــســيـطــرة عــبـر تــدويــر احلـكم دون اعــتــبـار
لـلمشروعـية الدولـية واحلقوق االنـسانية لـلشعوب  وعـملية
مـطـار بـغـداد تـعـيـد لالذهـان تـلـك الـعـمـلـيـات الـتي نـفـذتـهـا
برمة ب اسرائيل وبهذا يصبح األمر سـيان لالتفاقيات ا
الـدول مادامت الـقوة هي احلـاكمـية لـفرض االرادات . لـقد
اتـخـذ مـجـلس الـنـواب قـرارا بـابـعـاد الـقـوات االجنـبـيـة من
االراضـي الــعــراقــيــة  هــو قــرار صــائـب لــكن هل حــسب
ا بـعد ذلك ـسؤولـون الـعراقـيـون امكـانيـة الـتصـدي لـكل  ا
عسـكريـا واقتـصاديـا  ونحن نـعتـقد بـان االطراف الـدولية
ستـرفع يدهـا عن االرهاب وقد يـتدفق مجـاميع وراء اخرى
مثلـما حدث في عام   2014 حيث كان لـداعش من حركها
وقف ودفـعهـا بـاجتاه الـعـراق االمر الـذي يـتطـلب وحـدة ا
الوطني وتعزيز اجلبهة الداخلية وجعل قيادة الردع واحدة
ومتـماسكة .   هـذا مايهمـنا نحن شعب الـعراق الواقع ب
مـجريات الصـراع  فهل تنـتبه سلطـاتنا ومـا اكثرها لـتعيد
الـقـيـمـة االعـتـبـاريـة لـلـدولة الـعـراقـيـة وتـعـز الـوطن بـحـمـاية

الشعب..
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العـراق في هذا الوقت العـصيب بحاجـة الى مواقف هادئة
ـواقف االنفـعالـية قد متـبصـرة للـمصـلحة الـعراقـية  وان ا
تقود الى مـصائب اكـثر لن يتـحمـلها الـشعب الـعراقي وقد
ـتـقـابـلـة بـ تــؤدي الى تـهـشـيم الــبـلـد  وان الـتـهـديــدات ا
امـريـكا وايـران تـضع الـعراق مـسـرحا لـعـملـيـات عسـكـرية
لـيس من الـسهـولـة احتـسـاب نـتائـجـها واضـرارهـا  وعلى
عـني في اتـخاذ القـرارات العمل عـلى جتنيب الوطن كل ا
ـا يجـعله وقف الـرسمي   العـراقي  وحتصـ وتمـكـ ا
فاعال في حماية البلد  وان االنـقسامات السياسية وتعدد
الـهيـاكل الـعـسـكـريـة من مـنطـلق تـعـدد الـوالءات هـو اخـطر

رحلة الدقيقة من تاريخه . مايعيشه العراق في هذه ا
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هلسنكي
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معـادلـة الـقـوة وغـالبـاً مـا يـقـتـصر
دوره على ردود االفـعال ونـادراً ما
ـــــبــــــادر اطــــــرافه يــــــلــــــعـب دور ا
الـسيـاسـية مـنقـسـمة شـرقاً وغـرباً
الـهـويـة الوطـنـية مـتـشـضيـة مـاب
االثنية والطائفية الوالءات مشتتة
ما بـ عمـامة وعـقال وبـالتالي ان
الـعراق اشـبه بالـولد الـقاصـر الذي
يـــصــعـب عــلــيـه اتــخـــاذ الــقــرارات
االســتــراتــيـــجــيــة الــتي تــصب في
مــصــلــحــته واحلــال ان الــعــقــلــيـة
الـسـيـاسـيـة االمـريـكـيـة وااليـرانـيـة
تـــدركــان ذلـك تــمـــامـــًا وفي اطــاره
يبدو ان االدارة االمريكـية قد غيرت
من اســتــراتـيــجــيــتـهــا في الــعـراق
ومـــنــــطـــقــــة الـــشــــرق االوسط من
اسـتراتـيجـيـة التـوازن من اخلارج
ـباشر الى استـراتيـجية االقـتراب ا

وحتقيق االحتواء الكلي. 
ـبـاشرة ان الـضـربـة الـصاروخـيـة ا
الــتـي اســـتــهـــدفت اكـــبـــر قــائـــدين
عــقــائـديــ عـســكــريـ مــيـدانــيـ
ــا في جـدول ايــراني وعـراقي ور
لـديهـا بـقـائـمـة ضربـات اسـتـبـاقـية

تملكه أية قوة اخرى بالعالم وعليه
عـقول ان تـترك مـثل هكذا من غيـر ا
استثـمار من دون ان حتصـد ثماره
ـصـالح فـوق كل اعـتـبـار فـهي ال فـا
حتب الــنــظــام في الــســعــوديـة وال
تـكره الـنـظام في ايـران انـها مـجرد

عملية احتكار مصالح.
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 2-ايـــران اســتــفــادت كــثــيــراً بــعــد
االحتالل االمريكي للـعراق فتمكنت
من الـتــغـلـغـل وبـسط الــنـفـوذ داخل
الـــنـــســـيج الـــعـــراقي والـــعـــمـــلـــيــة
السـياسـية فـيه بشكل كـبيـر ومؤثر
واتـــبــعـت مــبـــدأ الــركـــوب اجملــاني
واالفـادة من االحداث وجـني الـثـمار
من دون تـــكـــالــيـف تــذكـــر فـــوفـــقــاً
لالستراتيجية االيرانية يعد العراق
اجملال احلـيوي واخلاصـرة الرخوة
لالمن القـومي االيـراني عالوة على
كـــونه اخملــــرج لـــتـــنــــفـــيس االزمـــة
ــدمـرة الــتي ضـربت االقـتــصـاديـة ا
االقتصاد والتجارة االيرانية نتيجة

احلصار االمريكي عليها.
 3-الــعـــراق الـــطــرف االضـــعف في

جديدة مباشرة على اهداف حيوية
لــبـعض مـواقع احلـشـد وقـد تـطـال
الــضـربــات اهـداف اســتـراتــيـجــيـة
اخــرى داخل الـــعــمـق االيــراني اذا
اقــتـضت احلـاجـة لــذلك واسـتـمـرت
ـتــكـرر لــلـســفـارة حــالـة الــقـصـف ا
االمـــريـــكــــيـــة في بــــغـــداد وبـــعض
ــصــالـح االمــريــكــيــة االخــرى في ا
ـنطـقة وهـذا يرجع الى حـد كبـير ا
بـــســـبب ازديـــاد فـــقـــدان امـــريـــكـــا
لــهـيــبـتــهـا بــشـكل مــسـتــمـر في أي
مـواجهـة مع ايـران ضمن مـسـلسل
بـــدأ مـن ازمـــة رهــــائن الــــســــفـــارة
االمـريــكـيــة في طـهــران عـام 1979
وازمــة الــرهــائـن في بــيـــــــــــــروت
عـــــام  1985فـــــضـالً عن اســـــقـــــاط
الــقــوات االيـرانــيــة الحــدث طــائـرة
اضي مسـيرة امـريكـية في الـعام ا
عالوة على اتـهام االدارة االمريـكية
الـنـظــام في ايـران عـلى مــسـؤولـيـة
ـدني مقـتل العـديد من اجلـنود وا
االمـريكـان داخل الـعراق وبـالـتالي
ـكــنـنـا تـعــلـيل احــد اسـبـاب هـذه
الـعمـليـة االخـيرة ومـا سيـليـها الى
مـحـاولـة واشـنـطن اعـادة هـيـبـتـهـا
ومـكـانـتـهـا الـتي فـقـدتـهـا مـنـذ مـدة
طــويـــلــة اضف الى ذلـك مــحــاولــة
حتجيم دور ايـران وقطع اصـابعها
متـدة في العراق وسوريـا ولبنان ا

واليمن.
امــــا ايــــران وبــــســــبب قــــدراتــــهـــا
احملـــدودة واهـــدافـــهـــا الـــواســـعــة
ــقـــارنــة مع قـــدرات خــصـــمــهــا بــا
االستثنائية ستـعتمد استراتيجية
ـبـاشـر وسـتـقـاتل االقـتـراب غـيـر ا
ــبــاشـر في أي بــدون االنـغــمــاس ا
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صالح االمريكية عملية تستـهدف ا
ســـواء فـي الـــعـــراق او فـي مـــواقع
اخــــرى فـي مــــنــــطــــقــــة اخلــــلــــيج
وستـسـتـثـمـر أي عـمـلـيـة او هـجوم
يـقع عــلــيـهــا من اجل حتــويـله الى
فـرصــة الجل تــثــبـيت اقــدامــهـا في
نـطقة وبـسط نفـوذها علـيها الى ا
جـانب كــسب الــراي الــعــام احملـلي
االيــــراني واعــــادة تــــرتــــيب اوراق

نطقة.  نفوذها في ا
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يـــبــقـى الــعـــراق الـــطـــرف الــثـــالث
ــعــادلــة الــصــعــبـة االضــعف في ا
فـحـكومـة تـصـريف االعمـال عـاجزة
مـن ان تـنـأى بـالـعـراق من سـيـاسـة
احملــاور وجتـــنــيب الـــبالد من ويل
ـنـقسم ـان ا حـرب مـحـتمـلـة والـبر
بـــالــرغم مـن تــوحــد اغـــلــبـــيــته في
اســـتــصـــدار قــرار ســحـب الــقــوات
االجنـبيـة من العـراق اال ان الواقع
ــا تــشــتــهــيه الــسَــفَنُ; ال يــســيــر 
فـــاالدارة االمـــريــكـــيـــة قـــادرة عــلى
الضغط على العـراقي وحكومتهم
وتـكـريس نفـوذهـا عـبر عـدة آلـيات

اذا لم تتم مطاوعته ومن ذلك:
 1-اعـادة الـعـمل بـالـفـصل الـسـابع
ـتــحـدة (بـالـرغم مـن مـيـثـاق اال ا
من عـدم خروجه مـنه بـشـكل كامل)
وما يـتـبع ذلك من: -السـيطـرة على
ودعه في صـندوق اموال الـعـراق ا

تنمية العراق.
- احلصار االقتـصادي على العراق
واعـادة مـشـاهـد فـترة الـتـسـعـيـنات

نصرم. من القرن ا
- الــــتــــطــــويق الــــدبــــلـــومــــــــاسي
ـــقـــاطــعـــة الـــســـيـــاســـــــيـــة مع وا

تحدة. اغـــــــلب حلفاء الواليــــات ا
 2-تـنــشـيط واعـادة احـيـاء اخلاليـا
ــا اعــادة الــنــائــمـــة من داعش ور
مـــشـــاهـــد عـــام  2014مـــرة اخـــرى
الربــاك حــكـــومــة بـــغــداد وتــفـــكــيك

نفوذها الضعيف اصالً.
 3-اعـادة اللـعب علـى وتر الـتقـسيم
وحتــــريض بــــعض االطــــراف عـــلى
طالبة باقلـيم خاص بها ليحميهم ا
ا نفلتة. وفقاً  يلشيات ا من نفوذ ا
ـشـاهـد الـقـائـمـة تـقـدم فـان جـمـيع ا
ـشـاهـد مـحـتـمـلـة الـوقـوع اال ان وا
الــذي يــرجـح خــيــار عــلى آخــر هــو
عـطيات قدرة أي طرف عـلى قراءة ا
ــوائــمـة بـشــكل عــقالنـي من خالل ا
ب االمكـانيات واالهـداف ومحاولة
اتـبـاع مـنهج الـلـعـبة غـيـر الصـفـرية
في الـعالقــات الـدولـيــة فـغـالــبـاً مـا
اتـــســـمت الـــســـيـــاســـة االيـــرانـــيـــة
بـالـبـراغـمـاتـيـة الـتي تـتـخـلـلـهـا ب
احلــــ واالخـــر ســــيــــاســـة حــــافـــة
الهـاوية وهذا مـا يشجع خـيار عدم
التصعيد الى درجة احلرب الشاملة
الـتي ال يــسـتــطـيع أي طــرف حتـمل
تـكالـيفهـا ونتـائجـها تـاسيـساً على
ــــا االتـــــصـــــاالت والـــــرســـــائـل ور
ـــوقــفــ االيــراني الـــتــخــادم بــ ا
واالمـريـكي عـبـر وسـطـاء اقـلـيـمـي
(قطـر وسلـطنـة عمـان) وبالـتالي قد
تبـقى سياسـة الشد واجلـذب طاغية
على العالقات ب االطراف الفاعلة
ومع االسـف ان اخلــاســر االســاسي
هــنــا هــو الــعــراق فـــمــتى يــلــتــقط
الــعـراقــيـون انــفـســهم ويـؤســسـون
للمشروع الوطني بعيداً عن نفـــــوذ

. هذين الطرف

ـهتم بـالـشأن الـعراقي ـتتـبع ا ان ا
ا ستؤول اليه البد ان يقف حائـراً 
مــجــريــات االحـداث بــعــد اغــتــيـال
الـقــوات االمـريـكــيـة لـرمــوز كـبـيـرة
ـــشــهـــدين الـــعــراقي مـــؤثـــرة في ا
وااليراني ومـا هـو شكل رد الـفعل
عــلى مــقـــتل قــائــد فـــيــلق الــقــدس
ومهـندس احلشـد الشعـبي? وماهو
رد فعل احلكومة العراقية ازاء هذا

احلادث الدموي?
احلـقـيـقـة يـصـعـب حتـديـد اجـابات
قــــطـــــعــــيـــــة جــــازمـــــة في خـــــضم
االختالطـات التي تشـوب العالقات
بــ مــخــتــلف االطــراف احلــلــفـاء
واالعداء وحتى نستطيع االقتراب
ـعادلـة البـد لـنا من اجلـواب وحل ا

ان نعي بعض احلقائق وهي :-
تـحدة االمـريكـية  1-ان الواليـات ا
دفعت ثمناً باهظاً الحتالل العراق
االف الــــقـــتــــلى واضــــعــــافــــهم من
ـــعـــوقـــ فـــضالً عن اجلـــرحى وا
ـــــلــــيـــــارات من الــــدوالرات االف ا
وتــمــلك من الــقــدرات الــعــســكــريـة
واالقتـصاديـة والتـكنـولوجـية ما ال

جـهـات دولــيـة وإقـلـيـمــيـة مـتـعـدّدة
وألغراض مختلفة ومتعارضة .

Êu½U  —Ëb

 وال بـــدّ مـن مالحــــظـــة أن  صـــدور
الــقـانـون يـأتي عـقب تـمـكّن سـوريـا
من طــرد داعش والـقـوى اإلرهـابـيـة
الــتـي احــتـــلت نــحـــو ثــلث أراضي
ـة بـهـا مـثـلـمـا الـبالد وإحلـاق هـز
حـصل في الـعـراق الذي  تـطـهـير
أراضــيه مـن الــوجــود الــعــســكــري
لـــداعش فـــضالً عـن أن الـــفـــصــول
عارك الدامية الدائرة األخيرة من ا
في الـشـمـال الـســوري في طـريـقـهـا
إلى احلـــــــسم حـــــــتى وإن كـــــــانت
الـصـورة مــعـقّـدة  خــصـوصـاً وأن
الذ اآلمن" خــــطــــة مــــا ســــمّـي بـ "ا
أثـــــارت خالفـــــات واســـــعـــــة بــــ

تـتــعـامل مع احلــكـومـة الــسـوريـة
ـعـنى اسـتـهدافه حلـلـفـاء سـوريا
أيـضـاً مـثل روسـيـا وإيـران وحـزب
الله  خصوصاً فـي قطاع الطيران
والـــنـــقل واالتـــصـــاالت والـــطـــاقــة
والـــصــنــاعــة والــتـــجــارة والــبــنك
ـــركــزي وغــيــرهـــا. وهــذا يــعــني ا
ــســـتــثــمــرين األجــانب من "ثــني ا
الـتـعـامل مع احلــكـومـة الـسـوريـة"
وعــدم مــكــافــأة نــظــامــهــا بـســبب
انتـهاكـاته حلقـوق اإلنسـان فضالً
." ــدنــيــ عن الــزعـم بـ "حــمــايــة ا
وبــالــطـبع فــهــذا يـؤدي إلى  وضع
ــنـع دمــشق من عـــقــبــات جـــديــدة 
إعادة إعمار ما خلّفته احلرب التي
دامت ثــمــانـي ســنــوات ومــا تــزال
مستـمرة  وهي حرب شـاركت فيها

أخــــيـــراً وقّع الـــرئــــيس األمـــريـــكي
دونـالـد ترامب عـلى "قـانون قـيـصر"
الـقــاضي بـإنـزال عــقـوبــات شـديـدة
بـسـوريـا  وقـالت وزارة اخلـارجـيـة
األمـريكـيـة إن القـانـون يتـماشى مع
قــــرار مــــجــــلس األمـن الــــدولي رقم
18  2254الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــادر فـي 
ديــــســـمـــبــــر(كـــانـــون األول) 2015
الهادف إلى حتـقيق عملـية االنتقال
الـــســـيـــاسـي وإنـــهـــاء الـــنـــزاع في
ســوريــا وقـــد أُدرج هــذا الــقــانــون
كـجـزء من  "قـانـون الـدفـاع الـوطـني

الية ."2020 للسنة ا
وجـــاء فـي مـــشـــروع الـــقـــانــون "أن
اجلــهـــود الــدولــيــة لم تــكن كــافــيــة
"  لـكـنه فـصّل في ـدنـيـ حلـمـايـة ا
مــعــاقــبــة الــدول والــشــركـات الــتي
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بغداد

وأغـدق عـلـيـهم بـالـعطـايـا من قـطع
االراضي بــ فــتــرةِ وأُخــرى وفي
ـسـاحاتٍ أحـسن مـنـاطق بغـداد و
تــفـــوق األقـــران بـــيـــنـــمــا اليـــحق
لــغـــيـــرهم ذلك. فـــتـــخــصـــيـــصــاتُ
األراضي  لـآلخـرين تكـون بـحسب

مسقط الرأس حصراً. 
واطن أو مـهمـا كـانت مسـؤوليـة ا
مـــســــتـــواه الـــثـــقــــافي الـــعـــام أو
ي. وحتـــــضــــرنـي بــــذات االكـــــاد
ــســؤولـ الــشــأن قــصــة ألحــد  ا
الــكــبــار طــلب فــيــهــا من الــرئــيس
وقـتـذاك أنْ يـســمح له بـشـراء بـيت
في بــــغـــداد اذ قــــال له بــــاحلـــرف
الواحد: كال فـبقاءك في مـحافظتك
هـو األفـضل. ولم تـكن تـلك اإلجـابة
عـن مـصــلـحــةٍ عـامـةٍ طــبـعــاً ولـكن

وراءها ما وراءها من خفايا...
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 أمَّــا الــنــظـام الــســيـاسـي احلـالي
ـقراطيـة التي نادى ومن مبـدأ الد
( بـهـا فقـد حـاول أنْ يجـسـد (شكالً
العدالة في توزيع الثروات بحسب
شاريع التعداد السـكاني وحجم ا
ــنـجــزة في احملـافــظـات. غــيـر أنَّ ا
  عـلى تنـفـيذ سـؤولـ الـقائـمـ ا
ـستوى ـشاريع لم يـكونوا  هذه ا
ـسؤولـيـة وافـتـقـدوا الى عـنـصر ا
واطـنـة احلقـيقـيـة التي جتـعـلهم ا
حريص على تنـمية محافظاتهم 
وتــوفـــيــر فــرص الــعـــمل الــعــادلــة
إلبنـائـهـا وتـشجـيع اإلسـتـثـمارات
ــيــة ــتـــمــيــزة لـــلــشــركــات الـــعــا ا
الرصينة بهدف الوصول الى خطة
عــمـرانــيـة نـاجــحـة وبـنى حتــتـيـة

طويلة االمد. 
وبـــالــتـــالي خـــلــقت هـــذه األزمــات
ـســتـعـصـيـة نــفـوراً وتـذمـراً لـدى ا
األوسـاط الـشـبابـيـة خاصَّـةً بـسبب

تولّـد الـيـأس في نـفـوسـهم ونـفاد
صـــبــرهم وقـــد ســـجــلت ظـــاهــرة
هــجــرة الــشــبــاب من احملــافــظـات
األخــرى الى بـــغــداد والى خــارج
العـراق أرقـامـاً كـبـيـرة هـذا فضالً
عن هجرات عوائـل بكامل أعدادها
الى الـــعــاصـــمـــة بـــغـــداد بـــهــدف
احلـــصــول عــلى فـــرصــة عــمل من
أجـل ضـمــان الــعـيـش لـعــوائــلـهم
وبــذلك غــدت بــغــداد مـرتــعــاً لــكل
طــالب وضـاقـت أزقَّـتــهـا وكــثـرت
الــتـــجــاوزات فـــيــهــا وأصـــبــحت
الـــفــوضـى الــعـــارمـــة جتـــتــاح كل
مـناطـقـها بـضـمـنهـا األحـيـاء التي
كــــانـت تــــعــــدُّ من اهــــدأ األمــــاكن
واحـتل تـقسـيم الـبـيـوت الـكـبـيرة
ـهـا اجلـمالـيـة حـيزاً وتـغيـيـر مـعا

واسعاً في مناطق العاصمة.  
وبذلـك فإنَّ ضرورة احملـافظـة على
جـــمــالــيـــة بــغــداد واحملـــافــظــات
األخـرى تــسـتـلـزم أنْ تــكـون هـنـاك
جـهات تـنفـيذيـة متـخصـصة(هـيئة
تُــعـنى بــالـنـظــام الـعـام) مــدعـومـة
بــقـواتٍ أمـنـيــة يـقع عـلى عــاتـقـهـا
ـؤسسات تأشـير اخلـلل في عمل ا
احلـــكــومـــيــة لـــتــرفـــعه الى وزارة
الـــتــخـــطــيط ووزارة الـــداخــلـــيــة
بتـقاريـر شهريـة وعلى األخـيرت
تـــقع مـــســؤولـــيـــة إعالم مـــجــلس
الــــوزراء بـــــذلك هــــذا فـــــضالً عن
ــرافـق احلــيـــويــة ذات حـــمــايـــة ا
اخلدمة الـعامة من عبث الـعابث

ورصـــد احلــاالت اخملـــالــفـــة الــتي
تــتـــرك آثــاراً ســـلــبـــيــةً من خالل 
جتــاوز الــقــيم اجملــتــمــعـيــة الــتي
اعتاد عليها السلف بغية تشذيب
مجتمعنا األصيل من األدران التي
عــلـــقت به وتـــوجــيه الــبـــوصــلــة

باإلجتاه الصحيح.

صــنــاعـيــة مــثـالً وهــذه جتــاريـة
وهذه سياحية....... وهذه عاصمة
ـديــنــة عـنــدمـا تــكـون الـعــراق. وا
عاصمة يجب أن يشارُ لها بالبنان
نـاظـر اخلـالّبة مـن حيـث جـمـال ا
نـظم احلديث ومن حـيث البـنـاء ا
ومن حــــيث الـــشـــوارع الـــفـــارهـــة
ميز...  وغير ـروري ا والتنظيم ا
ــاديــة احلــديــثـة ذلك مـن االمــور ا
الــــتي تـــدخـل في بـــاب الــــتـــطـــور

العمراني واحلضاري. 
     بيد أنَّ الشيء األهم في نظري
دينة ومستوى هو طبيعة سكان ا
ثـقـافـاتـهم فـهـذا يـعـدُّ من الـشـروط
الرئـيـسـة الـتي ينـبـغي أن تـتـوافر
فيـمن يسـكن العـاصمة وقـد تكون
بغداد  الوحيدة من ب العواصم
ـية التي تفتقد لهذا العربية والعا
الـتـخـطــيط الـسـكـاني وقـد يُـعـزى

ذلك لعوامل سياسية صرفة. 
إذ لم يــسـتــقــر الـعــراق ســيـاســيـاً
طــوال مـــراحــلـه الــســـابــقــة  وإنَّ
احلـكـومات الـتي تـعاقـبت عـليه لم
تـــكن عـــادلـــة في تـــوزيع ثـــرواته
وبقي تـركـيزهـا الـتنـمـوي منـصـباً
عــلـى بــغـــداد حـــسب  لـــكـــونـــهــا
(الــعـاصــمـة) وبـالــتـالي أصــبـحت
بيئة جاذبة للـطبقات الفقيرة غير
ـتعـلمة مـاأدَّى الى تالشي كـثير ا
من ظـواهـر الـتــحـضُّـر الـتي كـانت
عــلــيـهــا فــيــمــا سـبـق وأصـبــحت
تتدنى مدنية سكانها شيئاً فشيئاً
حتى وصلت الى ماآلت اليه اليوم

من مستوىً الحتسدُ عليه. 
 وفي زمـن الــــنـــــظــــام الـــــســــابق
عـاييـر التي الحـظنـا  إزدواجيـة ا
فرضهـا النظام على أحـقية السكن
في بـغـداد إذ أجاز لـبـعض  أبـناء
احملــافــظـــات الــســكـن في بــغــداد

الـــنـــهــــوض الـــفـــكــــري في شـــتَّى
اجملاالت. 

فــفـي مــذكــرات الـــزعــيم الـــهــنــدي
  ومـن بـــ جــــواهــــر الل نـــهــــرو
رســـائـــله من ســـجـــنه الـى إبــنـــته
(أنــديـــرا غــانـــدي) ذكـــر قــائالً: إنَّ
أنــظـف أمــة في الــعـــالم هي األمــة
األسالمــيـة ألنَّ بـالدَ االنـدلـس كـان
فـيـهـا فـقط من احلـمـامـات الـعـامـة
مــايــربــو عــلى ثالثــة اآلف حــمـام.
وهـذا دلـيـل سـاطع  - بــرأيه-عـلى

حضارة األمة وتقدمها.
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ــنـطـلق فــإنَّ نـظـريـات ومن هـذا ا
التخطـيط العمراني لـلسكان باتت
مـطـلـبــاً ذا أهـمـيـة بـالـغـة في رسم
خــــارطــــة الـــــعــــراق  فـي الــــوقت
احلــــاضـــر ويـــنـــبـــغي أن تـــكـــون
ـدن خصـوصـيات تـنـماز لـبـعض ا
ــديــنـة بــهــا عن غــيــرهــا فــهــذه ا

اإليجابـية أفرزت لهم تـوازناً عامَّاً
  وأسهمت في رفد واطنـ ب ا
ـنظـومة الـقيـميـة بصـور مشـرقة ا
أكَّدت فيهـا على العمق احلضاري
والتاريخي لألمة واجملتمع ونأت
بـنـفـسـها عـن الـتيـه والـضيـاع في
رسم مـستـقـبلِ ابـنـائـهـا وحـاضرِ

أجيالها.
ـعـيش  أمَّـا مـايـدور في واقــعـنـا ا
يعطي صورة مختـلفة تماماً على
ــوروث احلـضـاري الــرغم من أنَّ ا
ألمتـنـا وشـعـبنـا اليـقلُّ أهـمـيةً عن
بــقــيـــة الــشــعــوب اذا مــاكــان قــد
جتـــاوزهــــا بــــاشــــواطٍ واســــعـــة
وبتاريخ حافل بـالعطاء واالجناز.
وإنَّ ماتعانيه االمـة العربية اليوم
من إخـــفــاقـــات عـــدَّة هــو بـــســبب
جتـاهـل إرثـهــا احلـضــاري وعـدم
جعل الهوية الشخصية هي نقطة
اإلرتـكـاز التي تـبنى عـلـيهـا دعائم

 تتـوارد إلـينـا الـقـصص اجلمـيـلة
من مــخــتــلف الــبــلــدان الــعــربــيـة
واالجــنــبــيــة حتــكي عن طــبــيــعــة
واطنة ونكران شعوب تتحـلى با
ـصلـحـة العـامة الـذات وتـغلـيب ا
ـصالح االخـرى. وقد عـلى سائـر ا
ـــرء مـن لـــطـــافـــة هـــذه يُـــعـــجب ا
األحـــاديث عـــنـــدمــا تـــصـــدر هــذه
ـواقف من نـســوة  مـسـنَّـات أو ا
شـــيــوخ كـــبــار أو حـــتى أطـــفــال
يـــــافـــــعـــــ وهم يـــــعـــــبـــــرون عن
انتـماءاتهم الوطـنية بـروح عالية
ونــضـج في الــلـــيــاقــة واألدب الى
ــغـــتــرب درجــةٍ يـــشـــعــر فـــيــهـــا ا
بضـرورة إندمـاجه في تقالـيد هذا
اجملـتمع لـكي ال يكـون حالـةً شاذَّة
من بينـهم.  هذه الثقـافة هي نتاج
راحل من التحضر والتمدن التي
درجت عــــلـــيـــهـــا اجملــــتـــمـــعـــات
وتـفـاعـلت معـهـا بحـيث إن آثـارها
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