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العدد 2352 :

هل كان يمكن حماية الشهيد عمار غالب الشابندر من القتل !؟
نع���زي إبت���داءاً أخينا الس���يد غالب
الش���ابندر ،وال���د عم���ار ووالدت���ه
وزوجته وابنائ���ه وأعمامه ،الدكتور
ن���زار والس���يد فالح والس���يد عزت
وجمي���ع أقاربه ومحبي���ه واصدقائه
،بأستش���هاد األخ عم���ار الذي ذهب
هو وآخ���رون ضحي���ة عملية ،كان
بكل س���هولة يمك���ن تالفيها ،وحقن
ه���ذه الدم���اء الطاه���رة لمئ���ات بل
اآلف من الش���هداء الذين سقطوا ال
إلج���رام داعش فحس���ب ،بل إلجرام
الكثي���ر من المس���ؤولين الس���ابقين
والحاليي���ن الذين ق ّدم���وا مصالحهم
الخاص���ة ،ورتعوا في الفس���اد على
حس���اب ارواح ودم���اء المواطنين
األبرياء ..بداية عام  ،٢٠٠٧عندما
كنت وزي���راً لإلتصاالت طرحت على
مجلس الوزراء مش���روعين ،األول
حماي���ة بغداد بالط���رق األلكترونية،

بحي���ث تكون بغ���داد كمدينة دبي أو
مدينة بوس���طن ،بحيث يمكن كشف
أي عملية إرهابية خالل ساعات من
ارتكابها ،والمش���روع الثاني حماية
الح���دود الس���ورية العراقية ،بحيث
تعمل بش���كل آلي كالحدود الروسية
الفلندية ،زمن الح���رب الباردة ،فكل
م���ن يقترب من المنطق���ة المحرمة،
يُقتل فوراً
وبشكل آلي حتى من دون
ٍ
تدخل اإلنسان ،فوافق مجلس الوزراء
بأإلجماع على هذين المش���روعين،
وصوت على تشكيل لجنة أمنية تقنية
ّ
برئاس���تي وعضوي���ة وزراء الدفاع
والداخلية واألم���ن الوطني والعلوم
والتكنولوجي���ا ،ولقد كان من المقرر
أن يت���م أختيار ش���ركة إستش���ارية
عالمية متخصصة في المجال األمني
التقني ،ووضع مواصفات المشروع
ف���ي نهاية عام  ،٢٠٠٧ث ّم يتم إنجاز

المش���روع الذي يستغرق سنتين في
نهاي���ة عام  ،٢٠٠٩ومعنى ذلك كان
بكل س���هولة ،تقليص عدد الشهداء
بنسبة تفوق الـ  ٪٩٠في مدينة بغداد،
وكان من اإلستحالة إحتالل الموصل
من قبل داعش إذا ت ّم مشروع حماية
الحدود العراقية الس���ورية !! بدأت
عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة
بحدود نهاية عام  ،٢٠٠٧فأشترطت
وزارة الداخلية أن تترأس المشروع
 ،فوافق المالكي على ذلك بعد تركي
حول���ت وزارة الداخلية
للوزارة ،ثم ّ
اللجن���ة المش���رفة على المش���روع
من الوزارات الخم���س والمخابرات
وأمان���ة بغ���داد وقوة حماي���ة بغداد
إلى لجنة إستش���ارية ،تجتمع عندما
يطلب منها ذلك ،لكي تتم الس���رقات
م���ن دون حس���يب أو رقي���ب ،ث��� ّم
ألغت منظومة الرادار من مش���روع

الحدود ،إلن الش���ركة الت���ي اتفقوا
معه���ا (خالفاً للتعليم���ات) ،ال تعرف
كيفية إنش���اء منظومة رادارات ،مع
العلم ّ
إن الرادار ف���ي هذه المنظومة
هو أكثر من ضروري ،حيث ال تنفع
الكامرات في المناط���ق الصحراوية
والرياح الترابية ،كما ألغوا الطائرات
المس���يّرة بحجة عدم إمتالك وزارة
الداخلي���ة مدارجاً لهذه الطائرات !!!
تنبه المالك���ي إلى العموالت الكبيرة،
فلماذا يس���تفاد المفسدون في وزارة
الداخلية ،وهو رئيس الوزراء وبيده
القرار النهائ���ي ،وال أريد أن أتهمه،
ولك���ن بالتأكيد الكثي���ر ممن هم في
مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني
رق���م  ٢٨بتاري���خ ٢٠١٢/ ١ / ٢٤
بإحال���ة المش���روع خالف���اً لجميع
الضوابط ،لش���ركة هواوي الصينية،
وهي ش���ركة إتصاالت جيدة ،ولكن

تعاني الدول���ة العراقية بعد 2003
واقع أمني متردي بش���ع ،أودى
من ٍ
بحياة عش���رات اآلالف من األبرياء
وأضعافهم م���ن الجرحى ،وتلوعت
بمصابه���م الماليي���ن م���ن األمهات
واآلب���اء واإلخ���وان واألخ���وات
واألبن���اء واألعم���ام واألخ���وال و
 ...أل���خ  ،وكانت من أهم األس���باب
المباش���رة لتلك الجرائم ،هو ضعف
الجانب االس���تخباري الذي يكش���ف
ّ
ويجنب
الجريم���ة قب���ل وقوعه���ا،
الدول���ة والش���عب العراق���ي تل���ك
المصائب العظيمة  ،هذا رغم الدعم
المفترض من قبل الواليات المتحدة
األمريكية ،باعتبارها راعية التحول
ف���ي العراق  ،وعل���ى الرغم من أن
الش���عب أخذ بزمام الحكم من خالل
صوت له���م في أكثر
ممثلي���ه الذين ّ
من عشر ممارس���ات انتخابية ،بين
تش���ريعية ومحلية واس���تفتاءات،
فمتى يعود الجهد االس���تخباري الى
س���ابق عهده ،ويخلّص الشعب من
هذه المح���ن المتوالي���ة والمتتالية
جزء من هذا
؟! وحتى نجي���ب على ٍ
الس���ؤال ،نأخذ تج���ارب الدول في
العمل االس���تخباري ،حت���ى نعرف
م���ا الذي ينقصنا إلتم���ام هذا الجهد

الحيوي الذي صار بتماس مع حياة
المواطن العراقي .
إن ال���دول الت���ي تتمت���ع بجه���از
اس���تخبارات فعال تنقس���م أنظمتها
السياسية الى قسمين -:
األول  /النظام الدكتاتوري
الثاني  /النظام الديمقراطي العريق
فالنظ���ام الدكتات���وري يحكم ُه حزب
واحد وشخص واحد ،وأي معارض
يلقى في الس���جن أو يُعدم  ،وبالتالي
فه���ذا النظام يس���مح لرئيس الدولة
أن يضع كل تفاصي���ل دوائر الدولة
الرس���مية من رأس���ه حتى أخمص
قدمي���ه ،مثل التعيين���ات ونهج تلك
الدوائ���ر الت���ي يج���ب أن تكون في
خدم���ة النظ���ام ال غي���ر  ،وبالتالي
فاالستخبارات أولى باالهتمام من قبل
رأس الهرم ف���ي الدولة ،باعتبارها
من أهم الدوائر الت���ي تحفظ النظام
وهيمنت���ه ،ومعرف���ة خصومه في
الداخل ،وعلى أساس تقاريره ُتحرّك
قواته األمنية القمعية ،للقضاء على
أي تمرد ،بل أي تحرك يف ّكر أن يؤثر
على النظ���ام من قريب أو بعيد  ،لذا
نجد رئيس الدولة يش���رف بنفس���ه
على جه���از االس���تخبارات ويعيّن
أقرباءه ،والكادر المتقدم من حزبه،

حتى يضمن ال���والء له  ،وبالنتيجة
فإن حف���ظ النظام يكون من أولويات
هذا الجهاز  ،لذل���ك ال نجد أي خلل
أمني يصيب تلك الدول ،إلاّ أن يكون
من تخطيط رأس الدولة ورئيس���ها
 ،وهذا ما لمس���نا ُه جلي���اً أثناء حكم
المقبور صدام ،وما نجده في أكثر من
نظام سياس���ي في العالم ،مثل كوريا
الشمالية وكوبا وغيرهما ،إمّا القسم
الثاني وه���و النظ���ام الديموقراطي
العريق الذي أصبحت الديموقراطية
فيه ثقافة متجذرة لدى الشعب الذي
يحكم���ه  ،وأصبح اس���تقرار الدولة
أمنياً وسياسياً واقتصادياً مسؤولية
الجمي���ع  ،ألن الجمي���ع يعل���م جيداً
إن اإلخ�ل�ال بهذا النظام س���ينعكس
س���لبياً على حياة المواط���ن ً
أوال ،
وهذه الثقافة انعكس���ت على سياسة
األح���زاب الحاكمة الت���ي بأصوات
مواطنيه���م ،وصلوا ال���ى المناصب
التش���ريعية والتنفيذي���ة  ،وه���ذه
األحزاب على عل���م إن أي محاولة
(علنية) إلخ�ل�ال النظام ،س���يكون
مصيره الس���قوط نهائياً من الحياة
السياسية ،وهذه الثقافة التي تجذرت
في مواطني تلك الش���عوب ،جاءت
بعد سنين من التجارب العملية التي

ولّدت نتائج���اً كارثية وحروباً أهلية
بس���بب ضياع الهوية الوطينة ،مثل
ما حدث ف���ي الواليات المتحدة ،بعد
االس���تقالل من االحتالل البريطاني
 ،فنظام سياس���ي يعتمد على الشعب
في حكمه وعمره عشرات بل مئات
السنين ،بالتأكيد سيولّد هذه الثقافة
الت���ي انتقل���ت من جيل ال���ى جيل ،
وأصبح أبن هذا الشعب يحكم ويعلم
جي���داً أن أي محاول���ة لالبتعاد عن
الهوي���ة الوطنية ،س���يكون هو أول
الخاس���رين  ،لذا س���وف لن يكون
أمام السياس���يين ف���ي تلك األنظمة،
س���وى المحافظة عل���ى أمن الدولة
واس���تقرارها سياس���ياً واقتصادياً ،
وليس من السهل أن يكون السياسي
ً
عميال يوم���اً ما  ،ألنه يدرك
عندهم
أن العمال���ة خيان���ة لنفس���ه  ،فرب
البيت ال يمكن أن يساعد اللص على
سرقة بيته  ،وسياسيو تلك األنظمة،
أصبحوا أرباب البيوت ،بس���بب تلك
الثقاف���ة التي تأصلت لدى ش���عوبها
.بعد هذا كله ..أنتوقع أن تكون دوائر
الدولة عموماً وجهاز االستخبارات
خصوصاً في تلك األنظمة السياسية
في غير خدمة الشعب ؟! وهل يمكن
أن يعمل عضو االستخبارات لصالح

الجهد االستخباري وطريق الوصول إليه

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ظهر مفهوم بناء السالم الجديد في
حقبة التسعينيات من القرن الماضي،
بعد ازدياد الحروب األهلية في دول
العال���م الثالث ،وهو مفه���وم يحدد
البنى األساس���ية ويدعمه���ا ،والتي
من ش���أنها تمتين السالم وترسيخه
في سبيل تفادي العودة إلى الصراع،
ويُعرّف بناء السالم على ّإنُه «تشييد
البني���ة األساس���ية والهي���اكل التي
تس���اعد أطراف النزاع على العبور
من مرحلة النزاع إلى مرحلة السالم
اإليجابي» ،ويُعرّف أيضاً بأن ُه مفهوم
«يض��� ّم العمليات الت���ي تهدف إلى
إنعاش المجتمع المدني وإعادة بناء
البنية التحتية واستعادة المؤسسات
التي حطمتها الح���رب أو النزاعات
األهلية للمجتمعات ،وقد تسعى هذه
العمليات إلى إقامة هذه المؤسسات
إذا لم تكن موجودة بما يمنع نشوب
الحرب مرة أخرى».
ال ش���ك إن مهمة بناء الس�ل�ام في
المناط���ق الت���ي ش���هدت نزاعات
مس���لّحة ،ت���كاد تكون م���ن أصعب
المه���ام الت���ي تواج���ه الحكومات
والمنظم���ات الدولية ،بس���بب حجم
الدمار والخراب الذي تتسبب به هذه
النزاعات المسلّحة على المستويين
المادي أو المعن���وي ،فتدمير البُنى
التحتي���ة م���ن مؤسس���ات خدمي���ة
وأمنية ،يترافق مع تأثيرات س���لبية
عل���ى مس���توى الف���رد والمجتمع،
فانعدام الخدم���ات واالنفالت األمني

وش���يوع الفوضى وعملي���ات القتل
ً
مس���تقبال من
والتش���ريد وما تنتج ُه
الس���عي للثأر واالنتقام ،والش���عور
بع���دم الثقة مابين أفراد المجتمع في
ظل غياب القانون وضعف الس���لطة
الحكومية الش���رعيةُ ،
يمثل مظاهراً
بارزة لمخلّفات النزاعات المس���لّحة
والحروب األهلية.
إن عملية بناء الس�ل�ام تستند على
مرتكزات تعم���ل على توجيه الطاقة
الناجمة عن الن���زاع ،نحو اتجاهات
بناءة ومس���المة ً
ّ
بدال عن اتجاهات
مدمرة وعنيف���ة ،وهي ال ترمي إلى
إلغاء الن���زاع بل إلى إنت���اج تغيير
إيجابي ،كما إن مهمة بناء الس�ل�ام،
تتطلب جه���وداً وطنية حثيثة ودعماً
دولي���اً مخلصاً وحقيقي���اً ،ويجب أن
تش���مل هذه العملية نطاقاً واسعاً من
النشاطات واإلجراءات منها:
 .1رصد أي نشاطات مسلّحة والعمل
بشكل سريع لمعالجتها.
ٍ
 .2تسريح المقاتلين وإعادة دمجهم
في المؤسس���ات المدني���ة ،وحصر
السالح بيد أجهزة الدولة الرسمية،
ومعالج���ة آث���ار الحرب م���ن ألغام
وعبوات ناسفة.
 .3العم���ل عل���ى إع���ادة النازحين
والمهجرين إل���ى مناطقهم المحررة
ّ
وفق أطر إنسانية وقانونية.
 .4معالجة األس���باب الحقيقية التي
أ ّدت إلى نشوب النزاع أو الحرب.
 .5وض���ع خطة حقيقي���ة ومتكاملة

الفساد  +اإلرهاب = اإلمبريالية
إنها ش���بكة من الجريمة المنظمة التي
تقف على ه���رم رأس المال في العالم..
من أولوياته���ا الهيمن���ة المطلقة على
العال���م ،و الحيلول���ة دون بلوغ أي قوة
أخرى إلى درج���ة المنافس���ة والن ّدية،
وتبرر لنفسها اس���تخدام أقذر الوسائل
واألس���اليب لتحقيق هذه الغاية ،تتخفى
خل���ف منظومة قيّمية ،تحت مس���ميات
الحري���ة الفردي���ة وحق���وق اإلنس���ان
ّ
وحق تقرير
والمس���اواة والديمقراطية
المصي���ر لألقلّي���ات القومي���ة ،وحرية
المعتقد واقتصاد الس���وق الحر وحرية
انتقال رأس المال وحرية الهجرة وتنقل
الس���كان وفتح األس���واق أمام التجارة
العالمية وحري���ة توريد الم���واد الخام
والطاقة ..في الوق���ت الذي تصارع في
س���بيل تجريد اإلنس���ان م���ن التزاماته
والقومية،
الوطنية والدينية
تتخ���ذ من هذه االنتماءات ذريعة للتدخل
ف���ي دول العال���م كاف���ة مت���ى تطلبت
مصالحه���ا ذلك ،وليس هدفها المحافظة
عل���ى كرامة اإلنس���ان وقيم���ه ،بل من
أجل الوصول بهذا اإلنس���ان إلى مرحلة
«ال�ل�ا انتماء»  ،ألن ه���ذه الصراعات
الت���ي تفتعلها ،تهلك وترهق المجتمعات
إلى درجة إنهم يضيقون ذرعاً بالمبادئ
ويفقدون الثقة بها ،و ش���بكة الجريمة
اإلمبريالية هذه تس���تخدم في صراعها
أمراض
الوس���ائل المنحطة كافة م���ن
ٍ
وبائية وفتن���ة طائفية وعرقية ومجاعة
وحص���ار وفس���اد إداري ومالي وتدخل
عس���كري  ،وعلى الرغم من إن ظاهر
المنظوم���ة القيمي���ة لإلمبريالية يوحي
بمبادئ إنسانية ،وهو ما استمرت على
ترويج���ه طيلة فترة الحرب الباردة التي
استمرت( )45خمس���ة وأربعين عاماً،
ُ
من���ذ انتهاء الح���رب العالمي���ة الثانية،

ولغاية سقوط االتحاد السوفيتي ،وانهيار
المنظومة االشتراكية عام  ،1990إلاّ
أنها عندما انفردت بامتالك مربع القوة
وتفوق تكنولوجي ,
من هيمنة إعالمية,
ٍ
وقدرة عسكرية هائلة ,واقتصاد عمالق،
كش���فت عن وجهه���ا القبيح ،ول���م َت ُع ْد
بحاجة إلى عملي���ات تجميلية ,أو إيجاد
تبريرات أو إعطاء مسوغات أو البحث
عن غطاء أممي ،ويكفيها أن تحرّك أي
محيط إقليمي باتج���اه خلق بؤرة أزمة،
لتتدخل بوصفه���ا القطب الكوني األوحد
ف���ي العالم ال���ذي تقع عليه مس���ؤولية
اس���تتباب األم���ن والس���لم العالميين،
والمعني���ة بمعالج���ة محاور الش���ر في
العالم.أنها المنقذ العالمي( السوبر مان)
!! فهيمن���ت على الك���رة األرضية كما
األخطب���وط الذي ُّ
يلف أذرع ُه حول كرة،
وبالنظ���ر لتكاليف الهيمن���ة اإلمبريالية
الضخم���ة ،لج���أت البت���زاز دول العالم
المتق���دم ودول «البت���رو دوالر» ف���ي
تمويل وتغطية ه���ذه الكلفة ،وترويض
منظم���ة األم���م المتح���دة والمنظم���ات
اإلقليمية لتنفيذ إرادتها ،ومتى ما وجدت
انعدام الرغبة أو االستجابة عند أي من
الدول الحليف���ة ،أو محاولة للتقاطع مع
مصالحها ،حرَّكت فصائل وألوية المافية
المنتخبة والمدرّبة والمجهزة والمنتقاة
من س���جون العال���م كافة ،وم���ن عتاة
المجرمين ،ممن تلفظهم البؤر الساخنة
ف���ي العال���م ،و مم���ن أدم���ن الجريمة
وقطع بها ش���وطاً بعيداً ،وتقطعت لديه
الوش���ائج األخالقية كاف���ة التي أجريت
عليها عمليات تكوينية ،لسلخ أية بذرة
أخالقية موج���ودة لديها ،لكي ال تتوانى
عن ارتكاب أفظع وأحقر الجرائم ،ممن
ال يقدم عليها المقاتل الس���وي الطبيعي
تحت س���يطرة ش���به آلي���ة متجردة من

الش���عور اإلنس���اني التي تبدو عليه من
الناحية الخارجي���ة ،لتجعل مختلف دول
العالم ،ساحة للعمليات اإلرهابية بما في
ذلك أراضي حلفائها ,بل في داخل أميركا
نفسها ،وقد اتضح أنها تقف خلف أبشع
الجرائم التي ارتكبت في العراق وسوريا
ودول الربي���ع العربيَّ ،
وأدت إلى تدمير
البنية التحتية واالقتصادية والعس���كرية
وبتموي���ل «البت���رو دوالر» الخليجي،
دون أن تخسر أمريكا سنتاً واحداً ,كما
أنه���ا في بحث مس���تمر ع���ن الكفاءات
العلمي���ة في العال���م ،بُغية ش���رائها أو
َّ
تع���ذر ذلك قتلها .أخذت
احتوائها ،وإذا
اإلمبريالي���ة تقطع الطري���ق أمام القوى
االقتصادية العالمي���ة ،بافتعال الكوارث
االقتصادية (كما حصل للنمور اآلسيوية
عام 1997التي تسبَّبت لها بخسائر بلغ
حجمها ( )700س���بعمائة مليار دوالر
باإلضافة إلى حركة النزوح الهائلة التي
حدثت لرؤوس األموال لخارج البالد) ،
وهي تقف خل���ف الكوارث الوبائية مثل
انفالون���زا الطي���ور والخنازير وجنون
ّ
وتحقق من ذلك
البقر واأليدز واإليبوال،
ع ّدة أهداف ،منها تحقيق خسائر مادية
للمنافس���ين ،أو جزء من عملية تجارب
مختبري���ة ،أو تس���ويق ألدوية مضادة
لهذه األوبئة ،بُغية تحقيق أرباح مادية،
وهي َّ
تتخذ من ش���عوب الكرة األرضية
برمتها فئران مختبرات للتجارب ،سواء
على صعيد تجربة األسلحة الجديدة التي
تنتجها ,وتعمد إلى إشعال فتيل الحروب
العس���كرية في العالم ،المتصاص النمو
االقتصادي متى ما وجدت في هذا النمو
خطراً على صدارتها ،ولتسويق أسلحتها
المدفوعة الثمن م���ن قبل أوروبا ودول
«البترو دوالر» ،وأخذت اإلش���كاليات
األمريكية الكونية على مس���توى العالم

نعمل على نشر قيم التسامح والسالم
والعفو في المجتمع���ات التي عانت
من النزاعات والحروب ،وعاش���ت
مآس���يها ،ألن غالبي���ة أف���راد هذه
المجتمعات ،قد أيقن���ت تماماً ّإنُه ال
مجال أمامها سوى القبول بالسالم،
وإن العودة لحالة الحرب ،س���يخلق
المزيد من الكوارث والمآسي.
إن حكوم���ة العبادي أم���ام تحديات
كبي���رة ال تق���ل أهمية ع���ن تحرير
المناط���ق الواقعة في قبضة داعش،
أال وه���ي مهم���ة بناء الس�ل�ام في
المناط���ق الت���ي ت��� ّم تحريرها من
س���يطرة األخي���ر ،فرغم انحس���ار
نفوذ التنظيم في مناطق ومس���احات
واسعة ،إلاّ إن المشاكل العديدة التي
تواجهه���ا الحكومة تح��� ّد كثيراً من
قدرته���ا على إع���ادة األوضاع إلى
ما كان���ت عليه قب���ل ،2014/6/9
فالجيش العراق���ي غير قادر بمفرده
عل���ى امتالك زم���ام المب���ادرة في
ألس���باب عديدة ،منها
ضب���ط األمن
ٍ
الفس���اد اإلداري ،والنق���ص ف���ي
مس���توى تس���ليحه وتدريبه ،ولهذا
لجأت الحكومة إلى تنظيمات الحشد
الشعبي ،لمساندة الجيش في تحرير
المناطق ،وتواجه المناطق المحررة
مش���كلة أخرى ،وهي صعوبة إعادة
بن���اء ما دمرته الح���رب ،فالعمليات
العس���كرية أ ّدت إل���ى تدمي���ر أغلب
المؤسسات الحكومية ،وأعداد كبيرة
من المنازل ،وبه���ذا تحولت المدن

ال عالق���ة لها م���ن قري���ب أو بعيد
بالقضايا األمنية ،وأهمل المش���روع
بس���بب الصراع بين المفس���دين من
جميع األطراف ،وإل���ى حد اآلن ،لم
يتم وضع مواصفات المش���روع بعد
سبع سنوات من اإلتفاق مع الشركة
اإلستش���ارية األمني���ة ..في حين إن
وضع المواصفات ال يس���تغرق أكثر
من ستة اشهر.المهم سرقة األموال،
فإذا لم يتحقق ذلك فليذهب المشروع
إلى الجحي���م ،ولتذهب حياة األبرياء
إلى الجحيم حسب تصوراتهم ،ولكن
حياة الش���هداء س���تذهب إلى عليين
وسيشكون إلى اهلل ،ليس ظلم داعش
فحس���ب ،بل ظلم هؤالد المفس���دين
الذي���ن م���ا زال���وا يتربع���ون على
المناص���ب العليا على حس���اب دماء
وارواح الش���هداء ،وما زال المجال
متاحاً للدكتور حيدر العبادي ،إلعادة

قيس العذاري

الحي���اة له���ذا المش���روع الحيوي،
للحفاظ على حياة المواطنين ،وإيقاف
نهر الدماء الذي كان وما زال جارياً
منذ عام  ٢٠٠٣حتى اآلن.
(يمكن اإلطالع على برنامج سنوات
الفش���ل في قن���اة البغدادية وبرنامج
المدفع في قناة الشرقية كما هو ادناه
حيث يمكن اإلطالع على كافة الوثائق
الرسمية المذكورة أعاله) .
https://www.
youtube.com/
watch?v=fdHoGuua0PI
http://www.alsharqiya.
com/?p=90851

بهاء النجار
حزبه على حس���اب أمن بلده ؟! أو
أن يس���اعد رجل األم���ن العصابات
اإلرهابية في اختراق مدنه ؟! أو أن
يقوم موظف الدول���ة بتمرير صفقة
خاسرة ألجهزة كش���ف المتفجرات
فاشلة الى ش���وارع بلده ؟! بالتأكيد
لن نتوقع حصول مثل هذه الحوادث
المخزية ف���ي تلك األنظمة العريقة ،
أمّا الع���راق فهو  -بحمد اهلل  -ليس
نظاماً دكتاتورياً وال نريد له الرجوع
الى تلك الحقبة المظلمة ،فليس من
الحكمة أن نستبدل النظام السياسي
الذي سيرثه أبنائنا وأحفادنا باستقرار
أمن���ي ش���كلي ،غايته أم���ن النظام
وليس أمن الدولة  ،ولكن لألس���ف
العراق أيضاً ليس نظاماً ديموقراطياً
ً
حقيقياً
متكام�ل�ا  ،فهو ما زال يحبو
ويح���اول أن يكون ضم���ن األنظمة
الديموقراطية األصيلة  ،فديمقراطيته
عرجاء كما يس���مّيها البعض ،ألنها
بطيئة متعثرة  ،وأنا أسميها عوراء
بعين واحدة ،
،ألنها تنظر لألم���ور ٍ
فالمس���ؤول ينظر للمنصب على ّإنُه
مكس���ب ،وال ينظر على ّإنُه تكليف
لخدمة الن���اس  ،والمواطن يرى إن
كل المس���ؤولية على السياسي ،وال
مسؤولية عليه ونسى  -بل تناسى -

إن المسؤول يصعد الى كرسي الحكم
بفضل صوته .الجهد االس���تخباري
بش���كل أساس���ي
في النتيجة متأثر
ٍ
بالنظ���ام السياس���ي  ،وكما بينا فإن
أقوى األجهزة االستخبارية ،نجدها
في الدول الدكتاوتورية والدول ذات
الديمقراطية العريق���ة  ،أمّا العراق
فلي���س من ه���ذه ال���دول وال تلك،
وبالتال���ي فإن الخالفات السياس���ية
تعك���س ظاللها على كف���اءة جهاز
ُ
االس���تخبارات وحتى عل���ى نزاهته
 ،ألننا نعلم إن جهاز االس���تخبارات
يعتمد الس ّريّة في عمله بدرجة كبيرة
 ،وال يمك���ن أن يكون األمر س���رياً
بين أط���راف متنازعة ومتصارعة ،
فأزمة الثقة بين السياس���يين ،تؤثر
تأثيراً مباشراً على أداء هذا الجهاز
الحيوي  ،وربما نرى العكس يتحقق
في الع���راق ،فكل طرف سياس���ي،
يحاول من خالل جهاز االستخبارات
أن يعرف كيف يتحرك الطرف اآلخر
ليوقعه  ،وجهاز اس���تخبارات يميل
لجهة على حساب الوطن ،ال يمكن أن
ينجح  ،وال يمكن لجهاز استخبارات
أن يضع المعايير الوطنية في عمله،
إذا لم يكن السياسيون أول من يضع
تلك المعايير .

د .قحطان حسين طاهر
مركزالمستقبلللدراساتالستراتيجية

إلى أماكن ال تتوفر فيها االحتياجات
الالزمة للعيش المناس���ب ،وفي ظل
األزم���ة المالي���ة التي تعان���ي منها
الحكومة العراقيةّ ،
فأنُه من الصعوبة
إعادة إعمار هذه المناطق بسهولة،
بسبب المبالغ الضخمة التي تحتاجها
عملية إع���ادة األعم���ار ،إذ ق ّدرتها
اللجن���ة المالية في البرلمان العراقي
بـ  25مليار دوالر ،وهذا ما ال يمكن
توفيره خالل س���نوات ع ّدة ،بسبب
االنخفاض الكبير ألس���عار النفط ..
المص���در الرئي���س لدخ���ل العراق،
وفي ع���دم وج���ود جه���ات مانحة
دولي���ة ،توفر ه���ذه المبالغ إلعمار
مناطق مازال���ت مهددة من داعش،
كما إن ع���دم وجود قي���ادة موحدة
ف���ي المناطق ( األربعيّ���ة -المذاهب
األربع اإلس�ل�امية)  ،خلق حالة من
االنقس���امات االجتماعي���ة العميقة،
وزاد م���ن ذلك عملي���ات القتل التي
طالت أف���راداً من العش���ائر القاطنة
ف���ي تلك المناطق م���ن قبل التنظيم،
فالش���عور بض���رورة األخ���ذ بالثأر
واالنتقام م���ن القتلة ،يكاد يكون هو
السائد لدى سكان المناطق المحررة
 ،وهذا ما يش ّكل تهديداً لجهود إحالل
الس�ل�ام ،وإعادة الحياة إلى طبيعتها
في ظل ضعف قوة القانون والسلطة
المسيطرة ،كما إن التناحر السياسي
بي���ن أط���راف العملية السياس���ية
العراقي���ة ،هو عقبة كبرى أمام بناء
س�ل�ام حقيقي ،فكل طرف يسعى إلى

فرض رؤيته السياسية لما يجب أن
يتم العم���ل به عل���ى ارض الواقع،
وه���ذا قد ّ
يعط���ل مس���يرة الوصول
إلى السالم المنش���ود ،والغريب إن
العناد السياسي وعدم الثقة باآلخر،
دفع بعض مس���ؤولي مناطق النزاع
إلى الدعوة لت ّدخل عس���كري عربي
لمقاتلة داعش ،وال شك إن مثل هكذا
دع���وات ،تؤدي إلى زي���ادة التوتر،
وبالتالي قد تفاقم الوضع السياس���ي
ً
بدال من تهدئته.
إن عملي���ة بناء الس�ل�ام هي عملية
معقدة وشاقة ،فنتائج وآثار الحروب
مدمرة ،وعملية إصالحها تحتاج إلى
تضافر الجه���ود الوطنية والدولية،
واألهم إنها يجب أن تجعل من سكان
مناط���ق الن���زاع األدوات الحقيقية
في تنفيذ خططه���ا ،وال بأس بتقديم
العون والدعم من قبل جهات أخرى
م���ن خارج المناطق محل النزاع من
أج���ل الوصول إلى حالة س�ل�ام دائم
ومستقر ،كما إن من األهمية بمكان
أن نبيّن في ه���ذا المقال ،إن عملية
بناء السالم يجب أن ال تكون بمنظور
سياس���ي ،وإنما يجب أن تعتمد على
أس���س علمية وفنية ومهنية ،بعيداً
ع���ن التجاذب���ات السياس���ية ،ألن
األش���خاص الخب���راء والمحايدين،
هم أقدر عل���ى النجاح في مثل هكذا
عملية معقدة ،وكل ما يحتاجونه هو
الدعم السياسي لألفكار واإلجراءات
التي يقومون بتنفيذها.

من���ذ اجتياح همج داع���ش للمناطق الغربية،
والمش���اكل واألزم���ات تتوالى وتل���د أزمات
جدي���دة  ،وربّم���ا هذا هو ه���دف امريكا من
تأس���يس داعش ،رغم إن سكان المنطقة ،ال
يؤي���دون أو يتعاطفون مع «داعش»  ،بدليل
هروب اعداد كبيرة من سكان مدينة الرمادي،
بع���د أن وصلت أخبار احت�ل�ال هؤالء الهمج
ضواح���ي مدين���ة الرمادي أو اج���زاء منها،
ووصلت اع���داد النازحين لمئات اآللوف من
الس���كان بجميع االتجاهات ،حتى وصلوا الى
محافظات الجنوب كميسان وغيرها من المدن
الجنوبي���ة ،والتي ّ
وفرت له���م كافة متطلبات
اإلقام���ة له���م ،عكس ما تدعي���ه داعش من
تخويف لهم من بطش ( الجعفريين – المذهب
الجعفري اإلس�ل�امي) بهم حت���ى انهم تركوا
بيوتهم ومساجدهم ،ووفروا لهم بامكانياتهم
البسيطة ،كافة مسلتزمات المعيشة كنازحين
.
هذه الفصول المأساوية التي نشهدها  ،حدثت
بعد اندح���ار داعش في مدين���ة تكريت على
يد القوات األمنية والحش���د الشعبي وعشائر
المنطقة ،وتشتت بقاياهم ،ولجوء بعضهم الى
ضواحي مدينة الرمادي ،خوفاً من بطش هذه
العصابات الهمجية  ،واثبتت عش���ائر الوسط
والجنوب التي بذلت الغال���ي والثمين اليواء
النازحين ،بطالن اداع���اءات داعش وكذبها
وأصالة العشائر العربية في الوسط والجنوب
وكرمه���ا غي���ر المحدود ،وه���ذه واحدة من
األزمات اإلنس���انية والسياسية التي انتجتها
السياس���ة الحربية المأزومة لهذه العصابات
الهمجية التي تجردت من جميع القيم العربية
واإلنسانية ،وصارت مجرد عصابات اجرامية
لس���فك الدماء ونه���ب الث���روات والترهيب
والتعذي���ب والقت���ل والتهجي���ر واالغتصاب
وتخري���ب العمران وتدمير اآلث���ار التاريخية
والثقافي���ة للعراق القدي���م ،وحضارات وادي
الرافدين التاريخية .
تجاوز عدد النازحين من الرمادي عش���رات
اآللوف ومئات اآلل���وف ،نتيجة الرهاب هذه
العصابات الهمجية ،وزاد عدد الناقمين عليها
من س���كان المنطقة والعراق باجمعه ،نتيجة
لهذه الفصول المأساوية التي نشهدها يومياً،
والتي تكررت لع ّدة مرات منذ بدء نش���اطات
ه���ذه العصابات الهمجية في العراق ،واصبح
توثيق جرائم ه���ذه العصابات ّ
بحق العراقيين
ضرورة ملحة ،وهي ُ
تمثل ابش���ع ما وصلت

إليه الفاش���ية من وس���ائل االنتقام والتشفي
والحقد االعم���ى غير المبرر ضد الس���كان،
بمختلف طوائفه ،ويمارس الجرائم المرضية
البش���عة ضد الجمي���ع ،بدءاً ولي���س ابتداءاً
بضحايا عش���يرة البو نمر الشجعان وانتهاءاً
بمأساة «س���بايكر» وجسر بزيبز الذي شهد
أكب���ر موجة نزوح عرفته���ا مدينة الرمادي،
نتيجة لممارس���ة هذه القطعان الهمجية ضد
الس���كان في الرمادي والمناط���ق الغربية ،
وازاء هذه الممارسات المتطرفة والهمجية،
ال يوجد في الع���راق ّ
بغض النظر عن هويته
وانتمائ���ه من ه���و بمنأى من حق���د وانتقام
هذه العصابات الش���ريرة المتعطش���ة لدماء
االبرياء وسفك المزيد منها ،الثبات وجودها
وبسط س���يطرتها على الس���كان ،بأي ثمن،
وممارس���اتها دليل واضح على شهوتها الال
محدودة للس���لطة وبسط نفوذها على الجميع
بكافة الوس���ائل،وهذه حال���ة عصابية يعاني
منها الطغاة واشباههم بمختلف العصور من
أجل الس���لطة واالحتفاظ به���ا ،عكس منطق
التاريخ ووقائعه الماضي���ة والتأريخية التي
تثبت عدم دوام سلطة الطغاة والطغيان ،مهما
اس���تخدمت من وس���ائل الترهيب واالرهاب
والقس���وة ،ولكنها ق���د تؤجل س���قوطه الى
حين ،وجميع الوقائع تؤكد إن مصير داعش
ونهايته قريبة بعد طغيانه وممارساته الفاشية
ّ
بحق السكان في مناطق غرب وشمال العراق
من���ذ ظهوره ال���ى العلن لحد اآلن ،وتش��� ّكل
هزيم���ة «داعش» في مدين���ة تكريت ،بداية
النهاية له���ذا التنظيم الهمج���ي في الرمادي
والموص���ل ،فقد وعى العراقي���ون خطورته
على حياتهم ومستقبلهم جميعاً ،وهزيمته في
الرمادي والموصل أكيدة على يد عش���ائرها
وسكانها والقوات األمنية والحشد الشعبي اذا
تطلب األمر ..الذين ق ّدموا تضحيات تاريخية
ال تق��� ّدر بثم���ن نتيجة مقاومته���م ورفضهم
لهمجية هذا التنظيم الفاش���ي والهمجي..هذه
نماذج بس���يطة من األزمات التي يفتعلها هذا
التنظيم االجرامي ،ع���دا التنكيل بالمواطنين
واالعدام���ات الجزافي���ة ،وتعاطي الرش���ى،
وتدمي���ر البن���ى التحتية والخدمي���ة العامة،
واح���راق الثروة الوطني���ة ،وتعطيل األعمال
والمشاريع والنش���اطات المدنية واإلعالمية،
ومصادرة االمالك الخاصة والعامة وس���واها
الكثي���ر ،مما ال يحصى ،ويحت���اج الى تدوين
وتوثيق لالجيال القادمة .

الحشدالشعبي  ...نهاية أحالم
دولة اإلسالم المزعومة
فراس الجنابي
منذ س����نين واالرهاب يضرب البل����دان العربية،
ولكن ماحصل ف����ي العراق فيه اس����تثناء كبير،
ويج����ب الوقوف جي����داً عليه ،والنظ����ر بعقالنية
وبت����روي لما حصل من تدمير لكل مظاهر البناء
على يد االحتالل االمريكي ،بحجة اس����قاط النظام
الدكتاتوري السابق في العراق ،إذ شرع المحتل
االمريكي ّ
بحل كافة المؤسسات العراقية العريقة،
س����يّما العس����كرية ،والتي لديها طابع حس����اس
يمس باألمن القومي العراقي ،لتحل محله قوات
ّ
مدرّبه عل����ى يدي الق����وات االمريكية ،لم تالقي
استحسان شريحة واس����عة من الشعب العراقي
الذي قد تكون مع النظام الس����ابق أو تكون ضد
النظام السابق ،رافضة لالحتالل االمريكي ،وفي
نفس الوقت احجام العرب ( األربعيين -المذاهب
األربع اإلس��ل�امية) في العراق عن المشاركة في
العملي����ة السياس����ية التي ج����رت مابعد االحتالل
االمريك����ي للعراق ع����ام ، 2003واليخفى عن
المتتبع لالحداث التي جرت في العراقّ ،
إن العالم
تفاجىء بأسره ،بوالدة احتالل جديد ،ولكن هذه
الم����رة اختلف ،إذ اجتاح����ت مجاميع اجرامية ال
تتعدى المئات محافظة الموصل ،واستولت على
اسلحة ودوائر رسمية ،تابعة للحكومة العراقية
وتس����ارعت االحداث لنجدهم عل����ى تخوم بغداد
الش����مالية والغربية ،ناهيك عن التوتر الذي كان
ف����ي جنوب بغداد  ،وبقى الع����راق كلّه في حيرة
وترق����ب كبير ،جرّاء هذه الممارس����ات ،وجاءت
الفت����وى الش����هيرة وااللتفاتة الكريم����ة من قبل
المرجعية العليا الرش����يدة في العراق ،والمتمثلة
بدع����وة الجهاد الكفائ����ي التي اطلقه����ا المرجع
السيستاني ،عقب سيطرة تنظيم داعش االرهابي
على مساحات واسعة في العراق ،داعياً الى تنظيم
صفوف العراقيين لمقاتلة داعش ،وتحرير البلد
من الجماعات المتطرفة التي تهدد أمن العراق،
ً
وفعال ابتدأت عملية تنظيم الصفوف والش����روع
بالتطوع للدفاع عن ارض العراق ،وكانت هناك
فصائل م����ن المقاتلين العراقيي����ن الذين قاوموا
االحتالل ف����ي العراق أيضاً  ،وقد انضموا لقوات
الحشد الشعبي ،واستمرت العمليات ،ابتداءاً من
إيقاف تقدم داعش باتجاه بغداد من كل المحاور،

والتق����دم تدريجياً نحو التحرير ومس����ك االرض
وإعادة النازحين لتلك المناطق ،بعد إعادة الحياة
إليها ،وتطهيرها بالكامل من المظاهر المس����لّحة
خارج إطار الدولة الرس����مي ،وت ّم تحرير منطقة
ج����رف الصخر التي تقع ش����مال باب����ل ،وكانت
معركة قاس����ية ومهمة جداً ،لم����ا تتمتع به تلك
موقع استراتيجي مؤثر على الكثير
المنطقة من
ٍ
من مس����ارح العمليات في العراق ،وخصوصية
جغرافية وعرة ومفتوحة على أربعة محافاظات
في العراق هي األنبار وبابل والنجف االش����رف
وكرب��ل�اء المق ّدس����ة ،إضافة لكثافة االش����جار،
وت ّم����ت العملية بنجاح على الرغم من الكش����ف
عن ممرات سرية تحت االرض  ( -انفاق) تربط
مابين جرف الصخر ومحافظة االنبار ،هذا ومن
ثم شرعت القوات األمنية بتفكيك العبوات الناسفة
والجس����ور والس����يارات المفخخة التي وجدوها
في كل المناطق التي كانت تحت س����يطرة تنظيم
داعش ،ومن ثم بدأت الق����وات االمنية مدعومة
بالحشد الشعبي ،بتطهير محافظة ديالى بالكامل
وتم اإلعالن عنها منطقة خالية من داعش على
إن فيها سالس����ل جب����ال طويلة جداً
الرغ����م من ّ
ووعرة للغاية ،ولم تش����هد هذه المحافظة طيلة
الس����نوات الماضية مابعد االحتالل ،اس����تقراراً،
إلأّ بعد تحريرها هذه األي����ام ،ومازالت العمليات
مس����تمرة على اكثر من محور ،باتجاه محافظة
صالح الدي����ن لتحريرها ،وبالفعل ت���� ّم تحريرها
بالكامل بعد محاوالت تنظيم داعش تفخيخ المدن
الت����ي تم تحريره����ا ،ولك����ن كان الفضل للرجال
الش����جعان الذي����ن هبوا وانخرط����وا في صفوف
المقاتلي����ن للدفاع ع����ن ارض العراق ضد اجرام
وتخلف الدواع����ش على ارض العراق ،وماتزال
التحضيرات مستمرة لتطيهر ماتبقى من محافظة
غربي العراق ،بعد تحرير منطقة البغدادي
االنبار
ّ
التي تض ّم قاعدة عين األس����د العسكرية ،والتي
يتواجد بها قرابة الـ  300خبير عسكري اميركي
لتدريب وتطوير قدرات العس����كريين العراقيين،
وسوف نسمع أخبار التحرير لكل اراض العراق
قريباً ،حس����ب تصريحات المسؤولين في الحشد
الشعبي.

المرحلة والنزعة
الصادقة والمطبخ االمريكي

شالل الشمري
Shalal22@yahoo.com
بش���كل ال يعي ُر أهمية
تبرر وتش���رعن
ٍ
ً
فبدال من أن تبحث
للرأي العام العالمي،
عن مدافن س���رية لمخلفات اليورانيوم
في األصقاع البعيدة من الكرة األرضية،
قامت بإعادة تدويره���ا وتصنيعها على
ش���كل قناب���ل ،اس���تخدمتها على نطاق
واس���ع في العراق وأفغانستان ،وربّما
في أماك���ن أخرى ،وتس���ببت بأمراض
نط���اق واس���ع ،وقد
س���رطانية عل���ى
ٍ
ً
مس���تغال الثورة
عمد النظام اإلمبريالي
اإلعالمي���ة وثورة االتص���االت إلى دفع
دول العالم لتقليد األنماط االس���تهالكية
في ال���دول الرأس���مالية ،وجعلها ثقافة
عالمي���ة ،المتصاص الس���يولة النقدية
في العالم ،ولضمان دورة عجلة اإلنتاج
في الدول الصناعية الرأس���مالية ،وأشد
ما يش���غل اهتمام أمريكا هو امتصاص
الفائ���ض النق���دي لل���دول المص��� ّدرة
وبش���كل دوري م���ن خ�ل�ال
للبت���رول
ٍ
صفق���ات التس���ليح ،أو تمويل الحروب
التي تخوضها أمري���كا ،أو خلق أزمات
اقتصادي���ة تس���تفرغ احتياطياته���ا من
العملة ،وقد س���اعد مب���دأ حرية انتقال
رأس المال إلى ّ
غض النظر عن األموال
المشبوهة المهاجرة إلى أمريكا والدول
بش���كل
الرأس���مالية ،وهذا ما لمس���نا ُه
ٍ
وشجع على الفس���اد المالي في
واضح
َّ
العراق ،بالرغم من إمكانيات أمريكا في
مراقبة حركة رؤوس األموال ،إلاّ أنها ال
تفعّل إجراءاتها ضد الفاس���دين ،بل ض ّد
الدول واألشخاص الذين ال يدورون في
فلكها ،كما أنها تتخذ من الفس���اد المالي
مورداً مالي���اً لتمويل األعمال اإلرهابية
تعر أمريكا أي
الت���ي تقف ورائها  ،ولم ْ
اهتم���ام للتقارير البيئي���ة العالمية التي
تؤكد أنها المس���بب الرئيس لالحتباس
الح���راري ،الناتج من انبع���اث الغازات
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إعادة السالم في المناطق المحررة من (داعش) وعقبات التنفيذ
ودقيق���ة ،لتحقي���ق مصالحة وطنية
فعلية وناجحة ،بعيدة عن المزايدات
السياسية ،دون التجاوز على حقوق
الضحاي���ا ،والتأكي���د عل���ى متابعة
المج���رم قضائي���اً واالقتصاص منه
حصراً دون غيره.
 .6إن عملي���ة بناء الس�ل�ام بحاجة
إلى صانع س�ل�ام ناجح ذو مؤهالت
معرفي���ة وش���خصية ودبلوماس���ية
ً
مقبوال كوس���يط بين
متميزة ،تجعل ُه
األطراف المتنازع���ة من أجل نجاح
عملية بناء السالم.
 .7معالج���ة أي ثغ���رات على وجه
الس���رعة يمكن أن تتس���بب بالعودة
إلى حالة الحرب بعد أن توقفت :مثل
عمليات التخريب والحرق والس���لب
والنه���ب واالنتق���ام م���ن األبرياء
وعمليات الث���أر ،فالعمل بمبدأ العين
بالعين يجعلنا جميعاً نفقد البصر.
 .8العم���ل بس���رعة عل���ى ع���ودة
النشاطات االقتصادية والخدمية إلى
الحياة ،ألن ذلك يوفر األساس الالزم
لألمن والسلم.
 .9إن عملية بناء السالم في المناطق
المحررة ،تتطلب الوصول إلى اتفاق
ليس مع األصدقاء فحس���ب ،بل مع
األع���داء أيض���اً ،وهذا يحت���اج إلى
فتح قن���اة اتصال معه���م ،للوصول
إلى تفاهمات مقبولة ،مع اس���تثناء
من يرف���ض الحلول الس���لمية ،وال
يؤمن س���وى بالقتال وسيلة لتحقيق
المطال���بّ .10.
إن م���ن األهمية أن
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الكربوني���ة ،وما نتج عنها من متغيرات
مناخي���ة وطبيعية ،وارتف���اع في درجة
حرارة الكرة األرضية ،وتسبَّب في ثقب
األوزون ،وذوب���ان الثل���وج في القطب
الجنوبي ،ومن الجرائ���م التي ابتدعتها
اإلمبريالية األمريكية ،سياس���ة الحصار
االقتصادي ،وهي تعلم إن هذه الجريمة
اإلنس���انية التي تؤدي بحياة اآلالف من
األطف���ال والش���يوخ والنس���اء ال تطال
الس���لطات في تلك الدول ،وقد ساعدت
الفلسفة «البراﮔماتية» وفلسفة االقتصاد
الحر التي تتعامل مع شؤون الحياة بآلية
بحتة ..ال تضع اإلنس���ان هدفاً لمسعاها،
بل تضع الربح والخسارة مقياساً لنجاح
فكرته���ا ،حتى لو طالت هذه الفائدة أنبل
المشاعر اإلنسانية .
أعط���ى مب���رر الربح ش���رعنة لألفالم
اإلباحي���ة والمضارب���ات والمقام���رات
والمراهن���ات وتجارة المتعة الجنس���ية
وتجارة األسلحة والمخدرات واألعضاء
البشرية ،وهذه الوحش���ية ال تقف عند
حائ���ل أو قي���م أو مح���ددات قانونية أو
عرفي���ة أو أخالقية ,ال نقص���د التعميم
عل���ى المواطني���ن الذين يس���كنون في
البلدان الرأسمالية أو الدولة اإلمبريالية
األمريكية ،بل إن هؤالء أنفسهم فريسة
لس���يطرة أف���راد متجردين م���ن القيود
وااللتزامات األخالقي���ة ،ويقف في قمة
الهرم المس���يطر ،رأس المال اليهودي،
ونستنتج هنا أن اإلمبريالية هي سيطرة
رأس المال اليهودي على العالم .

عبد الخالق الفالح
لقد اثبت الكثير من السياس����يين وطنيتهم في
هذا البل����د ،وحبهم للوطن ،والنزعة الخالصة
و الصادقة في تجاوز المشاكل ،وانطلقوا من
مصالح ومنافع الش����عب ،بعيداً عن مصالحهم
الش����خصية ورغباته����م الذاتي����ة ،وتوجهوا
لخدمة األمة عن����د المخاطر ،وهذا اليعني إن
كل السياسيين يمتازون بهذه الصفة ،بل هناك
العديد منهم يلهثون وراء مصالحهم ومنافعهم
،وبالض ّد من مصلحة الوطن وترابه ،وتعاملوا
بروح م����ن االناني����ة المفرطة،
م����ع الواق����ع ٍ
والتخلي عن األهداف الهامة للشعب ،وظلوا
يدورون ويتعاونون مع قوى الش����ر المعادية
إلرادة الجماهير ،وساروا في ركب اسيادهم،
مما س ّهل اس����تغاللهم وس����يرهم في االتجاه
المعاكس ألمان����ي وتطلعاته الجماهير ،ووفق
اجن����دات خارجي����ة ،وباهوائه����م ورغباتهم،
واوقع����وا البلد بانتكاس����ات متتالية ،وتراجع
في العملية السياس����ية ،وأخذوا بوجهتها نحو
الهاوية  .اليوم وبع����د تلك المرحلة القاتمة..
الم يش����عر بع����ض الق����ادة المخلصين بمدى
خطورة المرحلة والمنزل����ق الذي يهدد البلد
نحو االنحدار ؟ حتى يعودوا ليلملموا شتاتهم
من جديد بقوّة ،ويعودوا الى الحوار ونحو ّ
حل
األمور ،وبحث جميع المش����تركات والقرارات
بالتعاون ،ووضع األس����س الصحيحة لتجاوز
االشكاالت ،ورس����م الحلول الناجعة ،وفق ما

يملي عليهم الدس����تور واالتفاق����ات المبرمة
من أجل الع����راق الواحد ..الش����ك إن القوى
الوطنية العراقية ملتزمة بوحدة الوطن ودعم
���كل كام����ل ،واليمكن التخلي
الديمقراطية بش� ٍ
عنه مهما كانت الظروف ،وإن الشعب سيقف
مع تلك القوى الجادة في س����بيل تحقيق ذلك،
والكل شغوف ومغرم من أجل ترسيخه ودعم
هذا الهدف ،ويمكن للعراق أن يتطور ويتقدم
ويكون واحة للديمقراطية والس��ل�ام ،ومناراً
للعلم و الحضارة والتاري����خ في المنطقة كما
كان ،وس����يبقى االنطالقة العظيمة واالشعاع
الذي ينوّر دروب السعادة للبشرية جميعاً .
األطراف الرئيسية ..يعني الحكومة االتحادية
وإقلي����م كردس����تان والطيبين م����ن المكونات
العراقي����ة األخ����رى ،وه����م االكثري����ة ،يراد
منهم المس����اهمة في كتاب����ة العراق الجديد ،
خاصة ّ
وإن بعض المكون����ات العراقية عانت
من التغيي����ب والتهميش والتنكيل واالضطهاد
والتهجير ،بصورة اوس����ع وبقسوة في زمن
النظام الس����ابق (هذا اليعني إن « األربعيين
– المذاهب األربع اإلس��ل�امية» لم يمس����هم
الضر ..ألن النظام الس����ابق كان اليمثلهم )،
واليوم يطالب البعض أيضاً بإعادة المحاوالت
نفس����ها بعزل هاتين الش����ريحتين المهمتين
من المجتمع العراقي ،واش����غالِهما بالتقس����يم
الطائف����ي ،والش����عب واع اليري����د ان تتكرر

مصائ����ب الماض����ي ،ويعود القت����ل والتهجير
والنف����ي أو الس����جن والتعذيب على أس����اس
الهوية ،كما يري����د البعض إعادة الدكتاتورية
نظام سياسي،
والفرعنة والش����عب يصبو الى ٍ
يكفل ّ
حق����ه في الحياة ،والمش����اركة في بناء
الوط����ن عل����ى أس����اس حض����اري متطور،
الطائفي متهور ،حس����ب ماتريد ُه بعض الدول
االقليمية ..العملية السياس����ية دخلت مرحلة
جدي����دة وهي مس����تهدفة من االع����داء ،فعلى
اركانها العمل ،إلبعاد البلد عن استمرار شبح
الحرب والتفرقة  ،لكي ال تستغل المرحلة من
قبل المتربصين  ،المشاكل التي تمر بالمنطقة
اليمكن اغفالها ،واذا ما اس����تمرت سوف تع ّم
بشرارها  ،مما يستوجب التنسيق وفق ثوابت
وطنية ،والتعاطي عل����ى إن العراق هو جز ٌء
مهم وواحد ،سيسهم في إذابة الجليد ،ولعلّهم
اس����تفادوا من تجربة المرحلة السابقة ،ليؤكد
حكمة الق����ادة العراقيين ،ولديهم الوعي لردم
الهوة مع وجود ش����عور كامل بالمس����ؤولية،
الطفاء نار التوتر والفتن����ة ،وأن اليقعوا في
فخ المقترح الجديد للجنة العالقات الخارجية
في الكونغرس األميرك����ي مؤخراً ،وهو ليس
ولي����د الصدفة كم����ا يظن بعضه����م  ،إنما هو
مطبوخ على نار هادئة منذ س����نوات ،وكان
ينتظ����ر الفرصة المواتية لطرحه ،ويعتقد انها
آتية الريب فيها.

