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العدد 2359 :

الخنجر وباريس وإقليم
( األربعيين)
اسعد عبد الله عبد علي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

لسنا دعاة طائفية,
لكن توصيف حركة
بع���ض الساس���ة,
يحت���اج لتوصيف
أس���لوبه ,وألن���ه
ي���دور ف���ي فل���ك
الطائفي���ة ,فيكون
ال���كالم بمفردات���ه
ه���و ,حي���ث التزم
بعضه���م الطائفية
كمنهج سياس���ي ,ألنه من دونها يفش���ل
سياس���ياً ,الفتقاده ألي مش���روع وطني,
هنا نتح���دث عن مؤتم���ر باريس لوحدة
س���نة العراق ,فه���ل أصبح الفرنس���يون
هم م���ن يتباكى على س���نة العراق ,وهل
الفرنس���يون فق���ط يمكنه���م توحيد أهل (
األرب���ع -المذاه���ب األربع اإلس�ل�امية),
وهل س���يكون توحي���د ( أربعيّة) العراق,
خارج االش���تراطات الغربية الس���رية؟ إذ
كش���ف األمين العام لكتل���ة كرامة خميس
الخنجر ,ع���ن قرب عقد مؤتم���ر لوحدة
(أربعيّ���ة العراق) في باري���س ,مبيناً إن
يجمع
المؤتمر الذي يعد األول من نوعه,
ُ
شخصيات ورموزاً سياس���ية واجتماعية
وممثلي
ودينية ,وقادة الجيش الس���ابق,
ّ
فصائل في المحافظات ( األربعيّة) حصراً،
مضيفا ّ ،
إن الشهر المقبل ,سيشهد أطالق
قي���ادة أربعيّ���ة جديدة ,تض���م كل أطراف
مقسم,
المكون ( األربعي) ,فالعراق اليوم ّ
ونحن نبحث عن أمكانية إعادة وحدته مع
الشركاء ,انتهى التصريح.الخبر ُ
يمثل نقلة
مهمة في التفكير الغربي ,لتفعيل الصراع
الداخلي في العراق ,كما فعلوا في سوريا,
من إط�ل�اق قوانين للتس���ليح المعارضة,
ومؤتمرات لجمع الخارجين عن القانون,
بعنوان مؤتمرات أصدقاء س���وريا إلى أن
وصلت س���وريا اليوم إلى ش���فا االنهيار
التام ,نتيجة التخطيط الغربي الخبيث ,اآلن
الوتيرة تش���تد على العراق ,فقبل أسابيع
أطلقت أمريكا مش���روع قانون ,لتس���ليح
الكورد و( األربعيين) ,خارج مظلة الدولة
العراقية ,واآلن فرنس���ا تس���عى لمؤتمر
لـ ( أربعيّة) العراق ,مش���روع التقس���يم
هو الشغل الش���اغل للغربيين ,ألن ُه يمهد
ألفكار الحقه كثي���رة أهمها ,اإلعالن عن
(األربعي)على األرض ,والذي
قيام الكيان
ّ
يمهد ألشياء كثيرة ,أهمها:
ً
أوال :يؤس���س لعملية تفتي���ت متالحقة,
للعراق وس���وريا ولبنان واليمن ,تتالحق
كردة فعل ,لما سيحصل في العراق.
ثاني���اً :ظهور كيانات ضعيفة على ش���كل
أم���ارات متج���اورة ,تالزمها مش���اكل ال
تنتهي من مشاكل توزيع الثروة ,ومشاكل
األحقاد ,مما يعن���ي والدة كيانات ضعيفة
غير متكاملة ,ومتحاربة مع بعض.
ثالثا :تحقق اله���دف الغربي األهم ,وهو

الحصول عل���ى مصدر الطاق���ة (النفط),
بأس���عار منخفض���ة جداً ,بس���بب احتياج
ٍ
الكيان���ات للتس���ليح ,نتيج���ة الح���روب
المس���تقبلية التي ستحصل ,وهكذا يضمن
الغرب السيطرة على منابع الطاقة للثالثين
سنة القادمة.
تصريح الخنجر تضمن إش���ارات مهمة,
األه���م هو هرولة بعض ق���ادة ( األربع),
ألي دع���وة غربية في س���بيل الدفع نحو
التقس���يم ,نتيجة شعورهم بالفشل ,بسبب
انعدام الرؤي���ة للمس���تقبل ,والبحث عن
فرص خاص���ة ,ال يجدوها في الوطن ,بل
في كيس الس���يد الغرب���ي ،والخنجر ,هو
الممول الرئيسي لألبواق ( األربعيّة) التي
تهرج ضد مكونات العراق ,س���عياً لرسم
مظلومية واهية في اإلعالم ,لكس���ب تأييد
ش���عوب الفضائيات العربي���ة التي تصدق
كل ما يقال ,كي يدفع الخنجر عبر أمواله
جماعة المهرجين ,لقيام كيان ( أربعي),
ويكون هو أميره المبجل!
ال يمك���ن نس���يان دور الخنج���ر في تبني
منص���ات االعتص���ام الت���ي انطلقت منها
الخطب الطائفية ,التحريضية على العنف
واإلرهاب ,ومنه���ا تمترس داعش معهم,
فكانت شرارة الفتنة ,والتي أنتجت سقوط
الموص���ل ,ومدن أخرى بي���د الدواعش,
لذا أي دور كبي���ر له ,يعني انتظار فاجعة
جديدة للعرب ( األربعيين).
أمريكا وفرنسا ومشايخ الخليج ,جميعهم
يدافعون عن ( أربعيّة) العراق ,ويطالبون
بحقوقهم ,واله���دف من كل هذا الصخب,
لحرب أهلية ,كي يس���تفيد
ه���و ج ّر البالد
ٍ
هؤالء الثالثةٌ ..
كل بحسب غايته ,أمريكا
 الموقع ,فرنسا  -النفط ,مشايخ الخليج -التدخل بقوتهم العسكرية ,بعنوان حماية (
األربعيين) من دون أن تدرك دمى الخليج,
إن تدخلها لن يكون لحماية ( األربعيين),
بل للشروع بتقسيم العراق ,فتكون مشايخ
الخليج ،مجرد عربة يدفعها الغرب.
إس���رائيل ,الحمل الوديع الذي ال نس���مع
ل���ه كلمة ح���ول ما يج���ري ,حقيقة األمر
هو من يحرّك هذه األمور ،عبر سلس���لة
من نكرات العراق ,سعياً لثارات تاريخية
من الع���راق ,وألهداف ديني���ة تتضمنها
منظماتهم السرية ،ومن جهة أخرى ،فإن
قيام كيانات دينية كأقليم ( األربعيين) ً
مثال
 ,يك���ون خير مبرر لقيام كيان إس���رائيل
الدين���ي ,فيكون إقليم لـ ( األربعيين) فقط,
كما دولة إسرائيل  -دولة لليهود فقط.
ال���كل يس���تفيدون م���ن تقس���يم العراق,
إسرائيل وأمريكا وفرنسا ,الخاسر الوحيد
هو الشعب العراقي ,حيث التقسيم سيكون
شرارة حروب طاحنة ,واعتقد حان الوقت
للش���عب العراق���ي أن يثور ض��� ّد نكرات
الواقع السياسي ,ويطيح بهم ,قبل حصول
الفاجعة والسالم.

ماهيأبرزالمعادالتوالحقائقالجديدة
للحرب العدوانية على اليمن ؟؟
هشام الهبيشان
يبدو واضحاً يمني����اً اليوم ،إن معظم
الفرق����اء السياس����يين اليمني����ون،
باستثناء جماعة االصالح األخوانية،
وانص����ار ه����ادي ،والمتحالفين مع
السعوديين ،بدأوا يدركون بعد مايزيد
عل����ى خمس����ين يوماً م����ن العدوان
الس����عودي – االمريكي على اليمن ،
طبيعة مس����ار هذه الحرب العدوانية
التي تستهدف اليمن ،فمعظم القوى
اليمنية بمختلف توجهاتها ،تعي اليوم
وقت مضى  ،إن اليمن
وأكثر من أي ٍ
اصبح ساحة مفتوحة لكل االحتماالت
التي قد تش����مل باإلضافة الى الحرب
الخارجي����ة ،حرباً داخلي����ة مدعومة
بأجن����دة خارجي����ة ،تتمثل بسلس����لة
أغتي����االت وتفجي����رات ،وانتش����ار
للجماع����ات اإلرهابي����ة ،فالمن����اخ
الع����ام بالداخ����ل اليمن����ي ،والمرتبط
بأالح����داث إالقليمي����ة والدولية ،بدأ
يش����ير بوض����وح ال����ى إن اليمن قد
أصبح عبارة ع����ن فوهة بركان ،قد
لتفجر
تنفجر تحت ضغط الخ����ارجّ ،
الداخل اليمن����ي والمحيط ككل ،فلقد
كانت الحرب العدوانية الس����عودية-
االمريكية األخيرة بفصليها والمسمّاة
«عاصف����ة الحزم -إع����ادة األمل «،
والتي قامت من خاللها الس����عودية
وبغطاء امريكي وبمش����اركة تحالف
عربي «عشري» بتدمير شبه شامل
لبن����ى تحتية ،ومجموع����ة مطارات
وقواعد عس����كرية واحياء س����كنية
ومخيمات نزوح ومشاريع أقتصادية
يمنية ،أس����فر عن سقوط اآلالف من
الش����هداء والجرحى  ،وهنا بالتحديد
ال أعرف إن بقي
هناك بعد كل هذا
الدم����ار الذي ّ
حل
باليمن نتيجة هذه
الحرب العدوانية
،أي حدي����ث عن
ش����رعية للرئيس
اليمن����ي «عب����د

ربه منصور ه����ادي» الذي برر هذا
الع����دوان ،ال وبل منحه الش����رعية
والغطاء السياسي .
هن����ا وبعد مرور أكثر من خمس����ين
يوم����اً على الع����دوان يمك����ن القول
و بالمحصل����ة وبغ� ّ
���ض النظ����ر عن
األس����باب المعلنة أو المخفية وراء
الكوالي����س للع����دوان الس����عودي –
االمريكي على الدولة اليمنية ،فاليوم
يمكن الق����ول إن المنطق����ة العربية
برمتها ،قد أخذها النظام الس����عودي
الى مغامرة ومقامرة جديدة ،سيكون
لها تداعي����ات ونتائج خطرة وخطرة
ج����داً بالقادم م����ن األي����ام ،فالحرب
العدوانية عل����ى اليمن ،خلطت كل
أوراق المعادالت السياسية واألمنية
بالمنطق����ة ،فهذه المعادل����ة الجديدة
من الطبيع����ي أن يكون لها تداعيات
مس����تقبلية عل����ى الجمي����ع باألقليم
العربي ،الس����عوديون بدورهم يعون
���كل واض����ح ،حجم
ويدرك����ون بش� ٍ
الخطورة المتولدة عن حجم الضرر
الذي قد يلحق بالسعودية نتيجة هذا
الخطأ الف����ادح الذي ارتكبته باليمن،
كم����ا أنه����م يعلمون جي����داً ،أن خلط
أوراق المنطقة سيكون لها تداعيات
سلبية على الجميع بهذه المنطقة .
ختاماً ،يبدو واضحاً لجميع المتابعين
،إن الح����رب العدوانية الس����عودية
–االمريكية على اليمن ،سيكون لها
تداعيات خطرة بالقادم من األيام على
عموم المنطقة العربية واألقليم ككل،
���كل خاص ،ولهذا يمك����ن القول
بش� ٍ
اليوم إن هذه الحرب العدوانية على
اليمن ،رس����مت خطوط����اً وتواريخاً
جديدة لملف����ات المنطقة وخلطت كل
أوراقها ،ومن هنا س����نبدأ من اليوم
وصاع����داً عند الحدي����ث عن وضع
المنطق����ة ومجمل ملفاته����ا بالحديث
ع����ن ما قبل الح����رب العدوانية على
اليم����ن ،وما بعد الح����رب العدوانية
على اليمن..

كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
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اسامة النجيفي  ..زعيم منتهي الصالحية
أول منص���ب رس���مي ف���ي
عه���د الحك���م الجديد،كوزير
للصناع���ة والمع���ادن ف���ي
حكوم���ة ابراهي���م الجعفري
االنتقالي���ة الت���ي اس���تمرت
حتى أي���ار من العام .2006
برز النجيفي كسياسي مؤثر
بع���د ه���ذه الفت���رة ليرأس
قائم���ة «عراقي���ون» ،وهي
جزء من القائم���ة العراقية،
وانتخ���ب في الع���ام 2010
عضواً في مجل���س النواب،

اسامة عبد العزيز النجيفي،
السياس���ي العراقي ورئيس
مجلس النواب الس���ابق ،ولد
ف���ي الموصل ع���ام 1956
لعائل���ة ثري���ة م���ن ملاّ كي
االراضي ،حصل على شهادة
ف���ي الهندس���ة الكهربائية،
ليعمل ف���ي وزارة الكهرباء
ال���ى ع���ام  ،1992ثم ترك
العمل به���ا ،ليتفرغ لألعمال
التجارية والصناعية ثم تسلم
النجيف���ي في ع���ام 2005

وحصل���ت قائمت���ه على 20
مقعداً برلمانياً من أصل 31
مقعداً ،مخص���ص لمحافظته
نين���وى ،لينتخ���ب فيما بعد،
رئيس���اً لمجل���س النواب في
دورت���ه الثاني���ة ،كمرش���ح
وحيد بحصول���ه على 227
صوتاً من أصل  295صوتاً،
وقد ح���اول النجيف���ي ومنذ
توليه رئاسة مجلس النواب
أن يظه���ر بمظه���ر الزعيم
المداف���ع ع���ن ( األربعيين-

المذاهب األربع اإلسالمية)،
ولم ينتبه النجيفي لنفس���ه،
فمنذ تس���لمه رئاسة مجلس
النواب ،وباعتراف الجميع،
ش���هد عمل المجلس انهياراً
للتجرب���ة البرلماني���ة ف���ي
الع���راق ،وكانت فترة تعطيل
للكثير م���ن القوانين ،وبدء
الصراع السياسي بينه وبين
المخل���وع ن���وري المالك���ي
،وهذا كلّه ل���م يجلب على (
األربعيين) س���وى الويالت،

غسان الجاف

وي���رى النجيفي في نفس���ه،
بأنه ولي أمر (األربعيين) كما
يرى ذلك المالكي في أش���ارة
الى حجم الغرور الذي اصاب
هذا الرجل ،وهذا ما قاله في
اجتماع مع قيادات ( أربعيّة)
« :م���اذا أمثل أن���ا إذا كان
العبادي ولي األمر» « ألست
أنا ول���ي أمر األربعيين» في
أشارة الى مدى الثقة الزائدة
الغي���ر مبررة الت���ي يمتلكها
النجيفي ،وأنا أتس���ائل :ماذا

فع���ل اس���امة النجيف���ي لـ (
األربعيي���ن) حتى يصبح ولي
أمرهم؟ لم يفعل ش���يئاً رغم
ش���غله منصباً مهماً كرئيس
لمجلس الن���واب ،ما فعله لم
يتعدى المؤتمرات الصحفية
والتصريح���ات عبر وس���ائل
اإلعالم فقط .الصالحية التي
تمتع به���ا النجيفي كقائد لـ (
األربعيي���ن) ق���د انتهت ،ولم
يع���د ل���ه أهمية تذك���ر وكما
يقولون «المجرب ال يجرب»

هل باإلمكان محاسبة السلطات السعودية عن اليمن دوليًا ؟
تع����د منظمات إنس����انية ف����ي اليمن،
محلية ودولي����ة ،ملفاً خاص����اً بجرائم
الح����رب المرتكبة ض����د اليمن من قبل
الحكوم����ة الس����عودية ،بن ّي����ة تقديمه
للمحكم����ة الجنائية الدولية ،وبحس����ب
ه����ذه المنظمات فإن ه����ذه الجرائم تعد
طبق����اً للقان����ون الدول����ي والمعاهدات
الدولية ،وعلى رأس����ها اتفاقية جنيف
1949م جرائم حرب ،ال تسقط بمرور
الزمن ،فماذا نعني بجرائم الحرب؟ وما
ه����ي الجرائم الت����ي ارتكبتها الحكومة
السعودية ضد اليمن ،سواء األشخاص
المدنيي����ن أو األعي����ان المدنية؟ وهل
باإلم����كان محاكمة الرموز الس����عودية
عن تلك الجرائم ،أم تبقى تلك الملفات
عالقة في أدرج تلك المحاكم حتى يأكل
الدهر عليها ويشرب؟ وما هي البدائل
المتاحة للش����عب اليمني لمحاكمة من
س����يوجه لهم االتهام بارت����كاب جرائم
حرب من السعوديين واليمنيين الذين
تسببوا بمثل هذه الجرائم؟ يؤكد نظام
روم����ا األساس����ي للمحكم����ة الجنائية
الدولية في ديباجته «إن أخطر الجرائم
التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره
يجب أال تمر دون عق����اب ،وأن ُه يجب
ضم����ان مقاضاة مرتكبيه����ا على نحو
ف ّع����ال م����ن خ��ل�ال تدابير تتخ����ذ على
الصعي����د الوطن����ي ،وكذل����ك من خالل
تعزيز التع����اون الدول����ي .وقد عقدت
«الدول الموقعة» الع����زم على وضع
مرتكبي ه����ذه الجرائم من
ح����د إلفالت
ّ

العق����اب وعل����ى اإلس����هام بالتالي في
ونص����ت المادة
منع ه����ذه الجرائم»ّ ،
( )5م����ن ه����ذا النظ����ام «  -1يقتصر
اختصاص المحكمة على أشد الجرائم
خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي
بأسره ،وللمحكمة بموجب هذا النظام
األساسي اختصاص النظر في الجرائم
التالية  -:أ  -جريمة اإلبادة الجماعية.
ب -الجرائم ضد اإلنس����انية ،ج -جرائم
الحرب ،د  -جريمة العدوان» ،وتعني
«جرائ����م الح����رب» وفق ه����ذا النظام
العديد من انتهاكات الخطيرة منها على
س����بيل المثال :القتل العمد ،التعذيب أو
المعاملة الالإنسانية ،بما في ذلك إجراء
تجارب بيولوجية ،تعمد إحداث معاناة
شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو
بالصحة ،إلحاق تدمير واس����ع النطاق
بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن
تك����ون هناك ضرورة عس����كرية تبرر
ذل����ك ،وبالمخالفة للقان����ون وبطريقة
عابث����ة ،تعم����د توجيه هجم����ات ضد
السكان المدنيين بصفتهم هذه ،أو ضد
أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في
األعمال الحربية ،تعمد توجيه هجمات
ض����د مواقع مدني����ة ،أي المواقع التي
ال تش���� ّكل أهدافاً عس����كرية ،تعمد ّ
شن
هجمات ضد موظفين مس����تخدمين أو
منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات
مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة
اإلنسانية أو حفظ السالم ً
عمال بميثاق
األم����م المتحدة ،ماداموا يس����تخدمون

الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع
المدني����ة بموجب قان����ون المنازعات
المسلحة ،تعمد ش� ّ
���ن هجوم ،مع العلم
بأن هذا الهجوم سيس����فر عن خسائر
تبعي����ة ف����ي األرواح أو ع����ن إصابات
بين المدنيين ،أو ع����ن إلحاق أضرار
مدنية أو إحداث ضرر واس����ع النطاق
وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية،
يكون إفراط����ه واضح����اً بالقياس إلى
مجمل المكاسب العس����كرية المتوقعة
الملموس����ة المباش����رة ،ومهاجمة أو
قصف المدن أو القرى أو المساكن أو
المباني العزالء الت����ي ال تكون أهدافاً
عسكرية بأيّة وسيلة كانت..الخ .هناك
ما يؤك����د إن الحكومة الس����عودية في
الواقع اليمني ،قد خالفت أحكام القانون
الدول����ي اإلنس����اني ،س����يّما االتفاقية
الرابع����ة التي تعنى بحماي����ة المدنيين
أثن����اء الحروب ،وقام����ت بعمليات قتل
متعمدة آلالف من المواطنين اليمنيين،
وتعمدت ش� ّ
���ن هجوم جوي أسفر عن
خس����ائر تبعية في األرواح ،وإصابات
بي����ن المدنيي����ن م����ن خ��ل�ال القصف
المس����تمر ،وهاجم����ت وقصفت المدن
والقرى والمس����اكن أو المباني التي ال
تكون أهدافاً عسكرية ،وألحقت تدميراً
واسع النطاق بالممتلكات اليمنية دون
ضرورة عس����كرية ،وتعم����دت توجيه
هجمات ض���� ّد مواقع مدني����ة بما فيها
قبور وأضرح����ة المدنيين ،أي المواقع
التي ال تش���� ّكل أهدافاً عس����كرية أبداً،

وألحقت أضراراً مدنية واسعة النطاق
وطويلة األجل وشديدة بالبيئة الطبيعية
اليمني����ة ،ووفقاً لذل����ك ،طالبت منظمة
«هيوم����ن رايتس ووت����ش» بإجراء
تحقيق����ات دولي����ة محايدة م����ع جميع
القوات المش����اركة ف����ي العدوان على
اليمن ،والذي تقوده الس����عودية ،حول
ما إذا كان حدث انتهاك قوانين الحرب،
واتخ����اذ اإلجراءات الالزمة ،وذلك بعد
غارة جوية ش� ّ
���نها الطيران السعودي
أ ّدت إلى قت����ل ما ال يقل عن  ٢٩مدنياً
وج����رح  ٤١آخرين بينه����م ً ١٤
طفال
و ١١سيدة في مخيم المزرق بمحافظة
حجة ،كما أصابت منشأة طبية وسوقا
محلية وجسراً .وأش����ار تقرير صادر
عن منظم����ة هيوم����ن رايتس ووتش
إلى وجود أدلة باس����تخدام الس����عودية
للقناب����ل العنقودية في الغ����ارات التي
تشنها على العديد من المناطق اليمنية
من����ذ  ٢٦م����ارس  ،٢٠١٥وبالتالي،
كان من الطبيع����ي أن تقوم المنظمات
المعني����ة برص����د وتوثي����ق انتهاكات
حقوق اإلنس����ان مثل رابطة «المعونة
لحقوق اإلنسان» و»ائتالف شركاء»
ومؤسس����ة «البيت القانوني» ،وكلها
منظمات يمنية ،بتقدم بشكاوى جنائية
إل����ى مدعي ع����ام المحكم����ة الجنائية
للتحقي����ق ف����ي الجرائ����م الس����عودية
ومحاكمة مجري الحرب الس����عوديين،
فهل يمكن للمحكم����ة الجنائية الدولية
أن تفتح تحقيقاً في ملف الجرائم التي

ترتكبها السلطات السعودية في اليمن؟
مجرمي الحرب
وه����ل يمكن محاكم����ة
ّ
الس����عوديين بالفعل في ظل التناقضات
الدولي����ة؟ وف����ق نظام روم����ا الخاص
بمحكم����ة الجنائية الدولي����ة ،ال يمكن
فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكب ما
لم تكون الدولة م����ن الدول المصادقة
على اتفاقية روما األساس����ية للمحكمة
الجنائية الدولية ،فالقاعدة األساس����ية
إن المحكمة ال تتدخ����ل إال في الجرائم
الت����ي ترقى إلى جرائ����م حرب أو إبادة
جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية إذا ما
وقعت على أراض����ي دولة منظمة إلى
اتفاقية روما ،أو من قبل مواطني هذه
الدولة ،وعليه ،فإن المحكمة الجنائية
ال تمل����ك في الوقت الحاضر اختصاصاً
للتحقيق ف����ي ادعاءات بارتكاب جرائم
مجرمي الحرب من
ضد اإلنس����انية أو
ّ
أي من أط����راف النزاع في اليمن ،ألن
اليم����ن لم تنض����م إلى اتفاقي����ة روما،
ويظ����ل االس����تثناء من ه����ذه القاعدة
ممكن����اً ،إذا أصدر مجلس األمن التابع
لألمم المتح����دة ق����راراً ،يفرض على
اليمن التعاون مع المحكمة ،كما حدث
في ليبيا والس����ودان .المتحدث بأس����م
المحكمة الجنائية الدولية ،فادي العبد
اهلل يقول « :هناك ثالثة طرق مختلفة
للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية:
يمكن أن يفتح المدعي العام تحقيقاً في
حال تقدمت دول����ة عضو بطلب لذلك،
كما يمك����ن للمدعي أن يفت����ح تحقيقاً

المخابرات الروسية  FSBتكشف اوراق داعش التمويلية

نسمع من هنا وهناك الى اآلن إن الكثير
من االحزاب والكتل واألش���خاص ،لهم
يد طولى في التعاون مع منظمة داعش
االرهابية ،وبين الحي���ن واآلخر ،يعلن
بعض المتتبعي���ن والمحللين اس���ماءاً
واش���خاصاً مثيرة للج���دل ،وهي تلعب
هذا الدور المش���بوه ف���ي التعاون ،وم ّد
ي���د العون مع تل���ك العصاب���ة المارقة
على الدي���ن والدنيا ..أحياناً ،اليمكن أن
تصدق وأنت تس���مع أس���ماً لشخص أو
ويلعب دوراً
سياس���ي عراقي مرموق،
ُ
مهم���اً في العملية السياس���ية العراقية،
وهو يلع���ب هذا ال���دور ،ولكن البد لك
أن تزي���ح تلك الفكرة عن افكارك ،ألنها
أخ���ت للخي���ال وغير مص ّدق���ة من قبل
السياس���يين واالش���خاص العاديين في
الع���راق والمنطقة ..ربّم���ا تعلن بعض
ال���دول العربية الت���ي التري���د للعملية
السياسية العراقية النجاح والخروج من
هذا المس���تنقع ،وتحب أن ترى العراق
دولة هزيلة مفككة ،ال يعلو كعبها ثانية،
لتمارس دورها المعهود كما كانت سابقاً
بي���ن دول العالم ..من ه���ذه الدول دول
عربية جارة وبعيدة وأخرى دول اجنبية
جارة ،مثل هذه التوجهات مقبولة نوعاً
ما ،خاصة اذا كانت تأتي من اعترافات
بعض القادة في داعش المقبوض عليهم
على ايدي القوات العراقية ،وهم يذكرون

قطر أو الس���عودية أو تركيا أو اشخاصاً
من مكون عراقي بعين���ه لهم اتصاالت
ولهم أهداف في ه���ذا العمل ،بدافع من
تلك ال���دول ،ولعلّهم هم الوس���طاء في
كل مايج���ري ،لكنهم ف���ي الوقت عينه
ش���ركاء في العملية السياسية العراقية،
ويتقاض���ون رواتباً ضخمة من الخزينة
العام���ة للدول���ة العراقي���ة ،ويتمتعون
بامتيازات غي���ر قليلة ،ومنها الحصانة
الدبلوماس���ية والحصانة ضد التوقيف
باألمس خرجت علينا
والقاء القبض ..
ّ
المخاب���رات الروس���ية  ،FSBوهي
إدارة مكافح���ة االره���اب في KGB
س���ابقاً
وبتقارير ووثائ���ق مهمة ،تتهم
ٍ
بعض األطراف في العملية السياس���ية
العراقية ،وش���ركاء في العملية يلعبون
دوراً مهم���اً ومخرباً ف���ي العراق ،وهم
يمدون تل���ك الطغمة القاتل���ة باألموال
والعتاد ،وهم ش���ركاء ووسطاء في كل
هذا الذي يجري ف���ي العراق  ،وركزت
تل���ك الوثائق عل���ى الدور الت���ي تلعبه
المنطق���ة الكردية في هذا االتجاه ،وهي
الالعب األول كم���ا تصف ُه تلك الوثائق،
واصب���ح وس���يطاً في اس���تالم األموال
القادمة من الخارج ،والتي تودع في احد
البنوك التابعة ألحد االشخاص المهمين،
ولعائل���ة أيضاً مهمة ،تتب���وأ المناصب
العليا السياسية في شمال العراق ،تبعث

تلك األموال الى هذا البنك الوسيط الذي
يأخذ لقاء هذا العمل أجراً كوس���يط مثله
مثل أي بنك يتعامل بالكومشن ،ويرسل
تل���ك األموال الى ق���ادة داعش ،لتوزع
حس���ب ما يريدوه هم ..أمّا األموال التي
تأتي م���ن الممولين الع���رب ،فهي تمر
عل���ى بعض ال���دول األقليمية المجاورة
للع���راق ،وبالتحديد تركيا ،وتركيا أيضاً
بدوره���ا ترس���ل تلك األم���وال الى ذلك
لتحول ثانية
البنك في ش���مال الع���راقّ ،
لقاء عموالت وأج���ور مصرفية ،تفوق
ما تتعام���ل بها بعض البن���وك األخرى
التي تلع���ب دور الوس���اطة في تحويل
األموال الى األش���خاص والشركات في
العالم والمنطق���ة ..التمويل اآلخر الذي
تزود ب���ه تل���ك العصابة بالس���يارات
والعتاد ،فهي تقع على عاتق تركيا كما
تصفها الوثائق فهي تش���تري السيارات
نوع البيكب الياباني���ة الصنع ،بالمدافع
الرشاش���ة وبع���ض النواظي���ر االليلية
واالجهزة الخاصة بالمعركة،عن طريق
تركيا وأيضاً أموال ه���ذه العجالت هي
األخرى ،تأت���ي بتمويل عربي وخارجي
وترسل األموال عن طريق البنك الكردي
مرة أخرى ..طبعاً،هذه الوثائق والحجج
المدعوم���ة وبالص���ور كم���ا يقول���ون
مس���ؤولة عنها تلك المؤسسة الروسية
العريق���ة في هذا المج���ال ،والتي تعتبر

اليوم م���ن أقوى وأعرق المخابرات في
العالم ولها اذرع اخطبوطية في كل العالم
حتى ف���ي امريكا واالح���داث هذه التي
تعلنها ألول مرة المخابرات الروس���ية،
فيها رس���ائل جداً مهمة ألطراف النزاع
وخاص���ة الحكومة العراقي���ة التي هي
اليوم من اضعف الحكومات في المنطقة
بل وأكثرها هزالة وضعف ،وال تستطيع
حتى ان تدافع عن حماية نفسها ،وليس
لها س���لطة على ش���ركائها السياسيين
الذين يجلسون معها على نفس الطاولة
لحكم العراق وأيضاً رس���الة لش���عوب
المنطقة ،وخاصة الشعب العراقي الذي
دروب مظلمة ،ال
هو أيضاً يس���ير ف���ي
ٍ
يعرف كيف يساند حكومته التي انتخبها
وال���ذي أتى بها الى دفة الحكم وال يفكر
إلاّ
بأم���ور ال تبن���ي دولته المس���تقبلية
ٍ
ألبنائ���ه .الكثير من الحقائق تكش���فها
المخابرات بعد م���رور وقت يق ّدر بربع
قرن ،لك���ن المخابرات الروس���ية بين
فترة وأخرى ،تخرج بوثائقها على المأل
علّها تريد أن تفضح االدوار المشبوهة
صراع دائم
لبعض الدول الت���ي هي في
ٍ
معها ص���راع المصالح ،ولع���ب أدوار
البطولة ،حفاظ���اً على اس���تراتيجيتها
التي كانت سابقاً تتسيد وتفوق الوجود
االمريكي في اوروبا الش���رقية والشرق
األوسط ،بعد أن تفككت القبضة الحديدية

تب���دو خي���ارات الع���رب (
األربعيي���ن – المذاهب األربع
اإلس�ل�امية) في العراق اليوم
بالغة الصعوبة ،بين مشروع
طائفي ،يهدف إلى استئصالهم
وإبادته���م ،وتنظي���م متطرف
يصادر قرارهم ويهيمن على
مناطقهم ،ويص ّدر للعالم صورة
مشوهة عنهم ،ومجتمع دولي
ص���مّ آذانه وأغلق عيونه عن
مآس���يهم واآلمهم ،وجمهور
مش���تت ضائ���ع وش���به فاقد
لألمل ،وفي خضم هذه الرؤية
المعتمة والش���ديدة الضبابية،
تبرز الحاج���ة الملحة لوجود
منظوم���ة ديني���ة وسياس���ية
واجتماعية يلتجأ إليها العرب
( األربعيون) ،تمثل تطلعاتهم
وآماله���م وتقوده���م نحو ب ّر
األم���ان ،بع���د أن ت���م تفتيت
العديد من محاوالت بناء إطار
مرجع���ي لهم عبر الس���نوات
الفائت���ة م���ن قب���ل الحكومة
وأحزابها الموالية لنظام الولي
الفقيه ،ويبدو اليوم إن هنالك
مالمحاً ب���دأت تتش���كل لهذه
المنظومة عبر عمل مؤسسي
في مجاالت مختلف���ة ،وقادة

بدأوا في التصدر لحل األزمة
( األربعيّة) به���دوء وروية،
بعيداً عن طنطنة الش���عارات
والوعود غي���ر الواقعية .إن
م���ا يحتاجه أهل ( األربع) في
الع���راق اليوم ه���و أكثر من
مجرد إعادة بع���ض الحقوق
الت���ي تعط���ى ّ
كمن���ة وتفضل
عليهم ،أو تش���كيل مزيد من
الصحوات التي ال تعدو كونها
ديك���ورات وبيادق ش���طرنج
بيد المليش���يات ( الجعفرية –
المذهب الجعفري اإلسالمي)
التي هيمن���ت حتى على قرار
الجي���ش وباق���ي األجه���زة
األمنية ،أو تعيي���ن مزيد من
وزراء ش���كليين (ال يحل���ون
وال يربطون) كما يقال شعبياً،
كل ه���ذا ربم���ا كان مطلوب���اً
في وقت ما ،وربّما س���يكون
ضروريا في المستقبل ولكنه
ال يكف���ي ،لقد كان���ت تجربة
النخ���ب والقيادات ( األربعيّة)
عبر أكثر من عقد مع األحزاب
(الجعفرية) ومليشياتها بالغة
الصعوبة والمرارة ،وال تدعو
للتفاؤل أبداً ،حيث كانت تقف
دائم���اً بالضد م���ن ظهور أي

وراثة األخطاء ..لماذا!؟

قان����ون الوراثة ،الذي ج����اء به (مندل)،
حقق نجاحاً عظيماً ،خصوصاً مع ساستنا
األذكياء! ولم ينف����ع معهم القول العربي
جحر مرتين!
المأثور :اللبيب ال يُلدغ من ٍ
ففي س����ابق ٍة خطيرة ،قام رئيس الوزراء
العراقي والقائد العام للقوات المس����لّحة،
بإطالق بداية الحملة العس����كرية لتحرير
األنبار ،وذل����ك من قاعدة(عين األس����د
العس����كرية) من دون التش����اور مع قادة

الحشد الش����عبي ،أو طلب مشاركتهم في
هذه المعركة! وال ندري أن كان ما حصل،
مباشر من الجانب األمريكي ،أي
بسبب
ٍ
ٍ
بمعنى أن الجان����ب األمريكي طلب ذلك،
���بب رفض زعماء عشائر األنبار،
أم بس� ِ
مش����اركة الحش����د الش����عبي ،كما ت ّدعي
بعض وس����ائل اإلعالم!؟ إن ما يجري
اليوم في األنبار ،قد يخفى على كثير من
ً
فضال عن الساسة المنغمسين
الش����عب،

جميل عودة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

بمبادرة منه ش����رط الحصول على إذن
من القض����اة ،كما يمك����ن فتح تحقيق
بطلب من مجلس األمن ،وهذه اإلمكانية
األخيرة تعد الحل الوحيد لكي يش����مل
اختصاص المحكم����ة دولة غير عضو
في اتفاقية روما ،اس����تخدمت في حال
ليبيا والسودان فقط»،وبالتالي ،يمكن
أن تنظ����ر المحكمة الجنائي����ة الدولية
بالجرائم التي ترتكبها الس����عودية ضد
اليمن في الحاالت التالية:
 -1إحال����ة ملف اليمن إل����ى المحكمة
الجنائي����ة الدولية من مجلس األمن في
األمم المتحدة.
 -2أن تمنح اليمن (الحكومة اليمينية)
طواعية االختصاص القضائي للمحكمة
الجنائية الدولية لحاالت معينة فقط.
 -3أن تنض����م اليمن للمحكمة الجنائية
الدولية من خ��ل�ال االنضمام إلى نظام
روما األساسي.
في الحقيقية ،سواء تمكنت المنظمات
اليميني����ة المعنية بانته����اكات حقوق
اإلنس����ان في اليمن من إقناع المحكمة
الجنائية الدولية بالجرائم التي ترتكبها
الس����لطات الس����عودية في اليمن أم ال،
فإن على اليمنيين والمنظمات اليمنية
القيام باآلتي:
 -1رص����د الجرائ����م الت����ي ترتكبه����ا
السلطات السعودية وقواتها في اليمن،
وتوثيقها ونش����رها على نطاق واسع
م����ن خالل األرق����ام والمعطي����ات على
األرض ،ألن من ش����أن هذا الرصد أن

يحدث تغييراً على المس����توى الوطني
والدولي ،ويعط����ي انطباعاً مغايراً لما
يحاول السعوديون تسويقه للرأي العام
العالمي.
 -2عقد المؤتمرات والندوات وورش
العم����ل عل����ى المس����تويين المحل����ي
والدول����ي ،للتعري����ف بالجرائ����م التي
ارتكبتها القوات الس����عودية في اليمن
ض����د اليمنيي����ن المدنيين والمنش����آت
اليمنية.
 -3تش����كيل ف����رق عم����ل وطنية من
المنظمات اليمني����ة قانونية وإعالمية،
مهمتها التنس����يق والتواصل والتعاون
م����ع المنظم����ات الدولية الت����ي تعنى
بمهم����ة توثيق االنته����اكات والجرائم
التي ترتكبها الس����لطات السعودية في
اليمن.
 -4تش����كيل محاكم وطني����ة تبدأ على
الفور بالنظر في الجرائم التي ارتكبتها
الح���� ّكام الس����عوديون ومحاكمته����م
محاكم����ة عادل����ة -ولو غياب����ا  -ألن
المحاك����م الدولي����ة ليس����ت ً
بديال عن
القضاء الوطني.
مع ذلك حتى ول����و تأخرت محاكمات
���ي الح����رب الس����عوديين ،فإن
مجرم� ّ
المستقبل س����وف يحكي لألجيال ،كيف
ّ
إن النظام الس����عودي قد ارتكب أبشع
الجرائ����م بح� ّ
���ق اليمنيي����ن األبرياء،
وس����تظل دم����اء األطف����ال والنس����اء
تالحق آل س����عود مثلم����ا تالحق دماء
الفلسطينيين الصهاينة المجرمين.

حمزة الجناحي
للمملك���ة المتحدة ،وأمري���كا في بعض
ال���دول مثل إي���ران لتعود روس���يا هذه
المرة ،وهي تح���اول أن تثبت وجودها
في المنطق���ة ثانية بمخابراتها ووثائقها
الفاضحة وغير آبهة بالنقد واللوم ،ولو
فرضن���ا إن تلك الوثائق المعلنة من قبل
المخاب���رات الروس���ية صحيحاً أو حتى
خطأ ،فإن الكرة اآلن في ملعب الحكومة
العراقي���ة الت���ي تمتلك العش���رات من
االسماء والمؤسسات البوليسية األمنية
والمخابراتية واألمن الوطني وموزعة
حس���ب المناطق الوس���طى والجنوبية
والش���مالية عليها اآلن ،أن تتحرك تلك
الحكومة وترس���ل مبعوثيها الى روسيا
للتأكد من ه���ذه االدع���اءات ،ومعرفة
الحقائق لمواجهة ش���ركائها السياسيين
ف���ي العملية الذي���ن افرغ���وا الخزينة
العراقي���ة من مواردها ،وبنوا قصورهم
وفنادقهم وبنوكهم تعمل وسيطة وتمول
اع���داء الع���راق وابناء الع���راق الذين
يومياً يموتون منهم العشرات على ايدي
عصابات داعش االرهابية ،ودون وازع
من ضمير ولهم م���ن النواب والوزراء
ح ّكامًا عل���ى هذا البلد الذي يعيش اليوم
بقدرة قادر ،وبنوايا الرجل الطيب الذي
يترك كل شيء الى اهلل والمجهول دون
ان يعمل على التصدي لتلك المؤامرات
الت���ي تحاك له يومي���اً ومن على ارضه

سليم الجبوري  ..هل يتجاوز
محنة قيادة العرب األربعيين ؟
رمز قيادي ( أربعي) يمكن أن
يقود جمهوره ويش��� ّكل رقماً
في المعادلة السياس���ية ،عبر
التسقيط واألغتيال المعنوي،
ً
فضال عن التصفيات الجسدية
الواس���عة الت���ي طالت اآلف
النخب المدنية والعس���كرية،
عقِ���ب االحت�ل�ال وس���نينه
العجاف ،وهكذا انتهت تجارب
ط���ارق الهاش���مي ،وعدنان
الدليمي ،ورافع العيس���اوي،
وأحم���د العلوان���ي ،وغيرهم
الكثي���ر من قي���ادات الصف (
األربع���ي) األول عب���ر تلفيق
ّ
التهم والقضايا ،س���يّما المادة
( 4إره���اب) المحببة ألحزاب
(التش���يع) السياسي ،هذا عدا
عن ش���خصيات أخ���رى في
التراتبية السياسية واإلدارية
لألحزاب والقوى ( األربعيّة)
كمحمد الدايني وليث الدليمي
وحس���ين الزبي���دي وع���ادل
الزوبع���ي ونج���م الحرب���ي
وغيره���م الكثي���ر ،وكان���ت
عمليات التصفية هذه بأشكالها
المختلف���ة تت���م تح���ت مرأى
ومس���مع العالم كل���ه  ،دون
وجود أي حصانة حقيقية لتلك

و( األربعيي���ن) لم يعد يثقون
به ،وال ب���آل النجيفي كلهم،
وليتوقف النجيفي عن عرقلة
دور السيد س���ليم الجبوري
وغيره من القيادات الش���ابة
 ،وأن ال يس���هم في انشقاق
الص���ف ( األربع���ي) وليف ّكر
بأهل���ه وابناء محافظته ،وما
آلت اليه اوضاعهم ،بس���بب
القيادة الفاشلة له وللمطلك،
وتصدرهم للعمل السياس���ي
دون وعي.

ومن بي���ن يديه يفقد ابنائه .ال اعتقد إن
الحكومة العراقية تخسر شيئاً أو تخشى
أن تخس���ر شيئاً فهي حكومة قد خسرت
كل ش���يء وأي ثورة ف���ي التعامل بقوة
وحزم ض���د العابثين بأمنه���ا الوطني،
سواء من الداخل أو الخارج ،ال يجعلها
تخس���ر ما تخش���اه ،وهناك الكثير من
الوس���ائل ،واضعف تلك الوس���ائل هو
التعام���ل بالمث���ل أو اذا كان هذا األمر
هو أيضاً غي���ر ممكن العمل به ،فممكن
الرجوع الى الش���عب العراقي ،وتطلب
منه المس���اندة والوق���وف بوجه هؤالء
وطردهم وإيقاف المكاس���ب عنهم ،وإلاّ
من غير الممكن ان يتعامل ش���ريك بقتل
ّ
ب���كل خيرات هذا
الش���عب ،وهو يتمتع
الوطن  ..الرابط
https://www.facebook.co
m/100005796847554vide
os/393239177545974/?fr
ef=nf

لؤي المحمود

الش���خصيات ،رغم اشتراكها
في العملية السياس���ية وثقلها
الجماهيري ،واليوم تبدو ذات
المشكلة قائمة ،وهو ما يضع
المتصدرين للعمل السياس���ي
األربعي) في
م���ن المك���ون (
ّ
إحراجات وامتحانات عسيرة
أمام جمهورهم الذي انتخبهم
بُغي���ة تحقيق إنج���از حقيقي
يمثلهم ،ولرفع الظلم واإلقصاء
عنه���م ،فأصبح السياس���ي (
األربع���ي) يتردد كثي���راً قبل
الدخ���ول ف���ي أي ن���زاع أو
مماحكة مع نظيره ( الجعفري)
المسنود مليشياوياً وحكومياً،
لئال يكون مصيره كس���ابقيه
بي���ن المعتق���ل أو المنفى.هذا
الع���بء الكبير وال���ذي ينوء
بحمل���ه كواهل سياس���يين ال
تس���ندهم ٌ
دول خارجي���ة ،أو
إقليم داخل���ي يلوذون به حين
اس���تهدافهم ،يجع���ل مهم���ة
تش���كيل أي قي���ادة ( أربعيّة)
في الوقت الحالي صعبة جداً،
وتحتاج إلى الكثير من الصبر
والتأن���ي والتحل���ي بالحكمة،
ألن الخص���وم شرس���ين وال
يتوان���ون عن البط���ش بمن

يخالف نهجهم أو ال يسير في
ركابهم ،مهما كانت مكانته أو
منصبه ،وقد ثبت أن الحصانة
السياسية الممنوحة لألعضاء
( األربعيي���ن) ف���ي مجل���س
النواب أو نظرائهم في أجهزة
الدول���ة المختلف���ة ش���كلية،
وقت
وقابل���ة للخرق ف���ي أي ٍ
تقرر المليشيات فيه ذلك ،لذا
فقد أصبح م���ن الواجب على
من يتصدر العمل السياس���ي،
ً
ممثال عن العرب ( األربعيين)
في المرحل���ة القادمة ،تكوين
نوع من الحصانة واإلس���ناد
الش���عبي ،عب���ر التواصل مع
جمهوره وتقوية تمثيلهم في
مؤسسات الدولة كافة ،وتعزيز
ال���دور الروح���ي والمعنوي
للمرجعي���ة ( األربعيين) التي
تش���كلت ممثلة ف���ي المجمع
الفقهي لكِبار العلماء ،والذي
بدأ يش���ق طريقه عبر مواقف
قوية وصادق���ة في العديد من
القضاي���ا ،كان آخره���ا إغاثة
النازحي���ن  ،وتوفير المأوى
له���م ،بع���د أن تخل���ت عنهم
الحكوم���ة وأجهزتها ،ويبدو
ال���دور الذي يقوم ب���ه اليوم

رئيس مجلس النواب الدكتور
ً
ممثال للوجه
سليم الجبوري،
الجدي���د للقي���ادة والزعام���ة
( األربعيّ���ة) ش���ديد األهمية
والحساس���ية ف���ي ظل وضع
سياسي وأمني ملتبس ،وحرب
تأكل األخض���ر واليابس ،وال
تبدو هذه المهمة س���هلة على
اإلطالق ،رغم رسائل التطمين
الكثيرة التي يبعثها الجبوري
دائم���اً ع���ن ض���رورة تقوية
مؤسس���ات الدول���ة وتحقيق
العدالة السياسية واالجتماعية
الغائب���ة ف���ي مجتم���ع تتحكم
في���ه المليش���يات والعصابات
المسلّحة.
ربّما تس���تغرق هذه المهمة
س���نوات ع��� ّدة ،ول���ن تم���ر
بسهولة مع وجود ش ّد وجذب
بطع���م الدم ونكه���ة البارود،
ومع تع���دد المش���اريع التي
تطرح على الس���احة يوماً بعد
آخ���ر ،في بلد يع���د الخاصرة
األكث���ر رخاوة ف���ي المنطقة،
ّ
وإن م���ا يمي���ز الجبوري تلك
المؤه�ل�ات الت���ي يحملها من
طابع اكاديمي علمي ،
وشخصية توافقية  ،واستناد

إلى الحزب اإلسالمي الذي ظل
وعلى الرغم من كل ما مر ب ِه
صامداً بوجه الرياح ومايزال
يم���ارس دوره ،وينهض بعد
كل محن���ة  ،وعب���ر حضوره
السياسي في مجلس النواب،
ومحاول���ة صن���ع ن���وع من
التوازن بين الكتل المتصارعة،
ودوره اإلجتماع���ي والثقافي
المتمثل في رعايته وتواصله
م���ع المبدعي���ن والمثقفي���ن
من كافة األوس���اط ،وس���عيه
إلغاثة المنكوبي���ن من أبناء
مدن ضربته���ا زالزل الحرب
وخرائبها ،ويس���عى الدكتور
ً
ممثال
س���ليم الجبوري ليكون
قوياً ليس لـ ( األربعيين) فقط،
بل لملء فراغ في منصب كان
ً
مح�ل�ا للن���زاع والتجاذب مع
رئاس���ة الوزراء ف���ي الدورة
الس���ابقة ،وآن ل���ه أن يصبح
ً
ممثال حقيقياً لتطلعات الشعب
وبلس���ماً لجراحه ،وربّما لن
يتحقق هذا بس���هولة ويسر،
وربّم���ا س���ينتظر الجمه���ور
ً
طويال ،لكن المهم في كل هذا
إن صافرة البداية ،قد انطلقت،
والخطوة األولى قد ابتدأت.

حيدر حسين سويري
ف����ي ملذاته����م ،لكنه ال يمك����ن أن يخفى
على م����ن يعيش الح����دث ،ويتابع ُه عن
كث����ب ،فما حصل في األنبار ،هو نفس����ه
ما حص����ل في الموصل ف����ي  6/10من
العام الفائت ،فقد ّ
غش����ت قيادات الجيش
���ر
قائدها(العب����ادي) ،بتقديمه����ا لتقاري� ٍ
عسكرية ليست صحيحة أو دقيقة ،حول
األستعدادات للجيش والشرطة اإلتحادية
من ناحية العدة والعدد ،ولوال لطف الرب

ورعايته ،لمنينا بهزيمة نكراء وأنتكاسة
أُخرى! العب����ادي ،في خطاب����ه األخير،
كان يريد طلب اإلس����تقالة ،والتنحي من
منصبه ،وبان على مالح وجهه وصوته
ذلك ،لك� َّ
���ن ما حصل خل����ف الكواليس،
وقبل دخوله المؤتمر الصحفي وصعوده
منبره ،ت ّم لقائه ببعض الصالحين ،وممن
يداف����ع عن العراق ،بكل ما أُتي من قوة،
جعل العبادي يتراجع عن قراره.

أن����ا ال أدري م����اذا حصل بالضبط ولم
ُ
أك حاض����راً ،ولكني أس����تقرئ الحدث،
فالعبادي أدرك حجم خط����أه في تجاهله
قيادات الحشد الشعبي ،كذلك طمأنته تلك
القي����ادات ،بأن الوضع تحت الس����يطرة،
وال نفع من تنحيه في هذا الوقت ،بل قد
يكون ضرره أكثر من نفعه ،واألعتراف
بالخط����أ وتدراك����ه فضيلة،الي����وم وافق
مجل����س محافظة األنبار على مش����اركة

الحشد الش����عبي في المعركة الحاسمة،
وه����ذا المجلس ه����و الممث����ل المنتخب
الرسمي ألبناء المحافظة وال يحق ألحد
أياً كان أن يعترض بعد ذلك.
بقي شئُ ..
نحن ال نشكك بقدرات الجيش،
ولكنن����ا نعتقد بأن ُه مخترق من قبل بعض
النف����وس الضعيف����ة ،واألنتهازية التي
ال تهمها س����وى مصالحها ،الش����خصية
الضيقة.

