
السبت 7 نوفمبر 2009   5محليات
خالل ندوة بعنوان »التأثيرات اإلقليمية لالنتخابات البرلمانية العراقية« بجمعية الصحافيين

علوي: الكويت لم تكن يومًا عراقية وإستراتيجية درء األذى عالجت آثار االجتياح

الراشـد: العــراق بحاجـة لجيل جديد يقبــل بالكويت ككيان مسـتقل بعيـدًا عن أطماع الضّم

 أسامة دياب
عبر املدير املالي جلمعية الصحافيني الزميل 
عدنان الراشد عن س����عادته باستقبال املفكر 
والكاتب الصحافي د.حسن علوي، خالل الندوة 
التي عقدتها اجلمعية مساء أمس األول حتت 
عنوان »التأثيرات اإلقليمية لالنتخابات البرملانية 
العراقية«، ليطلع احلضور على رؤيته للمرحلة 
املقبلة من تاريخ العراق وأهم املستجدات على 
ساحته ومستقبل عالقاته بدول اجلوار، مشيرا 
للق����اءات املتعددة التي جمعته مع علوي قبل 
سقوط نظام صدام حس����ني وبعده، الفتا إلى 
أن احلديث مع علوي ممت����ع وإن كان أحيانا 

مثيرا للجدل.
 في البداية استهل الكاتب الصحافي واملفكر 
د.حسن علوي حديثه مؤكدا على أن الكتابة في 
موضوع خليجي مغامرة كبرى ولوال تاريخه 
الطويل مع الكويت ما جترأ على حتدي الناس 
في مختلف وسائل اإلعالم، موضحا أن الكويت لم 
تكن يوما عراقية ومحاوالت ضمها ليست عمال 
وحدويا بأي حال من األحوال، مشيرا إلى أنه 
والكويت صديقان منذ أن كان في معسكر االعتقال 
عام 1961 في الثكنة العس����كرية بجلوالء التي 
بنيت عام 1936 وحولت في زمن الرئيس العراقي 
عبدالكرمي قاسم إلى معسكر اعتقال للشيوعيني 

والبعثيني والقوميني والرجعيني.

حدود العراق

وأوضح علوي أن حدود العراق التاريخية 
تنتهي عند مصب نهري دجلة والفرات في اخلليج 
حيث لم يكن شط العرب قائما عند السومريني 
والبابليني، والعراق اإلسالمي الذي فتحه عمر بن 
اخلطاب والذي سمي بأرض السواد تنتهي حدوده 
عند اخر نخلة بالفاو ويبدأ بعد إقليم اجلزيرة 
الذي له طبيعة طبوغرافية مختلفة، مبينا أن 
العراق احلديث تشكل مبذكرة رفعت للرئيس 
ويلس����ون عام 1919 ولم تكن األمم املتحدة وال 
عصبة األمم موجودة آن ذاك وقدم ويلسون 14 
بن���دا حلق تقرير املصير وكت���ب علماء الشيعة 
مذكرة لويلس���ون يطالبون باستقالل الع���راق 
وانفصاله����م من البص��رة للف���او ولم يذكروا 
الكوي��ت بالرغ��م م�����ن أنها كانت موج���ودة 
آن ذاك كم�������ا خلت اخلرائ���ط الت���ي أعدته��ا 
األحزاب التي ش����كلت قب���ل االستقالل من أي 
ذكر للكوي����ت فهل كان هؤالء خونة تنازل���وا 
عن أرضهم للكويتيني حي���ث خلت خرائطهم 
من الكوي��ت؟ كما خال خطاب العرش األول في 
مجلس النواب العراقي ف���ي يونيو عام 1925 من 
أي ذك���ر للكويت فهل كان امللك فيص��ل خائنا 

هو االخر ليتنازل ع���ن أرضه للكويتيني؟

ولفت إلى ان محاوالت االستيالء على الكويت 
نتاج ثقافة نازية نقلها السفير األملاني في زمن 
امللك غازي جهوبه وكان امللك ثمال حينما أتخذ 
قرارا باحتالل الكويت، مشيرا إلى أن املطالبات 
الهزلية الكاريكاتيرية لعبدالكرمي قاسم بضم 
الكويت وما س����مي وقته����ا بالوحدة الوطنية 
كانت محض نكاية بالرئيس املصري السابق 
جمال عبدالناصر، موضحا أن صدام حسني قال 
له ان دولتني ال ميكن أن يكون معهما حس����ن 
جوار سورية التي تعمل باسم حزبهم البعثي 
والثانية هي الكوي����ت التي هي لنا وكان ذلك 

عام 1976.
وشدد على أن مشكلة الكويت أنها عاجلت 
آثار االجتياح ولم تعالج مشكلة وثقافة الضم 
ذاتها ألن إس����تراتيجيتها قائمة على مبدأ درء 
األذى، الفتا إلى أنه عرض خالل زياراته املعلنة 
وغي����ر املعلنة للكويت الى ضرورة خلق نوع 
من الش����راكة بني البلدين ووضع برامج لدعم 
العالقات املستقبلية بينهما، وبني أن فكرة ضم 
الكويت أصبحت شعبية في العراق بعد صدام 
حسني، مش����ددا على ضرورة أن يكون رفض 
الكويت إلخراج العراق من البند الس����ابع من 
خالل قنوات س����رية بعيدا عن تهييج الشارع 

ضد الكويت وترسيخ فكرة الضم.

انتخابات العراق مدولة

وأشار إلى أن االنتخابات في العراق مدولة 
تستخدم القبيلة واملذهب واحلزب وااليديولوجيا 
وس����ائل للوصول لقبة البرملان، الفتا إلى أن 

االنتخابات »املعشرة« اسلم عاقبة وأنقى نفسا 
م����ن االنتخابات »املدولة« إذ اإلرادة في األولى 
تبقى محلية لكنها في الثانية تخضع إلرادة دول 
وهنا تكمن خطورة هذه االنتخابات، موضحا 
أن االنتخابات العراقية هذه املرة ستكون نزيهة 
ولن يطعن بنزاهتها إال اخلاسر، مشيرا الى أن 
أجمل ما فيها سيكون أنها مفتوحة فيما كانت 
االنتخابات في الدورة السابقة مقّنعة، ال يعرف 
الناخب شيئا عمن سينتخبه وذلك للترويج 
األعمى لقوائم ش����يعية وأخرى سنية وأخري 
كردية. وشدد على أن العراق محاط بست دول 
هي إيران والكويت واململكة العربية السعودية 
واألردن وس����ورية وتركيا وبالطبع تتفاوت 
أدوار هذه الدول ومدى تأثيرها في االنتخابات 

العراقية القادمة. 
 واستعرض علوي استراجتيات دول اجلوار 
في العراق موضحا أن اإلستراتيجية السعودية 
تشترك مع اإلستراتيجية الكويتية في كونهما 
تأخذان مببدأ االحتراس إلى حد املبالغة. كما 
أن اململكة العربية الس����عودية لم تساعد أي 
تكتل أو حركة سنية في العراق بسبب خوف 
السعودية من االجنراف إلى مواجهات طائفية، 
فقد يس����تعني بها الس����ّنة ويستعني الشيعية 
بإيران فيتواجه البلدان عس����كريا في العراق، 
وهذا أمر تتجنبه الس����عودية رغم الضغوط 

العربية والشيعية عليها.
وقال: لقد كتبت رسالة واحدة بنص واحد 
إلى كل من صاحب السمو األملكي األمير عبداهلل 
بن عبدالعزيز، ولي العهد الس����عودي آنذاك، 

وإلى املرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي 
خامنئي وأبلغتهما باحتمال حدوث صراع يراد 

منه جر بلديكما إليه.
وأضاف: في تلك الفترات أوعزت الواليات 
املتحدة لكتاب في محورها السياسي أن يتحدثوا 
عن اململكة باعتبارها البطل السّني، مؤكدا أن 
هذا اللقب لم يضر السعودية التي كانت أكثر 
دهاء من واضعيه، مما أدى بها إلى الرد بوسائلها 
الديبلوماسية الناعمة أنها ليست في معرض 

البحث عن البطولة.
وظن أن اململكة أوف����ت ملوقفها في جتنب 
االقتراب من املس����الة العراقية مع أنها طرف 
أساس����ي وقد دخلت احل����رب وحتملت كلفة 
احلرب عن احتالل الكوي��ت واس����تقبلت قادة 
عراق��يني، لكنها س����رعان ما توص���لت إل��ى 
حل بإرس����ال هؤالء من رفاق��ي املتآمرين إلى 
بريطانيا للحص������ول على جلوء واقامات مع 

استم��رار الدعم السعودي لهم.
ولفت ال����ى ان دور اململكة في االنتخابات 
احلالية يبدو متواضعا للغاية، رمبا ألنها لم جتد 
التيار الذي ميكن أن تعطيه ثقتها، مشيرا إلى 
أنه بالرغم من محاوالته املستمرة جلعل اململكة 
تدعم احلركة املدنية، إال انه لم يحصل على وعود 
سعودية، وإن كانت السيادة السعودية متيل 
إلى رؤية طبقة سياسية مدنية حتكم العراق 
الن احلكم الديني يعيدها إلى صراع طائفي ال 
تريد أن تكون طرفا فيه، مؤكدا أن االستراتيجية 
السعودية بقيت شبه متفرجة حتى اآلن على 
حركة االنتخابات العراقية. ولفت إلى سذاجة 

اخلطاب العرب����ي في التعامل مع إيران، حيث 
تسطح إلى مستوى صبياني، وصرنا نسمع فيه 
عن فرس مجوس وكأننا إذا القينا هذه الصفة 

على خصمنا غلبناه وانتهى أمره.
وقال: ان حضارة العزلة تنمي القوى الذاتية 
للشعوب املعزولة واعتمادها على ذاتها القومية، 
ولهذا أقامت الصني هذا السور العظيم، أما إيران، 
فقد يكون سورها من نوع آخر وهي صعوبة أن 
يتعايش مع املجتمع الفارسي شعب آخر يأخذ 
ذات الس����مات، ولهذا فقد بقي األكراد في بالد 
فارس والعرب والبلوش والتركمان بعيدين عن 
التجانس االجتماعي، مؤكدا أن قوة إيران تكمن 
في عزلتها، موضحا أن الدعوة إلى حصارها تعد 

استجابة لشروط وجودها وجناحها.

تعدد المحاور

وأشار إلى اس����تخدام إيران لنظرية تعدد 
احملاور في عالقتها مع القوى االجتماعية والكتل 
السياسية في العراق، ويقضي هذا املبدأ بأن متد 
إيران من دعمها ومساندتها حملاور رمبا تكون 
متناقضة أو متقاتلة في العراق، مؤكدا انه من 
اخلط����أ وصف اإلعالم العربي إليران بالداع��م 

الرئيسي للشيعة فقط.
ورأى أن ع����ددا من املنظمات والعش����ائر 
والكتل السياسية السنية تتلقى دعما مباشرا 
من إيران، معتقدا أن سنة السلطة احلالية قد 
ال يأخذون أماكنهم في رئاس����ة اجلمهورية أو 
مجلس النواب دون مباركة إيرانية حتصل في 
بغداد أو في طهران. وبشكل عام فإن إيران هي 

)سعود سالم(جانب من احلضورد.حسن علوي متوسطا الزميلني عدنان الراشد وفيصل القناعي

الالعب األساسي اإلقليمي األول في العراق وال 
دولة أخ����رى حتتل حتى املركز الرابع في هذا 

التسلسل من دول اجلوار العراقي.
في معرض رده على سؤال طرحه من الرابح 
قال: االئتالف الشيعي انشق والتوافق السني 
انشق والتحالف الكردستاني انشق بظهور الكتلة 
الثانية التي حصلت على 30% من األصوات في 
برملان كردستان مبعنى أن قائمة شيعية كبيرة 
وس����نية كبيرة وكردية كبيرة لم تعد قائمة. 
متس����ائال: فهل س����يفتح املجال للتيار الثالث 
املدن����ي أن يتقدم بزخم الحتالل املراكز األولى 
في االنتخابات وهي نتيجة لو حصلت فسيسر 
بها زعماء العرب وملوكهم. أما بخصوص اثر 
االنتخابات البرملاني����ة العراقية على الكويت 
فأوضح علوي أن ذلك حزام النار قائال للحضور: 
سجلوا علي إذا استمر احلكم احلالي في العراق 
فسيلتهب العراق، ولن تبقى فيه مؤسسة قائمة، 
وستجدون ما جرى في األحد الدامي هو صورة 

ملا سيشهده العراق إذا استمر هؤالء.
متسائال عن موقف الكويت وجوارهم يحترق 
والبطالة تنتشر واملافيا تزدهر والتنظيمات 
الباطنية تتوسع، واعتقد أنها صورة سوداء، 
فاملنطقة لم تعد تتقبل حكما على هذا الغرار.

وأشار ملا قاله له موفق الربيعي مستشار 
األمن القومي العراقي منذ أسبوع في جلسة في 
بيروت ان الرئيس مبارك تساءل كيف تغيرت 
منابع دجلة والفرات كي����ف صارت تنبع من 
اجلنوب وان التضاري����س في العراق تغيرت 

واملنطقة ال تسمح بهذا.
وأس����تطرد قائال أقول لكم إذا كان الرئيس 
مبارك البعيد عن القضية العراقية توصل الى 
ه����ذه القناعة فماذا ع����ن الكويتيني ان يقولوا 

ويفعلوا والتضاريس سوف تتغير؟
وعلق الزمي����ل عدنان الراش����د على كالم 
علوي مؤكدا احلاجة املاسة خللق جيل عراقي 
جديد يقب����ل بالكويت ككيان مس����تقل بعيدا 
ع����ن أطماع الضم التي لها جذور تاريخية في 
نفوس العراقيني والتي هي بعيدة كل البعد عن 
الشرعية الدولية، داعيا إلى ضرورة معاجلة 
هذه القضية على أس����س موضوعية علمية. 
وردا على س����ؤال للزميل سامي النصف حول 
سيناريوهات االنتخابات العراقية القادمة وعن 
عالقة يونس األحمد بالتفجيرات األخيرة في 
العراق، أفاد علوي بأن عراق املستقبل يتعلق 
بنوعية احلكومة التي ستأتي وهويتها، نافيا أن 
يكون يونس األحمد خلف التفجيرات الفتقاره 
للقوة نظرا لضعف تنظيمه، مشيرا بأصاب��ع 
االته��ام لتنظي��م عزت الدوري والذي أع��لن 

عن مسؤوليته عنها.

يتقدمون  باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من
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بوفاة فقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والـدتــــهم
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