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وأنا اقرأ كتابا صدر مؤخراً يحمل عنوان )أزمة العراق سيادياً( من معهد العلمين للدراسات العليا في النجف 

السبب المبادر للبدء به األشرف وملتقى بحر العلوم، تلمست حرص الدكتور )ابراهيم بحر العلوم( ان يكون 

واستكتب مثقفين واساتذة جامعة مختصين  2003وانجازه، حيث استنطق رؤساء مجالس وزراء ما بعد العام 

في الشأن السياسي العراقي، فعقد ندوات وصبر على استجابات وعدم استجابات إليجاد اجابات منطقية ال 

 .ضعيفة وال وقحة عن سؤال السيادة انشائية، وواقعية ال مثالية، وُشجاعة ال خجولة وال

عبد المهدي( على  –العبادي  -المالكي  –الجعفري  –في أجوبة السادة رؤساء مجالس الوزراء )عالوي 

التوالي وجدنا الكثير من الكالم الصح والقليل من الفعل، الذي يحتاج الى الكثير من االستزادة والتسمين بدليل 

ً ان معضلة السيادة ما زالت قائ  .مة، والكتاب الذي اشرنا اليه سماها )أزمة( العراق سياديا

سيادة بال ديمقراطية ونعم ايضا ال ديمقراطية بال سيادة وتلك األطروحة )المالزمة بين االستقالل  نعم ال

والديمقراطية( غابت عن العقل السياسي والممارسة السياسية ألغلب زعامات دول المنطقة منذ بداية القرن 

ين حتى يومنا هذا، ألنهم حتى نهاية القرن العشرين انشغلوا فقط بالسيادة )التحرير واالستقالل( على العشر

حساب الديمقراطية لشعوبهم، وعند نيل االستقالل من االستعمار الخشن القديم انشغلوا منذ بداية القرن الحالي 

 .لجديدبالديمقراطية، من دون السيادة في التعامل مع المستعمر الناعم ا

نعم ان زمن السيادة ال بد ان يبقى سرمديا ابديا كما هو زمن الحرية والتحرر من الخوف، ويتوهم من يعتقد ان 

زمن السيادة )االستقالل( قد ذهب وتالشى، واألكثر وْهما من يعتقد ان عدم امتالكه السيادة يدعوه الى عدم 

ينشغل بها، ولكن من ال يمتلكها ويعلن ان زمنها  أدق اليحتاجها او بعبارة  الحاجة لها، ربما من يمتلكها ال

انتهى او ان العولمة المتوحشة تجاوزتها فهو أما أن يكون مفرطا في التهور وليس شجاعاً أو أن يكون مفرطا 

 .في الجبن ال خجول

نجز ما كتبه أردنا في هذه الوقفة عند سؤال السيادة وأزمتها في هذا الكتاب ان نطالب السيد الكاظمي بأن ي

 .وتمناه رؤساء مجالس الوزراء السابقين لسؤال السيادة المتالزمة مع الديمقراطية

 

 

 

  


