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حينما شـاهدتُ إعتراف اجلندي
األمـــريــكـي مـــايك بـــرايــزنـــر عن
ـأساويـة الـتي ادتـها الـتجـربـة ا
الـقــوات األمـريــكـيـة فـي الـعـراق
بحجة حتريـر العراق من النظام
الديـكتاتوري الـسابق أيقنت أنه
التـوجـد عـدالـة على وجه األرض
ي وكـل ســيــاسي عـــراقي أو عــا
أقصد أجنـبي يخاطب شعبه من
أن حــــكــــومــــتـه جــــاءت من أجل
الــشـــعب ورفـــاهـــيــتـه مــاهي إال
خـــــرافـــــة مــــؤســـــفــــة يـــــحــــاول
سؤولون أن يصنعوها خلداع ا
كن الشـعب الذي يحـكمونه وال
ألي أمه أن تــنـــهض إذا لم تـــثــر
كــشـعب من أجل بـنــاء مـسـتـقـبل
حـــقــيـــقي لـــكل من يـــســكـن تــلك
الـدولـة مهـمـا كـبـرت أو صـغرت.
وفـيــمــا يــلي تــرجــمــة ألعــتـراف
اجلــنــدي األمــريــكي وتــفــســيـره
ـفـهـوم الـعـنـصـريـة في اجلـيش

األمريكي .
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" إنـــــضـــــمـــــمت الى الـــــتـــــدريب
أألســـــاسي فـي عـــــيــــد مـــــيالدي
الثامن عشر عام 2001 عينت في
الفـرقة اجلـبـليـة العـاشرة . وفي
آذار مـن عــــام 2003 الــــتـــــحــــقت
ـنـتـشـر بـالـلـواء احملـمـول جـواً ا
في شــمــال الــعــراق . في بــدايــة
الـتـحاقي بـاجلـيش قـيل لـنـا بأن
العنصرية في اجليش قد إنتهت
ساواة  ,إرث التمييز وعدم ا
ـــحى وزال فــجـــأةً . من خالل إ
برنـامج سُـمي بتـكـافؤ الـفرص .
كنـا جنـلس في صـفوف إلـزامـية
ـــثل وكل وحـــدة كـــان فـــيـــهـــا 
لـبرنـامج تكـافؤ الـفرص لـيضمن

أن هـنـاك التـوجـد فـرصـة لـعودة
العـنصرية وكـنت أسمع عبارات
جــــديــــدة مــــثـل " رأس يــــرتـــدي
مـنـشــفـة " و " حـالب اجلـمـال " .
وأشــــــدهـــــا إزعــــــاجــــــا " زجني
الـصـحــراء " وهـذه الـكــلـمـات لم
تــأتِ من زمالئـي اجلـنــود ولــكن
ـــفـــرزة, من رؤوســـائـي رقـــيب ا
رقــيــبي األعـلى ,قـائــد الـكــتـيــبـة
وهكـذا ألعـلى سلـسـلة الـقـيادة .
ـفـردات العـنـصـريـة فـجأة تـلك ا
أصـبــحت مــقـبــولـة . أغــلب تـلك
الـكـلـمات الـعـنـصـريـة جاءت من
احملـــاربـــ في حـــرب اخلـــلـــيج
األولى حـيث كانوا يـستـخدمون
تـلك الـكـلـمـات حـيـنـمـا يـقـومـون
ــدنــيـ وهي بـأحــراق قــوافل ا
الـــــكـــــلــــــمـــــات الـــــتـي كـــــانـــــوا
يستعملـونها . تعمدت احلكومة
األمـــريـــكـــيــــة حتـــطـــيم الـــبـــنى
ــدنــيــة  ,تــفــجــيــر الــتــحــتــيــة ا
ــيــاه مــدركــ أنــهــا خــزانــات ا
ستقـتل مئات االالف من األطفال
. هـــذه كـــانت الـــكـــلـــمــات الـــتي
يـسـتـخـدمـهـا الـشـعب األمـريـكي
عـنـدما سـمـحـوا لهـذه احلـكـومة
أن حتـــاصــر الــعـــراق . هــذا قــد
ينساه العـديد من الناس ولكننا
لن نــنــســاه أبـدا . لــقــد عــلــمــنـا
مــؤخــرا أنـنــا قــتــلــنــا أكـثــر من
مـلــيـون عــراقي مــنـذ أألجــتـيـاح
لكنـنا في احلـقيقـة قتـلنا مـليون
عراقي في التـسعينات من خالل
احلــصــار والــتــفــجــيــرات الــتي
ســبــقـت أألجــتـيــاح لــذا فــالــرقم
احلـقـيـقي أعـلى بـكثـيـر . عـنـدما
وصـــلتُ الـى الـــعـــراق في 2003
تــعــلـــمت كــلــمــة جــديــدة وهــذه

الـكلـمة هي " حـجي " وحجي أي
الــعـدو . حــجي كـانت تــعـني أي
شــخص عــراقي لــيس شــخــصـا
معـينـاً قد يـكون والـدا أو معـلماً
أو عـامال . كـنـا قـد سـمـعـنـا هـذه
الــكـلـمـة طـوال مـشـروع " جـنـدي
هـم أن نفـهم الـشـتاء " لـكن مـن ا
مـن أين جـــاءت هــذه الـــكــلـــمــة .
بالنسبة للمسلم أهم شيء أن
يقـوموا بـاحلج الى مكة. ..احلج
..ومن يحج يسـمى حجيا . وهو

باد شرف كبير في ا
األسالمــيــة - الــلـقب األعــلى في
الـدين  –لـذا نـحن أخــذنـا أفـضل
سلـم وأعطـيناهم شيء لـدى ا
أســـوا شيء . لـــكن الـــتـــاريخ لم
يــبــدأ مــعــنـا فــمــنــذ نــشــأة هـذه
الـدولـة إسـتـخــدمت الـعـنـصـريـة
فــــيــــهــــا لــــتــــســــويـغ الــــتــــمـــدد
واألضطهاد فقـد كان األمريكيون
األصــــلــــيـــ يــــســــمــــون هــــمج
(البرابرة) وكان األفارقة يُسمون
بـــكل أنـــواع األشــيـــاء لــتـــبــريــر
األسـتعـباد . احملـاربون الـقدامى
في فـــيــتـــنــام يـــعــرفـــون كــمـــيــة
ستـعمـلة لـتبـرير تلك الكـلمـات ا
احلــرب األمـبــريـالــيـة لــذا كـلــمـة
حـجي كـنـا نـسـتـعـمـلـهـا في هذه
هـمة بالـتحديـد التي سأحتدث ا
عـنهـا . كنـا قد سـمعـنا مرارا عن
ـداهمات وكسر أبواب مختلف ا
لكن بـيـوت الـناس وتـفـتـيـشـها  ,
ـهمـة كـانت نوعـا مخـتلـفا هذه ا

داهمات . من ا
لـم أحــــصـل إطالقـــــا عــــلـى أيــــة
إيـــضـــاحــات بـــخـــصــوص تـــلك
األوامـر فـقــد  إبالغـنـا أن هـذه
ـنـازل خمـسة أو اجملـمـوعة من ا

ســتـة مــنــازل قــد أصــبـحت اآلن
ملـكية اجلـيش األمريكي وعـلينا
أن نــدخل وجنـبــر تـلك الــعـوائل
ـــغـــادرة . دخــلـــنـــا تـــلك عـــلـى ا
نـازل وأبلغنـا العوائل أن هذه ا
نازل لم تعد منازلهم . لم نقدم ا
لـــهم أي خـــيـــار وال مــكـــان آخــر
يـــذهــبـــون إلــيه وال تـــعــويض .
كـانـوا مـذهـولـ جـدا وخـائـفـ
جـدا واليـعـرفـون مــاذا يـفـعـلـون
ولم يـغـادروا . سحـبنـاهم خارج
منازلهم وألـقيناهم في الشارع .
إعتقلنا الرجال ألنهم رفضوا أن
سن يـغادروا وإعـتقـلنا الـرجل ا

وأرسلناهم الى السجن. 
في ذلـك الـــــوقت لـم أكن أعـــــرف
مـاذا حدث لـلنـاس عنـدما ربـطنا
أيـديـهم خلف ظـهورهم وغـطيـنا
رؤوسـهم بـأكــيـاس الـرمل . لـكن
ولسـوء احلظ بـعـد عـدة أشـهر ,
كان عـلي أن أعرف. كنا مـحقق

..لـــذا  تــعـــيــيـــني كــمـــحــقق .
أشــــرفتُ وشــــاركتُ فـي مــــئـــات
التـحقـيقـات. أحدهـا سأشـارككم
فيها  ,كانت حلـظة أظهـرت فيها
ـعـتقل طـبـيعـة هـذا األحـتالل . ا
الـذي  إرسـالي للـتـحقـيق معه
لــقـــد تـــمت تــعـــريـــته من كـــافــة
مالبـسه عـدا مالبـسه الـداخـلـيـة
ويـديه خـلـف ظـهـرة وكـيس رمل
فـي رأسه . باحلـقـيقـة لم أشـاهد

وجه ذلك الرجل .
w½bF  wÝd

وظـيــفـتي أن آخــذ ذلك الـكـرسي
ـــعــدنـي وأقــوم بـــتـــحـــطــيـــمه ا
بــــاحلـــــائط بــــجـــــانب رأس ذلك
الرجل . كان يقف مقابل احلائط
وأنـفهُ مالصق لـلـجـدار في حـ
يـقـوم زمــيـلي اجلـنــدي بـسـؤالهِ
نـفـس األسـئــلـة وتــكـرارهــا عـدة
مرات مهما كانت إجابته وكانت
وظـيــفـتــني أن أضـرب الــكـرسي
بـــاجلــدار . فــعـــلــنــا هـــذا حــتى

أصــابــنـا الــتــعب وأألرهـاق . 
إبالغـي أيــــضــــا أن أتـــــاكــــد من
إبقائه واقفا ووجهه الى اجلدار
ـــكـــنـــة . كـــنت ألطـــول فـــتـــرة 
أحـرس ذلك الـسـج ووظـيـفتي
الــتــأكـد مـن بـقــائه واقــفــا ولـكن
شــاهـدت أن هــنــاك مـشــكــلـة في
ساقهِ كان جريحا لذا بقي وكأنه
ســـيـــســـقـط عـــلى األرض . كـــان
ـــســؤول عـــني يــأتي الـــرقــيب ا
ويــخـــبــرني أن أوقـــفه وأجــبــره
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على البقاء واقـفا على قدميه لذا
كــــان عـــــلي أن أرفــــعـه وأضــــعه
مواجها للـحائط . إستمر يسقط
وعــــلـي أن أســــتــــمــــر في رفــــعه

ووضعه أمام اجلدار . 
غـــضـب رقـــيـــبي عـــلي ألنـــني لم
أستـمر في إجبـاره على الوقوف
. قام برفـعه وضربه على اجلدار
عدة مرات ثم غادر . عندما سقط
الــرجل عــلى األرض مــرة أخــرى
الحــظـت أن دمه كــان يــســيل من
حتت غــطــاء الــرأس لــذا تــركــته
يـجـلس ثم الحـظت قـدوم رقـيـبي
مــرة أخــرى كــنت ســأقــول له أن
يـقف بـسرعـة . أدركتُ بـأنني من
ـفـتـرض أن أحـرس وحدتي من ا
هـذا الـسجـ وفي تـلك الـلـحـظة
أدركتُ أنــــني أقــــوم بـــحــــراســـة
الــســجـ مـن وحـدتـي . حـاولت
جاهدا أن أكون فـخورا بخدمتي
لكن كـل ما أشـعـر به هـو الـعار .
الـعـنــصـريـة لم تــعـد قـادرة عـلى
إخفاء الوجة احلقيقي لألحتالل
. هؤالء كانوا أنسا  ,بشرا . منذ
ذلك احلــ وأنـا أشــعـر بــالـذنب
فـي كل مـرة أشــاهــد فـيــهـا رجال
عـجـوزا مـثل ذلك الـرجل الذي لم
ـشي فـرمـيـنـاه يـكن قـادرا عـلى ا
عـلى الـنـقـالـة وأبـلـغـنـا الـشـرطـة
العراقية أن تـأخذه بعيداً. أشعر
بـالذنب في كل مـرة أشاهـد فيـها
أمـا مع أطــفـالــهـا . وخــصـوصـا
ــرأة الــتي كــانت تــصــرخ تــلك ا
بـشـكل هـسـتـيـري وتـقـول بـأنـنـا
أســـوأ من صـــدام بــيـــنــمـــا كــنــا
نــطــردهــا من مــنــزلــهــا وأشــعـر
بــالــذنب كــلـمــا شــاهــدت طــفــلـة
صــغــيـرة كــالـتي ســحــبـتــهـا من
ذراعـهـا ورمـيـتـهـا الى الـشـارع .
لـقــد أخـبــرونـنــا بـأنــنـا نــحـارب
األرهـــــابــــيـــــ لـــــكن األرهـــــابي
احلــــقـــيـــقي هـــو أنـــا  ,األرهـــاب
احلــقــيـــقي هــو هــذا األحــتالل .
الــعــنــصـريــة في اجلــيش كــانت
تبريرا لتـدمير وإحتالل بلد آخر
. كــانت تـســتـخـدم لــتـبــريـر قـتل
وتـــعـــذيب الـــشــعـــوب اآلخــرى .
العـنصريـة سالح قاتل يُـستخدم
من قبل هذه احلكومة سالح أهم
مـن الـــرشــــاشـــات والــــدبـــابـــات
والقـنابل وحتى السـفن احلربية
..هـو أشـد تــدمـيـرا من الـقـذائف
ــدفــعـيــة ومــخـتــرقــات الـدروع ا
وصواريـخ التـومـهـوك . وبيـنـما

كل هــذه األســلــحــة مــصــنــوعــة
ـلوكة من قـبل هذه احلـكومة و
لـــكن الضـــرر لـــهـــا عـــلى الـــذين
يــسـتــخـدمــونـهــا فـهــؤالء الـذين
أرســـلـــوهـــا لــلـــحـــرب لـــيـــســوا
مـضـطرين لـلـضـغط عـلى الـزناد
وال إلقـاء قـنبـلة مـدفـعيـة ليـسوا
مـــضـــطـــريـن ألن يــقـــاتـــلـــوا في
احلــروب  ,بـل مــجـــرد بـــيــعـــهــا
يـــريــدون من عـــامـــة الــشـــعــوب
إرســال جـــنــودهم الى الـــطــريق
اخلــطــر وبـــحــاجـــة الى جــنــود
يـقتـلـون ويُـقتـلـون بـدون سؤال.
هم عــــلى إســــتــــعــــداد ألنــــفـــاق
اليـ علـى قنـبـلـة واحـدة لكن ا
هـذه الــقــنــبــلــة تـصــبح سـالحـاً
عـندما يـكون أفـراد اجليش على
إســــتــــعــــداد ألطــــاعــــة األوامــــر

وإستخدامها . 
هم عـلى إســتـعـداد ألرسـال آخـر
جــنــدي ألي مــكــان عــلى األرض
ا هناك وستكون هناك حرب طا
جـنود مـتأهبـ للقـتال والطـبقة
ـلـيــارديـرات الـذين احلــاكـمـة  ,ا
يــربــحــون من مــعــانــاة الــبــشـر
يـهتـمون فـقط بتـوسيع ثـرواتهم
وسيطـرتهم على إقتـصاد العالم
. يعـلمون أن قـوتهم تعـتمد على
إقـناعـنـا أن احلـرب واألسـتـبداد
واألســـــــــتــــــــــغالل تــــــــــصـب في
مـصــلــحـتــنــا . هم يـعــلــمـون أن

ثــروتــهم تـعــتــمـد عــلى قــدرتـهم
بـأقــنـاع الــطـبــقـة الــعـامــلـة بـأن
ــوتــوا لــكي يــســيــطـروا عــلى
سوق بلد آخر . وإقناعنا بالقتل
ـوت وإقـنـاعـنــا بـأنـنـا سـوف وا
نـــصــبـح مــتـــفــوقـــ . اجلــنــود
والــبــحـــارة ومــشــاة الــبــحــريــة
والــــطـــــيــــارون لـــــيس لـــــديــــهم
مــايـكــسـبـونه مـن هـذا االحـتالل
واطن والغالبية العظمى من ا
األمـريــكـيـ أيـضـا لـيس لـديـهم
مـايـكـسبـونه من هـذا األحتالل .
في احلــقــيــقــة لــيس لــديــنــا مــا
نـــكــــســـبـه من هــــذه احلـــرب بل
نــعـاني أكـثــر بـســبـبه . تــتـقـطع
أطرافـنـا ونعـاني من الـصـدمات
وت وعوائلنا تشاهد األعالم و
تـــلـف الـــتـــوابـــيـت وتـــنـــزل الى

االرض . 
مالي في هذه الدولة بال رعاية
صـحيـة وال وظائف أو الـوصول
الى الـتـعـلـيم بـيـنـمـا يـشـاهـدون
احلــــكــــومــــة وهـي تــــنــــفق 450
مـلــيـون دوالر يــومـيـا عــلى هـذا
االحـتالل . الــفـقـراء والـعـامـلـون
في هــذا الـــبــلـــد يــتم إرســـالــهم
لـيقـتـلـوا الفـقـراء والعـامـل في
بـلد آخـر لـيجـعـلوا الـغـني أغنى
وبــدون الـعــنــصــريــة ســيــعـرف
اجلــــنـــــود أن لــــديــــهم أشــــيــــاء
واطن العراقي مشتركة مع ا

ليارديرات ا لـديهم مع ا أكثر 
الــذيـن أرســلــونـــا الى احلــرب .
ألقيتُ بـعائالت في الشوارع في
الـــــعــــــراق ألعـــــود الـى الـــــوطن
وأشـاهــد عـائالت  رمــيـهـا في
ــــشـــاهـــد الــــشـــوارع فـي تـــلك ا
ـأســاويــة في أزمــة الـرهــانـات ا

العقارية . 
نـــحن بـــحــاجـــة ألن نـــســتـــيــقظ
ونـعـرف أن أعداءنـا احلـقـيـقـي
لـــيــســوا في بـالدٍ الــبــعــيــدة هم
لـيـسوا أنـاسـا النـفـهم ثـقـافـتـهم
والنعرف أسـماءهم . األعداء هم
نـــعــرفـــهم جـــيـــدا ونــســـتـــطــيع
حتـديـدهم . الــعـدو هـو الــنـظـام
الــذي يـخـوض احلــروب عـنـدمـا
تـكـون احلـروب مـربـحـة . الـعدو
ـدراء الــذين فــصــلــونـا من هم ا
أعمالنا عـندما يكون ذلك مربحا
لـهم . هم شـركـات الـتـأم الـتي
حتـرمـنـا من الـرعـايـة الـصـحـيـة
عـنـدمـا يـكـون ذلـك مـربـحـا لـهم.
الـبــنــوك الـتي تــســلب بــيـوتــنـا
عـنـدمـا يـكـون ذلك مـربـحـا لـهم .
أعداؤنـا ليسـوا على بُعد  5آالف
مـيل بل هم هــنـا في الـوطن. إذا
نــظـمــنــا أنـفــسـنــا وقــاتـلــنـا مع
أخواتـنا وأخوانـنا سنـتمكن من
إيـقـاف هـذه احلـرب ونـسـتـطـيع
إيــقـــاف هــذه احلــكــومــة وخــلق

عالم أفضل ." 

ومن الـناحيـة االقتصـادية تعـتبر
الـطـبـقـة الـوسـطى اكـبـر ضـمـانـة
لـلتنـمية االقـتصاديـة للدول وهي
مول الرئيس الـثابت للمشاريع ا
االســـتــثـــمـــاريــة الـــصــغـــيــرة او

ساهمة. ا
نــشــأت الـــطــبــقــة الـــوســطى في
العـراق في بداية تـأسيس الدولة
الـعـراقـيـة عام 1921 وبـالرغم من
ــلــكـي كــان يــســتــنـد ان احلــكم ا
بـالدرجـة االساس الى كـبار مالك
االراضي االقـــــطــــاعـــــيــــ اال ان
الــطـبـقـة الـوســطى ظـلت تـتـطـور
وتـزدهر نتـيجـة تطور مـؤسسات
الـــدولـــة والـــتـــعـــلـــيم عـــلى وجه
اخلــــصـــوص . وفـي مـــنــــتـــصف
ـاضي اخلـمـسـيـنـات من الـقـرن ا
ازدهرت الطـبقة الوسـطى نتيجة
الــنـمــو االقـتــصـادي بــعـد تــزايـد
واردات الــنــفـط ومـا رافــقــهــا من
ــيـل الى احلــداثــة والـــنــهــضــة ا
ـطــردة . وقـد ازدهـر الـثـقــافـيــة ا
الـفن واالدب وخـصــوصـا الـرسم
ــسـرح ـوســيـقى وا والــنـحـت وا
واعتـبرت الطـبقة الـوسطى مركز
الــتـنــويـر الــثــقـافي واحلــضـاري
للمجتـمع العراقي . وقد ساهمت
هذه الـطـبقـة مـساهـمـة فعـالة في
قــيـــادة احلــركـــات الــســيـــاســيــة
الـوطــنـيـة والـقـومـيـة في الـعـراق
وكـــانت عـــلى الـــدوام اســاس كل
تـقـدم عـلـمي او ثـقـافي واعـتـبرت
احملــــرك االســــاسي لــــنــــهــــضــــة
اجملـتمع الـعـراقي الذي اوشك ان
يــــصـــــبـح في مـــــصـــــاف الــــدول

تقدمة.  ا
ولــكن الـــدوائــر االســـتــعـــمــاريــة
والـصــهــيــونـيــة ادركت خــطـورة

انهم بالـله مع عدم اهتمامهم ال
بتفاصـيل الدين وليس لديهم اي
اهـتـمام بـالطـوائف او الـقومـيات
محبـون لبعضـهم كارهون الطمع
ولـيس لـديـهم الـقلـق من احلـاجة
ـســتـقـبــلـيـة . وال الــلـهـاث وراء ا
ــال  يـــعــرف عــالـم االجــتــمــاع ا
ـتـوسـطة مـاكس فـيـبـر الـطـبـقـة ا
بانهـا الطبـقة التي تقع في وسط
الهـرم االجتـماعي .ويتم الـتعامل
ـال الثقافي معـها بكـونها رأس ا
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ـتـوسطـة هي طـبـقة ان الـطبـقـة ا
ثـقف الـتي تضبط ـتعلـم وا ا
ايقـاع اجملتـمع . وتـتمـيز بـحبـها
للـثـقافـة والـفنـون وهي مـطبـوعة
بـــالـــطـــابع االخالقـي والـــقــيـــمي
لـلـمـجـتـمع ولـذلك تـعـتـبـر بـيـضة

القبان لتوازن اجملتمع 

ـشـاكل هل ادلـكـم عـلى اسـبــاب ا
الـــســـيــاســـيـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة

واالقتصادية 
ستحـدثة في العراق . وتدهور ا
الـــعــلـــوم والـــفــنـــون والــنـــشــاط

الصناعي والتعليم 
ـسـائل والـصــحـة وغـيـرهــا من ا
الـتي نـعـانـيـهـا . انـهـا تعـود الى
ـتـوسـطـة هذه انـهـيـار الـطـبـقـة ا
الـــطـــبـــقـــة الـــتي تـــتـــوسـط بــ
االغـنـياء والـفقـراء . والـتي تضم
ـعـلـمـ والـضـبـاط ـوظــفـ وا ا
ـهـنـدسن واحملـام واالطـبـاء وا
واالدبــاء والـــفـــنــانـــ وصـــغــار
الــتـجـار والـصـنــاعـيـ وغـيـرهم
ن لديهم موارد ثابتة او كافية
لـلـعـيش بكـرامـة . . وهم من غـير
احملـــــتــــــاجـــــ او مــــــعـــــوزين .
واليطـمـحـون بالـغـنى الـفاحش .
هم قـانعـون ومتـدينـون دون غلو

ــــتــــواصل عــــلى ان الــــضــــغط ا
الطبقة الوسطى جعلها تنسحب
مـن احلــــيـــــاة الـــــســـــيـــــاســـــيــــة
واالقتصادية وابتعدت كثيرا عن
احلـيــاة االجـتــمـاعــيـة . فــاحـدث
انـسـحــابـهـا فــراغـا في مــجـتـمع
دينة  مـلؤه بالثقـافة الريفية ا
التي اصـبحت ذات ثـقل سياسي
ـــفـــكـــر واجـــتـــمـــاعي ويـــقـــول ا
الـعــراقي فــالح عــبــد اجلــبـار ان
ـديـنـيـة الـقـاعــدة االجـتـمـاعـيــة ا
تـــراجـــعت في عـــهـــد الــســـلـــطــة
احلــالــيــة لــصــالح الــريف  فــتم
ـدن ومـنـهـا الـعـاصـمـة تـريــيف ا
بـغـداد لــلـقـضـاء عـلى كل اشـكـال
دنـية والستـمرار حالـة البداوة ا
الـتي يـسـتـمـد مـنـهـارجـال الـدين
ورؤســـــــاء االحـــــــزاب الـــــــقـــــــوة

ومة  والد
ان اضمـحالل وتـشـضي الـطـبـقة
الــوســـطى في الـــعــراق اليـــعــني
ــوروث الــثــقــافي زوالــهــا فــان ا
واالجـتمـاعي لهـا مازال مـوجودا
في ضمير الشعب ومازال الناس
يـــتــذكــرون الـــرمــوز الــثـــقــافــيــة
والـــفــنــيــة الـــتي رفــدت الــعــراق

بابداعات حضارية راسخة 
ان الـطـبـقة الـوسـطى في الـعراق
مـازالـت قـادرة علـى اعـادة انـتاج

البنى التحتية
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الـثــقـافــيـة واحلـضــاريـة لــلـدولـة
وحتقـيق االسـتـقـرار االجـتـماعي
والـسـيــاسي  . ومن يـريـد اعـادة
الــعـراق الى ســكـته الـصــحـيـحـة
لــلـتـطـور والـنـهـضـة عـلـيه اعـادة
اء الطـبقـة الوسطى تـشكيـل وا
من خـالل تـــــــعــــــــزيـــــــز وجـــــــود
الــدولــةالـفــاعل .  والــعــمل عــلى
تــطـــويــر الـــصـــنــاعـــة احملــلـــيــة
والـتـوسع في التـعـليم ومـكافـحة

االمية . . 
وهـذا يــتـطــلب بـالــتـاكـيــد قـيـادة
حــازمـة مـخـلـصــة حـريـصـة عـلى
ازدهـــار وتـــقـــدم الـــعـــراق  ومــا
عـــلــيــنـــا اال تــهــيـــئــة الــضــروف
ــنــاســبــة اليـصــالــهــا الى قــمـة ا
ـان بـقدرات الـهـرم من خـالل اال
الــشــعب لــلــنــهــوض من كــبــوته
ـــان من الــعــمل ويـــاتي هــذا اال
على جتاوز هذه احملـنة وتشكيل
رأي جــمـــعي بـــحــتـــمــيـــة اعــادة
الــعــراق الى وضــعه الــطــبـيــعي
كــقـائــد لــلـتــغــيــيـر والــتــقـدم في

نطقة . ا

الــطـــبــقـــة الــوســـطى في قـــيــادة
ـشـروع الـتـنـمـوي التـقـدمي في ا
العـراق  فـعمـلت عـلى اضعـافـها
اوال عن طـريق احلــصـار اجلـائـر
خالل عشـر سنـوات . والذي ادى
الى تـضــاؤل نـفـوذ هـذه الـطـبـقـة
ـالــيـة الـتي نــتـيـجــة الـضـائــقـة ا
عـــانى مــنـــهــا اغــلـب افــراد هــذه
الطبقة وادت الى بـيع مقتنياتهم
كـمـاصـرفوا كل مـدخـراتـهم . وقد
اعــلن وزيـــر خــارجـــيــة امـــريــكــا
االســبق جــيـمس بــيـكــر صـراحـة
بــانـهـم سـيــعــيــدون الــعـراق الى
ـا عــصـر مــاقـبل الــصــنـاعــة   
يـثـبت اخملطط الـكـبيـر الذي رسم
لـتدمـير الـبـنيـة التـحـتيـة للـعراق
واسـتــكــمــال تــقــويض الــطــبــقـة
الوسطى العـادة العراق الى زمن
الـتخـلف والظالم . وهم يـعلـمون
جــيـدا اهــمـيــة هـذه الــطـبــقـة في

قيادة اجملتمع
 العراقي نحو التحرر والتقدم 
 لــــقـــد كـــان بـــامــــكـــان امـــريـــكـــا
والـضـالعـ مـعـهـا في الـتـحالف
ـشــبــوه تــغــيــيــر نــظـام احلــكم ا
بـبـســاطـة ولـكـنـهم آثـروا احلـرب
وتــدمـيــر الـدولــة ومـؤســسـاتــهـا
واعادة العراق الى نقطة الصفر 
 وكـــان من نـــتــيـــجــة ذلك ايـــضــا
سقوط الـعديد من الدول الـعربية
كــاحــجـار الــدومــيــنــو  في اتـون
الـفـوضـى واحلروب اهـلـيـة   ولم
يــكــتــفــوا بــذلك فــقط بل جــلــبـوا
ـتاع مـعـهم اشخـاصـا من سقط ا
الدارة احلـــكم من بــاعـــة الــســبح
واحملــابـس في الــدول اجملـاورة 
ـارة قـرب ومن كــان يـسـتــجـدي ا
اعــمـدة االشــارات الـضـوئــيـة في
ـعتـوه بـغـداد  مع حـفنـة من ا
رضى الـنـفسـانـي من حـمـلة وا
الـشــهــادات في الــدول الـغــربــيـة
اليهام الناس بخبراتهم الوهمية
. . وكـان من نـتـيـجـة هـذا كـله ان
غادر الـعـراق اكـثر من اربـعـمـائة
الـــف عــــــــــــــــــــــــــــــــراقـــي مـــن كـــل
االختـصاصـات العـلمـية والـفنـية
واالدبية وهـم قادة الرأي للـطبقة
ــتـــوســطــة الـــتي كــانـت تــقــود ا
اجملـــتــمـع  الــعـــراقي عـــلى مــدى
ســنـوات طـوال . امـا من بـقي في
الـوطن فــقـد اغـتـالـته ايـدي آثـمـة
عـلى وفق قـوائم مـعـدة سـلفـا من
خـارج احلـدود ومــازال مـسـلـسل
االغـتـيـاالت مـسـتـمـرا الى يـومـنا

احلاضر. 
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أفرزت نتائج االنتخابات طبيعة
الـصـراع بـ القـوى الـسيـاسـية
ـــفـــاوضــات الــتـي ســتـــبـــدأ بـــا
ــرتــقــبـة لــتــشـكــيل احلــكــومـة ا
واالتــفـاق عــلى تــسـمــيــة رئـيس
الـــــوزراء ولم يــــــكن الــــــطـــــابع
ـــرة هـــو الـــطـــائـــفـي في هـــذه ا
الـسـائـد حــيث ال يـوجـد حتـالف
يــضم كـل االحــزاب الــشـــيــعــيــة
مقابل حتـالف يضم كل االحزاب
السـنية وكتـلة كردستـانية تضم
كل االحزاب الكردية لقد تفككت
الى حــد مـا هــذه االصــطـفــافـات
الطائـفية والقـومية وبرزت قوى
(وطنية) تدعـو الى حكومة قوية
ونـظام حـكم مـدني! من قـبل كان
الـــتــــنـــافس يــــبـــدأ في الــــبـــيت
الـشـيعـي ألخـتـيـار احلـزب الذي
يـــرشح رئــيس الـــوزراء! الــيــوم
ســتــشــتـرك في االخــتــيــار بـاقي
دنية والكردية الكتل السنيـة وا
ـــرشح ــــوافـــقــــة عـــلـى ا قــــبل ا
نصب رئـيس الوزراء! وال نعلم
هل ســيــطــرح الــســيــد مــقــتــدى
الــصــدر (فــيـــتــو) في ان يــكــون
شــــــخص رئــــــيس الــــــوزراء من
خـــــــارج حــــــزب الـــــــدعــــــوة? أو
يـــســتـــثـــني مـن هــذا الـــفـــيـــتــو
(الـعـبـادي) عــلى شـرط ان يـتـرك

(حزب الدعوة)!
ــعــنــوي) لــقــائــمــة إن الــفــوز (ا
سائرون بفارق بسيط عن قوائم
الـفتح يـخـلق صـراعـا وتـنـافـسا
شيعيا أحدهم مدعوم من إيران
وبطبـيعة احلال سـيكون الطرف
االخــر مـدعــومــا من عــدو ايـران
(امـــريـــكــــا) عـــلى الــــرغم من إن
ـنــضـويـة االحـزاب والــتـيــارت ا
حتت قـائمـة (سائـرون) تاريـخيا
هي معادية ايضا ألمريكا! لكنها
ستـجـد نفـسـها مـضـطرة لـقـبول
الــــدعم االمـــــريــــكي والـــــغــــربي
ـواجـهـة النـفـوذ االيـراني على

االحزاب االسالم الشيعية!
ـراقـبـ بـإن تـقدم يرى مـعـظم ا
حــــزب الـــله فـي االنـــتــــخـــابـــات

الـلبـنانـية كان يـعد فـوزا للـنفوذ
االيـرانـي عـلى حــسـاب خــصـوم
ايران في لبنان وهم (السعودية
واسـرائـيل وامـريـكـا) لـذلـك بدت
ــعــادلــة االطــراف االخـــرى في ا
الـطائـفـية الـلـبـنانـيـة تـخشى ان
يـعـاقب لـبـنـان من جـراء الـنـفوذ
تمثل بقوة حزب الله االيراني ا
ـقبل وما ان ا وحلـفائه في الـبر
ســوف يـــؤديه من دور رئـــيــسي
في تـشـكـيل االئـتالف احلـكـومي
وقـدرته على افـشال الـتشـريعات
ـان الــتي حتـاول (نـزع في الـبــر
سـالح) حـــزب الـــلـه وتـــغــــيـــيـــر

وضعه في اخلارطة اللبنانية.
مــا يـنــطـبق عــلى حـزب الــله قـد
يـــنــســحب عـــلى االحــزاب الــتي
تملك قوات يطلق عليها (احلشد
الـشـعـبي) والـتي تـطـالب بـعض
االطراف من السنـة والكرد بنزع
الـسالح مــنـهـا وحــصـر الـسالح
بـــيـــد الـــدولـــة! عـــلى الـــرغم من
ــان بـجــعل هـذه تــصـويت الــبـر
ـسـلحـة حتـت قـيادة اجملـاميـع ا
ـسـلـحة الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
رئـــيس الـــوزراء!كـــمـــا يـــخـــشى
الـــبـــعـض في ظل االنــــســـحـــاب
االمــريـكي مـن االتـفــاق الــنـووي
مع ايـــــران ان تـــــكـــــون هـــــنــــاك
اسقـاطات عـلى الوضع بـالعراق
لـــــو كـــــان رئـــــيس الـــــوزراء من
االحـزاب التي تـقع حتت النـفوذ

االيراني!
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(سـائـرون) تؤكـد وجـود بـرنامج
وطـني ألنـهاء نـظـام احملاصـصة
الـطـائفـية والـقومـيـة في تشـكيل
احلــكـــومـــة وتـــوزيع احلـــقــائب
وتـوجــد بـصـمـة قـويـة الـوزاريـة
في بـرنـامج سـائـرون اسـهم بـها
احلـــزب الـــشـــيــــوعي احلـــلـــيف
اجلديد الـذي قد يحـصل على ما
ان ب 5 الى 6 مـقـاعد في الـبـر
وهــنــاك تــفــاهــمــات جــيــدة بـ
الـــــتـــــيـــــار الـــــصـــــدري (حـــــزب
االسـتـقـامة) واحلـزب الـشـيوعي

في مفـاصل عـديدة تخـص أنهاء
احملـاصصـة الطائـفيـة ومكـافحة
الفساد ورفض النفوذ اخلارجي

(االقليمي) .
اسـلــوب (الـعــبـادي)  الــتـوافـقي
(يـــرضـي اجلـــمــــيع) من دون ان
يتخذ (اجراءات حـاسمة)وقائمة
ـرتـبة الـنصـر الـتـي جاءت فـي ا
الثـالثـة بعد سـائرون والـفتح قد
ال تـعـطــيه حـظـوظــا واسـعـة في
البـقـاء كـرئـيس لـلـوزراء لـوجود
مالحـظات قـوية ضـده من قوائم
(الفتح ودولة القانون واالحزاب
الـكـرديـة) وهــذه تـعـوق اخـتـيـار
ـنصب رئـيس الوزراء الـعبـادي 
فـــضال عن حتـــفـــظــات الـــتـــيــار
الـــــــصــــــدري وكـــــــذلـك احلــــــزب
الشيوعي عـلى أداء العبادي في
ا ادى بـهما مكـافحـته للفـساد 
الى االسـتـمـرار بـالـتـظـاهـر ضـد
حـكـومـته طـوال سـنـتـ وهددت
ـنـطـقة اخلـضـراء  في الـدخول ا
! فـــــضال عن الـــــيــــهـــــا مــــرتـــــ
ــعــيــشــيـة الــتي الــصــعـوبــات ا
تـعـانـي مـنـهــا جـمــاهـيـر قــائـمـة
سـائـرون التي تـنـادي باالصالح
والــتـــغـــيــيـــر وال تــعـــتــقـــد بــإن
(الـعــبــادي) قـادر عــلى االصالح

والتغيير!
قـائـمـة الـوطـنـية  –اياد عالوي-
وقـائـمـة القـرار(الـسنـيـة)  سوف
تــسـتــفــيــد كـثــيــرا من الــصـراع
داخل الــبــيت الـشــيــعي لـتــحـدد
مــوقــفـــهــا مع اي مـن الــطــرفــ
سـتـقـف والـذي يـدفع امــتـيـازات
اكـثـر من االخـر! امـا الـكـرد فـهي
فـــرصــــتـــهم لــــلـــثــــأر من اعـــداء
االسـتفتـاء جمـلة وتـفصيال وهم
الـذين كــانـوا يــهـددون االحـزاب
الشـيعـية بإن االنـتخابـات قادمة
وســوف حتــتــاجــون الى الــكــرد
بــالــتــأكــيــد فــلــيــكن لــكم طــريق
وهـم كـما يـقـولـون من لـلرجـوع 
(أهـل الـــــــبــــــــيت ) ولــــــــيـس من
االنـصــاف الـتــعـامل مـعــهم مـثل

(الضيوف)
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