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فـي زمن الــنـــظــام الـــســابـق نــظــام
صدام حسـ كنت اتابـع ما يجري
عــــلى الــــســـاحـــة الــــعـــراقــــيـــة من
إنـتــهـاكـات حلــقـوق اإلنــسـان عـلى
كـافــة األصـعـد احلــيـاتــيـة واعـيشُ
حــالـــة من الــتــأمـل تــأمالً يــجــتــاح
ـلكـة العـقل وكنـت اتساءل حدود 
ـاذا ال يـتـعـامل مـع نـفـسي دائـمــا: 
نــظــام صــدام حــســ مع الــشــعب
ـتعـطش للـحرية لـلسالم الـعراقي ا
لـلمـحبـة مثل بـاقي شعـوب الله في
ـعـمــورة بـطـريـقــة إنـسـانـيـة بالد ا
وبــإســلـــوب آخــر تـــمــتــد إلـــيه يــد
الـرحـمـة واحملـبـة واإلنـسـانـيـة بدال
من يـد الـقــسـوة والـبــطش والـفـتك
ــاذا يــعـيـش صـدام والــتــرهــيب?  
حـســ حـالـة الــبـذخ والـنــعـيم في
ـظـلـلة بـكـل مـا يشـتـهـيه قـصـوره ا
ـــرء في احلــيــاة الــدنـــيــا ويــقــيم ا
يـالد التي سـنـويـاً حـفالت اعـيـاد ا
الي في تـكـلف مـيزانـيـة الـدولـة ا
حــ يـــعـــيش الـــشـــعب الـــعـــراقي
ــغـلــوب عــلى امـره حــيــاة الـفــقـر ا
والعوز والتشـظي سيّما واحلصار
ــفــروض ظــلــمــاً من قــبـل صــنّـاع ا
ــزيـــفــة ورعــاة ـــوقــراطــيـــة ا الــد
اإلنسـانـيـة الـكـاذبـة يـحـفـر الـبؤس
والـقـهـر في وجـوه الـعـراقـي وهم
يـتـنـفسـون الـعـوز ويأكـلـون اجلوع
ويــبـحــثــون عن لــقـمــة الــعـيش في
ـاذا يـبـعـثـر مـتـاخم األلم والـقـهـر? 
صـــدام حـــســــ خـــيــــرات الـــوطن
وينـثرهـا في مهب الـريح ليـتخم ذا
الـوطن بـترسـانـته العـسـكريـة التي
وت والدمار لم جنني منها سوى ا
ويـحّـولــنـا الى مــجـتـمع مــنـغـلق ال
نعرف من أبـجديات حيـاتنا إال لغة
اخلوف والترهيب من خلل عسكرة
اجملــتـمـع وإنــهـاء دوره اإلنــســاني
ويـــبــــعـــثـــر ارواحــــنـــا في حـــروب
ـاذا وصــراعــات ال طــائل مــنــهــا?  

ن يـشك في يـلـقـي صـدام حـسـ 
انـتقـاده لـسيـاسـة حزب الـبعث في
غـياهب الـسجـون ليـكون رقـماً ب

األمــوات ويــصــبح في خــبــر كــان?
ـاذا لـم يـشــعــر صـدام حــسـ وال
لــلــحـظــة واحــدة بــعـذابــات وقــهـر
ومــعــانــاة وفــقــر الــعــراقـيــ وهم
يـــعــيـــشـــون الـــبــؤس والـــضـــيــاع
ـــاذا يــســمح صــدام واحلــصــار?  
حـسـ ألوالده واقـربـائه ومـقـربـيه
ــمـارســة لـعــبـة وحــاشـيــته فـقط 
احلــــيـــاة من أوسـع أبـــوابـــهـــا وال
يسمح للعراقـي بإستنشاق هواء
ـاذا فـقط صـدام حـسـ احلـريــة?  
هـو وعـائـلـته ومـقـربـيه وحـاشـيـته
لــــهـم احلق فـي نــــفخ بـــــالــــونــــات
غــرورهم وطــيــشــهم وحــمــاقـاتــهم
وركـــــوب زوارق اإلســــــتـــــجـــــمـــــام
والــتـمــتع في اســتــنـطــاق مــبـاهج
احلــيــاة والــتـمــتع بــكل ثــوانــيــهـا
ودقائقهـا هم وحدهم من يحق لهم
احلـيـاة وهم وحدهم مـن يعـيـشون
احلــيـــاة ونــحن - ابــنـــاء الــشــعب
ــعـــذبــ الــعـــراقي الـــبــائـــســـ ا
ــســحــوقــ - عــلــيــنــا ان نــكـون ا
حــطــبــاً حلـــروبــهم وعــبـــيــداً لــهم
وارقاماً مهـمشة في سجالت دائرة
النـفوس ال يـسمح لـنا بـالصراخ ال
يـسـمح لــنـا بـالـكالم ال يــسـمح لـنـا
بــإنـتـقــاد سـيــاسـتـهم الــتـعـســفـيـة
األجـراميـة وال يـسمح لـنـا حتى ان
ن اغــتــالـــته مــاكــنــة نــقــيم عـــزاءً 
ـاذا يــغـلق مـوتــهم وجــبـروتــهم?  
صــدام حــســـ افــواهــنــا ويــغــلق
أبـوابـنـا ويغـلق مـسـامعـنـا ويـغلق
اذا اذا و عقولنا ويحـجر علينا?  
اذا حتى شاخت تـلك التساءالت و
الـلــمـاذيـة فـي أسـفل قــاع تـأمالتي
اً وامـتـلـئت تـلـك الـ مـاذا قـيـحـاً وأ
وقــهــراً دون ان جتــد لــهــا جــوابــاً

شافياً.  

وبــعـد سـقـوط نـظـام صـدام حـسـ
ومجيء احـزاب جديـدة لم يكـن لها
ذكر في خارطة الوطن ولم يكن لها
ذكــر في مالمـح الــوجــوه وهــبــوب
ـوقــراطــيـة ريح مــا يــسـمى بــالــد
ـزيـفـة عـرفت شـيئـاً واحـداً شـيـئاً ا
واحـداً عـرفـته ال غيـر شـيـئـاً واحداً
جـعلـني اغلـق كل ابواب تـساءالتي
وتــــأمالتـي واعـــتــــزل احلــــيـــاة في
غـــربــتـي واعــيـش حــالـــة الـــعـــزلــة
اذا الـتـامـة. عـرفت اجـوبـة تـلك الـ 
اإلسـتفـهـامـية الـتي اتـخمتُ روحي
ـــاذا صــدام بـــتــأمـالتــهـــا.  عــرفت 
ـاذا حـســ كـان يـحــجـر عـلــيـنـا و
صدام حـس كان يـغتـالنا ويـغتال
اصـواتنـا ويـغتـال افكـارنـا ويغـتال
عــقـولـنــا ويـحــجـر عــلـيـنــا وعـرفت
اسـرار تـلك الـلـمـاذا اإلسـتـفـهـامـيـة
ـا شـغــلـتـني وشـاغـلـتـني الـتي طـا
ـبـهـمـة األجـابـة الني بـأسـئـلـتـهــا ا
عـرفت شـيـئـاً واحــداً وتـيـقـنت مـنه
إنهـا احلقيـقة ال غيـر إنها احلـقيقة
ـكــبـلـة بــجـيـوش ـرةُ احلــقـيــقـة ا ا

الوهم.  
عـرفتُ وعــرفتُ ولــيـتــني مــا عـرفتُ
عـرفتُ ان كل احلـكام الـذين يـدعّون
الـــوطــــنــــيــــة ويـــدعّــــون األخالص
ويدعّون محبـتهم للشعب ما هم إال
كاذبون ومخـادعون وما ادعاءاتهم
ـعـسـولة وانـاشـيـدهم وكـلـمـاتهـم ا
عبأة بالوطن والوطنية إال مجرد ا
تـرهـات واكـاذيب وخـدع يـحـاولون
بـــهــا تـــلــمـــيع صــورهم وتـــوســيع
نـفـوذهم وتـثـبـيت اركـان انـظـمـتهم
واحــزابــهم لــيس إال. عــرفت أن كل
احلـكـام مـتـشابـهـون في اجـنـداتهم
البـوليسـية والقـمعية فـي اكاذيبهم
في ســـرقـــاتـــهـم في اغـــتـــيـــاالتـــهم
ـتـطـلـعـة وتـصـفـيـاتـهم لـلـشـعـوب ا
ـتــطـلـعـة لــلـعـيش لـوهج احلــريـة ا

بكرامة وامان. 

كلـهم متـشابهـون وان اختـلفوا في
طـريــقـة لــبــسـهم خملــارج احلـروف
نمقـة وان اختلفوا في والكلمـات ا
ـزيـفة طريـقـة تمـثـيلـهم لـلوطـنـية ا
ــــذبـــوح عــــلى مــــســــرح الـــوطـن ا
بــرصـــاصــات غـــدرهم ولـــعــنـــتــهم

وسرقاتهم وطغيانهم.
حـيـنـها عـذرت صـدام حـسـ الذي
كرهتـهُ منذ طفـولتي طفـولتي التي
ـسـتـبـد يـتـمـتـهـا ســنـوات حـكـمه ا
سـنـوات حـكمه الـتي أيـبـست ثـمار
الـروح واجهـضت اجـنـة الروح في
بــطـون امــهــاتـهــا واغــتـالت احالم
الــعــمــرِ الــعـمــر الــذي لم يــذق ولم
يــــتـــذوق إال الـــبــــؤس واحلـــرمـــان
والفـقر ولـغة احلـروب على امـتداد

خارطة الوطن.
كــرهــتهُ مـــثــلــمــا كـــرَهَــتهُ حــروفي
وكـــلــمـــاتي وعـــذابــاتي وتـــأمالتي

وحتى مسامات آهاتي .. 
ــفـردة من كـرهــتهُ بــكل مــا لـهــذه ا

عنى ووخز األلم. عميق ا
كــرهـــتهُ ألنه اغــتـــالَ وطــنــاً أســمه

العراق.
أغتـاله بجبـروته وحروبه ونزواته
وطـغيـانه وتـمرده وتـفـرده وركوبه
زورق الغـرور والعنـجهيـة والتمرد
عـلى قــوانـ الــوطن واإلنـســانـيـة
وتــهـمــيــشه وجتــاهـله واحــتــقـاره

. للعراقي
اذا ولكني اآلن عذرتهُ .. أتـعرفون 

عذرتهُ?
عـذرتهُ ال ألنــني اسـتــبـدلـتُ جـلـدي
بــــجــــلـــدٍ آخــــر كــــمــــا اســــتـــبــــدله
اإلنــــتـــهــــازيــــون والــــنـــفــــعــــيـــون
تـسلقـون حيـنما والوصـوليـون وا
ـسـتـهـلك خـلـعـوا جـلـدهم الـقـد ا
وحتــولــوا بــلـيــلــة وضــحــاهـا الى
مـعــارضـ ومــنـاضــلـ وثــوريـ
وتوزعـوا كما قـردة ألعاب الـسيرك
بــــ هــــذا احلــــزب وذاك احلـــزب.

حاشا والف حاشا.  
وال ألنـــني نـــســـيـت األلم كـــمـــا قــد
ــتـــوهـــمــون فـــنــار األلم يــتـــوهم ا
مـازالت تـسـري في كـيـانـي وكـأنـها
ولـيــدة الـلــحـظــة وال ألنـني عــقـدت
صـلـحـاً معـه كـمـا قـد يظـن اجلـهـلة
الـسطـحيـون الـساكـنون في مـغارة
اجلـــهـل فـــصـــلـــحــــاً مع الـــطـــغـــاة
ـلك واجملــرمـ لن يـكــون مع من 
عــقالً وإرادة ومــتــشــبــعــاً بــإفــكـار
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حتـرريـة رافـضاً لـعـبـودية الـطـغاة.
عذرتهُ حينمـا تيقنت ان كل الطغاة
ـستـبدين وبال اسـتثـناء واحلـكام ا
جميعهم علـى شاكلته ينظرون الى
الشـعب من خلل ثـقب األبرة وليس
من خــلل نــافــذة الــوطن وال نــافـذة
اإلنـسـان واإلنسـانـية الـتي يـنادون
ويــتــشــدقـــون بــهــا لــيـل نــهــار في
ـرتدية مكـبرات اصوات احـزابهم ا
ــزيــفــة. عـذرتهُ لــبــاس الـوطــنــيـة ا
حــيــنــمــا تــيـــقــنت ان كل الــطــغــاة
ـسـتـبـدين يـنـظرون الى واحلـكـام ا
الشعب نظرة دونية نظرة استعالء
وازدراء ينظرون الى الشعب بأنهم
مجرد قطيع اغنام ترعى في مزارع
ســطــوتــهم مــتى مــا اردوا لــهــا ان
ـوت في مـسـاخلهم تـتـجرع كـأس ا
نـادوا عـلى جــنـودهم وحـمــايـاتـهم
ـــــمـــــســـــوخـــــ لـــــيـــــمـــــارســــوا ا
اسـتمـنـاءاتهم الـقـذرة.  عذرتهُ ألني
تـيــقـنـت ان كل احلـكــام الـفــاسـدين
مـــتــشـــابــهـــون في ســلـــوكــيـــاتــهم
واكاذيبهم فهم ينظرون الى كرسي
الــســلــطــة نــظــرة تــقــديس وإلــهـام
وعــشق جـنـوني.  كــرسيُّ الـسـلـطـة
في نــــظــــرهم هــــو أعــــلـى درجـــات
تــفـــكـــيـــرهم وحـــمــاســـهم. كـــرسيُّ
السـلـطـة هـو شـهـوتـهم وشـهـيـتهم
واشـتهـاءهم وهـو الهـدف الذي من
اجـــلـه يـــســــيل لـــعــــابـــهـم وألجـــله
يـــكــــشـــفـــون عــــوراتـــهم ومـــا دون
الــكـرسـي فـهــو بــاطل ومن يــنـتــقـد
سيـاساتهم الـفوضـوية او يتـظاهر
ـغـتــصـبـة فـهـو في لـنـيل حــقـوقه ا
نــــــظــــــرهم مــــــرتـــــد وخــــــائن وذي
انتقاداته واحتجاجاته وتظاهراته
ي تــمــثـل تــهــديـــداً لــلــسـالم الــعــا
ولألمن الوطني وللمقدسات وعليه
ـة تــسـتـحـق الـعـقـاب. فـأنــهـا جـر
عذرتهُ .. ألني تيقنت ان كل احلكام
الــفـــاســدين يــنـــظــرون الى كــرسي
السلـطة كمـيراث اورثه لهم آباءهم
يـسـتـقـتلـون من اجـله يـغـتـالون كل
الـشـعب من اجـله يـسـلـخـون جـلود
كل األطــــفـــــال من اجــــلـه يــــرمــــون
بـأجــسـام كل الــرجـال الى مــحـرقـة

وت من اجله. ا
عذرتهُ ..

ـغًيبة الـتي أوهمنا انها احلـقيقة ا
أنــفـــســـنــا يـــومـــاً مــا أن ال تـــكــون

حقيقةً.. 

وســـــوف لـن يـــــتـــــرك اي اثـــــر ال في
الــتــاريخ وال فـي ضــمــيــر الــشــعب 
لــشـخــصــيـتـه الـضــعــيـفــة الــبـاهــتـة
وعــــجــــزه عـن اتــــخــــاذ اي خــــطـــوة
ـــيــة لـــلــوضع اصالحــيـــة او تـــقــو
ــافــيـات ــتــفـاقـم في دولـة ا ـزري ا ا
واالحـزاب الـعـمـيـلـة الـفـاسـدة  هـذه
االحــزاب الـتي خــضـعت لــلـســيـاسـة
االيـرانية الـتي التريـد للعـراق اخلير
بل تـريـده ضـعـيـفا خـاضـعـا لـسـلـطة
ولي الـــفـــقـــيه . فـــتـــحـــولت الـــدولــة
العراقية الى سلطة امتيازات حزبية

مافيوية وفساد عام . 
ولـعل هـذا مـا يـفـســر لـنـا انـتـفـاضـة
اجلـنـوب في وجه االحزاب احلـاكـمة
والـــعـــمـل عـــلى احـــراق مـــقـــراتـــهـــا
ـقـدس ومــكـاتـبـهـا كـدلـيل لـلـغـضب ا
لـهـذا الـشــعب الـعـريق الـذي اليـبـيت
ـا اعــتـقـدت االحـزاب عـلى ضــيم  ر
االسالمـوية احلاكـمة بـان خطابـاتها
الطائـفيـة ودعمـها لـلمـواكب الديـنية
والعـزاء  كـافـيـة اللـهاء اهـل الوسط
واجلنـوب عن مـتـطلـبـاتهم اخلـدمـية
واالنسـانـية وحـقـهم باحلـيـاة احلرة
ة في تـوفـير الـعـمل والصـحة الكـر

والتعليم . 
ان االدارات الــــفــــاســــدة واالهــــمـــال
ـتعـمد لـهذه الـقطـاعات قد ادت الى ا
انـعـدام شـبه كـامل  لـفـرص الـتـعلـيم
والـصـحـة والـعـمل . فـزادت مـعـدالت
الـفـقــر واالمـيـة وانـتـشـرت االمـراض

واالوبئة . 

كــمـا ان تـصــريـحـاته بــجـعل خـطـاب
ـرجعيـة االخير  مـنهاج عـمل ماهو ا
اال افــــتــــراء عــــلى الــــشــــعب وعــــلى
ـرجعـية النـنا لم نـشهـد اي برنامج ا
ــــكن عــــمل لـالحـــزاب احلــــاكــــمـــة 

تنفيذه.  
وفــوق كـل هــذا وذاك فـــان الــفـــســاد
ـسـتـشري بـسـبب االحـزاب لم يـبق ا
فـي مــيـــزانـــيـــة الــدولـــة ايـــة مــبـــالغ
ــكن لــهــا ان تــغـطي اســتــثــمـاريــة 
احــتــيــاجــات الــشــعب اخلــدمــيـة او
شـروعـة انـنا تـطـلعـاته االنـسـانـيـة ا
النتجنى على السيد العبادي ولكننا
نـعـلم جـيـدا انه في تـظـاهـرات 2015
ـظاهـرات مـلـيـونـية طـالب الـشـعب 
ــكــافــحــة الـفــاســدين  واســتــجـاب

الشعب له فاعطاه التفويض . 
ومـنـذ ذلك الوقـت الى يومـنـا احلالي
كافحة لم نر منه اية خطـوات جادة 
الـفـســاد  وهـو  يـشــكـو بـاســتـمـرار
ضـعــفه وعـدم قــدرته عـلـى مـكــافـحـة
هــــذه اآلفــــة  ومــــافــــيــــات الــــدولـــة
وعـصابـات الشـوارع تصـول وجتول
ــكن له ان يــكـافـح الـفــسـاد . كــيف 
وهـــو ابن حـــزب الـــدعـــوة واحـــزاب
االسـالم الـــســـيـــاسي ومن خـــلـــفـــهم
الــدولـة الـعـمـيـقــة  . والـكل مـنـغـمس
ــواطـن حــتى بـــنــهـب الــدولـــــــــة وا
الــعــظم لــهــذه االســاب فــان الــســيــد
العـبادي كـوعـوده الوهـمـية سـيرحل
لــيــكــون مــجــرد دخــان سـيــكــارة في

الهواء.

تـستمـر انتـفاضة اهـلنـا في اجلنوب
لالسبوع الرابع  وهي في حالة مد
 وجـزر . ويـعـود السـبب في ذلك الى
ـســتـمـر لـهـا . االعـتـقـاالت والــقـمع ا
نـتفـض قـد اقتـنعوا ولـيس لكـون ا

بوعود السلطة واحزابها الفاسدة.
  ورغم ذلك فهي اكثر اتساعا وعمقا
ـــظــــاهـــرات واالنــــتـــفــــاضـــات مـن ا
السـابقة  ولم تـكن حالة آنـية كالتي
كـنـا نـراها في الـسـنـوات الـسـابـقة 
وقد تب لـهم ان القرارات التي وعد
بــهـا الـسـيـد حــيـدر الـعـبـادي رئـيس
احلــكـومـة  لـتـنـفـيـذ مـطـالب الـشـعب
ـنـتـفض  مـاهي اال هـواء في شـبك ا
وتـــدل داللـــة قــاطـــعـــة عـــلى عـــجــزه
وتــخـبـطـه مع حـزبه  حــزب الـدعـوة
وبـقــيـة احــزاب الـفــسـاد احلــاكـمـة .
فمـشكـلة الـكهـرباء مـزمنـة  وصرفت
مــلـــيــارات الـــدوالرات عــلـــيــهــا دون
ــاء حتــسن مــلــحـــوظ . ومــشــكــلــة ا
الــصــالـح لــلــشــرب وخــصــوصــا في

البصرة لم تلق اذانا صاغية.
 واطالق الــتــعــيــيــنــات هي االخــرى
ـكن استـيـعابـهـا خصـوصا كذبـة ال
بـعــد ان  تـصــفـيـة الــقـطــاع الـعـام
ومــحـــو مــعـــامل الـــقــطـــاع اخلــاص
لـتسـهيل االسـتيـراد واحلصـول على

الكوميشن . 
والـزراعــة هي االخـرى اصــبـحت في
ياه وعدم بناء خبر كان بعد شـحة ا
سـدود ونــواظم مــنــذ االحـتالل والى

يومنا احلاضر . 

وقد وصل الفقر الى معدالت قياسية
حتى ادى الى هـذا االنـفـجار الـكـبـير
والغضب الشعـبي  والذي سيتطور
حــــتـــمــــا الـى ثــــورة اجلـــيــــاع لــــكل
هـمـش . ـسحـوقـ وا واطـنـ ا ا
خـصــوصـا بـعـد ان وصـل اسـتـهـتـار
السلـطة الى احلد الذي فـاق التحمل

والسكوت عليه . 
ومع كل هـذا فـان االحـزاب احلـاكـمـة
ـأجــورة تـتــهم الــشـعب وابـواقــهــا ا
بــــانــــهم بــــعــــثــــيــــون او دواعش او
يــنــفــذون اجــنــدات خـارجــيــة . وهم
بـهذه االتـهـامات اليـريدون االعـتراف
باخطائهم وسرقتهم الموال الدولة .
ويـسـتـنـكـرون عـلى الـشـعب خـروجه
عـلـيـهم النـهم يـريـدونـه دائـمـا تـابـعا
تخلفة لهم والطروحاتهم الطائفية ا
سـتـنـدة على مـاضي مـشـوه وكتب ا
صـــفـــراء  بـــاالمس قــــاطع الـــشـــعب
الــعــراقي بــاغــلــبــيــته االنــتــخــابـات
احـتـجاجـا عـلى مـايسـمى بـالـعمـلـية
السـياسية   والـيوم تخرج جـماهير
اجلــنــوب بـصــوتـهــا الــرافض حلـكم

االحزاب الفاسدة . 
ولـكن احــزاب االسالم الـســيـاسي لم
يستـوعبوا الدرس وظلـوا مستمرين
بــتــجــاهـــلــهم لــلــشــعب ومــطــالــيــبه
االساسيـة . كما اسـتخدمت االحزاب
وميليشياتها وكذلك احلشد الشعبي
االسـلــحـة الـنـاريـة وفـنـون الـتـعـذيب
ــطـالــبـ لـلــمـتــظــاهـرين الــفــقـراء ا
بــحـقــوقـهم االســاسـيــة وهم يـدعـون
انهم جاءوا لـتمثيلهـم ظلما وعدوانا
ـــــظـــــاهـــــرات والــــــيـــــوم حتـــــولـت ا
ـطـالـبـة واالحـتـجــاجـات من مـجـرد ا
بـاخلـدمـات من مـاء وكهـربـاء وفرص
تـعيـ الى اسقاط الـسلـطة احلـاكمة
ــطـــالــبــة واحـــزابــهـــا الــفــاســـدة وا
بـتشكـيل حكـومة انـقاذ وطني  ورغم
ذلك فــــان قـــادة احـــزاب الــــســـلـــطـــة
ـصـادقــة عـلى مـازالــوا يـنــتـظــرون ا
نــتـائـج االنـتــخــابــات لــيـتــقــاســمـوا
الوزارات ويـعودون الى احملـاصصة
قـيتة وتـشكيل حـكومة اكـثر فسادا ا
وبــؤســا من احلــكــومــات الــســابــقــة
لـــيـــديـــروا الـــعـــراق الربع ســـنـــوات

عجاف قادمة . 
ــقـاطـعـة ولم يــتـعظ احــدا مـنـهم ال 
الـــشـــارع لالنـــتــخـــابـــات وال رفــضه
ــسـتــنـدة عــلى حـكم لـســيـاســاتـهم ا
الــــــعــــــوائل الــــــفــــــاســـــدة مـن خالل
ـتكررة . ظـاهرات واالحتـجاجات ا ا
. واالكــــثــــر مـن ذلك فــــان الــــنــــظــــام
ـتـحـدة مـازاال االيـراني والـواليــات ا
يـتــنـافــسـان عـلـى مـراكـز الــقـوى في
قبلـة متجاهل انتفاضة احلكومة ا
الــشــعب الـتـي سـتــتـحــول الى ثـورة

شعبية واسعة . 
وقــد جتـاهـلت امــريـكـا احــتـجـاجـات
ـسـحـوق . ومـظـاهـرات الـفـقـراء وا
فيمـا عدا بيان خـجول من اخلارجية
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وت الـعراق بـلـد الـرافـدين دجـلـة والـفـرات وعـشـرات األنهـر والـروافـد وعـدد الـبـحـيـرات 
عطـشـاً بـسبب الـسـاسة الـفـاشـل الـذين فـشـلوا في إدارة الـبالد فـدمـروا البالد والـعـباد
ـائـية وأشـاعـوا السـرقـات والـفـوضى والـفـسـاد وفـرطـوا بـحقـوق الـعـراق ومـنـهـا حـقـوقه ا
وأصبح بلدنا في السـن العجاف حلـكم الفاشل ينـطبق عليه قول الـشاعر: كالعيس في

اء فوق ظهورها محمول.  البيداء يقتلها الظماء   وا
ـوت عــطـشـاً الن األحــزاب الـتـي هـيـمــنت عـلـى مـقــالـيـد األمــور في الـبـالد بـعـد الـعــراق 
تـعاقبة وفي الدولة وفق احملاصصة احلزبية ناصب في احلكومات ا االحتالل تقاسمت ا
ـزورون واجلـهلـة والـفـاسدين والـفـاشلـ من الـسـياسـيـ على كل والطـائـفيـة فـاسـتولى ا
ـائية وارد ا هـمة في الـدولة واحلـكومـات وكل الوزارات وبـضمـنهـا وزارات وا نـاصب ا ا
والري والـزراعـة التي أصـبـحت من حـصة بـعض األحـزاب فسـلـمـتهـا الى غـير أهـلـها من
ائـية واخلطط الكـفيلـة باحلفاظ عـليها وارد ا ن ال يعـرفون شيئـاً عن ا أعضاء أحزابـها 
وانسيـابيـتهـا وال يفقـهون شـيئاً عن الـري والزراعـة  فعم اخلـراب والدمار هـذه القـطاعات
وت عطـشاً ألنه لم يستـفد من العقـول العراقية أسوةً بقطاعـات الدولة األخرى.  الـعراق 
ائيـة والري والزراعة ـوارد ا تـخصصـ في مجال ا ـي ا هنـية ومن األكاد اخلبيـرة وا
ائية والزراعية وخطط الري على األقل كمستشارين للوزراء اجلهلة لكي يضعوا اخلطط ا
ـنعـوا هـدرها ولـكي يسـتـفيـد منـهـا البـلد ـائـية و احلديث ولـكي يـحافـظوا عـلى مـواردنا ا
وت عطشـاً الن حكومات مـا بعد االحتالل أفضل استفـادة بأحسن استـخدام . العـراق 
ــائـيـة ولم تـفـعـل مع دول اجلـوار االتـفـاقـيــات الـسـابـقـة لم  حتـافظ عـلـى حـقـوق الـعـراق ا
ـتشـاطئـة ولم تعـقد اتـفاقـيات جـديدة تـضمن حـقوق الـعراق في ـياه واألنـهر ا اخلاصـة با
واثـيق ـوجـب ا ـائـية و األنـهـر الـعراقـيـة الـتي تـنـبع مـن تلـك الدول وحـقـه في حـصـصه ا
الدولية وانشغلت تلك احلكومات بالسلطة والنفوذ والفساد والسرقات ونهب أموال العباد
وت عطشـاً الن حكومات مـا بعد االحتالل لم تـبني سداً واحداً وثروات البالد . العـراق 
ـعـاجلة وال خـزاناً واحـداً ولم تـنـفـذ مـشـروعـاً أروائيـا أو زراعـيـاً واحـدا ولم تـضع خـطط 
وت عطشاً الن ياه طيلة اخلمسة عـشر عاماً من هيمنتها عـلى السلطة . العراق  شحة ا
حـكومـات مـا بـعـد االحـتالل لم تـسـتـغل مـا مـوجود في بـلـدنـا من روافـد وأنـهـر وبـحـيرات
إضافة الى ما يـأتي للعـراق من حصص مائيـة في نهري دجـلة والفرات واألنـهر والروافد
ائـية ـوارد ا نع وجـود شـحة لـكثـرة ا ـيـاه بل  األخرى لـعمـل خزين مـائي يـعالج شـحة ا

وجودة في بلدنا.   ا
ياه وت عطشاً الن ساستنا يلومون تركيا فقط وكأنها السبب الوحيد في أزمة ا العراق 
في العـراق مع ان تـركـيا تـطـلق حـصص مائـيـة جيـدة من خالل نـهـري دجلـة والـفرات وال
يلومـون إيران التي قـطعت عدة أنـهر وروافد عـراقية تـنبع من داخل إيران وحـولت مجرى
أنــهــر وروافــد أخــرى وأعــادتــهــا الى داخل األراضي اإليــرانــيــة في جتــاوز كــبــيــر عــلى

تشاطئة . ياه واألنهر ا االتفاقيات اخلاصة با
ائيـة التي تأتـي لنهـري دجلة والـفرات تذهب ـوت عطشـاً الن أغلب احلـصص ا  العراق 
هدراً الى اخلـلـيج العـربي خـصوصـا في فـصل الـشتـاء والسـبب هـو عـدم وجود خـزانات
ـيـاه في الـزراعـة خلـزن الـفـائض مـنـهـا وعـدم وجـود خـطـط زراعـيـة لالسـتـفـادة من هـذه ا
ـتــعـاقـبـة لم تــضع اخلـطط والـبـرامج ـوت عـطــشـاً الن احلـكـومـات ا الـشـتـويــة . الـعـراق 
لالسـتـفـادة من مـيـاه الـسيـول واألمـطـار في فـصل الـشـتـاء ومـعـدالتـهـا كـبـيـرة خـصـوصاً
السـيول الـتي تأتي مـن احلدود اإليـرانيـة فال يتم خـزنهـا واالسـتفـادة منـها لـلتـعويض عن
وت ـيـاه سـدى . الـعـراق  يـاه صـيـفـاً حـيث تـذهب هـذه الـكـمـيات الـكـبـيـرة من ا شـحـة ا
عطـشـاً والسـبب جـهل الـسيـاسـيـ بالـسـياسـيـة العـامـة وكيـفـيـة التـعـامل مع دول اجلوار
تـلك هـؤالء الـسـاسـة خـبرة فـي أغلب ـائـيـة وال  لـضمـان حـقـوق الـعـراق ومـنهـا حـقـوقه ا
تـلكون ائيـة وال يوجـد ب هـؤالء السيـاسيـ من  األمور وبالـذات في مجـال السـياسـة ا
أبسط مقـومات وصفـات القادة لـيتمـكنوا من إدارة شـؤون البالد وكيـفية مـعاجلة األزمات

ياه والعالم يشهد حالياً حرب مياه .  خصوصاً أزمة ا
ـا دفع دول اجلوار للـتجاوز ـتعـاقبة  ـوت عطشـاً لضـعف الدولة واحلـكومات ا العراق 
عـلى أراضـيــنـا ومـيـاهــنـا والـتـجــاوز عـلى حـقــوقـنـا في األنـهــر الـتي تـنــبع من تـلك الـدول
وت عطشاً الن بعض ائيـة التي كفلها الـقانون الدولي. العـراق  والتجاوز على حقـوقنا ا
ائيـة حملافظات أخرى  واحلصول على حصص أكبر احملافظات تتجاوز على احلصص ا
ـائـيـة من اسـتـحــقـاقـهـا وجتــاوز الـفالحـ في الــعـديـد من احملــافـظـات عـلى احلــصص ا
ـيـاه والسـيـطرة عـلـيهـا وهذا ا إربك عـمـليـة تـوزيع حصص ا اخملصـصـة لهم وهـدرهـا  
ـا دفع احملافظـات والعشـائر الستـغالل هذا الضعف و يعود أيضـاً لضعف احلـكومات 
ـائـيـة . الـتـجـاوز عـلى الــدولـة في الـعـديـد مـن األمـور ومـنـهـا االمـوراألمـنــيـة واحلـصص ا

وللحديث بقية.
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ــتـــظــاهــرين االمـــريــكــيـــة يــطـــالب ا
ـظـاهـرات واسـفـهـا عـلى بــسـلـمـيـة ا
وقوع ضـحـايـا  في ح انـهـا تـهتم
ـا يجري ظاهـرات طهران و كثـرا 
ـوقفـهـا هذا في ايـران   ان امـريكـا 
تثبت مرة اخرى بانها التهتم بالفقر
ــنــتـــشــر في الــعــراق والدخل لــهــا ا
ـقدمة للمواطن بانعدام اخلدمات ا
وال بــالـــتــدخـل االيــرانـي في شــؤون
الـعـراق الداخـلـيـة وال حـتى بـالـدولة

التي اصبحت فاشلة . 
ولـكن يهـمهـا وجود حـكومـة ضعـيفة
ــطــالــيــبــهــا  وحتــقق تــســتــجــيب 
ــطـلــوب بـ مــصـاحلــهـا الـتــوازن ا
ومـصـالح ايران . وانـها لـيـست على
عـجلة من امـرها حـتى في دفع ايران
الى خارج احلدود  ولذلك نراها  قد
ــظــاهــرات عـــتــمت اعالمـــيــا عــلـى ا
واالحـــتـــجـــاجـــات وفـــرضت طـــوقـــا
حـديــديـا عــلـيــهــا وسـكــتت عن قـطع
فرط االنترنت  واسـتخدام الـعنف ا
ـطالـبـ بحـقهم ـتـظاهـرين ا جتاه ا
الطبيعي  وهي التي تدعي حرصها
عــلى حــقــوق االنـســان في الــعـالم  .
النـــهــــا تـــعــــلم عــــلم الــــيـــقــــ بـــان
انــتــفــاضـــات الــعــراق تـــعــني فــشل
مــشــروعــهــا في الــعــراق الــذي جـاء
حتت الفـتة حتـقـيق احلـريـة لـلـشعب
ـقــراطـيـة الـعــراقي  وتـطــبـيق الــد

الزائفة فيه.
اء او ولـذلك فـهي ال يهـمـها تـوفيـر ا
الكـهرباء للـشعب العـراقي وال توفير
فــرص الـعــمل في الــقـطــاع الـعـام او
اخلـــــاص والتـــــعـــــطـــــيـل الـــــزراعــــة
والـــصـــنـــاعـــة وال خـــراب الـــبـــيــوت

وتهجير السكان . . 
انــهـا تــعــيــد نــفس الــتــجــربـة الــتي
الكي الفاشلة خاضتها مع حكومة ا
رغم اخـتالف الـرؤسـاء الـداخـلـ او
اخلـارجـ من الـبـيت االبـيض ولـكن

مهال . . 
فـقـد بلغ الـسـيل الـزبى  وان الوضع
في الـعـراق عــلى فـوهـة بـركـان وهـو
ايل الى السقوط والـهاوية المحالة .
ستقبل القريب ان لم يكن االن ففي ا
 وان مـن نــصــبــتــهـم امــريــكــا عــلى
العراق من اشبـاه الرجال لم يعودوا
هازل وخداع قادرين على استمرار ا
الشعب بالتفرقة الطائفية والقومية.
وان الــشـعـب قـد جــاع ولــيس امـامه

سوى الثورة . 
واليــســتــغــربن احــدا اذا مــا شــاهــد
احلبال في الشوارع مرة اخرى . الن
الـشـعب الـعـراقي اذا جـاع سـحل من
تــســبــبــوا فـي اهــانــته وان الــوضع

يتدهور اكثر واكثر . .  
ولم يـعـد امـام االمـريـكـان مـتـسع من
الـوقت لـوقف هذا الـسـقوط . . الـلهم
اال اذا افـــــاقـــــوا قــــبـل فــــوات االوان
واصـلـحـوا مـا افـسـدوه قـبل خـمـسة

عشر عاما

من يـــتـــصـــفح وســـائل الـــتــواصل
االجتـماعـية على اخـتالفهـا ويطلع
عـلى الــرأي الــعــام الـعــراقي ومن
يــحـــضــر احملـــافل االجــتـــمــاعـــيــة
الـعـراقــيـة عـلى اخـتـالف امـاكـنـهـا
ناقشات التي تدور سيجد معظم ا
بــ أفـراد اجملـتـمـع الـعـراقي عـلى
اخــتالف طـبــقــاتـهم االجــتــمـاعــيـة
وتـوجــهـاتـهـم مـنـقــسم حـول ادارة
الـــدولـــة الى قـــســـمــ إال مَـن شــذ
ونـــــــدر مـــــــنـــــــهـم من يَـــــــحـنُ الى
الدكـتاتورية ويـترحم علـى عهدها
ومـــــنـــــهم مـن يـــــبــــرر الـــــفـــــوضى
ــجــدهــا! فــهــنـا يُــثــار أمــامــنـا و
الـتـسـاؤل الـتـالي: لـو أردنـا اجـراء
مـقـارنـة مـا ب مـتـنـاقضـ أيـهـما

أفضل من غيره?!
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الـــدكــتـــاتـــوريـــة ومــا تـــرافـــقه من
انــتـــهــاكـــات صــارخـــة لــلـــحــقــوق
ا االسـاسـيـة لإلنـسـان والـتـي لـطـا
نُـظــر الـيـهـا _الـدكــتـاتـوريـة _عـلى
ــبــاشــر انــهـــا الــســبب الــقــوي وا
إلخـالل االمـن والـــــســــــلم الــــــدولي
ودافـــعـــا قـــويـــا النـــدالع احلـــروب
ـســلـحـة الـدولـيـة مـا والـنـزاعـات ا
ــتــحــدة في مــيــثــاقــهـا دفع اال ا
بــعـدمــا ان حـرمت احلــرب جتـدهـا
تؤكد على حقـوق االنسان وسيادة
الشعوب بعـد جتربة مريرة دفعت
الـعالم الى االقـتتـال نتـيجـة رعونة
االنـظــمــة الــدكــتــاتـوريــة حــيــنــهـا
ـــانــيـــة والــفـــاشــيــة (الــنـــازيــة اال
االيــــطــــالــــيـــة واالمــــبــــراطــــوريـــة
اليابـانية) التي دفـعت مجتمـعاتها

الى تـــبـــنـي مـــفـــاهــيـم مـــتـــطـــرفــة
ونــظـريــات ثــبت الـعــلم خــرافـتــهـا
ـيـة ثـانـية كـانت نـتـاجـهـا حـرب عا
اليـ من شـعوب راح ضـحيـتـها ا
الــــــعــــــالـم والزالـت االنــــــظــــــمــــــة
الدكتاتورية كما كانت على ديدنها
جتــــر شــــعــــوبــــهــــا الى احلــــروب
سلـحة حتـى االنهيار والنـزاعات ا

والعزلة الدولية.
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امــــا الــــفــــوضى فــــهي ال تــــقل عن
ـا أقـلـقت سـابــقـتـهـا خــطـورة لـطــا
اجملـــتــمـع الــدولي وشـــغــلـت فــكــر
الـــهـــيــئـــات الـــدولـــيـــة ونـــالت من
جـهـودهـا ورقـابـتـهـا بـحـذر شـديـد
للدول التي يسودها الفوضى على
علم مسبق ان الفـوضى هي البيئة
الئـمــة النــدالع أبـشـع الـنــزاعـات ا
ـسـلـحـة الــداخـلـيـة مـا بـ أفـراد ا
اجملـتـمع الـواحـد واالقـتـتـال فـيـمـا
بــيــنــهم حــتى الــفــنــاء أو اجلـزع!
الفوضى _على فيـنـعكس اثـارها _
. سلم وامن اجملتمع الدولي برمتهِ
الـدكـتــاتـوريـة والـفــوضى وجـهـان

لعملة واحدة!
 وبذلك فان الدكتاتورية والفوضى
وجـهـان لـعـملـة واحـدة كل مـنـهـما
يــؤدي الى االخــر ولــو بــعــد حـ

فـالـدكـتـاتــوريـة بـعـد انـهـيـارهـا أو
سـقوطـها سـتؤدي الى الـفوضى ال
مـــحـــال والـــفـــوضى ســـتـــســـاعــد
ــنــاسـبــة أو أُخــرى عــلى ظــهـور
الـدكـتـاتـوريــة كـمـا هـو احلـال في
ـتـهم في احلـرب ــانـيـا بـعـد هـز ا
ية االولى وعـم الفوضى فيها العا

الى ظهـور النظـام النازي واالمـثلة
قام. لغير ذلك ال يسعه ا

الـــتــأســـيس لـــدولـــة قــويـــة آمـــنــة
ومستقرة?

وبــذلـك نــصل الـى نــتــيـــجــة انه ال
كن مع الدكتاتورية وال الفوضى
البنـاء لدولة قـوية آمنة ومـستقرة
فـالــدولـة الـقــويـة يـا ســادتي لـيس
باجليش اجلرار الـذي يصعب عده
ـا بـشعـبـها اآلمن ومـضـاهاتهِ وا
بـعـدما يـنـالوا حـقـوقهم وكـرامـتهم
ويـعيشـوا كمـا يلـيق بإنـسانـيتهم
ويؤكـد لـنا الـتأريخ كم من جـيوش
عظـيمـة انهارت كـما تـنهار الـثلوج
عــنـدمــا يــزورهـا الــصــيف الالهب
دون ســابق انـذار آلنــهـا ابــتـعـدت
عن شعـوبهـا وانشـغلت بطـغيـانها

ويتجسد فيهم قوله تعالى: 
ا مَا (فَـأَمَّا الـزَّبَـدُ فَيَـذْهَبُ جُـفَاءً وَأَمـَّ
ـاسَ فَـيَـمْــكُثُ فِي الْـأَرْضِ يَـنــفَُع الـنـَّ
) سورة كَـذَــلِكَ يَضْـرِبُ الـلَّهُ الْأَمْـثَـالَ
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والـــــــدولـــــــة اآلمــــــنـــــــة لــــــيـــــــست
ــا بـــالــثــقــة بــالـــدكــتــاتـــوريــة وا
ـتبـادلة مـا بـ احلاكم واحملـكوم ا
ومسؤوليتهم جـميعا اجتاه بلدهم
واحلرص كل احلـرص على سالمة
ارضـه وعــــرضـه وخــــيـــــراته امــــا
الــفـــوضى فــمـع بــقــائـــهــا فـــإنــهــا
ســـــتــــؤدي الى انـــــحــــدار الـــــقــــيم
االخـالقـــــيــــــة فـي ذلك اجملــــــتــــــمع
وطـغيـان الفـساد االجـتمـاعي حتى
تــكــون الـســلــطـة احلــاكــمــة مـرآته
ـــشـــوهــة المـــحـه ا الـــعـــاكـــســـة 
فــيــصــدق فــيــهم قــول رســول الــله
(ص): "كـــيـــفـــمـــا تــكـــونـــوا يُـــولى
عـليـكم" حتى يـصل بـهم االمر الى

أن يحنوا الى من يستبد بهم!!.
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ن يحن الى فلذلك يا أحبتي نقول 
الـدكـتاتـورية ويـطـالب بـإرجاعـها!
ومن يطرب عـلى الفوضى ويـتمنى
بـقـائـهـا! ال الـدكـتـاتـوريـة خـير وال
الـفـوضى خـيـرا مــنـهـا فـجـمـيـعـهـا
عـهوداً دفـعـنا والزلـنا نـدفع ثـمنـها
ــا الــدولــة مع حــقـوق غــالــيـا وإ
االنـــــســـــان وكـــــرامـــــة االنـــــســـــان
وانـسـانـيـة االنــسـان خـيـراً وأبـقى

. والعاقبة للمتق
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