
بـعـد االبـتــهـاج الـذي حتــقق بـفـعل بــذل االرواح من اجل الـوطن  بـرزت
نكـسة حـكام الـسـلطـة من اجل الذات دون الـوطن  فـليس هـناك تـناقض
ـواطن كأنـسـان في عصـر يتـوجب أن تـتهـيأ له ابشع من أن يـكـون ب ا
ولعـائـلته واطـفـالة كل مـسـتلـزمـات احليـاة  وبـ مسـؤولي الـسلـطـة بكل
طوابـيرها اليـهمـهمـا سوى الـذات وحجـز واستالب مـوفورات الـدولة لهم

والتباعهم .
بـنــــــيـة على ـعـادلـة الـبـــــشـعـة  تـب سـقـوط مـركبـات الـنـظـام ا هذه ا
تـحاصصـ  وتكــــشف الى أي حـد من االسفاف توزيع الدولـة على ا
ــركـبـات احملــاصـصـيــة في الـوقت بـحـــــقــوق الـنــاس  الـعـودة لــنـفس ا

احلاضر . 
فلقد بينت التظاهرات الواسعـة التي عمت عموم مناطق العراق الرافضة
ـطالـبـة بـاحلـقـوق  وأي حـقوق  فـهي التـتـعـدى اخلـبز لـلمـحـاصـصـة وا
ـياه الـصـاحلة لـلـشرب والـكهـربـاء والصـحـة والدواء الـصالح للـفـقراء وا
ـؤكـد طـبـيعـة وحـجم االنـفـصـال بـ الـسـلـطة لـلمـرضى  نـقـول بـيـنت بـا
ـواطنـ  وهـذا االمر يـشيـر الى حـد كبـيـر ماتـنـاقلـته بعض وجمـاهـير ا
ـشـاركـة صـئـيـلـة ـتـابـعـة لالنـتـخـابـات االخـيـرة  بـأن نـسـبـة ا اجلـهـات ا
وضئـيـلـة جدا  لـكـون النـاس ادركـوا مـافائـدة من انـتـخابـات تـنـتج نفس

الشخصيات ونفس السياسات ونفس احملاصصات .
ـقـاومـة لـقـد دفع الـشــعب الـدمـاء الـغـزيــرة  عـبـر مـنـظـومــات اجلـيش وا
واحلشد الـشعبي  ولم تـدفع السـلطة ومـركباتـها  منـها ومن حواشـيها
واتباعـها شـيئا يـذكر  وهـذا االختالل في العـطاء  يـب الى أي حد إن
نـظـام احملـاصـصـة هـو نـظـام بـشـع يـأكل الـدولـة ويـبـدد مـواردهـا ويـفـتح
شهـيـة الـنـهابـ  وفي ذات الـوقت يـقـطع عن الـنـاس ابسط مـسـتـلـزمات
ركبات  وهناك من ثل هذه ا احلياة  واالدهى من ذلك هناك من ينظـر 
يتـهم النـاس بعـدم االنضـباط لـكـونهم يـطالـبون سـلطـات احملاصـصة في

اء الصالح للشرب وباخلبز للفقراء . بغداد واحملافظات با
وبالتأكيد نحن نـشهد عودة محمومـة لوعاظ السالط  في الوقت الذي
بـات فـيـة الـعـالم كل الـعـالم مـكـشــوفـا لـلـجـمـيع من الـقـريـة حـتى مـكـاتب
قدور الوعاظ التغـطية أو جتميل سلطات الرؤساء  وهذا يعني لم يعـد 
احملاصصات الـفاشلة  فـكل شيئـا مكشوفـا  ومن يقدم خدمـة للناس 

التنسى في ظروف القحط والعازة .
اذا واطـنـيهـا  و ثـير لـلـتسـاؤل  ماذا قـدمت احملـافظـات ومجـالـسهـا  ا
شاريع صـرفت لهـا االموال وظلت مـتلكـئة في االجناز  اال العديـد من ا
يعني ذلك إن هـذه احللقـات هي زائدة ومهـمتهـا امتصـاص اموال الدولة
دون ان تـنــجـز شــيـئــا يـذكــر  الـلـهـم سـوى بــعض اجملـســرات وعـلــيـهـا
اشكالية الـتصميم والبنـاء  ولم جتر محاسبـة اي جهة من تلك اجملالس

واحملافظات . 
نـحن النريـد اسـتـبـاق االمـور حـول خـليـات االزمـة الـتي تـشـكـلت مـؤخرا
تابعة ماطرح من مـشاريع وما كان متلكـئا في السابق  ولكن نقول إذا
لم تـكن الــسـلـطـة حــازمـة قـويــة تـضـرب دون هــوادة في الـدفـاع عن حق
ـال العام  التـستـطيع خلـية االزمة أن تـفعل دون قوة واطنـ وحرمة ا ا

السلطة .
ة بعض اذا ظهرت االن عز عـني أن يسأل   هنا البد لرئيس الوزراء ا
ياه  ولم تكن الدوائر في ايجـاد فرص العمل وحتـقيق بعض مشـاريع ا
هـذه الـهـمـة مـوجـودة  إذن اخلـلل بــالـسـلـطـة ودوائـرهـا ومـؤسـسـاتـهـا 
ــسـؤولـيـة  وهــذا مـايـؤكـد إن االحـزاب وبـالـتـحــديـد وبـالـذيـن  يـتـولـون ا
سـؤليـات في تلك والكـيانـات السـياسـية الـتي دفعت بـعنـاصرهـا لتـولي ا
الـدوائـر هي فـاشــلـة بـاالسـاس  وكــيف لـهـا ان تـكــون نـاجـحـة إذا كـان
الـوزيـر من هـذه الـطـائـفـة وذاك من تـلك وهـذا من هـذه الـقـومـيـة  والـكل
ـهنـيـة وصدقـية الـعـمل عالقة يشـتـغـــل وفق اجـــنـدته ولـبس للـوطـنيـة وا
بـذلك  هـذا الوضع بـالـتـأكـيـد يــــجـعل الـوطن متـيـبــــسـاً مـتـصـحراً في

الفكرة والعمل .
وازاء ذلك نـشـيــر الى إن الـعــودة لـلـمــحـاصـصــة وحتـــت أي مـسـمــــى
ـشـــــاركـة هـو بـالـضـرورة عـودة كـانت ابـويـة أو فـضـــــاء الـوطـنــيـة أو ا
لالزمـة ويـدفع بـالــــعـراق كـوطن الى حـالـة لن يـقـبـلـهـا أي مـخـلص لـهـذا

الوطن . 
الشعب يريد حكومة وطنية يختـار هيكليتها رئيس الوزراء بكل حرية من
شـخــصـيــات كـفـؤة مــخـلــصـة نــزيـهـة مــيـولــهـا لــلـعـراق
وخدمـتهـا للـشـعب  ويقـينـا هـناك الـعديـد من هذه
الـشـخـصـيـات ومن كل اطـيـاف الـلـون الـعـراقي 
فـهل تـقـبل الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة في انـتـخـابـات

(2018) التي يدور شآنها لغط كثير.
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لكن الزيـارة ستركـز ايضا عـلى العدد
هم مـن الفـيـليـبـينـيـ العـامـل في ا

نازل في اسرائيل. خدمة ا
ويعـمل نحو عـشرة ماليـ فيـليـبيني
خـــــارج بالدهـم في عـــــدة مـــــجــــاالت.
ـركـزي الفـيـليـبـيني وبحـسب الـبنك ا
فـان عـائـداتـهم ذات اهـمـيـة بالـغـة في
اقتصـاد البالد حـيث بلغت في 2017

اكثر من  28مليار دوالر.
وتــعــمل ســلــطـات الــفــيــلــيــبـ عــلى
احلصول من العواصم االجـنبية على
اتـفـاقـيـات لـتـحـسـ حـقـوق عـمـالـهـا
ـثـابـة ـهـاجـريـن الـذين يـعـتــبـرون  ا

ابطال في بالدهم.
وانــتـــقــدت اســـرائــيـل خــريف 2016
دوتــيـرتي بــســبب تـشــبــيـهه حــمــلـته
الدامـيـة عـلى اخملدرات بـحـمـلة هـتـلر

انيا. على اليهود في ا
وكــان دوتــيــرتي قــال ان "هــتـلــر قــتل
ثالثـة ماليـ يــهـودي (تـشـيـر االرقـام
) وهناك ثالثة مالي الى ستة مالي

. مـتــعــاطي مـخــدرات في الــفـيــلـيــبـ
ساكون سعيدا بقتلهم".

وسـيــزور دوتـيــرتي الـذي قــدم الحـقـا
اعتـذاره "للـشعـب اليـهودي" عـلى تلك
الـعـبـارة نـصـب احملـرقـة الـنـازيـة في

القدس.
الـى ذلـك اجـــــــرى رئـــــــيـس الـــــــوزراء
االسـرائـيـلي بـنــيـامـ نـتـانـيـاهـو مع
لف السوري سؤول االميـركي عن ا ا
جــيــمس جــيــفــري في الــقــدس االحـد
مـــحــــادثـــات تــــنـــاولـت االوضـــاع في
ســـوريــا وايـــران كـــمــا افـــاد مـــكــتب

نتانياهو.
واورد بـيــان ان نـتـانــيـاهــو بـحث مع

جيـفري "الوضـع في سوريـا واجلهود
ـشــتـركــة لـوقف إالرهــاب والـعـدوان ا

اإليراني".
وقبل الزيارة اعلنت وزارة اخلارجية
بعوث األميركيـة إن جيفري يـرافقه ا
االمـيـركي اخلـاص الى سـوريـا جـويل
ريبـورن سـينـاقش "احلـفـاظ على أمن
إسـرائــيل مع مــواجـهــة نـشــاط إيـران
ـزعزع لالسـتـقـرار في جـمـيع أنـحاء ا

نطقة". ا
وقـالت الـوزارة إن جــيـفـري وريـبـورن
سيـتـوجهـان إلى األردن وتـركيـا حيث
ــتـحـدة سـيــؤكـدان مـوقـف الـواليـات ا
عارض للهجوم العسكري في إدلب. ا
واضافت ان الرجل سيتطرقان كذلك
اثـنــاء جـولــتـهـمــا الى"مـزاعـم روسـيـا
تـعلقة بـوجود خطط دولية اخلادعة ا
لشن هـجـوم باألسـلحـة الكـيـمائـية في

سوريا".
الى ذلك اعتـذرت اإلذاعـة اإلسرائـيلـية
الـعـامــة لـبـثـهـا مــقـطـوعـة مــوسـيـقـيـة
اني ريتشـارد فاغنر الـذي تقاطعه لأل
ــــعـــاديـــة إســـرائــــيل بـــســــبب ارائه ا
لـلـسـامــيـة حـسـبـمــا أفـادت مـتـحـدثـة
بــــاسم اإلذاعــــة االحــــد.ووصــــفت بثّ
مـحـطـة لـلـمـوسـيـقى الـكالسـيـكـيـة في
اإلذاعـــــة اجلــــمــــعـــــة مــــقــــطـــــعــــاً من

"كريبوسكول دي ديو" بانه "خطأ".
وفـاغـنر (1883 - 1913) الـذي تبـنى
الــرايخ الـثــالث فـي الـقــرن الــعــشـرين
ـشــبـعــة بـالــروح الـقــومـيّـة أعـمــاله ا
مــــعـــــروف خــــصــــوصـــــا بــــأنه أحــــد
ــفـضـلــ لـدى أدولف ـوســيـقــيـ ا ا

هتلر.
وليس هناك قانون في إسرائيل ينصّ

صراحـة عـلى مـنع أعـمال فـاغـنـر لكن
ؤسـسات الـفنـية في الـدولة الفـرق وا

العبرية تمتنع عن ذلك.
تـحـدثـة أن "الـتـعـلـيـمات في وذكـرت ا
اإلذاعـة اإلسـرائـيـلـيـة ال تـزال نـفـسـهـا
مـنــذ سـنـوات: ال يــجب بثّ مــوسـيـقى

فاغنر".
WOIOÝu  WI

وأشـارت في بـيـان إلى "األلم الـذي قـد
يــثـيــره هــذا الــبث لــدى الــنــاجـ من
احملرقة" الذين يستمعون إلى اإلذاعة.
وقالت "نعتذر من مـستمعيـنا" معتبرة
ـوسـيـقـيـة ـسـؤول عن احلـلـقـة ا أن "ا
أخــطــأ في االخــتــيــار عــبــر بــثّه هــذه

قطوعة". ا

بغداد
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وال تـزال أعـمـال فـاغــنـر مـحـظـورة في
إســرائــيل رغم أن قــائــد األوركــســتـرا
األرجــنــتـــيــني-اإلســرائـــيــلي دانــيــال
بورنباوم كـان جريئا في تـموز/يوليو
 2001 لعزفه مقطعاً من "تريستان
اي إيـــزولـــد" مع أوركـــســـتـــرا بـــرلــ

الفيالرمونية في القدس.
لـكن رئــيس مــؤسـســة "ازرايل فـاغــنـر
سـوســايــيـتي" جــــــونـاثــــن لـيــفـنــي
رحب بـبثّ اإلذاعـة الـعــامـة مـوسـيـقى

فاغنر.
وقـــال لــيـــفـــني الـــذي جنـــا والــده من
ـــوســيـــقــاه احملـــرقــة إن "الـــبثّ كـــان 
الرائعـة وليس الرائه". وأضاف "من ال

وسيقى فليغلق. يرد سماع هذه ا

{ الـــــقــــدس(أ ف ب) - بــــدأ رئـــــيس
الـفـيلـيـبـ رودريـغـو دوتـيـرتي مـساء
االحـد زيــارة تـاريـخــيـة الســرائـيل في
مـــســـعـى لـــتـــقـــلـــيـص ارتـــهـــان بالده
العسكري للحليف االميركي التقليدي.
وهــذه الــزيــارة الــتـي تــســتــمــر حــتى
االربـــعـــاء حـــيـث ســـيـــتـــوجه اثـــرهـــا
دوتــــــــيـــــــرتـي الـى االردن هـي االولى
لـرئـيس فـيـلـيـبـني مـنـذ اقـامـة عالقـات
دبــلــومــاســيــة بـ الــبــلــدين قــبل 60
عـامـا. وكــانت مـانــيال اسـتــقـبـلت الف
يـــهـــوي فـــروا من احملـــرقـــة الـــنـــازيــة

انية. اال
وســتــكـون الــزيــارة مــوضع مــتــابــعـة
خاصة في اسـرائيل خـصوصـا بسبب
الـشـخـصـيـة الـقـويـة جـدا والـصـراحـة
الـــتي تــــمـــيـــز دوتـــيـــرتي الـــذي أثـــار
انتقادات لـدى تشبيـهه أفعاله بأدولف

هتلر.
ويـرافق دوتـيرتـي وفد مـهم وكـان في
اسـتقـبـاله في مـطـار بن غـوريـون قرب
واصالت االسرائيلية تل ابيب وزير ا
ايوب قـرة. وانتـقل بعـدها الى الـقدس
حــيث ســيــشــارك في اجــتــمــاع الفـراد
همة الـعاملة في اجلالية الـفيليـبنيـة ا

اسرائيل.
وسـيــلــتـقي دوتــيـرتـي االثـنــ رئـيس
وزراء اسرائيل بنيامـ نتانياهو قبل

ان يغادر االربعاء الى االردن.
وقالت اخلارجية االسرائيلية في بيان
ان "هذه الزيـارة تكتـسي اهميـة كبيرة
بـالنـسـبـة اليـنـا انـهـا ترمـز لـلـعالقات

القوية والودية ب شعبينا".
وكـان اعـقب تـولي دوتـيـرتي الـسـلـطـة
مـنتـصف  2016تـدهور فـي العـالقات

ـتـحـدة في عـهـد بـاراك مع الـواليـات ا
اوبــامــا وذلك رغـم االتــفــاق الــدفــاعي

الذي يربط البلدين.
وسبب تدهور العالقات كان انتقادات
واشـــنـــطن لـــلـــحـــرب الـــدامــيـــة عـــلى
اخملــــدرات الــــتي اعــــلــــنــــهــــا رئــــيس
. ورد دوتــيـرتي عــلى تـلك الـفــيـلــيـبـ
االنتـقادات بـالغـاء طلبـية من  27الف
بــنـدقــيـة هــجــومـيــة كـان ابــرمــهـا مع

. االميركي
كـمـا الــغى هـذا الـعــام عـقـد شـراء 16
مروحية كندية ايـضا بسبب انتقادات
احلــكــومــة الــكــنــديــة لــوضع حــقــوق

. االنسان في الفيليب
واعاد دوتيـرتي توجيه سـياسة بالده
اخلـارجـيـة بـاجتـاه الـصـ وروسـيـا
رغم ان التـوتر خف بـعد تـولي دونالد

ترامب الرئاسة.
وقال خـبيـر العالقـات الدولـية ايـنلـتو
سـافــيـا ان الــزيــارة "تـشــكل لـلــرئـيس
دوتـيـرتي (فـرصـة) لـزيـارة سـوق آخر

سلحة والشرطة". السلحة قواته ا
واســـرائــــيل تـــعــــد احـــد ابـــرز جتـــار
ـئة السـالح في الـعالـم وتوجه  60بـا
من صــادراتـــهــا مـن الــسالح الى دول
مــنـــطــقــة آســـيــا واحملـــيط الــهــادىء

بحسب ارقام حكومية اسرائيلية.
وباتت مـانيال في  2017زبونـا مهـما
السـرائــيل حــيث اشــتـرت خــصــوصـا
انــظـــمــة رادار وجتــهـــيــزات مــضــادة

ا قيمته  21مليار دوالر. للدبابات 
ـــكن ان تــــكـــون زيـــارة دوتـــيـــرتي و
مـناسـبـة البـرام عـقـود جديـدة اهم في
وقت تــمـلك فــيه الــفـيــلــيـبــ خـطــطـا

سلحة. لتحديث قواتها ا
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وغيرهـا من مفردات واالسـتاذ الفـاضل  وسـيد  وجاللة  ومـعالي  سمو 
التـبـجيـل والتـمـجيـد هي كـلـمات وعـبـارات اسبـغـها (طـويـلـو العـمـر) على
انفسـهم ليحـيطوهـا بهالـة وبريق تـزيغ لها عـيون بسـطاء القـوم وساذجيه
فـيــسـعــد الـقــادة واحلــاكـمــون في حـيــاة وعـيــشـة رغــيــدة هم وعـوائــلـهم

وحاشيتهم من الراقص على ايقاعات التسلط الغاشم .. 
ولو تـصـفـحنـا تـاريخ البـشـريـة وتوغـلـنـا في اعمـاقه لـرأيـنا ظـلم االنـسان
واستـعـباده الخـيه االنـسـان وما جنم عـنـها مـن فروق طـبـقيـة بـ احلاكم
واحملـكـومـ في ظل مـفـاهـيم الــتـفـويض االلـهي والـسـلـطـة االبـويـة وعـدم
االعـتـراف بـاحلـقـوق او احلـمـايـة الـقـانـونـيـة وكـانت اجلـمـاعـة االنـسـانـيـة
االول تخضع لنظـام مختلـف يحكم كل مـنها عالقتهـا في نطاق مع 
هو نظـام سلـطة رئـيس العشـيرة في تـنظـيم العالقات بـ افراد اجلـماعة
الـواحـدة والـثـاني هـو نــظـام حـكم الـقـوة فـيـمــا يـخص عالقـات اجلـمـاعـة

اخلارجية .. 
وفي الـعــراق الـقـد كــان الـعـراقــيـون الـقــدمـاء كـمــا هـو لـدى الــشـعـوب
االخرى يعتقدون ان لكل مدينة (اله اوالهة) هو سيدها وحاميها ومصدر
الـسـلـطـات فـيــهـا وكـان احلـاكـمـون يـدعــون انـهم ال يـصـدرون حـكـمـا اال
حتقيقا لرغـبات االلهة وصورة حمـــــورابي وهو ب ايـــــدي اله العـــدل
(شـمس) واضـحــة الـداللـة عــلى هـذا االدعـاء بل ان اجلــبـروت جتـلى في
عــنــجـهــيــة فــرعــون مــصــر الــذي وصـــــف نــفـسـه بــكـونـه الـرب االعــلى

للمصري ..
ـة والوسيطة لقد تتالت حـلقات احلاكمـ عبر التـاريخ في عصوره القد
ــعـاصــرة وبـاشــكـال مــخـتــلـفــة وبـانـت فـضــائل الـكــراسي عـلى وحـتى ا
تربع عليـها فانغمسـوا بنعمة االمتيـازات وتركوا الفقيـر لفقره والعبد ا
ـواطن الـعادي الى لعـبـوديـته االنـسانـيـة وكـان همـهم (عـلـفهم) ولـيـذهب ا
اجلحيم .. ولم نر من احلـاكم اال النـفر القلـيل الذي انتبه لـشعبه الذي
هو مصدر السلطات .. ومن هؤالء كان سرجون االكدي الذي كان فقيرا
ـلك (اورزبـابا) حـاكم مـديـنـة (كـيش) ثم قـام بـثورة ويـعمل سـاقـيـا عـنـد ا
ـلك ولم يـكـتف بهـذا بل اغـرته الـسـلطـة الن يـشـيد اولى واستـولى عـلى ا

االمبراطوريات الرافدينية من نوعها .
علـى كل حال .. فـبـالـرغم من نـظـرة الـعـقالء الى كـرسي احلـكم بـكونه ال
ـلك اال لـله لـكـنه فـعال ـكن له اال ان يـكـون كـكـرسي احلالق وال يـدوم ا
ن جـلــسـوا عـلـيه بــارادة مـنـهم او بـارادة ـتـنــفـذين  الـتـصق بــاعـجـاز ا
نوعة التي يسيل لها اللعاب .. زاياه واغراءاته ا ا  اخرين ال لشيء وا
وعلى كل حال ايضا يبدو ان الكراسي قد تعبت من حمل ثقالء الدم من
لوك واالمـراء والسالط وصارت تـلفظهم الـواحد تلو االخر الرؤساء وا
بعـد ان شاخوا عـلى مقـاعدهم الـوثيـرة والشـعوب سـاخطـة على افـعالهم
ستضـعف لـينتهي والى السمجـة وكبتـهم للحريـات وانتهـاكهم حلقـوق ا
ـسـتبـد وتغـلق قنـوات الفـساد االبد احلـكم الشـمولي ا
ـالي وظلـم احلكـام لـلـمـحـكـومـ وتـنـفتح االداري وا
افـاق رحـبـة لـبــنـاء االنـسـان وتـعــمـيـر الـبالد ورسم
الـسـيـاســات الـصـاحلـة عـلـى وفق تـطـلـعـات وارادة

الشعوب احملبة للسالم والوئام .. 
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