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وهـــو الــذي رفـع بــشـــهــادتـه قــيم
اخليـر والعـدل واإلصالح وصنع
لــنــا مـجــدا لـلــشــهـادة الــنــظـيــفـة
وأيـقونـة لـلـحيـاة الـفاضـلـة وهو
أبو الفـقراء الزاهد الـشجاع الذي
أسس لـنا مـنـهجـا حـسيـنـيا لـقيم
اخليـر والشهامـة ومعجمـا للثوار
في العالم يـستلهـمون منه مباد
اإلرادة والـصــمـود والــتـضــحـيـة
ولـو عددنـا مـا قـيل عـنه كـرمز من
ــفـــكــرين قــبل الـــســيـــاســيـــ وا
لـئـنا مـئات الـصفـحات والثـوار 
ـي واحد لـكـنـنـا اكـتـفي بـثـائـر عا
تـأثـر بـشـخـصـيـة اإلمـام احلـسـ
ثائراً حـقيقياً وهـو الثائر غاندي
: إذا أرادت الـذي قـال عن احلـس
الــهـنــد أن تــنــتـصــر فــعـلــيــهـا أن
تــقـتـدي بــاحلـسـ فــقـد عــلّـمـني
احلــســ كــيف أكــون مــظــلــومـاً
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يــا ابـــا عــبــد الــله نـــشــكــو الــيك
اليوم ونحن نحـتفل باستشهادك
كـرمـز لـلــمـظـلـومــ مـا آلت إلـيه
أحوال الـبالد واخللق وفـقر حال
الـعـراق ودمــاره وسـرقـة أمـواله
من الـــــذيـن يــــدعـــــون انـــــصــــارك
ومـريـدك زورا ألنـهم شـوهوا الق
الــشــهـادة وجــمـالــهــا وعـنــفـوان
اجملــــد والـــــفـــــداء بل يـــــريــــدون
بـــأفــعـــالـــهم أن يــصـــنـــعــوا لـــنــا
عـاشـوراء جـديـدة لــيـطـفـئـوا نـور
الـعـراق.  يـا ابا عـبـد الـله نـشـكو
اليـك ضعـفـنا أمـام من اسـتـقووا
عـلى صـمـتـنـا ورضـانـا وعـجـزنـا
تلك عن اتخاذ القرارات ألننا ال 
اخلــيـارات وهــو ان أمــرنــا عــلى
أولـيـاء أمــرنـا ونــشـكــو إلـيك من

 حــيــنـمــا اســتـقــرت الــرمـاح في
جــــــسـم احلـــــســـــ               
وازّيّـــنـت بــجـــســـد احلـــســ   
وداسـت اخلــيــول كل نــقــطــة في
جـــــســــد احلــــســــ               
واســــتـــلـــبتْ وقـــســــمت مالبس
احلـــــــــســــــــ                      
رأيت كـل حـــجـــر يـــحــــنـــو عـــلى
احلـــــــــســــــــ                      
رأيت كـل زهـرة تــنـام عــنــد كـتف
احلـــــــــســــــــ                      
رأيت كل نـهــر يـسـيـر في جـنـازة
احلــــــــســـــــ                        
ال تقل لي ان احلسـ الرمز هو
ــارســهــا فــكــرة ديــنـــيــة فــقط 
أحـيــانـا بــنـفــاق ولـيس طــقـسـا
ـــجــده فـــقط ـــارسه وقـــوال 
ـا هو رسـالـة لـهـا مـعنى في وا
احلــيـاة هــو حــضـارة نــســتـقي
مـنهـا إنسـانيـة االنسـان وعدالة
األرض وقـيـمهـا الـسـمـاويـة هو
ن في األرض يتـعلم مـنها درس 
ابـــــجـــــديــــات احلـــــكم الـــــعــــادل
والـصــدق مع الــرعـيــة ونــزاهـة
ــوقف والــلــسـان الــيــد وعــفــة ا
والــنـزاهــة واإلصالح هـو ســيـد
الــشـــهـــداء الـــذي عـــلم الـــبـــشــر
ـوقـف والـتــضــحــيـة شــجــاعــة ا
وااليثار من اجـل انتصار احلق
رغم انـــــنـــــا نـــــتـــــجـــــرع مــــرارة
مـظـلومـيتـه كل يوم ونـشرب من
كـأس شـهـادته. وهـو الـقائـل (لو
أنّ الــــعـــالِمَ كـلّ مـــا قـــال أحْـــسَنَ
وأصـــــــابَ ألوشـك أن يــــــجـنّ من
الـعُجْـبِ وإنّمـا الـعـالِمُ مَن يـكـثرُ
صَـــــــــــــــوابُـه).                       
 اليس احلـس الثـائر كان ضد
ظـلـم وفـســاد وعـصــبـيــة الـقـوم

ليس عبثاً قول رسول الله (صلى
الــــــله عــــــلــــــيه وســــــلم) فـي حق
احلــسـ (عــلـيـه الـسالم): (إِنَّ لَهُ
دَرجـــــة ال يَــــنَـــــالُـــــهـــــا أحـــــد مِن
) وان (حــســ مـني َـخــلــوقِـ ا
وانـــا من حـــســ أحب الـــله من
أحب حـسـيــنـا حـسـ سـبط من
األسـباط) ألن احلـس كـان رمزا
لـلفـداء والشـجاعـة والشـهادة في
ســـبــــيل احلـق وكـــانت واقــــعـــة
كــربالء واحــداث الــظــهــيــرة في
الـعاشـر من محـرم تشـكل ملـحمة
تــاريــخــيــة لــلـنــسـغ احلـســيــني
وسـطــوع لـلــقـضــيـة واســتـفـزازا
ومـعــجـمـا لـلــشـعـور والــوجـدان 
لـألفـــكــــار وثـــورة ضــــد الــــظـــلم
والـفــسـاد ورمـزا رائـعـا لـتـحـدي
طـــــغــــــاة األرض وقـــــوة ونــــــبل
الرسـالـة التي رفـعـها ضـد سراق
الـســلـطــة ورمـزا لــلـمــظـلــومـيـة
ــعـطـرة وجتــسـيـدا لــلـشــجـاعـة ا
بـريـاحـ الـشـهـامـة والـتـضـحـية
والــعــدالــة .لـهــذا بــقــيـت واقــعـة
رغم قــدمــهــا حــاضـرة عــاشــور 
اليـوم بقـوة في تاريخـنا احلديث
يــسـتـلـهم كـقـضــيـة ورمـز ابـدي 
ـظلـومـون شجـاعـتهم في مـنهـا ا
الـتـصـدي لقـوى الـشـر والـفـساد
مـثـلـمـا يـسـتـلـهم مـنـهـا الـشـعراء
واالدبـاء والــفـنـانـون افـكـارالـقـيم
لــيــوظــفــوهــا في واإلنــســانــيـــة 
لتصبح شاكل الراهنة  معاجلة ا
هويـة ثقـافيـة وإنسـانيـة طابـعها
الــتــثـــويــر ضــد الــظــلم والــقــهــر
ــوذجـا وتــصــبح  والــطــغــيــان 
مـعــاصــرا لــلـتــضــحـيــة والــفـداء
وانــــــــــبـل ثــــــــــورة مـن ثـــــــــورات
ــا كــرمــز كــبــيــر.   وا الـــتــاريخ

أفـقرونـا واغتـنوا من فـقرنا ومن
ذهـبت إليـهم أموالـنا. ونـشكو لك
أيــامــنــا الــعـــصــيــة ومــصــيــرنــا
الــغـــامض. ونـــشــكـــو الــيـك ظــلم
القريب والبـعيد وفساد األحزاب
الـديـنيـة احلـسـيـنيـة الـتي ظـلمت
ال أهلهـا وانشغلت بالـسلطة وا
واجلــاه وســرقت مــنــا امــوالــنــا
وزكـاتــنـا واحالمـنـا وبـاعـوا لـنـا
الـــصــبــر بــأبـــخس االثــمــان دون
خـــوف مـن قـــيـــمك وانـــتـــظـــرنـــا
الـثـمــار فـلم نـحـصــد اال الـصـبـر
والــذل وانـت الــقـــائل لــلـه (مــنك
أطـلُبُ الوصـول إليك وبك اسـتدلُّ
عـــلـــيك فـــاهـــدنـي بـــنـــورك إلـــيك
وأقـمــني بـصـدْق الــعـبــودّيـة بـ

يديك). 
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 يـاســيـد الــشـهــداء نـشـكــو الـيك
ـان وفـسادهم أيضـا أفـعـال البـر
وافعـال من يحـكـمونـنا بـالفـساد
ــسـفـوح عـلـى أراضـيـنـا ودمـنـا ا
وتـشـريد أهـلنـا في شتـات الوطن
والـعالم وغـيـاب العـدالة واحلق
وفـقـر الطـوائف واألديـان وظلـمة
الـبالد وعـطش الـعـبـاد ونـشـكـو
إلـيك مــدارسـنـا ومـسـتــشـفـيـاتـنـا
وشـوارعنا ومالعـبنـا وجامعـاتنا
ومـــؤســـســـاتـــنــا.والـــســـؤال: هل
تـعـلمـنـا الـدرس احلـسـيني وهل
انـــــعـــــكس شـيء من اشـــــراقــــات
احلــسـ (ع) وروحـه في نــفـوس
الـذين يـهـتفـون بـاسـمه لـيل نـهار
من الــســيــاسـيــ ويــحــتــفــلـون
بــــذكـــــراه ويــــنــــصــــبــــون لــــهــــا
الــســـرادقـــات ويــقـــيـــمــون لـــهــا
احلــفـالت ويــنـــفــقـــون عـــلــيـــهــا
االلــوف? وهل يــطــبــقــون مــقــولـة
ـــا خَـــرجتُ : إ االمـــام احلـــســـ
لـطـلب اإلصالحِ فـي أمـة جـدي....
الى منـهج لإلصالح? وهـو القائل
أيضـا (ال يـكـمل العـقلُ إالّ بـاتّـباع
احلق) أم ان الـــــذي يـــــجــــري في
الــــعــــراق احلـــــزين هــــو كــــربالء
ـعـانــيـهـا ودالالتـهـا من جــديـدة 
حــيث الـظــلم والــقـتـل والـفــسـاد?
يـــاحــســـ اخلــالــد فـي رســالــتك
احلـسـيـنـيـة ومـبـادئك الـسـامـية
ظـلومـ بظلم نـطلب مـنك نحن ا
من نافق بحبك وخذلك بالفساد
ونهب الـثروات باسـمك ان تكون
لــنــا عــونــا ووســيــطـا عــنــد الــله
ـــقت والــغــضب ورســوله لــرفع ا
ــان واحلــكــومــة عــنــا. يـا والــبــر
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االمـريـكـيـة في الـعـراق . حـيث ان
امـريـكـا مازالت تـعـتـقـد خـطـأ بان
ــــــكن الــــــوضـع في الــــــعـــــــراق 

اصالحه على مر االيام 
امـا اجلارة ايـران فـمازالت التـقيم
وزنـــــا لــــلـــــمــــرجـع الــــديـــــني وال

للتظاهرات .
وكل مـــايــهــمــهـــا وجــود شــخص
مــوال لـهـا  تــسـتــطـيع من خالله
التـهـرب ولو قـلـيال من العـقـوبات
االمريكـية  ويساعـدها على انقاذ
الـــتــومــان مـن االنــهــيـــار الــتــام .
ونـــراهـــا االن تــــهـــاجم الــــشـــعب
الـعـراقي بالـقول والـفـعل للـضغط
علـيه لـتـحقـيق مـآربهـا هـذه حتى
لــو اقـتــضى االمــر ابـادة الــشـعب
ـيـاه عـنه او الـبـصـراوي بــقـطع ا
تلويثها باخملـلفات الكيمياوية او
الــــنـــوويـــة .  او قــــطع الــــطـــاقـــة
الـكــهـربـائـيـة . واخـيـرا تـهـديـدهم
بادخـال احلرس الـثوري االيراني
ــنـاطق اجلــنـوبـيــة لـلـعـراق الى ا
والقـضـاء على مـاسـموهـا الـفتـنة

ي  او مؤامرة االستكبار العا
طـلب االيراني هذا يـتعارض ان ا
طالب االمريكية . . بالتاكيـد مع ا
 فـــــســـــقط الـــــعـــــراق فـي بـــــراثن
االمــريـكـان وااليــرانـيــ واصـبح

ساحة لتصفية
 احلسابات بينهما فاصبحنا ب
فـكي كـماشـة . . ولـيس هـنالك في
احــزاب الــســـلــطــة احلــاكــمــة من
نــأتـمـنه عـلى مـصــالح هـذا الـبـلـد
اجلريح واحلل الـوحيد لـلتخلص
من هـــذه الــــطـــغـــمــــة الـــفـــاســـدة
والـتــدخالت االجـنـبـيــة يـكـمن في
االســــتـــمـــرار بـــاالحــــتـــجـــاجـــات
والـــــتـــــظــــــاهـــــرات فـي كل مـــــدن
وقـصـبـات وقـرى الـعراق والـعـمل
عـــلى حـث الـــشـــعب كل الـــشـــعب
بـتـلى بـالفـقـر والقـهر ظـلـوم وا ا
رض بـالتظاهـر بكتلة واجلوع وا
كــبــيـرة . فال صــوت يــعـلــوا عـلى

بــاالنـتـخــابـات مـازالــوا مـصـرين
عــلـى ان يــكـــون رئـــيس الــوزراء
واحــدا مــنـهـم لـيــســتــولــوا عـلى
ماتبقى من الـدولة امواال ونفوذا
وتــســـلــطـــا عـــلى رقــاب الـــنــاس
والربع ســنـوات عــجــاف اخـرى 
وهم بـهــذا الـصـدد يــبـحـثـون عن
ـة من داخل احـزابهم وجـوه قـد
ــواصـفـات لــيـسـقــطـوا عــلـيــهـا ا
ــطــلــوبـــة لــرئــيس الــوزراء من ا
االمانـة وقوة الـشخصـية واحلزم
التـخــاذ خـطـوات جـادة لــلـقـضـاء

على الفاسدين .  
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طاف ولـكنـنا سنـجد في نـهايـة ا
ــالــكي او نــســـخــا جــديــدة مـن ا
العـبادي او حتى اجلـعفري الذي
ـواطـن في اصبح مـثـار تـنـدر ا
هلـوسـته . هكـذا سـتخـرج عـليـنا
احلــكــومــة الــعــتـيــدة. ! . وكــانك
ـقـابل يــابـو زيـد مــاغـزيت وفـي ا
جنـد قــمع الـتــظـاهــرات بـقــسـوة
تــفـــوق مـــاكـــنـــا نــراه فـي االيــام
الــغــابـــرة .  واتــهـــامــهم بـــانــهم
بعـثيـون وعمالء ومـندسون  . او
الــتــصـريح بــانــهم ســيـعــامــلـون
مـعـامـلــة الـدواعش   هـكـذا ومن
دون اي ذنب ارتـكبـوه  الـلهم اال
ـطـالــبـة بـحــقـوقـهـم االسـاسـيـة ا

البسيطة .
ـتنافسة اخذت كما ان االحزاب ا
تتبارى في االدعاء بتبني مطالب
ـتظاهـرين رياء وكـذبا  من اجل ا
تـصفـية خصـومهم الـسيـاسي 
اصــدقــاء االمس لــســحب بــسـاط

السلطة من حتت اقدامهم 
ومـن جـانـب اخـر تــصــر امــريــكـا
عـلـى مـوضــوع الـكــتـلــة الـكــبـرى
حلـسم مــوضـوع رئــيس الـوزراء
بـايـة طـريــقـة كـانت حـتى لـوجـاء
شخص ضـعـيف غـيـر كـفـوء على
شاكـلـة الـعـبادي او غـيـره بـشرط
تــنــفــيــذ مــتـطــلــبــات الــســيــاسـة

بــالــرغـم من مــقـــاطــعــة الـــشــعب
الـواسعـة لالنـتخـابات . وبـالرغم
من االسـتــيـاء الــشـعــبي الـكــبـيـر
والــذي تـمـخـض عن انـتــفـاضـات
جماهرية في جنوب العراق

 وخــصـوصـا الـبـصــرة الـفـيـحـاء
وسقـوط عدد كـثير من الـشهداء .
نــرى االحـزاب احلــاكـمــة مـازالت
عــــلى ضـاللـــهــــا الــــقـــد  وهي
تـتـنـافس لـلحـصـول عـلى الـكـتـلة
الــكـبـرى وبــالـتـالـي حتـصل عـلى
مـــكــــاسب مــــاديـــة ومــــعـــنــــويـــة
وســلــطـويــة اكــثــر عــلى حــسـاب
مـصـلـحـة الـشـعب االسـاسـيـة في
الـعـيش كـبـشـر عـلى اقل تـقـدير .
ـتـربـعـ عـلى عـرش الن اولـئك ا
الـسلـطـة نـسـوا كـيف كـانوا ومن
اوصــــــلــــــهـم الى ســــــدة احلــــــكم
ونـكرانـهم لـلـجـمـيل دفـعهـم ليس
ا لالسـتهـانـة بـالـشـعب فـقط وا
مـــعــــاداته والــــقـــضــــاء عـــلى اي
متـنـفس لـلنـاس لالعـتـراض على
فسادهم وادارتهم السيئة . وكان
االجـدر بـهم لـو كـانـوا عـلى ادنى
درجـــة من الــوعي ان يـــتــداركــوا
ـــصـــيـــبـــة الـــتي ســـتـــقع عـــلى ا
رؤوســــهم فـي نــــهــــايــــة االمــــر 
ويــجــمــلـوا انــفــســهم عــلى االقل
بـــبــعض اخلـــدمــات االســـاســيــة
للمـواطن لتـكون لبنـة للتصالح
مع جمـاهيـرهم . ولكنـهم مازالوا
عـــلى غـــيـــهم الــقـــد .  ويـــبــقى
الــــفـــــاســــد فــــاســـــدا وال امل في

اصالحه .
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لـقـد اعــلن الـسـيــد الـسـيــسـتـاني
مـــؤخــرا الـــفـــيـــتــو عـــلى بـــعض
ـــرشـــحــة لـــرئـــاســة االســـمــاء  ا
الــوزراء ومــنــهم الــســيــد حــيــدر
الــعـبــادي . وبـدال مـن تـبــني هـذا
ــطــالب ـــطــلب واالســتــجـــابــة  ا
اجلـماهـير  فـان رؤساء االحزاب
والــــكـــتل الــــتي تــــدعي فــــوزهـــا

صــــوت الـــشـــعب بـــشـــرط خـــروج
جــمــاهــيـر غــفــيـرة فـي انـتــفــاضـة
شـعبـية عـامة تـفرض نـفسـها على
اجلـميع في الـداخل واخلارج . ان

الكتلة االكبر الواجبة .
رحلة التقدير واالحترام في هذه ا
زورة ـانـيـة ا لـيـست الـكـتـلـة الـبـر
ـنتـفض في ـا كتـلـة الـشـعب ا وا
الـــشـــارع الــــعـــراقي وفـي عـــمـــوم
الـعـراق . ان كتـلة الـشـعب الكـبرى
هــذه هي الـكــتـلــة الـتي ســتـفـرض
نــــفـــســـهــــا لـــيس عــــلى االحـــزاب
ـنتـفـع الفـاسـدة او االيـرانيـ ا
ـا حتى من دمـاء الـشعب فـقط وا
عـلى االمريـكـان لـيـبدلـوا خـطـطهم
وقراطية من تخدير الشـعب بالد
الزائـفة الشـكلية الـى فعل ايجابي
يـــحــقـق ولـــو بـــعض طـــمـــوحــات
الشـعب العراقي في دولـة مستـقلة
وادارتهـا بـنـخب سـياسـيـة كـفوءة
ونـزيـهـة  بـدال من اشـبـاه الـرجال
الــذين فـرضـوا عــلى الـشــعب مـنـذ
االحــتـالل االمــريـــكي الى يـــومــنــا
احلــــاضــــر ويــــجــــري تــــدويــــرهم

كالنفايات كل اربع سنوات
وبـــعــكـــسـه فـــان الــشـــعـب اذا مــا
اســتــكــان واذعن لــهــذه الــطــغــمـة
احلـاكمة فـان االوضاع الـسيـاسية
واخلـدمـيـة الــبـائـسـة والــتـعـيـسـة
احلالية ستـبقى كما هي عليه االن
 ال بـل ســتــزداد ســوءا وســتــمـدد
الى خمـسـة عـشـر عـامـا اخرى من
اجلـوع والـقتـل وانعـدام اخلـدمات
الــعــامــة اضــافــة الى الــتــهــجــيــر

رض واالمية . . وا
ان الـوضع قــد اصـبح عــلى درجـة
كـــبـــيــرة مـن اخلــطـــورة  ويـــهــدد
الــوجـود الـعــراقي ارضـا وشــعـبـا
ويــســـتــدعـي عــاجال ولـــيس آجال
خــــروج الـــنــــاس كل الــــنـــاس الى
الشـارع احـتـجـاجـا عـلى االوضاع

السيئة  . 
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  وعندئذ فقط سيرضخ الفاسدون
وااليرانيـون والسلطـات االمريكية
الـغـاشمـة الرادة الـشعب وبـعـكسه
فال تـنـتـظـروا اخلالص مـن احد  .
ان الكتلة الكبرى يجب ان يشكلها
الشـعب بكل طوائفـه وقومياته في
الـــشـــمـــال والـــوسط واجلـــنــوب .
ولـــيـــست الـــكـــتــلـــة الـــكــبـــرى من
االحـــزاب والــتـــكـــتالت الــفـــاســدة
الـعـدوة لـلـشـعب . . وال خالص اال
بـاالنـتـفاصـة الـشـعـبيـة الـشـامـلة .
ومن يتـهيب صـعود اجلـبال يعش

ابد الدهر ب احلفر.
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بغداد

ــســكــ لــكــرامـــة هــذا الــشــعـب ا
ولــلـــوطن. فــلـــقــد اصــرت (احلت)
زوجـــــة الــــرئــــيس الـــــراحل جالل
طـلبـاني بـأن يكـون منـصب رئيس
جمـهوريـة العراق من حـصة حزب
زوجــهــا (حــزب االحتــاد الــوطــني
الـــكـــردســـتـــانـي) وهي من يـــقـــدم
ـرشح الــذي يـضـمن مــصـاحلـهـا ا
ــنـصب وكــأنـنـا في في ارث هـذا ا

نظام وراثي..
 ويضاف الى ذلك مناصب وزارية
ســيــاديـــة مــنـــهــا (وزارة الـــنــفط)
ـقراطي الـكردسـتاني لـلحـزب الد
(حزب مسعـود البارزاني) واخرى
من الـوزارات والـدرجـات اخلـاصة
كحـصتـهم في احلكومـة االحتادية
اضافـة الى الشروط الـتاليـة نسبة
ئة17 تخصص لالقليم صرف با
ادة رواتب الـبـيشـمـركه تطـبـيق ا
من الدستور وعودة 140
ـنــاطق الــتي الــبــيــشــمـركــة الـى ا
كــانت بــهــا ســابـقــاً قــبل تــطــبـيق
عمـلية فـرض القانـون وانك عندما
تــقــرأ الــشــروط تــشــعــر بــأن وفــد
االحــزاب الـــكــرديــة هـــو من دولــة
اخــــرى خـــــارج ســــيـــــادة الــــدوله
العـراقيه الـتي اكـد علـيـها دسـتور
ـصـلـحة الـعـراق لـعام 2005. ان ا
الـوطنـيـة حتـتم عـلى السـيـاسـي
وهم يـــجـــرون حــوارات تـــشـــكــيل
الـكـتــلـة الـكــبـرى بـعــدم تـقـد اي
تنازالت ومساومات تمس مصالح
العراق االكبر عـلى حساب تشكيل
الكتلـة الكبرى  فليس من حق اي
واحد ان يقـدم هذه التـنازالت فما
جـاء بـالورقـة الـكـرديـة يـعـد باطال
من النـاحية القـانونية الـدستورية
فــالـــدســتــور لم يـــحــدد أن رئــيس
جـمهـورية الـعراق كـردي من حزب
جالل طــــلـــبـــانـي (حـــزب االحتـــاد
الـــوطــنـي الــكـــردســـتـــــــاني) وان
ـنـاطق ـادة  140 التــعـني ضم ا ا
شمـولة بها لـلتبعـية الكردية في ا
االقــلــيم فــقــانــون ادارة الــدولـة لم
يـــســمح بـــاقــامــة اي اقــلـــيم عــلى

ان سيـاق االحداث كـما يـظهر في
ــــشـــهــــد الــــســـيــــاسي يـــدل ان ا
السـياسيـ في واد والشعب في
واد اخـر فـمـتى تـكـون مـصـلـحـة
اجلــمـاعه فـوق مــصـلـحــة الـفـرد
ومــصـلـحــة االمـة فـوق مــصـلـحـة

احلزب والقبيلة? 
ومـتى يـكـون الـعراق االكـبـر فوق
الـكـتله الـكبـرى ? ومـتى نرى كـما
قــال االمـــام عــلي (ع) االمــة فــوق
مـصلحـة القـبيلـة والعقـيدة فوق

مصلحة الدنيا?
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ومــتى يــكــون حـسـم االمـور وفق
ـباد الـتي جاء بـها الـدستور? ا
فــالــدسـتــور لم يــحــدد في مـواده
بأن يـكون رئـيس اجلمـهورية من
الـكــرد ويـرشح من قــبل االحـزاب
ـان سـني الـكـرديه ورئـيس الـبـر
ويرشح من قبل االحـزاب السنية
ورئـيس مـجــلس الـوزراء شـيـعي
ويــــــــرشـح مـن قـــــــبـل االحـــــــزاب
ــا جـــاءت هــذه الـــشــيـــعـــيه وا
التوصيفات من خالل التفاهمات
بـ زعـمــاء االحـزاب والـطـوائف
الــذي جــاء بـهــذا الــتــوافق الـذي
اســمــاه الــكــــــــاتب والــصــحــفي
كــفـاح مــحــمـود (بــاتـفــاق جــنـتل

مان)..
ويـــعـــد هــذا االتـــفـــاق الـــبـــوابــة
الـكـبـيـرة لـلمـحـاصـصـة احلـزبـية
والـطــائـفــيـة والـعــنـصــريـة الـتي
اشـــــاعت الــــفـــــســــاد فـي الــــبالد
والـعــبــاد وجـعــلت من الــسـلــطـة
حـاضـنه لـلـفـاسـدين ومالذا امـنـا

حلمايتهم.
لــقــد كــنــا نــأمل في هــذه الــدورة
ـان ان يـغـادر االنـتـخـابــيـة لـلـبــر
اجلــــمـــيع مــــبـــدأ احملــــاصـــصـــة
وتـقاسم الـسلـطة ولـكن ماتـسرب
من حـــوارات الــــكـــتل واالحـــزاب
السيـاسية يؤكـد بأن احملاصصة
وتقاسم الـسلطـة اخذت الصدارة
فـي حـــواراته مـع فـــرض شـــروط
تـقـاسم الـســلـطه بـصـيـغ مـهـيـنـة

ـــشــهـــد الـــســـيـــاسي وانـــا ارى ا
الـعـراقي الـذي اعقـب االنتـخـابات
ـانــيه االخـيـرة والـتي جـرت الـبـر
في  2018/5/12 الــــتـي جـــهــــلت
ــيــنـهــا من شــمــالــهـا حــيث لم
يـــدرك الـــســـيـــاســـيـــون عـــمـــومــاً
والفائزون منـهم خصوصاً اهمية
هــــذه االنــــتــــخــــابــــات وقــــيــــمــــة
اسـتـحـقــاقـاتـهـا الــقـانـونـيـة رغم
ماشابـها من تزوير وتالعب وطي
اوراق اسـتـمــارات الـنـاخب ودفن
عـــشــرات االتــهــامـــات مــعــهــا في
صـناديق االقـتـراع التي احـترقت
ولـكـن قـيــمـتــهـا تــبـقى قــائـمه من
خالل مـعـرفة تـداول نـقل الـسلـطة
وبالطريقه واالليـة اللت حتققان
امـن الــعــراق ووحــدته الــوطــنــيه

ووفق مانص عليه الدستور.
ان عــمــلـيــات االثــره والـتــفـرد من
دون الــرجــوع الى ارادة الــشــعب
في حـريــة اخـتـيــاره الـذي يـحـقق
ارادته فـي اخــتـــيـــار مـــرشــحـــيه
وتعـميق الـوعي الوطني وتـثبيت
ـــواطــنــة واحلــفــاظ عــلى مــبــدأ ا
الـوحـدة الــوطـنـيـة تـغـيـيب الرادة
الــنـــاخب وتـــضــيـــيع لـــعـــمــلـــيــة
االنتخـابات التي مارسـها الشعب

العراقي. 
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ان شـعور بـعض السـياسـي بأن
ـنــحـهم وجــودهم في الــسـلــطـة 
حـــقـــاً الـــهـــيـــاً يـــفـــوق مـــقـــيــاس
االســتــحــقــاقــات الــقــانــونـيــة في
العـملـيـة االنتـخابـيـة امر مـخالف
لكل االعـراف احملـليـة واالقـليـمـية
والـدوليـة فقـولهم بـأبديـة الوالية
(مـــانـــطـــيــهـــا) واعـــتــكـــافـــهم في
(قـــصـــور) احلـــوارات (وفـــنــادق)
الـلـقاءات الـتي استـحوذت عـليـها
ــنـــافع وغــيــبت ــال وا ســـلــطــة ا
ـا يـريـده هـذا الـرؤيـة احلـقـيـقـيـة 
الـشـعب الذي قـدم عـددا هائال من
الـشهداء بـسبب فـشل السـياسات
اخلاطـئـة والـفاشـلـة لهـذه الـزمرة

. من السياسي

اساس عنصري وطائفي ومذهبي
بل اعــــطى اســــتــــثــــنــــاء القـــلــــيم
كـردسـتـان الــعـراق وضـمن حـدود
مـــاقــبـل تــاريخ  2003/4/9 فـــمــا
ـنـاطــق الـواردة عالقـة االقـلـيم بـا
ـادة  140امـا فــيـمـا يــتـعـلق في ا
بــرواتب الـبـيـشـمــركـة فـالـدسـتـور
يؤكد بأنه الجتوز اقامة مليشيات
ــســلــحه خــارج وداخـل الـقــوات ا
ـادة  (9) كـمـا جـاء ذلك في نص ا

الفقره ب
ـــــا ان الـــــبـــــيـــــشـــــمـــــركـه هي و
ـقـراطي مـلـيـشـيـات.. احلـزب الد
الــكــردســـتــانـي (حــزب مـــســعــود
الــــــبــــــارزانـي) وحــــــزب االحتـــــاد
الـوطني الـكـردستـاني حزب جالل
طــلـبــاني فــيــجب هــيــكــلــتــهـا الن
وجـودهـا يــشـكل خـرقـاً دسـتـوريـاً

فاضحاً.
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ــطـــالب انـــا ال اســـتــكـــثـــر هـــذه ا
ــنـاصب واالمـوال لـو ـنـافع وا وا
كـان يـسـتـفـيــد مـنـهـا كـرد الـعـراق
ــظــلــوم بل اقــول لــهم شـــعــبــنــا ا
هـنـيـئـاً لكـم بل انـا واثق ومـتـأكد
بــأنــهـــا ســتــذهب جلــيــوب افــراد
ـتــســلــطـة واحــزابــهـا الـعــائــلــة ا
ـــتــنــفــذة وهــذه احلــالــة تــشــمل ا
جــــمـــــيع االحـــــزاب والــــزعـــــمــــاء
شـارك في الـعملـية السـياسية ا
والــتي شــكــلت الــطــبــقــة الــثــريـة
ناصب اجلديـده كلها مـن ارباب ا
والـرواتب فهـذا الـثراء حـصل لهم
بـطـرق غـيـر مـشـروعـة وبـالـرشـوة
ال واالختالس واالسـتيالء عـلى ا
العام واسـتغالل ثروة البالد ومن
ـقراطـيتـها خالل الـسيـاسة في د
واالنــــتـــخــــابــــات في تـــزويــــرهـــا
والـتالعب بهـا فـالكل عـرف ماهي
الـــــســـــيـــــاسه ومـــــاهـي لـــــعـــــبــــة
االنتـخابات ومن خالل الـتصويت
وتـــفــويت قـــانـــون االنــتـــخـــابــات
والــتــزويــر والــتالعب دون خــوف
من الله والـشعب ومصـلحة االمة.
وخالصــة الـقـول ان الـتــنـاقـضـات
ـكـن الـقــفـز عــلــيـهــا واخلالفـات
ـــكن جتـــاوزهــا من خـالل قــيــام
عارضة وتبني ثنائية السـلطة وا
بـــرنـــامج وطـــنـي في بـــنـــاء دولــة
ــواطــنه الــتي يــتــســاوى فــيــهـا ا
اجلميع والكل يساوي واحدا غير
قــابل لــلـــقــســمــة خلـــدمــة الــوطن
واالمـة ال لتمـزيق الوطـن وضياع
االمــــة فـي تــــشــــكــــيـل حــــكــــومــــة
محاصـصة تتقـاسم فيها االحزاب
الطـائفـية والـعـنصـرية وزعـمائـها
الـسلـطة كـما حـصل في السـنوات

السابقة.
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دهوك

مهمة ولها تـأثير مدمر على حياة
ومــســـتـــقــبـل الــشـــبـــاب ومن كال

اجلنس والتي تكمن في :-
- الكحول
- التدخ

- اخملدرات (احلشيش)
طروح هو :- والسؤال ا

- أليست الكحول واإلدمان عليها
وآفـة التـدخ واحلـشيش تـسبب
مـــشـــاكل وجـــرائـم بـــاهـــضـــة في
اجملــتـــمع وتــؤثــر عـــلى مــبــادىء

السالم التي ينادون بها ?!
- ألــيس اإلدمــان عـــلى الــكــحــول
واخملـدرات تـسـبب في تـرك وعـدم
مــواصـــلـــة الــشـــبـــاب الــتـــعـــلــيم

والدراسة ?!
ـنع ــاذا في أوربـا وأمــريـكــا   -

عــلى نـشــر أيـدولــوجـيــة مـعــيـنـة
لـغـرض الـتـأثـيـر في ثـقـافة وإرث

وحضارة أبناء ذلك البلد.
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لـذا فال تـتــعـجب عـنـد زيـارة وفـد
ـنظمـة إلى منـطقة مـعينـة بهدف
ترمـيم مـدرسـة أو إقـامـة مـشروع
مـعــ ويـســأل ويـسـتــفـســر كـمـا
هــائال من األسـئــلـة الـتـي لـيـست
ـعلن ـوضـوع ا لهـا أيـة عالقـة با
لء لــــــــهم ! ثـم يـــــــقــــــــومـــــــون 
إســـتـــمـــارات بـــعـــدد كـــثـــيـــر من
شبوهة! األجوبة على اسألتهم ا
أو يــســألـوا كــيف  إســتــهـداف
جبل سـنجـار ! ومن يقف وراءهم
( أمريكا وغيرها من الدول دائمة
الـــعـــضــــويـــة في مـــجـــلس األمن
الدولي ) أصل كل الـشرور ووراء

كل إستهداف !
ومن جانب آخر :

نــرى أن أعـمــال الــتـوعــيــة لــتـلك
نظمات تقتصر على جوانب قد ا
تـكـون سـطــحـيـة وتـهـمل جـوانب
أخــرى مــهــمـــة وضــروريــة وذلك
لـغــايـة في نــفس من تـرتــبط تـلك

نظمات بهم ! ا
فـــمـــثـال تـــراهم يــــســـارعـــون في
رأة قضايا تتـعلق بالعنف ضد ا
وحـــقـــوق الـــطـــفـل ومـــا إلى ذلك
ـواضيع جـملة ـثل هذه ا وتـبرر 

. من احلجج والبراه
فــتــبـ لــنــا جــمـيــعــا أن الـزواج
ـة فــادحـة ال تـغـتـفـر ــبـكـر جـر ا
ـــرأة من إكـــمــال ألنـــهـــا تــمـــنع ا
تـعـلــيـمـهـا ! في حـ مـاتـزال 27
ــــتـــحـــدة واليـــة من الــــواليـــات ا
األمـــريـــكـــيــة ال 51 يـــتم فـــيـــهــا

بكر دون السن 18! الزواج ا
كـمــا يـتم ذلك الــشـكل من الـزواج
في اسبـانـيا والـنمـسـا ورومانـيا

واستونيا والص أيضا.
في حـ ال تـتطـرق إلى مـواضيع

نـظـمات ـعـلوم أن أعـمـال ا  من ا
بـــصــــورة عـــامـــة تـــشـــــمل عـــلى

جانب :-
األول :

أعـمال إغـاثـيـة خـصوصـا عـنـدما
حتل كـــارثــة بـــشــريـــة (احلــروب
والـنـزاعـات واإلرهـاب) أو كـارثـة
طـــبــيــعــيــة (الــزالزل والــبــراكــ
والـــفــيـــضـــانـــات) فــتـــدخل تـــلك
ــنــظـــمــات لــتـــقــد اخلــدمــات ا
الـعاجـلة الضـرورية لـلمـتضررين

جراء تلك الكوارث.
الثاني :

يــتــمــثـل بــالــتــوعــيــة والــثــقــيف
ـــواضــيع مـــتــعـــلــقــة خملــتـــلف ا
بــالــتــعــايش الــســلــمـي وحــقـوق
ـرأة وما اإلنـسان والـعـنف ضد ا
إلى ذلك من مـواضــيع لـهـا صـلـة
بادىء اإلنسـانية العامة وذلك با
من خالل تـــنــفــيــذ ورش ودورات
تدريـبية مـتنوعـة وإقامة مـختلف
ـؤتـمـرات أنـواع من الـنــدوات وا

واألعمال.
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كل ذلك بــهـــدف تــقــد احلــاجــة
نـطـقة أو ذلك الـبـلد ألبنـاء تـلك ا

ستهدف. ا
هــذا من حــيث الــقــراءة الــعــامــة

نظمات. وضوع ا السطحية 
أمـا القراءة الـدقيقـة (السيـاسية)

للموضوع فتختلف كليا.
ـنــظـمـات اإلنــسـانـيـة إذ تــشـكل ا
أداة مـن أدوات الــــــســـــــيــــــاســــــة
اخلـارجـية لـلـدول خصـوصـا تلك
الـــدول الــعــظـــمى في الـــتــوجــيه
والتأثير وحتـقيق أهداف معينة.
نـظمات عـلى تقد فـتعمل تـلك ا
بيـانات ومعـلومات وإحـصائيات
ـا يـوفـر إتـاحة لـصـانع الـقـرار 
مـــســـاحـــة واســــعـــة في إتـــخـــاذ
الـــــقــــرارات جتــــاه ذلـك الــــبــــلــــد
ــسـتــهــدف. إلى جــانـب الـعــمل ا

ن بيع الـكحـول وعـلبـة الـسكـائر 
هــم دون سـن 18 مــع فـــــــــــــــــرض
ضــرائب بــاهــظــة عــلى مــثل هـذه
السلع لكي تقلل من نسبة اإلقبال

على شرائها ?
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ثم أال يـعن هذا أن الـتوعـية بـآثار
ومــخـاطــر مـواضــيع كـهــذه تـؤثـر
عــــلـى مــــســـتــــقــــبـل شـــركــــاتــــهم
ـنتـجة الـتي هدفـها الرأسـمالـية ا
الــــربح وأن كــــان عــــلى حــــســـاب

حروب كونية ومرض اجلميع !
ثال اآلتي : فلنأخذ ا

وصل في بـغداد الـعاصمـة وفي ا
ـنـاطق األخـرى في ودهــوك وكل ا
الـعراق هنـاك إقبـال كبـير من قبل
الــشــبـــاب عــلـى شــرب الـــكــحــول
والــتــدخـ ولم جنــد أن مــنـظــمـة
إنــســانــيــة قـــد نــفــذت مــشــروعــا

توعوية بشأن ذلك منذ 2003!
- فأيـهـمـا أهم أن تـقـيم (مـاراثون
الـفـتيـات) وتوعـية اجملـتمع بـآثار
الزواج الـقسري عـلى بناء األسرة
أم الــــــكـــــحـــــول وكـــــيـف تـــــهـــــدم

اجملتمعات بأكملها ! 
كــذبـة كــبــرى من يــعـتــقــد أن تـلك

نظمات إنسانية في أمرها !. ا
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