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في غـــالــبــيـــة دول الــعـــالم جنــد ان
الـشعـوب مُبـجلـه في أوطانـها ولـها
أولــــويـه من نـــــاحــــيـــــة االحــــتــــرام
والــتــقــديـس وتَــعــيش مــحــفــوظــة
الـكرامـة  مُـتمـتـعه بخـيـرات بالدها
وثـرواتــهـا نــظـراً لــتـواجــد حُـكــامـاً
عــادلــ من جــهــة  وأفــراداً واعـ
اليُـفــرطـون بــحــقـوقــهم واليـعــطـون
اجملال لـسياسـيهم بالـتجاوز عـليها
من جـهةٍ اخـرى ; ولـكن لألسف هذا
االمر الينطبق على الشعب العراقي

الذي نُقمَ بحكومات فاسدة 
تَـعـاقــبت عـلى تــولي الـسُـلــطه مـنـذُ
أزمــانٍ طــويـلــة  وأدخــلـتهُ بــأزمـات
مُـتـشـعـبه ومُـفـتـعـله واليـزال يُـعاني

منها في شتى مجاالت احلياة
هذهِ السياسات الطائشه جَعلت من
ـواطن هــو الــضَــحـيه فــهــو الـذي ا
يـدفـع ضـريـبـة خِالفــهم او إتـفـاقـهم

على حدٍ سواء .
واطن و في كـلتـا احلالـتـ يكـون ا

هو اخلاسر االكبر
وتــكـون حـقـوقه مُـهـمـشـة ومُـحـاربـاً

ختلف الطُرق واالساليب
الن في هذا الـبلـد أصبح لِـزاماً على
ُــعــتــرك الــســيــاسي ان من يــدخل ا
يــتـخـلـى عن ضـمـيــرهُ أوالً ويـرتـدي

محلهُ ثوب القُبحِ والتَنكر .
تَسـاؤوالتٍ كـثيـرة تدور في ذهن كل

مواطنٍ منا ولعّل أبرزها 
اذا الـعراقي اليتـمتع بثـروات بلده

وخيراته ?
ومــاالــذي أقــتــرفــنــاهُ من ذنبٍ لــكي
يُسـلط علـينـا مثل هـكذا سـياس و

حُكام ?
صالح أن مُعـظم احلكـومات تَـنظـر 
شــعــوبــهـا وبــلــدانــهــا بـأســتــثــنـاء

"حكومتنا "
كــــانت بـــالـــســــابق والتـــزال تُـــقـــدم
مـصـاحلـهـا الـفـئـويـة الـضـيـقـة عـلى
مَــصــلــحــة شــعـبــهِــا ومــواطــنــيــهـا
وتخـتلف او تَـتفق من أجل مَـكاسب
شـخـصـيه ألفـراد تـبـؤوا احلـكم ب

ليلةٍ وضُحاها
واالسوء من ذلك أصـبحوا يُـسمون

اليوم بسياس !
عـن اي ســيـاســةً نــتــحــدث ومن هم
ُـتصدين لهذهِ الـعملية الشخوص ا

السياسية البائسة!
فــهم بـــالــواقع افــراد مُـــجــردين من
مَـفـهــوم الـسـيــاسـة الـشـامــلـة الـتي
تُـزودهم بالـثقـة وتـمُكـنهم من أدارة
البالد وإنصاف العباد  والتمحور
ضــــــمن إطــــــار وأُسس واضــــــحـــــة
وســيــاقـــات وخــطى ثــابـــته وغــيــر

متلونة
وخــيـر مـثـال عــلى ذلك هـو جـلـوس
مــايُـــســـمى مـــعــارضـــوا االمس مع
ـوالـ في خـنـدقٍ وجـبـهـةً واحدة ا
بـعد ان كـانوا يـتـبادلـون االتهـامات
ويـتــراشـقـون الــكالم فـيــمـا بــيـنـهم
ويُــســـقــطـــون بــعــضـــهم اآلخــر في
االعالم والــفـضـائــيـات وعـلى أرض
الواقع ايضاً فأعداء االمس أمسوا
اصـدقــاء الــيـوم جَــمــعـتــهم طــاولـةً
ـصـالح واحـدة وحـدتـهم بـعـنـوان ا
كاسب الشـخصـية واالمـتيـازات وا

ُشتركة  ا
ُــشــتــركــات واحــدة فال ومـــادامت ا
مانع من جتاهل ونسيان اخلالفات

التي دارت بينهم .
اذن هــــذهِ هي قــــواعـــد لُــــعـــبــــتـــهم
الــــســـيـــاســـيــــة وهـــذا هـــو ســـبب
مواقفهم واصطفافاتهم السابقة 
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إفــتـــرقـــوا بــالـــســـابق بـــســبـــبـــهــا
وأجتمعوا اليوم ألجلها

فــهم أفـراد بال هــويـة سـيــاسـيـة بل
صالح  تتحكم بهم أهواء ا

وتـغـلب عـليـهم سـمـة األزدواجـية و
تــــقــــلب اآلراء وتــــذبــــذب االحــــوال
واقف حسب ماتقتضيه وتشضي ا

احلاجة
وإنـعـكـاسـات هـذا االمـر مُـجـتـمـعـياً
يَــتــجــســد فــيــالــفــوارق الــطــبــقــيـة
واالقـــتــصـــاديــة بـــ الــســـيــاســ

والـشعب فـهم يعـيشـون ويَتـنعـمون
بحـياة مُتـرفة بـينمـا يُعـاني الشعب
من نقصٍ وجوعٍ وحِرمان من أبسط

مُقومات العيش الكر
ُفارقة هنا في أدعـائاتهم بتمثيل وا
الــشــعب والــدفــاع عن حــقــوقه وقـد
يـصل بـهم احلـال الى ذرف الـدمـوع
من أجل كــــسب عــــواطف الــــشـــعب

شاعر منهِ وإستجداء ا
ولو كانوا فعالً صادق ويحترمون
ـطـالـيـبه إرادة الــشـعب ومُـلـتـفـتـ 

وأحتياجاته
لـكـانـوا تركـوا الـسـاحـة السـيـاسـية
واعــتــرفـــوا بــفــشــلــهم طــيــلــة هــذه

السنوات ليفسحوا اجملال 
ألشـخـاصٍ أِكـفـاء يَـتحـلـون بـسُـمـعة

طيبة وسجلٍ نزيه
ولـكــنـهم لم ولن يـفــعـلـوا ذلك النـهم

يــسـتــمـدون شـرعــيـتــهم من تـراجع
وضعف سُلطة الشعب عليهم 

فـهم يـدعون بـأنـهم يُـمثـلـوا الـشعب
والشعب منهم براء

ان االمر اصبح مُخزي و مُحزن بآنٍ
واحــد وخــصـوصــاً عــنـد إطالعــنـا
عــلى تـلك الـتـفـاصـيل وتـمـعُـنـا بـهـا
جنـد بـأن ثـرواتـنا تَـتـبـدد وأمـوالـنا
وطـاقـاتـنـا تُـهـدر وخـيـراتـنـا تُـسرق
امام مرآنا ومسامعنا بالوقت الذي
نـحـنُ فـيهِ بـأمس احلــاجـةِ الى هـذهِ
ــخــتـلف الـثــروات ألســتـثــمــارهـا 

القطاعات واجملاالت 
فالسياس يتصارعون فيما بينهم
ـنـاصبِ و االمــتـيـازات الـتي عـلـى ا

تُرافقها 
مُــتــنـــاســ دورهم اخلـــدمي الــذي
يـجب ان يــلـتــفـتــوا الـيهِ ويُــقـدمـوه
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لـلــمــواطن الــذي سَــئِم مـن الــوعـود
الــتي طــال أنـتــظــارُهــا طـيــلــة هـذه
السنـ التي أنهكـتهُ فكرياً ونـفسياً

واقتصادياً .
وبـــــأخــــتــــصـــــار : الخــــيــــرَ وال أملَ
بـــســـيـــاســـ جـــيـئ بـــهم كـــنـــتـــاج
خملـرجــات عــمـلــيـة انــتــخـابــيـة اقل

مايقال عنها بأنها
WN¹e½ dOſË UNÐ Ì„uJA

سـيــمـا وانـهـا أخـرجت لـنـا وجـوهـاً
وشـخـصـيـات مـشــبـوهـة ومُـخـالـفـة

ألرادة الشعب وتطلعاته 
فـهنـالك مـؤشـرات تُشـيـر الى وجود
ـسـار الـعـمـلـية أنـحـرافـاً واضـحـاً 
السـيـاسيـة وتوجـهاتـها و وَاهم كل

من يدعي عكس ذلك
وان مـن يـتــأمل خــيــراً في حــكــومـة
تُــولـد من رحمٍ فــاسـد ومـشــوه فـهـو

مــلــيـون مــســلم  إضــافـة إلى 20
الـــبــلــدان اإلسالمـــيــة احملــيــطــة
والـــتي كـــانت جـــزءًا من االحتــاد
السوفيـيتي السابق الذي تأسس

في العام 1922.
—«uŠ e¹eFð

وتــقـوم فـلـسـفــة مـسـلـمي روسـيـا
عــلى تـعــزيـز احلـوار والــتـعـاون
السيّـما عـلى الـصعـيـد اجملتـمعي
وفي اجملــاالت اخملـتــلـفـة لــتـأمـ
ـكـافـحة أوسع مشـاركـة وشـراكة 
الـــتــطـــرّف ومــواجـــهــة اإلرهــاب
وكــــان هـــذا الــــعـــنــــوان جـــوهـــر
مــضــمــون مـــحــاضــرتي في هــذا
ـــــتــــنــــوّع اخملـــــتــــلف احملــــفل ا
ؤتـلف السيّـمـا بتـعـزيز الـقيم وا
شتركة لألديان والفلسفات ذات ا

األول لـــرئــيس اجملـــلس ورئــيس
ـسـلمـي روسـيا اإلدارة الـديـنـيـة 
االحتـاديـة  في "مسـجـد موسـكو
اجلامع" الذي هو حتـفة معمارية
دينة فريدة ومـنارة ومعلـماً في ا
الـعـريــقـة وقـد افـتـتـحه الـرئـيس
ـــــيـــــر بـــــوتـــــ الـــــروسـي فالد
والــرئـــيس الـــتــركي رجـب طــيب
أردوغـان والرئـيس الـفـلـسـطـيني
مـحـمـود عـبـاس  في الـعام 2015
عــنــد إعــادة تــشـــيــيــده وحــضــر
االفــــــتـــــتــــــاح كل مـن رئـــــيــــــسي
قــيــرغـيــزســتــان وكـازاخــســتـان.
ـــســـجـــد وتـــعـــكـس هـــنـــدســــة ا
وفلـسفته رسائـل احملبة والسالم
والوحدة والتـآخي ب الشعوب
حـيث يعيـش في روسيـا أكثر من

لم يـخــطـر بـبــالي أن أحـاضـر في
مـــوســكــو بـــالــذات عن "اإلسالم"
ـــفــتــ ولـــكن مــجـــلس شــورى ا
لــروسـيــا هــو الـذي كــان قـد وجه
الـدعـوة لنـا  للـمـشاركـة في ندوة
فـكــريـة تــنـاولت قــضـايــا الـسالم
وحـوار أتـبـاع األديان والـثـقـافات
في مـواجـهــة الـتـطـرّف واإلرهـاب
برعـايـة الـشـيخ رافـيل عـ الدين
مـفتي روسـيـا وبـحـضـور مـطران
الـقدس عـطـالـله حـنـا وقـد ساهم
ـــنـــتــدى في تـــنـــظـــيم احلـــوار ا
االجــتــمـاعي لــلـثــقــافـة الــعـربــيـة
بالـتعـاون مع السـفارة الـلبـنانـية

في موسكو.
وقـد الـتـأم احلـوار الـذي افـتـتـحه
الدكتور روشان عباسوف النائب

األبـعــاد اإلنـسـانـيــة  خـصـوصـاً
وإن اإلرهاب غالباً ما يتم تلوينه
بــألــوان ديــنــيــة أو مــذهــبــيـة أو
آيــــديــــولـــوجــــيـــة  األمــــر الـــذي
يــســتـوجب  حملــاربــته مـواجــهـة
الـتـعصّب وولـيـده التـطرّف وإذا
مــا حتـوّل هــذا األخــيـر إلـى فـعل
وسلوك سيـؤدي إلى العنف وقد
يـقـود إلى اإلرهـاب الـذي يـضـرب
عــشـوائـيــاً والـفـارق بــ الـعـنف
واإلرهـــاب إن األول يـــســـتـــهــدف
الـضـحـيـة بـعـيـنـهـا ألنه يـعـرفـهـا
وألسبـاب سياسـية أو اقتـصادية
أو دينية أو فكـرية أو غيرها أما
اإلرهاب فإنه يستهدف خلق نوع
من الــرعب والــفــزع لــدى الــنـاس
وإضـعاف هيـبة الـدولة وبـالتالي
ـواطن بــقـدرتــهـا عـلى تــشـكــيك ا

حمايته.
إن وضع حــدٍّ لـــظــواهـــر الــعــنف
واإلرهـاب يــقــتـضـي خـلق بــيــئـة
مــشـجّـعــة  بـعـيـدة عـن الـتـعـصّب
والتطـرّف ومثل هذه البـيئة ال بدّ
أن تـــعـــتـــرف بـــالـــتـــنـــوّع وتـــقــرّ
بـالتـعدّديـة واحلق في االختالف
وال شكّ أن ذلك يــسـتــلـزم تــوفـيـر
ظــروف مــنــاسـبــة لــنــشـر ثــقــافـة
الــتـســامـح والـلّــاعــنف والــسالم
واالعتراف باآلخـر ونبذ كل ما له
عـالقـــة بـــالـــكــــراهـــيـــة واحلـــقـــد
كـناً واالنـتـقام. ولن يـكـون ذلك 
دون اعتـماد احلـوار سبـيالً لنزع
فـتـيل الـتـوتـرات وحل الـنـزاعـات
ووقـف االحـــتـــرابـــات وتـــوفـــيــر
الــسـبل الــكـفـيــلـة لــلـقــضـاء عـلى
اجلــهل واألمـيـة ونــشـر الـتــعـلـيم
ومــكـافـحـة الـفــقـر وتـأمـ فـرص
عـمل والــقـضــاء عـلى الــبـطــالـة 
وخصـوصاً في صـفوف الـشباب
وقـد أثـبـتت الـتـجـارب أن اجلـهـد
األمني واالستخباري والعسكري
لوحده غير كافٍ في القضاء على
اإلرهـــــاب إنْ لم يــــتـم جتــــفــــيف
ــالـيـة مــنـابـعه وقــطع امـداداته ا
واالقتـصـادية وتـفـكيك مـرتـكزاته
الــفـــكــريـــة. ومـــنــذ الـــعــام 1998
نـــوقـــشت مـــســألـــة احلـــوار بــ
قصود احلضارات والثـقافات وا
ـنتسبـ إليها ب أتـباعها أو ا
وتـقـرّر اعــتـبـار الـعـام 2001 عام
ــــتــــحــــدة  احلــــوار" في األ  ا
ــــؤتــــمــــر اإلسالمي " وتــــبــــنّى ا
مـنــظـمـة الـتــعـاون اإلسالمي" في
الـــعـــام  2005اقــــتـــراح الـــعـــاهل
ـلك عـبــدالـله بـشـأن الـســعـودي ا
مـسـألـة حـوار احلـضـارات. ولعلّ
هذا الـتوجه كـان نقـيـضاً لـلفـكرة
الــرائـجــة في الــغـرب والــواليـات
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ا يـدفع الـسـعـوديـة ومن حـدود الـسـعـوديـة مع الـيمـن 
بــأمــريــكـا إلـى اإلضــطـرار أن جتــلـب مـئــات اآلالف من
الـقــوات الــبــريــة والــدروع والــدبـابــات لــصــد هــجــمـات
ـوالية إليـران والتي بـدأت حتاصر سلـحة ا الـفصـائل ا
إسـرائـيل والـسـعـوديـة ودول اخلـلـيج .. وهـنـا وكـمـا هو
ـتـوقع وبـعـد أن تـشــعـر إسـرائـيل بـخـطـر الـسـيـنـاريــو ا
سلحة زوالها وتفشل كل محاوالتها بإيقاف الفصائل ا
ـوالية إليران والتي بـدأت تدخل األراضي الفلسـطينية ا
وخـرق العـمق اإلسرائـيلي تـقوم بـتوجـيه ضربـة (نووية)
رشد الـسيد على إلى الـعاصمة طـهران وحتديداً مـقر ا
ـا خـامــنــئي مــوقـعــة مــئــات اآلالف من الــضـحــايــا ور
ــتــحـدة ــدنــيـ ..وعــنــدهــا تــعــلن األ ا اليــ من ا ا
ومــجـلـس األمن وقــفـاً فــوريــاً إلطالق الــنــار ..فــتــمـتــثل
إسـرائيل وأمـريكـا فوراً لـوقف إطالق النـار ولكن إيران
سلحة تـقاتل في عدة جبهات تـرفض وتبقى فصائلـها ا
في اخلـلـيج وجـنـوب لـبـنـان وفي سـوريـا وفي فـلـسـطـ
وفي حــدود الـيــمن مع الــسـعــوديــة وحـدود الــعـراق مع
الـســعـوديــة ..  وهـنــا تـقــوم إسـرائـيـل بـضــرب مـقـرات
احلـشـد الــشـعـبي في الــعـراق وتـهـدد كــربالء والـنـجف
بـاألسلحـة النووية إذا لم تـصدر أوامر مـرجعيـة بإيقاف
سلـحة ووقف القتال .. وفي حال اجلـماعات الشيـعية ا
حـصـول إنـهـيــار أمـني في إيـران نـتـوقع حـدوث األمـور

التالية :
1- تـغــلق احلــدود بــيــنـهــا وبــ جــمـيع الــدول ومــنــهـا

العراق..
2- تـرتـفع األسعـار في الـسـوق الـعراقـيـة الى أكـثر من
ـواد الغـذائـية خـمسـة أضـعاف فـوراً ...وبـاخلصـوص ا
ومـنها الـطحـ حيث يتـوقع وصول سـعر كـيلو الـطح
الى 5 آالف ديــنـار ..ويــصـبـح سـعــر الـرغــيف الــواحـد

أوالصمونة الواحدة ألف دينار عراقي ..!
3- ظـهور حـركات إسالمـية وهـابيـة متـطرفة فـي جنوب
إيـران واألهواز مـدعومـة من السـعوديـة واألمارات تـقوم
بـقـتل طــائـفي وتـثــيـر الـنـعــرات الـطـائـفــيـة والـقالقل في

البصرة والزبير ويشتعل جنوب العراق بالكامل ..
4- إنـظمام ماليـ األكراد في إيـران إلى حكومـة أقليم
كـردستان الـعراق بـحيث يـدفعهم بـرازاني الى مهـاجمة
ـنـاطق في ديالـى إلنتـزاعهـا من الـعراق كـركوك وبـقـية ا

وتأسيس الدولة الكردية العظمى ..
5- حـدوث إنـهـيـار أمـني في بـغـداد بـسـبب الـتـوتـر بـ
احلكومة احملسوبة على (إيران) وب أتباع نظام البعث
عتـرض على العـملية الـسياسية وبـقايا الصدامـي وا
فـتـحـدث مـجازر رهـيـبـة في بـغـداد بـحـيث تـرتفـع بعض
األصـوات النشازالتي تـطالب بتحريـربغداد من (الفرس

اجملوس ) كما هي نغمة القوم دائماً وأبداً ..!

سـاذج ويـفـتـقـد لــلـنـضـوج الـفـكـري
والسيـاسي . فهنالك قـطار سياسي
مُنطـلق ومُتجه الى محـطة واضحة
ـتـمـثــله بـأعـادة إنـتـاج ــعـالم  وا ا
ُــحـاصــصــة الــطــائــفــيـة مــفــهــوم ا
والــعـرقـيـة وبـلـورة مَـنـظـور تـقـاسم
ــــكـــاسب الــــثـــروات عـــلـى ضـــوء ا

غا احلزبية  االنتخابية وا
وأن أغـــلب الــســيــاســ واالحــزاب
سـوف يـلتـحـقـون بهـذا الـقـطار رغم
ُــســبــقــة بــبــوصــلــتهِ مــعـــرفــتــهم ا

ووجهتهِ
إن مـايــجــري الــيـوم بــالــعــراق هـو
ــنــاصبِ تَــنــاحـــر ســيــاسي عـــلى ا
ُــتــصــدين والـــثــروات و أن اغــلب ا
لـلـمـشـهـد الـسـيـاسي هـم أشـخـاصاً
طـامعـ باالمـتيـازات التي تُـقدمـها
ـــنــاصب  مُـــتـــنــاســـ بــأن لـــهم ا

ناصب التنفيذية والسياسية هي ا
تـــكـــلــيـــفـــيـــة وخـــدمـــيـــة ولــيـــست

  تشريفية
ان كل الـــذي ذُكـــر لــيـس ســـراً نــود
أفـــشــاءهُ بـل هي حــقـــيــقـــة مــاثـــلــة
وملمـوسة وأنهم بـالواقع اشخاص
بال هويةً سياسية شائت االقدار ان
ُــتــصــدين جتــعــلــهم فـي مُــقــدمــة ا
لــلـمـشـهـد الـســيـاسي و جـائت بـهم
الــــصـــدفـــة ودعـــمــــتـــهم الـــظـــروف
وأصبحوا اليوم يُسمّون بسياس
وهم يـفــتــقـدون البــجـديــات الــعـمل

السياسي 
سـيمـا في ضل غـياب الـشـخصـيات
الـكــفـوئـة وتــراجع تـمــثـيل الــنُـخب

ثقفة. ُنيرة وا ا
أن عدم وجـود قواعـد ترتـكز عـليـها
العملية السياسـية مُتمثلة بدستور

Issue 6154 Thursday 27/9/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6154 اخلميس 17 من محرم  1440 هـ 27 من ايلول (سبتمبر) 2018م

تـقـوم الـطـائـرات األمـريـكـية أف  35بـقـصف مـنـظـومـات
الـدفاع اجلوي اإليراني وتدمير الرادارات ..فترد إيران
تـوسـطة بـقـصف بعض الـقـواعد بـواسطـة الـصـواريخ ا
األمـريكية في اخلـليج - قاعـدة العيديـد في قطر وبعض
الـقواعـد الـصغـيـرة في الكـويت واإلمـارات والبـحرين -
ــتــحــدة بـقــصـف الـعــمق ..! بـعــدهــا تــقــوم الــواليــات ا
ـطـارات الـعـسـكـريـة ـصـانع الـعــسـكـريـة وا اإليـراني (ا
ومـقرات احلـرس الـثوري) بـواسطـة صـواريخ تومـاهوك
توسط واحملـيط الهندي وكـروز التي تنـطلق من البحـر ا
واخلــلــيج الــعـربـي ..فــتـرد إيــران عــلى قــصـف الـقــطع
الـبحـريـة األمريـكـية في اخلـلـيج وفي بحـر الـعرب..! في
ـرحلـة الثـالثـة وهي األخـطر في هـذا السـينـاريو  قـيام ا
تطورة (أف  (35بـقصف إسـرائيل بواسـطة القاذفـات ا
ـفــاعالت الـنــوويـة اإليــران في نـطــز وجـنـوب وتـدمــيـر ا
طـهــران وفي مـديــنـة آراك ..فـتــرد إيـران فــوراً بـقـصف
دى وكـذلك قـيام ـدن اإلسرائـيـلـية بـصـواريخ بعـيـدة ا ا
حــزب الـلـه بـالــرد عــلى إســرائــيل وذلك بــإطالق مــئـات
توسطة على الـعمق اإلسرائيلي .. وعندها الـصواريخ ا
تـقوم الـطائـرات اإلسـرائيـليـة بـقصف مـقرات حـزب الله
ومـعـسـكـراتـه في الـضـاحـيـة اجلـنــوبـيـة وتـدمـيـر نـصف
مـديــنـة بــيــروت حتت حـجــة تـدمــيــر مـقــرات ومـنــصـات
زيد الـصواريخ الـتابعـة حلزب الـله ..فيرد حـزب الله بـا
من القصف بالصواريخ على العمق اإلسرائيلي من كل
اجلـبـهات من سـوريـا والـبـقاع وجـنـوب لـبنـان .. بـعـدها
ـدفــعـيـة تـعــلن إيـران إغالق مــضـيق هـرمــز بـواســطـة ا
دمرات الـصغيـرة في اخلليج تـوسطـة وا والـصواريخ ا
..فـتتـدخل الطـائرات السـعوديـة واإلماراتـية - وكـما هو
وانيء مـخطط لهـا - وتقـوم بقصف الـسفن اإليرانـية وا
اإليـرانــيــة لـبــنـدر عــبــاس واحملـمــرة ..وهـنــا يــأتي الـرد
اإليـراني العنيـف والغير مـسبوق بتـوجيه موجـات كبيرة
من الـصواريخ على موانيء النفط السعودية واإلماراتية
ـصــافي الـنــفـطــيـة والــبــحـريــنـيــة وتـدمــيـرهــا وضــرب ا
ـتـواجدة عـلى طـول الـساحل الـغـربي لـلخـلـيج الـعربي ا
..فـتـتـوقف أكـثـر من نـصف صـادرات الـنفـط في الـعالم
وتـرتـفع األسـعـار إلـى قـيـاسـات رهـيـبـة حـيث يـتـوقع أن
يـصل سعـر برميل الـنفط في الـيوم الرابع لـلحـرب أكثر
من  250دوالر لـلـبــرمـيل الـواحــد ..!! أمـريـكـا تــسـتـمـر
عامل ـصانع الـكبيـرة  ا بـقصف إيـران - اجلسور  ا
ـعسـكـرات  مقـرات احلرس الـثوري الـستـراتيـجـية  ا
.فـتـرد إيـران بـواسـطـة حـلـفـائـهـا علـى قـصف الـسـفارة
عـسـكرات األمـريكـيـة في بـغداجـد وتـدميـرهـا وقـصف ا
والـقواعـد األمريـكيـة في العـراق وسوريا واخلـليج .. ثم
تـتقـدم مـجمـوعـات مسـلحـة من لـبنـان وسـوريا والـعراق
وتـهاجم إسرائـيل من جنوب لبـنان ومن منـطقة اجلوالن
الـسـوريـة ومـن مـنـطـقـة اخلـلــيج ومن حـدود الـعـراق مع

تحدة بـشكل خاص والتي نظّر ا
لـها فـرانـسـيس فـوكويـامـا بـشأن
"نــهـــايــة الــتـــاريخ" الــعــام 1989
وصــمــوئـــيل هــنــتـــغــتــون حــول
"صـدام احلـضـارات" الـعـام 1993
ـــثــقــفــ وفـــيــمــا بـــعــد "بــيــان ا
" الـذي صـدر األمـريــكـان الـســتـ
بُـعــيـد أحــداث سـبـتــمـبــر/أيـلـول
اإلرهـــابـــيـــة الـــعـــام  2001الـــتي
ـزيــد من خــلــقت ردود فــعــلــهــا ا
الـفوضـى في الـعالقـات الـدولـية
والســـيّــمـــا الـــدعـــوة إلى حــروب
وقــائـيــة أو اســتـبــاقــيــة كـان من
نـتــائـجــهـا غـزو أفــغـانــــــــسـتـان
الـــعــام 2001 واحـــتالل الـــعــراق
الـــــــعـــــــام 2003 ورافـق ذلـك شنّ
حروب إعالمـيـة ونفـسـية خـشـنة
ونــــاعـــمـــة بـــشــــكل مـــبـــاشـــر أو
بــالــوكــالــة واســـتــخــدام جــمــيع
مــنــجــزات الــثــورة الــعــلــمــيــة -
ـــا فــــيـــهـــا ثـــورة الـــتـــقـــنــــيـــة 
ـواصالت والطفرة االتصاالت وا

الرقمية " الديجيتل".
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ــنــعـقــد في ــنـتــدى احلــواري ا ا
موسـكو  شـاركت فيه مـؤسسات
وشــخـصـيــات عـلــمـيــة وثـقــافـيـة
وفــكــريــة وأدبــيـــة مــتــنــوعــة من
روســيـــا والــعـــالم الـــعــربي ومن
منـابع متـنوّعة ومنـاشئ مخـتلفة
وضمّ متـدين وعـلمانـي وكان
هدفه الرئـيس التأكيـد على القيم
وحّـدة لـبني الـبـشر اإلنسـانـيـة ا
بـــغـض الـــنـــظـــر عـــلـن أديـــانـــهم
ومـــعـــتـــقـــداتـــهم وقـــومـــيـــاتـــهم
ولـغـاتـهم والسـيّـمـا قـيم احلـرّيـة
ــسـاواة والـعــدالـة والــشـراكـة وا
ــــشــــاركـــــة بــــ الــــشــــعــــوب وا
واجملتـمعـات  كما نـبّه إلى خطر
الـطــائــفـيــة بــالـنــســبـة لــروســيـا
والــــبالد الــــعـــربــــيــــة ودعـــا إلى
تــــوســــيع مــــجــــاالت الـــتــــعـــاون
اإلنــــســــاني واحلــــوار الــــبــــنّـــاء
وتــفــعــيل دور "الـــدبــلــومــاســيــة
الـــشــعـــبــيــة" إلثـــراء الــثـــقــافــات
وتالقـــــحــــهــــا عــــلـى أســــاس من
احترام اخلصوصيات والهوّيات

الفرعية.
ـســلـمــة" تـبــدو الـيـوم روسـيــا "ا
أكــثــر انـســجـامــاً مع مــحــيـطــهـا
االرثــــوذكـــــسي عــــلـى الــــرغم من
الــتـحـديــات الـتي تـواجــهـهـا بل
أكــثـــر انــفـــتــاحـــاً  عــلـى احملــيط
اإلنساني وما التفاعل مع العالم
الـعربي سـوى حوار بـصوت عال
يـحـمل أبـعـاداً مـتـعـددة أسـاسـها

شترك اإلنساني. ا
{ باحث ومفكر عربي

مـن يـد الـقـسـوة والــبـطش والـفـتك
والترهيب?

ــــاذا يــــعــــيش صــــدام حــــســــ و
وحاشيـته حالة من البـذخ والنعيم
ـغــلــقــة الـتـي أطـلق في قــصــوره ا
عــلــيــهــا زوراً وبــهــتــانــاً ( قــصـور
الــشـــعب )  والـــتي يـــقــيـم فــيـــهــا
سنـويـاً حفالت أعـياد مـيالده التي
تــكــلف مـــيــزانــيــة الـــدولــة مــئــات
اليــــ من الــــدوالرات في حـــ ا
يجلس عـلى الطرقات خـيرة شباب
الشـعب العـراقي ليـبيـعوا احلـنطة
أيام ـعـفـرة بـالـتراب  , والـشـعـيـر ا
احلـصـار اجلـائـر في تـسـعـيـنـيـات

اضي . القرن ا
ـاذا يـسـمح صـدام حـسـ ألوالده
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وأقـربائـه ومقـربـيه وحاشـيـته فقط
ــمـارسـة لـعـبـة احلـيـاة من أوسع
أبــوابــهــا وال يــســمح لــلــعــراقــيـ
سوى بــاسـتـنـشــاق هـواء احلـريـة ,
واد الواردة بـالبطـاقة التمـوينية ا

التي يحن إليها البعض ?
وبــعـد سـقـوط نـظـام صـدام حـسـ

عام 2003ومجيء أحـزاب جديدة ,
أسالميـة وعلمـانية لم يـكن لها ذكر
في خـــارطــة الـــوطن ســـوى حــزب
الـــــدعـــــوة اإلسـالمـــــيـــــة واحلــــزب

الشيوعي العراقي .
ـاذا كـان صـدام حـس لـقـد عـرفت 
ـاذا يــغــتـالــنـا يـحــجـر عــلــيـنــا و
ويغتال أصـواتنا ويغـتال أفكارنا

ويغتال عقولنا.
عرفت أن جميع احلكام متشابهون
في أجـــنــــداتـــهـم الـــبــــولـــيــــســـيـــة
والــقـــمـــعــيـــة في أكـــاذيــبـــهم في
ســــرقــــاتــــهـم في اغــــتــــيــــاالتــــهم
ـتـطـلـعـة وتـصـفـيـاتـهم لـلـشـعـوب ا
لــنــور احلــريـة والــعــيش بــكــرامـة

وأمان.
لــــقــــد تـــــيــــقـــــنت إن كـل احلــــكــــام
الــــفـــاســــدين مـــتــــشـــابــــهـــون في
ســلـــوكــيـــاتــهم وأكـــاذيــبـــهم فــهم
ينـظرون إلى كـرسي السـلطـة نظرة

تقديس وإلهام وعشق جنوني.
كــرسيُّ الــســلــطــة في نــظـرهـم هـو
الــــرب والــــقـــــرآن الــــنــــاطق وهــــو

ـقدسة ولـيست حـوزتهم الـدينـية ا
احلـــوزة الـــديــــنـــيـــة فـي الـــنـــجف
االشــــرف الــــتـي أطــــلــــقت والزالت
تــطــلق مــزامـيــرهــا الــتـنــويــريـة -
األســــبـــوعــــيـــة لــــهـــؤالء احلــــكـــام
وحتــذرهم من غــضب اجلــمــاهــيـر

اجلائعة .
لـقد أصـبح أعلـى درجات تـفكـيرهم
وحمـاسهم (كرسـيُّ السلـطة ) وهو
الـــهـــدف الــــذي من اجـــلـه يـــســـيل
لعابهم وألجله يـكشفون عوراتهم
وما دون الـكـرسي فهـو باطل ومن
يـنـتقـد سـياسـاتـهم الفـوضـوية أو
ـغـتـصـبة يتـظـاهـر لـنـيل حقـوقه ا
بعثي فهو في نظرهم مرتد وخائن
أو شــيــوعي أو مــدســوس من دول

اجلوار.
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ويـتظـاهر أبـنـاء الوسط واجلـنوب
العراقي ذي األغلبية الشيعية على
حـكومـاتهم احملـلـية وعـلى حكـومة
بغـداد منذ 8/ تموز / 2018 حتى
اآلن مـطـالـبـ احلكـومـات احملـلـية
ــركــزيـة بــاخلــدمـات واحلــكـومــة ا
اء والبني األساسية ( الكهرباء وا
ــســتـوى الــتــحـتــيــة ) وحتــسـ ا
ــــعــــاشي لــــهـم ولــــعـــوائــــلــــهم , أ
واسـتـحـقـاقـهـم من قـانـون الـبـتـرو

دوالر.
لقـد بلغت إيـرادات النفط الـشهرية

ما يقرب من 7,5مليار دوالر ,ولكن
احلـروب والـفـسـاد لم يــبق عـلـيـنـا
شيءً ولـيس فـي الـيـد حـيـلـة سوى
الـتظـاهر األسـبـوعي كل جمـعة في
سـاحـة الــتـحـريـر أو أمــام مـجـلس
احملــافـظــة الــذي هـو بــحــاجـة إلى
إصالحـــات جــذريـــة .. وكــمـــا قــال
الـــفــيــلــســـوف االيــرلــنــدي جــورج
بـــرنـــارد شــو (  1950-1856 ) أن
ـقــراطــيـة ال تــصــلح جملــتـمع الــد
جــاهل آلن األغــلـبــيــة من احلــمــيـر

ستحدد مصيرك )). 
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والـتــظـاهــرات في الــعـراق لــيـست
ولـــيــدة الــيــوم  ,كـــانت جتــري في
لـكي والـعـهد اجلـمـهوري الـعـهـد ا
لغـاية عام  1968عنـدما جيـر نظام
البـعث من خالل أنـصاره ومـريديه
الـــتـــظـــاهـــرات لـــصـــالح الـــنـــظــام
ومـصالح الـبـعث وعدا ذلـك خيـانة
عـظـمى يــحـاسب عـلـيــهـا الـقـانـون
وت رميا أو شنقا بعد التعذيب با
تـد التعـذيب إلى عائلتك من وقد 
خالل هدم الدار ونفي األهل خارج
احملافـظة كمـا حدث مع االنتـفاضة

الشعبانية عام 1991.
والـعـراق اجلـديـد عـاش تـظـاهـرات
مـلـيــونـيـة سـلـمـيــة من جـديـد مـنـذ
مــنــتــصف الــعــام  2015تــقــودهــا
الــقـوى الـعــلـمــانـيـة والــلـيـبــرالـيـة

الـعـراقـية  ,وأخـيـرا دخل الـسـاحة
الـتـيـار الـصـدري مـتـمثـال بـالـسـيد
مـقتـدى الصـدر كأكـبر قـائد شـعبي
ديني مؤثـر في الساحة الـعراقية ,
الــــذي حــــول الــــتــــظــــاهــــرات إلى
ـــنــــطـــقـــة اعــــتــــــــــــصـــام أمــــام ا
اخلـــضــــراء اعــــتـــــــبـــارا مـن يـــوم
اجلــــمـــــعــــة 2016/3/18 من اجل
أصـالح   احلـــكــومـــة ومـــكـــافـــحــة
الـفـسـاد والـفـاسـدين الـذي عـجـزت
عـــــنه كل األجـــــهــــزة الــــرقــــابــــيــــة
رجعية الدينية احلكومية ومعها ا
في الـــنــجف االشـــرف الــتـي أنــبح
صـوتـهـا وأخـذت حـسب مـا أعـتـقد
قــســـطــاً من الــراحــلــة لــتــعــود من
جـــديــد.. والـــســـؤال الــذي يـــطــرح
نفسه ,مـاذا يريـد متـظاهـر الوسط
واجلـنـوب الـعـراقي ? هـذا الـسؤال
ــــتــــظـــــاهــــرين نــــطــــرحـه عــــلـى ا
واحلكومة أنفسهم لغرض اإلجابة
عــلــيه ألنــنـا كــشــعب وصــلــنـا إلى
درجـة الـيأس من احلـكـومـات التي
تـعـاقــبت عـلـى حـكم الـعــراق مـــنـذ
عام 1963 حتى أالن. كما قال عالم
االجــتـمـاع الـعــراقي عـلي الـوردي(
مـادام الـسـلـطان )) (1995 -1913
الــظــالـم مــحــاطـاً بــالــفــقــهــاء وهم
يـؤيـدونه فـيـمــا يـفـعل ويـدعـون له
بـطـول الـبقـاء فـمـتـى يسـتـطـيع أن

يحس بأن هناك أمة ساخطة).

مُـتـفق علـيهِ يـضـمن حقـوق وكـرامة
اجلــــــــمـــــــيـع ويَــــــــحـــــــفـظ وحـــــــدة
وقـــوانــ تَــرسـم مَــســارهــا الــبالد

وتُحدد بوصلتها
قـد اعطت اجملـال لتـواجـد سيـاس
بال شخصيـة سياسيـة تتحكم بهم
ــنـاصب  غــيـر ـصــالح وا أهــواء ا
ُستقبل الشعب ومَصيرهُ  مُبال 
وهذا االمر حـتماً سَـيجُر البالد الى
حــافـة الــهـاويــة الن صـراعــهم قـائم
عــلى مــصـــاحلــهم الــفــرديــة وذات
االسـبـاب واألهداف الـتي جـمـعـتهم
اليوم سيختلفون عليها بالغد  ألن
بنية وفق التحالفات والتفاهمات ا
صـالح الضـيقـة دائماً مُقـتضـيات ا
مـا تـكـون هـشـة وسُـرعـان مـاتـنـهـار
ُــربع وتُــرجع مـــعــهـــا الــبـالد الى ا

االول الذي انطلقنا منهُ.

مـذ كــنت شـابـا يـافـعـاً  ,كـنت أكـره
نـــظــــام صــــدام حــــســـ وحــــزبه
الــفـاشي  ,وكــنت أتــابع مـا يــقـوله
الــدكــتــاتــور من كــلــمــات مــنــمــقــة
وخــطب رنــانــة تــوعــدنــا بــاخلــيـر
الـوفـير والـعـيش الـرغـيد من خالل
ـوجـه ( صـحـيـفـة أجــهـزة أعالمه ا
الـثـورة واجلـمـهوريـة ) وتـلـفـزيون
الـعـراق وتـلـفـزيـون الـشـبـاب الـذي
يــديـره أبــنه األكــبــر عــدي  وكـنت
ـاذا أتــسـاءل مع نــفــسي دائــمــا : 
يـقـول صــدام خـيـراً ويــفـعل شـرا ,
ـــاذا ال يـــتـــعـــامل نـــظـــام صــدام و
حـــســــ مع الـــشـــعـب بـــطـــريـــقـــة
إنـسانـية وبـأسلـوب تمـتد إلـيه يد
الـرحـمـة واحملـبة واإلنـسـانـيـة بدال
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