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ــــاكـــريـن في الــــعـــمل يـــكــــره الــــله ا
ــنـافـقــ في الـتـداول والـوظــيـفـة وا
ـــال الــــعـــام والـــتــــعــــامل وســــرّاق ا
واخلــــــاصّ واألدعـــــيـــــاء فـي الـــــدّين
والـتـديّن وكـذا كلّ مَن يـقـتـرف آثـامًا
حـرّمتـهـا الـسمـاء وألـزمت بـتـجنـبـها
ـتــحـضّـرة لـوائـحُ الـشـعــوب واأل ا
بــقــوانــ ولــوائح وضــعــيــة خــدمــة
لــلـمــجـتــمع وســاكـني األرض. هــكـذا
ـــســـتــقـــلّــة واأل األوطـــان احلــرّة ا
تـحضّـرة أيضًا فـهي ال ترضى عن ا
كلّ مَن خــرج عن الـركـب االجـتــمـاعي
في مــجــتــمــعه وبــلــده أو مَن شقَّ له
طريقًا ناشزًا خارجًا عن الذوق العام
ومــلــيـــئًــا بــاألشــواك والــعــوسج من
ــوروثـات الــبـالــيــة الـتي ألــزمـتــهـا ا
بِـسِـمَـةِ اخلرافـات والـعـادات الـبـالـية
ـبرّرة في شـيـوعهـا. واحلـجج غـيـر ا
تـخلّفة ال تسمح لها ثل هذه الفئة ا
بـــالــــنــــأي عـن أي ســـعـي أو رغــــبـــة
بــتـطــويــر الـذات وتــهــذيب الـســلـوك
واآلداب العـامـة بحـجـة احلفـاظ على

وروثات البالية. ذهب وا الدين وا
ــــوروثـــات  فـــالــــكـــثــــيـــر مـن هـــذه ا
والتقـاليـد والعادات تـدخل اليوم في
باب الـتـرّهات والـتـخاريف. وهي في
ارسات غـير مقبولة مجملهـا تبدو 
عن شـيء من الــتـــخـــلّف في الـــنــفس
الـبشـريـة. فلـو كـانت بـدواعي اجلهل
بـحــقـائـقـهــا فـتـلك مــصـيـبـة. أمّـا إنْ
حصلت عن سابق إصـرار أو بخنوع
قـطـيع يُـسـاق كـالـشـاة إلى الـذبح من
دون تـفــكـيـر أو وعيٍ فــتـلك مــصـيـبـة

أعظم! وهذه حالُنا في عراق اليوم!

رحلة أدوات التخلّف من سمات ا
هـنــاك الـكـثــيـر من األدوات الــسـيـئـة
تحضّرة والسلوكـيات الشاذة غيـر ا
الــتي أصـابت مــجـتــمـعــنـا الــعـراقي
الـــذي تــــراجـــعـت آدابُه وتــــخـــلّــــفت
أخالقـــــيــــاتُـه وعــــاد بـــــنــــا وضـــــعُه
االجـتـمـاعي والـعـلـمي واالقـتـصـادي
والتـربوي والعـلمي والـثقـافي مئات
الــسـنــ إلى الـوراء بــعـد الــتـغــيـيـر
الــــدرامـــاتـــيـــكي سـيّء الـــصـــيت في
 .2003فـقـد دخـلت الـكـثـير مـن آفات
ـرير بـيـوتَـنـا واكـتـسحت الـتـخـلّف ا
ــمــارســاتُ الـــدخــيــلـــة شــوارعَــنــا ا
وتــلــوثت مــدارسُــنـا ومــؤســســاتــنـا
احلكومية واجملتـمعية بأيدي دخالء
ولـــصــوص عــلى الــبـــلــد واجملــتــمع
عـنــدمـا أتـاح الـغــازي األمـريـكي لـهم
وألتبـاعـهم أن يـغرفـوا مـا شاءوا من
نــعـــمه وثــرواتـه من دون رحــمــة وال
وازع من ضــمـيــر فـأصــبـحت صــفـة

الصقة باجملتمع.  
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وهــكــذا حتـــوّل الــعــراق عــلى أيــدي
هؤالء السادة اجلدد حديثي النعمة
وسـاسة الـصـدفة من بـلـد للـحـضارة
والـــرحـــمــة والـــتــقـــدّم إلى اســـطــبل
ـتخـلّف يـأتمرون ألشبـاه الرعاع وا
بأمر أسياد ال يستحق معظمُهم مثل
هذه الصـفة أو جـهلة في أغـلبهم من
أصـــحــاب عــمـــامــات ارتــدوهــا زورًا
وبهتانًـا واستغلّـوها حلرق األخضر
واليابس فكـرًا وعلمًا وتـربية وتراثًا
وحضارة وتطورًا بـحجج وتبريرات
ديــنـيــة ومـذهـبــيـة ال تــرقى لـلــحـيـاة

ـكن أن توصف اآلدميـة. وإالّ كـيف 
فئات منـغلقـة موغلة في سـواد الفكر
ورافضة لكلّ صور احلداثة والتطور
إســــــكــــــاتَ أصــــــوات احلقّ احلــــــرّة
ـنـاديـة بـضـرورة تـغـيـير ـنـفـتـحـة ا ا
ـنهج في احلـيـاة والفـكـر والتـربـية ا
والـــتــعــلــيم واالقــتــصــاد وســاعــيــة
النــتــشـال الــبالد من آنــيـة مــنــغـلــقـة
ومـغلّـفـة بحـجـاب الـظلم والـقـهر إلى
رحـاب األلــوان الـزاهـيـة الــتي تـزهـو
تطـورة تماشيًا مع تقدم بها الدول ا
العصر وتطور اجملتمعات واأل في
جــمــيع مــيــادين احلــيــاة من دون أن
يــفـقـد مــجـتـمــعـهـا أصــالـتَه وأصـول
حضارته?   ال يـكفي اليـوم أن تصعد
األصواتُ متفاخرةً بحضارات سادت
ثمّ بــادت. فـاألصل فـيــمـا نـحـن عـلـيه
ه من وفـيـمـا نـسـتـطيـع فعـله وتـقـد
أشـيـاء مـتـمـيـزة لـلـمـجـتـمع والـنـاس
والدولة كي نسمـو بالبالد وبالشعب
إلى مـا فوق ونـحظـى بتـقديـر الـعالم
والـشـعوب في أسـلـوب حـيـاتـنا وفي
تطوير بنيتنا وتغيير فكرنا وأفعالنا
نــحـو األحــسن واألفــضل. ومـا أكــثـر
أشــــكــــال الــــتــــخـــلّـف الــــتي حتــــيط
مجتمعنا العراقي ونحن أدرى بها. 
لكنّ الكثـيرين يتغـاضون أو يخشون
أو يخافون من البوح واالعتراف بها
أو نشـرها أو التـحدث عـنهـا ألسباب
أمنـية ولـغايـة حتقـيق مصـالح ذاتية
خشـية من فـقدان امـتيـازات أو خوفًا
ـكن من الـتـعـرّض ألذى.  وإالّ كـيف 
ظـاهـر التـخلّف إعطـاء وصف دقـيق 
القـائـمة في بالدنـا? دعـونا نـستـقر

الـرأي الـصـائب في هـذه األمـثـلـة من
أدوات الـتـخـلّف عن الـشـعوب لـيس
ـتمـدنـة مـنهـا فـحسـب بل القـائـمة ا
في دول اجلوار أيـضًا لـنتـعرّف على
مـاهـيـة الــتـخـلّف وأشـكـاله وأدواته.
فـعــنـدمـا تـفــتـقـر مـدنــنـا وقـرانـا إلى
ـوذجـيــة تـتــيح ألطـفــالـنـا مــدارس 
ـــريح عــلى مــصــطــبــات اجلــلــوسَ ا
الدراسـة كـمـا هي احلـال في مدارس
ـتـقدمـة التي حتـترم الـعلم البـلدان ا
والعلماء فهذا شيء من التخلّف في
بنـيتنـا التـحتيـة. وعندمـا نفـتقد إلى
معـلمـ أوفيـاء وجنبـاء يكـثرون من
الـعطـاء والـبذل لـصـالح قيـام أجـيال
مــتــعــلــمــة تــســاهم في بــنــاء الــبالد
والعـبـاد فهـذا من اجلـهل والتـخلّف
ـرُ الــتــعــلــيم أيــضًــا. وعـنــدمــا يُــجــيـَّ
ـنـهج الـتــربـوي الـوطـني لـصـالح وا
فــئــة أو مــذهب ويُــسـتــعــاض به عن
احتفاليـة رفع العلم الوطني بـلطمية
ــدرســـة ألــيسَ ســوداء فـي رحــاب ا
هــذا أمــرًا مــقـززًا يــثــيــر الـســخــريـة

واالشمئزاز واألسف في تخلّفه? 
دارس ـنع االخـتالط في ا وعنـدما 
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة أو نسـعى وا
ــنع ذلك في مــواقع الــعــمل بــحـجج
واهـيـة ألــيس في هـذا شيء صـارخ
من الـــتــخــلّف في الــفــكــر واحلــيــاة?
وعندما تصرّ جهـات دينية ومذهبية
ـــنـــتج ـــوروث الــفـــقـــهـي بــا "دمـج ا
االجـتــمـاعـي" كي نـرى في الــشـوارع
والــطــرقــات ومــواقع الــعــمـل نــسـاءً
وفـتيـات بـعمـر الـزهور وكـأنّـهنّ كتل
ســـوداء مــتــحـــركــة أال يـــشــكل هــذا
أدواتٍ صــــارخــــة لــــلــــتــــخـــــلّف مع
ا ال يتعارض مع احلشمة احترامنا 
ـعــقـول كلّ في مــحـيـطه? والـتــبـرّج ا
ـــواطن عــلى وعـــنــدمــا ال يـــحــصل ا
حـــاجـــته من الـــطـــاقــة ومـن وســائل
ــيًــا فــهـذا ــتــطــورة عــا االتــصــال ا
تـــخــلّـف في واقع احلـــال. وعــنـــدمــا
تُـــرمى الــنـــفــايــات والـــقــاذورات من
فـتـحـات الـسـيارات وهـي سائـرة في
الـــــشـــــوارع أو في األمـــــاكـن غـــــيــــر
ُ الـتـخلّف اخملـصصـة لـهـا فـهذا عـ
ـكـلَّف والـنـفـور. وعـنـدمـا ال يـراعي ا
بـواجب حـكــومي طـلـبـات الـنـاس أو
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ــسـؤول تــمـشــيـة مــعـامالت يــعـيق ا
واطنـ إالّ بتـعاطي الرشـوة فهذا ا
ــتــثل تــخـــلّف أيــضًــا. وعــنــدمــا ال 
سائق مـركبـة أو راكب دراجة إلشارة
ـرور أو لإلشـارة االلكـتـرونـية رجل ا
فـي الــشــارع ويــســتــخــدم الــرعــونــة
والعنف مع رجال الشرطة الساهرين
عـلـى راحـته الـيـس هـذا تـخــلّـفًـا عن
الـركب اجملـتـمـعي? وعـنـدمـا يـسـتـغلّ
سؤول في الـدولة منـصبَه وموقعه ا
وكل إليه ال العام ا من أجل سرقة ا
حـــفــظُه وصـــيــانـــتُه وتــغـــاضــيه عن
أشـكــال كـثـيـرة وعـديــدة من الـفـسـاد
حتت أمرته وأمـام مرأى من نـاظريه
أليس في هـذا شيء من الـتـخلّف عن
تحـضّرة التي حتترم األ والدول ا
ـــنـــصب الـــذي مــصـــدرُه الـــشــعب? ا
وعــنــدمــا تــتــســيّــد ســمــة الــعــائــلــة
ـشـهدَ ـذهب ا والـعـشـيـرة والـدين وا
السياسي في البالد وتعلو هذه على
ــسـاواة ســمـة الــوطن والــعــدالـة وا
ـكن عـدّهُ تخـلّـفًا? الـيس في هذا مـا 
وعــنـدمــا يـتــحـول الــبــلـد إلى قــطـيع
ـنـتــجـات أجـنـبــيـة عـبـر اسـتــهالكي 
ـوالت الـغـريـبـة الـتـأسـيـس لـثـقـافـة ا
الــعـــجــيــبــة اجلــاريــة وتُــركن أدوات
اإلنتاج الـوطني قهـرًا متعـمَّدًا إلعاقة
الـصـنـاعــة الـوطـنـيـة ألـيس في هـذا
ـدًا لالقـتــصـاد الــوطـني قــتالً مـتــعـمـَّ
مـردُّه الـتــخـلّف في إدارة الـبالد وفي
الـتـخـطـيط الـوطـني? وعـنـدمـا تتـسع
مــسـاحـات الــعـشـوائــيـات ويــتـنـامى
االعتداء عـلى عقـارات الدولة والـغير
وتُخـرق قوان الـتخـطيط الـعمراني
لــلـــمـــدن والـــقـــصـــبــات حتـت مــرأى
ــعـــنــيــة ألـــيس في هــذا اجلـــهــات ا
تــخــريب لــلــبـنى األســاســيــة لـلــبــلـد
ولـلـعــمـارة الـوطـنـيــة بـسـبب تـخـلّف
عـنيـة أو عدم قـدرتهـا على الدوائـر ا
ة? وعـندما سـتد شكـلة ا معاجلـة ا
يُزاح الـرب اخلالـق جانـبًا وتُـستـبدل
عبادته بعبادة شـخص مخلوق نبيًا
كـان أم إمـامًـا أم مــرجـعًـا أو حـاكـمًـا
ألـيـس في هـذا قـمّــة الـكـفــر والـنـفـاق
والــريــاء الــتي يــغــلّــفــهــا الــتـخــلّف?
وعــنـدمــا تُـنــهب ثــروات الـبــلـد عــبـر
جتــيــيــر الــدســتــور وسنّ الــقــوانــ

... فـهـؤالء ـتــصـاعـدة بــ اجلـانـبــ ا
ومـنـذ تــأسـيس الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة
اجلديـدة في عام 2003 هم يـتسـولون
رضا طهران وواشنطن في كل صغيرة
. وطـهـران وواشـنـطن أولـيـاء وكـبـيـرة
نـعمـة ووجـود هؤالء الـسـاسة . فـكيف
يـكــونـوا وسـطـاء تــقـتـنع بــهم طـهـران
وواشـــنـــطن?. ال بل كـــيف حتـــتـــرمــهم

طهران وواشنطن أصال?.
 فـالـذي هـو عـاجـز حـتى الـسـاعـة أمام
أكـمـال كــابـيـنـته الــوزاريـة كـيف يـريـد
إقنـاع اآلخرين بقـبوله وسـيطاً وحالال

للمشاكل واألزمات  ? 
فــــالـــرئـــيس تــــرامب زار الـــعـــراق ولَم
يـكــتـرث بـهم وال حـتى لـهم .واجلـنـرال
سليماني يتجول في مدن العراق متى
شاء  ولَم يـكترث هـو اآلخر لـهم.فكيف

 ? يكونوا هؤالء وسطاء منتج
نـعم ..بإمـكان الـعراق بـقيـادة السـاسة
اجلــدد فـي الــعــراق والــذيـن عــرضــنــا
إمـــكــانـــيـــاتــهـم اعاله  الــقـــيـــام بــدور
(الـبــوسـطـجي) أي نـقل الـرسـائل فـقط

ئة بل وثرواته وال حتى بنسبة 50 با
أصبـحت القيـادة السيـاسية واإلدارية
ومـنــذ عـام 2003 وحــتى يــومـنــا هـذا
سبـباً رئـيسيـا بأذالل وتـقهقـر  العراق
ــنـطـقــة فـمـا أمـام اضــعف الـدول في ا

بالك بالدول القوية في العالم?
فـأن كـانت هـنـاك إمـكـانـيـات سـيـاسـية
ـتفاقمة خارقة حللّـوا مشاكل العراق ا
الــتي تـزداد تــفـاقــمـاً كــلـمــا طـال عــمـر
العملية الـسياسية وطال وجود هؤالء

الساسة !!.
wÝUOÝ ÂUE½

ـهم فـالـقـيادات ومن اجلـانب اآلخـر وا
الــــعـــراقــــيــــة ومـــنــــذ عـــام 2003 هي
سـتخـدم ـوظفـ ا مـجمـوعات من ا
حتـت عــــنـــوان ( مــــســــتـــر yes) لـــدى
واشنطن وطهران ودوّل اخرى تعرفها
ايـران وواشــنــطن ... وبـالــتــالي لـيس
لـتـلك اجملـمـوعـات الـتي تـقـود الـنـظـام
الـسـياسـي الـعـراقي تـأثـيـر يُذكـر عـلى
طهران وواشنطن لكي يكونوا وسطاء
بـــيــنــهــمـــا من أجل رفع فـــتــيل األزمــة

أن مــعـــرفــة الـــقــدرات واإلمـــكــانـــيــات
والـتـحـرك على ضـوؤهـا بـالـضبط  في
احلـالــة الـشــخـصـيــة والـوطـنــيـة لـهي
نـعــمـة وبــركـة ...ولـكـن عـنـدمــا يـسـود
اإلدعـاء بـأن هـنـاك قـدرات وأمـكـانـيـات
ـا هـو مـتـوفـر ومـعـروف فـهـنا أعـلى 
ستكون الكارثة والفضيحة معاً !!!.  
نــعم ..الــعــراق بــلــد عــظــيم بــتـاريــخه
وحـــــضـــــارتـه وثـــــرواتـه   ومـــــوقـــــعه
األســتــراتــيـجـي اخلـطــيــر. وبــالــتـالي
يـحـتـاج الـعراق  الـى قـيـادة سـيـاسـية
ــــــوقع وأداريــــــة تــــــتـالءم مـع هــــــذا ا
األستراتيـجي وتلك الصفات الـعظيمة
ليحافظ على دوره ومـوقعه  التاريخي

في العالم العربي وفِي اإلقليم. 
 والسؤال : 

ــتــلك الــعـراق قــيــادة سـيــاســيـة هل 
ـئـة ولَم نقل وأدارية تـتالئم مع 50 با

ئة مع ما ورد اعاله ?  100 با
ـتلك الـعراق قـيادة اجلواب:-كال ..ال 
سـيـاسيـة وإداريـة قادرة عـلى تـوظيف
مــوقع الــعــراق وتــاريــخه وحــضــارته

فنـقولـها لكم وبـكل صراحـة ان العراق
فـي وسط األزمـة اإليـرانـيــة االمـيـركـيـة
..وانه مرشح لـيكـون الضـحية األولى
ومـكـان احلرائـق االولى عنـدمـا تـنشب
احلــرب ال ســـمح الـــله وان الـــعــراق ال
تلك مقومات وامكانيات ليكون دولة
ــكن ان يـكـون مــحـايــدة اطالقـا ..وال 

خارج لعبة احملاور اطالقا!
WJ³ý fOÝQð

والسبب بـقادته الذين لم يفـكروا يوماً
بـاالتـفـاق على تـأسـيس شـبـكة حـمـاية
حتمي العـراق عند احملن واألزمات بل
أصــروا ان يــبــقـى الــعــراق صـــعــيــفــاً
واتـكــالـيـاً عـنــدمـا تـنـازلــوا عن جـمـيع
مقومات الدولة العراقية لصالح الدول
الـــتي دعــمـــتـــهم وأبـــقـــتـــهم حــكـــامــاً

للعراق!.  
فــنـعـم لـديــنــا اآلن وزيـر خــارجــيـة من
الطـراز االول ولديه إمـكانـيات وقدرات
عالـية وجنح باسـتقطـاب دبلومـاسي

جيدين ولـكن اليد الـواحدة ال تصفق.
فــالـرجل ومن يـشـبـهه في اإلمـكـانـيـات
داخل احلـكومـة و العـملـية الـسيـاسية
ال يـشكـلون رقـما يُـذكر وسط الـفوضى
الـتي تــعم الـعــراق... وهـؤالء االخــيـار
ضــحـــايــا وسـط الالمــبـــاالة الــتي هي
شــعــار مــعــظم الــســاســة والـقــادة في
العـراق وال سيـما ان كـابيـنة احلـكومة
غـيـر مـكـــــتـمـلـة حـتى اآلن وهـذا بـحـد
ذاتـه تــــــــعــــــــرفه جـــــــــمــــــــيع الــــــــدول

...وافضيحتاه !!.
ارحـمونـا بسـكـوتكم ...واتـركوهـا على
الــله ودعــاء اخلــيــرين مـن ابــنــاء هـذا

الوطن الذي حطمتم كبريائه !!.
يـارب أحفظ بـلـدنا ..يـارب أوقف فـتيل

احلروب واالزمات !.

بــ طـهــران وواشــنــطن ودون تــدخل
..فــهـذا وارد جـدا ال بل ســيـتـزاحـمـون
عـــلـى ذلك!!. ووارد جـــدا ان يـــرتـــبـــوا
الـــــطـــــاوالت واخلـــــدمـــــات  فـي داخل
الـعــراق لـيــجـلس عـلــيـهـا اإليــرانـيـون
واالمــيــركــيـــون دون تــدخل عــراقي ...
ومـثـلـمـا حـصل من قـبل بـ واشـنـطن
وطـهـران  أبـان السـفـيـر االيـراني قمي

والسفير االميركي كروكر!!. 
فرحم الله امرء عرف قدر نفسه !!.

مـن اجلـانب اآلخــر تـصـدعـت رؤوسـنـا
من تصريحات الـقادة العراقي سواء
جمهورية الرئيس أو جمهورية رئيس
ـان أو جـمـهـوريـة رئـيس الوزراء الـبـر
أو الــــــدويالت احلـــــزبــــــيـــــة االخـــــرى
فــجـمــيـعــهـا تــصـرح البــد لـلــعـراق من
الـنـأي عن األزمـة اإليـرانـيـة االمـيـركـية
والبـــــد مـن االبـــــتـــــعـــــاد عن احملـــــاور

والسؤال :-
هل ان هــؤالء خـــارج الــتــغــطــيــة   أم
يخاطـبون شعبـاً من الصم والبكم  أم
أنـهم يتـمـنون ان يـكـونوا قـادة قادرين
بـــــالــــفــــعل عــــلـى الــــنــــأي عن األزمــــة

واحملاور... فيشتّرون أمانيهم? 
نــــــقـــــول لـــــهــــــؤالء كـــــفّـــــوا عـن تـــــلك
التـصريحات الـنشاز فـأنتم ال وزن لكم
نـطقة واإلقـليم بـنظـر قادة الدول فـي ا
ألنكم مكشوفون ويعرف ما عندكم وما
بداخل مكـاتبكم وحتى مـا في جيوبكم
.. والــســـبـب أنــتـم ألنــكـم مــتـــفـــرقــون
ومتكـارهون فيمـا بينكم وألنـكم منعتم
ـرحـلة بـروز رجـاالت دولـة خالل تـلك ا
الـتي مـضى عـلـيـهـا اكـثر من 15 عـاماً
..وانـكم  لم تعـملـوا لـلعـراق بل عمـلتم
ألنفسكم وأحـزابكم منذ عام 2003 وال

زلتم !!.
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قبل ان نـدخل في حتـديـات التـكـامل الـعام نـحن مـدعـون الى صيـاغـة لـغة مـشـتركـة تـطال
ـكن ان تكـون عـوامل تكـاره وحتارب ـصالح واالهـواء  فـاهـيم القـاعديـة لـلحـوار الن ا ا
كمـا هي وسائل تـكامل وتـعاون مع التـحوالت الـتي يشـهدهـا العـالم يتـفاعل حـوار فكري
ـة والهويـة: من جهة تـيارات تـقليـدية تدور حـول مسـائل احادية فـرعية عاصف حول الـعو
وجزئية كاللغـة والعنصر والدين والتـاريخ واالثنيات والقطريـة واجلهوية ومن جهة اخرى
ـسـائل احلــضـاريـة ـسـتــقـبل من خـالل مـقـاربــة ا تـيـارات جــديـدة حتــاول ان تـنـفــذ الى ا
ـصالح واالهـواء. ب هـويات ماضـوية افـلست.. وهـويات واقـعية احلداثويـة التي تـشمل ا
حضارية تتلمس طريقها تنظم حوارات صاخبة وندوات مبعثرة ومؤتمرات خجول تسعى
شرق الى الى بلورة رؤية لهوية مـركبة تكاملية بـعيدة عن اوهام االيديولوجـيا تنطلق من ا
نطقـة احمليطـة من ايران الى تركـيا وما يـجاورهمـا. مسألـة الهوية العالم الـعربي واقلـيم ا
تسـتحـق حلـقات تـفـكيـر جديـدة من اجل صـياغـة هـوية جـامعـة تـتجـاوز الهـويـات اجلزئـية
صـالح والـفـرعيـة من اجـل تـخطـي حروب الـهـويـات الـقـاتـلـة وتـفـتح بـاب الـتـفـاهم حـول ا
ـؤاتيـة لـلتـكامل عـبر ـشتـركـة. لذلك يـجب علـينـا الـعمل من اجل تـعزيـز الـبيـئة ا واالهواء ا
تعميق العالقات والتواصل ب الفـئات والقطاعات التي لها مصـلحة وتعي اهمية التكامل
ا يؤهل توسط  في منطقة شكلت عـبر التاريخ قلب العـالم الذي يربط اسيا وافريـقيا وا
ي من اجل تعزيز الـسلم ب الشعـوب وحتقيق تنمـية مستدامة نطقـة الداء دور عا هذه ا
توفر لالنسان الـرفاهية واحلريـة عبر صيغ التـساند وبلورة مـفهوم حضاري لـهوية مركبة
ي ذات ابعـاد متـعددة مـترابـطة من اخلـاص واحملـلي والوطـني واالقلـيمي والـقاري والـعا
ـتـحد الن االنـسـان من خالل وعـيه يـحـقق الـتـفـاعل ضـمن دوائـر تـصـاعـديـة تـنـطلـق من ا
ـتـحـد االجـتـمــاعي االكـبـر. وهـذا بـالـتـالـي يـتـطـلب مـنـا ايـضـا اجلـغـرافي الـصـغــيـر الى ا
تـواجدة التـصدي لـتيـارات الكـراهيـة والعـنـصريـة وااللغـائيـة واالنعـزاليـة والديـكتـاتوريـة ا

داخل اجلماعات والدول وذلك من خالل القيام بعدةامور منها:
ـصالح الـتكامـليـة وانشـاء اطر عـمل مشـتركة ـشتـركة وا - تنـمية الـوعي العـلمي والـقيم ا

لقضايا جمعية تعبر عنها روابط مختصة.
- االلتزام بحق االختالف واحترام الـتنوع وابتكار صـيغ من الالمركزية التي حتترم دور

قراطية واخلصوصيات الثقافية. ركزية الد الدولة ا
ـتـنـوعـة السـتـخالص مـقـاربـات مـشـتـركة ـكـونـات ا - اعـتـمـاد حـوار احليـاة طـريـقـا بـ ا
ـا فـيه مـصـلـحـة الـدولـة لـلـتـحـديـات الـتي تـواجه اجلـمـيع وتـتــطـلب الـتـواصل والـتـضـامن 

شاكل بطرق سلمية وقانونية. واالنسان وحل ا
- تنظيـم مؤتمرات مـتخصـصة لتكـوين مفاهـيم مشتـركة حول الـهوية والدولـة والتنـظيمات
ـا يـوفر بـيـئة لـلـتعـاون في مـجاالت الـتـربيـة والـثقـافـة والعـلـوم واالقتـصاد فوق الـدولـية 

واالمن.
- تأسيس شـبكات تـعاون من اجل ابداع حـلول عمـلية تـتجاوز الـصدامات اجلـانبيـة الننا

نعيش في عالم متداخل متساند متشابك.
ـاضي وحتـديــات احلـاضـر من اجل بــنـاء مـســتـقـبل - اجـراء نـقــد ذاتي لـتـجــاربـنـا فـي ا
ا فيه من عتمة واضاءات لذلك علينا ان نفتش مشترك يغلب االتي اجلميل على السابق 
شرق االوسع الى البـشرية جمعاء. كن ان يحمـلها ا عنى وعن الرسـالة التي  معا عن ا
وذج جديد للـحضارة االنسانية ؤتمر مدعوون الى تـقد  شرقيون اليوم وفي هـذا ا ا
ـسيـحـيـة وقضت عـلى الـبـعد خصـوصـا بـعدمـا تـشـيـأت احلضـارة الـغـربيـة الـتي تـدعي ا
الروحي لالنسان. نـحن اليوم مدعـوون الى تقد معـنى جديد لالنسـانية تعـبر عن رسالة

حضارية كونية جديدة قائمة على مرتكزين:
 -1التـعدديـة االجتـماعـية اي االعـتراف بـحق االخـتالف ضمن االئـتالف والتـضامن من
شرقيون هم شهود على هذه اجل القضاء على الفقر والظلم واجلهل واالسـتبداد. لذلك ا
سـيحـية واالسالم خـاصة وبـشكل عـام سائر ـتمـيزة حـيث يتم االلـتقـاء ب ا التـعددية ا

تعاقبة عبر التاريخ من دون تفاضل او اجتزاء. االديان واحلضارات ا
ـادي والـروحـاني. فـلالنـسـان مـصالح ـؤالـفـة ب الـبـعـدين ا  -2انـسنـة احلـضـارة عـبـر ا
وحـاجـات مـاديـة يـجب تـوفـيرهـا بـشـكل طـبـيـعي وسـلـيم مـن دون اسـتغـالل او حـرمان او
افراط. ولالنسان ايـضا بعد روحـاني ذو تطلعـات عقالنية جـمالية نـفسية ومثـل عليا وقيم

ومناقب من دونها ال قيمة الي حضارة او ثقافة.
بالنتيجة ولذلك ادعو الى:

واطن احلر الذي ـشرق االوسع عبـر الريادة باعـطاء معنـى جديد لالنسـان ا تفعيل دور ا
ـوقراطـية ـنـفتـحة وذلك عـبر بـنـاء انظـمة عـلمـيـة مدنـية د ركـبة ا يجـسد مـفـهوم الـهويـة ا
ن نحن وماذا نريد? فلنبدأ مقاومة لكل ظلم وهيمنـة واحتالل. فهل نحن قادرون? فلنبـدأ 

توسطي على صورتنا.       شرق ا بذاتنا حتى يكون التكامل اكثر في ا

لصالح فئة ومذهب وشخوص نافذة
وتُـصـرف لهـا أمـوال بـالـهـبل ويُـترك
ـسـكـ فـاغــرًا فـاه لـتـلـقّي الـشـعـب ا
لقـمـة العـيش بصـعـوبة والـبحث عن
عمل يـجـد فيه خـبـزتَه ليـعـيل أسرتَه
فــيــمـا ال تــســتـطــيع احلــكــومـة أو ال
تـسـعى حملاسـبـة الـفـاسـدين وسرّاق
ـال الــعـام ألـيـس هـذا قـمّــة الـظـلم ا
النابعة من التخلّف في إدارة شؤون
الـــبالد? ... ووووو وأشــكـــال أخــرى
كثـيرة وال تُـعدّ من اآلهـات والويالت
واحلسـرات بشـأن ما يـجري في بـلد
األربـــعـــ حـــرامي الـــذين تـــوالــدوا
وتكـاثروا كـاألمـيبـا الزحـارية بـحيث
أصبح الفسـادُ قاعدة والـتخلّف أمرًا
واقعًا فيـما النـزاهة أضحت شذوذًا
والــنـزيه مــضـطـهَــدًا في زمن الــقـهـر
والـظـلم والـفـوضى الـتي تـلت حـقـبة
الـــغـــزو الـــغـــاشم بـــحـــجج واهـــيـــة

وخيالية.
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قـد يــكـون الـتــخـلّف بــأشـكـال وطـرق
شـتـى ولـيس بــالـضــرورة أن يـكـون
مــــتــــعــــمّــــدًا في بــــعـض األحــــيـــان.
فالوراثة أسريةً كـانت أم مجتمعية
لـهـا تـأثـيـرهـا في إشـاعـة أشكـال من
ــتــخــلّف عــبــر أجـيــالٍ لم ــوروث ا ا
تــرقى إلى حـيــاة ســويـة قــادرة عـلى
ـقـبـول من الـشـاذّ تـمـيـيـز الـصـائب ا
ـكن أن يدخل في باب نفـر. وهذا  ا
الـتــخـلّف الـفــكـري والـعـقــليّ بـسـبب
الــذهـنـيــة اجملـتـمــعـيـة الــسـائـدة في
منـطـقة أو مـديـنة أو قـريـة نائـية عن
أيّ مــحــيط مــتــمــدّن قــابل لــلــتــطـوّر
والـتــغــيــيــر.  كــمــا تــخــتــلف نــظـرة
ـــظـــاهــر اجملـــتـــمع إلى طـــبـــيـــعـــة ا
والصور وأشـكال الـتخلّف الـسائدة.
فـهـنـاك مَن يــتـحـرّز عـلى الـكـثـيـر من
ظاهر التي يجدها منفرة مثل هذه ا
وغير مقـبولة لكـونها ال تلـيق بعصر
ــة والـتــطــور الــذي نـحـن فـيه الــعــو
الــيـوم. وبــعـكــسه جتـد فــئـة ضــالّـة
تــأبى االنــخــراط في مــتــوالــيـات أيّ
تـــطــور وتــعـــدّه خــروجًـــا عن الــدين
والشـرع وخـالقه واألخـيـر بريء من
ـتـخلّـفة مـثل هذه األفـكـار اخلبـيـثة ا
بــراءة الـــذئب من دم يـــوسف. ولــكن

يـــبــقى الــتــخــلّـف ســمــة ســائــدة في
مـجــتـمــعـات كــثـرة تــبـعًــا لـطــبـيــعـة
اجملـتـمـعات  عـجـيب أمـر الـعـراقـي

والعراقيات هذه األيام. 
عــنـدمــا تــخـرج امــرأة بــكالم واقـعيّ
منتقـدة مظاهر مـدانة في مجتـمعها
تتكالبُ عليها ألسنة طويلة ال تعرف
اخلجل وترتفع رؤوس سوداء غارقة
ها في أشكال التخلّف لتـقوم بتجر
ــــهـــا والــــتــــحـــريـض عـــلى وحتـــر
محاسـبتها بـسبب أمانـتها الـوطنية
ّ إفسادُه بحق بضرورة إصالح ما 
الوطن والشعب من قـبل فئاتٍ غارقة
في اخلــرافــات والــتـخــريــفــات الـتي
ـتـخـلـفة يـصـلح أن يُـطـلق عـليـهـا بـا
حـقًـا. فـالــنـائـبـة هـيـفـاء األمـ الـتي
نـطــقت بـكـلــمـة حق ومـثــيالتُـهـا من
ــــاجـــدات الــــعـــراقــــيـــات من ذوات ا
األصـــوات الـــصـــادحـــة واجلـــريـــئــة
والــفــاعــلــة يــســتــحـقــقْـنَ أن يـصــفنَ
ـاجدات من باأليـقـونـات ألخواتـهنّ ا
الوطنـيات الّالئي يفـتخرنَ بـاالنتماء
لـلــوطن ومـراجـعه ولــيس بـاخلـنـوع
لـغيـره ولـلدخـيل عـلى البالد. هـيـفاء
األم مـثل زميـلتـها هـناء أدور ومَن
على شاكلتهما من النساء الغيورات
نظمات الفاعالت في اجملتمع وفي ا
غير احلـكومـية الصـادقة في عمـلها
ـاجـدة الــعـراقـيـة تـســتـحـقــان لـقب ا
لــتـصــدّيـهــمـا لــكلّ أشـكــال الـتــخـلّف
ـناسـبات ـنابـر وا نـاداتـهمـا في ا و
بــــاإلصالح الــــضــــروري في مــــرافق
الـبالد اخملـتلـفـة. وبـهـما وبـغـيـرهـما
ــكن من كـلّ الــوطـــنــيـــ األحـــرار 
إعــــادة بـــنــــاء الـــعـــراق عــــلى أسس
ـتـاحة وطـنيـة مـسـتقـلّـة بـالوسـائل ا
وبـالـضـغط عـلى اجلـهـات الـرسـمـيـة
وغـــيــر احلــكــومــيـــة من أجل إبــعــاد
ـسبـبـة لهـذ اآلفـة من تولّي الـفئـات ا
أية مسؤوليات في اجملتمع والدولة
كي نــــشـــهــــد زهـــوًا جــــديــــدًا لـــبالد
الـــرافــدين وصــورة مـــشــرقــة أخــرى
واطـنـيه عنـدمـا يتـعاطـون إيـجابـيًا
مع الــتـغــيـيــر الـضــروري في الـفــكـر
والـــــعــــمـل واألداء وفي عـــــكس روح
احلــضـــارة الــتي تــأســست عــلــيــهــا
. فـال يكـفي الـبالد مـنـذ آالف الـسـن
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الـبـكــاء عـلى مـاضٍ درس وحـضـارة
أفلتْ وشـخوص مـاتوا وشواخص
ـطـلـوب انـدرست بــفـعل الـزمن. بـل ا
ـانُ بــنـهــضـة جـديــدة قـادمـة من اإل
فـاهيم في كلّ الداخل وانـقالبٍ في ا
شـيء والســــيّـــمــــا بــــاالنــــسالخ عن
ـــتـــخـــلّف الــذي ــاضي ا شـــرنـــقـــة ا
تــــســــبــــبـت به أجــــنــــدات األحــــزاب
اإلسـالمــيــة الـــتي أثــبـــتت فــشـــلَــهــا
ومــشـــاركـــتـــهــا فـي الــفـــســـاد الــذي
استشرى في البالد منذ 2003 نقطة
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والــيــوم لــو عــاد احلــســ شــهــيــدُ
كـــــربالء والـــــنــــــاطق بـــــاسـم احلق
والعابـدُ لله الـواحد األحد والـناشد
ـآسـي والـثـورات اإلصالح في بــلـد ا
واالنقالبات والكـفر بنـعم البالد بلد
"النفاق والـشقاق ومساو األخالق"
كما وصفه احلجاج يومًا فإنّ اإلمام
ـــغــدور ســيــقــيـم الــثــورة عــلى مــا ا
يــجـــري من مـــخـــالـــفــات ومـــفـــاســد
وخروقـات في شـبه الدولـة الـعراقـية
ـعـايــيـر الـدولـيـة الـتي خــرجت عن ا
واتـــســمت بــســـمــة الــفـــســاد في كّل
مــفـاصـلــهـا. بل إنّه ســيـسـتـلُّ سـيـفه
الـعـادل ويـحــاسب ويـصـفّي الـتـجـار
والـــلـــصـــوص والـــفـــاســـدين الـــذين
تــوالـدوا وتــكـاثـروا وتــفـرعــنـوا ولم
يتركـوا للفـضيلـة مجاالً وال لألخالق
ســبــيالً وال إلصالح الــذات والــغــيــر
ـسـيح أيـضًا نـافـذة. هـكذا فـعـلـهـا ا
عــنـدمــا دخل الــهــيـكل فــوجــده يـعجّ
بـالـباعـة والـتـجـار والصـيـارفـة. فـما
كان منه إالّ أنْ "أخذ سوطًا من حبال
وطــردَ اجلـمـيـع من الـهــيـكل ومــنـهم
بـاعة الـبـقـر والغـنم واحلـمـام وقلبَ
مــوائــدَ الــصــيــارفــة جلــعــلـهـم إيـاه
شهد يعيدُ مغارة للصوص". أليس ا
نـفـسه عـبـر الـتـاريخ ويـذكّـرنـا كـيف
يـــكــــون الـــتــــخــــلّف? مع االعــــتـــذار
فالوصف ال يطال الشرفاء والغيارى
وما تـبقى مـن الوطـنيـ األحرار من
مــحــبّي الــعـراق واحلــريــصــ عـلى
اســـتـــقاللـــيـــته وزهـــوه وحــضـــارته
وانـــتـــشــالـه من الـــكــثـــيـــر من آفــات

ّت به مؤخرًا. التخلّف التي أ
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بغداد

صـرَّحَ ,قـائـالً: بـأن أمــريــكــا ال تــسـعى
خلوض حربٍ مع إيران!. 

ـرشد األعلى لـلنـظام اإليراني 3- أمّا ا
فقـد قال: إيـران ال تسـعى إلى حربٍ مع
أمـريــكــا ألنّــهـا تــدرك أنَّ ذلك لــيس في

صاحلها!. 
WO – WÝUOÝ

نعـتقـد أنَّ سيـاسة إيـران فيـها نوع من
الـــذكــاء ,بــعـــدمـــا أدركت بـــأنَّ احلــرب

ليست بصاحلها ألسباب عدة : 
1- حيث أبدت الـص تأييـدها الكامل
ؤيدين ألمريكـا علنـاً بعدمـا كانت من ا

للنظام اإليراني!. 
2- االحتـــاد األوربي أعــلن مـــوقــفه مع
أمـريــكـا بــخـصــوص االتـفــاق الـنـووي

إلى إضعاف النظام احلاكم في العراق
بسـبب احلـصار! ,إال أنَّ الـسـؤال الذي
يـــقــتــحم األذهــان ,هـل ســتــدق طــبــول
احلـرب بـ أمريـكـا وحـلفـائـهـا وإيران
وأصدقائها? أم أنَّ ما يحدث هو مجرد
حـــرب إعالمــيـــة لــهـــا غــايـــة في نــفس
أمريـكا?  بـاد ذي بدء ,فأنَّ الـتوقـعات
ال تــشــيـر إلـى نـشــوب حـرب ,والــدلـيل
عـــــلـى ذلك تــــــصــــــريــــــحـــــات بــــــعض
الشخـصيات الـذين لهم ثقل في اإلدارة

األمريكية والنظام اإليراني : 
: 1- فقد صرَّح الرئيس األمريكي ,قائالً
بــــــــأنـه يـــــــرغـب فـي أنّ يـــــــتــــــــصـل به

اإليرانيون. 
2- أمّـا وزير اخلـارجـيـة األمريـكي فـقد

أدى االنـسـحـاب األمـريـكي من االتـفـاق
النووي إلى خلق مهاترات ب القيادة
األمريكية من جانـب والقيادة اإليرانية
من جــانب آخــر ,وبـــالــتــالي أدت هــذه
ـهـاتــرات إلى خـلـق حتـديـات شــكـلّت ا
حتركاً عسكرياً من قبل اجلانب وذلك
عن طريق القواعد العسكرية األمريكية
فـي دول اخلـــلــــيج احملــــاذيــــة إليـــران,
بـــاإلضـــافــــة إلى حتـــركــــات األخـــيـــرة
عــســـكــريـــاً عن طــريق جـــعل األهــداف
األمــــريــــكـــيــــة في مــــرمى نــــيـــرانــــهـــا
ـا ال شـك فـيه ,فـإنّ الـبــالــسـتــيــة!.  و
إيران فُـرِض علـيهـا حصـاراً اقتـصادياً
منـذُ مـدة طويـلة ,وتمـرّ بـظروف شـبيه
ا أدى بالظروف التي مرَّ بها العراق 

تفاوض بوساطة روسيّة  – تركيّة.  
اخلالصة فـيمـا أسلـفنا ,فأنَّ مـا يحدث
هــو غـايـةً فـي نـفس أمـريــكـا عـلى وجه
العـموم ,وفي نـفسِ الرئـيس األمـريكي
عــلى وجه اخلـصـوص?  فـيــمـا يـتـعـلق
بالـغاية الـعمـومية ,وهي تنـفيذ صـفقة
الــقــرن بــعــيــداً عن اإلعالم. أمّــا فــيــمـا
يـتــعـلـق بـالــغـايــة اخلـصــوصـيـة ,فـأنَّ
الـرئــيس األمـريـكي عـلى شـفـا خـسـارة
الـوالية الـثانـيـة في احلكم - حـسب ما
أشــــارت أغـــلب الــــتـــوقـــعـــات - فـــذلك
سيكون ذريعة لـبقاء الرئيس األمريكي
لــواليــة ثــانــيــة وســيــتــخــذهــا دعــايــة
انــتــخــابــيـة. وقــد يــتــســاءل الـبــعض,
بخـصوص ما تـعرضت له ناقـلتي نفط
ارامـكو الـسعـوديـت لـهجـوم تخـريبي
ـيـاه اإلقـلـيـمـيـة لإلمـارات قـبـالة قـرب ا
إيـــران? فـــهـل الـــفـــاعل إيـــراني ? أم أنّ
الـفـعل مـصـطـنع السـتـفـزاز إيران?  في
اعـتقـادنـا فال تسـتـطيـع إيران أنّ تـقوم
ـثل هــكـذا فـعل ,ولــو افـتـرضــنـا بـأنَّ
إيـران هي الـتـي قـامت مـثل ذلك الـفـعل
فإنّهـا تفتح بـاب اجلحيم على نـفسها,
ألن النظام اإليراني لـيس بهذه الدرجة
من التهور!!.  وأخيراً وليس آخراً ,فال
حــرب في زمن احلــرب بــالــوكــالــة ,وال
حـرب في زمن الـثـورات األكـثـر جنـاعـةً

من احلروب التقليدية.

بــعــدمــا كــان مــعــارضــاً قــبل حــصــول
هاترات التي نشاهدها ونسمعها!.  ا
ــلــفت لـلــنــظــر أكــثـر مـن ذلك بـأنَّ 3- ا
ــقــرب لــلــنــظــام روســيــا _الــصــديق ا
اإليـــراني ال بل هـــو احلــلــيف األول إن
صح الــتـــعــبــيــر - حلــد اآلن لم يــبــدي
نطقة موقفه بخصوص ما يحدث في ا
وفي اعتقادُنـا فأنَّ روسيا يـنطبق عليه
ثل القائل : (السكوت عالمة الرضا), ا
وهـذا لـيس بــغـريب أنّ تـتــركـا روسـيـا
حليفها ,ألنّها فعلت ذلك مع الكثير من
األنــظـمــة الـعــربـيــة!.  لــلـوهــلـة األولى
الـــتــــوتـــر األمـــريــــكي واإليــــراني بـــدأ
بـاالنـخـفــاض إال أنَّ أمـريـكــا اشـتـرطت
أثـنى عـشر شـرطـاً إلنـهاء الـتـوتر كـلـياً
واجلـلـوس عـلى طـاولـة الـتـفاوض ,وال
يـسـعـنــا في هـذا اجملــال ذكـر الـشـروط
ألنّـهـا واضـحـة لـلـنـاظـرين. وال يـفـوتـنا
في هـذا الـشأن ,فـإنَّ الـسـيـنـاريـو الذي
يـحــدث بـ أمـريـكـا وإيـران ,قـد تــكـرر
واألخيرة سـابقـاً مع كوريـا الشـمالـية ,
تـعتـبـر األقوى عـسكـريـاً باإلضـافة إلى
أنّـهــا تـمـتــلك تـرسـانــة نـوويـة تــعـتـبـر
األكـــثــر خــطـــراً من الــنـــظــام اإليــراني
بأضـعاف مـضاعـفة! ,وبخـصوص هذا
الشـأن نعـتقد بـأنَّ ال نشـوب حلربٍ ب
أمــريـكـا وإيــران وفي الـقــريب الـعـاجل
ـهـاتـرات تـتـحول إلى سـنـشـاهـد هذه ا


