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كربالء

حـدا فاصال بـينه و بـ اللـصوص
الـــذين جـــاءوا من خـــارج احلـــدود

ليتحكموا في مقدراته .
هؤالء كـلما دعـاهم الشعب إلصالح
االمور فـلم يجد في اي واحـد منهم
مسكـة من خير فمـا بني على باطل
فــهـو بـاطل و مـن جـاء به االحـتالل
ودعْم دول اجلوار وصناديق الزور
االنــتــخـابــيــة غـيــر جــديــر ومـؤهل
لقيادة الشعب الذي صبر على هذا
الــظـلم مــلــيـا يــسـتــحق ان يــعـيش
بـأمن وامـان وعـز وكـرامـة فـالـثورة
برجالها و شعاراتها ترفض رفضا

قــاطــعــا لــوبي الــدولــة الــعــمــيــقــة
تـغلـغل داخل السـياسـة العـراقية ا
والـــذي جــر الـــبالد الـى مــتـــاهــات
وطــرق مـظـلـمـة و جـرد الـعـراق من
امـــــتـالك ســـــيــــــادة عـــــلـى االطالق
فـوجـوب رحـيل هذا الـنـظـام بـرمته
اصـبح هـدفـا لـلـجـيل احلـالـي الذي
نشأ في ظل ظـهورها اخملزي ورأى
مــا رأى من ســـوء ادارة وتـــقــاعس
في تـقد ابـسط مـقومـات  الـعيش
الكر الـذي تنعم به اغـلب شعوب

نطقة .  ا
وهـذا مـا اكده اخلـطـاب التـشـريني
الـذي لم يــتــوقف ابـدا لــغـايــة هـذه
الــلــحــظــة في مـــطــالــبــته بــإبــعــاد
ـشــهـد االحـزاب الــسـيــاسـيــة عن ا
ـقـبل و احــالـتـهـا الى الـسـيـاسـي ا
القضاء الـعادل لتنـال العقاب الذي
تــســتـحــقه عن كل
مـا تـسبـبت به من
تواطـؤ واستـهتار
بـــــــدم الــــــشـــــــعب
الـــــــــــــــعــــــــــــــراقـي
واســــتـــــمــــرار في
تـنفـيـذ مسـلـسلـها
االجـــــرامـي الــــذي
مـنـحـته الـشـرعـية
ـتـحدة الـواليـات ا
االمريكية واطلقت
ــنــفــذيه الــعــنــان 
بـــــســــرقــــة ثــــروة
الــعــراق الـــعــامــة
واســـــــتـــــــهــــــداف
ـخـتلف الـشـعب 
االساليب والطرق
ا يخدم أسوأ و 
اعــــــــــداء االمــــــــــة
الــــتــــأريــــخــــيــــ

بـالـدرجـة االولى .
ولـم يـــــــــــكـــــــــــتـف
اخلـــطــاب الــنــابع
مـن االعــــمــــاق بــــهـــــذا الــــقــــدر من
ــثــالـب الــعــمـــيــلــة الــتـــشــخـــيص 
بل خـاض في مـسـائل الـسـيـاسـيـة 
فـي غايـة االهـمـيـة كـاشـفـا فـيـها أن
هـذه الـشرذمـة الـتي دخـلت الـعراق
بإذن من امريكا ال بإذن من الشعب
عــــصــــبــــويــــة من طــــراز الــــقـــرون
الـوسـطى عـاثت في االرض فـسـادا
خــرّبت ولم تــ حــضــارة ودمــارا 
قـادت الـشـعب الى شـفيـر الـهـاوية
عنى احملترم ولو كانوا احزابـا با
ا فعلوا لسائر االحزاب في العالم 
بــالـــعـــراقــيـــ كل هـــذه االفـــاعــيل
وكــمـنــطق هــنـاك فــرق كــبـيــر بـ
احلزب والعصابـة فاحلزب بحسب
Edmund) تـعــريف ادمـونـد بـيـرك
Burk) بــانه مـجـمــوعـة من االفـراد
ــسـعـاهـم مـسـتــهـدفـ مـتــحـدين 
حتقـيق الصـالح العـام على اساس
مـبـاد مـوحـدة اتـفقـوا عـلـيـها ( ).
وكـحــقــيـقــة فــالــعـصــابــة في نــظـر
صالح احلزب تسعى الى حتقيق ا
الــشـخـصـيــة فـهي (عـمل سيء) في
تـقـديره في حـ ان احلـزب يـسعى
الى حتــــــقـيق الـصالح الـعـام فـهو

(عمل جيد ) في نظره ( ) .  
ومن اخلـــطــــأ الـــفـــادح أن نــــحـــكم
بــالــقـــســوة عـــلى بــقـــيــة االحــزاب
االخـرى الــتي تـديـر دفـة احلـكم في
بــــلــــدان شــــتى كــــأوربــــا وآســــيـــا
وماشاكلهما إسوة بأحزاب العراق
فـــاألجـــدر بــالـــعـــاقل أن يـــفـــــــــرق
واالّ مـا ويـعـطي لـكل ذي حق حـقه 
ذهل سر هذا التقدم والتطـــــــور ا
فـي سـكـان تــلك الـبــقـاع من االرض

احملكومة من قبل احزاب ايضا ? 
فبالتـأكيد وباحلـرف الواحد هنالك
لــتـلك االحـزاب الـقـائـدة تـلك الـدول
أثـر واضـح وبـصــمــة خـــالـدة ردّت
االحزاب الى أولها اي الى وضعها
الـصـحيح الـذي اثـبت لـآلخرين من
خـــــــالله الوجود االيجابي الفاعل

لها في الســــــلطة .  
وضـوعيـة واحلذاقة وبحـكم هذه ا
الـتي يتـحلى بـها اخلـطاب الـثوري
ـســالم عــلى الــعــكس من خــطـاب ا
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الـبـنادق نـحـو الدول الـتي تـريد ان
تتدخل بشؤونها وتستهدف عملية
النـمو احلاصـلة فـيها اسـتنادا الى
مـبـدأ احـتـرام اجلـوار وعـدم تـدخل
وهـذا دولــة في امــور دولـة اخــرى 
مــابـدا واضـحـا ومـتـصـدرا خـطـاب
ـــنـــادي بــــرفض ومـــنع تـــشـــريـن ا
الــتــدخالت االجــنــبـيــة في الــداخل
الــــعـــراقـي الســـيــــمــــا الـــتــــدخالت
االمــريـكــيـة  –االيــرانـيــة الـســافـرة
الـــــــــتـي ادت مـــــــــا ادت الـــــــــيـه من
اضــطــراب ســـيــاسي واقــتــصــادي
انـعــكس سـلـبــا عـلى كـيــان الـدولـة

ـا اصبح الـعراق الـعراقـية .  ولـطا
يادين الرئـيسة للصراع ب احد ا
ايــران وامـــريــكــا فــمن هــنــا يــبــدو
واضـحــا لـلـجــمـيع بـخــصـوص مـا
يـحـاك من ســيـنـاريــوهـات لـلـوضع
السيـاسي العـراقي الراهن من قبل
تلك الدولت كوسيلة للهيمنة على
الـــــشــــعـب عن طـــــريق عـــــمالئـــــهم
ــكـــلــفـــ بــإدارة ــتـــواجــديـن وا ا
ا مـسلـسل العـملـية الـسيـاسيـة و
يخدم مصلحة اسيادهم وبناءً على
ذلـك اصـــــبـــــحـت عالقـــــة هـــــاتـــــ
الـدولـتـ بـالـعـراق وخـاصـة ايران

ُغسل .   يت با مثل عالقة ا
فـــأين ســـيــــادة الـــعـــراق والـــقـــرار
الــســيـاسي والــديــني طـوال الـ 16
اللي في ــنــصــرمــة بــيــد ا ســنــة ا
ايــران ? ونـــتــيــجــة لــهــذا الــتــدخل
ـثبت من خالل تكليف كشوف وا ا
قـاسم ســلـيــمـاني الــذي يـجـول في
الـعـراق طـوال وعـرضـا وامـام اعـ
وســـائل االعـالم بــهـــمـــة مــهـــنــدس
الـنـفوذ االيـراني في الـعـراق انـهار
الــبــلــد وحل فـــيه مــا حل من دمــار
وخـــــــــراب احـس بـه الــــــــــشـــــــــارع
حـــيث تـــصـــاعـــدت الـــتـــشـــريـــنـي 
الـشـعارات لـتـنادي (ايـران بـره بره
شاعر  – بغداد تبقى حرة) وهذه ا
اجلـيـاشــة من هـتـافــات وشـعـارات
واهــازيج وطــنــيــة تــمــثـل خــطــابـا
شـامال لـهــذا االحـتـجــاج الـذي بـدا
خــطه يـتـمـدد يـومـا بـعـد يـوم واهم
اجنـــــاز حـــــقـــــقه هـــــذا اخلـــــطــــاب
حله وفي اجلماهـيري الذي جـاء 
وقت يعيش فـيه العراق واحدة من
ـراحل انه اســقط الــقـنـاع اخـطــر ا
ـسـتـور امـا من الـنـاحـيـة وكــشف ا
االخـــرى اراد ارســــال رســـالـــة الى
رشد االيراني علي خامنئي اآلمر ا
الـــنـــاهي مـــفـــادهـــا اخـــراج ايــران
وان الــذي وادواتــهــا مـن الــعــراق 
حـــدث مـن مــفـــاجـــآت فـي الـــعــراق
مؤخرا كان مـستعبـدا وغير متوقع
لـدى عــمـائم قم وطـهـران والـعـمالء
ـــطــلق لــهم اجملـــنــونــ بــالــوالء ا
ن اخلـطـأ تـوجيه وانه  ولـدولـتهم 
اصـــــابع االتـــــهــــام الـى ايــــران في
افتعال هذه الفوضى اخلالقة التي
اليـزال يــشـهــدهـا الــعـراق الى االن
بل وهـذا لـيـس تـبـريـرا ورفع شك 
خـالف ذلك فـايـران الـيـوم مـصـنـفـة
الدولـة االولى الراعـية لالرهاب في
الـعـالم وطـبقـا لـلوقـائع الـتاريـخـية
ايـــران مـــؤشـــر جـــار حـــاقـــد عـــلى
ومن طـبيعته العراق والـعرب ككل 
يـغــتـنـم الـفــرص دائـمــا وبـاالخص
رض الـعـراق وينـقلب عن عـندمـا 
حاله فـيتـدخل فورا ويـأتي بجرائم
يـشــيب لـهــولـهــا الـولــدان وحـادثـة
االحـتالل االمــريـكي لــلـعــراق خـيـر
وكـــســرا بـــجــمع مـــثــال عـــلى ذلك 
امريكا مصدر الشر والظلم للشعب
ُـمـهـد إليـران بـالـتـدخل الـعـراقي وا
ُــقـدم الــعـراق في امـور الــعـراق وا
هدية على طبق من ذهب الى ايران
وغــايـة امــريــكـا من هــذا الــتـدمــيـر
الـشـامل لــلـعـراق واعــطـاء الـضـوء
االخـضـر اليــران بـالـتـمــدد فـيه هـو
االستفاده من ذلك لصالح اسرائيل
الــــتي هـي في االســــاس مـــطــــرقـــة
امــريــكـا في الــشــرق االوسط وهـذا
وفــيــمــا ــراد في حــقــيــقــة األمــر  ا
ـــوضــــوع الـــتـــدخالت يـــتـــعــــلق 
اخلـــارجــيــة هــكـــذا كــان اخلــطــاب
الـــتـــشــريـــنـي يــنـــظـــر الى الـــواقع
لـيشـخص احلـال تـدرجا الى وضع
الـــنــــقـــاط عـــلـى احلـــروف من اجل
انـتــشـال الــعـراق من هــذا احلـريق
الـــذي اســــتـــعـــرت نـــاره من خـــلف
احلــــــدود كـي حتــــــرق االخــــــضـــــر
وامـا فـيمـا يُـقّـيم الـثوار والـيـابس 
فـهم بــأ الــوعي أزاء مــا يــحـصل
من تــــدخالت في شــــؤون الـــعـــراق
وفي هـذا الـوضع احلـالي الـعــامـة 
لم يهدأ لهم بال الى أن يستأصلوا
سلحة هذه التغلغالت وكيـاناتها ا

نتشرة في العراق . ا

دليل دامغ على وفاة الطائفية على
يـد جـيل جـديـد تـفـاجـأنـا بـظـهوره
سح واذا به ب لـيلـة وضحـاها 
الــطـائــفـيــة الـتي حتــمل بـصــمـات
ايــــران وامـــريــــكــــا دون ادنى شك
جملة وتفصيال واللت جعلتا من
الــعــراق مــاكــنــة جــديــدة لــتــفــريغ
ارهـــاب جــديـــد وهـــذا مــا رأيـــنــاه
عـنـدمـا اعـلن ثوار تـشـرين وفـاتـها
في احلادي من تشرين االول لسنة
2019 حـيث شيـع نعـشـها بـأيادي
ابـنـاء الـرافدين الـغـيـارى لتـتـحول
الــدمـاء الـتي أريـقت بـسـبـبـهـا الى
دماء زكيـة سيخـلد التـاريخ عبرها
انـتفـاضة تـشـرين لألجيـال و التي
ـشــروع االيـراني – اســقـطـت كل ا

االمريكي . 
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تـفق علـيها من النـاحيـة االدارية ا
دولــيــا فــالــنــظــام الــســيـاسـي هـو
واجــهـــة الــدولــة امـــام االفــراد في
الـداخل و امــام الـدول االخـرى في
اخلارج وهو االلة التي تدير جهاز
الــدولـــة بــغـــيــة حتـــقــيـق اخلــطط
والـبــرامج في مــخـتــلف  مــجـاالت
احلــيـاة خـدمـة لـلـصـالح الـعـام ( )
امـا الـنـظام الـسـيـاسي في الـعراق
منذ سنة 2003 حلد االن لم يطبق
عمول به فهوم ا ما جاء في هذا ا
دولــيـا عــلى ارض الــواقع بل عـلى
الــــــعـــــكـس من ذلـك عــــــكف عــــــلى
االنـــشــــغـــال بــــالـــســــحت احلـــرام
ذهـبية كسالح و حيد سائل ا وبا
ـواطن و كل في الــتــعـامل به مـع ا
ـنحط مـا جرى ويـجـري واالعالم ا
يـخـفي احلـقـائق سـواء كـان قـطاع
عــــام تـــابـع الى الــــدولـــة او اعالم
اهلي مأجـور ونتيجـة لهذا الوجع
اخملــيـف والى ذلك من مــا ذكــرنــاه
فـقد اجتـهت ثـورة تشـرين اجتـاها
غيـر مطـروق حيث لم تعـد تقـتصر
مــطـالــبــهـا بــأجــراء اصالحـات او
حـلـول تــرقـيـعـيــة بل اتـسع نـطـاق
ـطالـب لتـنـحى مـنحى االهـداف وا
اخـر يـكـمن في اجـتـثـاث الـعـمـلـيـة
الـسيـاسيـة بنـظامـها الـفاشيـستي
وبــأحــزابـــهــا الــســلـــطــويــة الــتي
اسـاءت الى الــشــعب و اجــتــمـعت
عــلى مـــحــاربــته مـن خالل ســحب
البالد الى دائرة الصراع وشرعنة
الــــفـــســــاد في مــــفـــاصل الــــدولـــة
لتـتـدهـور االوضـاع شـيـئـا فـشـيـئا
ـهـتــمـ بـالــشـأن الـعـراقي وكل ا

على وفاق تام من ان االنحدار الى
درجة التسافل السـياسي بالنسبة
ـتـعاقـبـة والتي لـهـذه احلكـومات ا
لن تخـرج كل حكومـة جديدة مـنها
عن نـسق احلـكومـات الـسابـقة زاد
من الـوعي ونـضج الشـارع الـعازم
عـلى التـغـييـر كـون العـراق اصبح
دولـة فـاشـلـة وبال هـــــــــــــويـة في
ظـل احلـــــــــكـم الـــــــــطـــــــــائــــــــــفي و
مـــــــــــــصـــنف  بـــلــد فـــاســـد هــدر
حـكامه تـرلـيون دوالر امـريـكي ب
ســـــنـــــتي 2017-2004 ويـــــحـــــتل
ـرتبـة الرابـعـة في احكـام االعدام ا
و كل ذلـك وفق تــــقــــديــــرات اال
ــتــحــدة وان هــذا لــيس تــنــكــيال ا
ــا تــوصـــيف لــلــحــال الــذي ال وا
وفي اخـــر يـــتــــبـــدل  اال بــــثــــورة 
ـشهد القا ردة طاف ولّد هذا ا ا
فعل لدى الشعب الثائر الذي حطم
الـــقـــيـــود وبـــرهن لـــلـــجـــمـــيع من
السـاسـة بأن اخلـدع واالكاذيب لن
تـنـطلي عـلـيه وان ثورته الـسـلمـية
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القصد لغة معناه اتيان الشيء ( )
ـطلب الـذي يـريـد ان يأتي اي ان ا
ـعاني تـعدد ا به خطـاب تشـرين ا
واالجتاهات والتي تصب جميعها
فـي مـسـتـقـبل مـشـرق ألجـيـال هـذه
ــراحل ـــرحــلـــة احلـــســاســـة و ا ا
ـعـادلـة وقلع الـقـادمـة هو تـغـيـير ا
الــفـــاعل االســاسي فـي الــعــمــلــيــة
الــســيـــاســيــة (الــنــجف –طــهــران
–امــريــكـا) لــيــحل مــحــله الــشـارع
صاحب الكلمة العليا واحلاكم ب
وفـيــمـا يـدور من احلق و الــبـاطل 
كالم عن ثورة تـشرين فـقد سـجلت
وفي اول يــــــوم من انــــــطالقــــــهـــــا
تراتبية غيـر مسبوقة جتسدت في
عـدة اهـداف في خـطابـهـا الـسامي
الــوحــدوي والـذي أحــيط جــوهـره
فـاهيم ثـورية رامـية الى الـتآلف
ونبذ الـفرقة لـلوصول لـهذا الهدف
نـشود وذلك من خالل مقـاصدها ا
كن اجمـالها على النبـيلة والـتي 
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تـتبع للـتظاهرات فـي عموم مدن ا
الــعــالم كــان و مـا يــزال شــعــارهـا
الـــســلـــمــيــة لـــكن الـــســلــمـــيــة في
تـظـاهـرات الـعـراق عـكـست صـورة
ايـجابـيـة لدى شـعـوب و حكـومات
الــعــالم لم يــســبق لــهــا مــثــيل في
ـعـاصـر لـثالثـة اسـبـاب الــتـاريخ ا
ــتــظـــاهــرين وعــدم االول ثــبـــات ا
تـزحــزحـهم من امــاكن االحــتـجـاج
ناخية مهما كانت شدة الظروف ا
ووســائل الـتــرهـيب و الــثـاني وأد
اي مــحــاولــة تـــربص من شــأنــهــا
حــرف الــتـظــاهــرات عن مــســارهـا
الـسـلـمـي والثـالـث الـنأي بـالـنـفس
عن حـمـل الـسالح لــقــتـال الــقـوات
ــــذابح االمــــنــــيـــــة بــــالــــرغم مـن ا
ـرتـكـبـة من قـبـلـهـا ضد واجملـازر ا
ـتــظـاهـرين الـفـضالء والـرد عـلى ا

تـــــــــلك اجلـــــــــرائم
بـــــسـالح الـــــعَـــــلم
الـــــعـــــراقـي فـــــقط
وعــــــــــلـى هــــــــــذا
االســــاس الـــعـــالم
اخلــارجي اكــتـرث
بـــشــــرعـــيـــة هـــذه
الـــــتـــــظـــــاهـــــرات
والـتـضـامن مـعـها
فــالــســلــمــيــة هــو
سـالح لــــبـــــســـــته
ثــــــورة تـــــشــــــرين
للمضي قدما وراء
ــقـاصــد االخـرى ا
حــيث عــرفت هـذه
احلـــــــــــــــشــــــــــــــود
الــــتــــشــــريــــنــــيـــة
بسلمـتيها و التي
نـــــــــــــــالــت مـن كـل
ايـــــــادي الـــــــشــــــر
اخلبيـثة السـاعية
الـى تـــــــوتــــــــيـــــــر
االجــواء لـتــحـاول

تـلويـثهـا والـباسـها ثـوبا غـير ذلك
الــثــوب الــذي تــلـبــسـه فــســلــمــيـة
اخلـطاب الـذي جـاءت به كان نـقـيا
مـوحـدا بـعـقـلـيـة اسم الـعـراق قـبل
كل شيء فـــفي هــذا اجلـــانب لــغــة
اخلـطـاب هي لـيـسـت لـغـة هـابـطـة
ـنـطق ومــائـعـة بل لـغــة الـسالم وا
واحلـق والــقـــيم امــا شـــعــاراتـــهــا
تـربص بـها ألنها فزلزلت كـيان ا
نـادت بـالوحـدة الـوطـنيـة في كـافة
ارجاء الوطن هذا مـا اكد وجودها
وصـــعّب الــطــريق امـــام الــطــبــقــة
ـاطـلـتـها الـفـاسـدة التـي بـسـبب 
ـتــظــاهـرين في تــنــفـيــذ مــطـالـب ا
تُـحصـد وتغـادر يـوميـا جل وانقى

االرواح من الشباب الثائر . 
ـقـصـد االول من نور فـهـكـذا كـان ا
هــذا اخلـطــاب الـعـظــيم فال صـوت
يــعــلــو عــلى اصــواتــهم وال سالح
غير عَلم بالدهم وال عـالج للمسيل
للدمـوع غير قـناني البـيبسي التي
بــادروا بـدفع ثـمـنـهـا من جـيـوبـهم

ـا اكد ثـبـاتهم فـي السـاحات ذلك 
كنة .  اطول مدة 
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ـــعــنـى االخــر الـــذي قـــصــده امـــا ا
خــطـاب تـشـرين الــقـائم هـو ارسـاء
مـبـدأ الوحـدة الـوطنـيـة اي توحـيد
الـــشـــعب وإيـــقــاظـه عــلـى ضــرورة
تـغـلــيب مـصــلـحـة الــوطن عـلى كل
صالح الـضيقة وتفـتيت العوائق ا
وازالــة احلــواجـــز الــتي وضــعــهــا
ــتـعــاقب عـلى اجلـيل الــسـيــاسي ا
حـكم الــعــراق وكـذلك نــشــر الـوعي
ـكن ان بــ اجلـمــاهــيــر الــذي ال 
يـتحـقق اال بالـتجـرد من اي صبـغة
او نعرة طـائفية كي تـفوت الفرصة
عـــلـى مـــصــــاصي الــــدمــــاء الـــذين
اعــتــادوا الــعــيش عــلى دمــاء هــذا
الــشـعب من خالل زرع الــفـرقـة بـ
أطــيـــافـه فـــالــدعـــوة الـى الـــوحــدة
الـوطـنـيـة هـو شــعـار تـوافق عـلـيـة
جـمـيع ثـوار الشـعب فـتـلك الـوحدة
التي راهنت عليها الطبقة الفاسدة
خـيــر ســبــيل لــلــنـجــاة بــبــلــد الـله
الــعــراق والــوصـــول به الى ضــفــة
وعلى ما يبدو اخرى آمنه بامتياز 
فــالــتـالحم اجلــلي ألبـــنــاء الــوسط
واجلـــنـــوب و الـــذي ال يـــزال عـــلى
مــســتـــوى عــالٍ عــلى امــتــداد ايــام
االحـــتــجـــاج خـــلّف ردة فـــعل لــدى
احلكومـة ولذلك من خاللـها شهدت
دن الثائرة احداث صادمة للغاية ا
بــحــسب تــقـاريــر مــنـظــمــة الـعــفـو
ناطق الدولـية امـا تضـامن ابنـاء ا
الـغـربيـة والشـمـاليـة مع اهـلهم في
الــــوسـط واجلـــنــــوب بــــالــــرغم من
ــعــانــاة الــتي يــكــابــدونــهــا كــان ا
نـظومة مـصدر قـلق وازعاج كـبيـر 
احلــكـم والــتــحــكـم الــتي اســســهــا
االحتالل سـنة 2003. وكل الـفضل
وااليـــجـــابــيـــات في هـــذا الـــتالحم
ـدن الثائرة يعود الى تـنسيـقيات ا

الــــتـي عــــززت من نــــشــــاطــــاتــــهــــا
وجـهـودهـا التي كـرسـتـها لـلـحـفاظ
عـلى الـطابع الـوطـني للـثـورة التي
بــــدأت تــــأكـل من جـــــرف ســــطــــوة
نـدس الذين الفـاسدين وحتيـيد ا
يـحاولـون نـشر الـرعب في صـفوف
ـتـظاهـرين و اخـراجـهم من سوح ا
التظـاهر باإلضـافة الى الدعوة الى
اطالق صوت عراقي موحد ومجرد
من اي انــتـمـاء حـزبي او فـئـوي او
ـبدأ ديـني لـتـؤكـد وطـنـيـتهـا ذلـك ا
الـــذي يــعـــد قـــبــلـــة تــهـــتـــدي الــيه
الـشـعـوب لـلوصـول بـأوطـانـها الى

بر االمان .  
امـا بـالـنـسـبــة لـنـشـر الـوعي فـكـان
بــارزا فـي خـطــاب تــشــرين من اول
وهــلـة النــطالقه فـســارعت االسـطـر
االولى لـهــذا الــنـداء بــالــدعـوة الى
التآزر والتضـامن ب ابناء الوطن
الـواحـد مُـؤسـســة جـدارا صـلـبـا ال
ــكن اخـتــراقه واحـداث ثــقب فـيه
كمـا حصل في فـترات سابـقة وهذا

الـــرقــاعـــة واحلـــمق الـــذي جــاء به
جيء جرائم تهم  الطرف اآلخر ا
ضـد الـعـراقيـ أدين عـلـيهـا دولـيا
ـيا جنـح وبشـكل يُـحسـد عـليه وأ
في ايـــصــال صـــوته الى اجملـــتــمع
الـدولي لـيـفـهم مـن معـنـى اخلـطاب
مــــدى اجلــــور واحلــــرمــــان  الـــذي
يــعـاني مــنه شـعب الــعـراق في ظل
تمثل حكم هذه العصابة الدموي ا
ـرتـكـبة بـجـرائم الـقـتل والـتـرويع ا
من قبــــلها بحق االبــــرياء العزل.

  —u²Ýb UÐ qLF « qODFð ≠4
ــهــتم في خـــطــاب تــشــريـن وجــد ا

تابـعة تصـعيدا يـحمل في طياته
كـثيـرا من احللـول لـلواقع الـعراقي
احملـــــكـــــوم بــــــأحـــــزاب ال حتـــــظى
قبولـية حيث اكد من دون رجعة با
مرتكزات اساسية تعد هي القواعد
في تــقـدم الـبــلـدان وفي مــقـدمــتـهـا
الـــدســاتـــيـــر الــتي ولـــدت من رحم
الــواقع وضـمـنت حـقـوق الـشـعـوب
ومن هــذا في هـــذه الــدولـــة وتــلـك 
ـنطـلق اكـد خطـاب اوكـتوبـر على ا
تـعـطيـل العـمل بـالدسـتـور وتغـيـير
مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات واجــراء
استـفتـاء شعـبي حول نـظام احلكم
ـرتكزات ـقبلـة وتلك ا رحـلة ا في ا
ــتــظــاهــرون في الــيــوم يـــتــزاحم ا
االصـرار علـيـها ألنـهـا تعـني حتول
حــــقـــيــــقي فـي تــــاريخ الــــعـــــــراق

احلديث . 
فــبـــاحلــديث عـن تــعـــطــيل الـــعــمل
بـالدسـتور يـرى ويـتفق جـمع كبـير
من الـشعب الـثائـر بانه دسـتور من
صنيـعة اياد غـريبة تسـبب للشعب
ـخاطـر كـبيـرة فـهو لم يـشرع ولم
بل تكـالب على يـق بـأياد وطـنيـة 
ــــدني ـــر احلــــاكم ا إعــــداده بــــرا
لــلـعــراق والــزمــر الـتـي الـتــفت من
حولة ذلك الدستور السيء الصيت
جـلب لـلـعراقـيـ الـعـذابات واحملن
ـقــززات والـتي بـفــقـراته ومــواده ا
اظهـرت فيما بـعد تأسـيسهـا لنظام
ــقــيت احملــاصــصــة الــطــائـــفــيــة ا
ـــغــا والـــقـــائم عـــلى تـــقـــســـيم ا
ــكــاسب بــ ابــنــاء الــعــمــلــيــة وا
الـســيـاســيـة الــواحـدة حــصـرا  ثم
الــتـــأســيس لــلــخــراب الــســيــاسي

تعاقب على رقاب الشعب .   ا
امــــا فـــيـــمـــا يـــدور مـن حـــديث عن
مـــفــوضــيـــة االنــتـــخــابــات فـــمــنــذ
انـبـثـاقـهـا كـانت مـدعـاة لـلـسـخـرية
تواصل كونها والسخط الشعبي ا
مــثـلت اجــنـدات االحـزاب في ادارة
العـمليـة االنتـخابيـة فيسـعى اليوم
اجلميع وبشكل حازم الى اقتالعها
واسـتـبدالـها بـأشـخاص مـسـتقـل
مــجـردين مـن االنـتـمــاء احلـزبي او
الـوالئيـة في آن واحـد فوجـود هذه
ـثل ـفـوضـية بـشـكـلـهـا احلـالي  ا
انـتـكاسـة بـحق الصـوت الـعراقي .
وكذلك جند في خطاب تشرين العز
األصــوات احلـرة تـتــعـالى من اجل
تـغـيـيـر شـكل الـنـظـام احلـاكم الذي
بـات يـعـاني من تـشـتـت الـقـرار ب
وبرغم الهول ركزية والالمركزية  ا
يليشياوي واحلكومي والترهيب ا
يـصـر الـتـشـرينـيـون عـلى مـواصـلة
الكفاح من اجل حتقيق هذا الهدف
الـذي به يــتــوحـد الــقـرار الــعـراقي
الصـادر من جهـة واحدة بـعيدا عن
ــــكــــاسـب لـــلــــكــــتل ــــصــــالح و ا ا
السيـاسية التي تـارة تمرر قرار او
ـا يـخدم قـانـونا وتـارة  تـعـترض 
مــصـاحلــهـا دون الــنـظــر لـلــصـالح

العام.  
اذن خـــــطـــــاب تـــــشـــــرين فـي هــــذا
ـــضــمــار يـــغــور في خـــلق نــظــام ا
سيـاسي قوي منـقذ يـفقه السـياسة
ـقـدرة ـعـانـيـهـا الـواسـعـة لـديـة ا
عـلى الـتـمـتـع بـوحـدة الـقـرار حـتى
وان كـان نـظــامـا ديـكـتــاتـوريـا ألنه
ــؤمـنـ به بـحـسب الــنـاصـرين وا
يرون ان للنظام الديكتاتوري مزايا
عــديـــدة لـــعل من اهـــمـــهــا ســـرعــة
االصالح والعـمل علـى تقـدم الدولة
ورفـــاهــيــتــهــا فـــضال عن تــوحــيــد
الـشـعب وبث الـروح فـيه مـن جـديد
اثـر تــعـرضه لــظـروف عــصـيــبـة( )
وهـذه حـقـيقـة الفـتة لـلـنـظر يـنـبغي
االشارة اليها على االقل واالفصاح
بحـيادية عن مـحاسن تلك الـتجربة
الـــتي اقـــامت وزنـــا لـــلــعـــراقي في
الـــداخل واخلـــارج مـــدة اكـــثـــر من

ثالثة عقود . 
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إنّ الـبـلـدان الـتي تـسـعى لـتـحـقـيق
بـنى حتـتـيـة رصـيـنـة عـلى ارضـهـا
وتصبوا للتقدم واالزدهار في كافة
االصـــعــدة دائـــمـــا تــوجه فـــوهــات
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بغداد

ـوقف الـساسـة الـعراقـيـ كيف يـتـحدثـون عن اصالحـات وهنـاك شـهداء اعـجب 
ـاضـيــة احلـامس ســقـطــوا في االول من تـشــرين ومــا بـعـدهــا اي يـوم اجلــمـعــة ا
ـتـظـاهـرين والـقـوات والـعـشـرين من شـهـر تـشـريـن االول .شـبـان يـسـقـطـون من ا

االمنية في الوقت نفسه,وما زال هناك من يستشهد.
ــواجـهــات الـتي حــدث ت بـ فــصـيــلـ في بــعض احملــافـظـات اضف الى ذلك ا
ـشــهــد قـد تــعــقـد,وان كالم اخلــطب لم يــعـد يــســتـر اجلـنــوبــيـة.هــذا يــعـنـي ان ا
ـشاكل وتـتسع دوائـر االحتـجاج. في اجلـمعة شيـئا.وكلـما مـر الوقت سـتتـعاظم ا
ــاضــيــة عـــرفت ســر انــدفــاع الــشــبــان الــذي قـــد ال تــريــد الــســلــطــات الــثالث ا
ـنـاطق اجلـنوبـيـة اكتـشـفوا شـيـئا فـهمه.يـاجـماعـة اخلـيـر الشـبـان في التـحـرير وا

جديدا وقد تمسكوا به.
تـظاهـرين ان هنـاك غايـة شريـفة تـنتـظرهم وهي اكتـشف اولئك الـشبـان وجمـيع ا
اصالح البـلد.والول مرة يـتذوق الـشباب طـعم الهدف فـي احلياة.وطـعم العمل من
اجل الـوطن. في سـاحـة التـحـرير وفي احملـافـظات اجلـنـوبيـة يـصنع االالف حـلـما
جديدا ال تـفهمه هـذه الطبـقة السيـاسية.يـصرخ الشبـان بشعـارات وطنية دون اي
مـغـنم او فـائدة.الـقـوة في هـذه الـتظـاهـرات هي انـهـا حـولت ساحـة الـتـحـرير وكل
اماكن الـتظاهر الى امـاكن مهمـة جدا وال تقل رسـمية عن وجود احلـكومة نـفسها
بحـيث ان من ال يحضـر الى ساحة الـتحريـر يشعـر بتانيـب ضمير مـؤلم. هذا هو
ـرتبط بـهدف رائع يـريد ما لم يـفكـر به السـياسـيون ويـتجـاهلـونه.الوعي اجلـديد ا
الـشـبـاب حتـقـيـقه والــوصـول الـيه.ولـعل سـقـوط الــشـهـداء بـهـذا الـعـدد في االيـام
نصب تظاهرون هو اكبر واعظم من اي تفكير با اضيـة يدل على ان ما يطلبه ا ا
صـلحة.وعـلى السـلطـة ان تتـوقف عنـد هذه الـنقـطة.اعـني اذا ارادت السـلطة او ا

عنى من افشـال التظـاهر فعـليهـا ان تاخذ الهـدف والغايـة وا
شـباب السـاحات.اذا استـطاعت فـعل هذا اي اذا سرقت
تظاهرون الى بيوتهم.وهذا لن الغاية والهدف فسيعود ا
يـتـحــقق ابـدا.لـذا فـان احلل االفـضل هـو:اسـتـقـالـة هـذه
تـظـاهرين السـلـطـة النهـا اضـعف من ان تـواجه هـدف ا

السامي وهو تخليص الوطن من الفاسدين.

كلـما شاهدتُ الشباب االبطـال وهم يناضلون في ساحة الـتحرير ومناطق العراق
االخرى ..يسـافر ذهني بـعيداً الى الـعبارات الـكبيرة الـتي يطلـقها بـعض الساسة
الصـغار والكبار ب احلـ واآلخر من على شاشات الـتباهي ومحاولة رسم دور
الـبطـولـة الـتي يـتـقمـصـهـا هـذا الـسيـاسي او تـلك الـسـيـاسيـة ويـصـرخـون بـاعلى
اصـواتـهم انـهم مــنـتـخـبـون من الـشـعب وان الــشـعب هـو الـذي اخـتـارهم من بـ

رشح االخرين.  مالي ا
ا ان الشـعب اختاركم  – فالبـد ان تكونـوا ب الشـعب كل حلظة وكل حـسناً طـا

نطق الذي نحتكم اليه نحن كبشر?  مصيبة تلم بالشعب ..اليس هذا هو ا
الــيــوم اجـد ان كـل الـذين  –انـتــخــبــهم الــشـعب  – كــمــا يــقـــــــولــون خــائــفـون
مـذعــــــورين النـهـم يـتـوقـعـوا ان يـفــتك بـهم الـشـعب فـي اي حلـظـة وان سـاعـتـهم

اصبحت قريبة. 
نتخب من قـبل الشعب ان يحضر مرة انيا واحدا من اؤلـئك ا أتمـنى ان ارى بر
واحـدة الى ساحـة الـتحـرير لـنـشاهـد كيف سـيتـعـامل معه الـشبـاب الـثائـر..امنـية
كن ان تـتحق ألن كلـهم خائفـون وجلون من ثـورة الشعب ألنـهم فاسدون حتى ال
الـنـخــاع. من يـدري لـعل الــشـمس تـشـرق مـن جـديـد ويـنــهض وطـني مـرة اخـرى

لـيحاسـب كل من سرق قوت الـشعب وكل مـن ذهب للعالج
خارج الـبالد لـيعـمل عـملـيـة بواسـيـر بامـوال الـشعب او
ذهب لــيـنــظف مــهــبل زوجــته او عــمــلـيــة اخــرى كــشـد
البـشرة ونفخ الـشفتـ وانا وبـقية الـفقراء نـحلم بشيء
بـسـيط ..بـسـيط جـدا....حتـيـة لـساحـة الـتـحـريـر وحتـية
ألبـنـائي الـذي اسـتـشـهـدوا وهم يـحـــــمـلـون عـلم الـوطن

اجلميل..
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وانا قـال هذا  لـيس من بـنات افـكـاري وال هو فـكرة اعالمـيـة إصطـدتهـا عنـوان ا
ـا هـو عـنـوانـا لـديـبـاجـة الـدسـتـور وا أتـابع حـركـة الـشـارع في  الـعـراق الـيــوم 
الـذي صدر عام 2005م والـيكم  أيهـا القـارىء الكـر األسطر الـعراقي األخـير 
مـوطن الـسـتــة األولى  من الـديــبـاجــة والـتي تـقــول (نـحن أبــنـاء وادي الـرافــدين 
وصنـاع الكـتابة ورواد الرسُل واألنـبيـاء ومثـوى االئمـة األطهـار ومهـد احلضـارة 
وفي عـلى أرضـنـا سُن أول قـانـون وضـعه االنـسـان  ووضـاع الـتــرقـيم  الـزراعـة 
وفـوق تـرابـنـا صـلى الـصـحـابـة وطـنـنـا خط أعـرق عـهـد عـادل لـسـيــاسـة األوطـان
وأبدع األدباء والشعراء) وهنا البد ألقالمنا من ونظرّ الفالسفة والعلماء واألوليـاء
ان تقف عـند ماكتبـته أقالم الساسة الذين حـكموا العراق طـوال سنوات التراجع
ثم بـعـد ذلك نـنـطلـق لـنقـف في مـقاالت ولـنـقف أوال عـنـد الـديـبـاجـة  الـتي مـضت 
فعندما يتحدث الحقة عـند األبواب والفصول وموادها التي حتدّث عنـها الدستور
كـاتـبـو الـدسـتور عـن وادي الرافـدين وإنه مـوطن الـرسُل واالنـبـيـاء ومـثـوى االئـمة
االطهـار هـذا كالم جمـيل ورائع لـكنه يـظل مـجـرد تنـظـيرأو كالم القـيـمة له إذا لم
فما الذي قدمه هؤالء الـساسة للعراق بلد األنبياء واألولياء يداني يقتـرن بالفعل ا
واجلواب كـما يـؤكد ذلك الـشعب الـطيب الـذي يعـيش على أرض واالئمـة االطهـار
إن الـنتيـجة  الشيئ وهـو ينتـظر منهم اجنـازاً مهمـاً واحداً يفـتخر به أمام العراق

على األقل القريبة منا .  شعوب البلدان
تقـول األسطـر الستـة األولى وهي تشـير الى أهـميـة العـراق بالـقول (عـلى أرضنا
سُن أول قــانـون وضــعه اإلنـســان) وهـذا كـالم سـلــيم وفـيه مـن احلـقــائق الـشيء
فالـعراق منبع الـشعوب وأصل احلـضارة وعلى أرضه بالـفعل  تشريع الكـثير 
وهنا أتـوجه بالكالم لـلذين اتـعبوا افـكارهم واقالمهم أول قانـون عرفته الـبشريـه 
بـكـتـابه تـلك األحـرف قـائال : مـا الـفـائـدة من سن قـوانـ فـي فـتـرة كـان االنـسان
ثم نـتــخـلى  بـعــد االف الـسـنــ وعـلى يــد من كـتب هـذه اليــعـرف مـعــنى الـنـظــام
االسـطـرعن الـقـانون وتـطـبـيق الـقـانون وروح الـقـانـون حـتى أصـبح الالقـانون في
فعـول في الوقت الذي تـتفرج فـيه احلكومـات منذ العـراق هو السـائد والسـاري ا
م والى اليـوم على اجلـهـات الرافـضة لـتطـبيق الـقـانون بـدءاً من السـير في2003
ـال الـعـام وصوال الى الشـوارع عـكس االجتـاه مرورا بـحـاالت الـتزويـر وسـرقة ا
تمـرد  على القانون اال في حاالت قليلة قتل االنـسان دون ان تستطيع ان تردع ا
ومن هنا فان البلد الذي صاغ شعبه أول ويكون ضحيتها االنسان البسيط  جدا
يـصبح خالـياً من القـوان التي تـنظم احليـاة والعالقة بـ الناس قانون لـلبشـرية
ـسؤولية الـعامة من جهة ومع النـاس ومن يقودهم ويتـحملون ا بعـضهم مع بعض

اخرى . 
وعنـدما تـتحـدث الديـباجـة عن العـدالة بـالقـول (وفي وطنـنا خط أعـرق عهـد عادل
ــشـاعـر لــسـاســة األوطـان) فـان ذلـك يـعـصــر االفـئــدة ويـدمي الــقـلـوب ويُــحـزن ا
هم من شـجع حـ نـرى إن الـذين أكـدوا الـعـدالـة في دسـتـورهم  والـوجـدانـيـات 
ـنسـوبيـة واحملسـوبيـة ودفع الرشـا وتزويـر احلقـائق . جراء مـبالغ يـدفعـها على ا
لـو كانت هـناك عـدالة ألصـبحت في النـاس للـحصـول على مـآرب وغايـات شريـفة
واطنـة وحقوق االنسان وينظمها متنـاول اليد كونها حقوقاً مكـتسبة جاءت بــها ا

مبدأ تكافوء الفرص .
أقول  إن زيارة اما مـايتعـلق بحـديث الديبـاجة عن كون الـعراقـي رواد الزراعـة 
واحـدة لـسـوق اخلضـار سـتـجـدون أيهـا الـسـادة أن بـلـد الرافـدين آخـذ يـسـتورد
أمـا مــايـتــعـلق بـاحلــديث عن الــفالسـفـة حـتى الــفـجل واخلس مـن دول  اجلـوار 
فان ما وصل اليه  التـعليم سواء االبتدائي أو والعـلماء وإبداع األدباء والشـعراء 
ـية لـرداءة الـتعـليم اجلـامـعي من تراجع وخـروجـهمـا أصال من الـتصـنـيفـات العـا
وال الـطالب ظل مـجتـهدا عـلم ظل مُهـابا  بكل جـوانبه فال الـكتـاب ظل كتـابـا وال ا

فمـثلث التعـليم  في طريـقه لألنهيار بـعد إن انهارت مـنظومة
حـ تخـلت الـدولـة عن كل مـايـجعل القـيم الـتي حتـتـويه 
الـتـعلـيم مـتقـدمـاً ومتـطـوراً ويجـعل الـثقـافـة منـهـاج عمل
البــــنـــاء مـــدارس الاهـــتــــمـــام  الدعم  يـــومي لــــلـــنــــاس 
كل ذلك في بــلــد يـؤكــد دســتـوره والصــنـاعــة انــســان 

أهمية التعليم وبناء الفرد .  
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