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بغداد

وبــركـاتٍ وخـيــراتٍ حـبـتــنـا بـهـا
الـــســمـــاء وأنــعم بـــهــا الـــبــاري
اخلالق بكلّ نعماته وكلّ خيراته

وكلّ رحماته.
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 وعـليـنا أن نـدرك أن الدول التي
تـشعر الـيوم باهـتزاز مصـاحلها
تسارعة في في ضوء األحداث ا
ـنـطـقـة لـيـس لـها أو الـعـراق وا
فــيــهـا من هــمــوم سـوى اإلبــقـاء
ــــصــــالح وإدامــــة عــــلـى هــــذه ا
زخـمـهــا مـا اسـتــطـاعت إلى ذلك
سبيالً. فال أحد منها تراه يذرف
دمـــــوع احلـــــســــرة والـــــتـــــوجع
واألسف إالّ ريـــاءً عـــلى شـــهــداء
أبـرار يـفتـرشـون الـساحـات مـنذ
أشــهُـر وهم يــبــحـثــون عن وطن
مـفـقـود الـسـيـادة وبـلـد مـسـلوب
ة اإلرادة وشعب مـغـلوب الـعـز
وســـيـــاســيـــ فـــاقــدي الـــرؤيــة
والــرويــة مــعًــا. فــهــذه الــهــمــوم
ـشاكل الشعبية التي اليومية وا
تــشـهــدهــا ســاحـات االعــتــصـام
ـة ال "الـراكـبـة ـسـا "الـوطـنـيــة" ا
لـــــلــــمـــــوجــــة" ال تــــدخـل ضــــمن
حسابات هموم الدخالء القومية
القاصرة الـتي تنشدها أوطانُهم
وترسـمـهـا سـيـاساتُـهم الـفـوقـية

تعجرفة.  ا
وإذا كان عدد من الـسياسي أو
ّن يعـدّون أنفـسهم سـياسـييّن
بــعـــد هــذه احلــادثـــة اجلــلَل قــد
أداروا وجـــوهــهم ضــدّ أمــريــكــا
التي أتت بهم لـلحكم سواء على
ظـهــور آلـيــاتـهـا الــعـســكـريـة أو
بـتــشــجـيع ودعـم من أجـهــزتــهـا
ــتــنــاقــضـة االســتــخــبـاراتــيــة ا
ـــصــالح واألدوات الــوجـــوه وا
فـــــــــهـــــــــذا مـن دون شـكّ شــــــــأن
الــعــراقــيـ مــتــعــددي الــوجـوه
ومــزدوجـي الــشــخــصـــيــة. فــهل
نسـينا وصف أمثـال هؤالء بهذه

الــــصــــفــــة كــــمـــا يــــورده عــــالم
االجتماع العراقي على الوردي?
فــــأمــــثــــال هــــؤالء ال عــــقــــيـــدة
اجــتــمــاعــيــة واضــحــة لــهم في
حـــيــاتـــهم وسـط اجملــتـــمع وال
اسـتـراتـيجـيـة ناضـجـة تعـيـنهم
عـــلى إدارة حـــقــــوق شـــعـــبـــهم
وأهـــلــهـم وال درايــة نـــاضـــجــة
تــكـفلُ لــهم صــيــاغـة بــرامــجـهم
فـترض ومشـاريعـهم الـتي من ا
أن تـــــوجَّه لــــصــــالـح الــــشــــعب
والـوطن وال لغـيره وال كـاريزما
مفترضة يتـحلّون بها تعيد بهم
إلـى مــــــاضـي حــــــضـــــــاراتــــــهم
الــنـــاصــعـــة وســـجالت بـــلــدهم
الــتــاريــخــيـــة الــتي نــادت بــهــا
شـــعــــوب األرض وتــــمـــنت دول
وحــكـومــات وشـعــوب في حـقب
زمنـية عـديدة أن يـكون لـها ولو
ــاضي قــســطًــا من نــضج ذلك ا
التلـيد. وبالتـأكيد ففي ظلّ مثل
نـغلقة هـذه القوقـعة الفـارغة وا
ســـيـــبـــقى اجملـــتـــمع الـــعـــراقي
مــجـتـمـعًـا بـائــسًـا لـيس فـيه مـا
يـعـتـدّ به سوى أن يـكـون تـابـعًا
لـغيرٍ نال مـا استحـقه ذليالً عبر

التاريخ من دروس وعبر.
تــــلـــكـم دورة احلــــيـــاة! وحــــتى
نصحـو ثانـية وثـالثـة وعاشرة
ســتــطــويــنــا الــســنــ وســوف
تــطـوي أجـيـاالً مـن بـعـدنـا وإلى
مــــا شـــاءت األقـــدار وســــمـــحت
ـــغــبـــرّة. هــذا إنْ لمْ الـــســـمــاء ا
تسـقط حتى هذه الـسماء خجالً
وثــــبــــورًا ويــــأسًــــا من تــــراجع
اإلرادة الــــعــــراقــــيـــة تــــذكــــيـــرًا
وتــنـويـرًا من عـهـد سـومـر وأكـد
وبـــابل وآشـــور مـــرورًا بـــعـــهــد
الرشيد والناصر لدين الله ومَن
عــلى دربـهم وحــتى آخـر فـارس
ســقط من صـهــوة جـواده بـغـدر

احملتل وأذيالِه وأدواته.

ــظـلــوم مع األيــام قــد حتـوّل فــا
بــطــرف عـــ إلى ظــالـم مــقــيت
يـستـغّل ضعف مكـوّنات أصـيلة
ـــة ويــســـيــر بــهـــا نــحــو مــســا
اجملــهــول بل ويــســاعــدهـا بــكلّ
ـــتــيـــســرة مــكـــرِه وكلّ حـــيــلِه ا
بــالــعــبــور إلى شــواطئ الــعـالم
اآلخـــر وإلى بـــلـــدان االغـــتــراب
بـألف وسـيـلة ووسـيـلـة. وهـناك
مَن يصفّق لفعل هؤالء الدهاقنة
ـاكـرين والفـاسدين في الـسرّ وا
والـعـلن بـوعي مـنـهم أو بـدونه.
ـــظــلـــوم الــذي حتــولَ ومع أنّ ا
ًـا بــفـعل الـزمـن الـغـادر كـان ظـا
ينـبغي عليه الـكف عن التصرّف
كـمظـلوم بـفـضل ما اكـتـسبه من
سطوة ونفـوذ وجاهٍ ومالٍ بفعل
احملــتل األمـريـكي في  2003 إالّ
أنه مــازال يــعــيـش في قــوقــعــة
ـظـلـوم الـذي اخـتـار مـواصـلـة ا
الـبــكــاء والـعــويل بــســبب هـذه
احلـجــة الـتي لــفـظــهـا الــتـاريخ

والواقع واحلقيقة.
كـفى الـعـراقـيـ سـمـةُ الـتـبـعـية
لـــلــغــيــر الــغـــريب واالكــثــار من
الـعـويل عـلى تـرّهـات وخـرافـات
أدخلها هـذا الدخيل في صفوفه
ـتـزنـة ـنـضـبـطـة وغـيـر ا غـيــر ا
ــظــلـومــيـة بــحــجـة اســتــذكـار ا
والــوالء ألصــحــابــهــا والــتي لم
تـــعـــد تـــنـــفع في زمـن األلـــفـــيــة
الــثـالــثــة الــتي تــشــهــد تــطـورًا
وتـغــيـيـرًا وتـقــدمًـا في كلّ سـنـة
وكلّ شـهـر وكلّ يـومٍ وكلّ سـاعـة
وكلّ دقــيــقـــة وكلّ حلــظــة. فــمــا
بـالُنـا وأين بأسُـنا وأينَ إرادتُـنا
كي يعـود بنا الـغير من الدخالء
إلى زمـن الـــــلــــــطم والــــــعـــــويل
والبكاء لفعلٍ لم ترتكبه أجيالُنا

وال لنا به ناقة وال جمل.  
دعـونـا نـفـرح ونبـتـهج ونـتـطور
ونـتقدم ونرفـه عن أنفسـنا بنعمٍ
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لـهـا ـقـراطـيـة في الـدول الـتي تـعــتـمـدهـا كـنـهج سـيـاسي  الـد
قوانـيـنهـا وضوابـطـها وهي تـعتـمـد كلـيا عـلى الـتبـادل السـلمي
مع فـصـل الـسـلـطـات  ,الـغــرض من ذلك هـو خـدمـة لـلـســلـطـة 
تـصدين للـمشـهد الـسياسي , اجملـتمع بـطريـقة التـنافس بـ ا
فالتـبادل السلمي لـلسلطـة ياتي باألفضل واألحسن ,عن طريق
انـتـخابـات تـكـون نزيـهـة ونـظيـفـة وفـصل الـسلـطـات يـجعل كل
عـزل عن تـاثيـر الـسلـطة األخـرى والـهدف هـنا سلـطـة تعـمل 
ن ـصـلـحـة الـعـامـة  و هـو الـعـمل  اجلـاد خلـدمـة اجملـتـمع  وا
اليـعـرف الـســلـطـات  أقـول: هـنـاك سـلـطـات ثالث هي الـسـلـطـة
الــتـنـفــيـذيــة وهي احلــكـومـة الــتي تــقـود الـدولــة نـحــو األفـضل
ـان ) الذي والسـلـطة الـتـشريـعـية وهي مـجـلس النـواب ( الـبر
يُـشرع القـوان ويراقـب العمل احلـكومي والسـلطـة القضـائية
وهي الـســلــطـة الــتي حتــكم بـأسم الــشــعب ولـصــالح الــشـعب
.وهـناك سلـطة تـمت إضافـتها ألهـميـتهـا وهي االعالم وتسمى
بــالـســلــطـة الــرابــعـة ألهــمــيـة االعـالم بـاإلشــارة عــلى احلـاالت
ـا يـدفع الـسلـطـة الـتـنفـيـذيـة لـلـعمل اخلاطـئـة والـتـذكيـر بـهـا 

اجلاد على مالحقة اخلطا وتصليحه وفي أي مجال كان.
تــاتي به                والــتــبــادل الــســلـــمي لــلــســلــطـــة  هــنــا 
االنتـخابات العـامة وهوعلى  الـعكس تمـاما من التبـادل العنفي
الــذي يـعــتـمــد الـقــوة والـسالح الزاحــة جـهــة مـا عن الــسـلــطـة
وإبدالـها بغـيرها  ,وهذا مـايحـدث عادة بـاالنقالبات الـعسـكرية
وهي أيـضـا عـديـدة ومـتـنـوعـة وقـد حـدثت وحتـدث  بـاسـتـمـرار
خاصة في دول العالم الثالث ومن هنا فان قانون االنتخابات
هو العـمود الفقـري لعملـية تبادل الـسلطة  ,فضال عن ذلك فان
هنـاك جهة أخـرى مهمـة تعمل عـلى نزاهـة االنتخـابات وتشرف
الغرض منه ان تـكون النتائج صحيحة وبعيدة عن على عملها 
الـتي الـتــدخل لـصــالح أي جـهــة وخـاصـة اجلــهـة احلــكـومــيـة 
ـقراطـية او تـتـحكم بـاألحـداث في حيـنـها  ,هـذا مـايتـعـلق بالـد
همة ذات عافاة التي تعتـمدها الدول ا قراطيـة ا شيء عن الد
ـقراطـية كـمـنهج سـياسي , شـرق بـالتـعامل مع الـد التـاريخ ا
أمـا مـا يتـعـلق بـاحملـاصـصة فـال توجـد اال في الـعـراق ولـبـنان
ـقـراطيـة شـكال فـقط خالي من وبعض الـدول الـتي تـعتـمـد الد
ــظــمـون  ,هـنــاك من يــطــلق عـلـى احملـاصــصــة حـ تــقــتـحم ا
ـــقــراطــيــة ــقـــراطــيــة  ,يــطــلـق عــلــيـــهــا مــصــطـــلح (الــد الــد
ـصطلح الـذي يشوه التوافـقية),والأعرف من أين جـاءوا بهذا ا
قـراطية قـراطي ويقـلل من سـطوته وأهـميـته فالـد الـعمل الـد
يدانـية لها هي ليست التوافقـية بناءا على معلـوماتي ونظرتي ا
ا توافقات محسوبة الغراض قراطية يعول عليها أبدا  وا د

سياسية وسلطوية.
وعـودا على بـدا فـالتـبـادل السـلـمي للـسـلطـة وفـصل السـلـطات
واشـتـراك جـمـيع االحـزاب في الـسـلـطـات الـثالث عـلى أسـاس
قراطيـة قيمتها كفـعل سياسي متحضر احملاصصة يفـقد الد
قالنا هذا البد وضوع  ومهذب وصادق ولغرض أن نغـطي ا
ـقـراطيـة في ان نـتـوقف عـنـد احملـاصـصـة الـتي اقـتـحـمت الـد
شهد السياسي ارضاءا للطبقة العراق وفرضت نفسها على ا
الـسيـاسيـة احلاكـمة دون األخـذ بع االعـتبـار مصـلحـة الدولة
وعـمـلـيـة احلـاق الـضـرر بـالـواقع الـسـيـاسي الـعـراقي الـعــلـيـا 

يدان  وجتلياته على مستوى ا
ـقيـتة أمـدت الطبـقة الـسيـاسيـة بتـوجه سياسي فاحملاصـصة ا
إهــتـــمت به واعــتـــمــدته كــونـه يــلــبـي الــرغــبــات والـــطــمــوحــات
صلحة العليا للبلد فراحت التقسيمات الشخصية بعيدا عن ا
تاخـذ مجـراها ومـنذ عام 2003م والى اليـوم  تقـسيم الـناس
في بـلـد النـاس هذا حـسب أهـواء ورغبـات حكـامـهم الى شيـعة
ثم االكراد ـذهبي  وسـنة وهـذا يسمى بـالتـقسـيم الطـائفي او ا
وهنـا اخذ التـقسيم صـورة اخرى هي صورة الـتقسـيم القومي
ستوى الديني كان هناك او العرقي تال ذلك التركمان وعلى ا
وغـير ذلك نصـيبـا لـلمـسيـحـ والشـبك والصـابئـة وااليـزيدين 
هـذه الــتـقـســيـمـات الـتي من الــتـجـمــعـات الـديـنــيـة الـصــغـيـرة 
شهد السياسي اخذت فيما بعد أبعادا خطرة حيث تصدرت ا
ناصب السياسية  بدا من رئيس اجلمهورية ونوابه  توزيع ا
ان ونوابه وكذلك الوزراء ورئيس الوزراء ونوابه  ,ورئيس البر

ـناصب الوزارية , فكل كـتلة وحسب عـدد مقاعـدها  توزيع ا
ـــؤســـســات ووكالء الــوزارات  ,ثـم تــعـــدى  ذلك الـى رؤســاء ا
قراطية قوتـها وأهميتها دراء العام  ,هذا االمر افقد الـد وا
ـفروض ان تـتحـمل اجلهـة الفـائزة بـاالنتـخابات أو من اذ من ا
يتحالف معها مسـؤولية قيادة السلطة التنـفيذية بكل تفاصيلها
على ان تـعمل بـقيـة اجلـهات ( الـقوائم الـداخـلة لالنـتخـابات )
بــالـعــمل الــرقـابي عــلى احلــكـومــة ومن ثم تــاشــيـر األخــطـاء ,
ـقـصـرين وفي قـاعـة مـجـلس الـنـواب الـذي يـعـمل ومـحـاسـبـة ا
ـثــلي الـشـعب  ,وفي حــالـة مـنـح الـثـقـة بـاسم الـشــعب ويـظم 
لرئيس الوزراء  ,ومن ثم تقصيره بالواجب بعد تسلمه مهامه ,
فان مـجلس الـنواب له احلق وفق الدسـتور بـسحب الثـقة منه ,
ومن هنـا فان احملاصصـة تعوق العـمل البرمـاني الصحيح في
مجـلس النواب  ,وتعـيق العـمل احلكومي الـصحـيح في مجلس
ـؤسـسات وتـعيـق عمل الـدولـة بـشـكل عـام في كـافـة ا الـوزراء 
بعد ان يتم ترشـيح ناس غير اكفاء لـقيادة مرافق الدولة  ,ومن
نـاحـية ثـانـيـة فان هـنـاك هـيئـات قـال عـنهـا الـدستـور عـلى انـها
فـوضـية ـفـوضيـة العـلـيا حلـقوق االنـسان  ,ا مسـتقـلـة ومنـها ا
ستقلـة لالنتخابات  ,هيئة النـزاهة وكذلك هيئة االعالم العليـا ا

ركزي وغيرها .  واالتصاالت والبنك ا
 كل تــلك الـهـيــئـات وفق الــدسـتــور الـعـراقي (2005م) هـيــئـات
االسـتـقالل بعـيـد عـنهـا كـلـيا  إذ مـسـتقـلـة لـكن في احلـقيـقـة 
داهـمـتـهــا احملـاصـصــة وأصـبـحت تــعـمل وفق إرادة  الــطـبـقـة
السـيـاسـية الـتي جـعـلت من العـراق بـلـد التـاريخ واحلـضارات
ــكـتظ فـوزعـت أركـانـه عـلـى جـســدهــا ا ثــوبــا عــلى مـقــاســهــا 
وال اجلسـد مـعـافى ويـخدم بالـشـوائب فال الـثـوب ظل جـذابـا 

الناس . 
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لـيــقـوده الى فــجـر يــلـتــقي فـيه
الـــــوجــــود مـع احلــــلـم بــــاالمن
والـــسـالم واحلب والـــتــســـامح
والعدل واحلقوق وال شيئ غير
ذلك يــشـغل الــعــراقـيــ الــيـوم
وهكـذا تصـورت نـفسي كـواحد
من الــعــراقــيــ احملــبـطــ من
ســلـوك الــذين ســلـطــهم احملـتل
على رقابنا لتدميرالوطن وبات
ـا حل بنا من اجلمـيع يعاني 
ؤسسات خراب وهدم وتفكيك 
الـدولـة ومقـدراتـهـا الـصـنـاعـية
والـــــزراعــــيـــــة والــــتـــــربــــويــــة
والــصــحـــيه ونــهب لـــلــثــروات
الـطــبـيــعـيه.. إنـه زمـان أحـزاب
أسـيرة أيـديـولوجـيـات اخلراب
لـيـس لـديــهم مــا يــقـدمــونه في
ــجــتـمــعــهـم سـوى عـالقــتـهـم 
الــتـرهــيب والـقــتل والــسـرقـات
ـــمـــنـــهج إنـــهــا والـــتــخـــريب ا
ــــريـــــضه الــــتي نــــفــــوســــهم ا
أشــبـــعــوهـــا بـــفــكـــرة اخلــراب
وغـنـيـمه الـغـزو لـعـراقـنـا هـكذا
هي الــنــزعــة الـــتــخــريــبــيه في
إسالمــهم وأيــديــولــوجــيــاتــهم

الوقود لنـيرانهم ونيران أقوياء
الــسـلــطه الـذي نــصـبــوهم عـلى
اجملتمع والوطن فدمروا الوطن
وصــار سـفـك الـدمــاء واإلفــسـاد
وتــخـــريـب أكـــثــر لـــلـــوطـن هــو
هــدفــهـم إنـهـم أشــرار يــقــتــلـون
ويــبــطــشــون وال أحــد يــديــنــهم
وعـنـدمـا يــطـولـهم قـصـاص رب
ــ بـــيــد الـــشــريـــرالــذي الــعـــا
ســلـــطــهم يـــســـخط الــدجـــالــ
ألجـلـهم وأكـثر من  600 مـغدور
شـهــيـد لم يــحــزن أحـد ألجــلـهم
زيف ..نـعم هذه معـاييرديـنهم ا
في زمن اخلـــراب .نــعم إنه زمن
خائن دمر الوجود ولم يترك لنا
ســوى مــنــديل الــدم الــذي عــلق
ـــنــغــرس في بـــعــمــود احلــزن ا
قـلـوبـنــا يـثـيــرجـذورنـا كل حـ
ــزق عــلق عــلى بــجــانب رداء 
جـدار الـنــسـيــان كـشــاهـد لـزمن
اخلراب الـغادراخلـائن ..من هنا
أخــــذ الـــــعـــــراقي يـــــبـــــحث عن
الـوجود ويـخاطب نـفسـه برؤية
تدله عـلى حقـيقـة الغـد اجملهول
الـقادم وأي طريق سـليم يـسلكه

..فال ولم تـسـتـقرحـيـاة  يأتـيـها
رزقـهـا من تـخـريب ولم تـتوازن
أعـمــدة الـبـيت أي الـوطن الـذي
إنــغــرست في جــمــاجم أطــفـاله
والـيـافـعـ الـشـبـابه مـقـذوفات
الــقـــنص والــرعب والـــتــرهــيب
وهـدرت الـدمـاء احملـرم نـزيـفـها

وهدرها عقائديا ..
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فها قد باتت قلوب أبناء الوطن
احملـــزونــ مــتــشـــقــقــة من ألم
اجلـراح ونــطـقت بـهـا االحـزان.
فـانفـجـرت ثورة االحـرارإلثـبات
ــئــات الــوجــود وإســتـــشــهــد ا
بــــقـــنص وإغــــتـــيـــاالت وجـــرح
اآلالف وخــطف الـعــشـرات عـلى
يــد أحـــزاب تــســـمي نـــفــســـهــا
إسالمــيه فـــرأيــنــا الــدمــوع في
عــيـــون كل اجلـــمـــوع وهــا هي
الــكـرامـة والــعـزة الـعــراقـيه قـد
ثـارة ثائرتهـا بعد أن إسـتنفرت
تهـا وكرامتها فـانتفضت بـعز
ـة الـشـبـاب الواعي وثـارة عـز
لـيـنـهض بـالـعـراق مـن جـديد ..
وهــــــا هـي حــــــرارة الــــــدمـــــوع
مـصـاحـبـة لـنـشـيـد مـوطـني في
عـــيــــون األطـــفـــال والــــشـــبـــاب
ــــآقي والــــكـــبــــار حتـــفــــر في ا
فـــتـــحــمـــراخلـــدود وسط ريــاح
االحزان الـتي هـبت عـلى نـخيل
الــشـــمـــوخ الـــعــراقـي وزهــوره
فــــمـــزقـت غـــصــــون األشــــجـــار
وسعف النخيل وزلزلت األرض
إيــذانــا بــبــدء زمن يــخــتـارفــيه
احملــــزونـــون إرادتــــهم بـــ أن
عروف يكونوا أوال يـكونوا..وا
أن كل ثوره ومقاومه هي فزياء
لإلســـتــبــداد واجلـــبــروت فــأي
إسـتبـداد وجبـروت يلـزمه ثوره
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اوكرانيا

ومـــقـــاومــة ويـــحـــتـــاج الـــقــوة
ـــعــنـــويـــة والـــوعـي إليـــقــاف ا
التدهور والـضياع وصد نيران
ـتــسـلــطـ فــهـاهي وحــشـيــة ا
إنـفجرت ثـورة الشـباب الواعي
بـــــــــعـــــــــد أن عم اجملـــــــــتـــــــــمع
شعـوراإلحباط العـام فتحسسه
ــشــاعــر الــغــيــارى الــواعــون 
تقول ال ولن نسمح أن يغتصب
الـــعـــراق وســـتـــبــــقى حـــرمـــته
مـصانة مـهمـا زحفت له أسراب
الــــــغـــــربــــــان الـــــســــــود الـــــتي
إسـتوطـنته بتـسهـيالت جيوش
أحـــزابــهم الــتـي يــتــبـــجــحــون
زيف فأوقدوا النيران بدينهم ا
وخـربـوا الـدين وبـاعـوا وطـنـنا
لالغـــراب فـال حـــقـــول زراعـــيــة
تـقــول خـذ من يـدي طــعـامك يـا
ابن الــوطـن وال نــخــيـل يــقــاوم
الريـاح ويـنادي خـذ مـني عزتك
وشـــمـــوخك وغـــذاءك لـــيـــقــوى
عــودك فــتــقـوى عــلـى مـصــائب
الــزمــان وال مــصـانـع حتـتــضن
أبـنـاءهـا وتـسـتـأنس بـاصـوات
ـكــائن الــتي تــطـرز لــنــا ثـوب ا
احلياة وما يسـترعوراتنا ..لقد
خـربـوا وجـردوا الـعراق من كل
خــيـــروســرقت ثـــرواته وتــهــدم
مــابــنــاه االبــاء وزرعه االجــداد
قـبل االحـتالل ولم يـبـقى سـوى
ه واالصــــرار اإلراده والــــعــــز
الــــذي الزال مـــســـتــــوطـــنـــاً في
نـــفـــوس ومـــشـــاعـــر وأجـــســاد
وجـلـود وبـشـرة الـعـراقـي هي
فــقط الــتي بــقــيت تـبــعث األمل
بـأن الـقـادم بـعـد إنـتـصـار ثورة
أحــرار إكــتــوبــر واخلالص من
زمر احملتلـ سيكون هو عصر
األمــان واحلـريـة واخلالص من

أحــــزاب االسـالم الــــســـــيــــاسي
ــتــشـدقــ بــالـدين الــدجــالـ ا
ـزيـفـتـ حيث ـقـراطـية ا والـد
ــئــات من قــتــلـــوا بــســتــارهــا ا
الـــعــراقـــ الــشـــبـــاب وهــا هي
تسـلط لقمع تتسـابق نيران ا
ـضطـهـدين الثـائريـن وسلـبهم ا
حـريــتـهم وحــقـوقــهم فــمـا أشـد
الـعــذاب الـذي لم يـزل يــتـسـاقط
على نفوسنا وصدورنا وقلوبنا
قـيده وهي تـنـقب عن السـبيل ا
لـلــخالص من هــؤالء الـدجــالـ
ــتـســلــطــ الــبــغـاة الــســراق ا
الـفــاشـلـ أذنـاب احملــتـلـ في

إدارة الدولة ..
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فـــتـــصـــدعت أشـــيـــاء وأشـــيـــاء
وتـشقـقت أرض الـوطن من شدة
الــــظـــــلم والـــــضــــغط والـــــقــــتل
والـتـرهـيب في عـراقـنـا ولـكن لم
يـتــصـدع الــوعي الـذي صــاغـته
عـــقــول الــشــبـــاب االحــرارالــتي
ـســتـبـدين ــتـسـلــطـ ا تــبـشـرا
بالـعقـاب وحكم الـشعب الـقريب
ستمرة بصمود ثـورة األحرار ا
بـــالــــغـــضـب رغم االغـــتــــيـــاالت
واالخـــتـــطـــاف في زمن تـــســـلط
اجملــرمـون الـدجــالـون صـنــيـعـة
األغـــراب واحملـــتـــلـــ الـــذين ال
زالـوا يسـفـكـون الـدم مـصـمـم
عـــلى الــــتـــمـــسك بــــكـــرســـيـــهم
واخلــــراب بــــالــــرغم من كــــشف
جـــــرائــــمـــــهم وزيـــــفـــــهم وزيف
شــعــاراتــهم ودجــلــهم فالزالــوا
مـاضـ في تــنـفـيـذ مــخـطـطـات
أسيـادهم الذين يريـدون العراق
تـابعـا لهم ..فانـتفظت وانـطلقت
ثــورة الـعــزة والـكــرامـة الثــبـات

الوجود العراقي .

في هذا الـزمن اخلـائن لـوطنـنا
ــقـنــعه وسط غــيــاب الــرؤيــة ا
وبحرقبح الغموض في الذي ال
يـنكـره بصـرالوضـوح والتكذبه
ـنـطق الـذي بـصـيـرة الـعـقل وا
يـدفع متـسـلـطـ بـاسـتـبدادهم
وسـاديتـهم للـتـمرد والـعصـيان
حــتى عـلـى ديـنـهـم وعـقـيــدتـهم
التـي يتـبـجـحـون بهـا كـمـباد
فــــــقـــــــد دفن احلـق والــــــعــــــدل
وإخــتــرقت وطــويت صــفــحـات
ـــان وتــهــشــمت ــبــاد واإل ا
مـــرآة الـــصــــدق والـــسالم وعم
هــدر الــدمــاء واألحــزان واآلالم
وأغــرقــونـــا في بــحــراخلــراب.
عـراقــنـا الــيـوم دولــة ضـعــيـفـة
مخربه ونتعرض للخراب التام
مـن خالل عــــــدوان االقــــــويـــــاء
عـــــــدوان الــــــدول الـــــــقــــــويــــــة
ـتـصـارعـة عـلى أرض عـراقـنا ا
الـــــذي جــــــردوه من كـل شـــــيئ
وخــربـــوه بــواســـطــة أدواتــهم
أحزابـهم صـراع حـلـفاء االمس
إلحــتالل الـعــراق يـتــصـارعـون
ـــغـــا ونـــحن الـــيـــوم عــــلى ا

ـســتـقــبل الـقــريب زمـنًــا أكـثـر ا
ـســتـقـبل تــفـاؤالً وأفـضلَ أمــنًـا 
ـــنــطـــقــة والـــعــالم. الـــعــراق وا
ومـهما كـان ما قيل ويُـقال فلكلٍّ
وجــهــة نــظــره احملــتـرمــة. فــكل
يـنظر من حـدقة ع مـغايرة في
الـــشــكل والـــهــدف واألداة. لــكنّ
شيـئًا واحـدًا مهـمًا يـنبـغي على
الـعـراقـيـ إدراكه أنّ األوان قد
حــان لــلــتــخــلص من أيّ نــفــوذ
خارجي أمريكيًا كان أم إيرانيًا
أم غــيـــرهــا كي يـــعــود الــعــراق
وطـنًا شـامخًـا إلى سابق مـجده
وجـالل عـــزته ويـــعـــيـــد كـــرامــة
شــــــعـــــــبه وأرضـه وســــــمـــــــائه
ـنــهـوبـة ويــسـتــعـيــد عـافــيـتـه ا
ـســلــوبـة وســيـادته ورفــاهــته ا
اخملــــتـــــرقــــة من قــــبـل جــــمــــيع
الـالعـــــبـــــ في مـــــقـــــدراتـه بال
اســـتـــثـــنـــاء وال مـــجـــامـــلــة وال
مواربـة. وعلى اجلـميع أن يدرك
ـــوقـف واشـــتـــداد ســــخـــونــــة ا
الـــتـــوتـــر الــذي قـــد يـــدخل أهل
العراق في نـفق مظلم آخر ليس
فيه ما يشير إلى بصيص ضوء
ـا بقي ـكن في قـادم األيام طـا
فـريـسة سـهلـة لكلّ مَن هبَّ ودبَّ
بفضل استمرار اإلدارة الفاسدة
في الوطن اجلـريح والتي ليس
لهـا شـأن وطني في رؤيـتـها في
حــكم الـبالد وال اســتـراتــيـجــيـة
مزقة اجـتماعيـة تعيـد اللحمـة ا
تهـالك يومًا لـلنسـيج العـراقي ا
بـعد آخـر. بل جلّ مـا يـهمّ حـكام
الــســلــطــة واألحــزاب الــديــنــيـة
ـــتــســلـــطــة ســنّـــيــة كــانت أم ا
شـيعـيـة أم عرقـية أو مـكـوّناتـية
أخـــــرى هـــــو احلــــفـــــاظ عـــــلى
هـا ومـكاسـبـها الـطـائفـية مـغـا
داخل تشكيلـة النظام السياسيّ
ــقــيت الــفــاشل الــذي لم يــعــد ا
يـنــفع مع صــحــوة االنـتــفــاضـة
الــتــشــريــنـيــة الــتي اســتــعـادت
الــوعي الـكــامل بــكلّ مـا يــجـري
خــلف الــكــوالــيس من دســائس
وحــــيل ومـــــكــــر فـــــاقت حــــدود
اخلــــيــــال وفـــجّــــرت الــــغــــضب
الشعبي واالجتماعي بسبب كلّ
مـــــا جــــــرى ومـــــا يـــــجـــــري في

كواليس السياسة القذرة. 
كـفى الـعراقـيـ اسـتغـاللهم من
طــغـــمــات وجـــمــاعـــات وفــئــات
ذهب والـطائفة بحـجة الدين وا
ظلومية. والعرق واجلهادية وا

الـــشـــكـل واجلــوهـــر والـــطـــعم.
فــالــعــراق كــان وســيــبــقـى بــلـد
اخلــــيـــــر والـــــبـــــركــــات وأرض
احلــضـــارة والــديــانـــات وبــيت
الـصالة واألنبيـاء وساحـة العز
واألمـجـاد تـمـامـا كمـا بـنـقـيضه
الـيوم لـيـكون مـداس الـطامـع
والـفــاســدين وســاحـة لــلــحـرب
وتــصـفــيـة احلــسـابــات وأرضًـا
لــلــكــفــر والــنــفـاق فـي تـنــاقض
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قد يرى البعض في مقتل القائد
اإليـــراني الــبــارز مــثــار اجلــدل
الـذي اصطـادته قوة االسـتكـبار
ي قبل ايامٍ صفعةً شديدة العا
وُجهت بوجه إيران ومصاحلها
الـتـوسعـيـة في الـوسط الـعربي
والــعـالم بــعـد أن شــغل الـدنــيـا
نـطـقة مـنذ والـعراقـيـ وأهل ا
قيت للعراق من قبل االحتالل ا
رأس الــبالء في الـعـالـم امـريـكـا
بغطرستهـا واستكبارها حينما
وضـــــــعـت هــــــــذه األخــــــــيـــــــرة
اسـتراتيجـيتها الـتافهة بـتغيير
الـنظام البـائد بحـجة إنقاذ أهل
الـــــــــعــــــــــراق من بـالء أعــــــــــتى
ــنــطــقــة الــدكــتــاتــوريـــات في ا
والـعـالم بــحـسب وصف رئـيس
الـشـرّ آنـذاك. لـكن غـيرهـم يرون
في هـذا الـصـيـد الـنـاجح بـدايـة
حلـقــبــة زمـنــيـة تُــدخل الــعـراق
ـا الـعـالم أيـضًـا ـنـطـقــة ور وا
فـي مـتــاهــات لــيس لــهــا حـدود
فيما لو اشتدّ أوار التوتر وفقد
بــعضُ الـالعـبــ الــكــبــار زمـام
الــســـيــطــرة عـــلى أعــصـــابــهم.
نطقة حينـئذٍ ستدخل الـبالد وا
في بـــؤرة ســاخـــنــة من حــروبٍ
طــاحــنـة ال أحــد يـرجتـي مـنــهـا
سـوى الـدمار واخلـراب وفـقدان
زيـد من األرواح البريـئة التي ا
تــــأبـى الــــســـــمــــاء والـــــعــــقالء
واحلـــكـــمـــاء إزهـــاقـــهـــا جملـــرّد
اخـتالفـات في كــيـفـيـة الـتـسـيّـد
والـهـيـمـنـة عـلى الـغـيـر وفـرض
الـــرأي واإلرادة بــأيّ ثـــمن ومن
دون وازع وال ضــــــــمــــــــيـــــــر إالّ
لــتـــرضــيـــة شــبق الـــطــامـــعــ
ــفـــســـدين في والـــفـــاســديـن وا

األرض.  
أمّـا الـرهـان اآلخـر اخملـتـلف في
وجـهة الـنظر والـرؤية بـعد هذه
احلادثة العاصفة فهو يرى في

ــنـطــقـة في قــد يــقع الـعــراق وا
مسـتنقع حـرب ال تُحمدُ عـقباها
باإلنابة بـ أميركا وإيران في
الــبــلـدان الــتي يــطــغى عـلــيــهـا
الـنـفـوذ اإليـراني مـنـذ سـنـوات
وبــــصـــورة أخصّ في الـــعـــراق
بسبب قرب اجليرة ب البلدين
وتشابك النـسيج الطائفي الذي
يـطـغى عـلى سيـاسـة "الـهيـمـنة"
تبادلة ب االثن و"التبعيـة" ا
مـن دون مــنــازع وال تــردّد. وقــد
بـــــــانـت طالئـعُ هـــــــذه احلــــــرب
الـوشيـكة بـعـد حادثـة اصطـياد
الــعــســكـري الــبــارز ومــهــنـدس
نـطـقة الـتـوسع التـشـيّعـي في ا
قـاسم ســلـيـمـانـي أثـنـاء زيـارته
األخـيـرة لــلـعـاصــمـة الـعــراقـيـة
كـانون بـغداد فـجـر اجلـمـعة  3 
ثـاني من الـعـام اجلـديد 2020.
ولـــنــا أن نـــقـــرّ أنّ بـــعــضًـــا من
ـــنــجــمــ تــنــبـــؤات عــدد من ا
ـنـطـقـة وقارئي ـعـروفـ في ا ا
األحــداث قـد نــوّهــوا في بـعضٍ
مـن تـلك الــتـنـبــؤات عن أحـداث
ـنــطـقـة سـاخــنـة ســتـشـهــدهـا ا
والـعـالم ومــنـهـا عـمـلـيـات قـتل
واغــتــيـال شــخــصــيـات مــهــمـة
وغــيـاب سـاسـة مـعـروفـ هـذا
إلى جانب مواجـهة العالم أزمة
اقتصاديـة حادة في هذه السنة
ذاتهـا من شأنـهـا أن تغـيّر وجه
بــعض الــدول وتـرسم خــطـوطًـا
مـغـايـرة ومـخـتـلـفـة لـسـيـاسـات

عدد آخر من الدول. 
مــهـمــا قـيل ويُــقــال عن الـوضع
الــذي ال يُــحـســد عـلــيه الــعـراق
والـعـراقـيـون بـعـد مـقـتل صـانع
األيـــديــولــوجــيــة الـــتــوســعــيــة
لـلجـارة إيـران في وسط احمليط
الـــعــربـي وخــارجـه إالّ أن هــذا
الــفـــعل ومــهــمـــا وُصف أيــضًــا
بصفـات سلبية أو تـفاؤلية فهو
لن يــأتي بــاخلـيــر لــهـذا الــبــلـد
ستـباح من قبل شعوب ودول ا
طـامــعـة قـريـبــة مـنه أم بـعـيـدة
تـفـصـله آالف األمـيـال. فـالـطـمع
في بالد الرافدين اخلالدين وما
ّــا في بـاطن األرض بـيـنــهـمـا 
وفـوقــهــا تــبــقى الــلــقــمـة الــتي
يـسيغ لها لـعاب الالعبـ الكُثر
كمـا الزهرة التي جتـذب النحلة
التي تـقطع مـسافـات لتـستـمتع
نتخب بالـتغذّي على الرحـيق ا
بخبرة وحـاسة وغاية من حيث
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