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اسـتهـدف اجليش األمـريكي قـواعـد ميـليـشيـات تابـعة حلـزب الله
الـعــراقي في الـعـراق وسـوريـا رداً عــلى هـجـوم صـاروخي عـلى
قاعدة عسـكرية عراقيـة امريكيـة مشتركة بـكركوك أدى إلى مقتل
 وقد قـتل بهذا الهجوم 25 شخصا مع ابو علي جندي أمريكي
ـهــدي قـد ابـلغ اخلـفـاجي قــائـد الـوحــدة. وبـالـرغم من ان عــبـد ا
ا مسبقا بالهجوم اال انه لم يقـم بتبليغ هذه الوحدة الخالئها  

يدعو الى الريبة والشك في اسباب ذلك 
ـتشـبثـ بالـسلـطة سـمحوا يـليـشيـات الوالئـية ا ويـبدو ان قـادة ا
بـالـتـضـحيـة بـحـياة هـؤالء الـشـباب ودمـائـهم لـتـحويـلـهـا الى ورقة
ابتـزاز تخـدم مخـططـاتهم من اجل خـلط االوراق وسحب الـبساط

من حتت شباب االنتفاضة السلمية.
تبادلة تقع ضمن الصراع االمريكي االيراني ان هذه الهجمات ا
عارك جـانبـية ليس له في العـراق والذي تسـبب في زج العـراق 

مصلحة فيها.
ــتـواجــدين في الـقــواعـد الــعـراقــيـة كـمــا ان ضـرب االمــريـكــان ا
  اذا مـاعـلـمـنـا بـان هـذه ـشـتـركـة لـيس له مـايـبـرره االمـريـكـيـة ا
الـقــوات جــاءت بـطــلب من احلــكـومــة الـعــراقــيـة اضــافـة الى ان
قـصــفــهـا بــالــصـواريخ عــشــوائـيــا يـؤدي الـى وقـوع شــهـداء من
تواجدين في هذه القـواعد لكونها قواعد مشتركة مع العراقي ا

القوات العراقية وليست مستقلة عنها.
وويـفــتـرض بـاحلــكـومـة الـعــراقـيـة الــتـحـقــيق في هـذه الــهـجـمـات
والـكـشف عن اجلـهة الـتي تـضـرب القـواعـد االمريـكـيـة العـراقـية
ومـــنــهـــا الــهـــجــوم عــلـى قــاعـــدة كي وان في كـــركــوك الن هــذه
الضـربات حتـرج احلكومـة العراقـية الـتي السيطـرة لهـا على هذه

اجلهات. 
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ان احلـشد الـشعـبي الـذي جاء بـنـاء على فـتوى اجلـهـاد الكـفائي
رجعية هو قوة عراقية مقاتلة باسلة دافعت عن العراق ضد من ا
ـالكي من الـدخول الى الـهجمـة الداعـشيـة اجملرمـة التي مـكنـها ا
اراضينا ومدننا عام 2014. وهذه القوات الباسلة قد  دمجها
ــســلــحــة الــعــراقــيـــة بــامــر من رئــيس الــوزراء. امــا بـــالــقــوات ا
يليشيـات الوالئية مثل حزب الـله والعصائب واخلرساني ,فقد ا
  وتـخـضع لـقـيـادة احلـرس بــقـيت خـارج اطـار الـدولـة الـعـراقـيـة

الثوري االيراني وباوامر من قاسم سليماني.
تظـاهرين العزل في يلـيشيات الـوالئية هي التي قـتلت ا ان هذه ا
السنك وسـاحة التحـرير وساحة احلـبوبي وفي الديوانـية والكوت
ـيليـشيات تـابعة اليران نتـفضة وهذه ا وغيرهـا من احملافظـات ا
ولـولي الـفقـيه وال تـدين بـالوالء لـلـعـراق وشعـبه وهي بـذلك لـيست
ـسـلـحة من احلـشـد الـشـعـبي وهي تـرفض االلـتـحاق بـالـقـوات ا
صـلحة الشعب العراقيـة ومازالت تنفذ اجـندات ايرانيـة معادية 

العراقي.
ـنـاوشـات احلـاصـلـة االن جاءت نـتـيـجـة لـلـصـراع االمـريكي ان ا
االيـراني في الـعـراق . وقـد سـبق وان حـذرنـا من زج الـعراق في
عارك اجلـانبيـة ليست هي حـربنا هذا الـصراع . حيث ان هـذه ا
ـنطـقـة. ونحن ـا حرب ايـرانـية امـريـكيـة  وصـراع نفـوذ في ا وا
مازلنا نحـاول بناء دولتنا وفـك االشتباك احلاصل ب مـيليشيات
مـوالـيـة اليـران وبـ الشـعب الـعـراقي الـذي انـتـفض لـلـتـحرر من
ـنفلت في الـشارع . وهذه النفـوذ االيراني ومن سـطوة السالح ا
ا الشك ـيلـيشـيات تـدافع ايضـا عن حـكومـة فاسـدة عمـيلـة و ا
فـيه انـهـا افـتـعلـت كل هـذه الـضـجـة لـلـتشـويـش عـلى االنـتـفـاضة
ـنـتفـض لـلقـبول بـاطروحـات احلكـومة الـباسـلة وابـتزاز الـثوار ا

تهافت .  الفاسدة ومرشحيها ا
  والـدخـول بكل وقـد جـرى حتـشـيـد عدد من افـرادهـا وقـادتـهـا 
نطقة اخلضراء دون اعتراض. و تطويق السفارة بساطة الى ا
األمـريـكــيـة . ثم اشــعـال احلـرائق فـي بـوابـتــهـا اخلـارجــيـة  يـوم
نتفض 2019/12/31  في ح جرى قتل اعداد كبيرة من ا
الــســلــمــيــ في ســاحــة الـتــحــريــر جملــرد اقــتــرابـهـم من جــسـر
ايدل على تواطؤ او   نطقة اخلضـراء ـؤدي الى ا اجلمهورية ا

يليشيات. اتفاق احلكومة مع قادة هذه ا
ان خـيوط الـلعـبة قـد انكـشفت  وبـان الـعمـيل من اخمللص لـوطنه
ـيلـيشـيات الـوالئيـة عن وجهـها وارضه ومـستـقبـله فقـد كشـفت ا
االيـراني احلــقـيــقي عـنــدمـا هــتف افـرادهــا في االعـتــصـام امـام
الــسـفــارة االمـريــكــيـة "إيــران تـبــقى حــرة" ولـبــيك يــا خـامــنـئي"
ـكتـوبة "سـلـيمـاني قـائدي" وهـذه كـفيـلـة بإيـضاح وبـالـشعـارات ا
 الـتي كـشـفت عن مرجـعـيـتـها الـعـقـائـدية حقـيـقـة هـذه الفـصـائل

والسياسية صراحة.
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ـرجع الـديـني االعـلى الـسـيـد علي لـقـد سـبق وان اصـدر مكـتب ا
السـيسـتاني  بـيانـاً حول اسـتهـداف قواعـد حزب الله فـي القائم
ـعـنـية حـيث اعـتـبـر الـسـلـطـات الـرسـمـيـة الـعـراقـيـة هي وحـدهـا ا
نـعها مـارسات واتخـاذ اإلجراءات الـكفيـلة  بالـتعامل مع تـلك ا
وهي مـدعـوّة الى الـعمل عـلى عـدم جـعل الـعراق سـاحـة لـتصـفـية
احلــســابــات اإلقـلــيــمــيــة والــدولـيــة وتــدخل اآلخــرين في شــؤونه

الداخلية.
ان على كل مـواطن غيـور على ارض وشـعب العـراق التـميـيز ب
ـيــلـيـشـيـات ـســلـحـة وبـ ا ـدمج بــالـقـوات ا احلـشـد الــشـعـبي ا
شبوهة الفاسدة الوالئية التابعة اليـران .. واذا ارادت االحزاب ا
ـيـلـيـشيـات الـتـابـعـة لهـا اخـراج الـقـوات االمريـكـيـة من الـعراق وا
فـبـامكـانـهـا التـصـويت في مـجلـس النـواب عـلى اخـراجهـا والـغاء

االتفاقية العراقية االمريكية.
وضوع عـلنـا الغراض دعـائية او انهم في كل مـرة يثـيرون هـذا ا
  وهم يعـلمون جيدا انهم لن يستطيعوا تنفيذا الجندات خارجية
اخـراج الـقـوات االمــريـكـيـة من الــعـراق السـبـاب عــديـدة المـجـال

لذكرها االن.
ان من يـــريــد مـــقـــاتـــلــة االمـــريـــكــان عـــلـــيه الـــذهـــاب الى ايــران
واالصـطـفـاف مع احلـرس الـثوري هـنـاك . ال ان يـشن الـهـجـمات
عـلـيهم من االراضـي العـراقـية . فـكـفـانا دمـاء سـالت في الـعراق
لــسـنـ عــديـدة من اجل االخـريـن والـعـراق لم يــعـد خط الـدفـاع

االول الي دولة او جهة كانت.
ــنــتــفــضــ في ســاحــة الــتــحــريــر وســاحـات وعــلى الــشــبــاب ا
االنتـفاضة الـعراقية الـكبرى فـي احملافظات تـفويت الـفرصة امام
خـلط االوراق التي يـقـوم بهـا اذناب قـاسم سـليـمـاني وان يكـونوا
اكثر وعيا وصـمودا وثباتا عـلى مطاليبـهم العادلة وعدم االجنرار

الى مواقف فرعية التخدم قضيتهم العادلة 
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وأن مشروعهم التغييري يستهدف
االنتقال بـالعراق الى الوضع الذي
يــتـــعــايش ويــعــيـش فــيه الــشــعب

بحقوق متكفاءة .
إن اخلــلل في الـنـظــام الـقـائم  هـو
حتنطه عبر تـوجه سياسي خشبي
واحــد  ولم يـسـتــوعب الـتـطـورات
ـنـطقـة والـعالم  ولم اجلـارية في ا
يدرك بـتاتاً إن هنـاك تملـمل شعبي
رافض لــــلــــتـــحــــكم بــــالــــســـلــــطـــة
واالسـتــيالء عــلى مـنــافع الــدولـة 
كــــمــــا لم يــــدرك بــــأن ســــيــــاســـات
احملـــاصـــصــة هـي ابــرز عـــنـــاصــر
الـهالك والـتدمـيـر للـوضع الـعراقي
اجملتمعي واالقتصادي والبنيوي .
إن التناقض الذي برز ب اجملتمع
الـشــبـابي  وبـ الــسـلـطــة بـكـافـة
مـكونـاتهـا الـسيـاسيـة  هو تـعبـير
تنامي لدى أكيد عن حالة الـوعي ا
اجملـتـمع عـمـومــا والـشـبـاب بـوجه

بــــاألنــــطالقــــة والــــهــــدف  وهــــذا
بـالــتـحـديــد مـا اثـار غــيظ وغـضب
ـتـربـصـ بـالـعـراق . فـكـثـيـر من ا
الـــــســــفــــارات أثــــارت اخلــــشــــيــــة
والــــتــــخــــوف من يــــوم الــــثـالثـــاء
2019/12/10 بأعـتبار هـذا اليوم
ـــــتــــــظــــــاهـــــريـن من هــــــو زحـف ا
احملافظات الى بغداد  ومن بغداد
لـلـمنـطـقة اخلـضـراء  وفي حقـيـقة
األمر إن كثير من شبان احملافظات
لـم يـــتـــركـــوا ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر
باالضافة الى ساحـات محافظاتهم
 ولم يـــفــكـــرو في اخلـــضــراء ألنه
لـــيس هـــدفـــهم  فـــهـــدفـــهم ابـــعــد

واسمى من اخلضراء . 
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هــذا الــتــعــبـيــر الــتــضــامــنـي بـ
مـخـتــلف الـشـبــاب وعـلى اخـتالف
مـناطـقـهم هم سلـمـيون مـحافـظون
عـلى عـراقـهم ومؤسـسـات الـدولة 

كــــثــــيــــر مـن االحــــيــــان  تـــــطــــبع
ــواقف  ونــهــضــة االنــفـــعــالــيــة ا
الـتـحـريـر وبــاقي الـسـاحـات  لـهـا
ــعــالم  اهــداف مــشــروع واضح ا
وكـــســـبت تــــلك االهـــداف تـــأيـــيـــد
ومساندة ومشـاركة  معظم فصائل
الحظ في اجملتمع العراقي  لكن ا
األونــــة االخـــــيـــــرة  بــــأن بـــــعض
ـــواقف الـــتي الــتـــصـــريـــحـــات وا
حتسب على الـتحرير تـمثل اجندة
سياسية  هي بـالضرورة قد اتخذ
الــشــعـب مــوقــفــاً مــنــهــا  فــهـؤالء
الشباب لم يعرفوا عواصم البلدان
ولن يقبلوا أن جتند تلك العواصم
مواقـفـهـا عـلى قـاعدة تـنـاقـضـاتـها
وصـــراعــاتـــهــا بـــأسم الـــســاحــات
ــنــتـفــضــة لـلــتــغـيــيـر الــعـراقــيـة ا

ومحاسبة الفاسدين . 
فـهم أي الـشـبـاب يـنـتـمـون لـلـعراق
وال شيء غـير الـعـراق  وسلـمـيون
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مشروعيـتها ودستوريتـها حينما
رفــعـت شــعــار "نــازل آخــذ حــقّي
و"أريـــد وطن" و"إيـــران بـــرّا بـــرّا
بـغـداد حرّة حـرّة". وفي اعـتـقادي
جنـــد فـي هـــذه الــشـــعـــارات وفي
ّا يـشير إلى فقدان غيرهـا كثير 
ـغـلـوب عـلى أمره ثقـة الـشـعب ا
بـــفــعل هــيــمــنـــة عــنــصــر "الــدين
ـذهـب" الـذي يــوصي بـإطــاعـة وا
أولـي األمــر مـــهــمــا طـــغى هــؤالء
واســتــفـــحل فــســادُهـم وكــذبــهم
كطبقة حاكـمة تسلّطت على رقاب
الــــشـــعب فـي غـــفـــلــــة من الـــزمن
وبــرعـايـة غـبــيـة حـمــقـاء من قـوة
يّ الـتي سـلّـمت االسـتـكـبـار الـعـا
الـعـراق لـفـئـات أشـبه بـعـصـابات
سطت على كلّ شـيء. وبفعل هذه
تزنة األعمال والـسلوكيات غـير ا
تراجعت حبال الوصل والثقة في
ـتـلوّن صفـوف شـعبـنـا الـساذج ا
الـــبـــائس إزاء احلـــاكم الـــفـــاســد
اجلـائـر االنـتـهـازيّ الـذي لم يدرك
لــغــايـــة الــســاعــة مــدى خــطــورة
أفــعــاله وخــروجـه عن مــعــصــيــة
الــســـمــاء وتـــوجــيـــهــات األئـــمّــة
وســمـــاتــهـم الــفـــضــلى فـي حــكم
الـرعيّة ورعـايتهـا بحـكمة وحـنكة
وصالح. وحـــتى لـــو أدركت هــذه
تسلطة مؤخرًا الطبقة احلاكمة ا
مـدى خطـورة أفعـالهـا وأخطـائها
بـــحـق الـــوطـن والـــشـــعـب فـــهي
بـجبـروتـهـا الـوجاهـيـة وقـدراتـها
ــالـيــة وقـواتــهــا الـتــجـيــيـشــيـة ا
ألتباعهـا رافضة ومعانـدة للقبول
بـالـتــغـيـيـر في سـلـوكـهـا الـشـائن
وبــإعـــادة الـــتــوازن لـــلــعـــمــلـــيــة
الـسيـاسيـة التي تـقف اليـوم على
ــاطــلــتــهـا كفّ عــفــريت بــفــعـل 
وتـســويـفــهـا في الــنـظــر بـجــدّيـة
نـتـفـضـ واحملـتـج ـطالـب ا
ســلــمــيًـا في الــســاحــات ومـواقع
الــتــواصل وعــبــر مــا يــنــشــر في
ــــــــرئــــــــيــــــــة وســــــــائـل اإلعـالم ا
ـقـروءة. وهـا هي ـسـمـوعـة وا وا
ذي تـســتـغلّ األحــداث الـســاخـنـة
ــوجـة حــسب األخــيــرة لــتــركب ا
هــواهـــا ولـــتـــشـــيح الـــنــظـــر عن
شروعة للمنتفض في طالب ا ا
ـنطـقة ضـوء ما تـشهـده البالد وا
من فــوضـى بــاســتــبــاحـة األرض
والـكــرامـة بـ خـصــمـ لـدودين
غا عرفا وخـبرا كيفيـة تقاسم ا
طــيـلــة الــســنــوات الــست عــشـرة
ـصلـحة ـنصـرمـة على حـساب ا ا
ـسـك الـعلـيـا لـلـعراق وشـعـبه ا
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في الـــوقـت الــذي وعـى اجلــمـــيع
خلـطـورة مـا يــحـصل في الـعـراق
عنـدما اتخـذه "األصدقاء-األعداء"
ســاحـة لــلــحــرب بـالــوكــالــة عـلى
أرضه وسـمائه ومـيـاهه جند مَن
يـــغــازل ويـــجـــامل ومَن يـــعـــانــد
ويــــجـــافـي ومَن يــــســـكـت دهـــرًا
لـيـنــطق كـفـرًا ومَـن يـرفع صـوتَه
مندّدًا ومعتـرضًا ورافضًا بعد أن

يــعـرّض األخــيــر لـتــقــلـبــات غــيـر
مــأمــونــة اجلـــانب ألســبــاب عــدة
منها سمـة التخوين التي أضحت
ـــشـــروخـــة وسط األســـطـــوانــــة ا
األحزاب الـتي تتـكالب الـيوم على
الــســلـــطــة وتــتـــشــبث بـــهــا بــكل
ـتاحة سـواء في بلدنا الوسائل ا
الـــــتــــائـه في مـــــتــــاهـــــات الــــدين
ـذهب والعرق أو في والطـائفة وا
أية بـقعة غيـره تفتقـد إلى احلنكة
واحلـــكـــمــة والـــرؤيـــة الــســـديــدة
ـديات واالسـتـراتيـجـية مـتـعددة ا
الـتي من شـأنهـا أن تـبني وتـطوّر
وتخـلق فـرصًـا لـلسـالم والتـنـمـية
ــســتـدامــة والــرفــاهــة لــلـشــعب ا

والكرامة للوطن.
ال نـنــكـر أنـنـا في الــعـراق فـقـدنـا
تـمـامًـا هـذه الـصـفـة الـتي غـادرته
بال رجـعـة مـنـذ اإلطـاحـة بـالـعـهـد
لكي الـذي ساده آنذاك شيء من ا
االستـقرار واألمـان واإلعمـار معًا.
والــسـبب لــيس بــخـافٍ. فــإصـرار
أحـــزاب الـــســلـــطــة الـــيـــوم الــتي
حـكـمت البالد بـعد جتـربـة فاشـلة
رعـــتــــهـــا الـــدوائـــر األمـــريـــكـــيـــة
االســتــكــبــاريــة في 2003 والــتي
تــأبى مـــغـــادرة احلــكم وإفـــســاح
اجملـــال لــدمـــاء وطــنـــيــة جـــديــدة
صـحـت صـحــوتـهــا الــتـشــريـنــيـة
الـكبـرى عـلى فـقـدان وطن تـسـعى
السـتعـادته ومـطالب شـعب بائس
يــســـأل عن انـــفـــراج أزمـــة كــأداء
ـة ويــبـحـث عن لـقــمــة عـيش كــر
وأمـان له وألهل بـيــته وبـخـدمـات
تـضـمـن له كـرامـة آدمــيـة هي من
أسبـاب فـقـدان الـثـقـة بـ احلاكم
ــارد هــذه ـــتــســلط واحملــكــوم ا ا
األيـــــــام من دون الــــــــدخـــــــول في
تـفـاصـيل مَن هـو الـقـائـد ومَن هو
احملـــــرّض ومَن هـــــو الـــــصـــــامت
الراضخ سواءً بحريته أو غصبًا
ّـا سمـعناه ّـا ال شكّ فيه  عنه. 
وما اطـلعنـا عليه بشـتى الوسائل
ــتـعــددة ومـا وضّـحــته وبـيّــنـته ا
وكــشــفــته مــراجـع عــلــيــا ديــنــيـة
ـــيـــة وأخـــرى ثـــقـــافـــيـــة وأكـــاد
واجتماعية كـلها تشير إلى بلوغ
رسـالـة فـقـدان الثـقـة بـ األحزاب
تهمة بالفساد احلاكمة الفاشلـة ا
في كـلّ شيء وبـــ نــــاخـــبـــيـــهـــا
واتــبــاعـــهــا الــذيـن أولــوهم هــذه
الــثـقــة بـتــمــثـيــلــهم حـ هــرعـوا
وتـسابـقوا إلى صـناديق االقـتراع
بــالـرغـم من مـعــرفــتـهـم وإقـرارهم
ـا جـرى في تـلك الـصـنـاديق من
عـــمــلــيـــات تــزويــر ومـــســاومــات
وصــفـقــات بـ الالعــبـ الــكـبـار
وبــتـوجــيـه من جــهــات عـلــيــا من

خارج األسوار طبعًا.
 لـقد سـمـعـنا وشـاهـدنـا واطلـعـنا
عـلى مـقاطع فـيديـويـة واعتـرافات
واتهـامـات لـزعـامـات وأتـبـاع كتل
وأحــزاب نـافــذة كــمـا تــنــاقـلــتــهـا
وســــائل إعالم ومــــواقع تــــواصل
اجـتـماعي تـنـطق وتشـهـد لفـساد
العملية السـياسية القائمة والتي
سـحـبـت االنـتـفـاضـة الـتـشـريـنـيـة

ثل عسكريًا تبادلت إيران الردّ بـا
ي" التي على قوة "االستكبار العا
تـــنــــفــــذ أجــــنــــدتـــهــــا فـي ضـــوء
مـــصـــاحلـــهـــا الـــقـــومـــيـــة في كلّ
األحوال فيما تسـعى بها لتحييد
قــوى وشــخــصـــيــات تــرى فــيــهم
أدوات للشر وعدم االستقرار. لكنّ
ـقابل جـاء هزيالً في الـفعل الردّ ا
والـــقــدرة مــا حــدا بــالــبــعض كي
ــا يـــشــبه مــســرحــيــة يــصــوّره 
كومـيـدية خـفـيفـة الـظلّ تسـتـخدم
فيها أسلـحة مائية عقـيمة التأثير
والفعل وليس مـثل ما توعّدت به
جـهـات علـيا ضـمن مـحاولـة منـها
لـلـتـخـفـيف من الـغـضب الـشـعـبي
ــتــفـــاقم وخــفـت ثــورة الــشــارع ا
قتل طالب بـاالنتقـام  ذهـبي" ا "ا
أذرع شاخـصـة كـان لـها تـأثـيـرها
ــنــطـــقــة لـــســنــوات ـــدمّــر فـي ا ا
عديـدات. ولعلّ الـتراشق الـعدائي
الـقائـم بـ اخلـصمـ الـلـدودين
أمـيــركـا وإيــران نـابـع في بـعضٍ
من جــزئــيــاته عن أزمــة ثــقــة بـ
الطرف بسبب التنافر والتسابق
ـــصــالح الــوطـــنــيــة لــتــحـــقــيق ا
والــقـــومـــيـــة لــكـل مــنـــهـــمــا أوالً
والسـعي لـلـهيـمـنـة وتوسـعـة قوة
الـنـفــوذ لـكلّ مـنــهـمـا في مــنـطـقـة
كـانـت وسـتـبــقى مـحــور الـصـراع
ا هـي حتـتفـظ بـبرامـيـل ثروة طـا
يــســيل له الــلـعــاب من جــانب كلّ
طامع ارتـفعت فيه مـتالزمة "األنا"
لـتـحقـيق مسـعى الهـيمـنة وقـيادة

نطقة بأيّ ثمن وأية أدوات.   ا
نعـود لـلـشـوط األخيـر من الـلـعـبة
الـــقـــذرة الـــتي انـــتـــهت في أرض
عـراقــيــة كـالــعــادة بـالــتــعـادل في
ــتـبــادل بــ أمـيــركـا الــتــراشق ا
وإيــــران في انـــتــــظـــار اخلـــطـــوة
الالحــقــة الــتـي لن تــكــون أقلّ من
سابقاتها. ففي جعبة قائد الفريق
األمـريكـي يتـوقع اتـخاذ خـطوات
ومتابعـات وقرارات ستأتي الحقًا
لــتــضع حــدودًا حلـاالت االنــفالت
واالستغالل وبـعض منهـا يتعلّق
ـة مع أركـان غـير بحـسـابـات قـد
مـنـضـبـطـة في احلـكم في الـعـراق
نطقة من الذين قرروا اخلروج وا
عن حـــمــايـــة الــعـــرين األمـــيــركي
عـسكر التوسعي وانضموا إلى ا
ــحــاربــة مـصــالح راعي ــتــهم  ا
التغـيير في  .2003وكان طبـيعيًا
أن تــتـضــعـضع الــثـقــة بـ راعي
الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة مع األدوات
الـــتي أتـى بـــهـــا لـــلـــحـــكم "غـــيـــر
الرشيد" طـيلة السنـوات الفائتات
مـن ضـــيـــاع ثــروة الـــبـالد وأمــان
العـباد وفـقدان اخلـدمات وتراجع
التعليم وازدياد الـبطالة وانتشار
ـوبـقـات واسـتشـراء الـفـساد في ا
جــــــمــــــيع مـــــــفــــــاصل الــــــدولــــــة
ومـؤسـسـاتـهـا الـعـامـة واخلـاصة
بال اسـتـثنـاء. وقـد قاد هـذا أيـضًا
إلـى أزمـــــة ثـــــقـــــة بــــــ احلـــــاكم
واحملــكـــوم. ونــحن نـــعــلم أنه في
حالة غياب مبدأ الثقة ب أطراف
احلكم والـشعـب في أي بلـد فهذا

ونـتـائج أفــعـالـهــا وسـلـوكــيـاتـهـا
الـتي حتّـمتـها ظـروف استـثنـائية
خـارجة عن اإلرادة سـتكـون دومًا
مــفـــتــاحًـــا حللّ ألــغـــاز وأحــاجي
وطالسـم لم تــــكن فـي حــــســــبـــان
ـتــعـاطـفـة الــسـاسـة وشـعــوبـهم ا
معهم في وقت الشدّة واالنفعاالت
خارجًا عن إرادتهم بسبب ظروف
أو ضغوطٍ حتّمتها وقائع وأفعال
ـعيـار الوطني شاذّة خـارجًا عن ا
ـصــلـحــة الـعــلـيـا الـذي يـضــمن ا
للـوطن والـشـعب تـمـامًـا كـما هي
حـالــة الـبـالد هـذه األيــام. كـمـا أنّ
احلـليـف الرديف الـذي يـنفع وقت
الشدّة وح الـطلب خير من عدوّ
طـامع مــدســوس حتـرّكُـه عـواطف
وانـفـعــاالت مـذهـبـيـة ضـيـقـة عـفـا
عـــلــيـــهـــا الــدهـــر وأصــبـــحت من
ــاضي بـــحــيـث ال تــنـــفع ســوى ا
لالستهالك احملـلّي الفارغ. كما أنَّ
الــشـعـوب واأل والـدول ال تُـبـنى
إالّ عــلـى مــا يــقـــوم به حــكـــامُــهــا
ـتـولّـون عــلى أمـرهـا من فـعـالٍ وا
صـاحلـة وخـدمـات تـشـرح صـدور
الفقراء واحملتاج والبؤساء من
أبـنائـهـا وبنـاتهـا. وهذه ال تـخرج
ــقـايــيس اإلنـســانـيـة الــيـوم عن ا
الـتي ترسمـها مـجتمـعات رصـينة
مـتـطـورة تــقـدّس اإلنـسـان وتـأمن
حـريتَـه وال تـضّيـق عـليـه اخلـناق
بــحــجج وأســبــاب واهـيــة تــخـدم
مــصــلـــحــة الــغــيــر الــدخــيل قــبل
مصلـحة الوطن العـليا. فليس من
مـصـلـحـة الوطـن أن يـعود شـعـبُه
لــسـمــة "الـشـقــاق والـنــفـاق" الـتي
طـبعت صـفـاته التـاريخـية بـسبب
تــلــوّنـه وعــدم قــدرته عــلى ضــبط
النفس بوتيرة وطنية عليا حتفظ
مــواطـنــيـتَه كــمـا يــفـصح عن ذلك
تـاريخ الـعراق. فـيـما اإلبـقـاء على
بصيص أملٍ وشيء من الثقة ب
ـــتــنـــافــســة خـــيــر من األطــراف ا
خــســارة وطن بــأكـــمــله وضــيــاع
شـعبٍ لم يعـرف االسـتقـرار حلقب
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ما يـهمّ البالد أكثـر في هذه األيام
ـلعب الـصعـبـة إعـادة الـثـقـة في ا
الـعـراقي بـ الـشعب والـسـلـطات
لـلـوصــول بـالــبالد إلى بـرّ األمـان
وإزاحـة كـلّ أشـكـال اخلالف الـتي
تـــفــرّق وال تــوحــد مع االحــتــفــاظ
بــســلـــمــيــة وتــيـــرة االنــتــفــاضــة
ـومــتــهـا كي ال الـتــشــريـنــيــة ود
تــســتــغــلّــهــا جــهــات سـعـت مــنـذ
بــدايـــتــهــا لـــســرقــة مـــجــهــودهــا
وجة وشعارها وهدفها بركوب ا
لـيس حــبًـا وتـعـاطــفًـا مع مـطـالب
نتفض بل سعيًا إلطفاء جذوة ا
فــعـالـيـاتــهم وأهـدافـهم الــسـامـيـة
ــســار انــتــفــاضــتــهم وحتــريــفًــا 
ــــشـــروعـــة وخـــدمـــة ألجـــنـــدات ا
خارجية فرضتها اجلارة الشرقية
الطامعة التي رأت في انتفاضتها
سقـوطًا سـياسيًـا ألتبـاعها وزواالً
ألذرعـهـا في الـعــراق وخـشـيـة من
امتداد تأثيرها على دول توسعت
فيهـا على حساب شـعوبها. وهذا
يـــتــــطــــلـب مـــزيــــدًا مـن احلـــرص
والـرويـة في مـعـاجلـة ايـة ثـغـرات
قد تـظـهـر هـنا وهـنـاك من شـأنـها
طالب تشتيت االنتباه العام عن ا
شروعة للمنتفض في ساحات ا
الكرامة كي ال تذهب دماء األبرياء
ـعاق من الـشهداء واجلـرحى وا
ـرجـو بــسـبـبـهــا سـدى. فـالــدعم ا
نـتـفضـ األبـطال يـكمن لـهـؤالء ا
في تـــواصل واســـتـــمـــرار جـــذوة
ـنــدسـ مــطـالــبــهم وفي كــشف ا
وإخـــــراج الـــــزؤان واألدغـــــال من
صفـوفهم كي ال تـفقـد انتفـاضتهم

ـا نـاله خـانه ضـمـيــرُه واكـتـفى 
من مـكـاسب ومـغـا وامـتـيـازات
ــصـلـحـة الــعـلـيـا فـضّـلــهـا عـلى ا
للوطن والشعب. لقد آن األوان إنْ
لم يتـأخـر بـفـضل صـحـوة أبـطال
ســاحــات الــكــرامــة كي تــصــحـو
أحــزاب الــســلـــطــة من غــفــوتــهــا
وتــــتــــرك جــــانـــبًــــا الــــبــــحث عن
ـذهـبـيـة مــصـاحلـهـا الـفـئــويـة وا
وتــــدرك مــــدى خــــطــــورة انـــزالق
الــبالد إلـى صــراعــات جـــانــبــيــة
داخلية إضافيـة وإقليمية ستأتي
على األخضر واليابس. فمصلحة
كنـها أن تتجزّأ البالد العـليا ال 
ــقــيــاس أحـد أو وال أن تــخــضع 
تـتـمـاهى مع مـزاج جـهـة أو حزب
أو طـائـفـة أو أن تـنـزلق لـعـواطف
آنـــيّــة وانـــفــعـــاالت طــائـــفــيــة أو
مــذهـبــيـة أو جــهـويــة بـعــيـدًا عن
ـصــلـحــة الـعــلـيــا لـلــوطن الـتي ا
عيار احلقـيقي الصامد ستبـقى ا
لـلـجمـيع مهـمـا كانت الـظروف أو
ــواقف. وهـذا مـا يـحّـذر تـقـلّـبت ا
مـــنـه أصـــحـــاب الـــفـــكـــر والــرأي
ـــضي في واخلـــبـــرة في حـــالــة ا
اقتراح تـشريعات غـير رصينة أو
اتـــخــاذ قــرارات عـــاطــفــيـــة غــيــر
ــعــيــار مــدروســة تــنــحــرف عن ا
ـكن أن يـجـتمع الـقـيـاسي الـذي 
عـلـيه اخملـتــلـفـون في الـرأي وفي
ـقبـول. وقد أشار الـردّ السـليم وا
ـان في بـعضٍ مـنــهـا رئـيسُ الـبـر
حــــيــــنــــمـــا حــــذّر مـن الـــعــــواقب
الــوخـــيـــمــة بـــاســـتــصـــدار قــرار
ارجتـاليّ في اجلـلسـة "الـشيـعـية"
الصرفة إلخراج الـقوات األجنبية
من الـــبالد بــالــرغم من الــشــكــوك
الـواردة بــعـدم اكـتـمــال الـنـصـاب
وعـدّ اجلـلـســة ردة فـعل عـاطـفـيـة
الســــتـــــدرار عـــــواطف الـــــشــــارع
الشيعي وتهدئة اخلواطر وتأكيد
الـتـبعـيـة لـواليـة الفـقـيه. لـقـد كان
تزنة من شأن هذه اجللسة غير ا
أن يزيد من هـوّة فقدان الـثقة ب
ان غـير الالعـب الـكبـار في البـر
ـتـجـانس أصالً بـسـبب طـغـيـان ا
الـــصـــوت الــــشـــيـــعي الـــذي أراد
تسـجيل حـضور طائـفيّ ومذهبيّ
الفت ردّا عـلى اغـتـيـاالت اجلـمـعة

شهودة.  ا
ـــنــطـــلق نــقـــول لــيس من هــذا ا
لــلـعــراق وشــعـبه قــدرة إضـافــيـة
لـتقـبُّل مواسم عـقابـية جـديدة في
حـــالــة انـــزالق الــبالد إلـى حــافــة
الـــــهــــاويـــــة واالصــــطـــــفــــاف مع
الـعواطـف التي قـد تـدمّر وتـخرّب
وتـــأخــذ بـــالـــبالد إلى مـــتـــاهــات
الـغـياهب الـسـود. وقد ذقـنـا فيـما
مـضى شـيـئًـا كـثـيـرًا مـنـهـا بـفـعل
حماقات لم تنـفع معها كلُّ أشكال
الـنـصح والـعــبـر والـدروس الـتي
أمالهــا الــتـاريخ ولـم يـتــعظ بــهـا
حــكّــام ســابــقــون ســواءً بـســبب
جـهلٍ مسـتفـحل أو غبـاءٍ مكـتسب
أو كـبـرياء فـارغ أو عـناد ال فـائدة
مــنه في كلّ األحــوال والــظــروف.
ففي األخير يبقى صوت الشعوب
أقــوى من أفــعـال الــطـغــاة مـهــمـا

جتبّروا واستفحلوا وتمادوا.  
لـعلّ احلـكـمـة تـقول: "ألـف صديق
وال عــدوّ واحــد". فـــاأللف صــديق
قليل ويبقى قليالً والعدوّ الواحد
يبـقى كثيـرًا على ندرته وذلك في
ضـوء سـعــة الـعــالم الـذي أصـبح
قريـة مصـغّرة بـفعـل التـكنـلوجـيا
ـسـتـدامـة ــتـطـورة والـتـنـمــيـة ا ا
الــتي تــنــشــدهــا جــمـيـع األوطـان
ـتـحـضّـرة والـشـعوب والـبـلـدان ا
ــــتــــحــــرّرة إالّ نــــحن في واأل ا
نطقة! فإبقاء الصداقة العراق وا
والـــعالقـــة مع اجلـــمــيـع مــهـــمــا
اخــتــلــفت األطــراف في نــوايــاهـا

مـشروعـيـتَهـا وتـخـسر مـا حـقـقته
لغـايـة الـسـاعة من انـتـبـاه الـعالم
احلـــرّ وتـــعـــاطف وطـــني داخـــليّ
وشــعـبيّ ومـن دول وشـعـوب رأت
فـيــهـا صـنـاعـة بـطـولـيـة ال تـخـبـو
أنشطتها ومـقاومتها في مواجهة
كـلّ أشكـال الـقـمع والـردع والـقـهر
الـتي مـورست طـيـلـة هـذه الـفـترة
ضــــدّ وجــــودهـــــا وحــــضــــورهــــا
ورؤيتـها وتـماسكـها ورويّـتها في

إدارتها معًا.  
ّـا يـثـلج الـصـدور ويـريح ولـعلّ 
الـنـفــوس الـوطــنـيــة الـطــيـبـة أن
احلراك الشـعبي الذي انـطلق منذ
ـــاضي  2019مــا تـــشـــرين أول ا
يزال في أشـدّ تمـاسكه بـالرغم من
مالحظة انحسار جزئيّ في أعداد
ـــتــــظـــاهــــرين الـــذيـن مـــازالـــوا ا
يتوافدون في أوقات متباينة على
ســـاحــات الـــتــظـــاهــر والـــكــرامــة
حـامل عـلى أكفـهم وفي أفـئدتهم
ـــفـــقـــود الـــذي هـــمـــوم الـــوطـن ا
يبـحـثـون فـيه عن هـويـتـهم. وهذا
مؤشر إيجابيّ في سياق اإلصرار
عـلى األهـداف العـلـيا واألولـويات
نـتفـض الـتي حتـملـها مـطـالب ا
الـــصــــامـــدين بـــالــــرغم من ســـوء
األحـــوال اجلـــويـــة والـــبـــرد ومــا
يالقـونه من مـنـغـصـات من راكبي
ـوجـة والسيّـمـا من مـيـلـيـشـيات ا
ـظـهر مـعروفـة تـسـعى لـلظـهـور 
قـيـادة االنـتــفـاضـة وهي الـتي لم
تــسـتــطع طــيـلــة سـنــوات االدّعـاء
بــالـتــظــاهــر الـفــئــوي الــفـارغ من
ــبــتــغى الــذي حــقـقــته حتــقــيق ا
االنــتــفــاضــة الــتــشــريــنــيــة مــنـذ

انطالقتها. 
عـادلة حـينمـا أجبر فـقد تغـيّرت ا
هذا احلراكُ الصامد أركانَ الدولة
الـعـراقـيــة بـرئـاسـاتـهـا األربع كي
تـقــدم شــيـئًــا مــهـمًــا من تــنـازالت
ـشـروعــة الـتي نـادى لـلــمـطــالب ا
ومــــازال يــــنـــادي بــــهــــا شــــبـــاب
االنـــتـــفــاضـــة األبـــطــال بـــصــدور
مــــفــــتــــوحـــة ضــــدّ قــــوى الــــشـــرّ
الالوطنية التي تسعى لتخوينهم
و اتـهــامـهم  بـالـعـمــالـة لألجـنـبي
حينًا وتركيـعهم وتهديدهم حينًا
آخر بأدوات مُسخـية غير شريفة
ــمــاطــلـــة والــتــســويف في أو بــا
ـطــالب كـمــا يـتــضح هـذه األيـام ا
التي تشهد تصـعيدًا متزايدًا على
أرض الـــــعــــــراق بـــــ دولـــــتـــــ
طــامــعــتــ بــالــبالد تــتــحــاربــان
بـأدوات يـؤدي أدوارهـا بـالـوكـالـة
أحــزاب ومــيــلــيـشــيــات طــائــفــيـة
ورمـــوز مــعــلـــومــة في بـــعــضــهــا
ومجهـولة في بعضـها اآلخر لكنّ
جــمـــيــعـــهـــا تــشـــتــرك في صـــفــة

احلماقة السياسية.
ـهمّ في احملــصّـلـة أن يــسـتـعـاد ا
شيء من ثقـة مفقـودة ب الشعب
اسكـة ألدوات القوة والسـلطـات ا
ال واجلاه وصوالً لـبناء عراقٍ وا
جـــديـــد مـــســـتـــقل اإلرادة ولـــيس
بإبـقـائه وطـنًـا مـكـسـور األطراف
مــــســــلـــــوب اإلرادة مــــنــــقــــوص
السيـادة غارقًا في بحـور الفساد
والــتــراجع فــاقـدًا لألمن واإلدارة
الرشيدة. ولعلّ االمـتحان العسير
األخـير خـيرُ حـافز التخـاذ مواقف
وطـنـيـة صـحـيـحـة في هـذه األيـام
الــصــعــبــة عــبــر تــغــيــيــر جــذريّ
ضــروريّ يــزيح عـن الــبالد كــاهل
الـــســـنــوات الـــعـــجـــاف ويـــنـــهي
خـالفــات الــشـــركــاء ويـــخــفّف من
أوجـاع الشـعـب ومـشاكـلـه اجلـمّة
الـتي حتمـتها وفـرضتهـا العمـلية
ـبـنيـة على السـياسـيـة العـرجاء ا
التوافق واحملاصصة وباستقواء
كلّ طـرف بـطـرف خــارجيّ يـبـحث

عن مصاحله ومكاسبه.

خـــاص  هــذا الـــتــحـــول الــواضح
كــانت الـســلـطــة بـكل تــشـكـيـالتـهـا
تــنـــظــر له عــلى اســاس إمــكــانــيــة
احــتـواءه من خالل االعـتــمـاد عـلى
ــذهــبي والـــســيــطــرة الــتــفــريـق ا
الـفـوقيـة  كـمـا كانت تـعـتمـده عـبر
ـاضـيـة  ولم تـتـعـرف الــسـنـوات ا
على إن هـذا السلـوك السـياسي قد
جتــاوزه الــشـعـب  ثم إن االحـزاب
والــتـــكــتالت الـــســيـــاســيـــة كــانت
مـتـخـلـفـة عن رؤيـة الـشعـب لالمور
ولطـبيعة تـنامي الوعـي الشبابي 
ــا اوقـعــهـا بــ امــرين أولـهــمـا
حتـنطـها حـول السـلطـة ومنـافعـها
ادية  وثانيهما شعورها بالقوة ا
والـــســيـــطــرة ولم تـــدرك بــان قــوة
الشعب إذا ما اتخـذ قرار النهوض
التــسـتـطـيع أي قـوة الـوقـوف أمـام
نــهــضــته  لــذلك غــرقت في الــتــيه
ـــواقف والـــتـــحـــايل وســـلـــبـــيـــة ا

واإلذاء .
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وبــالـــرغم من مـــرورشــهـــرين عــلى
انـــتـــفـــاضـــة الـــشـــبــاب الـــعـــراقي
السلـمية  الزالت السـلطة متـخلفة
عن فـهم النـهـضة الـشـعبـية  وهي
ـــــســــؤ ولــــة حـــــصــــريـــــا عن كل ا
الــــتــــداعــــيــــات الــــتـي تــــنــــتج عن
ماطلة تارة والتخويف سياسات ا
واالغــتــيــاالت واالخــتــفــاءات تـارة

اخرى .
ـرجـعـيــة الـديـنـيـة في لـقـد كــانت ا
النجف االشرف  وهذا هـو نهجها
الدائم  متفوقـة على النظام القائم
في فــهم تــنــامي الــوعي الــشـعــبي

وانـــتــفــاضــة الـــشــبــاب  وحــددت
بــاإليـــحــاء واالرشــاد والــتــوجــيــة
مـــنـــطـــلـــقـــات اخلــروج مـن االزمــة
ــشــروع الـنــهــضـة واالســتــجـابــة 
الشـبـابـيـة  عـبر اهـمـيـة اخـتـصار
الــــــــوقـت وعــــــــدم االجنـــــــــرار الى
االشــتـبــاك مع الــشــبـاب الــســلـمي
الثائر  لكن السلطة بكل عناوينها
ــسـكــة بــالــنـظــام الــفـاشل ظــلت 
ـبـني علـى مخـرجـات التـوزيـعات ا

الطائفية والعرقية .
إن الزمن الـراهن هـو زمن الشـباب
ــوحــد في كل خــارطــة الــعــراق  ا
وليس زمن الـطوائف والعـرقيات 
وهـــؤالء الـــشـــبـــاب يـــريـــد عـــراقــا
نـاهـضـا مـتـطـورا مـوحـدا  يـقـودة
ــؤمــنــ اخلــلّص مـن الــوطــنــ ا
بــحـق الــنـــاس الـــعــيـش بــكـــرامــة

وسالم.
إن الــفــاشـــلــ في إدارة الــدولــة 
يتـوجب علـيهم االسـتراحـة بعد أن
يـأخـذ الـقـضـاء دوره في مـحـاسـبة
الــــفـــاســـدين واســـتـــرداد االمـــوال
الـعـامـة خلـزيـنـة الـدولـة  وان هذا
األمــر ســيــعـطي لــلــشــبـاب مــهــمـة
شاركة وصنع الـقرار  فبعد هذه ا
االنـتفـاضة الرائـعة الـتي لم يـشهد
مثل اصـرارها وسـلميـتهـا التاريخ
الـعــراقي احلـديث  لم يــعـد فــيـهـا
مــكـانــا لـدولــة الـنــهـوض الــقـادمـة

للفاسدين والفاشل . 
ــكن الــتـأكــيـد لــكل الـدول وبـذلك 
ـتـربـصـة بـالـعـراق  بـأن الـعـراق ا
لــشـعـبـة  ولم ولن يـكـون أداة بـيـد
جــهـات نــقل االزمــات والـتــدمــيـر 

وجـــمــــيـع الـــقــــوى أن تــــدرك بـــأن
لـلـعـراق خـصوصـيـتـه  ولـلـشـباب
ـنـتـفض التـعـبـير االكـيـد عن هذه ا
اخلــصـوصــيـة  لــقــد راهـنــوا بـأن
ــنـطــقـة الــشــبـاب ســيـقــتـحــمـون ا
اخلضـراء  ولكن رهـاناتـهم خابت
وقف الشبابي واضح بأن  فكان ا
مـطالـبـهم تتـعـدى من حيث الـهدف
ـنطـقة  بل تـشمل والـغايـات تلك ا
الــــعـــراق كــــله  ولـــيـس بـــواردهم
ـنطـقة االشـتبـاك أو الزحف نـحو ا
اخلضراء  بل إن سـلميـتهم تشمل
الــعــراق كــله  وبــهــذه الــســلــمــيـة
ـدركـة حلـقــوق الـشـعب الـواعـيــة ا
يــــتــــحـــقـق االنــــتــــصــــار  فــــهـــذه
ـنـتـفض  خـصـوصــيـة الـعـراقـي ا
ـتربـصـ بـالـعراق فـعـلى جـمـيع ا
فـــــهـم واقع واهــــــداف اجملـــــتــــــمع
الــعـراقي عــمـومــا والــشـبــاب عـلى
وجـه اخلــصــوص  فـــقــد ولت الى
غــــيــــر رجـــعــــة الـــرهــــانــــات عـــلى

الــصــراعـات الــطــائــفـيــة  كــمـا 
االجـــهـــاز عـــلى اخـــطـــر مـــشـــروع
سيـاسي ارهابي اسـتهـدف العراق
 وان احـــداث الـــوثـــبـــة والـــســـنك
وكربالء والـنجف تعـبير أكـيد على
ضعـف السلـطة وعـدم استـجابـتها
لـلـمــطـالب الـشـعـبــيـة وانـشـغـالـهـا
ـا زاد من بــهــمـومــهــا اخلــاصــة 
ـنـتـفـضـ ـنـدسـ ضـد ا افـعـال ا
الـــســلـــمــيـــ  ولــكـن رغم كل ذلك
الــشـعب مــاض بــثــورته وحتــقـيق
الـنـصـر عـلى الـفاسـدين والـسـلـطة
الـــفــاشـــلــة  وبـــالــشـــعب الــثـــائــر
ستموت حتماً مشاريع التقسيم .
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