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ـطـعم بـ عـنـاوين بـغـداد  (رواد) سـاحـة الـتـحـريـر  وا
نطقة اخلضراء  التركي  او  ساحة الوثبة او (رواد) ا
تنبي  او او ب رواد مقهيي حافظ والشابندر بشارع ا
عـلى طاولـة مـجـلس النـواب  او طـاولة مـجـلس الوزراء 

وال استثني رئاسة اجلمهورية .
في سـاحات مـدن عراقـية اخـرى  النـاصريـة  البـصرة
السماوة الديوانية احللة كربالء  النجف  في كل هذه
ــا عــلى طـاوالت ــواقع  وفي مــحــافـظــات اخـرى  ور ا
الـــعــديــد مـن االســر الــعـــراقــيــة  هـــنــاك خالفـــات عــلى
االولـــويـــات  هـــذه لـــيـــست عالمـــات تـــنـــوع مـــحـــســوب
كن ان تـتـسلح ومـضمـون  وهـذه ليـست وجـهات نـظـر 
بالـنباهـة الوطنـية الالزمـة وتضع حدا لالسـتهانـة بالوقت
وثــقل االنــتـــظــارات الــســائــبـــة  وهــذه ايــضــا ومن ذات
الـتـشـخـيص حتـجب فـرص حـلول  انـهـا مـجـرد نـكـايات

ضد الشراكة الوطنية.
هـل ادلـكم عـلى عــيـنـات من هــؤالء  حـسـنــاً  عـلـيـكم ان
تـتـبـصـروا في مـشـاهـد عراقـيـ ادمـنـوا االسـتـمـتاع في
(منتـجعات) ارائـهم منغلـق علـيها معـتبرين مـالديهم هو
نقذ  االحسن  االجمل  وما عداه ال يستحق التجول ا
بل ال يــســـتــحق الــنـــظــر الــيـه  يــرفــضــون في ارجـــائه 
ــارسـوا امــكــانــيــة االصــغــاء لــطــروحـات بــإصــرار ان 
كن ان ـرونــــــة ومـا  االخـرين  بل لم يـجـربوا فـرص ا
تـأتي به من حـلول  مـلـوح بـالـويل والثـبــــــور على من
هم اخـتــصــاصـيــون في تــعــلـيب يـتــجــاوز عــلى ارائـهـم 
ـا يــقــــــومـون به ـطـلــقـة  انـفـســهم مـعــطـ االرجـحـيــة ا
مسـتنـسخـ متالزمـة سيـدة حولت نـكديـتهـا من زوجـها
ــر الــذي تـــوفــاه االجل الـى جــيــرانـــهــا  والـى كل من 
بــالــشــارع ويــرتــكب (خــطــأ) الــتــــــطــلع الـى مــنــزلــهـا 
فـعـــــنـدهـا تـتـوفـر احـتـمـالــيـة ان تـتـــــهـمه بـالـتـخـــــطـيط

لسرقتها.
ـزيـد من االقـفـال لــقـد ادمـنت تـلك الــسـيـدة عـلى شــراء ا
حتت تــأثـــيــر خـــوف ال مــبـــرر له  حـــتى ان بــائع ادوات
مـنـزلـيـة يـحـجـز لـهـا قـفالً او قـفـلـ من كل وجـبـة اقـفـال
يجلبها و فق اتفـاق بينهما وهكذا صـارت هوايتها اقتناء
ـطـاف ان تمـوت وسط مـنزلـها االقـفال وقـد انـتهى بـها ا
فـأضـطــر اجلـيـران الى اخــبـار الـشــرطـة بـعــد ايـام عـلى
رحيـلهـا واستـعانت الـشرطـة باخـتصـاصي لفـتح االقفال
تعفنة وبنسخة اخرى  فوجدوا الديدان تنهش جثتهـا ا
هـنـاك ســيـاسـيـون اسـتـنـسـخـوا وبـأقـفـال من نـوع اخـر 
ألنفسهم عادة الغراب الذي يستجيب لغريزته في النعيق
بـدون سبب واالرنب الـذي يـعتـقـد انه البد ان يـفـوز على
الـسـلـحـفـاة في اجلـري والـسـارق الـذي يـقـنع نـفـسه انه
اذكى من الـشرطـة دائمـاً وانه في مـأمن من العـقاب بل
ذاكرة مـعتقداً انه يستطيع ان تنع عن ا والطالب الذي 
ـراحل الدراسـية بـوسـيلـة الـغش االمتـحاني يـجتـاز كل ا
الــذي يـواظـب عـلــيه هــؤالء الــســيـاســيــون مــتـصــلــبـون
واربة وتتبع اخطاء االخرين فحسب متناس يعتمدون ا

ثمر ينحني .  ان الغصن ا
احلـال ايــضـاً ان ســيـاســيـ مـن هـذا الــنـوع البــد انـهم
اغبياء ألن من عالمات الـغباء العنـاد والغرور والتشبث
بالرأي وبعـيدا عن وضع قائـمة سوداء بأسـماء عراقي
واصفات اقول واحتمل مسؤولية تشخيصي ان بذات ا
كل الــسـيــاسـيــ الـذيـن مـازالــوا يـتــحـصــنـون بــالـنــزعـة
ناطـقية هم من هـذه الفئة وتسـتطيع ان جتد الطائفـية وا
بصـمات لهم في اكـثر من بـلد عـربي واحد ولك ان تضم
الى القـائمة أيـضاً آخرين من سـكنة الـصفيح الـسياسي
اخـتــصـاصــيـ في اكل مــا يـتــبـقى من فــتـات الــفـرائس

(جمع فريسة).
ان الذين ينقصـهم االنتباه الى االولويـات ال مستقبل لهم
صـاحلة مع اال بـالرجـوع الى دواخلـهم اولى خـطـوات ا
هـمة الـنفس أي الـسالم معـهـا والكف عن ادمـان تـلك ا
غـير االخالقـية بـوصف الـشاعـر الفـرنـسي هنـري ميـشو
عـنـدمـا قــال (يـجـلس صـبــاحـا ويـخـتــار احـداً  لـيـغـزوه)

ياللمهمة القذرة .
عــلى اي حـال هـنــاك مـوظـفــون ضـمن الــفـئـة االولى في
ـوقع رغم انـهم يتـصدرون الـدولة مـصـابون بـعاهـة فـقر ا
ــالــيـة ــشــهــد واغــنــيــاء جــدا بــضــخــامــة ارصــدتـهـم ا ا
ـقـبول وسـطـوتهم االداريـة ونـفـوذهم الـفائض عن احلـد ا
وتـلك الـعاهـة مـحـرك اساسي لـضـيـاع االولويـات لـديهم
انــهم مــكــبــلــون بــنــزعــة غــزو االخــر لــذلك ال خالص إال
بتسمية األمـور بوقائعها اما من الـذي ينبغي ان يضطلع
ـسـؤولـيــة اجلـسـيـمـة فـهــذا بـحـاجـة الى مـخـاض بـهـذه ا
مـجتـمـعي عسـيـر بعـيـداً عن الوصـفـات اجلاهـزة الـقائـمة
ـنظـومـة احلالـية عـلى الـصفـقات واالسـبـقيـة تـصحـيح ا
لـلــرأي الـعـام الـعـراقي كـيف الـفـرصـة الـوحـيـدة طـاولـة
كاشـفة على حوار مسـتديرة بـدون ألقاب وان حتـكمهـا ا
ـسبـقة ان يـتولى اجلـمـيع انتـزاع انفـسـهم من االحكـام ا

احد مفردات البالء الذي اصاب العراق .
ــتــلك قـائــمـة قــنــاعـات عن كل لـلــعـلـم احـد اصــدقـائي 
الـشخـصيـات التي يـعرفـها وحـ يسـتغـيب احدا مـنهم 
ينـتقص مـنه ويقـول بأصـرار مغـلق (ما تـصيـر له چارة)
دون ان يــضع بـاالعـتـبــار ان الـنـاس تـتــعـلم  وتـصـيب 
غفرة وتخطـئ  وتصحو  وتـكفر عـن اخطائهـا وتطلـب ا

بل واحيانا تعاقب انفسها.
هناك علـماء حيوان يسعون االن الى تدج للعلم ايضا 

الثعالب !!
يـقول الــله في مـــــحـكم كتـابه الـكر  ســـــورة الـكهف
اية 54) وكــان االنـسـان اكــثـر شيء جــدالً) فـلــمـاذا يـتم
اســســتــبــعـاد فــرص الــتــــــوبــة واالنــصــــــيــاع لــلـتــوجه

الصحيح.
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بغداد لــســـبب مــا فــإن لـــغــة الـــتــخــاطب
تتـعطل. وما يـنطبق عـلى الشرائح
َن فـــيــهم الـــعـــاديــة مـن الــنـــاس 
ــراقــد ديــنــيــة في الــزوار الــعــرب 
إيران ينطبق على اإليراني الذين
يـزورون بـ احلـ واآلخـر لـبـنـان
وهم قــــلــــة في أي حــــال قــــيــــاســـاً
. هــنـا يـجـوز بـالـزوار الــلـبـنــانـيـ
تـسـجيل نـقطـة نظـام خالصتـها أن
عــــلى أهل الــــنـــظــــام اإليـــراني إذا
كانـوا يـرومـون حضـوراً عـربـياً أن
يـتـعـلـمـوا لـغـة الـضـاد والـتخـاطب
بــهـا مـع أطــيـافــهـم الـعــرب وخالل
لـقـاءاتـهم الـرسـمـيـة مع مـسـؤول

في الدول العربية. 
وأمــا إذا كــان بــعض هــؤالء يــتـقن
الـلـغـة الــتي نـزل الـوحي بـهـا عـلى
الــنـبي الـعـربي لـكــنـهم يـتـعـمـدون
فـقط الــتـخـاطب بـالـفـارسـيـة وتـرْك
التـرجمـان يـترجم فـتـلك من جمـلة
األوزار الـتي تـتـسم بـالـتحـرش في
أحــــوال اآلخــــرين بــــالـــصــــواريخ
البـاليستيـة أحياناً وبـغليظ الكالم
دائمـاً فـضالً عن أنـها تـعـتمـد لـغة
ـنـدثـرة الـسـاعـيـة األمـبــراطـوريـة ا

إلى إنعاشها على لغة كتاب الله.
الـــذي يـــســـتـــوقـــفـــنـــا هي إطـاللــة
الريجاني الذي يغلب فيها الغرض
ـصـلـحي عـلى اجلـانب الـكـيـدي وا
الــــنـــخــــوي فـــضالً عـن تـــغــــيـــيب

مـــــســــاعــــدته وتــــوســـــيع هــــامش
مــشـروعه الـعــسـكـري والــسـيـاسي
ـــذهـــبي عـــلى نـــحــو مـــا إيــران وا
تـفــعل. وفي الــسـعي احملــمـود ذاك
خـــاطـــبت الـــقـــيــادة الـــســـعـــوديــة
تشابك بلغة الضاد اللبناني ا
فـــهم أبــنــاء األمــة الــعــربــيــة الــتي
ـمـلكـة عـمـودها الـفـقـري الـصلب ا
ولـم يـتم الــتـخـاطـب عـلى نــحـو مـا
حــدث في مـــنــاســـبــة "اإلنـــتــخــاءة
الالريـــجــانـــيـــة" حـــيث أن الـــزائــر
ـنـتـهـيـة اإليــراني الـرفـيع الـشــأن ا
ـان في إنتـظار واليـته رئـيسـاً للـبر
ـرشد نتـائج انتـخابـات إعـتبـرها ا
خــامــنـئي واجــبــاً ديـنــيــاً لـتــفـادي
مــــفـــاجـــآت غــــيـــر ســــارة خـــاطب
سؤول والرأي العام اللبناني ا
ـستـقوي وحـتى الـطيف الـثنـائي ا
ســيـاســيــاً وسـالحــيـاً بـه بــالــلــغـة
الــفــارسـيــة. وهــكـذا احلــال في كل
زيارة لـلمسـؤول اإليرانـي حيث
ـترجم من الـفارسيـة إلى العـربية ا
دائم احلـضـور بـرفـقـة كل مـسـؤول

زائر.
لن نتوقف كثيراً عند هذه الظاهرة
رغم غرابتها كـون الطيف اللبناني
احملـــلق في فـــضــاء اجلـــمــهـــوريــة
اإلسـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة يـــتـــبــادل
الـتخـاطب مع الـطـيف اإليراني عن
ـتـرجم طـريق مـتـرجم وإذا غـاب ا

موجبـات إعتمـاد األصول والقراءة
ـزاج الـرأي الـعام في ـوضـوعـية  ا

ُزارة.  الدولة ا
وهــنــا يــجـــوز الــقــول إنه إذا كــان
الـطـيف اإليـراني الـهوى في لـبـنان
وإمــســاكه بــالــكــفــة الــراجـحــة من
يزان السياسي حكومة وسياسة ا
خـارجيـة هـو السـبب الرئـيسي في
الــــتـــــردد الــــدولـي واخلــــلـــــيــــجي
للمساعدة فإن الزيارة الالريجانية
تـكــتـسب في هــذه احلـال شـكل مَن
يـريـد زيادة تـعـقـيـد األمـور وإبـعاد
ــســانــدة اخلــلــيــجــيـة إمــكــانــيـة ا
والــدولــيـة لــلـبــنــان ولـيس إصالح
. والـبــ هــنـا هــو تـرك ذات الــبــ
احلديقة اللبنانية دائمة اإلخضرار

هادئة تنعم باإلستقرار. 
ومـــثل هـــذا الـــشـــعــور قـــائـم لــدى
ـا تـسـاءلوا: الـلـبنـانـيـ الذيـن طا
أليـست احلال التي يـعيشهـا لبنان
ن يــتــحــمل وزر خـــيــر مــنــاســبــة 
تعقيد األمور وإلى درجة التعطيل
ـــؤذي. بل لـــكي يـــصـــحح فِـــعْـــله ا
زيـادة في الــتـوضـيح ألــيس حـريـاً
بـــأهل احلُـــكْم اإليـــراني إذا هم في
ـسـار صـدد تــصـحـيح جــانب من ا
إبالغ الطرف اللبناني الذي يترجم
تكـلـيـفاً مـضـام اإلرادة اإليـرانـية
بـــأن عــلـــيه أن يـــقــلب الـــصــفـــحــة
ــســتـفــزة فـي كــتــاب الــســيــاسـة ا
وقف الـلبـنانـية وبـذلك يلقـى هذا ا
الـــقــــبــــول من أطــــيــــاف الـــشــــعب
الـلبـناني وكـذلك من أطراف عـربية
ودولـــيـــة تــريـــد مـــداواة لـــلـــجــرح
الــلـبـنــاني الـذي يـنــزف. لـكن الـذي
حــدث هــو أن أهل احلُــكْم الــثـوري
في إيران أرسلوا من يقول بصيغة
تـتسم بـاحلذاقـة ما من شـأنه ليس
ـا يؤكد فـقط يلـقى اإلستـغراب وإ
ــــرشــــد واحلـــرس هي أن إيـــران ا
ـــزيــد من ضــمـــنـــاً مع ســـيــاســـة ا
الــتـعــقـيــد مــا دامت تـغــطي عــقـدة
ـسـار الـذي يـتـيح اجملال تـعطـيل ا
ــتـدرج بـاإلعالن أمـام االســتـقـرار ا
ـســاعـدة لـبـنـان في عن رغــبـتـهـا 
ــالـيـة واإلقــتـصـاديـة من مــحـنـته ا
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جـهـة ومـحـنـة الــتـفـرد بـالـسـيـاسـة
الـعـامة لـلـدولـة داخـليـاً وخـارجـياً.
وحـيث أن الـلـبـنـاني يـتـابع مـا هو
حــــــاصل فـي إيــــــران مـــــنــــــذ ثالث
تاعب سنوات وكـيف أنها مثـقلة 
مـالـية نـتـيـجة الـعـقـوبات الـدولـية
األمـيركـيـة بـشـكل خـاص من جـهة
ونــتـيــجـة إنــفـاقــهــا الـســخي عـلى
أذرعـها اخلـارجـيـة الـتي تنـفـذ لـها
بعض روافـد مشـروعهـا فإنه ال بد
ــاذا ســتــســاعــد إيــران تــســاءل: 
وهـذه حـالـهــا. وحـتى إذا سـاعـدت

فأين ستمطر غيمتها. 
واألهم من ذلـك هـو أن مَن يـريـد أن
يــسـاعــد أخـاً فـي مـحــنـة ال "يـؤذن"
ــا يــعــتــمــد ــســاعـــدة وإ لــهــذه ا
األصـــول. ولــنــا كـــحُــسْـن تــصــرُّف
مـلكة ولـلحـكم اإليراني ما تـفعـله ا
الـعــربـيـة الـســعـوديـة وبـعض دول
اخلـــلــيـج في مـــثل حـــدوث أزمــات
تواجه بـعض األشقاء الـعرب. إنها
ـنــاشـدة لــلـمــسـاعـدة. ال تــنـتـظــر ا
تــبـــادر بــوضع وديـــعــة ثم إرســال
مـبالـغ تفي بـعالج أولي في احلـالة
ــســتــجــدة. هــذا حـدث الــطــارئــة ا
مراراً مع لبنان إلى أن نشأ فيه من
يـــعــطل هـــذه الــنــخـــوة في ســاعــة
الـشــدة. وهــذا حـصل مع أكــثـر من
دولة عربية أحدثها السودان حيث
ــســانـدة عــفــويــة ومــكَّـنت كــانت ا
الـظـروف الـتي إسـتـجـدت من أن ال

تنتكس. 
ـســانـدات ال وجـود وفي كل هـذه ا
درب للسالح وال للصواريخ وال ا
ـــؤذي... نـــاهــيـــكم عــلـى الــعـــمل ا
بالكالم اجلارح. وحتى إذا إرتبكت
أحـــوال شــعـب من تــأثـــيـــر حــجب
ـيـاً كمـا حدث مـسـاعدات مـقررة أ
مـــراراً بـــالــــنـــســـبـــة إلى الـــشـــعب
الفلسطـيني وإنعكس احلجب على
ـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــإن ـــدارس وا ا
مـــعــاجلـــة فــوريـــة تــتـم من جــانب
ـــمـــلـــكـــة وبـــعض دول اخلـــلـــيج ا
ــا لم وبـــحــيث يـــبــدو األمــر وكـــأ
يـــــحـــــدث احلـــــجـب. وكل ذلك دون
إعـالء الــــــصــــــوت واإلكــــــثــــــار من

التصريحات في هذا الشأن.
ـنـزهـة ـسـانـدة ا تـلك هي أصـول ا
عـن الـشــروط والــتـبــاهي بــهـا. من
ـسـاندة يـفـعـلـهـا في مـنأى يـهـمه ا
عن اإلعالن اإلســـتــــعـــراضي. لـــكن
ـســؤول اإليـراني الـرفــيع الـشـأن ا
ـا ليس جـاء زائـراً ونفـسه أمَّـارة 
يــخــدم االســتــقــرار الــذي يــنــشــده
الــلـبـنــانـيـون أمـالً بـإصالح احلـال
وجتاوُز محنة هناك يد إيرانية في
مــســبـبــاتــهـا ولــيس مــجــرد ثالثـة
أصابع رئـاسـيـة. وعـنـد التـأمل في
أجواء رافـقت الزيـارة الالريجـانية
ثال ال احلصر ومنها على سـبيل ا
رفْع تــمـثـال قـاسم ســلـيـمـاني مـاداً
ــــنــــاه فـي إجتــــاه فــــلــــســــطــــ
وبتصمـيم شبيه من حيث اإلرتفاع
ـــمــدودة والـــتـــصـــويب والـــذراع ا
بـتــمــثــال لـلــصــهـيــوني هــيــرتـزل
ومالحـــظــة كــثـــيــريـن كــيف أن كال
الـــتــــمـــثـــالــــ رُفـــعــــا عـــلى أرض
اآلخـرين تــمـثــال سـلــيـمــاني عـلى
أرض لبنانية وتـمثال هيرتزل على
أرض فلسطـينية.. إننـا عند التأمل
في عـــدم إســـتــــحـــســـان رفْع هـــذه
الـتمـاثيل الـتي ينـطبق عـلى تـمثال
اً فـتـوى خمـينـية سلـيمـاني حتـر
في شـأن الـتـمـاثـيل ثم اإلكـثـار من
"الــــبــــوســــتــــرات" في شــــوارع من
الــعــاصــمــة بـيــروت وعــلى طــريق
مــطــارهــا وكــذلك بــعض الــبــلـدات
الــلـبــنـانــيــة وتـمــثل صــورة قـاسم
ســلــيــمــاني وعــبــارة "دام رعــبــكم"
والترويج حتت شـعار "أنت تدعم..
أنـت تـقــاوم" في مــدارس بـعــضــهـا
تـــضم أطـــفــاالً دون الـــعـــاشــرة من
العمر لتـدعيم "حزب الله" مالياً في
مواجهة األزمة التي يعيشها لبنان
كـمـا إيـران وذلك بـالـطـلب من ذوي
الـتالمــذة صـغـاراً وكـبـاراً الـكـتـابـة
عـــلـى أوراق رقم هـــاتـف األهل إلى
ـبـلغ جـانب إسـم الـداعم وقـيــمـة ا
فـإنـنا نـرى أن الريـجاني إفـتـقد في
زيــارته األصــول قـوالً وفــعالً وأنه
ــا لـيـصـرح لم يـأت لــيـطـفىء.. وإ

ا يُبقي اللهب على حاله.

عندما أخذ الـوعي اللبناني إغفاءة
طــويــلـــة في الــنــصـف الــثــاني من
الــســبــعــيـنــات ولم يُــجْــدِ جتــاوبـاً
النـصح السـعودي بـأن يشق الذين
ـعــنـون جـوالت مـن أبـشع أنـواع
ذهـبي ـيـلـيـشـيـاوي ا اإلحـتـراب ا
الـطــريق نـحــو الـتــهـدئــة وإفـسـاح
اجملـــال أمــام الـــتالقي والـــتـــفــاهم
ــمــلــكـة بــالــتي هي أحــسـن فــإن ا
الـعربـية الـسعـودية لم تـترك لـبنان
ـفـجـعـة فـنشط الـعـرب على حـاله ا
رمـز دبـلـومـاسيـتـهـا األمـيـر سـعود
الـفيـصل سـعـيـاً عربـيـًا ودولـياً في
سـبـيـل تـنـفـيـذ تـوجـيـهـات الـقـيادة
ـملـكة بأن ـحبـة شعب ا ـعزَّزة  ا
عنى أن يتم تدارُك مـا هو أعظم 
ال تــتـهــاوى الـصــيـغــة الـلــبـنــانـيـة
بـتـهـاوي الـشرعـيـة ثم ال يـبـقى من
هـذا الوطن الـصغـير سـوء اإلندثار
بـالـتـدرج. وإنتـهت جـوالت الـسعي
إلى "إتــفـــاق الــطـــائف" الــذي بــات
احلـاضن لـلـدسـتـور الـلـبـنـاني يـرد

عنه محاوالت التنقيح والتعديل.
ـملـكـة في إنـطالق سـعـيـها كـانت ا
احملـمــود مـعـنــيـة بـلــبـنـان الــكـيـان
ــســتــقـل والــشــعب بــكل أطــيــافه ا
إنطالقاً من أنها تـنشد اخلير لهذه
األطيـاف ولـيس لـها حـزبـهـا الذي
يـبـغي هـيـمـنـة ويـسـعى إلخـتـصـار
الــــدولــــة فـي مــــشــــروعـه وتــــريــــد
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الــتي يــفــرضــهـا عــلــيــهم شــخـوصُ
ـرأى ومسمع من اجملتمع السلطة 
ـتــفـرّج خــجالً. وعـلى هـذا الـدولي ا
األخــيــر أن يــعي حــقــيــقــة اجملـتــمع
العراقي في طـباعه وثوراته: متـقلّبًا
في عــواطـــفه ثــائــرًا في عــنــفــوانه
مـــثــابــرًا فـي جــبــروتـه صــابــرًا في
نـكبـاته جريـئًا في خـطواته كـاسرًا
في ردّه مــضـحــيًــا بـدمــائه من أجل
رفــعـة بـلـده وكــرامـته وحـبه لألرض
وخضرتها وإبـاء نفسه ومَن يتعلّق
بـــهـــا من أهلٍ ومـــحـــبـــ وأولـــيـــاء

 . صاحل
شهد السياسيّ تقييم خلطورة ا
مـن هـنـا كـان يــنـبـغي أن تـعي األ
ـتفرّجـة على ما والشـعوب والدول ا
يــجــري من جــرائم في الــعـراق ومن
عـدم اسـتـقرار بـسـبب هـزالة الـنـظام
الــســيـاسـي الـقــائم وأن تــقف عــلى
عضـلة الـتي حتوّلت حـقيـقة حجـم ا
إلى أزمة جدلية غير قابلة التفاوض
ــســتـــقــبل إال في ــصـــيــر وا عــلى ا
احلوار اجلادّ البنّاء الذي يتيح فقط
لـتـغيـيـر سـلسٍ في تـسـلـيم الـسـلـطة
إلى ثـوار االنـتـفـاضة الـوطـنـية وفق
مقايـيس يتم االتفاق عـليها من دون
إراقــة دمـاء إضـافـيـة وحـقـنًـا ألرواح
زُهـقت ظـلـمًـا وقهـرًا. فال مـجـال بـعد
وال مــتـسع لـلـكالم عن مـفـاوضـات ال
تــأخــذ بـنــظــر االعــتــبــار الــصــحـوة
الـــوطـــنـــيـــة اجلـــارفـــة لـــكـل فـــســاد
ـنـصـرمـة الـسـنـوات الـست عـشـرة ا
ـشروعـة التي شـرعنـها ومـطالـبهـا ا
نتـفض ورسّخَ لها العقالء الشارع ا
بـسـلـميّـتـهم وحكـمـتهم في مـواجـهة
طاغوت السلـطة وأذيالها ورموزها
بـاسـتـثـناء الـشـرفـاء فـيهـم من الذين
آثــروا الــنــأي بـــالــنــفـس والــصــمت
العتـبارات معـينة تـفرضهـا الظروف
زمـانًـا ومـكـانًــا ووظـيـفـةً ومـا سـوى
ذلك. وكــــــان عـــــلـى هـــــذه الــــــقـــــوى
اخلارجية أن تكـون مؤثرة أكثر وأن
تــصـطفّ كــلّـًيــا مع رغــبـات الــشـعب
ــشـروعــة ال أن تــتــفـرّج ومــطــالــبه ا
وتـسوّف وتـماطـلَ كمـا تفـعل أحزاب
الـسـلـطـة ومـثـلُـهـا الـسـلـطـاتُ األربع
ومَن يـــوالــيـــهــا في الـــشــكل واألداء
ـــنـــفـــعــة. ولـــعـلَّ من نـــتـــاج هــذا وا
طالب ماطلـة وجتاهل ا التخـبّط وا
وعـدم اإلقـدام عــلى اتـخــاذ خـطـوات
وإجـــراءات دولـــيـــة صـــارمـــة بـــحق
طـغـيـان أحـزاب السـلـطـة وشـخوص
الـدولـة الـعـمــيـقـة مـا صـار وحـصل
بتـكليف رئـيس وزراء جدليّ بـتحمّل
أعـباء احلـكـومة الـقـادمة خـارجًا عن
إرادة احملــتـجـ الــذين سـبــــق وأن
أعـــربــوا لــرئــيس اجلـــمــهــوريــة عن
ـقــبـول تــواصـيــفـهم لــلـشـــــــخص ا

وطنيًا. لكنه خذلهم هو اآلخر! 
أمّـا على الـصعـيد احملـليّ فمـا تزال
الكتل السياسـية واألحزاب الرئيسة
مـتـمسـكـة بـحـصصـهـا الـعـنكـبـوتـية
وإقطاعـياتها التـي تدرّ ذهبًا وعسالً
ونـــــفـــــوذًا ضــــاربـــــةً كـــــشــــحًـــــا كلَّ
االعــتــبـارات الــوطـنــيــة واخلـســائـر
الـــبــشـــريــة فـي صــفـــوف الــشـــبــاب
ـــنـــتـــفض الـــرافض لـــكـلّ أشـــكــال ا
ـتـصـدّي ـالي وا الـفـسـاد اإلداري وا
ـستـخـفّ لـنـاهبي ثـروات الـبالد وا
بـالـعـبـاد وحـقوقـهم. وال نـيـة لـهؤالء

كـمـا يـبدو لـتـغيـيـر هذا الـنـهج الذي
دمّــــر الـــــوطـن وفــــسـخ نـــــســــيـــــجه
االجتماعي وجـعله أسيرًا مـستباحًا
لــــكـلّ مَن هبَّ ودبَّ مـن دول اجلـــوار
والــــعـــــالـم نــــاهـــــيـك عن ســـــطــــوة
سـلحـة التي تـعيث في اجلـماعـات ا
أرض األنـبــاء والـصــاحلـ فــسـادًا
دولةً عـميقـة داخل دولة هزيـلة ليس
ـصاف لـديـها من مـقـوّماتٍ تـرفـعهـا 
ـتـقدّم. فـمـازال الـعراق دول الـعـالم ا
يـقـف في آخـر صــفــوف دول الــعـالم
تـــخــلّــفًــا في الــتــنــمــيــة والــتــعــلــيم
والــتــربـــيــة واخلــدمـــات واجملــتــمع
والــتـقـيـيـم األدبي واألخالقي ألـلّـهمّ
إال بـتــقـدّمه عــلى غـيــره في صـنـوف
الـفـسـاد والـرشى وتـرويج اخملدرات
ـــمـــنــــوعـــات والــــقـــتل والــــقـــمع وا

والترويع.
ا قـاله أياد وأخلـص باالسـتشهـاد 
عـالوي الــــــــشــــــــريك األصــــــــيـل في
ـتــعـاقـبـة وأول رئـيس احلـكـومـات ا
لـلـوزراء بـعـد االحـتالل وزعـيم كـتـلة
نـتفـض جـهرًا ومن مـهمّـة ناصـرَ ا
دون مــجـــامــلــة واتـــهم عـــلــنًــا دوالً
ومـــنـــظــمـــات وحـــكــومـــة تـــصــريف
األعـمال احلـاليـة وأجهـزتهـا األمنـية
بــــالـــقــــول: "إنّ صـــمـت احلـــكــــومـــة
وأجهـزتها األمـنيـة عمّا يـجري بحق
ـتـظاهـرين وعـدم حتـركهـا إليـقافه ا
يـــؤكـــد ضـــلـــوعـــهـــا أو تـــواطـــؤهـــا
ساءلة وموافقتها ولن يعفيها من ا
الـقـانــونـيـة كـمـا أنّ تــكـلـيف رئـيس
وزراء بــعــيــدًا عن اجلــمـاهــيــر غــيـر
صـــحــيـح وبــتـــأيـــيــد مـن جــهـــتــ
سياسيت ال تـمثالن العراق جميعًا
بل جـهـات مـســلـحـة وأن احلـكـومـة
ثلون ومجلس النواب احلاليّ ال 
تظاهرون هم الشعب العـراقي بل ا
ــــثــــلـــة اال ــــثــــلــــوه وأنّ  مَـن 
ـتحـدة بـالـعـراق جـيـنـ هـيـنيس ا
بالسخارت ال تفعـل وال تعني شيئا
وهـي تــعــمـل اآلن لــلــحـــصــول عــلى
مــنـصب رئـيـس الـوزراء في بالدهـا
تـكل على رب هولنـدا".  أمّا نحن ا
ـا ـؤمـنـ  الـسـمـاوات واألرض وا
ستـمـطره عـلـيـنا الـسـماء وجنـومُـها
من فرحة الـبشرى الـكبرى ومن فرَج
ورحمـة طالَ انتـظارُهـما فجلُّ أمـلنا
وعـظـيم سـرورنـا أن نـضـمُّـهـمـا مـعًا
إلى مـا يـنتـظـره الشـرفـاء في الوطن
ـة شــبـان وخـارجه من ثــبـات وعــز
االنتـفـاضـة التـشـريـنيـة في وقـفـتهم
الـوطـنـيـة كي نـشـهـد جـمـيـعًا لـلـحقّ
ونـبــصـر الـنــورَ الـصــريح في عـراق
جديد منفتح ومختلف ح تتحقق
احلـــريــة الـــديــنـــيــة واجملـــتــمـــعــيــة
وتنتصر حريـة التعبير والرأي على
جــــبــــروت الـــقــــمـع والــــتـــهــــمــــيش
والـــــــــتــــــــرويـع ويــــــــحـلّ الــــــــسالم
واالســـــتـــــقــــرار فـي ربــــوع الـــــوطن
اجلريح بدل قرقعة السالح واحلرب
بــاإلنــابــة وعــوض نــفــاق الــســاســة
ـتـســربـلـ بـالــدين ودجـالـيه من وا
أرباب صفقات الـفساد. ومهما طغى
الـطـغـاة واستـبـدّ العـتـاة ف"الكـلـمة
ــا األخــيــرة لن تـــكــون لــلـــمــوت إ
رجع للـسالم وللـحياة" كـما قالـها ا
ــســيـــحي الــوطــني رأس الـــديــنيّ ا
الكـنيسة الـكلدانيـة غبطة الـبطريرك

لويس ساكو.

لـــتـــشــمـل طــبـــقـــات الــشـــعب كـــافــة
ولـــيــلــتــحـق بــصــفــوفـــهــا نــقــابــات
واحتــادات ومــنـظــمــات وجـمــاهــيـر
ستويات حتى طالبية من مختلف ا
شـــــمـــــلـت إضـــــرابـــــات عن الـــــدوام
واعــتــصــامـات شــعــبـيــة وخــطـوات
ــنـع احلــركــة وصــدّ تــصــعـــيــديــة 
االنتظام في الدوام حتى الساعة.  
إالّ أنّ ما يُؤخـذ على مواقف اخلارج
من هــــذه اجلــــهــــات ســــواءً كــــانت
حـــكـــومــــيـــة أو دبـــلــــومـــاســـيـــة أو
"مـــنـــظـــمـــاتــــيـــة" أنـــهـــا ال تـــخـــفي
مــجــامالتــهــا لــلــحــكــومــة الــنــافــذة
ـؤثـرين في سـيـاسـة وشـخـوصـهـا ا
النـظام ومن ثمّ نفـاقها الطـبيعي في
مواجـهة الطـرف اآلخر حـتى لو كان
قـهورة ذلك عـلى حسـاب الـشعـوب ا
ودمــاء أبــنــائـهــا كــمـا يــجــري هـذه
األيـام في ســاحـات الــتـظـاهــر حـيث
ـتــظـاهـرون بـدمٍ بـارد سـواءً يُـقـتل ا
بـأدوات الـدولـة وسـلــطـتـهـا أو عـلى
أيـدي مـيلـيشـيات الـسـلطـة وذيولـها
في الـــدولــــة الـــعــــمـــيــــقـــة مـن قـــبل
اخلارجـ عن الـسيـطرة. وقـد يكون
ذلك مـــنـــطـــقــــيًـــا من وجـــهـــة نـــظـــر
دبــلــومــاســـيــة بــحــتــة تالفــيًــا أليــة
مــنــغــصــات ســيــاســيــة ودولــيـة أو
حتـاشيًـا لـفـقـدان مـصالـح متـغـلـغـلة
بـ أطـراف الـسـلـطـة وجـهـات تـقف
ــواقـف اجملــامــلــة وراء مــثـل هــذه ا
ّـا ال شكّ فـيه ـتـخــاذلـة. ولـكـنْ  وا
أيضًا أن استقرار الوضع السياسي
وسالمـة أرض الـعـراق الـذي يـعـتـبر
حـلـقـة الوصـل ب الـشـرق والـغرب
يــنــبــغي أن تــشـكّـلَ أيـضًــا عــنــاصـر
أساسية في سياسة الدول اإلقليمية
تـحدة والـدولـية ومـنـها الـواليـات ا
الــراعي الــســيــاسـيّ األول لــلــنــظـام
الطائفي الفـاشل القائم منذ احتالله
لـلـبالد واســتـقـدامه شــخـوصًـا غـيـر
جـديـرين بـاحلكـم قدمـوا عـلى ظـهور
دبـابـاته في 2003. ولـعـلَّ من جـمـلـة
مــا تُـــؤخــذ عــلـــيه أمــريـــكــا أيــضًــا
رعـايـتُـهـا ألشـكـالٍ من اإلرهـاب الـذي
ضـرب الـبالد وآذى العـبـاد وجعـلـها
أســيـرة اخلــراب والــدمــار وأشــكـال
الـفـســاد بـهـدف إبـقــاء الـعـراق بـلـدًا
ذلـيـلًـا خـانـعًــا غـيـر مـسـتــقـر تـلـبـيـة
صالح خملططات شيطانية وتأمينًا 
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ــســتــجــدّات والــقـراءات في ضــوء ا
الـــقـــائـــمـــة حــــول الـــوضع احلـــالي
شهد السـياسي بالعموم نالحظ وا
ونــــقــــرأ ونــــســــمع ونـــــطّــــلع عــــلى
تــصـريــحـات دبــلـومــاسـيــة رسـمــيـة
وشـخـصـيـة حتــمل في مـضـامـيـنـهـا
شـهـادات إدانـة واسـتـنـكـار بـحـق ما

ّن أصــبـــحــوا الـــســلـــطــة ذاتـــهـــا 
يــدركـون في الــســرّ والـعــلن تــعـاظم
النقمة على أحزاب الـسلطة الفاشلة
مـــــنــــذ 2003 والـــــذين أيـــــدوا هــــذه
احلقـيقـة الصـارخة في "مـصارحات"
جـماهـيـريـة وحـزبـيـة في مـنـاسـبات
عديدة فـوجدوا أنفـسهم ب نارين
نار اخلشـية من غدر مـحتمل من أية
جـــهــــة أو شــــخصٍ مـــنــــدسّ ونـــار
الــــصـــــمت والـــــســــكـــــوت عن احلق
والـوقــوع الحـقًـا بــدمـغـة الــشـيـطـان
األخـرس السـاكت عن الـظلـم والقـهر
والنفاق. وفي هذا قصاص أدبيٌّ من
لـدن الـسـماء الـعـادلـة وآخَر طـبـيعيٌّ
ــقــهــورين حــ ــظــلــومــ وا مـن ا
يــكــتــشـــفــون احلــقــائق ويــعــلــنــون
ـسـتـور ويـفـضـحـون مـا في أسرار ا
ـواربـ ُــجـالـســ وا الـغــافـلـ وا
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فـي الـشـأن ذاته ولـكـن عـلى صـعـيـد
اخـــتالف الــرؤى أو تـــطــابـــقــهــا في
ـواقف الـدولـيـة الـتي تـعـبّـر عـنـهـا ا
دول ومــــــنــــــظــــــمــــــات وشــــــعــــــوب
وشــــــخـــــصـــــيـــــات مـــــرمـــــوقـــــة في
مــجــتــمـعــاتــهــا ال أعــتــقــد بــوجـود
تـنــاقــضـات أو اعــتـراضــات إزاء مـا
يـجـري في الـبالد وبـوصـفـهـا مـجرّد
زوبـعـة في فـنـجـان أو مـجـرّد حـركـة
صبيانية أبطالُها شباب ثائر باحث
عن مـكاسب أو مـنـاصب أو وظائف
كــــمـــــا أُشــــيع فـي أوســــاط أحــــزاب
الـسلـطة احلـاكـمة. فـما كـان من هذه
األخــيـرة إالّ أن اســتــعــجــلت األمـور
واتــــخــــذت قــــرارات فـــوريــــة غــــيـــر
مدروسة ينـقصها التـخطيط احلكيم
واالستراتـيجية في الـتنميـة والبناء
والرؤية الصائبة في معاجلة اخللل
ــتــعـلــقـة واألزمــات والسـيّــمــا تـلك ا
ــعــاجلــة مـــشــكــلــة الــبــطــالــة في
مــحـاولــة مـنــهـا المــتـصــاص مـؤقتٍ
ــعــهـود لـنــقــمــة الــشـعب بــحــسب ا
ـــأمـــول. ولــــكن هـــيـــهـــاتِ! فـــقـــد وا
ــنـتـفـضـ مـبـدأ جتـاوزت مـطـالب ا
الــبــحث عن لــقــمــة الــعــيش الــكـر
واخلـدمـات الـعـامـة بـاجتـاه الـبـحث
عن وطن أسـير ومـسـتبـاح عنـدما لم
تــتــجــاوب أركـان الــســلــطـة مـع تـلك
ـشــروعـة في ــطـالـب الـبــسـيــطــة ا ا
حينها عندما كانت بعدُ في بداياتها
األولى تــــمــــثل احلــــاجــــة والــــعـــوز
ــبــتــغى. فــعـــنــدمــا لم جتــد تــلك وا
ــــــطـــــالـب آذانًــــــا صـــــاغــــــيـــــة وال ا
اسـتجـابات صـحيـحة اسـتهـانةً بـها
ـســتـغـيـثــة حـيـنـئـذٍ وبــأصـواتـهـا ا
طـالب السيّما مع الرؤى تضاعفت ا
الــتـنـويـريـة لــلـمـنـتــفـضـ وتـشـعّب
أدوات انتـفاضـتهم واتسـاع رقعـتها

ّا ال شكَّ فيه أنّ الوضع السياسي
ـربك في عــمـوم الـبالد واســتـمـرار ا
االحـتـجـاجــات الـشـبـابـيـة الـوطـنـيـة
الـــواعـــيـــة ومـــا تـــتــعـــرض لـه هــذه
األخـــيــــرة من قـــمع واســــتـــخـــفـــاف
بـقدراتـهـا والرهـان عـلى زمن الوقت
بتالشيهـا واختفائهـا قد نالت حيزًا
واسـعًـا من آذان صـاغــيـة وانـبـهـارًا
تجـددة وبتفاعل أوساط بطاقاتـها ا
ــغـلــوب عـلى واسـعــة من الــشـعب ا
أمـره مع ثـبـات صبـرهـا وإصـرارها.
هــذا من دون تــنـاسي أو جتــاهل مـا
يـة ودول وشعوبٍ عنـته ألوساط عـا
أشادت بجرأة الشـباب الذين فتحوا
صـدورهم الـعـاريـة بـوجه الـهـجـمات
القـمعية الـشرسة الـتي خلت من أية
رحـــمـــة من الــــطـــرف الـــثـــالث بـــكلّ
التواصيف السمجة التي يستحقها
هـــذا األخــيـــر ســـواءً بـــتـــواطــؤ أو
صـمـت خـجل مـن الـســلــطـات األربع
الـتي حتـكم قـبـضـتـهـا عـلى مـقـالـيـد
الـســلـطـة أو مـن أطـراف ومـجــامـيع
أخـرى مسـلحـة منفـلتـة متـغلـغلة في
عـمق هــذه الـسـلــطـات حـفــاظًـا عـلى
مــــكــــاسب األســــيــــاد وامــــتــــيـــازات
الـفـاعلـ من الـذيول واألتـبـاع حتى
درجــات مــتــســلـســلــة فـي االنــتــمـاء
والتـبعيـة.إنّ توزّعَ الرؤى بـ مؤيد
ورافض أو بـ مــتـفــائلٍ ومـتــشـائم
ـــــشـــــهــــد إزاء مـــــا يـــــحـــــصل فـي ا
السياسيّ منذ االنتفاضة التشرينية
الــتي دخــلت شــهـرهــا اخلــامس من
دون كلل وال مـلل تعـود في بعـضها
ـدى ومـستـوى الـتعـاطف اإليـجابي
الــكـــبــيــر أو الـــســلــبيّ الـــضــعــيف
ــرتــكـز الــداخــلي مــنه واخلــارجي ا
على مـفهوم احلق الـطبيـعي جلموع
ــنــتـــفــضــ الــبـــاحــثــ عن وطن ا
مـــفـــقــود أو لـــلـــرفض الـــشـــامل أو
اجلـزئيّ من األطـراف احلاكـمـة التي
رأت فيها انـتقاصًا لكيـانها وتهديدًا
ــصــاحلـهــا ومــكـتــســبـاتــهـا وزواالً
المــــتـــــيــــازاتـــــهــــا ومَـن يــــقف وراء
أجـنداتهـا البـعيدة عن أيـة معـطيات
وطــنــيــة صــادقــة. لــذا راح مَن عــلى
غرّدين رأس السـلطـة ومن األتبـاع ا
مـع الـــســــرب الــــطـــاغـي يـــســــعـــون
لالنـتــقـاص من أهــداف االنـتــفـاضـة
التي انقلبت ثورة شعبية مع توالي
األيــام واألحـداث وتــصـاعــد الـرفض
الشعبي حـيال االنتهـاكات اخلطيرة
الـتي اتـهـمـت بـهـا الـسـلـطـة ومـعـهـا
ـسـلـحة ـيـليـشـيـات واجلـمـاعـات ا ا
ـنـفـلـتـة الــتي تـعـمل وفق أجـنـدات ا
سـواءً بـعـيـدًا عـن أعـ الـسـلـطـة أو
بــالــنــيـــابــة عــنــهــا في الــكــثــيــر من
األحيان.  أمّا العاقل والواعي سواءً
من عــــامــــة الــــشــــعب أو مـن أركـــان

يجـري على األرض من حـالة انفالت
أمـــنيّ وجـــرائم قـــتل عــمـــد وأخــرى
باستخدام قوة مفرطة ضدّ محتج
ســلـمـيــ عـزَّل يُـقــتـلــون عـلى أيـدي
أجهـزة السلـطة أو أمام مـرأى منها
ومـــثـــلُـــهــا حـــاالت اغـــتـــيــال وقـــمع
نـاشـطــ وإعالمـيـ بــسـبب حـريـة
الــتــعــبــيــر. ونــحن نــرى أن مــواقف
ية وما بعض الدول اإلقليمية والعا
يصدر من تصريحات حتى لو كانت
نــــاريـــة وصــــارخـــة بــــشـــأن األزمـــة
ـا فيه الـكفـاية إنْ الـراهنـة ليـست 
لـم تـرافــقـهــا ردود أفـعــال حـقــيـقــيـة
وإجراءات رادعـة من عمـوم اجملتمع
ـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيــة الـــدولي ومن ا
بالذات. فهذه األخـيرة عليها واجُب
االهــــتـــمـــام والـــنـــظـــر فـي مـــشـــاكل
الشعوب والسعي حلفظ استقرارها
وأمن أهــلــهــا وسالمــة مـواطــنــيــهـا
ــهـددين مـن قـبل الــســلـطــات الـتي ا
حتـكـمــهم كـمـا يـحــصل في الـعـراق
الذي يُـحكم وفق نـظام محـصصاتي
تــوفــيـقـي طـائــفيّ فــاسـد ال يــكــتـرث

حلقوق الشعب وإرادته ومطالبه. 
ـــكن الـــقـــول أيـــضًـــا أنه لـــغـــايــة
الـساعة لم نـشهـد حتركات حـقيـقية
وإجــراءات رصــيــنــة لــوأد الــفــتــنــة
القائمة منذ احتالل البالد في 2003
عبـر إغراق الـبالد في مسـتنقع آسنٍ
بـــســـبب ســـمـــاح راعي الـــعـــمـــلـــيــة
الـسـيـاسيـة بـفسـاد الـسلـطـة. ويأتي
وقف الهـزيل من جانب البيت هذا ا
األبيض وحلفـائه بالرغم من انقالب
الـسحر عـلى السـاحر وتـنمّـر ساسة
األحـزاب احلاكـمة وانـقالبهم عـليـها
ونــكـثـهم لـلــعـهـد مـعـهــا وارتـمـائـهم
عـوضًــا عــنـهــا في أحـضــان اجلـارة
إيـــران عـــدوتـــهـــا الـــلـــدود ظـــاهــرًا
غـا الوطنية تشاركـة بتقاسم ا وا
مع نظامهـا سرًّا. بل هناك من الدول
مَنْ تـسـتـغلّ األزمـة من أجل تـرسـيخ
مكاسبها القومية اخلاصة ولو على
حـســاب دمــاء األبـريــاء في مـشــاهـد
إعالمـية ودعـائيـة كسـبًا لـودّ أنصارٍ
جــدد ألحـزاب تــعــمل لـصــاحلــهـا أو
حلـكـومـات أو أشـخـاص نـافـذين في
ا ّـن يـسـعـون ر تـلك احلـكـومـات 
لـنـيل مـنـاصب مرمـوقـة في بـلـدانهم
ـتـاجـرة بـدماء الحـقًـا عـلى حـساب ا
مـــئـــات الـــشـــهــداء وآالف اجلـــرحى
الــذين ضــمّــخـوا بــدمــائـهم الــزكــيـة
أرضَ الـعــراق في ســاحـات الــشـرف
والكـرامة حـبًا بالـوطن وأهله. فـحقًا

صدق القول: كلٌّ يبكي على لياله!
إنه وبــالــرغم من قــنــاعــة مـســؤولي
ــنـظــمــات الـدولــيـة هــذه الـدول أو ا
بــاتــســاع رقــعــة االحــتــجـاجــات من
منطلق وطنيّ بـحثًا عن وطنٍ مفقودٍ
مــتــألمٍ جــريحٍ صــابــرٍ عــلى الــضــيم
والـظـلم وقــهـر األســيـاد إالّ أنـهم لم
ـثله ا  يـصلـوا إلى الـيقـ التـام 
هـذا الـوطن لـهـؤالء الـفـتـيـة األبـطال
من ضــمــيـــر حيّ في ظلّ الــصــحــوة
الــوطـنــيــة اجلـديــدة. فــالـوطن عــنـد
هــؤالء يـبــقى األغــلى والـتــضـحــيـة
بالنفس ألجله وألجل الشعب وألجل
الــــزوجــــة واألمّ واألخت والــــضــــنى
ـعـيار واألب واحلـبـيـبـة تـبـقى هـي ا
اجلــديــد في الــعــيش الــكــر وعـزة
الـــنـــفس واإلبـــاء وفي رفـض الـــذلّــة


