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ان مـــانــشـــاهـــده هـــذه االيــام من
تــظـــاهــرات واســعـــة في جــنــوب
العراق مـاهو اال احتـجاج شعبي
ثـوري انـطلق مـن مديـنـة البـصرة
وامــــتـــد الى مــــدن الـــنــــاصـــريـــة
والـعـمـارة والـسـمـاوة ثم الـنـجف
وكـــربالء وبــغـــداد وديــالى. وهي
ــــكـن عــــدّهـــا بــــهــــذا الــــوصف 
انـتـفــاضـة شـعــبـيـة ضــد الـنـظـام
ــنــطــقــة اخلــضــراء احلــاكم في ا
طالب مهنية لكونها غير محددة 
طـالب شعبية تخص ضيقة بل 
كل الـشـعب الـعـراقي من الـشـمـال
الـى اجلـــنــــوب . وهــــذه لـــيــــست
االنتـفاضة الـشعبـية االولى  فقد
سـبقـتهـا انتـفاضـات عديـدة جرى
الــقـضــاء عـلــيـهــا ايـضــا بـالــقـوة
ـــفــرطـــة وبــالـــوعـــود الــكـــاذبــة ا
ـنـتــفـضـ . بـتــحـقـيـق مـطـالـب ا
ويالحظ ان االحزاب احلـاكمة في
وقراطية العراق التي تـدعي الد
تـتـخـذ نـفس االسـالـيب الـقـسـريـة
تبعة في االنظـمة الدكتاتورية . ا
وهم عــنــدمــا يــنـتــقــدون الــنــظـام
الــسـابق ووصـفـه بـالـقــمـعي فـهم
نافي ارسون نفس هذا الدور ا
وقـراطية او ـظاهـر الد البسط ا
التـعبـير احلـضاري عن الرأي من
اعـتـقـاالت واسـتـخـدام الـرصـاص
احلـي . اضـــافــــة الـى نــــعــــتــــهـــا
ـســمــيــات تــسـهـل تـشــويــهــهـا
واعــطـاءهـا صـبـغــة عـدائـيـة مـثل
اندساس البعثي فيها او هدفها
ـنـشـآت العـامـة وسـرقة تخـريب ا
ــصـارف وغــيــرهــا من الــتــهم . ا

وفي انـتـفـاضـة الـشـعب االخـيـرة
وصـف احـد الــنــواب الــســابــقـ
ـا يدل ـتظـاهـرين بالـرعاع . .  ا
على ان طبـيعة االسـتبداد واحدة
في كل زمــان ومــكــان ومــا ادعــاء
سؤولـ اجلدد بفـضاء احلرية ا
الـواسع اال اسـتــغـفـال الـبـسـطـاء
والــــتـــاثــــيـــر عــــلـــيـــهـم من خالل
ارسة الطقوس الـدينية بحرية
مـــقــــابل حـــرمــــانـــهم مـن ابـــسط
اخلـــدمــات االنــســـانــيـــة من مــاء
وكهرباء وتعليم ومنشآت صحية
ووظائف سواء بالـقطاع العام ام
اخلـــاص . وعـــلـى هـــذا االســاس
انتـفض ابـنـاء شعـبـنا بـاجلـنوب
مــطـالـبـ بـحـقـوقـهم االنـسـانـيـة
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ان هـــذه االنــتـــفـــاضــة اجلـــديــدة
تــخــتــلف عن ســابــقــاتــهــا بــعـدة
مـعـايـيـر . . لـعل اهـمـهـا ادراكـهم
بــــان االحــــزاب االسـالمــــيــــة هي
اسـاس الـفسـاد والـبالء وحـرمان
ابناء الشعب من فرص العمل من
خالل اســتــئــثــارهــا بــالــســلــطــة
والــثــروة وحـــرمــان الـــشــعب كل
الـــشــعب مـــنــهــا ومـن اخلــدمــات
االســــــاســــــيـــــــة  ولــــــذلك نــــــرى
ـنـتــفـضــ قـد احـرقــوا مـقـرات ا
ـــدن االحـــزاب احلــــاكــــمــــة فـي ا
نتـفض قد نـتفضة . كـما ان ا ا
شــــكـــكــــوا في كل وعــــود رئـــيس
ـنــحـهم مــبـالغ كــبـيـرة الــوزراء 
لـتوفـير اخلـدمات كـذبا ورياء وال
احـــــد يــــســـــأل اين كـــــانت هــــذه

الـترلـيـونـات الـتي وعد بـصـرفـها
ـصلحة ومتى سـيقوم بصـرفها و
من ? الذين العهد لهم وال انصاف
جتـــاه شـــعـــبـــهم الـــذي يـــدعـــون
انتـمائهم له زلـفا . اضافة الى ان
ـتـظـاهـرين قـد رفـضـوا وسـاطـة ا
عمـم وشيوخ الـعشائر . وهم ا
اســـاســا كــانـــوا قــد رفـــضــوا كل
االدعاءات الطائـفية اخملدرة التي
ــســـؤولــون يــســـوقــونــهــا كــان ا
لتخدير الـشعب بالدين وهو براء
ـنافـيـة لكل منـهم ومن اعـمالـهم ا
مـــبــــاد الـــعـــدالــــة واالنـــصـــاف

والشرف
انــنــا نـعــلم ان هــذه االنــتــفــاضـة
كن وصفهـا بالثورة رغم انها ال

تعتبر من مقدماتها 
حيث تنقصها القيادة والتنظيم .
وان االيــام الـــقــادمـــة ســـتــشـــهــد
تطورات نـوعية من االحـتجاجات
الـشعـبية حـتى تتـبلـور الى افكار

رصينة وتنظيم وقيادة واعية 
ان الــســيــاســيــ الــقــابــعــ في
نـطقة اخلـضراء لم يدركـوا بعد ا
حجم الغضب الـشعبي جتاههم 
ـسلك اليـختـلفون عن وهم بـهذا ا
كل حـــكــام الـــســـوء في الـــتــاريخ
واليتخذون منهم عبرة  حيث ان
نــســبــة مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات
ـا اليــقــبل الـشك الـعــالــيـة تــدل 
ـا يسمى رفض الـشارع الـعراقي 
بـالعـملـيـة السـيـاسيـة احملـتضـنة
من امـــريـــكـــا وايـــران   وكـــلـــتــا
الـــدولـــتـــ التـــريـــدان لـــلـــعـــراق
النـهـوض من جديـد لـيعـود كـقوة

نـطقة والـوقوف امام فاعـلة في ا
االطـماع االقـليـميـة التـوسعـية او

االمبريالية. 
لـــقــد وصـــلت االمـــور الى طــريق
الالعـودة بـ الـشـعب والـسـلـطة
احلــاكــمــة ولـم يــعــد من الــســهل
ـواطـن العـراقـي باي اسـتـغـفال ا

دعوى دينية او حمائية.
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ــتــظـاهــرين ان االحــزاب تــهــدد ا
بانهم سيكونـون عرضة للتهجير
واخلــراب عـلى غـرار مـاجـرى في
سوريا اذا ما استمروا بالتظاهر
واالحــتـجـاج بــاسـلــوب ابـتـزازي
ـــواطن امــامه رخــيص . اي ان ا
طريق  اما السكوت على فساد
وظـيم السلـطة احلـاكمة الـفاسدة
ومن ورائـهـا االحــزاب الـديـنـيـة .
او يـــقع حتت طــــائـــلـــة االتـــهـــام
بــاالرهـاب . وهــذا مـا جتــربـته

وصل  في مناطق الغربية وا
اننـا نـعلم جـيـدا ان القـابـع في
نطقة اخلضراء ال يتمعون باي ا
قــوة ذاتــيــة رغم مــيـلــيــشــيــاتـهم
سـروقة من احلـزبـية وامـوالهـم ا
دم الــــــشــــــعـب . وان بــــــقـــــــاءهم
واسـتـمـرارهم بـالسـلـطـة يـسـتـند
بـــالـــدرجـــة االســـاس الى تـــوازن
الــقــوى بــ واشــنــطن وطــهـران
عـلى االرض الـعـراقـيـة  . . ومـتى
مــا اخــتل هــذا الـتــوازن ســقـطت
الـعـملـية الـسيـاسيـة ومن وراءها
شـبوهة يـليـشيـات ا االحـزاب وا
والـطفـيـلـية .  حـيث انـهـا التـملك
اي مـقومـات لـلـبـقـاء  ناهـيك عن
ســخـط الـــشــعـب ونــقـــمـــته بـــكل

طوائفه واثنياته . 
ــظــاهــرات وقــبــلــهــا ومــا هــذه ا
الـعـزوف عن االنــتـخـاب اال دلـيال
قـــاطـــعـــا عـــلى انـــعـــدام الـــثـــقـــة
والتـرابط بـ الـسـلطـة احلـاكـمة

والشعب 
انــنـا نــطــالب كل ابــنــاء الــشـعب
لالستمرار بالتظاهر حتى نسمع
ـدوي لـكـل الـعـالم بـان صـوتــنـا ا
هـذا الـشـعب من الـشعـوب احلـية
وانه اليــبـيـت عـلى ظــيم. ونــقـول
نطقة اخلضراء للمسؤول في ا
قــــد اعـــــذر مـن انــــذر. ومـــــازالت
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الـطائـفيـة والـعرقـية الـتي أدت بهم
الى الـبغـضـاء والتـنـاحر والـعداوة
فيما بينهم  بعد أن كانوا موحدين
ويـعيـشـون بـأمـان مـجـتـمـعـ مـنذ
مـئـات الـسنـ حتت خـيـمـة واحدة
اســـمــهـــا الــعـــراق عــلـى الــرغم من
ـــشــاكل قـــبل هــذا وجــود بـــعض ا
ــتـمــثـلــة بـعــدم وجـود الــتـأريخ وا
االستـقرار الـسيـاسي واالقتـصادي
بسبب ما حلق بـالعراق من اضرار
أخــرى كـاحلــروب واحلـصــار الـذي
أنهك مختلف الطـبقات االجتماعية
واسـلـوب سـيـاســة سـلـطـة الـعـراق
الـسـابـقـة في الـداخل واخلـارج  اال
ان ذلك لم يـــثـــلم مـن جـــرف وحــدة
العراقي شيـئا ولم يشهد التاريخ
 خالفا طائفيا أو ديـنيا أو عقائديا
ــســتــوى بــ الــعــراقــيــ بــهــذا ا
اخملـــيـف حـــيث يـــعـــيش اجلـــمـــيع
بــسالم  ولـكـن مـايـجــري الـيـوم في
الــعـراق من اخـتالفــات وتـنـاحـرات
ومزايـدات ب األحـزاب والتـيارات
والتنظيمات الـسياسية النافذة في
الـسـلـطـة ومـايـربـطـهـا من مـصـالح
شخصية في اخلارج شرع االبواب

شبوهة يخدم نواياه وطموحاته ا
ومن ثم التـصويت عـليه عن طريق
خــداع الـشــعب وهـذا قــد تـرك أثـرا
ســلـــبــيـــا عــلـى ســيـــر الــعـــمــلـــيــة
السياسية مـنذ بدايتها والى احلد
الـذي  وصلت فـيه الـيوم بـالتـخبط
ـا جعل الفـرد العراقي واالرتباك 
مـشـوشـا قـلـقــا وفـاقـدا لـلـثـقـة بـكل
شيء غـير قـادر علـى معـرفة الـنهج
الـــذي يـــســـيـــر عــــلـــيه ويـــؤدي به
ستقبـله الى االستقرار واألمان و
وقــد أصـــبح مــعـــظم الـــعــراقـــيــ
ختلف مـسمياتـهم  وقومياتهم و
وعقائـدهم وتوجهـاتهم  ب طرفي
نــقــيض وهــمــا الــتــطــرف الـديــني
الــدخــيل وبــ هـجــوم الــثــقــافـات
الغـربيـة  والعلـمانـية التي تـسللت
الى العـراق عن طـريق تكـنولـوجيا
االتصاالت احلـديثة ومـنها وسائل
الـــتـــواصـل األجـــتـــمــــاعي وكـــذلك
الــفـــضـــائــيـــات الـــتي تـــركت أثــرا
واضـحـا عـلى سـلـوكـيـات اجملـتـمع
ــا ســهل ذلك الــطـريق وثـقــافــته 
أمــام احملــتــلـــ وعــمالئــهم بــشق
وحدة صف العراقي وخلق الف

مــنـذ أحــداث االحـتالل الــتي جـرت
في عــام 2003 وحلـــد اآلن يــعــاني
الــعـراق وشــعــبه اجلــريح ظــروفـا
ســيــاســيـة وأمــنــيــة واقـتــصــاديـة
واجـتـمـاعـيـة قـاسـيـة حتـى وصلت
األوضـاع الى درجــة تـنــذر بـخــطـر
ـكن مـعه أن يـفـقـد الـعـراق كـبـيـر 
هــويــته االنـــســانــيــة والـــوطــنــيــة
والــــتــــأريــــخـــــيــــة وذلك بـــــســــبب
الصراعـات احملمومـة ب األطراف
الـســيـاســيـة والـديــنـيــة الـتي جـاء
أكــثــرهــا من خــارج احلــدود  ألجل
االسـتـئـثار بـالـسـلطـة عـلى حـساب
مــسـتــقـبل الــعـراق وحــيـاة شــعـبه
اجلـريح  والى حـيث الـتـوجـه غـير
ــدروس نـحـو تـشـكـيل وتـأسـيس ا
األحـزاب والـتـيـارات والتـنـظـيـمات
الــســيــاسـيــة والــديــنـيــة واضــفـاء
الــشـــرعــيــة عـــلــيــهـــا حتت غــطــاء
ـقراطـية ومـسمـيات احلـريـة والد
ــزيـــفـــة الــتـي دخــلت ــدنـــيـــة ا وا
العراق عن طـريق احملتل الذي قدم
لـلـشـعب العـراقي  دسـتـورا جـاهزا
مـــلــغــمــا بــكـل اخملــاطــر واليــخــدم
ـا مـصـلــحـة الـشـعـب الـعـراقي وا

ــنــطــقــة ومــرتــعــا ضــعــيــفــا فـي ا
لـــلـــعـــمالء واخلـــونـــة واجملـــرمــ
والـفــاسـديـن من خالل تـنــظـيــمـات
ومـسـمــيـات غـريـبــة عـلى اجملـتـمع
ـــــذهب جـــــاءت بـــــاسـم الـــــديـن وا
والـعـقـيـدة  فـيــوم نـسـمع بـتـنـظـيم
مـايـسـمى بـالـدولـة االسـالمـيـة وما
ــســـلــمــ  ويــوم آخــر يــأتي هم 
بـــــأسم مـــــحــــــمـــــديـــــون ومـــــا هم
حـمديـ ومحـمد ص مـنهم ومن
نهـجهم البـغيض براء لـذا يتوجب
ـنــاطق الـتي عـلى جــمـيع أهــالي ا
تـــضــررت مـن تــنـــظــيـــمــات داعش
االرهـابـيـة والـعـمـلـيـات االجـرامـية
سـلحة التي قـامت بهـا اجملامـيع ا
اجملرمـة وبكل مـسمـياتـها ان تـفكر
بـــشــــكل جـــيـــد وتـــراجع األحـــداث
وحتــلل نـتـائـجــهـا وأن تـسـأل أهل
الـرأي فـيـها مـاهـي حـصـيلـتـنـا من

الغرباء ?
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وماذا غنمـنا من الدخالء والعمالء
وادعــــيــــاء الــــدين والــــســــيــــاســـة
واخلــونــة واجملــرمــ ? ولــيــتــجه
اجلـمـيع الى لـغـة احلـوار الـوطـني
األخــوي الــهـادىء ألجل تــصــحـيح
ــاضـي الــتي تـــســـبــبت أخـــطـــاء ا
بخـسائـر كبيـرة في جمـيع مفاصل
حياة العراقي  ولقد ثبت على مر
الـــــتـــــاريـخ بـــــان الـــــنـــــجـــــاحــــات
واالخــــــــفــــــــاقــــــــات والــــــــهــــــــزائم
واالنتصارات عـند األ والشعوب
واجملـتــمـعــات واألفـراد هي دائــمـا
نـتـاج لـعـوامل داخـلـيـة وخـارجـيـة
وفـي الـعــراق ان لم يــهـزم الــشـعب
من الــداخـل فــلن تــتـــمــكن اي قــوة
ــته أو حتــقـيق خـارجــيــة من هـز
االنــــتــــصــــار عـــلــــيـه أبـــدا وعــــلى
العراقي أن يراجعوا كل األحداث
الـتي جـرت في الــعـالم لـيــنـتـفـعـوا
بنتائجها ولكي يعمل اجلميع على
مــجــابـــهــة الــتــحـــديــات اجلــاريــة
وتـشـخـيص هـويـة الـعـدو ونـواياه
اخلـبـيـثة والـتـعامـل معـهـا بحـكـمة
وشــجـاعـة وجتــنب اتـخـاذ قـرارات
أحــــاديـــة أو فــــرديـــة ســــيــــمـــا في
ـصـيـرية كـقـضـيـة أمن الـقـضـايـا ا
الــبــلــد وكـــرامــة شــعـــبه وضــمــان
سـتقبل ابنائه حقوقه والتـخطيط 
ولــــتـــبـــقى وحـــدة الــــكـــلـــمـــة بـــ
ـبادىء الـعـراقيـ والـثـبات عـلى ا
الــوطــنـيــة اخلــالــصــة واحلـذر من
الــســــــاعــ الى بث الــفــتـنــة بـ
أبنـائه هي جدار الـصد اآلمن الذي
اليـهـتــز أمـام األعـداء والــتـحـديـات
مهما كان حجمها والبد للشعب أن
يتطلع الى مســـــــــتقبله ويتصدى
الى كل الـتـدخالت اخلارجـيـة التي
تــؤثــر عــلى وحـــــــدته وأن يــكــون
هدفه واضحا حليـاة مستقرة آمنة
 وان يـــســعـى اجلــمـــيع الى بـــنــاء
الـــوطن بـــعـــيـــدا عن الـــطـــائـــفـــيــة
واحملـــاصــصـــة الــســيـــاســيــة واال
ة ولن ستكون اخلسارة فادحة مؤ
يــسـلم مــنـهــا أحـد من الــعـراقــيـ

أبدا.

أمــام الــفــتــنــة لـتــدخـل الى بــيـوت
الـعراقـيـ وجتعل مـنـهم خصـوما
بـعـضـهم الى الـبـعـض اآلخـر وهذا
مــايـحــقق األهــداف الــتي جــاء من
أجلها االحتالل حيث هيأ األرضية
ـــبــررات واألجـــواء والــظـــروف وا
ــنـاســبـة  لـكــثـيــر من الـفــاسـدين ا
والـعمالء والـفـاشلـ  بـأن يصـلوا
الى الـسلـطة دون اسـتـحقـاق حتى
وصل حــال الـعــراق الى مــســتـوى
خطـير يـصعب التـكهن في نـتائجه
وصل وصالح وقد كـانت أحداث ا
الــديـن واألنــبـــار وديــالـى وبــعض
احملــافـظــات األخــرى خـيــر شــاهـد
نظومة على وجود خلل كبير في ا
األمنـية والسـياسـية واالدارية  في
الـعراق وهـذا ماسـمح للـتنـظيـمات
ـدعـومـة من االرهــابـيـة اجملـرمــة  ا
ــدن وتــدمــر اخلــارج بــأن حتــتل ا
بـنـاهـا الـتــحـتـيـة وتـقـتل أهـالـيـهـا
بشتى األساليب وتـستبيح دمائهم
واعـراضـهم وتهـجـرهم وتسـتـحوذ
ـتـلـكـاتـهم وتـهـدم اجلـوامع عـلى 
ـراقد واحلـسيـنـيات والـكـنائس وا
الديـنيـة وتمـحوا اآلثار الـتاريـخية
ــدن وجتــبــر بــعـض ســكــان تــلك ا
لالنــضـمـام الــيـهـا والــعـمل مــعـهـا
بـقـوة الـترهـيب والـتـرغـيب وباسم
الـفـتـاوى الـتـكـفـيـريـة التـي الترحم
أحـــد أبــدا حـــتى حتــركـت الــقــوى
الـعـراقـية الـوطـنـية الـشـريـفة الجل
ـــاراســـات وضع حــــد ألفـــعـــال و
وهـــجـــمـــات تــلـك الـــتــنـــظـــيـــمــات
سماة بداعش وغيرها االجرامية ا
مـن قــــوى الـــــشــــر والـــــظالم  ومن
يرتبط مـعها من الـعمالء والدخالء
ـغــرر بـهم  بــعـد اعــادة تـنــظـيم وا
وحدات اجلـيش الـعراقي والـقوات
األمـنـيـة األخـرى بـكـل تـشـكـيالتـهـا
تطـوع من أبناء وصنوفـها مع ا
احلــشـد الـشـعـبي الـذي لـبى دعـوة
سـاندة ـرجـعيـة الديـنـية الـعلـيـا  ا

اجليش العراقي.
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ــواجــهــة الــشــرســة بــ وبــدأت ا
ـعــركـة احلق والــبـاطل لــتــحـسـم ا
بوقت قـياسي الفت مـقابل الـوقائع
الـتي كــانت تــشـيــر لـهــا  األطـراف
عـركة لـيـست سهـلة الـدوليـة بـأن ا
وستكـون طويلة وفـادحة اخلسائر
حتى حتقق النصر على قوى الشر
والــــتـــكـــفــــيـــر االرهـــابــــيـــة ولـــكن
بتـضحـيات  كـبيرة ومـنسـجمة مع
حـــجـم اخلــطـــر الـــذي تـــعـــرض له
ـاضـيـة الــعـراق خالل الـســنـوات ا
وبعد كل تلك الـتضحيـات البشرية
ــاديــة الــتي تــكــبــدهــا الــشــعب وا
الـعــراقي بــكل أطــيـافه ومــكــونـاته
يــتــوجب عــلى اجلــمــيع أن يــعــيـد
حـسابـاته بشـكل دقـيق وأن يلـتفت
الى تـلـك اخلـسـائـر الـتي حلـقت به
وقف بسـبب عدم وحدة الـكلـمة وا
واالنــــــســــــيـــــاق وراء اصــــــحـــــاب
ـشبـوهـة التي خـططت االجـندات ا
لـســحق الـعـراق وشـعـبه وتـأريـخه
وتـدميـر مسـتقـبل أبنـائه وليـصبح
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تعد ثورة اكـتوبر الـبلشفـية االشتـراكية عام  1917م
في روسـيا أحـد أهم أحـداث الـقـرن الـعشـرين إن لم
تـكن أهـمـهـا علـى اإلطالق كـمـا يـصفـهـا الـبـعض من
ـيـتـ بـاعـتـبـار أن حـيث األهـمـيـة قـبل احلـربـ الـعـا
آثـارهـا و تـداعـيـاتـهـا امـتـدت لـتـشـمل ـ تـقـريـبـاً ـ كل
أنحـاء الـعالم  كـمـا أنـها غـيـرت موازين الـقـوى على
الساحة الدولية قرابة نصف قرن من الزمان . ورغم
عسكر االشتراكي و االحتاد السوفييتي اال انهيار ا
ان آثار هذه الثورة ما زالت قائمة  وما زالت تشكل
تـهــديــدات فـعــلــيـة و واقــعــيـة خلــصــومـهــا و مـا زال
اخلـوف من عــودة الـشــيـوعــيـة قـائــمـا في كـل انـحـاء

العالم الرأسمالي . 
ير ايليتش لين ) يعد قائد الثورة البلشفـية ( فالد
واحدا من أبرز الـشخـصيات في الـتاريخ الـبشري 
و قـد اخــتــاره الــكـاتـب االمـريــكي ( مــايــكل هـارت )
كـواحـد من مـئــة شـخـصـيـة غــيـرت وجه الـتـاريخ في
كــتــابه الــشــهــيــر الــذي تــضــمن انــبــيــاء الــرســاالت
السماوية  و جـاء ترتيب ليـن اخلامس عشر وسط

هذه الشخصيات . 
كانت ثورة الـبالشفة تـغييـر تاريخي مـهم  إذ أنها "
الـثـورة الـبـلـشـفـيـة " غــيـرت مـجـرى الـتـاريخ تـغـيـيـرا
جذريا  ,و قد ساعدها عـلى ذلك في االساس الفترة
الزمـنيـة الـتي اتت فيـها  ,فقـد دب الوهن و الـضعف
في االمــبـراطــوريــات االســتـعــمــاريــة الـكــبــيــرة الـتي
سـيطـرت عـلى الـعـالم قـرونـا طـويـلة اسـتـنـفـدت فـيـها
سـتعمـرات و تركتـها تئن حتت وطـأة الفقر خيرات ا
ـرض و اجلـهل  ,و جـاءت االفــكـار االشــتـراكــيـة و ا
ـستعمـرة التي غزتها لتجد صدى كـبيرا في الدول ا
ـية هذه االفـكـار و بـسـرعة خـاصـة بـعـد احلرب الـعـا
االولى . اصـــبــحـت الــشـــيـــوعـــيــة الـــتي حتـــولت من
ـفاهـيم الثـورية تـشكل خـطرا فـاهيم الـنظـرية الى ا ا
كبـيـرا على الـدول الـصـناعـيـة الكـبـرى التي وصـفـها
ية . فأضاف لين الكثير البالشفة باإلمبريالية العـا
ـاركـسـيـة  ,و من اهم مـا اضـافه مـفـهـوم لـلـنـظـريـة ا
(االستعـمار اعلى مـراحل الرأسـماليـة االمبريـالية) ,
ـثـابـة الـغـمـامة الـتي غـطت فـهـوم الـذي كـان  هـذا ا
ـــســـتــعـــمـــرة عن أي بـــديل اخــر اعــ الـــشـــعــوب ا
لالسـتعـمـار سـوى االشـتـراكـيـة . ومـا كـادت احلرب
باد يـة الثانـية تـضع اوزارها حـتى انـطلقـت ا العـا
الشيوعـية و االشتراكيـة تغزو العـديد من دول العالم
وعلى رأسـهـا اوروبـا التي انـقـسمـت الى معـسـكرين
اشتراكي ورأسمالي وبرز االحتاد السوفييتي كدولة
عـظـمـى تـقـتــسم الـســيـادة عــلى الـعـالـم مع الـواليـات

تحدة االمريكية . ا
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ـفـاهـيم االشـتـراكيـة الى كل ومن مـوسكـو انـطـلـقت ا
دول العـالم بحـيث اصبـح معـظم دول العـالم ال يخـلو
من حزب شـيـوعي او اشـتراكي  ,حرصـت الـواليات
تـحـدة علـى اصدار قـانـون في عام  1922م يًحرم ا
تأسـيس اي حـزب شـيـوعي  لـتـظهـر فـيـهـا بـعد ذلك

جماعات شيوعية كـونت تنظيمات حزبـية غير علنية ,
و خاصة في اعـقاب حـرب فيـتنام  ,كمـا ظهرت دول
ـعــسـكـر االشـتـراكي أخـرى شـيـوعـيــة قـويـة خـارج ا
وسـكو  ,مثل يـوغـوسالفيـا التـي رفض فيـها التـابع 
زعـيـمـهـا تـيـتـو االنــضـمـام حلـلف وارسـو الـشـيـوعي
والص الـتي تبنّى فـيها زعـيمها ( مـاو تسي تونغ )
فـاهـيم الـسـتالـيـنـية الـتي تـخـلت عـنهـا مـوسـكو في ا
عهد ( خروشوف ) وانـقسمت كل من كوريـا وفيتنام
الى دولتـ شـيوعـيـة و رأسمـالـية . ولم تـسـلم الدول
العربـية من تداعـيات الثـورة البلـشفية  ,وكانت بداية
ظهور االحزاب الشيوعية فيها في سوريا والسودان
و مــصـــر في الــعـــشــريـــنــيــات  ,تالهــا الـــعــراق في
الـثالثـيـنـيـات  ثم بـدأت تـأخـذ بـعض الـدول الـعـربـية
االخـــرى االجتـــاه االشـــتـــراكي  ,و خـــاصـــة الـــدول
ـية تـحررة مـن االستـعمـار في اعـقاب احلـرب الـعا ا

الثانية . 
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ارسل االحتـاد السـوفـيـيـتي مـسـاعـداته االقـتـصـادية
والـعــســكــريــة لـلــعــديــد من دول الــعـالـم وايـد و دعم
قـضـايـا الــتـحـرر واالســتـقالل في كل انــحـاء الـعـالم
وبـات االمر وكـأن االشـتـراكـيـة تـمـتـد و تـغـزو معـاقل
الـرأســمـالــيـة وخــاصــة مع الـنــجـاحــات واالجنـازات
السوفييتية في مجال الفضاء والذرة . افول وانهيار
ــبــاد واالفــكـار في الــوقت الــذي كـانـت جتـد فــيه ا
الشـيوعـية صـدى واسعـا في العـديد من دول الـعالم
كانت بوادر الـفسـاد واالنهـيار الـداخلي تـظهر داخل
ـعــسـكـر االشــتـراكـي و عـلى رأســهـا االحتـاد دول ا
الـســوفـيــيـتـي وكـانت الــبـدايــة في ثــورة اجملـر خالل
نوفمبر عام 1956 م التي قمعتها مـوسكو بالدبابات
ري نـاجي ) وأزمة ربـيع براغ واعدمت زعـيمـها ( ا
عـام  1968م بــعــد انــتــفــاضــة الـــزعــيم الــشــيــوعي
التشيـكوسلوفاكـي ( دوبتشيك ) ضـد موسكو والتي
قمعتـها موسكـو بالقوة  ,و بعد انقالب تـشيلي الذي
ـعتـدل (سلـفادور راح ضحـيته الـزعـيم االشتـراكي ا
قراطية , الليندى ) الذي كان يحلم باالشتراكية الد
ـــؤلم الــذي ارادت وافــاق مـن حــلـــمه عـــلى الـــواقع ا
موسـكو ان تـفـرضه على كل الـدول االشـتراكـية  ,ثم
سـرعـان مــا اسـقــطه انـقالب مــتـواطئ مع امــريـكـا .
وجاء االنهـيار الـكبـير في ديـسمـبر عام  1991م في
االحتاد السوفييتي الذي تفتت الى 15 دولة مستقلة
عسكر االشتراكي كله وافول جنم  ,ثم تبعه انهيار ا

اركسية اللينينية .  باد ا ا
يبقى السؤال هل ذهبت االشتـراكية و الشيوعية الى
االبد ?  سؤال مـحير تـصعب االجابـة عنه االن  وأيا
كانت االجابة فانه يبقى في ذاكـرة التاريخ ما حققته
الــثــورة الـــبــلــشـــفــيــة فـي روســيــا عــام  1917م من
ـيــة  و الـتي تـغــيـيـرات جــذريـة عــلى الـســاحـة الــعـا
جــعــلــتـــهــا واحــدة من االحــداث الــهـــامــة في تــاريخ
البـشرية واهـم حدث في مـطلع الـقرن الـعشريـن غيَر

خريطة موازين القوى في العالم كله .

إلى أعالم الـــــعـــــراق وقــــيـــــاداته
ثقفة ورجال الدين الكرام ا

ـاذا ال نـعـتــرف بـفـشل الــعـمـلـيـة
السـياسـية في الـعـراق بالـطريـقة
ـتـحدة التـي رسمـتـهـا الواليـات ا

األمريكية لنا? 
ــاذا ال نـقـوم نــحن بـرسـم وبـنـاء
الــعــمـــود الــفــقــري جلـــمــهــوريــة
العراق بطريقـة عراقية خالية من
شـــوائب الـــبــعث الـــصــدامي  لم
اخلـوف بـعـد اربع عـشـر عـاماً من
الــفــشل الــذريع فـي ادارة الــدولـة
منذ السقوط ولهذه احلظة ونحن
من فـشل الى فشل ومن كـبوه الئ

كبوه اخرى.
ـاذا هذا الـسكـوت ونحن نـشاهد

االخطاء ونشاهد السارق
ــاذا ال يـعي ونــشـاهــد الـفــاجـر  
ـــــوظف بــــــان تـــــلك ـــــواطـن وا ا
الـوظـيـفــة وذالك الـراتب لم يـاتي
من حـزب او شـخص بل من دولـة
اسمـها العـراق وال احد يسـتطيع

نعه عنك  ان يقطعة او 
اذا نـعـبـد االشـخـاص كانـهم هم

من يطعموننا ويكوسنا
هل تـعلمـون ايهـا العراقي عـندما
تــقــضــون عـلـئ تـلـك اخلــفـافــيش
سـوف تـتـحـسن األوضـاع وتـكون
ــــــاذا هــــــذا احلــــــيـــــــاه افــــــضل 

السكوت 
ـاذا نصـمت عن تلك الـعمـالة هل
هو خوف او جهل ونحن ما نزال
صـامـتون عـنهـا ونـحن ابنـاء هذا
الــشــعب  االــذي فــقط وضــيــفـته
القال والقيل والتنضير احلزبي

  اهيها العراقي
انيـة القادمة إن االنتـخابات البـر
لن تكون العصى السحرية حلل

مــشـاكل الــعــراق الن من يـتــحـكم
ـــصـــيــر الـــشــعـب فــقـط بــعض
اشــخـاص نــكـاد ان عــنــدهم عـلئ
عــــدد اصــــابع الــــيــــد ألــــيس من
ــقـراطــيـة ـنــطق ان نـتــرك الـد ا
لــــفــــتــــره قــــصــــيــــره من اجل ان
يـــتـــعـــلـــمـــهـــا اجملـــتـــمع ومن ثم
نطبيقها على ارض الواقع 

وابــعــاد الــعــوائل احلــاكــمــة في
الـعراق الـتي حتكم مـنذ الـسقوط
والى االن والـــذين يـــتـــصـــرفـــون
وكأنـهم مـلوك افـريـقيـا يـحكـمون
مـن شمـال الـعـراق إلى جـنـوبه ال
يــســمح  الـــوجــود لــغــيــرهم في
الـسـاحــة الـسـيــاسـيـة الــعـراقـيـة
مـــــدعــــــومـــــ مـن دول اجلـــــوار
وكأنهم الوحيدون الذين يفهمون

السياسة دون غيرهم 
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تــشـــضى ذالـك الــصـــنم لـــيـــولــد
اصــنــامــا كل صــنم انــشـئ حـزب
وكــيــان وتــيــار ودولــة مــتــنــمــراً
يــحــكــمــون في هــذه الــبالد بــكل
ســــلــــطـــة ووحــــشـــيــــة مـــدعــــيـــا
ـقـراطـيـة ولــكـنه ديـكـتـاتـور الــد
بــعــيــنــهـا اليــراعــون مــظــلـوم او
فــقــيــر  هــذا الــبالد عــانت خالل
تـــــســـــعــــة وثـالثـــــ عــــامـــــا من
االظــــطـــهــــاد والــــقـــتـل واالبـــادة

اجلماعية.
إنـنـا نعـلم عـلم الـيـقـ أن جـميع
االنـــتـــخــــابـــات الـــتـي جـــرت في
الــــعـــراق لـم تـــكـن نـــزيــــهـــة وإن
األصـوات الـتي حــصـلـوا عـلـيـهـا
أصــوات اشـتــروهــا من الــنـاخب
إمــا من دول اجلـوار أو من خالل
شـراء الـنـائب لـلـصـوت ب خمس

وعشرين ألف دينار....

 إن الـعـراق وشـعـبه مـحـكوم من
ـا في هذا دول اجلـوار والسـبب 
البـلد من ثرواث نـفطيـة ومصادر
طــاقــة ومــوارد افــتــقــرتــهــا هــذه
البـلـدان فارسـلت قـطعـان الـذئاب
الـتي كـانت تـربيـهـا من اجل هذه
اللحضة وكـان العراق غابة وبها
مــجـمــوعــة من االغــنـام تــنــصـاع
مبـاشرة حتت تـهديد تـلك الذئاب
اكرة والتي وضعت العراق في ا
خـــانه الــدول الـــفــقـــيــره والــدول
احملـطــمه اقـتــصـاديــاً ومـعــنـويـا
حتئ كرة القدم محروم منها ال
سائح يتجول في بغداد السالم 
اربع عشر عـاما لم جند حل لهذه

سألة . ا
 ان اجلـــمـــيع يـــعـــلـم أن تـــوحــد
الــعــراق سـوف يــجــعل مــنه قـوه
تهـابهـا جميع الـدول وأن توحده
حتـت رايــــــة واحـــــدة وشــــــخص
واحـــد زائــد مــجـــلس أمن قــومي
يـديـر الـبالد سـوف تـذهب بـحالم
األحــــــزاب واألشـــــخـــــاص أدراج
الـــــريـــــاح هـــــؤالء الـــــذين أرادوا
ويــريـــدون تـــدمـــيـــر الـــعــراق ان
العـراق عنـدهم رحلة صـيد ما إن
يقل الـصـيـد سـوف يـرحـلون إلى
تــلك األمـاكن الــتي جـاؤوا مــنـهـا
إنـــهـم يـــعـــيـــشــــون في الـــعـــراق
كالـسرطان الـذي يريد انـها حياة
ــوت او الـــدولــة الـــعـــراقــيـــة بـــا

التقسيم ..
 دخـلــوا مــتـقــمــصــ بـرداء اهل
الـدين يــريـدون بـنــاء الـبالد بـعـد
الـــدمــار الــذي حل بــهــا وجــاؤوا
ـشـاريع بـقــوانـيـ وانـضــمـة و
طــويـلــة االمــد لــكن كـل هــذا كـان
هــــراءً كـــــان كالمـــــا انـــــدهش به

الـعــراقـيـ الـبــؤسـاء واصـحـاب
الـعــقـول الــسـاذجـة والــبـســيـطـة
الــــتـي كــــانت والتـــــزال خالل كل
ـــراكـــز انـــتــــخـــاب تــــذهب الـى ا
االتنخاب وتنتخب نفس االشكال
التي التساوي قطره دم شهيد او
تـــعــادل شي في مــيــدان الــرجــال

اصحاب الكلمة الواحدة.
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وأخـيراً أقـول إن تـشكـيل حكـومة
إنقاذ وطنيـة تقوم بإطاحة كل ما
جـلبـتـه امريـكـا من ويـالت ودمار
وحل األحـزاب وتــشـكــيل أحـزاب
عـاناة العراقية وطنية من رحم ا
وسـحب جمـيع األمـوال والفـوائد
التي حصلت عـليها تلك األحزاب
واالشـــخـــاص الــذيـن جــلـــبـــتــهم
امـــــــريــــــكـــــــا واعــــــاده احلــــــدود
ا قبل عام احملافضات الشـمالية 
 2003 واعاده االمن واالمان ب

مكونات الشعب العراقي وتعديل
الــدســتــور الــعــراقي الــذي كــتب
عـنـدمـا كان الـسـني يـتـوجس من
الشيـعي والكردي يـخاف العربي
عـنـدمـا تـتـوحـد الـبالد وقـومـيات
سوف نعيش كباقي دول العالم 
وســـــيـــــكــــــون الـــــوضـع أفـــــضل
وسـيـعود بـالـفـائـدة عـلى الـعراق
طاف اقـول كلمة ان وفي نهايـة ا
الــعـراقــ اليـفــعـلــون شي سـوى
الـكالم ويـنـصـاعـون حتت رايـات
عمـم واقالم العلـماني التي ا
ارسـلتـهم دول اجلـوار متـحكـم
بــهم ايـنـمــا يـريـدونــهم يـذهـبـون
ومـاذا تريـدهم يـفـعـلـون واخـرها
انـــفــصــال االقـــلــيم مـن الــعــراق
اسرائيل تـريد ان جتل شبـية لها
او لـقــيط مـثـلـهــا فـهي تـاسف ان

نطقة  تكون لوحدها في ا
يجب ان يـكـون هـناك سـكـيـنا في
خاصـرة الـعـراق وايـران وتـركـيا

وسوريا
 اســرائـيـل ثــانـيــة كـم اسـرائــيل
لــديــنــا االن لن اتــكــلم عـن ضـرب
السـعوديـة لـليـمن عـندمـا احست
الــســعـــوديــة بــان الــيــمن ســوف
تـكـون مكـانـا لاليرانـيـ اذا ماذا
ســوف يـفـعـل الـعــراق وهـو يـرى
جــــزء من ارضــــة ســـوف تــــكـــون

ارض اسرائيلية جديدة.
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