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بغداد

يشـكك بـدقة هـذه األرقام الـفـلكـية
إالّ ان حـقائق احلـيـاة واإلقتـصاد
ــسـتــشـري في وحــجم الــفـســاد ا
ـؤسسات والذي جمـيع مفاصل ا
يـنـخـر في شـرايـنـنـهـا مـنـذ الـعام
 2003هي األخـرى بـاتت عــصـيـة
عـــــلى الـــــفـــــهم والـــــتــــصـــــديق 
فمليارات الدوالرات تهدر وتذهب
الـى جــــــــيــــــــوب الـــــــطــــــــارئـــــــ
واحملــسـوبــ والـقــطط الــسـمـان
ـصرفـية لـلصوص واحلـسابات ا
ـقيـم او الـقادم الـى العراق ا
من أصـــقــاع شـــتى مـن الــعـــالم 
ـــتــلــكــون الــبالغــة ويــجــيــدون
تــمـــثـــيل األدوار ويـــتـــفــنـــون في
إضــفــاء األنــاقــة عــلى مــظــهــرهم
ويــضــفــون الــسالسـة الــلــفــظــيـة
والــوعــود وإدعــاء احلـرص عــلى
ــواطن والــوطن خالل مــصــالح ا
لـقـاءاتـهـم وحـواراتـهم اإلعالمـيـة
عــلـى شــاشـــات الــفـــضــائـــيــات 
راكز على ـناصب وا ويتبوأون ا
الي من حساب معاناة وجوع ا
العراقي ومنهم األيتام واألرامل
قيم على الذين يشكلون احلشد ا
اخلـط األول من ضــــحــــايــــا هــــذا

تـتـجـاوز ثمـانـيـة ماليـ عـراقـية
وعـراقي  تـبـدو في ظـاهرهـا غـير
مـعـقـولـة رغم أنـهـا بـاتت شـائـعة
ومـــــتـــــداولـــــة دولــــيـــــاً  فـــــوفق
تـحدة ـنظـمـة األ ا إحصـائيـة 
لـــلـــطـــفـــولـــة  (يـــونـــســـيف)  في
ــنــشـــور في الــعــام تــقــريـــرهــا ا
ــاضي أن قـرابـة 6 ماليـ طفل ا
يتيم في العراق من مجموع 140
مـلـيـون يـتـيم في دول الـعالم  أي
أن نـــســــبـــة اعــــداد األيــــتـــام في
ـئـة  من الـعـراق  تـصل إلى 5 بـا
أيـتـام الـعــالم  في حـ اعـتـمـدت
مــنـظـمــة هـيــومن رايـتس ووتش
(مـــنـــظــــمـــة حـــقــــوق اإلنـــســـان)
إحـصـائـيـة تـشـيـر إلى  5 مالي
و600 ألف يـتـيم ( أعــمـارهم بـ
)  الى جـــانب شـــهـــر - 17عـــامـــاََ
مــلـيــونـ أرمــلـة (اعـمــارهن بـ
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وهـذه االحــصـائـيــات  تـدلل عـلى
دّمر الـتي ضربت قـوة العصـف ا
الـبـنـيـة اإلجتـمـاعـيـة لـلبـالد على
ـديــ الـقـريب والــبـعـيـد  ومن ا
ـــراقب أيـــنـــمـــا يـــكـــون أن حـق ا

ـراقب لـلــشـأن الـعـراقي يـرتــاب ا
كثـيراً في قـدرة مؤسسـات الدولة
الـعراقـيـة احلالـيـة عـلى مجـابـهة
الـــتــــحـــديـــات اخلـــطـــيـــرة الـــتي
تـسـتــهـدف الـنـسـيج اإلجـتـمـاعي
والـهــيــكل الــنــفـسـي لـلــمــجــتـمع
نـتـيـجة تـفـاقم مـشـكالت شـريـحة
إجـتمـاعـيـة تـتسع حـجـمـاً وعدداً
يــــومــــاً بــــعــــد يــــوم وبــــصــــورة
أسطورية لم يـسبق لها مثيل في
عاصرة  اجملتمعات اإلنسانية ا
مـتـمثـلـة بالـنـسوة األرامل الالئي
فــــقــــدن أزواجـــــهن  واألطــــفــــال
اليـتـامى الـذين فـقـدوا آبـائهم أو
أمـهاتهم او األثـن مـعاً  نتـيجة
حــــــــاالت الـــــــــعــــــــنـف األعـــــــــمى
والـــتـــنـــاقـــضـــات الـــعـــقـــائـــديـــة
والـتـصــفـيـات الــسـيـاســيـة الـتي
عــصـــفت  بـــالـــبالد   فـــضالً عن
ــــــآسـي واحلــــــروب وحــــــمالت ا
الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـي واإلبــادة
اجلــمـاعــيــة  وحــاالت االنــتــحـار
الــتي تـرتـفـع مـعـدالتـهــا ارتـفـاعـاََ
مـــلــحــوظــاََ في مـــخــتــلف أرجــاء

البالد  . 
إن أعــداد األيـتــام واألرامل الــتي

رأة في اجملـتمع وتـهمـيش دور ا
 ويعـزو الـتـقـريـر الى أن اخلـطر
ـرأة ـارسـة ا األكـبـر يـكــمن في 
لإلنـــتـــحــار بـــإرادتـــهــا لـــغـــيــاب
اإلسـتقـرار وعـدم اإلطمـئنـان على
ستقبل  وتـخلصاُ من مواجهة ا
فـردها . لـقد مـتطـلبـات احليـاة 
أصـبح واضحـاً إن هـذه الظـاهرة
ستفحلة في اجملتمع أساوية ا ا
الـعراقي يشـكل قنبـلة موقـوتة قد
نـظور البـعيد بأسس تؤدي في ا
وأمن اجملــتــمع  وتــعــوق خــطط
ومــشـاريـع الـتــنــمــيــة  وكل هـذا
مــــــرده اإلهـــــمــــــال احلـــــكــــــومي
ـضـاعـفـات والـتـجـاهل الـرسـمي 
احلــــالــــة الـــراهــــنـــة واخملــــاطـــر
ـا يـسـتوجب الـنـاجـمة عـنـهـا  
األمــر حث اجملــتــمع ومـنــظــمـاته
ـدنية لـلضـغط بإجتاه اإللـتفات ا
الى ضـرورة وضع إسـتـراتيـجـية
شـــــامــــلــــة لألمـن اإلجــــتــــمــــاعي
والــنـــفــسـي لــشـــريــحـــة األيــتــام
ــعـــاقــ وغـــيــرهم  واألرامـل وا
والتخطيط العلمي السليم إلقرار
ــعـاجلـات الـسـريــعـة الـصـائـبـة ا
وتشكيل جلان إختصاصية تضم
عـــلـــمــــاء الـــنـــفس اإلجـــتـــمـــاعي
تخصص في واإلقتصاديـ وا
دراســــــة مــــــشــــــاكـل اجملــــــتــــــمع
واإلسـتـعــانـة بــاخلـبـرة الــدولـيـة
ـتـقــدمـة ودعـمــهـا بــكل أسـبـاب ا
الـنـجـاح وحتـقـيق شـراكـة فـاعـلة
بـ هــذه الــلــجـان وبــ الــدولـة
ومــؤســـســات مــجـــالس الــنــواب
واحملافظات واحلـكومات احمللية
لــتــحــديــد األولــويـات وتــوظــيف
ـنـشود  اجلـهـود نـحـو الـهـدف ا
عــلى أن تــؤكــد اإلسـتــراتــيــجــيـة

قترحة على القواعد اآلتية : ا
1- تـشـكــيل هـيــأة عـلـيــا لـرعـايـة

األيتام واألرامل في العراق .
2- تـسـريع وسـن الـقوانـ الـتي
تــكــفل حــمــايــة ورعــايــة األيــتــام

واألرامل في البالد .
3- إقـــرار مـــيــزانـــيـــة طـــمـــوحــة

شكلة . إلستيعاب حجم ا
4- إستحداث مؤسسات تدريبية
ـالكــات مــتـــخـــصـــصـــة إلعــداد ا
الــعـامــلـة فـي هـذا اجملــال وخـلق

الكفاءات الوطنية الكفوءة
ــنـــشــور ـــبـــاني وا 5- إنـــشــاء ا
ــتــخـصــصــة وذات مـواصــفـات ا
تــقــنـــيــة وعــمـــرانــيــة مـــتــقــدمــة
لإلشـراف اإلجـتـماعـي والـنفـسي
والــرعــايـة الــطــبـيــة والــصـحــيـة

النفسية .
6- إشــراك اجلــامــعــات ومــراكــز
ؤسسات اإلجتماعية البحوث وا
ــــعـــــنــــيـــــة لـــــوضع احلـــــلــــول ا
ـقـتــرحـات الـكــفـيـلــة بـتـجـاوز وا
ـشـكلـة او التـخـفيف عن آثـارها ا
ـدمــرة عــلى األقل . أن اإلسـراع ا
بـــــاعــــــتـــــمـــــاد آلـــــيـــــة  او وضع
عاجلة هذا الوضع إستراتيجية 
ـتازم والـقابل لـتفـجيـر اجملتمع ا
من الـداخل  يـرتـقي إلى مـسـتوى
ـكن ـلــحـة الــتي ال  الــضـرورة ا
تــأجـيــلـهــا  إلرسـاء دعــائم عـراق

مستقر آمن. 

الوضع الشاذ . 
وال شك أن إسـتمـرار ظـواهر زرع
الفـتنة ونشـر الكراهـية ب أفراد
اجملــــــتــــــمع واإلحــــــتــــــكــــــام الى
الـرصــاص لــتـصــفــيـة اخلــصـوم
ومـــنع اآلخــر من الـــتــعـــبــيــر عن
ـــارســـة الــصـــيغ الــرأي عـــبـــر 
ــقــراطــيــة الـســلــيــمــة عـلى الـد
مــعــاجلــة الــتــبـايـن واإلخـتالف 
يشكـل سياقاً منـظماً يتـبناه أكثر
من طــرف بـدأب ٍ كـبــيـر لـتــغـيـيب
مـدروس ومتعـمد لـلسـلم الوطني
وتـــدمــــيـــر اإلقـــتـــصـــاد وتـــفـــاقم
اإلحـــتـــيـــاجـــات اإلجـــتـــمـــاعـــيــة
ـلـحـة وإدراج آمال األسـاسـيـة وا
ـالي في الـتـغـييـر والـرفاه في ا
ـطـوية اجملـهـولة . ملـفـات الـغد ا
ومـن الــبـــديـــهـي الــربـط مـــا بــ
ظاهرة الترمل واليتم التي تؤدي
الى فــــقــــدان اإلشــــراف األســــري
واألبـــوي وضـــعـف دور وآلـــيــات
الـــضـــبـط اإلجـــتـــمــــاعي  وبـــ
تزايـدة إلمكانية شيوع الفرص ا
حـــاالت اإلنـــحـــراف والـــتـــســـيب
وخـاصـة ب الـيافـعـ والشـباب
من كال اجلــنــســ وتـأثــيــراتــهـا
الـسـلـبـيـة عـلى إتـسـاق فـعـالـيات

اجملتمع الطبيعية.
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ويــذهب الــكــثـيــر من الــبــاحــثـ
ـنـتـمـ ـهـتـمـ ا والـدارسـ وا
الى إجتاهـات فكريـة وإجتمـاعية
ـعــادلـة مــرمــوقـة الى أن طــرفــا ا
يــــــتــــــجـــــســــــدان خـالل احملـــــور
اإلقـــتــصــادي اوالً والــذي يــعــني
ــومـة تــخــفـيـف وطـأة ظــروف د
مـــتـــطــلـــبـــات الـــقـــوت الـــيـــومي
والـــعــيش الــكــر لألســرة الــتي
فـقـدت مــعـيــلـهـا  هــذه الـظـروف
الـتي تشـير إلـيها تـقاريـر منـظمة
اإلغـاثـة الـدولـيـة والتـي تـؤكد أن
ئـة من العراقيـ يعيشون 43 با
في فقر مدقع  وأن حوالي أربعة
ماليــ شـخص يــحـتــاجـون الى
مــســاعــدات غــذائـــيــة  فــيــمــا ال
يــحـــصل ســـوى طــفـل واحــد من

ثالثة على مياه شرب آمنة .
 واحملـور احلـيـاتـي الـبـيـولـوجي
ثــانـــيــاً الــذي يــتــمـــثل بــتــوفــيــر
شروعة اإلحتياجات اإلنـسانية ا
ضمن سلوكـيات اإلنسان السوي
والـــــذي يـــــوسع من مـــــســـــاحــــة
ـعضالت الـنـفـسـية واجلـنـسـية ا
وخــاصــة لـــنــســبــة مـــعــيــنــة من
الـنــسـاء في مـجـتـمـعـنـا الـشـرقي
ـكن أن تـتـسع نـسـبـتـها والـتي 
طــرديــاً مــقــارنــة بــاجملــتــمــعــات

ستقرة .  ا
وبـالعـودة الـى تـقاريـر أعـدت من
قبل فـرق عمل متـخصصـة ومنها
فـوضيـة العـليـا  حلقوق تـقريـر ا
اإلنسان في العراق  الذي تضمن
مــعــلــومــات عــلى قــدر كــبـيــر من
األهـمـيـة وخــاصـة فـيـمــا يـتـعـلق
بــــــزيــــــادة أعــــــداد الــــــنــــــســـــوة
اإلنـــتــحــاريــات في الــعــراق  اي
حـــاالت الــقـــضـــاء عــلى احلـــيــاة
طـوعـاً نـتـيـجـة الـيـأس واإلحـباط
وإسـتــمــرار الـنــزاعــات والــعـنف
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الطويلة والقاسية التي عانى منها الشعب السوداني
دون أي بـرنــامج ســيـاسي مــتــكـامل لــقــيـادة الــدولـة
واجملتمع سوى االسـتمرار في السـلطة فالبد لـلنظام
أن يتصدع ويـنهار ولذا عـليه من العـقل واحلكمة أن
يسـتجيـب للتـغيـير سـلمـياً بـقيـادة جديـدة حتمل رؤيا
مـتــطـورة النــقــاذ الـســودان من اخلـطــايــا والـتــخـلف
الــسـيــاسي واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعي وبــعـكــسه
تكررة التي سيفهم بعد فوات االوان ان الترقيعات ا
اجراها.مؤخراً لن تُجـدي نفعاً وسيجـد النظام نفسه
ـا حدث في دول الربـيع العربي أمام صورة قـريبة 

العاصف الذي حدث عام 2011.
وفي ســوريــا حتت حــكم عــائــلــة االســد االب واالبن
والتي قـاربت السـتة عـقـود فقـد ارتكـبت هذه الـعائـلة
الطاغية في العام 1982من خالل قوات االسد االب
مــجـــازر مـــروعــة فـي مــحـــافــظـــة حـــمــاة وقـــتل وفق
الـتـقـديـرات مـا ال يـقل عن 40 ألف شـخص بـحـجة
"... ومـنـذ انـدالع ــسـلـمــ قـتـال جــمـاعـة "اإلخـوان ا
الـثـورة الـسـوريـة في عـام 2011 ومـاتاله اسـتـخـدم
األسد االبن مخـتلف األسلـحة التـقليـدية والكـيميـائية
ن انـتفضو عـلى سياساته دنيـ السوري  ضد ا
البـائسـة وطغـيانه وتـسبب بـوفاة مـا ال يقل عن 500
ألف شـخـص وتـهــجـيــر مــا ال يـقل عـن سـتــة ماليـ
مــواطن ســوري كــمــا أجــبــر  7ماليـ آخــرين عـلى
الـنــزوح قـســراً فــضالً عن اعـتــقــاله لـعــشـرات آالف
ـغـيـبـ في الـسـجـون. واغـتـصاب االف الـسوريـ ا
النساء وقتل االطـفال وتهد مـدن كاملة على رؤوس
ساندة رتزقة والدول ا ساكنيها وجلب جيوشا من ا
ـهـا رهـيـنة لـقـتل شـعـبه وتـدمـيـر مـدن سـوريـا وتـقـد
مسـتـبـاحـة لالجنـبي لـلـدفـاع عـنه واستـمـرار سـلـطته

االستبدادية..
WO uLý WLE½«

غـلـقة .لقـد اثـبـتت التـجـارب ان االنـظمـة الـشمـولـيـة ا
التي استبدت بالسلطة باساليب قمعية واستقصائية
اعتـمدت عـلى تـرسيخ نـظرتـها الـشـمولـية في احلـياة
العامـة وافتقـارها لـلعدالـة اإلجتمـاعيـة ورفضهـا بناء
صاحلة وطنية حقيقية على أسس من اسس جديدة 
احلـوار والــشــفـافــيــة...ومـحــاربــة حـقــوق شــعـوبــهـا
واستخـفافهـا بحقـوق االنسان...واعـتماد احملـسوبية
ـهـنـية في ـنسـوبـيـة والـتـحـزب وابعـاد الـكـفـاءات ا وا
ادارة الـدولـة.واسـتـخـدام كل وسـائل الـقـتل واالبـادة
ــطــالــبـ بــحــقــوقـهم والــسـجــون لــردع مـنــاوئــيــهـاا

شروعة..  ا
ان ما ينشده الشعب الرازح حتت نير االستبداد هو
ـشـروعـة الـتـغــيـيـر اجلــذري الـذي يـضــمن حـقـوقـه ا
واحلفاظ على امن وسيادة دولته ومجتمعه وعلى من
ا أصاب ـسؤوليـة عليه ان يـدرك ويعتـبر  يتصدر ا
ـــتــغــطــرســ الــلــذين اذاقــوا غــيــره من الــطــغــاة وا
شـعــوبــهم الــويل والـثــبــور وكــان مـصــيــرهم اخلـزي

والعار..
تـطلعة الى ان ارادة الشعوب الـتواقة الى احلـرية وا
الـتـغـيـيـر سـتـقـاوم بـقوة هـراوات االسـتـبـداد والـقـمع

الذي تقترفه اجهزة السلطة الغاشمة..
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لـيس تـكـبّـرا ولـكن هـروبـاً من جدل
اجلـهلـة -فكتـابتـي للنـخب ولذوي
ــسـتـنــيـرة فـقـط .فـلـستُ الـعــقـول ا
مــعــنــيــاً بــاحلــزبــيــة والــطــائــفــيـة
ــنـاطـقــيـة والــقـبــلـيـة.بـل مـعـني وا
بـــالـــوطن والـــشـــعب ومـــســـتــقـــبل
األجــيـــال .ولــسـتُ مــعـــنــيـــاً بــوالء

تابع صاد!!. . القاريء س وا
أما بعد

جـمــيـعــنـا راقـبــنـا زيــارات الـوفـود
اإليرانية األخيـرة للعراق . واهمها
زيــارة وزيــر اخلـارجــيــة الــدكــتـور
ظــــريف والــــتـي مــــهــــدت لــــزيـــارة
الــرئـيس اإليـرانـي روحـاني.وكـيف
أســــتــــفــــز ظــــريف الــــكــــثــــيــــر من
الـعراقـي وكـثيـر من السـياسـي
ـــدن الـــعـــراقـــيــة فـي جــوالتـه في ا
وتصريحاته اإليحائية والتاريخية
ذات الـبـعـد الـسـيـاسي الـتي أثارت

جدالً في العراق.
ومن هــــنــــاك بــــقــــيـت اخلــــطـــوات
ـدعـومـة خلـيـجـيـاً في األمـيـركـيـة ا
تــصـــاعــد ضــد إيـــران حــتى وصل
الــــرئــــيس روحــــاني الى الــــعـــراق
والــــذي تــــبــــاحث هــــو ووفــــده مع

ــخــتــلف قــيـاداتــهم الــعــراقــيــ 
لساعات طويلة من الليل.

 وأكـدت الـتقـاريـر أن إيـران أذعنت
لـــلـــتـــعـــامل مع الـــعـــراق من خالل
طـريـقـة الـتـعـامل الـذي بـ الـدول.
أي تنشيط الـدبلوماسيـة احلقيقية
ـتـكــافـئـة  بـ الــبـلـدين  والـتي وا
ترعاها السفـارتان  وايقاف طريقة
وســـــيـــــاســـــة ( الـــــرأس والـــــذيل)
بـــالـــتــــعـــامل مع الــــعـــراق والـــتي
أستمرت ل 15 عاماً وكان يرسمها
( احلرس الـثوري وفـيلق الـقدس )
مع غض الــــنـــظـــر عـن األنـــفـــتـــاح

العراقي على دول اخلليج. 
وجـــمـــيـــعـــهـــا  رســـائل إيـــرانـــيـــة
ــتــحـدة ومـن ثم لـدول لــلـواليــات ا
اخلـلـيج الــداعـمـة لـواشــنـطن لـكي
ـواقف األمـيـركـية حتـلـحل بـعض ا
ضــدهـا أي إيـران .ولــكن واشـنـطن
صـعّـدت ضد أهـم حلـفـاء واشـنطن
وعن طـريق بـريطـانـيا واوربـا ضد
حـزب الـله اللـبـناني وضـد قـيادات
وفـصـائل عـراقيـة قـريـبـة من إيران
ولــديـــهــا بــرنــامـج طــويل في هــذا

األجتاه.
وكـانت أولى ثـمـار هـذا الـنـهـج هو

عـدم زيـارة رئـيس حـكـومـة الـعـراق
لـطهـران والول مـرة. بل ذهب حيث
أم العـرب القاهـرة التي هي رفـيقة
وشــقــيــقـة بــغــداد لــعـقــود وعــقـود
طـويـلـة بحـيث عـنـدما تـبـاعـدتا عن
بـعضـهـما الـبـعض حصـلت كوارث
وكـوارث أدت الى هـيـمـنة إقـلـيـمـية
عــلى الــعــراق مع ضــعف وشــعــور

بالوحدة بالنسبة للقاهرة !!. 
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هـناك مـؤشر جـديـد ولَم نلـمسه من
قــــبـل وخــــصــــوصـــــاً من رؤســــاء
احلــكــومــات الــعــراقـيــة الــســابــقـة
"بأسـتثـناء عالوي" .حـيث لم نلحظ
هـناك تـهافـتاً من الـسيـد عادل عـبد
هـدي على إيـران وعلى الـرغم ما ا
يـشــاع عن ضـعـفه ومـحـاصـرته من
قـبل حـلـفـاء إيـران.وحـتى لم نـلحظ
هـنـاك مـبـالـغـات في الـتـصـريـحـات
والبيانـات والظهور في األعالم من
ــهــدي قـبــيل قــبل حــكــومــة عــبــد ا
وأثــنــاء زيـــارة روحــاني ومــثــلــمــا
كـانت تـفعـل احلكـومـات السـابـقة .
وحـتى لم يزر الـرجل إيـران  .وهذا
مـؤشـر جـيـد يثـبت أن هـنـاك بـداية

وضوع ا أن ا مرحلـة مختلـفة. و
مــهم جـدا .وخــصــوصـاً لــنــا نـحن
. أخـــذنــا ـــتــابـــعـــ واحملـــلــلـــ ا
بـــالــبـــحث عن ســـر قـــوة وصالبــة
ـهـدي عـلى وهـدوء  الـسـيـد عــبـد ا
الـرغم مـن عـدم أكــتـمـال كــابـيــنـته
وكذلك على الرغم من تناكف الكتل
الــسـيــاسـيــة حـولــهـا .ال بل هــنـاك
جـهات نـيابـية تـطالب بـأستـجواب
وزراء وهــنــاك بـــيــانــات تــؤكــد ان
هــنــاك أربــعــة وزراء في طــريــقــهم
لإلقــالـة ولــكن لم يــرد الـســيـدعــبـد
ـهــدي ولَم يـتــأثـر  !!.ال بل هــنـاك ا
تــقـــاريــر بـــاتت تــنـــشــر ان هـــنــاك
ــهـدي مـشــروعــا لــتـغــيــيــر عـبــد ا

واإلتيان بجديد!!.
ومـن خالل الـــبـــحـث في دهـــالـــيـــز
طبخ السياسي العراقي توصلنا ا
الـى  حــــــقــــــيــــــقــــــة أن هــــــنــــــاك (
أسـتـراتـيـجـيـة جـديـدة قـد وضـعت
لتنهيض عالقات العراق مع الدول
من خالل رسم دبـلومـاسـية جـديدة
تقـودها  قـيادة جـماعـية مـؤلفة من
الــــرئــــاســــة واحلــــكــــومـــة ووزارة
اخلــارجــيــة. ومن خـالل تــنــاغم لم
يــحــدث من قـــبل !!) وهــذا مــؤشــر
طــيب لــعــمل دولــة .ال ســيــمــا وان
الــدول الــتي نــهــضت من األزمــات
وأصبـحت دول قويـة لم تنهض إال
بــالـــعــمل اجلـــمــاعي والـــتــفـــكــيــر
اجلـــمــاعي بـــحــيث بـــات الــنــهـــج
اجلـــديــد يـــعـــتــمـــد عـــلى الـــهــدوء
واألبــتـــعــاد عن األعـالم والــقــــدوم
عـــلى خــطـــوات ثــابــتــة تُـــعــلن في
حـينـهـا وتنـفذ فـوراً(ولـنا مـثال في
ــهــدي ذلـك زيــارة الــســـيــد عــبـــد ا
ـصـر)  لـكي ال تُـجـهض اخلـطوات

ولكي ال يتلكأ البرنامج . 
وهــو نــهج جــديــد شــخّص أن أهم
آفة تـأكل العمل اإليـجابي وتـنسفه
هي آفــة الــتالسن والــتــنـاكـف بـ
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الـكـتل الـسـيــاسـيـة واحملـاور الـتي
شـكــلت احلـكــومـة . ولـقــد وضـعت
اخلــلـــيــة الــثالثــيــة في تــصــورهــا
عــامـلل مــعـطـل آخـر وهــو  عـنــدمـا
حتــشـر تــلك اجلـهــات نــفـســهـا في
عــمل احلــكــومــة والــدبــلــومــاســيـة
وعـــنــدمـــا تـــفـــرض  وجـــوهـــاً في
ــطـــبخ الـــثالثي اجلـــديــد والــذي ا
أشرنا له !!.وخيراً فعلوا في العمل

الثالثي الكتوم.
°° …—«b²Ý_« nB½ WO−Oð«d²Ý√

ـــطـــبخ الـــثالثي مـن ثــمـــار عـــمل ا
اجلديـد هي نصف األسـتدارة التي
ـــهــدي قـــام بـــهــا الـــســـيـــد عــبـــد ا
وبـطـريـقـة ذكيـة في تـوقـيـتـها وهي
الــقــيــام بــزيــارة  مـصــر الــعــربــيـة
ولــيس زيـارة طـهــران وال الـريـاض
وال أنـــقــرة وال لـــنــدن وال الـــكــويت
فــكـــانت ذات دالالت عــمـــيــقــة جــدا

عززت الهوية العراقية القومية.
ـا سيـتهـمـنا الـبعض بـنظـرية .ور

ؤامرة عندما ال نستبعد أن : ا
وصل . 1- غرق العبارة في ا

2-والـتــجـاوز والـقـذف ضـد رئـيس
اجلمهورية .

3- وتـصــريــحـات خــرجت تــطـالب
باسقاط حكومة بغداد.

4-ونــصب خـيــمـة قــال الــقـائــمـون
عـلـيـهـا أنهـا لـن تُرفـع حـتى تـنـفـيذ

طالب !.  ا
ـا هــنـاك جــهـات نــافـذة ولــهـا فــر
ارتـبــاطـات أقـلــيـمـيــة كـانت تـراقب
طبخ الثالثي اجلديد وهدفه عمل ا
التـقارب مع العـرب واحياء الـهوية
الـقــومـيــة الـعــربـيـة .. وال تــريـد له
الـنـجـاح . وهـنــاك  جـهـات طـامـعـة
هدي ال وقع ومكان السـيد عبد ا
تريد له النجاح والبروز.. بل تعمل
ألجـبـاره عـلى األسـتـقـاله أو الـعمل
حـــتى اإلقــالـــة. وجــهـــات أخــرى ال
تـريد تـغيـير الـنهج اجلـاري ليـبقى

كــمــا هـو عــلــيه ألنــهـا مــســتـفــيـده
ونـافـذة  .  وهـنـاك جـهـات دب بـ
صـــفـــوفـــهـــا اخلــوف والـــهـــلع من
تــأســـيس وعـــمل اجملــلـس األعــلى
ـكـافـحـة الـفـسـاد فـتـحـاول أفـشال
ـهـدي عـمل وخـطط الــسـيـد عــبـد ا
ـا )لهـا يد جمـيع هذه اجلـهات (ر
في تــلك الــكـارثــة ومــا تـبــعــهـا من
خطـوات ذكرنـاها في الـنقاط أعاله

.والهدف:-
هدي الى 1- أجهاض زيارة عـبد ا

 مصر. 
2- وإجـــهـــاض  قـــمــــة الـــقـــاهـــرة
الـثالثيـة والسيـما ان هـناك جـهات
تعضة جدا من التقارب العراقي

األردني!.
3-ومـحـاولـة ابـقـاء الـعـراق أسـيرا
لــقـوى أقــلـيــمـيــة ألن الـتــقـارب مع
الــعـرب وخـصـوصــاً مع دولـة مـثل
مـصر سـوف يتـعـزز البـعد الـعربي
والـقومي في الـعـراق للـمرة االولى

.! بعد تعطيل متعمد ل 16 عاماً
هـدي تيقن ويبـدو أن السيد عـبد ا
أن هــنـاك خـطـة ألجــهـاض الـزيـارة
ومــنع تـقــارب الــعــراق مع الــعـرب
بطـريقـة جديدة. فـأكمل مـاعليه في
ـوصل كــرئـيس حــكـومــة ثم طـار ا
نحو القاهرة لـتصبح مفاجأة فعال
اَي تـلك الــقـمــة الـثـالثـيــة وخـطـوة

حُسبت اليه   !
  tK « œU³Ž WL

قــــمـــة عــــبـــاد الـــلـه في الــــقـــاهـــرة
ستقيم !. !!.واستراتيجة اخلط ا
من يرى في  قـمة الـقاهرة الـثالثية
حدثا عابرا فهـو يحتاج الكثير من
الـقـراءة . فـهي قـمـة مـهـمـة لـلـغـاية
أسـميـناهـا ( قمـة عبـاد الله) نـسبة

الى :-
1- الرئيس عبدالفتاح السيسي 

لك عبد الله الثاني  2- ا
هدي  3- السيد عبد ا

فــحـتى هـنـاك أشـارة خـيـر ان شـاء
الـله عـنـدمـا جتـسدت فـيـهـا أسـماء
الــله احلــســـنى . فــنــســأل الــله أن
تــكــون بــدايــة خــيــر عــلى الــعـراق
اجلـــريح  فــالـــعــراق الـــيــوم جنح
بـتأسـيس مـحور بـدالً من أن يـكون
تابعاً حملور أو تـائها ب احملاور
 وهــذا بــحـــد ذاته حتــدي شــجــاع
وخـــروج مـن الـــنـــمـط الـــذي وضع
الــعـراق نـفـسـه فـيه مـنـذ 16 عـامـاً
حـيث الـهيـمـنة األقـلـيمـيـة والعـزلة

العربية والكساح العراقي  !!!.
فـمـصـر لـيـست مـثـلـمـا تـراهـا عـبـر
حي شــبــرى أو ازدحــام مــحــطــات
الــصــعـيــد. مــصــر دولـة مــحــوريـة
مـهــمـة في الـشـرق األوسط. ودولـة
تـبـقى وتبـقى أم الـعـرب وخيـمـتهم
الـقويـة .وكلـما ضـعفت مـصر كـلما
ضعف الـعرب. ولن تـعوضـها دولة
أخـرى اطالقـا.ولـكـن هـنـاك حـقـيـقة
فـمـصـر ضعـيـفـة وتشـعـر بـاخلوف
وقـلـة احلـيـلـة  كـلـمـا ابـتـعـد عـنـهـا
الــــعـــراق وســــوريـــا. وكــــلــــمـــا قلّ
الـتـواصل مـع اجلـزائـر.وكـلـمـا كان

هناك نظام قلق في السودان !!.
فابتـعاد مصر عن الـعراق وسوريا
كـان سـبـبـاً رئـيــسـاً في اسـتـفـحـال
أنـــقــــرة وطـــهـــران عــــلى الـــعـــراق
وسوريا والعـرب.وان ضعف مصر
هـو الـذي جـعـل الـدولـة الـهـامـشـية
أسرائيل تبرز أكثر وأكثر وحتاول

الهيمنة على القرار العربي .
وان صــعــود  الــدولـة الــهــامــشــيـة
أسرائيل على حـساب مصر أعطت
فرصة أليران وتركيـا للمتاجرة في
قـضـايـانـا الـعـربـيـة ضـد أسـرائـيل
لــتــحــقــيق مــكـاسب إقــلــيــمــيـة في
الــعــالم الـــعــربي لــصـــالح تــركــيــا
وإيــران ! فـــالــقــمــة الــثالثــيــة بــ
(الــعــراق ومــصــر واألردن) أعــطت
بــصـيص أمل بـســحب الـعـراق من

الــغــرق الـذي أســتــمـر لـ16  عــامـاً
.واعــــطت بــــصــــيص أمـل من أجل
ـلـمــة األوصـال الـعـربــيـة وأحـيـاء
اللحمة الـعربية والقـومية ال سيما
وان هـناك نـهـوض إيـراني قومي 
ونــهـوض تـركي قــومي  ونـهـوض
أســرائــيـــلي ديــني وكـل هــذا عــلى
حساب العـرب وقوميتـهم العربية.
والـــبــحـث عن أحـــيــاء الـــقـــومـــيــة
الـعـربـيـة لـيس عـيبـاً مـادام هـدفـها
جـمع الــعـرب كــقـوة واحــدة تـدافع
عن نـفـسـهـا وسـط صعـود أقـلـيـمي

ب الدول  !.
ستقيم الذي فأستراتيحية اخلط ا
رسـمـته (بـغداد والـقـاهـرة وعـمان)
في القـمة الـثالثية األخـيرة مـؤهلة
لـــنـــهـــوض أقـــتـــصـــادي وجتــاري
ا وأمـني وعـسـكـري وأسـتـثـمـاري 
لـلدول الـثالث من خـصائص تـكمل
بــعـضــهــا الـبــعض. ولِــمـا لــهـا من
ـتد من احتـاد جـيوإسـتـراتيـجي 
الــبــصـــرة حــتى قــنــاة  الــســويس
وشـــمـــال مـــصـــر مـــرورا بـــعـــمــان
ــا لـــديـــهــا من والــعـــقـــبــة الـخ!!.و
كــفــاءات وايــدي عــامــله وأكــثــريـة

شبابية جاهزة لألستثمار !!.
ولـقـد كـتــبت بـقـلــمي دراسـتـ في
الكي االولى عهـد حكومـة السيـد ا
وســـلــمــتــهــا لـــهم  وحتت عــنــوان
(ضرورة الـعمل عـلى أستـراتيـجية
ـسـتـقـيم من مـصر واألردن اخلط ا
والعـراق) واقتـرحت  الضـغط على
الكـويت لأللتـحاق بـها مع ضرورة
ان تـتـبـنى والدة سـوق اقـتـصـاديـة
مشتركة تغـري ايران بالدخول بها
ـصارحة ومـصاحلة لتـكون مدخل 
ايـران مع جـيـرانـهـا الـعـرب وبدور
عـراقي مـتـميـز..  ولـكـنـها ولألسف
هـمالت او "لطـشها" ذهبت لـسلـة ا
أحـد مــسـؤولي الـصــدفـة وقــدمـهـا

بأسمه!
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يتصف (احلاكم العربي ) بصفـة االلتصاق بالسلطة
فـهـو يــحـكم قـائـمــاً ..فـإن لم يـســتـطع فـمُــقـعـدا عـلى
.. فإن لم يسـتطع فمن حساب سكايب كرسي الشللْ

ان.. او تويتر وذلك اضعف اال
ـهم في تــفـكــيـره هــو ضـمــان وجـوده عــلى كـرسي ا
احلـكم (ولـوبـاالسم) وعـلى جـمـاجم شـعـبه وهـذا من
أهم ثوابـته وعـقـيدتـه السـلـطـوية ويـعـتبـر الـتـنازل عن
اسـتـحـقـاقه (كـمـا يسـمـيـه) خط احـمـر حـتى لـو ابـيد
شـــعــبـه بــالـــكـــامل فاليـــضـــيـــره شيء الن تـــســلـــطه
والـتـصــاقه بـكـرسي احلــكم واجب وتـكــلـيف شـرعي

بنظره واتباعه..
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واكثر مـايدفع احلاكم الى هـذا السلـوك االستبدادي
ــواطن الـــعــربي الــذي يــعــانـي االنــفــصــام في هــو ا
شـــخــصـــيـــته ووجـــوده وضـــيــاع حـــقـــوقه وتـــدجــ
شخـصيـته عـلى االنقـيـاد االعمى والـتبـعـية.. واخـيراً
ـتـأخـرة واصـبح يـطـالب بـحـقوقه انـتابـته الـصـحـوة ا
العادلة بعد أن كسر حاجز الصمت واخلوف..و بعد
مــاعـانــاه والقــاهُ من اســتــخـفــافٍ وتــهــاون بــوجـوده
وحـيــاته ولــقـمــة عــيـشـه...من قـبـل احلـاكم بــامــرالـله
ستبد ونظامه .. ففي فـترة استبداد احلاكم يتعطل ا
عقله وتنـغلق..بصـيرته فيصـبح كالثـور الهائج اليرى
ـريـضـة البـاحـثة اال نفـسه وال يـفـكر اال في احالمه ا
عن اطالة امد اجلـبروت والطغيـان اجلاثم على رقاب

شعبه عقودا طويلة....
ـلتـوية بـفترة ان السلـطة مـهمـا استـمدت شـرعيتـها ا
محددة سـتأويهـا مظلـة التغـيير طـوعاً ام قسـراً فهذا
قـرون بارادة الشـعب او اي تغـييـر قسري التغـييـر ا
يـحـدد الــعـمـر االفــتـراضي اليـة ســلـطـة لم تــسـتـجب
للتـغييـر..فهـذه األنظمـة اصبحت اسـتبـدادية شمـولية
منغلقـة استهلكت فـترات حكمها سـواء كانت شرعية
ــقــراطـيــا لــهــا ام اســتــمـدت بــانـتــخــاب الــشــعب د
ـلـكـيـة او شـرعـيـتـهـا الـتـاريـخــيـة وراثـيـا كـاالنـظـمـة ا
مثيالتها أو االنـظمة االنقالبـية عسكـرياً بدعم شعبي

او بدونه .
 اليوم وبعد عـاصفة الربيع الـعربي الهوجاء جند ان
االنظمـة التي لم تسـتفيـد من التجـربة تبـدو مؤشرات
العاصفة الهوجاء الثانية قادمة وبشكل اكثر ضراوة
ففي اجلزائر و السـودان الدولت اللـت تعانيان من
اضـطـراب وقالقل هـذه األيــام..فـالـرئـيس اجلـزائـري
ُـقـعـد بـوتـفـلــيـقـة وهـو الـرئــيس الـوحـيـد في الــعـالم ا
ثابة والفاقد للسـيطرة على جسده وتـصرفاته وهو 
شخص ناقص االهـلية يـرشح نفسه لـلمرة اخلـامسة

دون وعي او حياء او مقدرة سياسية
اما في السـودان فنرى الـرئيس عـمرالبـشير قـد قفز
لــلــســلـــطــة بــانــقـالب عــســكــري في -30حــزيــران-
1989وتـسـبب بــالـكـوارث واحلــروب االهـلـيــة لـبـلـده
وشـعـبه واهـمــهـا انـفـصـال جــنـوب الـسـودان وحـرب
دارفور التي تسـببت في كوارث بشـرية وحرب ابادة
جمـاعـيـة ال حتـتـمل والـتدهـور االقـتـصـادي والـتردي
دة دة 30عاما تلك ا االجتماعي والتـراجع الثقافي 


