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ارادة الــــعـــراقـــيـــ وانـــهم مـــازالـــوا
يـسعـون  الى حتـقـيق تـوازن امـريكي
ايـراني في الـعـراق كـوسـيـلـة لـتجـنب
اي صـدام عــسـكـري مـحــتـمل في هـذا
ـواطن ــنـكـوب ‘وأنه حـتى ا الـبــلـد ا
الــعـراقي الــبـســيط يـعــلم بــخـلــفـيـات
الــلــعــبــة الــشـريــرة  الــتـي تــلــعــبــهـا
الــقــوتـــيــ االيــرانـــيــة واالمـــريــكــيه
ــلــتـــقــيـــتــان في اســـاس الــتـــعــامل ا
االستراتيجي مع حـالة العراق وهو :
( عـــدم الــســمــاح بـــنــهــوض الــعــراق
ـسـتقـلة وحـد ذو االرادة الـوطنـية ا ا
وان الصقور االيراني لهم العلم بأن
 أزمـــة الــعــراق بـــعــد االحـــتالل تــظل
عــامال اســاســيــا في تــدهـور الــوضع
اجلــيــوسـيــاسي فـي الـشــرق االوسط
ــكن ان يـكــون من نــتـائــجه الـتــقـاء
مصـالح تقسـيم الهـيمنـة بيـنهم وب
مـصدر الـقـرار في امـريكـا ) وال يـبالغ
من يقول انه ليس في بـرنامج مصدر
القرار في واشـنطن  اي فـكرة لتـقوية
كن القـدرات العـراقيـة الوطـنيـة وال 
ان تــســـمـح بــنـــهـــوض الـــعـــراقـــيــ
ـوحـدين لــيـسـتـطـيـعـوا اعـادة بـنـاء ا

دولتهم بارادتهم .
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عــنــد مــتــابــعـة مــايــقــال ويــنـشــر عن
الـسيـاسـة االمريـكـية في الـتـعامل مع
احـــداث الـــعــالم عـــمـــومــا و الـــشــرق
االوسط خصوصا  ‘يستغـرب الكثير
ــتــابــعـ ان اكــثــريـة احملــلــلـ من ا
الـغــربي الـهـوا ( إال مــانـدر ) هـنـا في
مــنـطــقــتــنـا  ‘يــكــتــبـون و يــحــلــلـون
وبـطـريـقـتــ في الـنـتـيـجـة يـكـون في
صـالح سـيـاسـة مـصـدر الـقـرار ضـمن
االدارة االمـريــكــيـة  ‘فــأمـا يــحـلــلـون
ويكـتـبون بـاجتـاه انه ال اخـتيـار امام
العباد ( النـاس واحلكام ) في الشرق
االوسط اال مــــــراعــــــاة تـــــوجــــــهـــــات
الـســيـاسـة  الــغـربـيــة بـقـيـادة االدارة
االمــريــكــيــة وعــدم ازعــاجــهم وحــتى
ـان البـأس أن يـخــتـارون اضـعف اال
السكوت  ‘او من االفضل التعاون بل
تـسـهـيل االمـور لـهم  ‘غـرابة فـي هذا
ــوضــوع أن في عــقــر دار الــواليـات ا
ــتـحــدة  ومــنـذ ظــهـور الــتـوجــهـات ا
الــعـدوانــيـة لــتـلـك االدارة في الـداخل
واخلــــارج   ‘عـــــدد   مـن الـــــكـــــتــــاب
واحمللل الذين يسخرون من سياسة
االدارة االمريكية  ينددون بسياستهم
العدوانية   ‘وكنا ال نزال نـسمع هنا
ـتــابـعــة والــتـحــلـيل من ادعــيــاء   ( ا

ـصــدر  اخملـطط ســتـراتـيــجـيــة ذلك ا
لــلــتـنــفـيــذ الــدقـيق فـي الـعــراق لـيس
ـــوذج الــــعــــمل مـن اجل تــــاســـيـس 
ـقراطي يـكـون قـابال لالنـتـشار في د
نطقة كمـا ادعوا عند االحتالل لذلك ا
رايـنـا انهم قـامـوا  بـتـهـد كل ركـائز
ـؤسسات فـيه وبنوا الدولة و نـظام ا
عـلى اطاللـهـا مـؤسـسـات سـلـمت الى
اناس يعرفـون كل شيء سيء اال بناء
مـــؤســـســـات الـــدولـــة  واخـــر اجنـــاز
الــنــظــام في الــعـراق كــان االنــتــخـاب
االخير الذي يقول عنه ( كنيث بوالك)
 الـــبـــاحـث في مـــعـــهــــد ( امـــريـــكـــان
انــتــربــرايــز )  : تــمــيــزت بــالــتــزويـر
واحجـام اغلـبيـة الشعب الـعراقي عن
شاركة فيها   ‘و  اختيار حكومة ا
توافقـية  وهم عـلى علم بـأن مثل هذه
كن أن تتـخذ إجراءات احلكومـة  ال 
جريئة وستفشل بالتأكيد في معاجلة
ـظـالم الـعــديـدة الـتي يـتـعـرض لـهـا ا
الـشـعب النـهـا مـدعـومـة من كل اعـداء
ـوحد االسـتـقـرار احلقـيـقي لـلـعـراق ا
وهذا مطلوب حلـد االن امريكيا حيث
انـــهم رغم عـــلــمـــهم بـــســوء االحــوال
الـــــعـــــامـــــة في  الـــــعـــــراق  فـــــانـــــهم
يتجـاهلـون موقف الشـعب العراقي و
يغضون الـطرف عن امعـان الفاسدين
بــاالســاءة الــيه   ‘امــا لــعــبــة االدارة
االمريـكية حـول حتدي نـفوذ االيراني
في الـعـراق كمـا اشـرنـا الـيه اكـثر من
مـرة  ‘انــهــا اخــبث لــعــبــة تــلــعــبــهـا
االشـرار االمــريـكــيـ بـهــدف حتـطـيم

وخـــــبـــــراء في قـــــراءة االحــــداث ) ان
ــئـة من حل مــشـاكل نـــســبـة  90 بـا
الشرق االوسط بـيد االدارة االمريـكية
فـي حـــ  أن احملــــلـــلــــ من داخل ‘
امـــريــكـــا يـــؤكـــدون وبـــالـــوثـــائق أن
ـتـنـفذيـن في مـؤسسـات االدارة  هم ا
اشــــخـــــاص لـــــيس لـــــهم أي صـــــلــــة
ـبــادىء حـتى حـريـة واســتـقاللـيـة بـا
ــنـظــمـات الــقــرار  بـقــدر صــلـتــهم بــا
ـافيـاويـة لـدعم التـخـريب في الـعالم ا
مـــقـــابل حــفـــنـــة من الـــدوالرت  الــتي
تــــوزعــــهــــا مـــنــــظــــمــــة ( االيــــبـــاك )
الــــصــــهــــويــــنــــيـــة عــــلـى االعــــضـــاء
ــقـــراطـــيـــ و اجلـــمـــهـــوريــ الـــد
احلزب اللـذين يتنـاوبان على احلكم
ــــــتـــــحـــــدة ‘ في ادارة الــــــواليـــــات ا
وتتـذكرون رأيـنا وعـند فـوز (ترامب )
بــالــرئــاســة  كــيـف ســخــر احملــلــلـون
غـــربـــيـــو الــــهـــوي اقالمــــهم لـــشـــرح
ســـيـــاســتـــة احلـــازمـــة ...!!  و قــدرته
الـــــشـــــعـــــبــــــويـــــة ومـــــا الى ذلـك من
صـطـلحـات فـان هذا الـتـاجر الـغبي ا
ذو اسلوب شـايلوك الـيهودي  وصفه
رئــــيـس أركــــان مــــوظــــفي »الــــبــــيت
األبـيض )       «جــون كـيــلي ) بــانه
رجل »أبـله ومــعـتـوه وكـذاب «وقال
عـنه مـحـامـيه الـسابـق جون داود أنه
أمـــا وزيـــر الـــدفــاع .«كــذّاب وأرعن»
جيـمس ماتـيس فاكـتفى بـشهادة  عن
ـسـتــوى فـهم تـرامب: »إنه يــتـمـتـع 
تـــلــــمــــيــــذ في الــــصف اخلــــامس‘ «
ـعـلـوماتـيـة وصف الـهدف ومـصادر ا
ـتـمـسك بـالـقرار في من اجـمـاع قوة ا
دهـاليـز الـسلـطـة الـفعـلـية في امـريـكا
ساعدة هذا أالبله بانه يدخل  البيت
االبــيض لــيــكــون في دائــرة االهــداف
ــرحـلــيــة في الـتــعــامل مع االحـداث ا
الداخليـة و استراتيـجية الهـيمنة في
اخلـــارج والـــذي يـــتـــطــلـب ( تــهـــريج
الـــظــاهــر فـي خــلق االزمـــات ) وفــعل
اخملــطط له من وراء ضــبــاب تــهــريج

ترامب الغبي .
واحلديث يـذكـر احلديث  ‘منـذ عـملي
ــتـواضع في مــتــابـعــة االحـداث من ا
أسخف خالل مـهـنـتي الـصـحـفـية  ‘ ‘
كــلــمــة نــفــاق  قــرائــتــهـا هــو  وصف
ـقـراطيـة واحلـرية احلـقـيقـية في الد
ـبـدئي على حـقوق الرأي و احلـفاظ ا
االنــــســــان كــــنــــهج ثــــابت في االدارة
االمريـكية اوال ووصف بـعض االعمى
فـي الــشــرق ( الــكــيــان الــصــهــويــني
ــــسـخ ) بــــالــــنــــمـــــوذج الــــوحــــيــــد ا
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حتــتـل نــيــنــوى ان حتــقق نــســبــة 3
ــدافع كــمــا يــنص الــعــلم اضــعــاف ا
الـعـسـكـري وبـالـتـالي كـان عـلـيـهـا ان
حتـشد  165الف داعـشي كـحد ادنى
ولـيس  200فــقط .. مع الــعــرض ان
صـرفيـات االعـتـدة للـمـدفـعيـة والـقوة
اجلــويـة رغم كــونـهـا مــحـرمــة دولـيـا
كانت مخيفة وخارج السياقات  وقد
ســــبـق ان رجــــوت الـــــســــيـــــد وزيــــر
قـال مـنـشور ان الـداخلـيـة الـسـابق 
يــدقق صــرفــيــات االعـتــدة لــلــشــرطـة

وصل. ن ا االحتادية في ا
 4.تــخــصـيـص الـقــطــعــات لألهـداف
ينبغي ان يكون حسب طبيعة الهدف
واهـمـيـته وحــسب نـوعـيـة قـطـعـاتـنـا
ودرجة ضـبطهـا ومسـتوى تدريـبها 
والــذي حــصل ان الـتــخــصــيص كـان
سـتمعـ فدخلت في حسب طلـبات ا
احلسابات عوامل سيـاسية ورغبوية
وعـوامـل كـثـيــرة اخـرى ال عالقــة لـهـا
ــبـاد احلــرب  ومـنــهـا ان االرض
ـوصل خـصص لـها ن ا احلـيـويـة ا
الـشـرطـة االحتـاديـة والـتي سـبق لـها
ان فـــــشـــــلـت في احــــــتالل االهـــــداف
اخملـصـصـة لـهـا في الـصـفحـة االولى

للتحرير .
 5.مــدة الـعـمــلـيــات  طـالت اكــثـر من
ســنـتــ وفي هــذا دلـيـل واضح عـلى
نـــقـص الـــتــــدريب وانــــخـــفــــاض في
مـسـتـوى الــضـبط الـعـسـكـري وإرادة

القتال  وضعف التخطيط .
 6.اجـــراءات مـــا بـــعــد الـــتـــحـــريــر .
انتزعت بريـطانيا جـزر الفوكالند من
االرجــنـتـ بــأيـام مــعـدودات لـيــعـقـد
مـؤتـمـر اسـتــراتـيـجي لـكل احلـكـومـة
عركـة ويوضحوا الدروس ليحلـلوا ا
سـتنـبـطة ونـحن كعـادتنـا انشـغلـنا ا
بــاالحــتـــفــاالت ورفع االعالم وكــلــمــة
نـحن هـنا غـيـر مـجـزية واقـعـيـا ألنـنا
لسـنا نحن وألنـنا شـيعة وسـنة وكرد
وتـركمـان ودول عـميـقـة داخل الـدولة
بل ان فـيــنـا من كـان ال يــريـد لـداعش
ة  وفينا من انشغل في اثبات الهز
ة حـزيـران بسـبب احلـاضـنة ان هـز
متـناسيـا انه ان كانت هـناك حـاضنة
فهي ليست وليدة القدر حلظة سقوط
ــــوصل بل هـي ولـــيـــدة الــــتـــعـــامل ا
سلـحة مع األهالي السلـبي للقـوات ا
ونــتــيـــجــة الـــفــســاد واحملـــاصــصــة
وضــعف الـروح الــوطـنــيـة كــنـتــيـجـة
لــلـفــســاد واحملـاصــصـة .. ونــتـيــجـة
حلــالـة ذكــرتـهــا بـكل جــرأة في بـحث

ريح الـسـلمي لـلـسـلـطـة بالـتـقـسـيط ا
ودون كـفــالـة ضــامـنـة  ? فــأن كـان مـا
نــقــوم بـه هــو تــداول ســلــمي فــكــيف
يكون التداول غير السلمي  أو لو ان
داعش حـكــمت جـرف الـصــخـر فـمـاذا
كانـت ستـفعـل بأهـالي جـرف الصـخر
??هـل كـــانت ســــتـــفـــعـل اكـــثـــر من ان
تـــــهــــجــــرهم مـن ديــــارهم الى األبــــد.
احلــديث يــطــول فـلــنــنـتــقل لــلــجـانب
ـواجــهـة الــعـســكـري ونــتـحــدث عن ا
االخيـرة مع داعش لنـستـخلص مـنها
الـــدروس والــــعـــبـــر كي نـــتـــمـــكن من
الـتـقيـيم والـتـقـو واالسـتـعـداد فعال

وليس قوال للمواجهة القادمة
 1.الــتــضــحــيــات كــانت تــضــحــيـات
ــســلــحــة  بــحــدود 8000 قــواتـــنــا ا
حسب ـدنـي   40000  وضـحـايـا ا
احصـائـية قـدمـها سـياسـي على قـناة
الـشـرقيـة فـهل سـنـعـيـد الـكرة ?? وهل

درست القيادة العامة االسباب
فـرط للقـوة  طائرات  2.االستخـدام ا
 مـدفــعـيـة واتـفـاقـيــات جـنـيف تـقـول
ـنع الـهـجـوم قـصـفـا بـالـقنـابل عـلى
هـدف عـسـكـري يـقع في   او بـالـقرب
ـدنـيـ من مـنـطـقـة آهـلـة بـالـسـكـان ا
وهذا يعني في ارض العدو فكيف اذا
ـدنـيـون اهـلـنـا  ويـحق لـنـا ان كـان ا
نــســأل : هل ان كل مــديـنــة تــسـتــعـاد
يـنـبـغي ان نـهدم  %80من مـبـانـيـها
اآلهلة وهل في ذلك نصر نفخر به

 3.قوات الطـرف .. داعش كانت 70
فردا حسب تقدير السـيد القائد العام
سـلحـة ح دخولـها  وأنا للـقوات ا
ي عـسـكـري وخـضت اقـدرهـا كـأكـاد
ـــعــارك كـــأخــوتي وأبـــنــائي من من ا
ـعارك لم اجلـيش الـسـابق عـددا من ا
يــخض قــدرهــا اال جــيـش االســكــنـدر
ــقــدوني .. ان قـدمــة الــقــتـال االولى ا
كانت   200ليس اكثر .وكانت قواتنا
في احملـافـظة  55000جـندي حـسب
تصريح قائـد العملـيات الفريق الركن
مـــهـــدي الـــغـــراوي من عـــلى شـــاشــة
الـبــغـداديـة الــراحـلـة .. اي ان نــسـبـة
ــهـــاجم كــانت ــدافع عـــلى ا تـــفــوق ا
الى واحــد فــقط  واذا اضــفــنـا 275
ـدفـعـيـة والـقـوة الـتـفـوق بـالـدروع وا
ــوجب نــظــريــات حــسـاب اجلــويــة 
القـدرة القتـالية فـتكـون النسـبة اعلى
بــكــثــيــر وقــد تــصل الى  1000ضـد
واحـد وهـذا الواحـد لـيس رجل بـألف
أي انه ليس القعـقاع ..مع العرض ان
ـهـاجم داعش كـان يـنـبـغي لـها لـكي ا

الــنـخــلـة يـزرعــهـا االنــسـان في ارض
مالئـمـة وفي مــنـاخ مالئم ويـرعـاهـا 
وأن كـانت فـسـيـلـته بـرحـيـة لن تـثـمـر
نــــخـــــلــــته اال الـــــبــــرحـى مــــدخالت 
ومخرجات  فال توجد عملية سياسية
مدخالتها مجـلس حكم طائفي يرأسه
ــر عـمـلـيـا ومـخـرجـاتـهـا الـغـازي بـر
دولـة مـواطـنــة  ولـيـست هـنـاك دولـة
بنيت عـلى االنقسـام وحتى عشـائرها
صارت دوال وتـطـمح الن تـطرد داعش
الـى االبـــد بــــدون مـــواطــــنـــة ال اريـــد
رغم اني اعـرف اني مـضـطـر االطـالـة 
لـــهـــا فـــأقــول  ال بـــد لـــكل من يـــطــرح
مواجـهـة علـيه ان يـبرر احـتـماالتـها 
وال يـستـكن ألن الـبـغدادي ظـهـر وقال
ان سـاحــة عـمـلـيـاتـه سـتـكـون اوروبـا
فــاحلـرب خــدعـة والــكــذب في احلـرب
ــنـــاســبــة الـــكــذب عــلى حـالل ...  بــا
الـــزوجــة فـي مــوضـــوع الــود واحلب
حالل في االسـالم  واذا اضــطـــر الى
احللف حلف دون مـساءلة ربـانية وال
تفرحـوا كثـيرا بهـذه الفـتوى فهي في
الــــــود واحلب ومـع الـــــزوجـــــة فـــــقط
وعــــنـــدمــــا ودون اخلــــوض في كـــون
داعش ايرانية ام امريكية ام خليجية
فحديثي سيكون عسكريا قدر االمكان
هم ان داعـش كأي مـيلـيـشيـا ال بد  ا
لـها من تـمـويل وبـالتـالي حتـتاج الى
خزيـنة دولـة رغم انـنا مـولنـاها خالل
ـوصل فـنـحن ـنـكـرة في ا ـتـنـا ا هـز
ــة  5حــزيــران ان حــاولـــنــا فـي هــز
نقـول انهـا نـكبـة ونكـسة وخـجلـنا ان
ــة نــكـراء لــلــنــظـام نــقــول انــهـا هــز
ة الـعربي بـرمـته . وهـكذا كـانت هـز
ـة لـلنـظـام الـعراقي 10 حـزيران هـز
بـــرمــتـه والـــفـــرق بـــ االثـــنـــتــ ان
جـيــوشـنـا في االولى قــاتـلت وهـزمت
وفي الثانية كنا مهزوم من الداخل
. ولم نقـاتل.. واالرض الـتي خسـرناه
بــأيـام حــررنـاهــا بــسـنــ   من الـذي
ســـــــنــــــواجه? انـه داعـش ? ومــــــا هي
الــداعـشـيــة ? انـهــا عـقـيــدة وسـلـوك 
وليس بالضرورة انتماء ولدي مقولة
ان الـكـاولـيـة سـلـوك ولـيس انـتـماء...
ـــاذا نـــواجــهـــهــا ?? ألنـــهـــا ال تــؤمن
بـــالـــرأي اآلخـــر وال تـــؤمن بـــاحلــوار
والوسـائل الـسلـميـة باجتـاه االهداف
ـقــراطـيــة والـتـداول وال تــؤمن بـالــد
الـسـلـمي لـلـسـلـطة.. فـهل نـحن نـؤمن
بــاآلخــر?? وهل ان قــوانـيــنــا بــاجتـاه
اآلخر لـيـست بنـكهـة داعـشيـة بحـتة 
أم نــحن نــؤمن بــاحلــوار  والــتـداول

حــــــــــصـل بــــــــــهــــــــــا فـي أي وقت وال
تـــســــتـــغـــربــــوا من هــــذا الـــقـــول أو
تـستـغـربوا من جـرأتي ألنـهـا متـأتـية
ــــرة من فــــهـــــمي ان بـــــلــــدي هــــذه ا
سيواجه داعش كورقة قد تـلعبها اية
جــــهــــة خالل الــــصــــراع االمــــريــــكي
االيـــــراني والــــبــــعـض من ســــاســــته
مـــهـــتـــمـــون بـــالـــكـــثـــيـــر من االمـــور
غا كالـدرجات اخلـاصة واقـتسـام ا
فــضـال عن اهــتــمــام الـــبــعض مــنــهم
ــســتــقــبل ايــران في هــذا الــصـراع
اكــثـر من مــسـتــقـبل الــعـراق .رغم ان
داعش لـم تــهـــدد ايـــران كــدولـــة ولــو
لــدقــيـقــة واحــدة  وعـنــدمــا هـددتــنـا
امريـكـا لم تتـدخل ولـو شعـرة واحدة
رغم اني اشهـد بـانهـا بـعد ان حـققت
امريـكا هـدفها الـستـراتيـجي جاهدت

ضده بطريقة او بأخرى .
ماهـي حجـتي في ان  10حـزيران ان
حـصل سـيحـصل بـنـفس الـطـريـقة ??
بـاختـصـار شديـد اقـول اوال: ألنـنا لم
نراجع ما حـصل وثانـيا ان علـينا ان
نسـأل انفـسنـا ماهي اخلـطوات التي
قــمــنـــا بــاتــخـــاذهــا لــرفـع مــســتــوى
االسـتـعـداد الـقـتـالي لـقـواتـنـا ?? مـنـذ
حــــزيـــران حلــــد اآلن ?? مـــا الـــذي10
فعـلـناه لـكي جنـعل اجلنـدي الـعراقي
ـــــوت بــــرضـــــا تــــام ?? هل يــــواجه ا
ــرة يـقــاتل وهـو ال ســنـجــعـلـه هـذه ا
ـغا ?? هل هـازل اقتـسام ا يسـمع 
وصـلي وجـثامـ االهالي سيـقـاتل ا
ال تـــزل حتـت االنـــقـــاض وجـــثـــامـــ
ــاء ?? هل ــة الـــعـــبــارة حتـت ا جـــر
تـسـلحـنـا وتـدربـنـا بطـريـقـة هي غـير
الــطـريــقـة الــتي كــنـا عــلـيــهـا في 10
حــــزيـــران ?? الـــســــؤال احلـــاسم رقم
هو ما الذي اختلف لدينا منذ 1000
ـة وبـعـد التـحـريـر حلد اآلن ?? الـهز

ـهجرين??هل  هل عاد النـازح وا
ـدمـرة ??هل ان تـنظـيم ـدن ا اعـمـار ا
ـتـرهل  تـقـلـيـصه?? وزارة الـدفـاع ا
هل سيتمكن وزيـر الدفاع من التدخل
في سـير الـعـمـليـات ?? وهل سـتـخرج
ــوضــوع الــداخــلــيــة وقــواتــهــا من ا
بدأ االزلي وحدة القيادة ?? ونحقق ا
هل ســيـنـفــذ االمـر الـديــواني األخـيـر
بــــخـــصــــوص احلــــشــــد الــــشـــعــــبي
ـبدأ األزلي والعـشائـري لكي نـحقق ا
اآلخر التجانس ?? هل سـيتم تخفيف

ـسلـحة حالـة الالتـوازن في القـوات ا
ــــــادة الـــــتـــــاســـــعـــــة من ـــــوجب ا

الدستور??
اقـــول لـــكم ال شـيء تــغـــيـــر وال شيء
ســيــتــغـيــر وأن جــامــلت فــأنــا خـائن
لــوطـنـي ألن الـقــادم مـخــيف فــلـنــبـدأ
باالستعـداد ألننا لم نبـدأ بعد  وهذه
اليــ الـثالثـ من الـدعــوة تـشـمل ا
شـعب العـراق من الـعـاطل عن الـعمل
الى الـقــائـد الـعـام والــكـرة في مـلـعب
مـــراكــز الـــدراســـات والــبـــحــوث اوال
ــــتـــواضـع عـــلـى ان تـــتـــرك بــــرأيي ا
الــتـصــفــيق لــلــحــكــومــة وتــعــلــمــهـا
رة  ألن الـكل مـشغـول باحلـقـائق ا
هذه االيـام وقبـلهـا وهكـذا سيـكونون
بعدها... مشغولون  بأن هناك نصف
مـليـون من مـجـرمي اجلـيش الـسابق
ــنـــحــلــة يــتــقــاضــون والــكــيــانــات ا
مــعــاشــات تــقــاعــديـــة ومــســتــمــرين
بـــالــعـــيش حلـــد اآلن ومــشـــغــولــون
نـاهج لتظهـر جرائم البعث بتغيـير ا
مـرورا بـالـعـدالـة االنـتـقـامـيـة وصـوال
ــصــاحلـة الــوطــنـيــة !!! وبــنـاء الى ا

ستقبل .. ا
قـــد تــكــون كـل الــظــروف الـــتي مــرت
تــتـقـبل عــدم مـســاهـمــة اجلـمـيع  او
تـتقـبل تـهـميـش مجـمـوعـة معـيـنة او
ظــلم اخــرى  او قـطـع ارزاق اخـرى 
او تعـمـلق مجـمـوعة عـلى اخرى.. اال
هـذا الــظـرف ألنـنـا قــد نـواجه الـعـالم
كـــله كــمــا واجـــهــنــا الــعـــالم كــله في
الــعـدوان االمــريـكـي االول وربـعه في
الـعدوان الـثـاني وينـبـغي لـنا الـسـير
ـســارات مـتـعــددة اولـهـمــا الـسـعي
لــلــحـــيــاد االيـــجــابـي والــتـــمــسك به
كـمخـرج لـلـخالص من شـر مسـتـطـير
فـي الـــصـــراع االمـــريـــكي االيـــراني 
والـــثــاني ان نــتـــهــيــأ لـــداعش لــيس
بتهـيئة االسـلحة واالعـتدة بل بثـقافة
ـواطنـة وليس احلب بيـنـنا.. ثـقافـة ا
ثقافة الشيعة والسنة وأال فسوف لن
يــبــقـى شــيــعـــة وال ســنــة  والـــبــنــاء
ــصــاحلـــة والــعــدالــة  واالعـــمــار وا
والـفـسـاد عــلى اثـر ذلك سـيـمـوت بال
جهد ألنه سيكون يتيما بال اب وال ام
.. أي بال محاصـصة وطـائفيـة وحقد
اعــمى .. كل ذلك يــنـبــغي ان يــحـصل
قــبل وقـوع الــواقــعـة  ومــا ادراك مـا

الواقعة . فلنبدأ.

الـقـيته فـي النـدوة الـعـلـميـة جلـامـعة
الـبـكر  1987كانـت برعـايـة الـرئيس
صــدام حـســ ..قــلت ان من اســبـاب
الــتــســرب شــعــور اجلــنــدي بــغــيـاب
الـــعــدالـــة في تــوزيـع الــتــضـــحــيــات
وعـرفت احلـالـة  انـهـا الـشـعـور الـذي
يــنـتــاب اجلـنـدي عــنـدمــا يـتــلـفت في
قاول وضع الدفاعي وال يجد ابن ا ا
او ابن صــاحب مــعـرض لــلـســيـارات
ـوضـع فـيـشـعـر بـأنه لـيس مـعه في ا
حــلــقــة بــ هــؤالء ويــبــدأ الــشــعــور
بالظـلم يتنـامى لديه فيـهرب عند اول

اطالقة يرميها العدو .
يــــتــــصـــور الــــبــــعض ان االعـــدام او
الـسـجن لـلـهـارب في مـواجـهـة الـعدو
امــــر ســـيئ ولـــكـــنـه مـــوجـــود في كل
القوان الـعسكرية فـي العالم لسبب
واحد بـسيط وهو ان اجلـندي عـندما
وت ال يـخيفه شيء بـقدر ما يواجه ا
يخـيفه العـقاب الـصارم .. وطـبعا مع
ــان بـالـله  امـور اخــرى كـثـيـرة  اال
الــعــيب ــعـــركــة  ـــان بــعــدالــة ا اال
ـان بـأهـداف ـشـاعـرالـوطـنـيـة  اال ا
ـان ـان بــالـقــائـد اال ــعـركــة  اال ا
بـالـسالح وغـيـرهـا الـكـثـيـر وبـالتـالي
فـــأن الــعــقــاب واشـــاعــة الــوعي بــأن
الـهـروب اثـنــاء مـواجـهـة الـعـدو وفي
ـــوصل حـــالـــة حـــالـــة مـــثل حـــالـــة ا
االسـتسالم بـدون قـتـال فـهي ان مرت
دون عـقـاب فـنـكـون قـد اخـطـأنا بـحق
ـة لـ110 شــعـبــنـا كــثـيــرا فـهي هــز
افـواج  55 الف مــقــاتل مــدافع امـام
ربع فـوج مهـاجم وهي حـالة تـدعـونا
ألن نشق اجليـوب ونلطم اخلدود ..ال
ؤامـرة ونقول ان نبـحث في نظريـة ا
ـالـكي اصـدر امرا مـثال بـأن الـسـيـد ا
بــاالنــســحـــاب او غــيــر ذلك انه خــلل
بـنيـوي خـطيـر جـدا يتـجـاوز اجليش
واحلشد الى الطريقـة التي بنيت بها
الــدولــة بــرمــتــهــا والــطــريــقــة الــتي
مسحت فيـها الدولة الـسابقة بـرمتها
ـــســلــحــة  وكـــيف بــنـــيت الــقــوات ا
اجلـديـدة وأسس بـنـائـهـا وآلـية عـمل
مــنــظــومــة انــتــقــاء الــقــادة واألفــراد
وأعـــدادهـم وتــأهـــيـــلـــهم وغـــيـــر ذلك
الـــكــثـــيــر جـــدا ... نــعـم ان مــا حــدث
احتـدى من يعـطـيـني مـثال واحدا في
عـاصر التـأريخ الـقد والـوسـيط وا
يشـابه مـا حصل في  10حزيران في
الــــعــــراق .كل ذلـك والــــهـــاربــــون في
واجهـة دون مبرر عـوقبوا بـالفصل ا
فـــقط وهــا هم يــتـــظــاهــرون وهــاهــو
مــجــلـس الــنــواب ومــجــلس الــوزراء
وشيوخ الـعشائر يـطالبـون باعادتهم
ـا سـيـشـجع بـشـكل كـبـير لـلـخـدمـة 

على تكرار  10حزيران.
هل اريـــد ان اضـع احلـــلـــول هـــنــا ??
وجلنة مـن عشرات الـنواب لم تـتمكن
من ذلك بــأشــهـر طــوال ?? وهل ادعي
انـي مـــلم بـــجـــمـــيـع جـــوانب اخلـــلل
الـسـتـراتـيـجي اخلـطـيـر?? .. انـا فـقط
اســتـطــيع الـقــول أن داعش سـتــكـون
احــد صــفــحــات الــصــراع االمــريــكي
االيراني وأن عـليـنا ان نـستـعد لـها 
وقد كتب عـليكم الـقتال وهـو كره لكم
ـا كـمـا كـتب الـقـصـاص وشـعـبـنـا طـا
كــتـب عــلـــيه الـــقــتـــال بـــســبـب فــشل

السياسة.
اســـتــطــيـع الــقــول ان مـــا حــصل في
حـزيـران قـد يـحـصل بـالـطـريـقة الـتي
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ــقــراطـيــة وحــريـة االنــسـان في لــلـد
الشـرق االوسط ) ‘اعـتـذر السـتـعـمال
هــذا الــوصف ) اقــول عــنــدمـا اســمع
هــذين الــتـقــيـمــ اشـعــر بـالــغـثــيـان
واتألم لـقنـاعة بعـض اصحاب االقالم
الـــذين يــســمــحـــون النــفــســهم   بــأن
يصـفون هاتـ اجملمـوعتـ من عتاد
اجملرم          ( مؤسسي  الواليات
تـحـدة  الـذين بدئـوا بـأبادة  كل من ا
كــان يـــعــيش في الــقــارة االمــريــكــيــة
ـنـظـمـة ـة ا لـيــؤسـسـوا نـظـام اجلــر
حتـت هـــذا الــــعـــنــــوان وكــــذلك حـــال
ـسخ مـؤسـسي الـكـيـان االسـرائيـلي ا
على اشالء الشعب الفلسطيني وطرد
احــيـاء مــنـهم يــعـيــشـون مــنـذ 1948
مــــهـــــاجــــريـن )  وصــــفـــــهم بـــــأنــــهم
ــقـــراطـــ ويــحـــتـــرمــون حـــقــوق د
االنـــســـان كــمـــا مــثـــبت في الالئـــحــة
ـكن الــدولـــيــة حلــقــوق االنــســان  ‘
ضـمن احلـدود اجلغـرافـيـة لـواليـاتهم
ـتـحــدة  يـوجـد تـعــامل انـسـاني مع ا
حق الـفـرد و وجــود مـسـاحه واسـعـة
ولـكن البـداء الــرأي والــرأي االخـر   ‘
قـرار تـنــفـيـذ الـهـيـمــنـة حـتى لـوطـلب
تـنـفذين حتت احلرب واقـتـنع بـذلك ا
عـنـاوين الـدسـتـوريـة   ‘فـإذا تـظـاهـر
ـاليــ من االمـــريــكـــ ضــد هـــكــذا ا
اعــمـال  ‘فــهم اليــتــراجـعــون عن ذلك
القـرار ومـصـدر القـرار لـديهم  ‘هـكذا
تصرفوا  منـذ  ان ضربوا اليابان في
ية الـثانيـة حتى احتالل احلرب العـا
الــعــراق وافـغــانــســتـان   ‘وصـحــيح
تنـهزم ايضـا ان ادارتـهم الـشـريرة   ‘
كـجـبـنـاء وبـابـشع طـريـقـة انـهـزام اذا
وجهت لـهم ضربـات قويـة كمـا حصل

في فيتنام و لبنان وصومال .
كل االحـداث تـثــبت ان مـصـدر الـقـرار
االمـريكـي ليس فـقط اليـحـتـرم حـقوق
االنـــســـان في اي بــقـــعـــة من الـــعــالم
تــتــوجــة الــيه بــهــدف الــهــيــمــنــة بل
تتـعـامل باقـصى درجـة من الـوحشـية
جتـاه من يــقف بـوجـة ســيـاسـتـهم ان
جنود االمـريكـ فقط في العـراق عند
هــجــومـهم لـالحـتالل قــتــلـوا مــلــيـون
عراقي هذا عدا قتلهم ضعف ذلك منذ
حصار الـعراقي عـندما مـنعوا حتى
الـدواء عن مـرضـاهم  ‘واالن اسـسوا

ارضية للعبة النفاق في العراق .
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كل الــشــواهــد ومــنــذ نــيــسـان 2003
تـؤكــد أن احملـتـلـ هـم اسـسـوا حـكم
احملــــاصــــصــــة واخــــتــــاروا انــــاســـا

اليـــعـــرفـــون مــعـــنى احلـــكم وحـــقــوق
الشعب لذلك ترى كل افرازات قرارتهم
اليـدل على شيء اال عـلى االسـتـخـفاف
الــســيــاسي او زوبــعــة في الــفــنــجـان
ـستمرة ضمن سياسـة خلق االزمات ا
اللـهــاء الـنـاس والــعـبـاد  ‘هم وبـقـرار
مـنـظم خـلـقوا اطـرافـا بـدأوا بـالـسـرقة
الى حد الـتخـمة الى أن اصـبحـوا لهم
نـفـوذ وسـلـطـة ومـال وحـتى الـعـشـائر
وبـتـشجـيع مـنـهم عـادوا لـنـشـر احلكم
الـعشـائـري ولـهم حتى اسـلـحـة ثقـيـلة
في جـانب وفي اجلـانب االخـر يـدعون
ـنظمـات اجملتمع لتشـجيع مـايسمى 
دني بـدعة من الغـرب يتـغلـغلون من ا
خاللــــــهم الـى تـــــفـــــاصـــــيـل الـــــوضع
االجــتـمــاعي لـيـس بـهــدف الـتــقـدم بل
الـتـشـجـيع لـلـتـفـكك االجـتـمـاعي وقـتل
عروف بـانها احد ركائز صلة الرحم ا
تــكـويـن االرادة الـوطــنـيــة في الــشـرق

عموما وفي العراق خصوصا . 
مـنذ  9 نـيـسان  ‘ 2003وضع الـغول
االمـريـكي ( كل الـعـراق ) داخل  حـلـقة
مـغـلـقــة مـزدحـمـة  بـكل انـواع الـنـفـاق
السيـاسي واالجتـماعي و الـثقافي  لم
يــــــؤد حـــــتـى االن اال الى اخلـــــراب  ‘
بـحــيث اصـبح شـيــئـا اعـتـيــاديـا عـنـد
العراقـي  يـرون اليسـاري يده في يد
الداعـيـة الديـني  يدعـون لـلعـمل لبـناء
مجتمع مدني ..!!!  ‘و يسمعون بشكل
عـــادي  ‘شــــخص ســــارق عن طــــريق
ليـارات وقتل بـألة ( الدلير ) الفساد ا
مئات الـعراقيـ  في احلرب الطـائفيه
وهـو ( شـايل ســيـفـوا ) ويـتـحـدث عن
مـــحــاربـــة الــفـــاســديـن طــول وعــرض
الــعـــراق و يــتــحـــدث عن ورعه وحــبه
ـواطن لـوحــدة واسـتــقالل الـعــراق وا
يهز راسه حائرا الحول له وال قوة ...!
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مـــــضــــطــــرين نـــــرى الــــوضع االن في
العراق وبـفعل االحتالل االمـريكي كما
يـصف عـبـدالـرحـمن الـكـواكـبي ظـهـور
اجملتمع حتت وطأة االستبداد بقوله :
االستـبداد يـقـلب احلقـائق فى األذهان
فيـسوق النـاس إلى إالعتـقاد أن طالب
احلق فــــاجــــر وتــــارك حــــقـه مُــــطــــيع
ُـتــظـلم مُــفـسِــد والـنــبـيه ُــشـتــكي ا وا
ـسك صالح ُدقق مُلـحد واخلامل ا ا
هكذا االن العراق داخل دائرة مغلقة ‘
بقـوة اكبـر سـفارة امـريكـية في الـعالم
مبـني مع االسف عـلى ضـفاف دجـلة (
اخلير .....!!!!!) بـرضى بعض من اهل

العراق .
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ـدمر لـلـمـجـتمـعـات هـو (اخلـوف من الـتسـلط ..الـهـوس الـديني الـثـالـوث ا
..احلـرمان وفقـدان احلقوق) فـموضوعنـا هو دراسه حتلـيليه لـعلم النفس
تناقض او الـسياسي او الـسيكـولوجيا الـسياسـية وفق نظـرية التـداخل ا
الـسيكـولوجيـا العـكسيـة ..حيث تعـاني معظم اجملـتمعـات النامـيه وبالذات
مـجـتـمـعـاتـنـا العـربـيه وخـصـوصـا عـراقـنـا احلـبيـب من ارتـفاع فـي نسب

ضطربة .. السلوكيات اجملتمعية ا
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ـنظـمة ة ا فـارتـفعت نـسبـة االنحـرافـات السـلوكـية ونـسب الـعنف واجلـر
ـثـيـلـيـ ..كـنـتـيـجة وارتـفـعت نـسب االنـتـحـار وارتـفـعت نـسـبـة االحلاد وا
تسلطون الغير طـبيعية بعد االزمات واالنتكاسات االخالقية التي خلقها ا
ـضـطــهـدين في اجملـتـمع .ان الـلـه سـبـحـانه وتـعـالى مـبــالـ بـصـرخـات ا
ستوى االخالقي والله هو احلق والعدل والرحمة والتحرر يـجمعنا على ا
من االلم وهذا ال يختلف عليه اثنان في جميع اجملتمعات البشرية وجميع
افـراد اجلنس الـبشـري ..فاالخالق هي الـسلـوك التي حتـرراالنسان وفق
اسس الــعـدالــة والـسالم الــتي يـجب الــتـمــسك بـهــا الن الـعــدالـة تـؤسس
الـركائز االخـالقية الـثابته لـلسالم الداخـلي والثبـات مع احمليط اخلارجي
ـا ان العـدالة والـسالم همـا الضـامنـان للـتطـور البـشري .اذا من اجل و
الـتـطـور الـروحي نـحـتـاج االخالق الـثـابـتـة الـتي تـاتي عـبراحلـدس والجل
ان واالخالق .فـمجتمعـنا العراقي هاهو ادي نحـتاج للعقل واال الـتطورا
يــعـــاني من بــعض االســـبــاب الــتي ادت الى انــعـــدام الــســلــوك الــســوي
ـتـسـلطـ والـثـاني هـو (الـهوس) أي وهي.(اخلـوف) من بـطش وتـرهـيب ا
الـدجل والتدين بـبدع وتخنـدقات فكريـة وعقائديـة ..والسبب االخر واالهم
هو (احلرمان) من خالل فقدان احلقوق واحلريات في عراقنا وكل البالد
عاكس للسلوكيات الـعربية ..وظاهرة الهوس الديني باخلديعة والتزييف ا
ـنصوص عليها في الشرائع والعقائد ورساالت السماء فأحدثت صدمة ا
لــلــمــجــتــمع وردة فــعل عــكــسـيــة فــارتــفــعت نــسب شــريــحــة احملــرومـ
ـضـطهـدين في جـمـيع مفـاصل احلـياة وانـعـكست عـلى الـسلـوك الـعام وا
ـو االجـيــال خـلـقت لـنـا شـخــصـيـات مـضـطـربـة لالفــراد واجملـتـمع ومع 
الـســلـوك مـعـقـدة ال يـؤمـنـون اال بـالـعــنف واالنـتـقـام حال والـغش والـكـذب
والـتدميـر منهجـا واحلوار والسالم والـتسامح جبـنا وتخـاذال ..فاصبحت
ـدمـر لـلـسـلوك نـسـبـة عـالـيـة في اجملـتـمع الـعـراقي يـعاني هـذا الـثـالـوث ا
نـطق واحلق والـعـدل ..وهـذا الـثـالوث والـشـخـصـيـة بعـد غـيـاب الـعـقل وا
ـكـبـوتـة في االعـمـاق مـنذ الـطـفـولـة نـتـيـجة اسـبـابه هي الـعـقـد الـنـفـسيـة ا
الـصدمات الـتي تعرض لـها الشـخص في طفولـته ومع مراحل النـمو عند
هـذه الشـخصـيـات ومنـهم قادة اجملـتمع سـواء كانـو سيـاسيـ او دينـي
تاخـرة سلوكـيات منـحرفة عن الـعقيدة فـتظهـر في سلوكـهم عند االعـمارا
او الـفكر يـحللـون ويستـبيحـون مايحـلو لهم ويـحرمون مـاال ينفع مـنافعهم
ومـصاحلهم الـشخصيـة يحللـون النفسهم مـايحلـو لهم ويحرمـونه لغيرهم
وكـما يـؤكـد ذالك علـماء الـنفس ونـظريـاتهـم. فقـد اعطـينـا تسـميـة الثـالوث
و ـدمر لـسلـوكـيات افـراد اجملتـمع وباركـانه الثالثـة التي تـرافق حيـاة  ا
الـشخـص منـذ طفـولته والى مـراحل متـاخـرة من العـمر فـتسـببت بـتدمـير
الـسلوك العام لـلمجتمع ...فالـركن االول او الزاوية االولى والعلـيا للمثلث
هـو ((عقدة اخلوف من التسلط السـياسي)) فاخلوف من بطش السلطات
ـستـبدة ..يـكون فـيه االفراد في مـجتمـعنـا مخـيرين .. امـا خروف أعمى ا
من اغـبـياء وانـتهـازي .. وامـا مـعارض فـمصـيـره التـرهيب اوالـسجن او
ـتــشـدد الــقــتل وتـقــيــد ضـد مــجــهـول او وفق تــطــبـيــقــات واراء الـفــكــر ا
ــارســته لــلــتــرهــيب (أمــا مـعـي وأمـا عــدوي) وأمــا تــلــعن الــســيــاسـة و
ـهـا في ذات بـعض االفـراد وتــبـقى مـتـفـرجــا والـركـون بـعـيـدا عن وحتــر
ـتـنورين ـبدعـ ا ـثقـفـ وا ـشـهـد الحول لك والقـوة وأغـلـبهم مـن فئـة ا ا
..أمـا الركن الثاني او الزاوية الـثانية للمثـلث هي ((العقد النفـسية الدينية
هوسون بالدين - اوعـقدة الهوس الديني )) هو الهوس وليس التطرف فا
 كـما يـسمونـهم والذين يخـاطبـون اجملتمع بـلغة الـتقـوى وسلوكـهم نقيض
ـستـبده واحـزابها ال خلـطابـاتهم بـدليل رواتـبهم اخلـيالـية من الـسلـطات ا
قدس وتنسى يـقبلها الـعقل .حيث يعم اجملتـمع السباق بتـعظيم عبدالـله ا
ـقـدس هـو الـله وحـده الشـريك له وهـذا الـهـوس الـديـني في اجملـتـمع ان ا
تـرتفع نـسبة فـيصبح اجملـتمع بـيئة صـاحلة للـتطـرف وفق تعدد الـواعظ
الـذين يشتم بعضـهم االخر وفق منهـجياتهم الفـكرية فيتـولد االحباط عند
االفـراد ويـعم اجملتـمع التـشدد والـتـعنت فـيذهب لـلـتمـرد او يركن الـبعض
لالنـحراف الـسلوكي والـبعض االخر لـظاهرة يـسمونـها بالـتدين اوالدجل
جد كل مجموعة قائدها كـما اسلفت فيغشون ويسرقون ونـرى اجملتمع 
نـافس االخر وهذا كثـيرا ما يساعد االعـلى الفكري او العـقائدي وشتم ا
عـلى التفكك االجتماعي والعقائـدي وفق تعدد افكار الهوس الديني وترى
بـعض االفراد في اجملتمع يتلذذ بسماع شـتيمة للعقيدة االخرى او الدين
رجع االخر من نـفس العقيدة ـرجع يشتمون اتـباع ا االخـر واتباع هذا ا
واحـيانا يلجا البعض للعـنف والترهيب أواالغتياالت ....والركن الثالث أو
الــزاويـة الـثـالـثـة هـي.((عـقـدتي احلـرمـان والــكـبت )) اي ان مـعـظم افـراد
اجملـتـمع في عـراقـنـا فـالشـبـاب يـعـاني من احلـرمـان من حـقوقه وبـالعمل
ـكـبوت وكـذالك الـفـقر فـالـشـاب عادة له طـاقـات مـكـبوته يـحـتـاج لتـفـريغ ا
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 فـيحـاذر ويرتـعب الشـباب من الـرقيب اخلـارجي السـياسي واالجـتماعي
ـنــعه ويـطـارده دائـمـا والــديـني إضـافـة لـلــرقـيب الـذاتي الــداخـلي الـذي 
ـتراكم ..كبت تـفرضه الدولة بـاالحساس بـالذنب والتـربية فـيتولـد الكبت ا
سـتبدون وكـبت يفرضه الدين والـهوس الديني تسـلطون ا وسـياسيـوها ا
وكـبت تـفرضه تـقالـيد اجملـتمع وكـبت يفـرضه احلرمـان ...فبـعض االفراد
يـكون في صراع مع ذاته ولكي يتغلب على القيود فبعضهم ينفجر فيلجأ
ـهـالك فيـتـبع سلـوكـا شاذا فـيـمارس كل ـواجـهة اخملـاطـر والوقـوع في ا
شـيئ يـحرمه الـدين او تـمنـعه مـنه السـلـطات الـسـياسـيـة احلاكـمـة فيـتجه
االفـراد وخاصـة الشبـاب للخـيال وكل حركـة او موقف يـعطيه تـرجمة من
خـياله كانحراف في السـلوك ولالسف البعض ينتهج الـسلوكيات الشاذة
ثلـي وارتفاع نسب والـغير سويـة والشواهد كـثيرة منهـا ارتفاع نسـبة ا
االنــتـحــار والـهــجـرة خـارج الــوطن ومـواجــهـة الــصـعــوبـات او االنــظـمـام
لـلـمـجـامــيع االرهـابـيـة ..فـلـو اخـذنـا مـثـاال عـلى كل مـاتـقـدم ومـاحـدث في
مـجـتـمـعـاتـنـا العـربـيـة من صـدمـات نـتـيـجـة سلـوك الـتـسـلط لـشـخـصـيات
ـواطن واجملتـمع مـغشوش سـياسـية غـيرسـوية تـمكـنت من السـلطـة كان ا
صري وما فـيها فانعـكس بردات فعل شعبـية عامة مثـلما حدث للـشعب ا
آلت إلــيـه احــداث مــايــســمى بــثــورات الــربــيع الــعــربي وتــســلط االسالم
الـســيـاسي بـزعـامـة مـحـمــد مـرسي ومـجـمـوعـاته وهــوسـهـا الـديـني الـتي
تـسـلط محـمد ـصري فـفـشل ا احـدثت ردة فـعل معـاكـسة عـنـد الشـعب ا
مـرسي ومجـاميـعه وهوسـها الـديني بعـد ان انكـشف زيفـهم .فهل يـفعـلها
ــصـري ومــا يــفـعــله الــيـوم الــشـعب الــعـراقــيــون مـثــلـمــا فــعل الـشــعب ا
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دون ان نحتاج دليال  ‘ان سير االمور
في الـعــراق ومـنــذ اول يـوم االحـتالل
تــؤكـــد دون ادنى شك ان الـــســيــاســة
االمريـكـية في الـعـراق دعم الفـاسدين
عد مسبقا قبل بدء (ضمن البرنامج ا
العمـلية الـعسكـرية وضمن نـهج نشر
الفوضى الـواسعة في هـذا البلـد بعد
إسـقــاط كل ركـائــز دولـته ) رغـم انـهـا
ـسـروقـة في ـبـالـغ ا تـصــرف بـعض ا
ـنـافقـة باسـماء اجهـزتـها االعالمـية ا
(ســوا و حــره واخــواتــهــا  يــنــقــلـون
ــنـافـقـ مــبـاشـرة هـمـوم كـطــبـيـعـة ا
الـعـراقـيــ عـلى الـهـوا )  كـأن لـسـان
نافقة تقول : (ها حال هذه القنوات ا
نحن حررناكم من الديـكتاتورية ولكن
مــســـؤولـــيـــكم ظـــهـــروا لـــيــســـوا في
ـسؤولـيـة في ادارة الـدولة مـستـوى ا
.....!!!  وتــــســــمـع بــــرامــــجـــــهم وهم
يـتحـدثـون عن الـلصـوص في الـنـظام
الـذي هم اســسـوا بـنــيـانه واخـتـاروا
شـخـصـيـاتـه  ويـتـحـدثـون عن مـوقف
احلـــكــومـــة في الـــتــعـــامل مع اقـــلــيم
كـــوردســتــان بـــازدواجــيــة وطـــريــقــة
نـافـق  ‘يـشجـعـون نـزعة الـتـفـرقة ا
في الــلــيل وفي الــنــهـار يــدعــون عـدم
التخلي عن دعم وحدة العراق ....ألخ
وهذا الـنهج سيـستـمر الى ان يـقترب
النـاس من نـقطـة الـيأس  ‘الن عكـسه
ستـكون الـثـورة حتـميـة و كارثـة على
خــطط مــصــدر الــقــرار االمــريــكي في
نـطقة   ‘بل أن سياسة او العـراق وا

اوكرانيا
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