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أحيانا عندمـا تنوي الكتـابة في موضوع ما قـد ال حتتاج الى مقدمة
لتـسـتـرسل في اسـتـدراج الـقمـة فـيه والـنـهـاية كي يـسـتـمـتع الـقار
ـرة سـأجـرب أن أخوض في باجلـوهـر عـنـد الـسـفوح  لـكـني هـذه ا
الكتابة عن ظاهرة أدبيـة غير طبيعيـة مرّت ومازالت تمر على العراق
ـطاولـة على الـسير قدرة في ا جتاوزت أنا كل مـصاعب الـصحـة وا
مـسـتـنـداً إلى عـكـازي لـلـحـضـور في أصـبـوحـة نـقـديـة وشـعـريـة عن
الشاعـر العـراقي مظـفر الـنواب صـباح يوم 21 من الشـهر اجلاري
في احتــاد أدبــاء وكــتــاب الــبــصــرة تــقــد أحــد الــنــقــاد والــكــتـاب

شاركة نقاد وأدباء كبار في احملافظة . و
ـديح ألي لم أكن يـومـاً أني أمــتـدح شـخـصـاً أو شـاركـت كـتـابـاتي ا
شخـصـيـة وإن كـانت نـبيـلـة وكـان الـسبب فـي كتـابـتي بـشـكل سرّي
وذاتي عــنــدمـا ذكــروا لـي أن أكـتـب عن صــدام كي أمــنح عــضــويـة
االحتاد  وعـلـيه تركت الـكـتابـة بـشكل شـبه تـام كي ال أجـبر امـتداح
احد. في حـضـرة احلداثـويـة والـتجـديـد في األدب العـراق (خـاصة)
علينـا جميعاً كـكتاب نقف عـلى شرفة الوقت لـلنظر ثم نـقيّم بعد ذلك
ـدح لـلــظـاهـرة الـتي طـلت عـلى نـشـارك اجلـمـهـور في الــتـصـفـيق وا
ـا تـخــدم فـيــهـا الــعـراق والـوطن الـســاحـة األدبـيــة والث٥قـافــيـة طــا

العربي.
bŠ«Ë V½Uł

ــســتـوى ــوضـوع عــلي االعــتــراف بـأنـي لـست  قـبـل الـولــوج في ا
شـاعـرنـا الـنـواب كي اتـمـكن من كـتـابـة عـنه لـكـني سـأخـذ األمـر من
جانب واحد وهـو االدبي والتأريـخي فال أجيـد لغة الـنقد مـقابل هذا

اجلبل الشامخ بربوع العراق .
ـطالـعة والكـتابـة كنت سـعيداً في عنفـوان شبـابي وبدايـةاهتمـامي با
جداً حينمـا أدون قصيدة لشاعـر كبير بقـلم الرصاص أو احلبر في
دفتري ذات مائت ورقـة فمن ضمن هؤالء هو مظـفر النواب وعريان
ومحـمد درويش ونـزار القـباني . كـانت لقـصائـد مظـفر  قـيمـة ثمـينة
وعريضة حتتويها األغنية العراقية احلديثة أبان السبعينات فتسابق
طربون في حـفظ قصائـد النواب -حتى نـحن الشباب- لحنـون وا ا
كأنـهـا جـزء من الثـقـافـة الثـوريـة التـي نقـتـدي بهـا ألجل الـثـورة على
قـيـود أبـائــنـا وأجـدادنـا الــتي كـسـرت جـنــاحـات الـتـحــلـيق في عـالم
اإلبداع . وهنا نذكر نوعية شـعره من جوانب عديدة منها في الذوق
فردات اجلديـدة اجلريئة الشعري والـسياسي والعـاطفي وامتـزاج ا

التي علمت الشعر كيفية الولوج في عالم لم يألفها كتاب العهد . 
ن يـسـتـطـيــعـون الـسـيـر عـلى سـكـة فـفي الـيـمـ ثـلـة من األخـرين 
الـشـعـر الـشعـبـي احلديـث وفي الـشـمـال الـشعـر الـفـصـيح احلـديث
تـنبي ومن عاصروه.كان لشـعره الشعبي حضوراً طعّم بأحجار ا ا
فردات الـريفية من لدى العرب ولـدى الشعـراء رغم صعوبة بـعض ا
وسيقى على تفـسير الكلمات جـعلتها قريبة من فهمها لكن طغـيان ا
ـتلـقي العـربي حيث تـتشـابه البـنى التـحتـية القـلوب والـنفـوس لدى ا

للمجتمع العربي . 
ـشارك في األصـبوحة لم يـبخلـوا علينـا بكل شاردة ال ننسى أن ا
وواردة  عن ميـزات شعر شـاعرنـا القـدير الـذي كرّس احملـليـة بطعم
لغوي عـربي وقد يـفعل شـاعرنا مـا يريـد أثنـاء إلقاءه الـقصـيدة أمام
ــلــوك دون خــوف ووجل بل اســتــخــدم ألــفــاظ احلــكــام واألمــراء وا
الشـتيـمة والـسبـاب التي كـثيـر ما انـتقـدها الـنقـاد العـرب وعلـيه فإن
ـلـوك الـعـرب يتـوددون الـتـقـرب إلـيه عـلى عـكـس ما يـسـمـعـونه مـنه ا
وأجزلوا العـطاء لغرض إرضاءه لـكنه لم يتـأثر بذلك فهـو يسير على
نهج الـثوريـة التي اكـتسـبهـا في عـقيـدته احلزبـية دون الـتنـازل عنـها

في أحلك الظروف والسجون تشهد على صالبة موقفه . 
االتساع األفـقي لعراقـيته احملـلية في تـعريب أدبه وشـعره جتد فـيها
ـغـلـقـة وبـنـفس الـوقت ـعـاني ا ـتـنـبي من خالل ا نـفـحـات الـشـاعـر ا
ثورية الشاعر محمود درويش بإدخال ألفاظ جديدة في بنية اجلسد
للقصيدة الكالسيكـية فجعلها من جامـدة الى متحركة ومن سطحية
إلى عمق فلسفتها فـهي تدخل وتتحرك ب البلـدان العربية والدولية
الغربية واالشتراكية دون جواز سـفر   فهو مرفوض باطنياً من كل
لوك والرؤساء كما منحه القذافي لوك والعرب لكنه أصبح ربيب ا ا
ثقف دون جواز سفر ليبي يتـنقل به ب البلدان يـجالس األمراء وا
أن يـغيـر شـيـئـاً من ثـوريتـه  فيـتـبـعه الـسـياسـيـون  بـدل أن يـتـبع هو
السـياسـي . أكـرر ما قـاله النـقـاد عنه بـاستـخدام الـلفـظة الـقاسـية
ـفـارقـة مـسـتـخـدمـا الـصـدمـة في نـهـايـة قـصـائـده حـتى تـصل الى ا
تـلـقي ال يشـعر بـنهـاية الـقـصيـدة . فعـندمـا يعـتلي دهـشة جتـعل ا ا
ـلك الـصالحــيـات الـواسـعـة في ـنـصـة كـأنـه رئـيس اجلـمـهــوريـة  ا
ــواقف الـسـلــطـويـة واحلـكــومـيـة فــهـو احلـاضـر أسـقـاط وتــسـقـيط ا
سكـوت عنه على مـضض وقد يـكون مغـيّباً من الـعراق لعـدة عقود ا

لكن العرب يعرفونه جيداً ويقربونه بتودد.
wÐœ« bI½

لم يدرس النقد األدبي نضـوج شاعريته في الساحـة األدبية كما هو
و جتربته الفلسفية . في 

سـفــيـنــته لم تـرســو بـعــد في مــراسي الـنــقـد ويــصـعب جــرّ هـا الى
الشـاطئ لثـقل حـمولـتـها لـذا يصـعب اإلحـاطة بـأدبه أو حـتى تفـكيك
ـقــيـاس الـعـادي إال الـرمـزيــة الـتي يـتــداولـهـا بــصـورة ال يـحـســهـا ا
ا كـان الدليل عـلى ذلك عنـدما وقع بعض احملارير عـالية اجلـودة ر
لحن بورطة في ذلك الـعهد حيث  بعد فترة من انتشار طرب وا ا
األغنية يتم منع إذاعـتها ويحرم اجلمهـور من سماعها إال عن طريق
نتشرة في ذلك الوقت كذلك عندما نغني قصائده أثناء الكاسيتات ا
السـفـرات الـطالبـيـة أيام الـدراسـة اجلـامـعيـة فـيـهـا شيء من احلذر
ـفــردة الــرمــزيـة هي دون أن يـســمــعــنـا أحــد الــرفـاق . فــتــوظــيف ا
ا تكـون غير مـحببه لدى السياسـة التي يتـبعها أسـلوب قصـيدته ر
النـقـاد والكـتـاب قد سُـئل ذات مـرة عن مـفرداته الـبـذيئـة فـأجاب أنه
يـعــيش في عـالم بــذيء يـحــتم عـلــيه أن يـعــكس الـواقع الــسيء .لـذا
ـكن ان يـضـعـه أحـد في زاويـة واحـدة فـلـيس عـدالً أن فـالـنـواب ال 
نصـفه بـصفـة واحـدة بل يحـمل صـفات مـتـعددة قـلّت عـند كـثـير من
الشـعراء الـعصـر احلديث  فـاإللقـاء الـذي تتـمتع به حـنجـرته جتعل
القـصيـدة كأنـهـا أغنـية تـتغـلـغل األذان بنـوتات مـوسـيقـية يـطرب لـها
اإلصغاء عـبر الـذهن. لم يكن أبـداً أمتـدادا ألي شاعـر أو ظاهرة بل
أصل احلـداثـويـة في الــشـعـر الـعـراقي والــعـربي وجتـد في دواويـنه
زيـج من الشـعـر والـنـثر والـفـلـسفـة واالسـمـاء الـريفـيـة الـتي تـقطن ا
األهوار وقـرى اجلـنوب لـلـعـلم فهـو الـذي ترك االسـتـقـراطيـة والـغنى
عـنـد أهــله في بـغـداد وعــاش الـفـقـر  فـي الـسـجـون والــبـلـدان فـذاق

الغربة بعيداً عن ذئبية احلزب احلاكم التي جتوب البالد . 
قد يـكون سـبب حضـوري لألصبـوحـة هو اهـتمـامي الكـبيـر بالـنواب
واعتـبـره معـلـمي األول وكم مـرة أحاول أن أقـلـد اجلـرأة والشـجـاعة
شارك الذي يعرفه ناسبة سألت أحد ا التي تتسم به أشعاره . با
عائلته عن أخيه ( صباح ) كان صديقي أيام الدراسة اجلامعية كنا
نلـتـقي في كازيـنـو شط الـعرب وثم الـسـير عـلى األقـدام  إلى شارع
كـان أخوه يـتـحفظ عن ذكـر أخـبار مـظـفر الـنـواب عنـدما ابو نـواس 

انيا واريتريا . كان في أ
شكراً لـكل من ساهم في تـذكيـرنا بـهذه القـامة األدبـية الـفريدة ومن

حضر لالستماع . حتية الحتاد أدباء البصرة .
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اعـتــبـاره امـبـراطـوريـة سـيـاسـيـة
واقتـصادية واعالمـية وليس قوة
عــســكـريــة فــقط حــيث اســتــطـاع
احلــرس الــثــوري تــكــوين فــيـالق
مـسلـحة عـسكريـا واستـخبـاراتيا
واقــتــصــاديــا مــوالــيـة لــشــخص
الـولي الـفـقـيه والـتي تـمـثل دولـة
داخـل دولـة وهــو يــســيــطــر عـلى

ثلث االقتصاد االيراني .
ـــصــرفي : والــذي 4- الــقــطــاع ا
يــعـتــبـر من اكــبـر الـعــوائق الـتي
تـعـرقل أي اصالح اقـتـصـادي في
ـصرفي البالد ويـتـميـز الـقطـاع ا
بـضـعفه و قـد عمل لـعقـود طويـلة

الي . معزوال عن بقية العالم ا
5- ما بـعد االتـفاق النـووي : فقد
اثــرت الــعــقــوبــات االقــتــصــاديـة
ــفــروضــة عــلـى ايــران من قــبل ا
ـتـحـدة بعـد خـروجـها الواليـات ا
من االتـفـاق النـووي وعـدم وجود
خـطـة حـكـومـيـة واضـحـة لـدخول
عصر ما بعد العقوبات التي ادت
الى ارتفاع األسعار وهبوط قيمة
العملة االيـرانية وفرض احلصار
عـــلـى الـــصــــادرات الـــنــــفـــطــــيـــة

االيرانية.
وازنة العامة النفاق الدولة: 6- ا
ــوازنـة تــشــيــر الى ضــخــامـة فــا
االنــفـــاق عــلى احلـــرس الــثــوري
االيـــــــرانـي مع جتـــــــاهـل تـــــــدني
عيشة وارتفاع معدالت مستوى ا
ــواطــنـ الــبـطــالــة وقـلــة دخل ا
وضــــعف االقـــتـــصـــاد واالنـــتـــاج
وزيــــادة الـــــتــــضــــخم وارتــــفــــاع
ـعيشة األسعار وتـدني مستوى ا

للفرد .
7- تـــــفــــشي الــــفـــــســــاد : حــــيث
انـتـشـرت وثـائق تـدل عـلى فـسـاد
ـسؤول االيـراني ومن بعض ا
بيـنهم ( صـادق الريجـاني ) مدير
ا السلطة القضائية في طهران 

اثار غضب الشعب االيراني .
رشـد األعلى على 8- استـحواذ ا
الـثـروة : حــيث تـهــيـمن الـطــبـقـة
ئة من احلاكمة على حوالي 5 با
اجمـالي الـثـروة االيرانـيـة وتـقدر
ــرشــد األعــلى بــأكــثـر من ثــروة ا
90 مليون دوالر حسب التقارير.

نـوعـيـة  بـالـتـظـاهـر واالحـتـجـاج
وتـطـور االحـتـجـاجـات االيـرانـية
من اقـــتـــصـــاديـــة مــنـــددة بـــرفع
اسـعــار الـبــنـزين الى ســيـاســيـة
اللي كـما تـطـالب برحـيل نـظام ا
يـجري فـي الـعراق حـيـث يطـالب
ــنـتــفـضــون اسـقــاط الـعــمـلــيـة ا
الـسيـاسـية واسـتـقـالة احلـكـومة
ــــان وابـــعــــاد األحـــزاب والـــبــــر
الــفـاسـدة احلـاكـمــة الـقـريـبـة من
نــظـام واليــة الـفــقــيه في ايـران .
كذلك تطـالب تظاهـرات في لبنان
ايضا باإلصالح واقـصاء الطبقة

السياسية الفاسدة.
لــــقـــد اســـتـــخـــدمت قـــوات األمن
االيرانية الرصاص احلي والغاز
ـــســـيل لــــلـــدمـــوع في تـــفـــريق ا
دن ـتظـاهرين في الـعديـد من ا ا
حـــيث اطــلـــقت قــوات الـــشــرطــة
وعــــنــــاصــــر احلــــرس الــــثـــوري
ـسيل والـباسـيج الـنـار والـغـاز ا
لـلــدمـوع عـلى احلــشـود مـا اوقع
تـظاهرين ضـحايـا في صفـوف ا
اتـبـعـتـهـا بـشن حـمـلـة اعـتـقـاالت
واسـعة في صـفـوفهم وهـو نفس
األســـلــوب  الـــذي اســـتــخـــدمــته
ـدعومة من الـسلطـات العـراقية ا

ايران.
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تراكمة التي ادت من األسباب  ا
الى االحتجاجات في ايران :-

1- الــصـراعــات اخلـارجــيـة : مـا
اثــــار غـــضـب االيـــرانــــيــــ هـــو
احــسـاس االيـرانــيـ بـإنــشـغـال
السـلطـات االيرانيـة باخلارج عن
الــــــداخل حــــــيـث تـــــدعـم ايـــــران
اتـبـاعـهـا في اخلـارج في الـعراق
ولـــبــنــان وســـوريــا والـــبــحــرين
والــــيـــمـن وغـــيــــرهـــا اكــــثـــر من
مـواطنـيهـا وهذا يظـهر من خالل
الـــــشــــعـــــارات الــــتـي رفــــعـــــهــــا
تـظـاهـرون : (( اتـركـوا سـوريا ا

حلالها وفكروا فينا )) . 
2- الـسـيـاسـات الـداخـلـيـة :  في
الــداخـل االيــراني هــنــاك صــراع
كــبـيــر بــ الــتــيـاريـن االصـولي

واالصالحي  على السلطة .
ـــكن 3- احلـــرس الـــثــــوري : و
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اوكرانيا

ـقـدرات الوطن فـتـحولت احلـقول
ــزارع قــشــا يــابــســا وأشــجـار وا
الـنــخـيل حـطــبـا ووطـنــنـا بـيــتـنـا
خـربة ال بـيـتـا عـامرا ويـتـعـامـلون
معـنا ال بشـرا بل سكان قـبور لكي
ينتـفي الوجود هو هـذا ما تنطلق
مــــنه ســــلــــوكــــهـم بـــالــــتــــرهــــيب
ـة والــتـصـفــيـات والـقــتل واجلـر
وفـق مــايـــرونه ويـــراه أســـيــادهم
أعـداء الوطن لتـدميـر البـلد وجعل

واطن مع الال وجود.. الوطن وا
نــعم هــو هــكــذا طـريــقــهم مع الال
وجـــود لــنــا وبــتــفــكــيك مــا بــنــته
ســـواعـــد الـــعـــراقـــيـــ أوال لـــكي
يــــرغــــمــــونــــا عــــلى الــــتــــســـلــــيم
باالمرالواقع في مشروع سالم مع

أهل القبورفقط ..
نـعـم هـذا هـو تــفـكـيــرهم وهـا هي

األحـراراحملـرومـ الـذين طـوعوا
ألـسـنتـهم للـرقص وسط الـكلـمات
ريضه الرافـضة لـوجود النـفس ا
ــســـتــبــدة بــثـــورة وطن كــلــهب ا
بــراكـ االحـزان الـتي تـبـحث عن
من يـــحــمـي الــوطـن وعن عـــدالــة
ــــــواطـن فـي وسط حتـــــــتـــــــوي ا
أيـديـولـوجـيـات مـتـشدده إسـتـلت
سيف التـسلط واالستـبداد لتروع
وتمزق به ثوب عقيدتها وهدر دم
احملــــرومــــ وتــــمــــزيـق الــــوطن
فـــإرتــــضت بـــعــــبـــادة الـــغـــربـــاء
احملـتلـ ولم تـسـمح ألهل الوطن
زرع احلـب في الــوجـــود مع واقع
الـــطــــيف الــــوطــــني اجلــــمـــيل ..
مـاضــ بـخـراب حــتى الـعالقـات
الدولـية مع الـوطن وقتـل الوجود
الـوطــني في جـرائــمـهم ونــهـبـهم

ويـسـتمـر تـخريـبهـم للـوطن وهذه
ـرة تــخـريب الـعالقــات الـدولـيـة ا
بتبني مـيليشيـاتهم لالعتداء على
مقـرات وسـفـارة سـيدتـهم امـريـكا
التي مكنتهم من السلطة لسحبها
للصراع على ارض العراق  نيابة
عن ســـيــــدتـــهم الـــثــــانـــيه ايـــران
ـــا هــو األســوأ بــعــد وتـــمــهــيــدا 
ــطــار وبـــاخلــراب أكــثــر حــادث ا
والى تــمـزيق وحـدة الـوطن وأرى
ال ســمح الــله أن الــعــد الــتــنـازلي
لـتـقسـيم الـوطن بـدأ وفق اخملطط
الـذي إتـفـقت عـلـيه أمـريـكـا معـهم
ومع ايــــران واســــرائــــيـل وعـــرب
اخلـــلــيج قــبـل اإلحــتالل اال وهــو
تقسيم العراق وانفصال الكرد ..
وثـــورة احـــرار الـــعـــراق الثـــبــات
الـوجود مـستـمره بصـمود ووعي

ـعـاونـة بــعـد تـمـكــنه وتـسـلــطه 
أسـيـاده احملـتــلـ فـأصـبح عـد
الـــعــقـل بــعـــد أن إمـــتـــلك الـــقــوه
وإسـتـحـوذ بــالـدجل لـكي يـفـرض

علينا أنه هو احلقيقه ..
فـــــأصـــــبح الـالعــــقـل مع الـــــدجل
مــتالزمــان في ســلـوكه خلــداعــنـا
فهذا هـو اجلنون الذي العالقه له
بــحــقــائق األشـيــاء ولــيس عــنـده
سـوى نـار اجلـنـون الـتـي ال تـترك
إال الــرمــاد فــكــيف بــالــعــراقــيــ
الـــغـــيـــارى الـــذيـن أحـــاطت بـــهم
الـنيـران وهم لـيس لديـهم الـرغبه
في احلـــيــاة بال كـــرامه فــكــيف ال
تـكــون أجـســاد الـشــبـاب أداة في
حــفـظ الــوجــود بــدل أن يــتــحـول
الوطن الى رماد وخراب وكيف ال
يكـون بعضـنا حفـظا لبـعظنا  في
ـتــسـلـطـ صــراعـنـا مع نــيـران ا
اجملـــرمـــ وكـــيف يـــطـــلب مـــنـــا
الـواعض الـدجـال أن ال نـسـتـعمل
قـوة احلــيـاة في حــفظ بـعض من
حــيـاتـنـا وهــو من يـسـتــنـكـر قـتل
مجرمـ االحزاب وال يسـتكر قتل
ــضــطــهــدين الــثــوار.. ونــيـران ا
التـسلط تـأكل مالبسنـا التي على
أجسـادنا ويقـال لنا من الـوعظ
الــدجــالــ إنـــتــظــروا وإيــاكم أن
تـفــعـلــو شـيــئـا وإبــقـو صــامـتـ
ثــابــتــ الى حــ أن تـصــبــحـوا
رمـادا وتـرحـلـون مع أهـل الـقـبور
فـال يــحق لــكم مــقــاومه الــنــيـران
وإنــتــظــروا أســـوأ الــعــذاب فــهل
هـــنـــاك أســــوأ من األســـوأ الـــذي
يــحـيط بـنـا ونـنــتـظـر حـتى يـبـرز
سـوء الـسـوء الـذي نـنـتـظـره كـمـا
يوعدونا به الـدجال والواعظ
وقـادة االحـزاب اجملـرمـ وهـاهم
يريـدونا ان نتبع سـلوكهم االرعن
ـغشوش نـقاتل سـيدتهم أمـريكا ا
اليوم دفاعا عن سيدتهم الثانية..
فـهـا هـو الالعـقل وحـده هـو الذي
يغمرالواقع بـاالوهام ..فانتفاضة
الــشــعب ثــورة الـــعــقل اجلــمــعي
الواعي الـصريح تؤكـد أن احلياة
تـرفض أن تـقــدم نـفـسـهـا طـعـامـا

تسلط .. لنيران ا
فـمـن يـطــفئ هــذه الــنــيــران الـتي
وت أم هي حتـاصـرنـا.. هل هـو ا

نـيـرانهم تـقـتل الـفرسـان وحترق
أشــجـارالــنـخــيل الـتي حــولـوهـا
حــطـــبــا لــكـــنــهــا بــقـــيت تــقــاوم
شـاخـصـة شـامـخـة يـسـتـظل بـها
الـــــفـــــرســــان االحـــــرار وهـــــاهي
نـيرانـهم تـنتـهك حرمـات البـيوت
باخلطف واالغتياالت مستهين
بـدم وأجــســاد الــبــشــر مـصــرين
مــصـمــمـ عــلى حتــويل الـوطن

الى الرماد مع الالوجود..
وعـنــدمـا تــيــقـنــوا ان جـرائــمـهم
ـكن سـيـحــاسـبـون عـلـيـهـا  وال 
اخلالص مـن احلــســـاب عـــمــدوا
الى خـــــراب آخــــــر هـــــو خـــــراب
الـــعـالقـــات الـــدولــــيـــة واالخالق
الـدبلـومـاسـيـة الدولـيـة لـلـخروج
من مـــأزقـــهـم فــســـارعـــوا خلـــلق
شاكل مع سيدتهم أمريكا التي ا
مــكــنــتــهم من الــتــســلط فــقــتــلـو
جـنـودهـا وردت عـليـهم الـشـريرة
وليـة نـعمـتـهم أمـريكـا بـرد أقوي
وبــســلــوكــهم هــذا ومــفــهــومــهم
يـرومـون حتـويـل وطـنـنـا سـاحـة
حـرب بــ أســيـادهم ظــحــيـتــهـا
الـعراقـيـ لـطمـس مسـؤولـيـتهم
عـن مـــــا عم الـــــوطـن من خـــــراب
تــســبــبــو بـه بــعــد أن حتــول كل
شــــــيئ فـي الـــــوطـن الى خـــــراب
ورمـــاد ألنــهـم يــعـــتـــقــدون احلل
الــوحـيــد الشــكــالـيه لــتــخــلـيص
رقابهم ومسؤلية تورطهم بالقتل

للمئات من العراق ..
ريضة فأخذت تـبحث نفوسـهم ا
عن ذريعه للخالص من جرائمهم

بتخريبهم بالد الرافدين ..
فـها هم األبـناء الـغيـارى الواع
ــــضــــطــــهـــديـن  الــــصـــامــــدين ا
سـتـبد رغم تـسـلط ا يـقـاومـون ا
ـوت واخلـراب نـيــران احلـقــد وا
لـــقــد حـل اجلــنـــون عــنـــد هــؤالء
ــتــســلــطــ وفــقــدوا الــســلـوك ا
ـــــتــــوازن وال زالــــوا الــــســــوي ا
يــوقــدون نـيــران الـغــدر بـتــخـبط
وبال إدراك وهـاي تـلــتـهم نـيـران
خــــــرابـــــهـم ثـــــوب احلـــــقــــــيـــــقه
وجـــواهـــرالـــزمــــان في الـــبـــنـــاء
واالبنـاء لتـحيل الـوطن الى رماد

وخراب..
ريض تسلط ا فهذا هو سـلوك ا

ـقـاومة أم هـي جـدلـية احلـيـاة وا
ـوت واحليـاة  معـا التي يـنبثق ا
مـــنــهــا االدراك اجلــمــعي احملــرك
لـلكيـفيه الـتي يكون عـليهـا إطفاء
الـنـيـران واحلـد من قـدرتـهـا عـلى
غستحصال الركوع لالختيار ب
ــوت والـتــحـول الى احلـيــاة أو ا
رمـــاد مع أهل الـــقـــبـــور فـــإذا مــا
حـصــدتـنــا نــارهم وإسـتــشـهــدنـا
بــعــزتــنــا وكـرامــتــنــا كي نــتــبـوأ
وضـعـا في وعـيـنـا لنـحـصل عـلى
حـقــوقـنــا وحــريـتــنـا في احلــيـاة
ــوت يــصـبـح إضـافه ه وا الــكـر
لــلـــحــريه الــصــادقـه الــتي تــوقــد
جذورالـتـصدي لـنـيـران تسـلـطهم
الـتـي إنـدلــعت وأعـلــنت بال تـردد
ـوت والـرماد وبـإصـرار لـتجـعل ا
وسـيـلتـهم لـلوصـول الى خـضوع
ه وفق سا طالب احلياة االمـنه ا
مـيزان العـداله ..فسـعيـر أصحاب
ــتــســلــطـ قــد أنــتج الــنــيــران ا
ضـدهم الذي ال يـريـدون أن يرونه
ولن يـقرون بـوجوده إال في حـالة
إرتـبــاكـهم أو تـصــدعـهم والـقـادم
حــــتــــمــــا ســــيــــؤول الى ذالك وال
مـفرلـهم ألنهم فـقدوا قدرتـهم على
االسـتـمـرار بفـضل الـعـقل الواعي

الذي سوقه الثوار.. 
ـشـكله هـذه هي هـمـوم الـواقع وا
في هـذا الـزمـان الـتي يـعـاني منه
الـعـراقـيـ من تـسـلط مـسـتبـدين

بانت حقيقتهم وإنكشفوا..
فإنتصارالوجود قريب بعون الله
ـتـسـلـطـ الـذين زرعوا وهـؤالء ا
اخلــراب زائـــلــون لـــكن خـــرابــهم
ســـيــــبـــقى ألـم عـــابــــر في ذاكـــرة
الـزمـان وال مفـر لـهم من جتاويف
الكلـمات التي سيـسردها التاريخ
تـفــصـيال في صـفـحــاتـهم الـسـود
ألنــهم حــولــوا نــخــيل الــشــمــوخ
حــطــبـا وســرقـوا االبــتــسـامه من
ورق االزهــار وزادوا من إتـــســاع
قـابر وسلـبوا من البـيوت صفة ا
ــأوى واألمــان واحلب والــسالم ا

..
وهــــا هم أحــــرار الـــوطن أبــــنـــاء
الـرافـدين يـغـازلـون ضـفـاف دجله
والـــفــــرات الـــكـــفــــيـــلــــة بـــعـــودة

اإلبتسامة الى شوطئهما...

9- انــتـشــار اجملـاعــة في ايـران :
تــشـيـر األرقــام الى ان مــا يـقـارب
من 12 مـلـيـون مـواطن حتت خط

الفقر ومهدد باجملاعة .
10- ازمــة الــســكن والــعــيش في
ـــقــابـــر : هـــنــاك مـــواطـــنــون ال ا
يجـدون سكـنـا ومبـيـتا لـهم حيث
قابر. ينامون في الكرات وفي ا
11- ســـيــطــرة احلــرس الــثــوري
عـلى ثـروات الـبـالد وعلـى قـنوات
ــهــمــة مـــثل الــغــاز االقــتــصـــاد ا
والــبــتــرول واالتــصــاالت وقــدرت
ميزانية احلرس الثوري االيراني
فـي عـــام 2017 بــــنــــحــــو (6 ,9)

مليار دوالر .
12- جتـــارة األطـــفـــال : ظـــهـــرت
جتـــارة  بــيع األطـــفــال في ايــران
والتـي تعـتبـر مـشكـلة اجـتـماعـية
كـــبـــيــرة حـــيث اثـــارت اجملـــتــمع
االيـراني . ان حـدة الـتـوتـرات في
ايـران تـتـزايـد بـعـد خـروج مـئـات
ـــتـــظـــاهـــرين ضـــد ســـيـــاســات ا
احلــكــومــة االقــتــصــاديــة وســوء
االدارة والـفسـاد وكـما هـو احلال
في الـعراق اسـتخـدمت السـلطات
ــيـــاه والــغــاز األمــنــيـــة مــدافـع ا
ــســـيل لـــلـــدمـــوع والـــرصــاص ا
ـتـظـاهـرون في احلي.  وقـد رفع ا
كـرمـنـشاه  شـعـارات ( احلـرية او
ـــوت ) و( اخلــبـــز والـــوظــيـــفــة ا
ـتــظـاهـرون واحلـريــة ) واحـرق ا
ــــرشـــد االيـــرانـي عـــلي صـــورة ا
خـــــامــــــنـــــئـي واصـــــفــــــ ايـــــاه
بـالـديكـتـاتور  ,واعـتقـلت الـقوات
ـشارك في األمـنيـة العـديد من ا
احــتــجـــاجــات مــشــهــد وحــاولت
سيل ـتظاهرين بـالغاز ا تفريق ا
ــطـاطــيـة لــلـدمــوع والــعـيــارات ا
واستـخـدمت الـقـوات األمـنـية في
ـفرطـة في التـعامل ايـران القـوة ا
ـدن ـتـظـاهــرين في جـمـيع ا مع ا
االيـــرانــيــة احملـــتــجـــة ضــد غالء
ــعـيــشــة ورفع اســعــار الــوقـود ا
وهـو سـيـنـاريـو واحـد في كل من
الـعــراق وايـران بـكـتـابـة وتـنـفـيـذ
قـاسم ســلـيـمـاني . فـطـريـقـة قـمع
ا ـاثـلـة  التـظـاهـرات في ايران 
جــــــــرى ويــــــــجـــــــــري من قـــــــــمع
ـدن الـعــراقـيـة الــتـظـاهــرات في ا
ــفــرطـة من بــاسـتــخــدام الـقــوة ا

اســــتــــخـــــدام الــــرصــــاص احلي
ـطــاطي والـغـازات والـرصــاص ا
سيلة للدموع ذاتها وكان وزير ا
الـدفـاع الـعـراقي قـد اشار الى ان
ـتظـاهرين األسـلحـة التي قـتلت ا
داخل الــعــراق قـد اتـت من طـرف
ـا يشـير ثـالث ال يـعرفـون به  ( 
الى عــــدم وجــــود دولـــة وحتــــكم
ـسـلـحـة الـتـابـعـة ـيـلـيـشـيــات ا ا
إليـران بهـا) كـما تـشـيـر التـقـارير
الى دور قــاسم ســلـيــمــاني الـذي
تـتكـرر زياراته الـسريـة والعـلنـية
لــلــمــنــطــقـــة اخلــضــراء في قــتل
تظاهرين الـسلمي في العراق ا
ـــنع ســقــوط في مـــحــاولـــة مــنه 
ـرتـبـطـة كلـيـا بـإيران احلـكـومة ا
وتـأتمـر بأمـرها وتـمنع احلـكومة
من تــقــد اســتـقــالــتــهــا . وهـذا
ـنــتـفـضـ في بـالــضـد من رأي ا
الــعـــراق الــذين رفـــعــوا شــعــار :
(ايـــران بــره بـــره بـــغــداد تـــبــقى

حرة).
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امـا بـالــنـسـبــة لـلـشــعـارات الـتي
ــتــظـاهــرون فـي ايـران رفــعــهــا ا
الـــيــوم فــيـالحظ ابــتـــعــادهــا عن
الــشـعـارات الــديـنـيــة الـتي كـانت
تــرفع سـابــقـا وقــد انـتــقـدت هـذه
الــتـظــاهــرات اسـتــغالل الــنــظـام
احلاكم لـلدين في قمع أي نـقد قد
يــطـاله او يــطـال رمــوزه ولـوحظ
ـظـاهرات رفع شـعـار في بـعض ا
((جـعـلـوا من الـدين سـلـمـا إلذالل
ـتظـاهرون الـشـعب)) . كمـا رفع ا
فـي ســـاحـــة (صـــادقـــيـــة) احــدى
ـوت ســاحــات طــهــران شــعــار (ا
خلـامـنـئي) وهـتـافـات ضـد رجـال

. الدين االيراني
وفي الـعـراق اشار تـقـرير لـوكـالة
رويـــتــــرز اإلخـــبــــاريـــة نــــقال عن
مسؤول امني عراقي قاال ان
فصائل مدعـومة من ايران نشرت
قنـاصة عـلى اسطح البـنايات في
بـغـداد خالل اكـثـر االحـتـجـاجات
نـاهـضة لـلـحكـومـة دمويـة مـنذ ا
ســـنـــوات كــــمـــا ان ادارة رئـــيس
الــــــــوزراء حتــــــــظـى بــــــــدعـم من
جــمـاعـات مـسـلــحـة مـدعـومـة من
ايــران ومن فــصــائل سـيــاســيـة .
ويشار الى تزايد النفوذ االيراني

في الـعـراق مـنـذ 2003  عـلـما ان
طــهـــران اصــبــحت اكـــبــر شــريك
جتــاري لـبــغـداد . واشــار تـقــريـر
ـقـاومة لـبـغـداد بوست نـقال عن ا
االيـرانــيـة ان ( ايـرج مــسـجـدي )
نـائب قـاسم سـليـمـاني والـسـفـير
احلــالـي خلــامـــنــئي فـي الــعــراق
ــيـدانـي االيـراني وهــو الــقــائــد ا
ـــــســـــؤول حــــالـــــيـــــا عن قـــــمع ا
انـتـفاضـات الشـعب الـعراقي كـما
انه يدير كل اجملمـوعات العراقية
ــرتـبـطـة بـنــظـام خـامـنـئي وهـو ا
نـــفـــسـه الـــذي شـــارك في احـــدى
ـان الـعـراقــــي في جـلـسـات الـبـر
 2018/12/15 وعـــنـــدمـــا طـــلب
ان الـوقوف رئـيس اجللـسة لـلبـر
احــتـرامــا لـشــهـداء الــعـراق وقف
اجلــمــيع بــيــنــمــا غـادر االيــراني
مـســجـدي االجــتـمــاع في مـشــهـد

مه للشعب العراقي .
واشـارت صـحـيفـة ( عـرب نـيوز )
الى ادارة ايـــران لــعـــمــلــيـــة قــمع
الـتـظـاهـرات بـإتبـاع آلـيـة مـعـيـنة
تعـتـمـد عـلى زراعـة عـمالء إليران
ــراقــبـة حتــركــات الــشـارع حتت
اشــــراف احــــد الـــشــــخـــصــــيـــات
ــرتـــبـــطــة بـــإيــران الـــعـــراقــيـــة ا
وسيـطرتـها عـلى ( وحدة األزمة )
الـــتي شـــكـــلـت لـــتـــأمـــ بـــغــداد
ومــواجـهـة الــتـظــاهـرات . وتـدلل
ـعـطيـات حسب الـصحـيفـة على ا
ســـيـــطـــرة رجــــاالت ايـــران عـــلى
األجـهـزة األمـنـيـة الـعـراقـية الـتي
فـقدت الـقـدرة بـالـوقـوف في وجه

الطغيان االيراني على العراق .
 ∫ —œUB*«

1- الــقــبس / 5 اســبــاب فــجـرت
التظاهرات في ايران .

2- 10 أسـبـاب ادت الى اشـتـعال
ظاهرات في ايران . ا

ـــرصـــد الـــعـــربي /اســـبــاب 3- ا
التظاهرات العارمة في ايران.

ـظـاهـرات فـي ايران 4- اسـبـاب ا
ومدى التأثير اخلارجي فيها .

5- يـق / خـبراء ... طـريقـة قمع
ا ـاثـلـة  التـظـاهـرات في ايران 

يجري من قمع في العراق .
6- العراق نت / احمد اخلالدي/
قمع التـظاهرات االحتـجاجية في

ة ال تغتفر . ايران جر
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عــمت الــتــظــاهـرات فـي عــشـرات
دن االيرانية منـاهضة لسياسة ا
احلـكـومـة االيـرانـيـة شـمـلت عـدة
مدن مـنهـا( مـشهـد)  ثـاني مديـنة
كــــــبــــــرى رفـــــــضــــــا لـألوضــــــاع
االقــتـصــاديـة والــتي ســرعـان مـا
اتسع نطاقها لتشمل مدنا اخرى
حـــيث امـــتـــدت االحـــتـــجـــاجــات
الشـعبيـة الى مدن ايرانـية اخرى
وألكـثر من  100مـديـنـة مـنـهـا قم
وقـــزوين وهـــمـــدان وبـــيـــرجـــنــد
واصـفـهان وكـرمـانشـاه  وشـيراز
اضــافـة الـى طـهــران الــعــاصــمـة
االيرانـية  وقـد واجهت احلـكومة
ـتظـاهـرين السـلمـي االيرانـية ا
ـــفـــرطــة اســـفــرت عن بــالـــقــوة ا
ـتظـاهرين , اسـتشـهـاد عدد من ا
كـمـا هـو احلـال في الـعـراق حيث
تـــشـــيـــر الـــتــــقـــاريـــر الى قـــيـــام
ـيـلــيـشــيـات اخلـاضــعـة إليـران ا

تظاهرين السلمي .  بقتل ا
امــا عن األســـبــاب الـــتي فــجــرت
الــتــظــاهـــرات في ايــران فــكــانت
الـشـرارة رفع اسـعـار الـوقـود من
ا قبل احلكومـة وبنسبة  50%
اثــار هـــذا قــلـــقــا وغـــضــبـــا بــ
رشد الشعب االيـراني  وقد ايد ا
االيـــراني عـــلـي خـــامــنـــئـي قــرار
احلـكـومـة بـرفع اسـعـار الـبـنـزين
ـتـظـاهـرين الـغـاضـب ووصف ا
بانهم قطاع طرق او بلطجية كما
ــتــظـاهــرين في الــعـراق وصف ا
دعوم من ندس وا ولبنان با
امـريكـا واسـرائـيل . وكـمـا فـعلت
احلــكـــومــة الــعـــراقــيــة بـــحــجب
االنــــــتـــــرنت بــــــهـــــدف اخـــــمـــــاد
االحتجاجـات وعدم اطالع العالم
ـتـظاهـرين الـسلـمـي على قـتل ا
ايضا حجبت السلطات االيرانية
االنـترنت في جـميع انـحاء ايران
إلخــمــاد االحــتـــجــاجــات  وكــأنه
مخـطط مشتـرك وسينـاريو واحد
ب البلدين من تـأليف قائد فيلق
الـقدس االيـراني قاسم سـليـماني
. غيـر ان هنـاك اسـبابـا مـتراكـمة
ادت مـجـتــمـعـة الى احـتـجـاجـات
الـــــــشــــــعب االيـــــــراني وحتــــــول
الـتـراكـمات الـكـمـيـة الى تـغـيرات


