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ــظــاهــرات مـثل الــبــطــالــة . واكـد ا
ـــاني ان مـــكـــافـــحــة ـــتــحـــدث األ ا
الـفـسـاد تـمـثـل حتـديـا يـتـعـ عـلى
الـدولة الـعراقـيـة مواجـهته مـطالـبا
احلـــكـــومــة الـــعـــراقـــيــة بـــاإليـــفــاء
بـالـتـزامـاتـهـا في مـكـافـحـة الـفـساد
وفي الكـشف عن مالبسـات الوقائع
اضية .  التي حدثت خالل االيام ا
وبـخـصـوص صـحـيـفـة ( نـيـويـورك
ــز) األمــريــكــيــة فــقــد تــنــاولت تــا
االحـتجـاجات الشـعبـية فـي العراق
مـنـذ اوائل اكـتـوبـر / تـشرين األول
 2019والتي ادت الى استشهاد

اكثر من  500شهيد وجرح اآلالف ,
وقـالت انـهـا تـشـهـد تـصـاعـدا الفـتا
حيث وصفت اعمال احلكومة جتاه
تظـاهرين السلـمي بالـوحشية . ا
واوضحت الـصحيـفة ان العـراقي
احـتـجـوا فـي الـبدايـة عـلـى الـفـساد
والبطالة وفشل احلكومة في تقد
اخلــدمـات ولــكـنــهم بــعـد شــهـر من
عــنف الــدولـة دعــوا الى اســتــقــالـة
هدي ) والى رئيس الوزراء ( عبد ا
اصالح شـامل لـلعـملـيـة السـياسـية
في الـبالد  ,واكــدت الـصــحـيــفـة ان
احلــكــومـــة الــعــراقــيـــة والــنــخــبــة
الـسـيـاسـيـة فـشـلت في الـرد بـشـكل
ــتــظــاهــرين حــيث مــعــقــول عــلى ا
رفض احملـتـجون مـا قـدمه الـرئيس
الـعـراقي مـن وعـد بـصـيـاغـة قـانون
انتـخابي جـديد ووضع حـد للـنظام
احلــالـي الـــذي يــتـم فــيـه تـــشــكـــيل
احلكـومة بـعقـد الصـفقـات . غير ان
ـتـظـاهـرين اعتـبـروا هـذه الـوعود ا
قـلــيــلــة جــدا ومــتـأخــرة لــلــغــايـة .
واشـارت الـصـحـيـفـة الى ان مـعـظم
االحــتـــجــاجــات جتـــري في بــغــداد
ومـدن اخرى جـنـوب البالد مـشـيرة
الى ان مـقـتل اكـثـر من  18مـحـتـجا
في مــــديـــنـــة كــــربالء في الــــفـــتـــرة
الـسابـقـة يظـهـر ان احملافـظات ذات
الـغـالبـيـة الـشـيـعـيـة لم تـسـتـفد من
االحزاب الـسيـاسية الـتي تسـتخدم
الهـوية الشيـعية الكـتساب الـسلطة
واحلفـاظ علـيهـا بحسب الـصحـيفة
.وبينت ايضا ان االحتجاجات ورد
فـعل الـسلـطات  الـعـنيف عـلـيهـا قد
ادت الى تمـزيق اسطـورة الطائـفية
كـمبـدأ مـنـظم لـلـسـلطـة الـسـيـاسـية
حــيـث لم حتــقق الــطـــائــفــيــة الــتي
تـرعـاهـا الـدولـة احلـمـايـة والـتـقـدم
لـلمـواطـن  ,وبـحـسب الـصـحـيـفـة
شكلـة في النظام السياسي تكمن ا
الـذي فــرضه الـتـحـالف الـذي قـادته
تـحـدة ضد الـعـراق عام الـواليـات ا
 2003والذي اسس الكذبة التي
مفـادها ان العـراقي لم تـكن لديهم
هـوية وطـنيـة موحـدة وان هويـتهم
الـغـالـبـة كـانت طـائفـيـة او عـرقـية .
ا عزل الشيعة والسنة واألكراد  ,
ـنـدائـي ـسـيـحـي واألزديـ وا ا

وغـيـرهم من األقـلـيـات في الـعراق .

في األول مـن تــشـــرين األول 2019
انطلقت االحتجاجات الشعبية في
العـاصمـة بغـداد وبقيـة محـافظات
الـوسط واجلنـوب احـتجـاجـا على
تردي األوضاع االقـتصاديـة للبالد
ـالي واالداري وتــفــشي الـفــســاد ا
دنية في مفاصل الدولة اخملتلفة ا
والـعــسـكـريـة  ,اضـافــة الى الـفـقـر
وتفشي الـبطالة وعـدم توفر فرص
الـتـعـيـ خـاصـة بـ الـشـبـاب من
ـــعــاهـــد والـــكـــلـــيــات خـــريـــجي ا
واصحـاب الشـهادات الـعلـيا حيث
واجــهـتــهم الـســلـطــة بـالــرصـاص
ــــيـــاه احلي والــــغـــاز الــــقـــاتل وا
السـاخـنـة ألنهـا تـريـد الـتعـيـيـنات
ن ال يـحمل لـلمـقرب جـدا منـها 
شـهـادة او يـحـمل شـهـادة مزورة ,
الى جــانب األزمــات الــتي يــعــاني
مـنهـا العـراقـيون من سـكن ونقص
اخلــدمـات الــصــحـيــة والــكـهــربـاء
اء النقي والتعليم الذي تدهور وا
كثيرا منذ  16عاما ليصبح العراق
من اسوء دول الـعـالم في مسـتوى
نـظـمات الـتـعـليم حـسب شـهـادة ا
ـتــخــصـصــة. ووصـلت الــدولـيــة ا
ـطـالـبة ـتـظـاهـرين الى ا مـطـالب ا
ـهـدي بــاسـتــقـالـة حــكـومــة عـبــد ا
وتـشـكـيـل حـكـومـة مـؤقـتـة واجراء
انــتـــخــابــات مـــبــكــرة والـــتــنــديــد
بـــالـــتـــدخـل االيـــراني في الـــشـــأن
ـطالب . اال الـعراقي وغـيـرها من ا
ـظاهرات ان السـلطة قـد واجهت ا
واالحــتـــجــاجـــات بــعـــنف شـــديــد
بـاسـتـخـدام الـقـنـاصـة والـرصاص
ــــيـــاه احلي والــــغـــاز الــــقـــاتل وا
الـسـاخنـة حـتى بـلغ عدد الـشـهداء
اكــثــر من  500شــهــيــد وبــلغ عــدد
اجلـرحـى اكـثـر من  25ألف جـريح
اضافـة الى االعتـقاالت لـلعـديد من
احملـــتـــجـــ بـــدون امـــر قــضـــائي
حــــسـب الــــدســـــتــــور إلـى جــــانب
اخـتـطاف الـنـاشطـ والـناشـطات
من الشـباب وقيـام احلكومـة بقطع
شــبــكـــة االنــتــرنت وفــرض حــظــر
الـتــجـوال وغـيــرهـا من األســالـيب
الـــقـــمــــعـــيـــة الــــوحـــشـــيــــة الـــتي
ــتـــظـــاهــرين اســتـــخـــدمت ضـــد ا
الـــســـلـــمــيـــ الـــذين يـــطـــالـــبــون
بـحـقـوقـهم الـتي كـفـلـهـا الـدسـتـور
تـنـفذة وجتـاوزت عـلـيهـا الـقـوى ا
احلاكـمة خالفـا للـدستـور العراقي
الذي اصبح مجرد حبر على ورق.
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وكانت انظار العالم متجهة صوب
الــعــراق وتــظــاهــراتـه الــشــعــبــيـة
ـــشــروعـــة وبــطـــوالت الــشـــبــاب ا
واصـــــحــــــاب الـــــتـك تك ومــــــوقف

احلكومة العنيف ضدهم .
وبهذا الـصدد فقـد نشرت صـحيفة
( واشــنــطن بــوست ) األمــريــكــيــة
تـقـريـرا عن اخملاوف الـتي تـنـتـشر
ـتــظــاهـريـن في الــعـراق في بــ ا
وقت تواصل فـيه احلكـومة قمـعها
وتـتـكـتم عـلى اعـداد الـقـتـلى . كـما
اشـارت الصـحيـفة الى عـدم توقف
ــتــظــاهــرين والـى اعــتــقـال قــمع ا

ــــتـــظـــاهـــرون ـــقــــابل كـــان ا وفي ا
الـعـراقـيـون - بـحـسب الـصـحـيـفـة-
يـحمـلون الـعـلم العـراقي ويرفـضون
جميع الرمـوز السياسيـة والطائفية
االخـرى ,ومألت األغــاني الــوطـنــيـة
واحلمـاسية الـعراقيـة الشوارع مرة
اخرى  ,كمـا ان الشـعار الـطاغي هو
( نــريـد وطـنــا )  يـدعـو الى عـراق ال
يــعـــاني من امــراض االنـــقــســامــات
الــــــطــــــائـــــفــــــيــــــة وال يــــــتالعـب به
الـسـيـاسيـون والى جـانـبه شـعار ((
ســوف آخــذ حــقـــوقي بــنــفــسي )) ,
وقـــالت الـــصــحـــيــفـــة ان الـــطــبـــقــة
الــسـيـاسـيــة في الـعـراق بـدال من ان
ــواطــنـة بــعـد تــبـنى عــلى مــبـاد ا
سقوط دكتاتـورية صدام عملت على
نـظـام رعايـة طائـفي لـلحـصـول على
ادي السـلطة الـسيـاسية والـكسب ا
. وبـــهـــذه الــطـــريـــقــة  –كـــمـــا تــرى
الصحيفة  –تكرس الهوية الطائفية
كــأســاس غـــيــر مــكــتـــوب لــتــقــاسم
الــسـلـطـة يـكـون فـيه رئـيس الـوزراء
شــيـــعـــيــا ورئـــيس الـــدولــة كـــرديــا
ــا عـزز ـان ســنــيــا  ورئــيس الــبــر
االنـقسـامـات الـطـائـفـيـة واسـتـبـعاد
الكفـاءة والشرعـية االنتخـابية حتى
اصـبح تـشـكـيل احلـكـومـة اقرب الى
الــســـمـــســـرة. وقــد جتـــســـدت قــوة
احلـــكــومـــة الـــعــراقـــيــة  –بـــحــسب
الــصــحـيــفـة  –فـي بـيــانــهـا األخــيـر
القائل انها ال تعـرف هوية القناصة
الـذين اطـلقـوا الـنار وقـتـلوا الـعـديد
مـن احملــتـجــ في بــغــداد ومع ذلك
يواصل الـشباب الـعراقي الـتحدي .
ورأت الــصــحــيـــفــة ان احلل الــدائم
سيكون بـالتصدي للـفساد ومساءلة
سؤول الفاسدين وضمان وجود ا
نـظـام شـفـاف في تـشـكـيل احلـكـومة
ــقـبــلـة والــتــأكـد من ان الــعـراق – ا
الــذي يــحـتــفظ بــأكـبــر احــتـيــاطـات
ـكـنه نـفـطـيــة مـثـبـتـة فـي الـعـالم- 
تـــقـــد اخلـــدمــات الـــتـــعـــلــيـــمـــيــة
والـــصـــحــــيـــة األســـاســــيـــة الى كل
مـــواطــنــيه  ,وقـــد ســئم الــنــاس من
نظام تقاسم الـسلطة احلالي وهناك
دعوات متزايدة لنظام رئاسي يكون
فــيه الــقــائــد مــســؤوال عن رفــاهــيـة
الـــدولــــة وســــيــــادتــــهـــا وخــــتــــمت
الـصحـيفـة بأن الـعراقـي يـطالـبون
ـسـاءلة بـشـكل اساسـي بالـكـفاءة وا
ــســؤولـون وراء حــتى ال يـخــتــبئ ا

النظام .
 وفيما يتعـلق بجريدة ( رأي اليوم)
اإللكـترونـية اللـندنـية ( من خالل ما
كــتــبه عــبـد الــبــاري عـطــوان ) فــقـد
وصفت رئيس الوزراء الـعراقي عبد
ــهــدي بــأنه اضــعف رئــيس وزراء ا
عراقي منذ الـغزو األمريكي وما زال
صامـدا في مـوقعه والـفضل في ذلك
يعود الى ايران –بحسب الصـحيفة
 ,–ويضيف الكاتب بأن ما يجري
في الـعراق حـاليـا هو اكـثر خـطورة

ألنه يـــعــكس صــراعـــا شــرســا بــ
قطب خارجي  ,ايران والواليات
تحدة  ,لهما قوات وانصار داخل ا
الــعـراق هــذا اوال  وألن الـعـراق من
فـترض انه حتـرر من قوى غـربية ا
ـــــوذجــــا ارادت ان جتـــــعـل مــــنـه 
ـــقـــراطـــيــة يـــحـــتـــذى به فـي الـــد
والنـزاهة واحـترام حـقوق االنـسان
واالزدهار االقـتصادي ثـانيا  ,وألنه
دولة نفـطية غنـية تدخل ميـزانيتها
(  (30مليار دوالر شهريا ان لم يكن

اكثر .
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امــا صـحـيـفـة ( الـعـرب) وفي مـقـال
لــلــكــاتب ( سالم الــســعــدي ) الـذي
ربـط بـ مـا يــجـري من مــظـاهـرات
وتـطورات سـياسـية في الـعراق من
جـهـة وبـ ايـران من جـهـة اخرى ,
وقـــال الــســـعــدي ان الـــتــظـــاهــرات
الــشـــعــبــيــة تــتــواصل في الــعــراق
ويـــتــواصل مــعـــهــا ارتــفــاع اعــداد
الـقــتـلى في كل يـوم وبـصـورة غـيـر
مـــتــوقــعــة  ,واعــاد الـــكــاتب دوافع
استخدام الـسلطات العـراقية للقوة
ــفــرطـــة مع الــتـــظــاهـــرات لــعــدة ا
ـتـظـاهرين اسـبـاب مـنـها مـطـالـبة ا
بــالــتــصــدي لــلـنــفــوذ االيــراني في
الـبالد مــوضـحـا ان الــتـركــيـز عـلى
ـا ايــران جــاء لــيــحل مــشــكــلــة طــا
واجــهــتــهــا الـتــظــاهــرات ضــدهـا ,
ظاهرات وتوقع الكـاتب استمـرار ا
بـال تـــوقف مـــشــــيـــرا الى ان عـــبـــد
ـــهــــدي ال يـــبـــدو انه قـــادرا عـــلى ا
كـما ـوعودة  , اجـراء االصالحـات ا
انه عــاجـز عن ضــبط مــيـلــيـشــيـات
احلشد الشعبي وهو ما عزز موقف
 الــشـــارع الــعــراقي مـن احلــكــومــة
بـاعــتـبـارهـا جــهـاز عـد الــسـلـطـة
وتـابع لـلـهيـمـنة االيـرانـية ومـهـمته
الوحيـدة هي توزيع غنائم الـسلطة
ـشاركة مـوضحا ان على األطراف ا
ـشـكـلـة ايـران بـاتت احـد اسـبــاب ا

العراقية. 
امـا صحـيفـة ( األخـبار ) الـلبـنانـية
ــشـهــد الــعـراقي اذ فــعـلــقت عــلى ا
قالت ان ما يـدور في هذه األيام في
بغـداد واحملافظـات اجلنوبـية يبدو
اقـرب الـى تـرجـمـة خملـطط امـيـركي
لــتــوظــيف مــطــالب احملــتــجــ من
خالل انــقالب او حــكــومــة انــقــاذ ,
وقــالت ان الـهــدف في نـهــايـة األمـر
ـفـتــعـلـة يـكــمن في اخـمـاد األزمــة ا
بــخــروج قـائــد عــســكـري مــحــبـوب
جـــمــــاهــــيـــريــــا بـــالــــتــــعـــاون  مع
شـهد ويكون األمريكـي ليـتصدر ا
قـائـدا حلـكـومـة انـقـاذ وبـذلك تـعـيد
تـحـدة احكـام قـبضـتـها الـواليـات ا
عـلى الـعـراق مـسـتـنـدة عـلى تـهـديد
احلـكومـة األمريـكـية مـنذ شـهور ان
ثـمـة مـشـروع سـيـقـلب الـدنـيـا عـلى
رأس طــهـران بــحـسب الــصــحـيــفـة

اللبنانية .
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األســتــاذ أحـمــد مــحــمـد نــعــمـان
الـصــانع األول لـقــضـيــة األحـرار
اليمنـي بتسمـية رفيقه القاضي
محـمد محـمود الـزبيري. سـحبوا
اذا?لم يحرم جنسـيته عام 68م! 
ـــتــواتــســـون أنــفـــســهم تــداول ا
وثائق ورسائل كبار الشخصيات

عـبـدالـرقـيب عبـدالـوهـاب إلـصاق
نوازع وعصـبيات طـائفيـة بعيدة
الـــصــــلــــة عن دوافع الــــرســــالـــة
الـناصـحة وثنـاياهـا الداعـية إلى
الـتـســامي والـتـســامح والـوحـدة
نـطق والعقل الوطـنية وحتـكيم ا
عـلى الــسالح والـنــاقـدة ظــاهـرة

االرتزاق.
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رغم القرابة األسـرية ب األستاذ
والـنقـيب عـبـدالرقـيب لـكن موقف
األخــيـر من الـرسـالـة وصـاحـبـهـا
حَـكَــمَهُ نـزقُ الــشـبــاب احملـيط به
وســــوء تـــقـــديـــر الــــتـــقـــدمـــيـــ
وإساءتـهم لألستـاذ نعمـان نفسه
كـمــا أسـاء فــهـمه غــيـرهـم أيـضـاً
يــــومــــهــــا.. وإذ كــــانت اإلســــاءةُ
ــســتـقــلــ يــقـابــلــهـا نـصــيب ا
األسـتاذ بـتمـثله قـول الله تـعالى:
"ادْفَعْ بِــــالَّـــتِـي هِيَ أَحْــــسَنُ فَـــإِذَا
الَّــذِي بَـيْــنَكَ وَبَــيْــنَهُ عَــدَاوَة كَـأَنَّهُ
وَلِيّ حَـمِيـم".ألن التـاريخ الـسايب
يُعـلِم التزويـر والتـلفيق.. نـسبوا
إلى الـنـعـمـان قصـيـدة بـعـيدة عن
أسـلــوبه. وكــذلك عـبــارات بـبُــعـد
مـنـاطـقي غـيـر مـنـطـقي ومـواقف
أبــعــد مــا تــكــون عن أســتــاذيــته
ووطــــــنــــــيـــــــته ووحـــــــدويــــــته..
وإنـسـانـيـته. فــتـبـيـنـوا مـسـيـرته
جــيــداً لـــتــنــســبـــوا مــا يــنــاسب

سيرته.
ادة مدعمة بالوثائق g∫ ا U¼

والصور ضمن حلقة من برنامج وقناة
على اليوتيوب

الـتـاريـخـيـة كـ"األسـتـاذ األكـبـر" كـما
كـــان يـــخــــاطـــبه رفـــيــــقه الـــقـــاضي
عبـدالرحمن اإلريـاني ورسالته "إلى
الـذين مــنـحـهـم الـقـدر فــرصـة نـادرة
لـيحـملـوا فيـها الـسالح بعـدما عاش
آبــاؤهم قــرونــاً ال يــحــمــلــون ســوى
احملـراث".. وفي طـلــيـعـتـهـم الـنـقـيب

عبدالـرقيب عبـدالوهاب رئـيس هيئة
ـســلـحـة األركــان الـعــامـة لــلـقــوات ا
.ربط اجملـتــهـدون الــيـمــنـيــة ســابـقــاً
خـطئـاً ب الـرسالـة وب سـبب نزع
اجلنـسـية أو سـحب اجلواز عن أبي
الوطنية اليمـنية نعمان اليمن.. فمن
هو األسـتاذ (رئـيس الوزراء وعـضو
اجملـلس اجلـمـهـوري األسـبق) مـثـير

غري به? اجلدل وا
أحـد رواد الـتنـويـر الـوطني الـيـمني
والـــــعـــــربي مـن أوائل مـــــؤســـــسي
ــــدارس األهـــلـــيـــة صـــاحب األنـــة ا
األولى أول مــنــشــور عــلــني حلــركـة
ـعارضـة الـوطنـيـة ضد حـكم اإلمام ا
يـحيى حـمـيدالـدين. تـخرج في زبـيد
ـصر بـالـيـمن ثم األزهـر الـشـريـف 
عارف (التـعليم) بتعز أدار شؤون ا
قبل خروجه والـزبيري عدن يـنشئان
حــزب األحـــرار الــيــمـــني أول حــزب
ســـيــاسـي مــعـــارض. حــرر جـــريــدة
صـوت الـيـمـن لـسـان حـال اجلـمـعـية
اليمانية الـكبرى التي ترأسها سيف
احلق إبراهيم بن اإلمـام يحيى ع
وزيراً بحـكومة ثورة  48الدستورية
بقيادة اإلمام عبـدالله الوزير اعتقل
ـدينـة حجة. عـفا عـنه اإلمـام أحمد
عام 1950م لــعـدم تـورطه بــاغـتـيـال
اإلمــام يـحـيى عـلل الـشـيخ عـبـدالـله
القـصـيـمي الـعـفـو بـقـوله: "عـفـا عنه
لــيـكــون قـدراً من أقــدار احلـيـاة ولم

ستقبل". يقتل فكرة ا
ظلم حوّل الـنعمان مـحيط السـجن ا
نـقــطــة تــنــويــر بــتــأســيس مــدرسـة
مـتـوسـطة تـخـرج فـيهـا كـبـار األدباء

والساسة. عقب فشل انقالب السيف
عـــبــدالــلـه وأحــمــد الـــثاليــا 1955م
عـــرض مـــقــتـــرحـــات إصالح نـــظــام
احلــــكم الــــيــــمـــــني.. اإلعــــراض عن
الـعرض خـيّب آمـال صالح األوضاع
فوصل القاهرة يعلن: ال أمل ال أمل
عـارضة ال أمل. لـكنه أنـعش حركـة ا
مجـدداً وأسفرت الـتجربـة عن نضال
ة: هنته القد واقعي متجدد أعاده 
التعلـيم منتقالً من تنـوير احلاكم
بـواجبـاتهم عـبـر النـصح إلى تنـوير
احملـكــومـ بـحـقــوقـهم عـبــر الـعـلم.
فأنشأ سنة 60م كلية بـلقيس بعدن.
اسـتُـبــعـد من أول تــشـكـيـل حـكـومي
لـثـورة  26سـبــتـمـبـر 62م ثم عـيـنه
ـــشــيـــر عـــبــدالـــله الـــسالل بـــعــدة ا
ـنـاصـبه طـويالً مـنـاصب.. لم يـبق 
إذ يغـادرها مستـقيالً متـخذاً مواقف
مشـفـوعـة بـنـصائح بـلـيـغـة ال يـؤخذ
ـصـري بـهــا عـبـر عـنــهـا الـرئــيس ا
جـمـال عـبدالـنـاصـر: "لـن تقـنـعـني ال

." شعراً وال نثراً
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ــواقف واآلراء حـول ومع تــبـايـنت ا
الـنـعـمـان مـنذ اقـتـرح مع الـقـاضـي
اإلريـــــانـي والــــزبـــــيـــــري جتــــنـــــيب
صري اجلمهـورية تبـعات اخلالف ا
حاولـة التفـاهم ضماناً السعـودي 
السـتـقـرار اجلـمهـوريـة واسـتـقاللـها
وصـوناً لـلطـاقات الـعربـية. ونـتيـجة
اخلالفت الداخلية واخلارجية اقتيد
وحكـومة الـفريق حـسن العـمري إلى
سـجـون مـصـر مــدة سـنـة وعـشـرين
يـوماً من  16سـبـتـمـبر 66م حتى 6

أكـتـوبر 67م. صـوّر األستـاذ فـظـاعة
السـجن بعـبارةٍ شـهيـرة: كنـا نطالب
بــحـريــة الـقـول وأصــبـحــنـا نــطـالب
بـحــريــة الــبـول.بــوســاطــة الـلــجــنـة
الـثالثـيـة الـعـربـيـة خـرج من سـجون
مــصـر إلى بــيــروت ثم جــرت حــركـة
تصـحـيح أو انقالب  5نوفـمـبر 67م
بــرئــاســة الــقــاضي اإلريــاني سُــمي
النعـمان والشـيخ محمد عـلي عثمان
عضوين باجمللس اجلمهوري وبعد
ـسـبـبـة أسـبـوعـ قـدم اسـتــقـالـته ا
بـرفـضه الـبـقـاء واجـهـةً لـوضعٍ يـجر
الــــبالد حلــــرب أهــــلــــيــــة جــــديـــدة
واحــتــجــاجــاً عــلـى تــأخــيــر جــهـود
ـصـاحلــة الـوطـنـيـة بــالـتـعـاون مع ا

اللجنة الثالثية.
ــعــارك فــصــرح األســتــاذُ اشــتــدت ا
جلـريدة الـنهـار والصـحافي الـعربي
ريــاض جنـــيب الـــريس إن "الـــسالم
قـبـل الـنـظــام" ومـعــلـومـات تــؤكـدهـا
ذكرات الـتاريخـية بشأن الوقـائع وا

عارك. تدخل سوفياتي محدد با
بــــســـبب هــــذا الـــتــــصـــريـح نُـــزِعَت
جـنـســيـته وجنـله مـحــمـد (الـشـهـيـد
ن بــبـيــروت سـنـة 74م) كـرد فـعل 
تـلـقـوا الـتـصـريـحـات فـور صـدورها
وجهة يناير 1968م قبل الرسالـة ا
إلى الــنــقـيـب عـبــدالــرقـيب بــشــهـور
أبـــريل 1968م والـــتي رد عـــلـــيـــهـــا
الــشـــهــيـــد عــبــدالـــرقــيب فـي شــهــر
ديسـمـبر 68م بـعد نـزع صالحـياته
ـجريـات األحـداث ومعـتزاً مـعتـذراً 
بواقعية الرسـالة.الغريب أن حاولوا
بـــنـــشـــر الـــرســـالـــة إلى الـــشـــهـــيــد
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بغداد

حــزب عــلى تـــشــكــيل حتــالف وان
األحـزاب الــتي رأت فــيه مــرشــحـا
توافقيا مفيـدا ستنظر اليه مجددا

على انه كبش فداء .
امــا صــحــيـفــة ( واشــنــطن اكــسـا
مـيــنـر) فـفـي تـقـريــر حتـلـيــلي لـهـا
اكـــــدت ان ايـــــران تـــــمـــــكـــــنـت من
الــسـيـطـرة بـشـكل شـبه كـامل عـلى
الـعــراق في ظل حـكـومـة اصـبـحت
مـثل الـدمـيـة في يـد طـهـران فـضال
عـن انـــــتـــــشــــــار الـــــكـــــثــــــيـــــر من
الـــبـــيــــروقـــراطـــيــــ في الـــبالد .
واوضحت الصحيـفة األمريكية ان
ايـران تـريـد ان حتـول الـعـراق الى
صالح لبـنان جديد حـيث تتمـتع ا
االيــرانـيــة بــالـنــصــيب األكــبـر في
الـــبالد  ,وكـــشــــفت عن الــــضـــعف
الــكــبــيــر فـي احلــكــومــة احلــالــيـة
ـهـدي خــاصـة بـعـد ان اقـال عـبـد ا
اعـدادا كـبـيـرة في احلــكـومـة بـنـاء

على طلب ايران .
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وفـــيـــمـــا يـــتـــعــــلق بـــصـــحـــيـــفـــة
(األنــدبـنــدنت) فــقــد نـشــرت مــقـاال
حتـلـيـلـيا لـلـكـاتب اخملـتص بـأمور
الشرق األوسط ( باتريك كوبيرن )
بــــعــــنــــوان (( كــــيف تــــســــيــــطــــر
ــدعـومـة من ايـران ـيـلــيـشـيـات ا ا
ـقـال عـلى الـعـراق )) حـيث اشـار ا
الـى ان طـهـران لـديـهـا دومـا خـطـة
ــدعـومــة من ــيــلــيــشــيــات ا وان ا
ايـــران تــــطـــلـق الـــرصــــاص عـــلى
احملـــتــجــ الــعــراقــيــ حملــاولــة
ابعـادهم عن قـلب العـاصمـة بغداد
ــسـتـمـرة وانـهـاء االحــتـجـاجـات ا
والـتي تشـكل حتديـا غيـر مسـبوق
للنظام الـسياسي القائم في البالد
مـنـذ  2003ويـضــيف  ( كـوبـيـرن )
ظاهرات هي ايضا اكبر ازمة ان ا
تـواجـهـهـا النـخـبـة السـيـاسـية في
العراق منـذ اجتياح داعش ألجزاء
كبيرة من الـبالد والسيطـرة عليها
ويــوضح ان الـــتــهــديـــد لــلـــنــظــام
الــسـيـاسي الـقــائم في الـعـراق من
ـظــاهـرات هــو اقـوى من تــهـديـد ا
داعـش ألن داعـش كـــــان يــــــشــــــكل
تـهـديـدا خـاصـا لـلـشـيـعة الـذين لم
يـجـدوا مـفـرا من مــسـانـدة جـهـود
الــنــخــبـــة الــســيــاســيــة الــرامــيــة
للـتصدي لـداعش بغض الـنظر عن
مــدى كـفــاءتـهم او نــزاهـتـهم  ,امـا
ــعــادلـة مــخــتـلــفـة , ــرة فـا هــذه ا
ذابح التي ويقـول ( كوبيـرن) ان ا
جتـري في الــعـراق لـلــمـتــظـاهـرين
مــشـــابــهـــة لــلـــتــكـــتـــيــكـــات الــتي
ــصــري اســتـــخــدمــهــا الــرئــيس ا
الـــســــيــــسي عـــام  2013لــــســـحق
ــنــاهــضــة النــقالبه ــظــاهــرات ا ا
الـعـسـكـري الذي اطـاح بـاحلـكـومة
ـنـتـخبـة ..ويـخـلص الـكاتب  الى ا
ان الـنخـبة الـسـياسـية في الـعراق
قـررت الـتـصـدي لـلـمـظـاهـرات بـكل
ــمــكـنــة لــلــحــفــاظ عــلى الــطــرق ا
مصاحلها مـشيرا الى ان استمرار
ـظـاهرات في الـشـوارع العـراقـية ا
ـكـنـا حـتى اآلن يــجـعل كل شيء 
فـي ظل وجـــــود هــــــذا الـــــنـــــظـــــام
الــســيــاسي الــفــاســد واحلــكــومــة

الفاشلة بحسب الكاتب .
وبهذا الصدد فقد اعربت احلكومة
ــانــيــة عن قـلــقــهــا ازاء اعــمـال األ
الـــــــعـــــــنـف الـــــــتي وقـــــــعـت خالل
مـــظــــاهـــرات في الـــعـــراق  ,وقـــال
مـتــحـدث بــاسم وزارة اخلـارجــيـة
ـــانـــيـــة ان احلـــكـــومـــة تـــراقب األ
الـوضع في الـعـراق (( بـفـزع وقلق
ـانـيا تـسـاعد بـالغ )) مـضـيفـا ان ا
انحة بصفـتها احدى اهم الـدول ا
فـي الـعـراق فـي الـتـصــدي لـبـعض
ـشـكالت الـتي تـمـثل سـبـبـا لـهذه ا

هلسنكي
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ـتـحـكـمة في أزمـة الـعراق تـنـحـصـر حتـديدا فـي الكـيـانـات الـسـياسـيـة ا
الـسـلـطـة  فـهـي تـتـعـامل مع الـدولـة كـأنــهـا أداة مـوزعـة عـلى الـكـيـانـات
وحدة لألحداث سـتقل ورؤيتهـا ا والطوائف  وليس دولـة لها خطـابها ا
ـسـتـقـبل الـشـعب  فـمـؤتـمـر دافوس كـشـف لـبعـض الـقوى ـصـيـريـة و ا
السياسية مـوقفاً من واشنطن ولـرئيس اجلمهوريـة رؤية أخرى  وللكرد
موقـف  وللـشيـعـة وجهـة نـظر أخـرى  ولـلسـنـة سيـاسـةً وحللـفـائهم من
نفـس اجلبـهـة رأيا مـخـالفـاً .هـذه التـنـاقضـات واالخـتالفـات التي تـتـعلق
بـقـيـمــة الـدولـة ومـهـابــتـهـا وحـضـورهـا بــ دول الـعـالم  هي بـاألسـاس
عناصر تـدمير للـعراق وليس قوة له  ونـتيجة لذلك اصـبح العراق سهل
االختـراق  وإال مـاذا يـعني أن يـتم اتـهـام رئيس اجلـمـهـورية أو تـهـديده
ـؤتـمر دافـوس في سـويـسـرا  وهو لـكونه اجـتـمع بـالـرئيس األمـريـكي 
ي الـذي يحتاجه العراق اكثر من غيره من دول ؤتمر االقتصادي العا ا
ـا ما نـريد الـتذكـير به هو العـالم .لسـنا هنـا بصـدد الدفـاع عن أحد وإ
إن الـعـراق ال يسـتـحق أن يـكـون في وضع أضـعف مـن االخريـن بسـبب
ـواقف أو تـصـادم فـي اآلراء نـتـيـجـة لـلـوضع الـذي تـمـلـيه خالفـات في ا
اطـراف أخـرى  مـثــلـمـا جـرى بـانــسـحـاب الـعـديــد من أعـضـاء مـجـلس
النـواب عنـدمـا كان الـقرار يـتعـلق بـسحب الـقوات األجـنـبيـة من أراضيه
طار الـهمجـية الصـهيونـية التي نـفذتهـا القوات االمـريكية  بعد عـمليـة ا
ـان احلـلـبـوسي ادانـة ــانـيـ عـدا رئـيس الـبــر فـيـمـا لـم نـسـمع من الـبـر
أورفـضـاً أو احـتـجـاجـاً عـلى الـذيـن يـريـدون إقـامـة إقـلـيم انـفـصـالي في
نطقة الـغربية اسـتجابة لرغـبة اجنبيـة .لقد نهض الـشباب العراقي في ا
أروع عمـليـة إدانة لـتهـميش الـعراق وجـعله دولـة ثانـوية بـسبب  اإلهـمال
وتـفــشي الـفــسـاد وتــوزيع مـوارد الــبالد عـلى اقــطـاعــيـات احملــاصـصـة
والـفـئـويـة الـسـيـاسـيـة والـطـائـفيـات  نـهـض الشـبـاب بـعـد تـراكم الـوعي
الوطـني ال قـصى مـدى من احلـرص إلعادة هـذا الـبلـد الـتـاريخي لـعـمقه
احلـضـاري ودوره الـريـادي  نـهض الـشــبـاب في ثـورة لم يـكـتب مـثـلـهـا
واطنـة وحق اجلمـيع في العـمل واحلياة عاصـر  لبـناء دولـة ا التاريـخ ا
ـة  نـهض الـشبـاب حملـاسـبة الـسـراق والـذين تـسبـبـوا عـلى مدى الـكر
الـسنـوات بـتـعطـيل الـعـلم واالبـتكـار والـبـنـاء وتسـبـبـوا في خمـسـة عـشر
مليونا من الشباب والشابات اميون اليعرفون القراءة والكتابة واكثر من
ـشـكل في األمـر إن الطـبـقة خمـسـة وثالثـون انسـانـا حتت خط الـفـقر .ا
احلاكـمـة على اخـتالف كيـانـاتهـا وتوزيـعاتـهـا لم تسـتوعـب تلك الـنهـضة
الـشـبابـيـة وتـعـتـبرهـا بـالـضـد مـنـها  وعـلى وفق ذلـك لم تسـتـشـعـر بـعد
ـرجعية وقف  رغم مـا تنبه له ا بالنـتائج الكارثـية التي سـيفرزهـا هذا ا
ـطـالب الـشعب  وكـذلك حتـسـسـته بعض من مـخاطـر عـدم االسـتـجابـة 
القيادات السياسية .إن الوضع العراقي هو في ادق مراحله  واخلشية
من أن تستفيد من هذا التقاطع ب اجلماهير من جهة والطبقة احلاكمة
من اجلهة األخرى اطراف دولية وإقليمية وتتسبب في حتويل البالد الى
ـيـتة يـكـون الشـعب وقـودها  كـان االجـدر بالـقـوى الواعـية تنـاقـضات 
شخصيـات وكيانات سـياسية اسـتيعاب مـطالب اجلماهـير والذهاب الى
مـاطلة . مايـقرره الـشعب في االنـتخـابات الـقادمـة  وليس الـتسـويف وا
ـتشـنجة واقف ا رحـلة الـبالغـة الدقـة  ال يحـتاج الى ا العراق فـي هذه ا
ـا يحـتـاج أوال الى التـقارب في وجـهات وال الى الرعـونة الـسـياسـية وإ
ـطـالب اجلمـاهـير والى الـقـرارات الهـادئـة التي النـظـر والى االستـجـابة 
جتـنــبه الـوقـوع في مــهـاوي الـردى  ولــيس مـســتـسـاغ ابــداً اسـتـخـدام
فرط للقضاء على ظاهرة الوعي الشعبي  فكلما انسحب فالن العنف ا
ـطـالب اجلـماهـيـريـة  فأن واقع ـواقف او تالعب عالن بـأولويـات ا من ا
ـوضــوعـيـة لــلـنـهــضـة الـشــعـبـيــة ال يـسـتــطـيع أحـد االحـداث والــقـراءة ا
التـصـرف بهـا أو القـضـاء علـيهـا  إال بـواحدة من اثـنـ أما قـتل الروح
كن  طالب اجلمـاهير وهذا  الشبابيـة وهذا مستحـيل أو باالستجـابة 
ـنطقة فهم ومن ال يفهم التـاريخ عليه بقراءته  فـالعراقيـون غير شعوب ا

ثـوريــون بـالــفـطــره  وعـنـيــدون بـالــوالدة واشـكــالـيـون
بـاحلــوار والـتـســاؤالت  لـذا احلل األقــرب لـنــهـايـة
طالـب الشعـب  وصندوق الوضع هـو االستـجابـة 
ــؤقـتـة وحل االنـتـخــابـات بـعــد تـشـكـيـل احلـكـومـة ا

نـطقية لكل اخلالفات..  ان هو احلاكمية ا البر
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. ــســعــفــ مــئــات الــنــاشـــطــ وا
ومــحــاولــة الــسـلــطــة المــتــصـاص
غـضب اجلـمـاهـيـر بسـبب الـبـطـالة
الـعـالــيـة في بـلـد يــعـد من الـبـلـدان
الـغنـيـة بالـنفـط حيث حـاول رئيس
الـــدولـــة ورئـــيـس الـــوزراء تـــقــد
وعود بتوفيـر فرص العمل وبعض
الــــتـــعـــديـالت الـــقـــانـــونــــيـــة لـــكن
ـنــتـفــضـون تـلــقـوا هــذه الـوعـود ا
بــنــوع من الــصــدمــة( خــاصـة وان
الـعـراقـيـ قـد شـبـعـوا من الـوعود

الكاذبة طيلة ستة عشر عاما ).
امـــا صـــحـــيـــفـــة ( األنـــدبـــنـــدنت )
الــبــريـطــانـيــة فــقـد اوضـح تـقــريـر
ـراسل الــشـؤون الــدولـيــة فـيــهـا (
باتريك كوكبيرن ) ان االحتجاجات
في الـعـراق قـد واجـهت ردا شـرسـا
مـن الـــــســــــلــــــطـــــات فـي بــــــغـــــداد
واحملــافــظــات  ,وحتــولـت مــطــالب
اجلماهـير من القضـاء على الفساد
الـى اســقــاط احلــكــومـــة بــالــكــامل
وتـشـكـيل اخـرى لـتسـيـيـر األعـمال.
كـــمــا اشــارت الــصـــحــيــفــة الى ان
حـــــــجـب االنـــــــتـــــــرنت لـم يـــــــوقف
االحــتــجــاجــات. وبــ الــكــاتب ان
احلـكـومـات الـعراقـيـة قـد نـهـبت ما
يـصل الى ( (450مـلــيـار دوالر مـنـذ
عــام  ,2003وان ســـجل احلـــكــومــة
ـالي االحتـاديــة حـافـل بـالــفـســاد ا
ــــواجــــهــــة الــــغــــضب واالداري. و
ـهـدي فـصل الـشـعـبي اعـلـن عـبـد ا
ـخـتلف اكثر من (  (1000موظف 
الـدرجـات من العـامـل في الـقـطاع
العـام متهـم بقـضايا فـساد مالي
( ولـــكــنـه تــرك كـــبـــار الـــفــاســـدين
ومافـياتهم لـيعمـلوا بحـريتهم دون
ان يـتـقرب مـنـهم!!). وتـلك اخلـطوة
بحـسب الكـاتب البـريطـاني لم تكن
. كــافـيــة إلخـمــاد لـهــيب احملـتــجـ
لك العراق ثروة نـفطية ضخمة و
جتــلب لــلـبالد (  (6,5مــلــيـار دوالر
شــهــريـا  ,اال ان الــشــعب نــفـسه ال
يـزال يــعـانـي من الـبــطـالــة وتـردي
األوضــاع االقـتـصـاديــة واالنـقـطـاع
ـيـاه النـقـية سـتـمر لـلـكـهربـاء وا ا
وفـسـاد واسع في جـمـيع الـنواحي
فــضال عن تــردي الـنـظــام الـصـحي
والتعليمي وبحسب الصحيفة فإن
احملـتــجـ يــجـدون دعــمـا واســعـا
وقويا من جميع قطاعات اجملتمع.
ومن جــهـــة اخــرى ذكــرت وكــالــة (
اسـوشــيـتــد بـرس)  األمــريـكــيـة ان
قــوات األمن الـعــراقــيـة قــد فــتـحت
الــــنــــار مـــبــــاشــــرة عــــلـى مــــئـــات
ـتـظـاهـرين ضـد احلـكـومة  ,فـيـما ا
قـال الـصـحفي األمـريـكي الـهـندي (
بـوبي غـوش) ان رد رئـيس الوزراء
ــتــظــاهــرين كــان الــعــراقـي عــلى ا
بــإطالق قـواته األمـنــيـة الـنـار عـلى
اجملـتــمـعــ وفـرض حــظـر جتـوال
وقـطع االنـتـرنت وهي اوامـر لـقـائد
فــقـــد الـــســيـــطـــرة عــلـى الــوضع .
كن موضحا ان قـمع احملتج ال 
ان يـســتـمــر ومـشــيـرا الى ان عــبـد
ــهــدي سـيــاسـي ضـعــيف حــصل ا
عـلى وظـيـفته بـسـبب عـدم قدرة أي

يــسـرح اإلنــســان بــأحالمه ,فــيـتــخــيل كل األمــور الــتي لـم ولن يــسـتــطع
حتقيقها على أرض الواقع ,فيرسمها ويعيش أحـداثها حلظة حلظة وبكل
تفاصيلها ,وكأنها حقيقة واقعية حدثت.. بل إن بعظهم يختلط عليه األمر,

فيظن أنها أو في األقل بعضا من أحداثها قد حصل حقا!
ـا تــنــفس عن " اإلحــتــقـان" ألن األحالم بال ثــمن وال تــكــلف شــيــئـا ,ور
الداخـلي عنـدنا فال ضـير مـنها ,فدعـونا نـتخيـل أمورا نـتمنـى حصـولها,

زري فهلموا معنا.. لنعيش حلظات جميلة تنسينا واقعنا ا
نـقـلت مـصـادر أن إســرائـيل تـعـيش حلــظـات قـلق شـديـد ورعب ,بـعد أن
أخطأ مستشارو احلكومة فـورطوها وجيشها معها ,فأرسل عدة طائرات
مسيرة ,إستباحت بضعة دول عربية ,وضربت مواقع لقوات أمنية هناك..
فلـقـد "هب العـرب جـميـعا" كـأنـهم رجل واحد ,وجعـلوا مـجلس األمن في
ـعــاقـبـة حـالـة إنــعـقـاد دائم ,ويـكـاد قــرار اإلدانـة أن يـصـدر ,وفـيه بــنـود 

إسرائيل إقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا!
لم يكتف الـعرب بذلك ,بل إن قواتهم بـكافة صـنوفـها دخلت حـالة اإلنذار
ـلـكون حق الـدفاع عن القـصوى ,ولم ينـتظـروا قـرار مجـلس األمن فهم 
سيرة" قد النفس.. فما إن هـبطت طائرات العدو ,حتى كانت "طائراتـنا ا
قصفتها ومرابضها ,ومعها مواقع حيوية لإلتصاالت ومخازن األسلحة.

هل كان احللم مبالغا فيه?! حسنا لنخفض السقف قليال..
ـعادية نقلت وكـاالت األنباء أن دفـاعاتنـا اجلوية ,أسقط معـظم األهداف ا
ـغـيرة عـلـى أجـوائـنا ,وان بـعـضـهـا أسـقط من قـبل دولـتي " غـربـسـتـان ا
وجنوبستان" الشقيقة والصديقة  ,بعد أن تب من خالل راداراتها وجهة
وهدف األعداء نحـو بلدنا ,فكانت لهـا إستجـابة عسـكرية محـترفة حـقيقة
من خالل وحدة اجلبهة والعدو.. ويأتي هذا ضمن سياق معاهدة الدفاع

شترك! العربي ا
هذا وقد وجه مجلس اجلامعـة العربية إنذارا شديـد اللهجة الى الواليات
تحدة وحلف الناتو ودول اإلحتاد األوربي ,بضرورة جلم إسرائيل وإال ا
ا يخص عـقود التـسلـيح وتصديـر النفط.. سيكـون لهـا موقف مـختلف ,
وسـحب اخلــبـراء الــعـرب الــعــامـلــ في مـخــتـلف ,قـطــاعــات الـصــنــاعـة

والتكنلوجيا الغربية!
وال حتى هذا احللم معقول.. ومبالغ فيه أيضا!

نقـلت وكـالـة األنـبـاء الـوطـنـية ,عن مـصـدر عـسكـري رفـيع ,أنه وبـناء عـلى
معـلومـات إسـتخـباراتـية مـن دولة شـقيـقة , إحبـاط هجـوم إرهابي ,كان
ـدعوم إسـرائلـيا تـنفـيذه ,لكن سـرعة ـنحـرفون" ا يروم تـنظـيم " السـفلـة ا
وحسن تصرف أجهـزتنا األمنيـة وحرفيتهـا العالية ,ودعم وتعاون أجهزة
اإلستـخبـارات العـربيـة " خلـية صـقور الـعرب" كـان لهـا األثر في إيـصال
وإعتـقال ا سـاعد في إحـباط الـهجـمة , عـلومـات بدقـة وبـوقت قصـير , ا

كافة عناصر التنظيم اإلرهابي!
هل هذا احللم أصعب من سابقاته?! معقول!

ي حلـقـوق اإلنـسان ,أعـلـنت جـامـعـة الـدول الـشـقـيـقة ,أن في الـيـوم الـعـا
ي ,حيث أن تقـدما حـصل في مـدى إلتـزام األعـضاء بـبـنود اإلعالن الـعا
دولة "تـقـدمـسـتـان" وهي األفـضل في اإللـتزام ,قد بـلـغت نـسـبـة تطـبـيـقـها
ـئـة)بـعـد أن كـان قـبل خـمس سـنوات (0.0211 لبـنـود اإلعالن (0.0212 با

ئة)  فيـما تقدمت دولـة "تخلفـستان" وهي التي حتتل با
رتـبـة األخـيرة فـي ترتـيب الـدولـة الـعربـيـة قـد رفعت ا
ــئـة) إلى (0.0002 نـسـبــة تـطــبـيــقـهـا من (0.0001 بـا
واطنيها ,بان يتناولوا ئة) بعد أن بدأت بالسماح  با

اخلبز بكميات حسب رغباتهم!
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