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البــد ان كــثــيـر مــنــا شــاهــد وسـمع
ــطـول لــسـفــيـر تــفـاصــيل الـلــقـاء ا
روسـيــا االحتــاديـة فـي امـارة قــطـر
(تيتورينكو ) مع قناة روسيا اليوم
 حــيث كــشف مالبــســات تــدخالت
ـنـهـجـة لـبـعض امـراء اخلـلـيج و
ــــعـــارض ـــصــــري ا رجـل الـــديـن ا
الــقــرضــاوي   والــذي يــظــهــر ومن
خـالل مالحـظــة كل تـصــرفـاته حـ
ـــكن ان يـــتــــحـــدث عــــنه الـــرجـل 
ـســتـطـيـر) نـعــتـبـره ( رجل الــشـر ا
عنى الكـلمة وهو مهمـته العملية
ولــــــيـس لـه اي عالقــــــة بـــــــالــــــدين
خــــصـــوصـــا فـي مـــجـــال الــــبـــنـــاء
ونشـراحملبة والـتاخي ب الـبشر ‘
ا ـوجه االول للـتصـرفات   وهو ا
ــــــظــــــاهـــــرات ادى الـى حتـــــويـل ا
نظـمة في سوريا والتي الشعبـية ا
بـدأت بـطـريـقـة مـشـروعـة الى حرب
دموية مدمرة مسـتمرة منذ سنوات
 ‘إن القرضاوي كان يوجه احلرب
اإلعـالمــيــة عـــبــر قــنـــاة "اجلــزيــرة"
الـقـطــريـة مـشـيــرا إلى أن الـدوحـة

قـدمت له كـافـة أشـكـال الـدعـم وهو
الـذي تـبـنى لـغـة حتـريـضـيـة خالل
األحـداث الــتي شــهـدتــهــا عـدد من
ـــنــطـــقـــة خـالل الـــســـنــوات دول ا
ـاضـيـة.و الـدبـلـومـاسي الـروسي ا
شاهـد على االحداث بـشكل مـباشر
ولـقـائه تسـجـيل حلقـائق تـأريخـية
فـــهــو يــؤكــد أن الـــقــرضــاوي كــان
يــتـصل بـرئـيـس الـديـوان األمـيـري
ويـأمر: قـولوا لـلجـزيرة أن تـعرض
ــزيــد من الــلــقــطـات الــفــضــيــعـة ا
واألحــداث الــدمـــويــة عن ســوريــا.
لـقــطـات فــيـهـا الــكـثـيــر من الـدمـاء
وقـتـل األطـفـال. كـان يـوجه احلـرب
اإلعالمـية   ‘وتـابع تـيتـوريـنـكو: (
تـــواصـــلـــتـــوا مع هـــذا الــشـــخص
كـان وحــضــرت الـلــقــاءات مــعه   ‘
يقـول مثال: ( عـلى األمراء فـي قطر
أن يقـوموا بـدورهم والشـعب فـيما
بــعـــد ســيـــطــيح بـــهم ) ومـــســألــة
حتـريض بـعض امـراء اخللـيج من
ال لنشر الفوضى خالل االعالم وا
شـروعة ومـستـغـل الـتظـاهـرات ا

ـنطقـة ضد احلـكام ليس لشـعوب ا
ا اعـلـنه االمراء فـبـركة اعالمـيـة ا
انـفـسـهـم بـعد ان تـركـوا مـواقـعـهم
الـــرســمــيــة   ‘وفي تـــشــرين االول
 2017وبعد ابعاده عن احلكم ‘
أكـــــــد رئـــــــيـس الـــــــوزراء ووزيــــــر
اخلارجـية الـقطـري السابق  : ( أن
ـــلـف األزمــة الـــدوحـــة أمـــســـكت 
السورية بتفويض من السعودية 
مـشـددا عــلى أن الـدعم الــعـسـكـري
الـــذي قــدمــتـه بالده لــلـــجــمــاعــات
ــسـلـحـة في سـوريـا  كـان يـذهب ا
إلى تركـيا بـالتـنسـيق مع الواليات
ـــتـــحـــدة و كل شيء يـــرسل يـــتم ا

توزيعه ...) .
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نـتـذكر هـذا الـوقائع لـنـؤكد مـا كـنا
نــؤكــده في كــثـيــر من حتــلــيالتــنـا
حول مايـحدث في منطـقتنا  ‘وهو
أن نشر التشكيك بكل توجه وطني
ــســتـــقــلــة الهل نــابع مـن االرادة ا
ـنـطــقـة بـصـورة جــمـاعـيـة او كل ا
شـــعب ضـــمـن حـــدود بــلـــده  بـــكل
ــقــدمــة الــتــدخل الــطــرق   ‘وفي ا
بــشــكـل مــبــاشــر او غــيــر مــبــاشـر
الحــبـاطه او حتــريـفــيه عن اهـدافه
الـوطـنيـة لـتصـبح فـوضى ولـيست
انـتفـاضـة للـتـغيـير  ‘مبـدأ ثابت و
ســتـراتــيــجي لــدى مـصــدر الــقـرار
ــبــاركــة االمــريــكـي بــاالســاس و 
اكــثـريـة االدارات ومــصـادر الـقـرار
في الغرب ( بريطانيا وفرنسا على
وجه اخلـصـوص ) ولــتـنـفــيـذ هـذا
الـنهـج الثـابت يـعتـمـدون اوال على
ــنـــطــقــة و عــنــدمــا وكـالئــهم في ا
يـفشل دورهم يـتـدخلـون هم بـشكل
مباشر  ‘وهذا النـهج الثابت ليس
معـتمدا الجـهاض ماسـمي ( بربيع
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نطـقة منـذ بداية االلـفية ) شعـوب ا
الـــثــالــثــة  ‘بل نــهج ســـتــراتــيــجي
مـعــتـمــد مـنــذ تــنـفــيـذ وعــد بـلــفـور
الــسـيء الــســـيط وكــانـت اخلــطــوة
االولـى بــــدأت بــــتـــــفــــكـــــيك وحــــدة
الــشـعــوب االسالمـيــة الــقـريــبـة من
يعاد ) حيث تبدد في (كذبة ارض ا
ــقـــدمـــة حــلم الـــعـــرب بــالـــوحــدة ا
وحتولها الى كيانات هشه عوضهم
ـــنــظــمـــة ( اجلــامــعــة االنــكـــلــيــز 
الــــعـــربــــيـــة) و  تــــقــــســـيم ارض
نطقة كردستان على اربع دول في ا
حـيـث اعـتـمــدت هـذين الــعـمـلــيـتـ
ـنع ظــهــور ايـة بــاالسـاس  بــوابــة 
ة ارادة حتـاول تـغـيـيـر هـذه اجلـر
الى فـتـح افـاق احلــريـة احلــقـيــقـيـة
ـــنــطــقــة  ‘كل ذلك الرادة شــعــوب ا
مــرتـــبط بــامـــان االســتـــيــطـــانــيــ
نافـق الرافع كـذبة العودة الى ا
يعاد  ‘وان الغرب ( ومعهم ارض ا
كـل االمـــــــوال واحلــــــيـل ونـــــــفــــــاق
الـصــهـايــنـة ) يـخــطـطــون مـنـذ ذلك
ــــنع اي نــــهج يــــخـــطط الـــتــــاريخ 
ة لـلـتوجه نـحـو تغـيـير هـذه اجلـر
ـنـطـقـة مـن خالل انـتـفـاضـات اهل ا
لـنــيل احلـريـة احلــقـيـقــيـة الرادتـهم
ستقلة  ‘ومنذ ذلك التاريخ تسفك ا
الدماء ويهدم كل البناء الهادف الى
االســـتـــقـــرار احلـــقــيـــقي  ‘في ح
اصـبح في اقـصى مـكـان في االرض
شرقا و غربا احلديث عن  ما يؤدي
الـى الــتــفــرقــة  ( الـــلــون و الــشــكل
ـذهب و االقلـية واالكـثريـة ) مثل وا
اســـــاطـــــيـــــر االزمـــــان الـــــغـــــابــــرة
ـصــطـلــحـات ومــسـتــلـزمــات هــذه ا
ــــتــــاحف  ‘أن مـــحــــتــــفـظ به  في ا
مصدر الـقرار االمريكي  –الغربي ‘
وعن طريق وكالئهم يـشجعون كل (

غرار األسـطوات الـبريـطانـي لكن
هــــذا الـــشـــعب الـــعـــظــــيم جنح في
لك إلى مضيف من ـان ا حتويل بر
مـــضـــايف الـــشـــيــوخ بـــكل عـــاداته
وتــقـالــيـده حــتى انـتــصـر الــزعـيم
ورفـاقه مـن الـضـبـاط األشـاوس في
ـــــانـــــهم إبـــــادة الـــــهـــــواشـم وبـــــر
وحــكـــومــتــهم والــبــدء بــتــأســيس
اجلمـهوريـة اخلالـدة واشتـراكيـتها
زعومة الـتي ما برحت أن أبيدت ا
هي األخـرى لـكي يــنـتـصــر الـبـعث
ويــشــرع في تــأســيس دولــة حــزبه

ـفـهـوم الـعـدالـة ومـصـادر قـوتـها
هذا الـثالثي الذي اثـبت قدرته على

إفــشـال مــعــظم الــتــجــارب الـتي 
تــطـــبــيـــقــهــا في مـــخــتـــبــرات تــلك
الـشـعـوب ودولـهــا وهـنـا اسـتـذكـر
ـــواطن بـــســـيط مـن عـــامــة كـالمـــا 
األهــالي وهــو يــتــحــدث بــزهــو عن
عظمـة الشعب ومقـدرته على إفشال
 تـــلك الـــتـــجـــارب وكـــان يـــقـــصـــد
األنــظــمـــة وجتــاربــهــا ابــتــداء من
محـاوالت الهواشم في تـكوين دولة
قـراطـيـة على ـانـيـة د مـواطـنـة بر

 في احدى أكثـر الـصور إثـارة  تلك
الـــتـي جتـــلت فـي الـــتـــطــــبـــيـــقـــات
ـقـراطـيـة الـغـربـيـة عـلى بـلدان الد
تـــتــحـــكـم في مـــفــاصـل حــركـــتـــهــا
احلـياتـيـة الدقـيقـة مـوروثات مـئات
الــســنـ من حــكم شــيخ الــقـبــيــلـة
ال) والــديـنـار تـلك وعــالم الـدين (ا
اط الـصور الـدخيلـة تمـاما عـلى أ
السلوك والعـادات في هذه البلدان
الـتي تعـاني أسـاسا من إشـكالـيات
في تكوينها السياسي واالجتماعي
واالقــتـصـادي وخـاصـة مـا يـتـعـلق

وصـفهـا بـالدولـة الفـاشـلة واالفـسد
في الـعـالم حـسـبمـا جـاء في تـقـرير
مـنـظـمة الـشـفـافـيـة الـدولـيـة نـهـاية
العام 2017م; حيث إن ثلثـها مدمر
في االحـتـالل والـتــحـريــر وثـلــثـهـا
الـثـاني يـعـانـي من الـفـاقـة والـعـوز
والــفــقــر وتــردي اخلــدمــات وثــلث
ثــالـث مــحــاصــر ومــحــارب لــكــونه
ازدهــر وبـازدهـاره فــضح عـوراتـهم
فــأراد اخلــروج مـن هــذه الــعــجــقــة
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     حتـت ظل هــذه الــظــروف وهـذا
ــــزري تــــخـــوض بـالدنـــا الــــواقع ا
امتـحانـها الـرابع بأكثـر من ثمـانية
آالف مـرشح  يتـهافـتـون على حـجز
ان كـراسيـهم في بـنك يـسمى الـبـر
وامــتــيـــازات ال نــظــيــر لــهــا في كل
ــتــخــلف ــتــقــدم مــنه وا الــعــالـم ا
ويـنـتـظـرون مـوافـقـة مـا يـزيـد عـلى
أربــعــة وعـــشــرين مــلــيــون نــاخب
غـالـبــيـتـهم تـنـخـر فـي مـكـنـونـاتـهم
الـعمـيقـة ثـقافـة العـبوديـة والقـطيع
ذهبي أو التكسبي وال القبلي أو ا
يـهــمـهم إطالقـا إال رضـا الـشـيخ أو
ـرجـع أو اجلـيـوب بـعـيـدا عن أي ا
ــواطـنـة مـفــهـوم نـاضج لــلـوطن وا
ـــقــراطـــيــة احلـــقــة.  مـــدارس الــد
الـغــربـيــة الــتي فـتــحــتـهــا أمـريــكـا
وبـــعـض بـــلـــدان أوربــــا في كل من
الـعــراق وسـوريـا والــيـمن ولـيــبـيـا
وقـبــلـهم أفــغـانـســتـان أتت أكــلـهـا
وأنـتـجت بلـدانـا خربـة تـعبث فـيـها

أفواجا من الفاسدين واالنتهازي
وكـرست ثـقـافـة الـقـريـة والـعـشـيـرة
ـذهـبي والـديـني حتت والـتـنـاحـر ا
ـــقــراطـــيــة غــطـــاء احلـــريــة والـــد
ستويات عالية العرجاء مدارس 
تفتـتح جملتمـعات تعاني في األصل
من أمـــيـــة أبـــجـــديـــة وحـــضـــاريـــة
وثقافـية واجتـماعيـة وال تقدر على
إدراك مـــــفــــاهـــــيم قـــــبــــول اآلخــــر
ط حــيـاتــهــا بـحــيـاة واســتـبــدال 
جــديــدة ال تــقــبل رؤســاء آلــهــة وال
أحـزابـا مـخـولـة من اإللـهة فـي حكم
الــبــشـر مــجــتـمــعــات أدمـنـت عـلى
النـظم التـربوية والـدينيـة والقبـلية
الــتي تــكــرس ثــقــافــة الــشــمــولــيــة
والعبـودية وتلغي بـشكل مطلق أي
تـــوجه نــقــدي بل تـــعــتــبــره كــفــرا
وإحلــــادا أو عـــمــــالــــة لألجــــنــــبي
ـدارس ـســتـعــمـر!     في هــذه ا وا
تــتـســاوى (الــكــرعـة وأم الــشــعـر -
القرعـاء ) كما يـقول الدارج احمللي
أو مثل مـا وصفه الـرئيس الـعراقي
الـسـابق جالل طـالـبانـي (إن صوته
وصـــــــوت أي نــــــــكـــــــرة آخــــــــر في
ـــعــنى إن االنـــتــخـــابــات واحــد!) 
أفـواجـا ال نهـاية لـهـا من الـناخـب
ــسـطــحــ من الـذيـن ال يـعــرفـون ا
اخلــمـــيس من اجلــمـــعــة يــقــودهم
شـــيخ الــــقـــبـــيـــلــــة أو رجل الـــدين
ـزاجــيــة أو احلــاجـات بــفــتـاويـه ا
ـال هم الذين األساسـية وخـاصة ا
ـرشح الـفالني دون سـيــنـتـخـبـون ا
ا حـتى دون أي دراية النـظـر أو ر

قراطي ضـمار الـد وأعرقـها في ا
فـمـا بـالك فـيـمن إيـراده الـسـنوي ال
يـــــتــــجـــــاوز ألـف دوالر أي اقل من
ثالثــة دوالرات يـــومــيـــا ويــدفع له
مـائـة دوالر لـشـخـطـة قـلم أو لـشراء
بـطـاقــته االنـتـخـابــيـة هـذا الـدوالر
الـذي يـسـتـخـدم في شـراء مـنـاصب
الـدولـة الـعـراقـيـة ابـتـداء من مـدير
الـــنــــاحـــيــــة ووصـــوال إلـى رئـــيس
احلكـومة فمـا بالك بـاألغلبـية التي
تـتـاجر عـلى قـد حالـهـا بأصـواتـها
ولم يعد يهـمها أو أساسـا ال يهمها
من ســيـجـلس عـلى الـكـرسي سـواء
ــان الــتــهـــريج أو حــكــومــة فـي بــر
الصفقات واألكاذيب.  مظلومة هذه
الـبـالد بـآفـاتــهـا وحـلــيـمـتــهـا الـتي
تـــــعـــــود الـــــيــــــوم إلى عـــــادتـــــهـــــا
وسـلـوكيـاتـها وان تـغـيرت وسـيـلة
العـودة من الزعـيم األوحد واحلزب
الــقــائــد والـــرئــيس الــضــرورة إلى
مختـار العصر وقائـد النصر حتت
ظـالل أحـــــــــــزاب الـــــــــــلـه واإلسـالم
ـــــذاهب تـــــارة وأحــــزاب األمــــة وا
اخلـالـدة تارة أخـرى حـيث جتـتمع
الـــــيـــــوم األدوات الـــــثالث:  شـــــيخ
ـــذهب وســيــد الــقــبــيـــلــة وشــيخ ا
اجلــيــوب الـديــنــار لــرسم خــارطـة
الـــعـــراق اجلـــديــــد بـــأكـــثـــريـــة من
االنــتـهـازيـ والـوصـولـيـ وجتـار
ــــنــــاصب وعــــمــــوالت الــــفــــســـاد ا
واإلفـسـاد وصـدق من قـال سـتـفـوز
نـفـس الـوجــوه لــيس ألنـهـم نـخــبـة

واعية بل ألننا أغلبية جاهلة!.

ـنـشـودة من اخلـلـيج إلى احملـيط ا
والــتي تـمــخــضت فــولـدت األنــفـال
وغزو الكويت وسـرعان ما انهارت
هي األخـرى وفـشـلت اشــتـراكـيـتـنـا
اخلـاصـة جــدا!      وحـيـنــمـا تـأكـد
الـغرب إن هـذه التـجـارب واألنظـمة
أصـبـحت سـلوكـا وراثـيـا تاريـخـيا
بـل أن األخـــيــر أي نـــظـــام الـــقـــائــد
الــضـرورة الـتـصـق بـكـرسي احلـكم
ومفـاصـله االجـتـمـاعيـة والـنـفـسـية
حــــتى لم يـــعــــد أي عـــراقي يـــجـــرأ
جرد الـتفكيـر بتغيـيره وكما قال
احـدهم بــأنه لــوال جــيـوش الــغـرب
حلـكم الـعـراق أحفـاد صـدام حـس
وأبـنائـهم وبعـد هذه الـسلسـلة من
الـتـجـارب وفـشــلـهـا واالنـتـصـارات
وانــكـــســاراتـــهــا جـــاء الـــغــرب في
الـبــدايـة مـحـررا ثم أصـبح مـحـتال
لــكي يــنــقـذ هــذه الــشـعــوب ويــبـدأ
ــقـراطي بــتـطــبـيـق بـرنــامـجـه الـد
مـعــتـمــدا وبـشــطـارة عــلى الـثالثي
ال والـديـنار الـتـاريـخي الـشـيخ وا
مـستـخـدما نـظريـة اتـغدى بـهم قبل

أن يتعشوا بي!
     ولنبدأ من حيث انتهت أوضاع
هـذه الـبالد بـقيـام الـفـاحتـ اجلدد
من األمـريـكـان وحـلـفـائـهم بـإسـقاط
آخـر األنـظـمـة الــدكـتـاتـوريـة فـيـهـا
قـراطية وإدخالـها في مـدرسة الـد
الـغـربـيـة مـنـذ خـمـسـة عـشـر عـامـا
خــاضت فــيــهــا ثـالثــة امــتــحــانـات
اقـصـد انـتـخـابـات كـانت نـتـائـجـها

جميعا ما نشهده اليوم في بالد 

عن أي شيء إال ما يـنحـصر في ما
ذكـــــــرتـه وعـالقـــــــتـه بــــــــالـــــــثـالثي
ال ـــــقــــــراطي (الـــــشـــــيـخ وا الـــــد

والدوالر).
WMÞ«u  W Ëœ

     الــشــيخ الــذي حــاول الــرئــيس
احمد حسن البـكر تهميشه ومن ثم
إلــغـاء دوره في مـحـاولـة لـتـأسـيس
دولــة مــواطـــنــة اغــتـــالــهــا صــدام
حـسـ الـقـروي وأنــشـأ بـدال عـنـهـا
دولة العـشيرة والقريـة هذا الشيخ
الذي نُفخ فيه في تسـعينيات القرن
ـاضي حـتى أطـلق علـى موديالته ا
الــثالث ألف وبــاء وجــيم بــشــيــوخ
الــتـسـعـ أصــبح األداة الـضـاربـة
واآلمـرة لـرئـيس العـشـائـر والـقرى.
ـال بـشـطـريه الـســني والـشـيـعي وا
وحتت ظـالل حــــــكم الــــــطــــــبــــــقـــــة
الــسـيــاسـيــة احلـالــيـة أصــبح هـو
األخـر أداة كــمــا كـان أيــام احلـمــلـة
ـانــيـة الـوطــنـيـة الــتي أنـتـجت اإل
عـمـم ـاللي وا هـذه األفواج من ا
واإلرهـــابــيـــ والــفـــاســديـن حــتى
النخاع يساق مـن قبل هذه الطبقة
كـــواحـــد من أهم وســـائل الـــنـــفــوذ
االجتـماعي وسـلم ربانـي للـصعود
ــــال. إلـى جــــنــــات الــــســــلــــطــــة وا
والـدوالر وما إدراك مـا الـدوالر وما
ســـحـــره وتـــأثـــيـــره في صـــنـــاديق
االقتراع ونتائج االنـتخابات ولكي
ال نقسِ في جـلدنـا لذاتنـا هنـا فهو
ـية التي دست أي هذه الـعملـة العا
انــفـهـا في انـتـخـابـات أعـظم الـدول

مئة نـفر ...!!) بأن يـكون لهم ( دين
ورســــول و حـــــدود وكــــتــــاب ) في
الـشـرق االوسط .أن الـنـهج الـثابت
عـــنــد مـــصـــدر الـــقــرار في  االدارة
ـسـاعـدة نـهـج نـفاق االمـريـكـيـة و
ـنع اسـتثـمـار نـهوض الـصـهـاينـة 
ــنـطــقـة   ‘فــيه اخـتــيـار شــعـوب ا
الرذل اسلـوب لنشـر االحبـاط العام
بـ الـنـاس  ‘وأن أصــرار الــغــرب
عـلى عــدم اقـتـراب ( وكالئـهم ) عن
الــتـوجه الى بـرنــامج نـشـر الـوعي
بل تــشـــجــيـــعــهم عـــلى الــتـــمــسك
بـالـطـائـفـيـة و كل مـظـاهـر الـتـفـكك
واجلهل  ‘مـطـلوب  ‘‘لـكي يـعـطي
نــشـــر االعالم االحــبـــاط وانــهــيــار
الـنـفـوس و عـدم الــثـقـة بـالـتـغـيـيـر
نــحـو افـضل  نــتـائـجه  ‘وبـعـد ان
اسـتهـلك مـصطـلح ( الـتأمـر ولعـبة
ــــــلــــــحــــــدين اال ومــــــؤمــــــرات ا
دعوم من الشيوعية السوفيت ا
)  ‘اخـــــــتــــــــاروا الحـــــــبــــــــاط امل
نـطقـة لعـبة بـانتـفاضـات شعـوب ا
مـعـجـزة الـفــرد الـصـهـويـني  وهـو
مهرج  ‘اسمه (برنارد هـنري ليفي
) عـــــنــــدمــــا  حـــــبك الـــــقــــصص
االســـــطــــــوريــــــة من خـالل صـــــور
بـاسـلـوب  –الـفـوتـوشـوب  –وهو
يـدير انـتفاضـات في خـمسـة بلدان

نطقة في ان واحد .....!!!! ا
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ــــؤلم فـي كل ذلك  ‘ان الــــغـــرب وا
(مصـدر الـقرار االمـريكي االوروبي
ـنافقة في و السلـطة االستـطانية ا
تل ابـيب ) لـهم ادوات ومـسـاعـدين
ـــنـــطـــقـــة يــــضـــمـــنـــون لـــهم فـي ا
مسـتلزمـات االحباط و هـدر الدماء
وهــــذه االدوات تــــبــــدأ  بــــاالمـــراء
االغــنــيــاء و التـنــتــهي بــالــرجـال (

الــورعـ ...! )  يــدعــون تــمـثــيــلـهم
الرادة الـله  وكمـا اشـرنـا في حديث
اخر  ‘‘ال أحـد يـشك في مـشـروعـيـة
ـنـطـقة  ‘وكل إنـتـفـاضـات شـعـوب ا
يــعـــرف أســـبــاب إنـــفـــجـــار غــضب
الـقـاعدة اجلـماهـيـرية الـشـعبـية في
الـــــبــــلـــــدان الــــتـي بــــدأت فـــــيــــهــــا
اإلنتفاضات   ‘ولكن تعـالوا جزاكم
الــله خــيــراً أرونـا نــتــيــجــة واحـده
تــبــشــرنـا بــاخلــيــر فـي الـتــحــقــيق
نتفضة ‘ صالح الناس ا احلقيقي 
بـــــداً بــــضــــمـــــان احلــــيــــاة احلــــرة
والشريفة من خالل معاجلة البطالة
إلى تـشريع الـقـوان الـتي  تـضمن
سؤولة وتصون احلرية احلقيقية ا
اجملتـمع ويتطـور اإلقتصـاد وتعمق
الـــعالقـــات بــ فـــئـــات الـــشـــعــوب
ــنــتـفــضــة ... والـنــمــاذج أمــامـكم ا
ي كـذلك ! وأمــام الـرأي الـعـام الــعـا
أن إجتـاه سـيـر األحـداث مع األسف
اليـبشـر بـاخليـر الـذي كانت تـرجوه
ـــنــتــفـــضــة واليــزال اجلــمـــاهــيــر ا
رتفع ..صوت من يصارع الصوت ا
ـكــاسب الــفـئــويـة الــضـيــقـة عــلى ا
وتسـابق كل فئـة لعرض نـفسه أمام
( خـارج إالرادة الــوطــنـيــة ) بـأنــهـا
تـــســتــحـق احلــكم أكـــثــر من األخــر
...!وعــلى حـسـاب مـن انـتـفض ومن
ضــــحى ... و خــــلف ضــــبــــاب هـــذا
ـــشـــهـــد ابـــحـــثـــوا عن ( غـــربـــيي ا
الـهـوى)... قـوة إحتـيـاطـية لـلـحـفاظ
على ضمان ثوابت نـهج الهيمنه ...
وابحثوا سترونهم بكل االلوان

فيد : النـنا الناخذ •واخملتصـر ا
الدرس  ‘النقتنع بأن : (للنهر عقاب
ارسه دائما  ‘وهو اغراق واحد ال
الـذين يـدخــلـونه قـبل ان يــتـعـلـمـوا

السباحة  –مثل برازيلي - ).
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مع ارتـفـاع درجـة حـرارة الـدعـايـة االنتـخـابـيـة سـنـسـمع هـذه االيام
الـكـثـيـر من الـصـراخ والـعـويل و الــكالم الـنـاري يـطـلق عـبـر مـنـابـر
االعالم من قبل السياسي االمي الذين يراهنون على واقع ثقافي
عــراقي غــيــر قــادر عــلـى مــجــابــهــة لــغــوهـم و ثــرثــرتــهم الــفــارغــة
وشـعـاراتـهم الـتي تـدعي الـعـصـمة والـسـمـاويـة و تـتـمـسح بـالدين و
الـطـائـفـة و الـعـشـيـرة  . انـنـا النـؤمن بـثـقـافـة الـقـوة والـهـيـمـنـة الـتي
تمارسـها قوى غـير مثقـفة اصال ألنهـا تراهن على كل مـا هو جامد
و ساكن و متـكلس في اجملتمع بـحجة مـنع الغزو الثـقافي الغربي 
واحلال انه منع للوعي احلضاري و للتفاعل الثقافي .ان السياسي
ـاضي ألثـبـات انه كـان الـطـور الذهـبي االمي ال يـنـفك يـسـتـشـهـد بـا
ـيـة الـتي اسـتـمـدت مـنـهـا احلـضـارة احلـالـيـة احد لـلـحـضـارة الـعـا
ر بـفتـرة ظالمية مصـادر قوتـها  لكـنه في نفس الـوقت ينـكر انـنا 
معتـمة تقتـرب من االلف عام  وان احلضارة حـققت تطورات فـلكية
تـآكل يـستـحق خطـابا ـتقـادم ا ـتـهر ا الى االمـام .هذا اخلـطاب ا
ـثقـف العـراقي عمـيـقـا واعـيـا مـكـتـنـزا بـاالدلـة والـبـراه مـن قـبل ا
طلع ثـقف ا لالنتـقال الى مـرحلـة قوة الـثقافـة .وهنـا النراهن عـلى ا
ـنـتج لالجنـاز االبـداعي وان كـان ذلك مـهـمـا  بل نـبحث ـتـابع و ا ا
ـنــاضل والـفــيـلــسـوف االيــطـالي ـفــكـر (ادوارد ســعـيــد) و ا مـثـل ا
ثقف العضوي الناقد الشهير (انطونيو غرامشي) الذي ركز على ا
الرافض لسطوة القوة والقـوالب اجلاهزة  والتواق الى التفاعل مع
 اجملتمع ومع الناس و مع جمهـور البسطاء للمـساهمة في توعيتهم
وترك ما اعتدنا على تسميته بـ (ثقافة القطيع ) السطحية الساذجة
ـتناقلـة شفاها . ان رويـات واالساطيـر و احلكايات ا القائـمة على ا
غرامشي في تأمالته وكتاباته التي صدرت بعنوان ( دفاتر السجن
ـشـهد ) بـرهـن علـى قـدرة فـائقـة فـي تـأثيـرات الـفـعل الـثـقـافي فـي ا
الـسـيـاسي فيـمـا اذا توفـر مـثـقفـون عـضويـون مـنـدمجـون بـتطـلـعات
اجملــتـمع  . فــهـذا يــضـرب االمــيـة الــسـيــاسـيــة في مــقـتل و يــجـعل
الـسـياسـي يفـكـر الف مـرة قبل االعـتـداء عـلى الثـقـافـة او السـخـرية
ارسها سياسيون جهلة سذج منها  هذه السخرية اجملانية التي 
مـا فـتـحـوا كـتـابـا في حـيـاتـهم فـاذا بـهم يـسـتـهـيـنـون بـاجـلى صـور
االبـداع الـفـنـي واالدبي كـالـسـيــنـمـا و الـنــحت والـتـمــثـيل و الـروايـة
ـوسيـقى  بل ويتجـرأ للـحديث عن منـعها حتت والرقص والـغناء وا
الفتـات دينـية . كان الـشاعـر (نزار قبـاني) كثـيرا ما يـقول ان ثـقافة
ـا الـقـوة هي الـتي تـكـسـر وتـقـهـر قـوة الـثـقـافـة في تـوصـيف دقـيق 
يسود بلدانـنا من قوى جتهز بأسم الـثقافة والعادات والـتقاليد على
الـثقـافة احلـقة االنـسانـية .لـقد طـفت عـلى السـطح الثـقافي الـعراقي
ـثـقف الـعـضـوي ذو احلس ظـاهــرة مـؤسـفـة لـلـغـايـة اال وهي نـدرة ا
ثـقـفـ في خنـادق طـائـفيـة او قـومـية او الـنـقـدي  وتخـنـدق اغـلب ا
ــثـقف ديـنــيـة او قــبـلــيـة وبـذلـك يـنـفــون عن انـفــسـهم اصـال صـفـة ا
لـيــتـحــولـوا الى ابــواق تـكــتب لــلـحـزب او لـالشـخــاص ولـلــزعـامـات
واصبح هناك سيل من الصحف الـصادرة في بغداد والتي تمارس
فـعال اعـالميـا و ثـقـافـيـا مـفـضـوحـا ومـدفـوع االجـر سلـفـا وهي في
حالـة ازدياد . وهنـا نكـاد ال نعـثر اال على عـدد قلـيل من االعالمي
ـارسـون دورهم الـتـعـبـوي الـتـغـيـيـري .هذا ـثـقـفـ احلـقـيـقـيـ  وا
ان الى االستـهتار ـرشح لـلبـر ـرشحات و ا الواقع دفع بـبعض ا
واطن العـراقي بطرح دعـايات انتـخابيـة ال تتجاوز الفاضح بـوعي ا
بيان شجرة العائلة والـتي غالبا ما تكون مختـلقة و التأشير للنسب
زعـومة مع جمل شـعرية تـخلـو كليـا من اية اشارة وبيـان فضائـله ا
ــواطن. يـأتي ذلك في ظل لــبـرنـامج خــدمي او اجـتـمــاعي لـصـالح ا
ثـقف الـعراقي في اجملـابـهة او مـعـرفة الـسـياسي االمي بـتـقاعـس ا
ـتـحـركـة في الـظالم بـكـوا الـصـوت .ان خلـوفـه من قـوى الـنـفـوذ ا
ـان اجلــديـد اذا كـان عــلى مـقــاسـات الـدورات الـواقع مــريـر والـبــر
الـسـابـقـة فـأن عـجـلـة احلـيـاة االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة سـتـتـوقف

واطن العراقي . وتتصاعف كوارث وهموم ا
عارك ثـقف العـراقي في تثويـر اجملتـمع في الكـثيـر من ا ان عجـز ا
ومـنـهـا تـعديـالت قانـون االحـوال الـشـخـصيـة و تـشـريع قـانـون منع
ان في ظل العنف االسري  وغيرها من القوان التي تمرر في البر
ـثـقـفـ الـطـائـفـيـ صــمت و تـواطـؤ طـيف واسع من االعالمـيــ وا
ـرة  ولكـنه في كل االحوال كن هـذه ا يـجعـلنـا نـشك ان التـغيـيـر 

واطن العراقي . شرط ألي تقدم في حياة ا
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ـآسي ـتـلئ  إن تـاريخ الـبـشـريـة 
الدمـار الهائل الـناجم عن احلروب.
من ب  9.5 ماليـ شخص قـتـلوا
ـية األولى شكل خالل احلرب الـعا
اجلنـود نسـبة  95 منـهم مـقابل 5
ية دني أما في احلرب العا من ا
الثانيـة بلغ إجمالي عـدد الضحايا
 65مليونًـا من بينهم  33 فقط من
ـدنيون اجلنـود بيـنمـا كان يـشكل ا
نسـبة 67 . ويقـدر إجمـالي اإلنفاق
عـدات العـسكـرية واألسـلحة عـلى ا
ية الثـانية بأكثر أثناء احلرب الـعا
من  1.154تـــريـــلـــيـــون دوالر أمـــا
تـكــلـفـة الــدمـار الـذي أحــدثـته هـذه
األسلـحة فـهي أكبر بـكثـير من هذا
الـعــدد الـهـائل.وفي إطـار جـهـودهم
الـرامـيـة إلى الـتـقـلـيل من مـخـلـفات
الـدمـار الـنـاجم عن احلـروب قـامت
مـــجــــمــــوعـــة من الــــســــيـــاســــيـــ
ــــــيـــــ والـــــفـالســـــفــــــة واألكـــــاد
والـدبلـوماسـيـ بعـمل مكـثف ركز
عـــلى مـــبــاد وقـــوانـــ احلــروب.
وتـــمــخض عن هـــذا الــعـــمل فــكــرة
رئـيسـية تـرى أنه من الـضروري أن
ـتوخى من يكـون الهـدف النـهائي ا
احلــــــروب هـــــو إرســــــاء الــــــسالم

وحتــــقــــيق الــــعــــدالــــة; ومـن هـــذا
ــنـطــلق وضِــعت مــجــمــوعـة من ا
ـبــاد نـذكــر جـمـلــة مـنــهـا عـلى ا

النحو التالي:
- يــجب أن تـكــون احلـرب من أجل
قــضــيــة عــادلــة وأن يـكــون ســبب

احلرب جبر الضرر.
-  ال تشن احلرب إال بـعد استـنفاد
جــمـيع اخلــيــارات غـيــر الـعــنـيــفـة
الذ األخرى بـحـيث تكـون احلرب ا

األخير.
- يجب أن تـكون احلـرب متـناسـبة
من حـــيث الـــكـــثـــافــة مـع هـــجــوم

عتدي. ا
- يـجب الـتـميـيـز بـكل وضـوح ب
ـقـاتلـ من أجل ـقـاتـلـ وغـيـر ا ا

. دني منع وقوع إصابات ب ا
- يجب احلـفاظ علـى قيم ومعـايير
اإلنـسـانـيـة طـوال احلـرب بـعـبـارة
أخــرى ال جتــوز إســاءة مــعــامــلــة

أسرى احلرب أو تعذيبهم.
ـيا حول رغم اإلجمـاع احلاصل عا
باد وبالـنظر إلى التاريخ هذه ا
ـكننـا القـول بأن هذه احلديث ال 
ـبـاد مــطـبـقـة تـطــبـيـقـا شـامال ا
ورغم مـــرور  50عـــامــــا مـــنـــذ ذلك

ـتــحـدة الـتــاريخ وإنـشــاء األ ا
الـــتي تـــأســست بـــهــدف تـــســويــة
الــنـزاعـات الـتي يـحـتـمل أن تـؤدي
إلـى نـشــوب احلـروب فــإن الـدمـار
الـــظــــالم والــــشـــامـل الـــنــــاجم عن
احلـــروب اســتـــمــر مـــســتـــعــرا بال
هــوادة. إن بــعض مــســاعي الـدول
إلى افــتــعـــال حــجج لــشن احلــرب
بـدلًـا من أن تـكـون مـجـبـرة عـلـيـها
دفـاعــا عن قـضــيـة عــادلـة قـد ادت

دورًا رئيسيًا في هذا األمر.
ثـال اعتبار كن على سـبيل ا ال 
ــعـقــول شن هــجــوم عـلى أنه من ا
أفـغانـسـتـان بـأكـملـهـا دون تـمـيـيز
دنـيـ بـحـجة بـ اإلرهـابـيـ وا
مـعاقـبة الـقـاعدة عـلى هجـمات 11
سبتمبر فضال عن أن الهجوم نُفِذ
ـــــقـــــام األول حـــــتى من دون في ا
تـحدة. وفي الـفترة موافـقة األ ا
ــــمــــتــــدة بــــ أكــــتــــوبـــر 2001 ا
وانـسـحـاب الـقـوات األمـريـكـيـة من
أفـغـانـسـتـان في أبـريل  2014لقي
مـــا يـــقـــرب مـن مـــلـــيـــون شـــخص
حـتفـهم وكـانت الغـالبـيـة العـظمى
من الـضـحـايـا مـدنـي إلـى جانب
ذلك أدى الــتـــدخل األمـــريــكي إلى
زيــــادة زعــــزعـــة االســــتــــقــــرار في
أفــغــانــســتــان تــاركًــا وراءه دولــة
اليـ مـدمــرة ومـنــهـارة حــولت ا
من مــواطــنــيــهـا إلـى الجـئــ إلى
ــعـلن جـانب عــدم إجنـاز الــهـدف ا
»بــتـحـيـيـد الـقـاعـدة «بل مـا حـدث
كان العكس تماما مع انتشار عدد
ـستبدة ـنظمات ا ال حصر له من ا
الــتي ال تــعــرف الــرحـمــة بــيــنــمـا
انـتـشر اإلرهـاب في جـزء كـبـير من
الـعـالم من أفـغانـسـتـان إلى حدود

ليبيا.
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ــــاثل في الـــعـــراق وحـــدث وضع 
أيـضا لـقد تـب أن االدعـاءات التي
سـبـقت غـزو العـراق بـحـجـة امتالك
هذا البلد لألسلحـة كيميائية كانت
كـــاذبــة. ولــقـي أكــثــر من مـــلــيــوني
شــخص مـصـرعــهم في الـعـراق مـا
بـعـد الـغـزو. وبـعـد هـذين احلـربـ

ـعـتــقـلـون فـي سـجن أبـو تـعــرض ا
غــريب وغــوانــتــانــامــو لــلــتــعــذيب
الـشديـد في انتـهاك صـارخ لقـوان
احلــرب. والـيــوم لم يــتــحــقق بــعـدُ
االســتـقـرار الـكــامل في الـعـراق في
حــ انـتــشـر اإلرهــاب إلى سـوريـا
ـا أدى إلـى نـشـوب حـرب خـلـفت
أكثر من  700ألف قتـيل في سوريا

فقط.
فـــشـــلت الــــتـــدخالت الـالحـــقـــة في
الــشــرق األوسط فــشال صــارخـا في
إحـالل الــــسـالم واالســــتـــــقــــرار في
ــنــطــقـة وإن حتــقـق شيء يــذكـر ا
نطـقة إلى مرتع فهـو أنهم حولـوا ا
ـزدهرة. وأدت ـتطـرفة ا لـلحـركات ا
مــحــاولـــة الــقــضـــاء عــلى تـــنــظــيم
الـقــاعــدة من خالل أسـالــيب الــقـوة
الــغــاشــمــة إلى ظــهــور مــنــظــمـات
ــطــاف مــثل جـــديــدة في نــهــايـــة ا
داعش وبـــوكـــو حــرام والـــنـــصــرة
وبـلغت ذروتـهـا في شـكل دوامة من
الـعنف ال تـزال مـستـمـرة حتى اآلن

من دون حلول.
ــرحــلـــة يــوجــد شــعــور فـي هــذه ا
ـسـلـمـ يرون مـتـنـامٍ لـدى بعض ا
أن الـــتـــدخّالت فـي أفـــغـــانـــســـتـــان
والـعـراق ولـيـبـيـا والـيـمـن وسـوريا
بـدلًـا من أن تـكـون من أجل الـقـضاء
على احلركات العنيفة كانت تهدف
في الواقع إلى تـدمير اإلسالم ومن
نافـلة القول أن هـذا التصـور يحمل

في طـيـاتـه خـطـر انـدالع مـجـمـوعة
من احلروب اجلديدة.

يكمن السبب الرئيسي وراء ظهور
ـــتـــطـــرفـــة في دول اجلـــمــاعـــات ا
الــشـــرق األوسط والــبـــلــدان الــتي
تـــواجه عـــمـــلـــيـــات احـــتالل حتت
ذرائع كاذبـة في االنتـشار الواسع
ــعـتــقـدات لــلــتـفــكـيــر اخلــرافي وا
البـالية الـتي تعزز شـيوع العـقلية
الــراديــكــالـيــة وكــثــيـرا مــا تــكـون
ـرأة مـواطـنًا الـدول الـتي تـعـتـبـر ا
من الـدرجـة الــثـانـيـة وتــفـتـقـر إلى
شــعـــور راسخ بــالــوعـي الــقــومي
مسـتهـدفة من قـبل الـقوى األخرى
ـتــخـلـفـة وعـادة مـا تــكـون الـدول ا
عـلـمـيًا وفـنـيًـا والتي تـقـلص حـيز
احلــريــات من خالل جلــوئــهــا إلى
األساليب الـقمعيـة عرضة إلى حد
كــــبــــيـــــر لــــلــــثـــــورات واالحــــتالل
واالسـتــغالل ألنـهـا حتــفـز شــهـيـة
القـوى الطـامعـة فيـها بـحيث جتد

الـنـاس في هـذه الدول أكـثـر عـرضة
لالسـتفـزازات ولـكل هذه األسـباب
تــنـجـح هـذه األطــراف بــشــكل غــيـر

نزيه في حتقيق أهدافها.
ـكـن إذن الـقـضــاء عـلى هـذا كــيف 
الـتــهـديــد? تـتــمـثل اخلــطـوة األولى
الواجب اتخاذها في التوضيح في
جــمـيع أرجـاء الــعـالم اإلسالمي أن
القـيم الـتي يـرتـكـز عـليـهـا الـتـصور
ـتــعـصب تــتـعـارض مع اإلسـالمي ا
الــقـرآن الـكـر وفي بـنـاء سـيـاسـة
تعليمية شاملة وسريعة. ومن شأن
ـقـاربـة أن تـقـضي لـيس مـثـل هـذه ا
عـلى تــهـديـد الــتـطـرف فــحـسب بل
ستـسـاعـد أيـضًـا في تعـزيـز عـقـلـية
قـراطـية عـلمـانـية تـدعو سـلـميّـة د
إلى احلــريــة داخل بــوتــقــة الــعــالم
اإلسالمي مثلما يـدعو إليها جوهر
. هـذه اإلسالم وهــو الـقـرآن الـكـر
هي الطريقة الوحيدة لوقف صعود

الراديكالية واجلماعات اإلرهابية.


