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ماهي أسبـاب التراجع والتراخي
األميركي  ..!

مـنـذ أقل مـن عـام ونحـن نـؤكد أن
ال حــــــرب ضــــــد إيــــــران. وفــــــقط
أحـتـمـال( نـشـوب مـعـركـة بـحـرية
قـــرب مــضــيـق هــرمــز وتـــوجــيه
ضـــربــات صـــاروخـــيــة مـــحــددة)
وألهداف منتخبة داخل إيران من
أجل تـعـطـيل مـشـروعـهـا الـنووي

والصاروخي لعشرين عاماً..
ـــتـــحــدة أي  غـــايـــة الـــواليـــات ا
فــــرض االنــــكــــفــــاء عــــلـى إيـــران
والـتــقـلـيل من اإلنــدفـاع االيـراني
ــوجـــبه إيــران دولــة لــتـــصــبح 
عـــظـــمى فـي اإلقـــلـــيم فـــتـــفـــرض
نـطقة وعلى شروطهـا على دول ا
الـدول االخـرى الـتي لـهـا مـصالح
هـنـاك.. فـسارعت واشـنـطن بـأخذ
ـــبــادرة فـي الــتـــصــعـــيــد زمــام ا
واســتــبــاقــيــا لـكـي ال يــصل بــهـا
احلـــــال  ان تـــــصـــــبح  اســـــيــــرة
ـنـطـقـة لإلمالءات اإليـرانـيـة في ا

مستقبال  !!
تحدة اخذت علما..أن الواليات  ا
من األزمــــة اإليــــرانـــيــــة ذريــــعـــة
لــتـحـقــيق أهــداف سـتــراتـيــجـيـة

وعسكرية ومنها :-
1- لــتــعــزيــر انــتــشــارهــا ونــشـر

ـنطقة ترسـانتهـا العسـكرية في ا
وخــــــــــصــــــــــوصــــــــــا الــــــــــسالح
االسـتـراتـيـجي والـسالح اجلـديد
ومنـظومـات صواريخ البـاتريوت
وغـيـرهـا ودون تـدخل واعـتراض
نـطقـة والعالم وبـحجة من دول ا

واجهة مع ايران   . ا
 2- ومن أجـل رسـم واقع أمــــــني
نطقة يعطي للواليات جديد في ا
تحدة وخليـفتها أسرائيل زمام ا
ــــبــــادرة ومـــوقـع مــــتـــقــــدم في ا
ــنـطـقــة وعـلى تــمـاس مع غـذاء ا
العـالم من حـيث الـطـاقـة ( الـنفط

والغاز وخطوط االمداد ) ..
3- ومـن ثم أعـــــطـت واشـــــنـــــطن
لـنفـسـها خـطوة مـتـقدمـة لـتعـزيز
الـــــوجــــــود  األســـــتـــــراتـــــيـــــجي
ــــســـتـــقـــبــــلي لـــردع روســـيـــا وا
والص من حيث الـعدد والعديد
ــــــــــــــعــــــــــــــدات والــــــــــــــسـالح وا

االستراتيجي!.
وفي نـفس الـوقـت الـبـقـاء قـريـبـة
جـــدا من إيـــران ألســـتـــثـــمــار أي
مـتغـير يـحدث داخل ايـران سواء
كانت انتـفاضة شعـبية أو حراكا
مـنــظـمـا ....وايـضـا تـبـقى قـريـبـة
لــــــبـــــلــــــورة ربـــــيـع إيـــــرانـي في

ستقبل!. ا

4- واســتـــطــاعت إيـــران تــمــريــر
ـئات صـفـقات عـسكـرية كـبرى و
ـاليـــــــــــ مـن الـــــــــــدوالرات مـع ا
الــســعـــوديــة واألمــارات بــحــجــة

احلرب ضد ايران !. 
5- جنــحت واشـــنــطن في فــرض
واقع أمـــــنـي جــــديـــــد عـــــلى دول
اخلـلــيج حـيث جنــحت واشـنـطن
بأن تـكـون شريـكـا أمنـيـا يحق له
الـتـوجـود والتـحـرك والـتوغل في
دول اخلـــلـــيج وحـــصـــلت عـــلـــيه
بسبب األزمة االخيرة مع إيران!.
{ مــاهـي أهم أســبــاب الــتــراجع

األميركي !?
»d(« v{u

1- واشـنـطن بـاتت  تـعـرف جـيدا
أنها غير قادرة على خوض حرب
بـــريــة النه اذا نــشـــبت ســوف لن
ـة تـتـمـكن من اخلـروج مـنـهـا سـا
ألنـهـا سـوف تـغـرق في مـسـتـنـقع
خطيـر للغايـة وسوف تسجل تلك
احلــرب بـدايــة نــهــايــة الــواليـات
ـتـحـدة عـلى غـرار بـدايـة نـهـاية ا
االحتـاد السـوفيـتي عنـدما حارب

افغانستان !
2- واشــنــطـن بــاتت تــعــرف  هي
غـيـر  قـادرة عـلى اسـقـاط الـنـظام
االيــــراني بــــالـــــقــــوة في الــــوقت

احلاضـر اال بعد أضـعافه بسالح
احلصار ومنـع بيع النفط.. وهذا
ســيـأخــذ وقـتــا طـويال ال تــتـمـكن
واشـــنـــطن من األســـتـــمــرار فـــيه
ألســبــاب ســـيــاســيـــة داخــلــيــة..
ــتـغــيـرات وألســبـاب تــتــعـلق بــا
الـســيــاسـيــة واالقـتــصــاديـة  في

منطقة الشرق األوسط !.
3- تـــيــــقـــنت  واشـــنــــطن أنـــهـــا
ســــتــــخــــســــر احلـــــرب في داخل
مـجلس األمن حـيث هنـاك الفـيتو
الـــروسي اجلــــاهـــز والـــتــــحـــفظ
الــــصـــيـــنـي اجلـــاهــــز والـــتـــردد
األوربي اجلــــاهــــز والـــذي لــــديه
مـصــالح واســعــة في إيـران ومن
ثم سـوف تتـورط واشنـطن ورطة

قاسية!!.
4- واشـــنـــطن ولـــكي تـــفـــلت من
االحلـــاح اخلــلــيــجي ضــد إيــران
نـشرت تـقـارير غـربـيـة واميـركـية
ان ادارة تــرامب طــلــبت مــبــلــغــا
خـيــالـيــا (كـاش) من الــسـعــوديـة
واإلمـارات لـكي تــخـوض احلـرب
نـيابة عـنهـما  ضد إيـران والثمن
كــان أضــعــاف خــســائــر وقــيــمـة
احلـــرب ضـــد الــــعـــراق. وضـــمن

شعار ترامب (أدفع حتصل) !!.
ـسار ـسـارات ...وتفـوق ا لـعـبة ا

الدبلوماسي السري!.
1- مــسـار الــتــصــعــيــد اإلعالمي
والـنفـسي والعـسكـري ضد ايران
والـــذي يــقــوده الــرئــيس تــرامب
ووزيـــر اخلــارجـــيـــة بــومـــبـــيــو.
ومستـشار األمن القـومي بولتون
والـــذي ولــــد من رحــــمه قـــرارات

خطيرة ورادعه ضد إيران  !!.
2- مسـار الـدبـلومـاسـية الـسـرية
(ونحن الوحـيدون الذين كـشفناه
قــبل اكــثـر مـن ٧أشـهــر)من خالل
نــشــر حتــلــيـل وتــقــاريــر بــشــأن
ـــســـار الــذي ـــوضـــوع .وهــو ا ا
يقوده صهر الرئيس ترامب وهو
السـيـد كـوشنـيـر والـذي عمل وال
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زال يعـمل على صـفقة تـقارب ب
الـسـعـوديـة واخلـليـج بـشكـل عام
وبــــ إيـــــران(اَي دول اخلــــلــــيج
بقيادة السعودية +إيران )  تكون
فيهـا إيران ضعيفـة ومجبرة على
خــوضـهــا وتــوقـيــعـهــا من جــهـة
ـوجــبــهـا وتــكــون الـســعــوديــة 
تشعر بالقوة واالندفاع لتوقيعها

لتعتقده نصرا لها !....
ولـقـد جنح كـوشـنـيـر وفـريـقه في
ــانـيـا إقــنـاع دول مــهـمــة مـثل ( ا
والــنــمــســا وســلــطــنــة عــمـان 
وســويـسـرا) لــتـصـبح والــيـابـان 
قـــــنــــوات اتـــــصـــــال ســــريـــــة مع
اإليـرانـيـ وبالـفـعل جنـحت تـلك
ــواجــهـة الــقــنــوات من تــبــريــد ا

قليال!!.
ــــؤشـــرات بــــاتت تــــتـــضح أن وا
ـــســار الــدبـــلــومـــاسي الــســري ا
بـقيـادة كوشـنيـر أخذ يـتقـدم على
ــســار الـــعــســكــري والـــنــفــسي ا
بــــقـــيــــادة تــــرامـب ومـــعــــاونــــيه
ــتـشـدديـن .حـيث بــات الـرئـيس ا
تـــرامـب يـــبــــتــــعــــد عن اخلــــيـــار
العـسـكـري وبات يـرمي بـأغـصان
الــزيــتــون لإليـــرانــيــ من خالل
تـــصــريــحــات وتــغــريــدات بــهــذا
االجتــــاه وآخـــرهــــا تــــصـــريــــحه

بحضور الضيف الياباني!.
ســارعـت أيــران بـــالــرد ألنـــعــاش
ـــســار الــدبــلــومــاسي من خالل ا
خـطــوات مــهـمــة ولــيس بــاجتـاه

ترامب بل من خالل :-
1- رفض الـوساطة الـعراقـية ب
طـهـران وواشـنـطن .وهـذه رسـالة
مــهــمــة لألمــيــركــيــ بــأن أيــران
رفـــعـت يـــدهــــا عن حــــلـــفــــائـــهـــا
.. وبــاتت ال تــثق بـهم الــعـراقــيـ
وغــيـر مـســؤولـة عن تـصــرفـاتـهم
وغير مكترثه لتصريحاتهم سواء

العنترية او الدبلوماسية  !!.  
2- مغازلة أيران للشعب العراقي
من خـالل تــــصــــريــــحــــات وزيــــر

وعــــمالقــــةٍ تُــــنــــسب الـى رئــــيــــســـة
سـنغـافورة احلـالية الـسيـدة (حلـيمة
يـعـقـوب)  من قـبـيل قـيـامـهـا بـزيادة
الـنــاجت الـقــومي بـأكــثـر من خــمـسـة
تـــريـــلـــيــــون دوالر  وارتـــفـــاع دخل
ـواطـن الى اكـثـر من 85 ألف دوالر ا
سـنـوياً  وتـخـفـيض نـسـبة الـبـطـالة
ـائــة  وإجنـاز عــشـرة الى واحــد بــا
آالف مــشــروع  وتــخــفــيض نــســبـة
ائـة  واالرتقاء الـفساد الى صـفر بـا
باجلواز الـسنغافـوري ليكون األغلى
واألقـــــوى فـي الـــــعـــــالـم  وإلـــــغـــــاء
ــفـــروضــة عـــلى كــاهل الـــضــرائـب ا

واطن  وو الخ .. ا
…—u UGMÝ l{Ë

ـعـلـومـات  وبـالـنـظـر ألهـمـيـة هـذه ا
وإلنتشارها  وروماً للحقيقة  ولئال
يغترَّ الناس بأكاذيب وأوهام  ولكي
ال يـــصــدقــوا كل مــا يـــســمــعــونه أو
يـشـاهدونه  ولـكوني مـهـتمـاً بوضع
سنـغـافورة  بـوصـفهـا احـدى الدول
ـتـقـدمـة في مـكـافـحـة الـفـسـاد ; لذا ا
أجـد من الـضـروري إيـضـاح حـقـيـقـة

علومات .. هذه ا
عـلومات  وبـبساطـةٍ أقول إنّ هـذه ا
سواء أكانت اخباريةً أم فيديويةً  ال
تمثل احلقيقة  وال تعدوا عن كونها
ـــواقع أكـــاذيب ســـاقـــتــهـــا بـــعض ا
ـجرد وبـعض الـقـنـوات الـعـربـيـة  

ويــقـيـنـيـةً  في حــ إنـهـا قـد تـكـون
لؤةً كذباً وتلفيقاً وتزويراً !!! 

لقـد تفاقـمت هذه الظـاهرة في اآلونة
األخيرة  ليس عـلى مستوى العراق
ستـوي العربي فحسب  بـل على ا
ي  إلّـا أنَّ الـفرق بـ الـعراق والـعـا
وتـــلـك الـــدول  يــــتــــمــــثل بــــوجـــود
مــؤسـســاتٍ في تــلك الــدول   سـواء
أكانت حكوميةً أو إعالميةً مستقلةً 
تـأخـذ عـلى عـاتقـهـا مـهـمـة الـرد على
تــلك األكـاذيـب وإيـضــاح احلـقــيـقـة 
ؤسسات في العادة وتستع هذه ا
بـبعض اخلـبـراء اخملتـص  كل في
مــجـالـه  كي يـأخــذ الـرد واإليــضـاح
احملــتــوى الــعــلــمي الــتــخــصــصي .
ـثـل هذه ولـألسف الـشـديـد ال وجود 
ــؤســـســـات في الـــعـــراق  كـــمــا ال ا
ن يــنــبـري ألخــذ هــذا الـدور وجــود 
بـشــكـلٍ مــنـهــجـيٍ من الــفــضــائــيـات
ـؤســســات اإلعالمــيـة وغــيــرهـا  وا
عــــلـى الــــرغم مـن وجــــود عــــشــــرات
ـكــررة غــيــر اجملــديـة في الــبـرامـج ا
تـلــكم الـفـضـائـيـات !! وال تـبـقى بـعـد
ذلك ســوى بــعض اجلـهــود الـفــرديـة
لهذا وذاك للرد وإيضاح احلقيقة !!!
وفي سـيـاق ما تـقـدم  فـقـد انـتـشرت
ـــواقـع األلـــكـــتـــرونـــيــة في بـــعض ا
والقنوات العربية معلومات ومقاطع
فــــيـــديـــويـــة عـن اجنـــازاتٍ كـــثـــيـــرةٍ

لــيس بـخـافٍ عــلى أحـدٍ مــا لـوسـائل
اإلعالم اخملـتـلـفة ووسـائل الـتواصل
االجـتمـاعي من تـأثيـرٍ بالغٍ في حـياة
الــنـاس  وعـلى مــخـتـلـف الـصـعـد !!
وقـد يـكـون ذلك أمـراً حـسـنـاً حـيـنـمـا
تـقوم هذه الـوسائل بـخدمـة اإلنسان
ــعـــلـــومــة مـــعـــرفــيـــاً  عـــبـــر نــقـل ا
الـصحـيـحـة  واحلقـيـقـة النـاصـعة 
فـتــكـون آنــئـذٍ نـعــمـةً !! بــيـد أنَّ هـذه
النعـمة قد حتولت إلى نقـمةٍ  عندما
بـدأت بـعض تـلك الـوسـائل بـتزيـيف
احلــــقــــائـق  وافــــتــــراء األكــــاذيب ;
ألســبـابٍ شـتى  مـنـهــا سـيـاسـيـة أو
اجتماعية أو مالية .. وغير ذلك  بل
ــا يــكـون الــبـاعث عــلى تــزيـيف لـر
احلــقـيـقــة أحـيـانـاً بـال سـببٍ يـذكـر 
وليس وراءه سـوى العبث بـالناس 

وخلط األوراق عليهم !!
ومن هــــنـــــا بــــدأت خـــــطــــورة هــــذه
الــوسـائـل  وال ســيــمـا إذا أُشــفــعت
بــالــفــيــديــوهــات  أو عُــزِزت بــنــشـر
وثائق يُزعم أنهـا رسمية صادرة عن
اجلــهــات اخملــتــصــة  ولــيــست هي
أكــثــر من كــونــهــا مــزورة .. ويــزداد
األمر خـطورةً إنْ تبـنّت تلك األكاذيب
ــزورة إحـدى الــقــنـوات والــوثــائق ا
الفـضائـيـة  وقدمـتهـا بـشكلٍ مـشِّوق
لــلــمــشــاهــديـن  الــذين ســيــأخــذون
ــعــلــومـة كــمــا لــو كــانت مُــســلَّــمـةً ا

3- انّ رئـــــيس اجلـــــمـــــهــــوربـــــة في
ســـنـــغــافـــورة يــتـم اخــتـــيــاره عـــبــر
ــــبـــاشـــرة  ولـــكن االنــــتـــخـــابـــات ا
رة أن السـنـغـافـوريـ أرادوا هـذه ا
اليـو في يــعـطـوا الــفـرصـة ألقـلــيـة ا
سـنــغـافـورة  لـلـمـشـاركـة في احلـيـاة
الـعامـة  التي يـسيطـر علـيهـا العرق
الصـيني  فـجاؤوا بـحلـيمـة يعـقوب
نصب  –الشرفي - ومنـحوها هـذا ا
دون أن تـخوض االنـتخـابات الـبتة 

اليو !! إرضاءً ألقلية ا
ـعـلـومـات 4- من هـنـا يـتـبـ كـذب ا
ـــوضـــوع  وأنّ ـــنـــشـــورة حـــول ا ا
السيدة (حليمة يعقوب) ال عالقة لها
بزيادة الـناجت القـومي  أو تخفيض
نــســـبــة الـــبـــطــالـــة  أو زيــادة دخل
ــــواطـن  أو إجنــــاز عــــشــــرة آالف ا
مـشروع ... وغـيـر ذلك من اإلجنازات

زعومة ..  الكبيرة ا
5- وكذا ال صـحة للـمعلـومة الواردة
بــكــون اجلــواز الــســنــغــافــوري هــو
األقوى في العالم  فهذا اجلواز وإنْ
كــان قـــويـــاً  لـــكــنـه لــيـس األقــوى 
فـهــنـالك دول عـديــدة جـوازهـا أقـوى

من اجلواز السنغافوري ..
6- وايـضاً ال صـحة لـلمـعلـومة حول
نسبة الفسـاد في سنغافورة وكونها
صـفـراً  وأنّ هـذا الـبـلد هـو األفـضل
في النزاهة  إذ هنالك مجموعة دول
تـتصـدر مؤشر الـنزاهـة وتتـقدم على
ـراتب  دون أن يـهـدر سـنـغـافــورة 
ذلك مـن قيـمة هـذا البـلد الـذي يتـبوأ
مواقع مـتـقدمـة في مـؤشر الـنـزاهة 
لــــكـن احلـــديـث عــــمــــا اذا كــــان هـــو
األفــــضـل واألول أو ال  وقـــد عــــرفت

احلقيقة !!
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ـسـلم 7- بـطــبـيــعـة احلـال يــشـعــر ا
بـالفـرح عندمـا يسـمع تبـوأ مسلمٍ أو
مــسـلــمـةٍ ســدة احلـكـم في دولـةٍ  هي
سلمة  ليست باألسـاس من الدول ا
لـــكن ذلـك ال يـــبـــرر ســـوق األكـــاذيب
واالفـتـراءات  كـمـا يـفـعل ذلك الـذين

علومات !!   فبركوا هذه ا
ا تكون عقـدة الشعور بالنقص ولر
ازاء اآلخـرين هي الــســبب في سـوق
هذه األكـاذيب  كمـا حدث سـابقاً في

وقائع متعددةٍ مشابهةٍ !!! 
إذ يـعـتـقـد بعـض الـعرب أّن أي عـملٍ
يــقــوم به اآلخــرون –األجــانب  –في
دولــــــــــهم األجـنــبــيــة يـكــون جــيـداً
بـنـظـر الــعــــرب ويـتم تـهـويـله  وإنْ
ــعــايــيــر كــان غــيــر ذلـك عــلى وفق ا
العامة  وأنّ كل عملٍ  –جيدٍ - يقوم
به الـــبـــعض  –الـــعـــرب - في داخل
بالدهـم الـعــربــيــة يــكــون ســيـئــاً في

نظرهم !!!
 وبــصـــرف الـــنــظـــر عن ذلـك تــبـــقى
احلــقــيــقـــة واخلــبــر الـــصــحــيح في
النهاية فـوق اجلميع  ويبقى الكذب
كـذبـاً ال مـبـرر له الـبـتـة  مـهـمـا تـزيّا

بزيٍ  ومهما تقنّع بقناعٍ !!!!

سـماعهم أنّ امـراةً محـجبـةً أصبحت
رئـيـسـةً لسـنـغـافـورة.. والـدليـل على

علومات  ما يأتي : كذب هذه ا
1- انّ الـســيـدة ( حــلـيــمـة يــعـقـوب)
رئــيــســة ســنــغــافــورة احلــالــيــة قــد
أصـــبــحت رئـــيــســةً فـي أواخــر عــام
2017. والــكـل يــعـــلم بـــالـــيـــقــ أنّ
نهـضـة سنـغـافورة الـكـبرى قـد بدأت
اضي على يد في ثمانينيات القرن ا
مـهنـدس نهضـتهـا السـيد ( لي كوان
يو) .. وقـد صـلت هـذه الـنـهـضة الى
قـمتهـا في نهايـة العقـد الثمـانيني ..
ومـن ثم فـــإنّ الـــســـيـــدة  (حـــلـــيـــمــة
يـعقـوب) التي تـسنـمت الرئـاسة قبل
عــام ونـصف تــقــريــبـاً ال عالقــة لــهـا
الـبـتــة بـنـهــضـة سـنــغـافـورة  ال من

قريبٍ وال بعيدٍ !!!
2- انّ طبـيعة الـنظام الـدستوري في
ـانـيـة  سـنـغـافــورة هي طـبـيـعــة بـر
وهي تـكاد تـكون صـورةً مسـتنـسخةً
ـاني الـبـريـطـاني  عن الـنــظـام الـبـر
كـون سنـغـافورة مـتـأثرةً بـبـريطـانـيا
احملـــتــلـــة لــهـــا ســابـــقــاً .. نـــعم هي
جــــمـــهـــوريـــة  ولـــيـــسـت مـــلـــكـــيـــةً
كبـريطـانيـا  ما يـجعـلهـا تقـترب من
هـذه النـاحيـة من النـظام الـدستوري
قتـضى القاعدة العامة العراقي . و
ــــانـي تــــكـــون فـي الــــنــــظــــام الـــبــــر
الصالحيات الـتنفيذيـة بيد احلكومة
ورئـيــسـهــا - رئـيس الـوزراء -  وال
تـعـدو صالحـيـات رئـيس الـدولـة عن
كـونها تـشريفـيةً احتـفاليـةً . وهو ما
عـــلـــيه احلـــال في ســـنــغـــافــورة  إذ
الــصالحـيـات احلـقـيـقـيـة تـكـون بـيـد
احلـكومـة السـنغـافوريـة ورئيـسها -
رئــــــيس الــــــوزراء -  أمـــــا رئــــــيس
اجلــمــهــوريـــة فــصالحــيـــاته تــكــون

تشريفيةً بروتوكوليةً ال أكثر !!! 
فهل يـعـلم أولـئك الذيـن فبـركـوا هذه
ــعــلــومــات أنّ الــســيــدة (حــلــيــمــة ا
يـعــقــوب) هي رئـيــسـة اجلــمـهــوريـة
ولـيـست رئـيـسـة الوزراء  ومن ثم ال
صالحــيـات تــنــفـيــذيـة لــهـا . فــكـيف
اسـتـطـاعت واحلـال هـذه في غـضون
عـــــام ونـــــصف حتـــــقـــــيـق كل هـــــذه
اإلجنازات الـضـخـمـة وهي ال تـمـتلك

الصالحيات إلجنازها باألساس !!!
وهـنــا أعــود لـلــحـديـث عن مـهــنـدس
وراعي نــهــضـة ســنــغــافــورة  وهـو
الــسـيـد ( لي كــوان يـو ) فــهل يـعـلم
ـعلـومات أولـئك الذين فـبركـوا هذه ا
أنه لم يـــــكن رئــــيـس جــــمــــهــــوريــــة
سنغافورة  بل كان رئيس الوزراء! 
وهـل يــــــعـــــلـم أولـــــئـك اسم رئــــــيس
اجلمهوريـة في عهد السيد ( لي) ???
إنه الـسـيد ( يـوسف بن إسـحاق)  !!
وأكاد أجزم أنـهم لم يسمـعوا باسمه
 رغم انه كان أول رئيس للدولة بعد
االســتـــقالل  كــمــا كــان (  لي )  اول
رئـيس وزراء !!!  لكن الـشهـرة ذهبت
لـلــثــاني دون األول  لـكــونه صـاحب

الصالحيات واإلجناز !!
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ال أحد في هـذا الكون يريد اسـتمرار نزيف الـعراق وان تتوقف مـسيرة وطن كان االحلى واالرقى
.. ب األ ومـضرب االمثـال حضارة وحـضورا وتطورا ويـضئ األ بعنـفوانه ال يغـفو له جفنْ
منذُ اآلزلْ و(الـشموس جمـيعا عـليها تـدور). وقد تعلـمنا من تـاريخ العراق انه كلـما اشتدت احملن
عليه كـان عصيا وعـنيدا من اجل ان يبـقى سيد األوطان فـهو كما يقـول الشاعر عـبد الرزاق عبد

الواحد هو (سليل اجملد واحلسب/ هو الذي كل من فيه حفيد نبي).
وقـصة الـعـراق واحـواله ونـكسـاته في الـسـنـوات األخيـرة تـدمي الـقـلب باجلـراح الـعـميـقـة بـعد ان
أنـتـكست رايـاته وأصـبح في آخر األوطـان تـخلـفا وتـعـاسة وفـقـرا رغم انه وطن النـخـيل واالنبـياء
عارف والـتاريخ واجلـغرافـيا وملـهم البـشرية ابـجديـة وعلمـا. فمـاذا حل بوطن الـرافدين الذي وا
ـزابل بـعد ان كان وت الـعراقي عـطشـا ومرضـا بالـكولـيرا واالوبئـة وأسنـة األنهـر واجملاري وا

عراقا حقيقيا بتألقه وعنفوانه?
وألن العـراق دخل في ظالم كبـير بعـد االحتالل وتـدهور امـنه فأن أي مول يـنشئ وشـارع يبلط
ومـطعم يـقـام هـنـا وهنـاك يـصـبح حلـمـا عـراقـيا نـادرا ومـحل افـتخـار من اآلخـر لـكن هـذا احللم
اجلميل مـا واقعيته امام الكل ألننا اليوم نتحدث عن جزء من األجزاء الكبيرة نتحدث عن الكرادة
باهاة شجر الذي  تبليطه بهدف ا طار ا نصور ومثلجاتها وشارع ا ومطاعـمها ومقاهيها او ا
امـام الضـيوف ومـول اسـتثـمره لص من لـصوص الـعـملـية الـسـياسـية لـيأخـذ مـا تبـقى من دنانـير
فـبغداد العـباد هـذا هو الظـاهر اجلـميل فـي مناطـق محدودة ولـكن اخملـفي هو األعـظم واألحزان 
هي مـدينة مساحتـها وعدد سكانهـا اكبر من الكثـير من الدول  مدينة نصور  ليست الـكرادة او ا
وت لكـنـهـا مـريضـة بـحـاضر الـفـقـر وا ـئـات في الـكرخ والـرصـافـة  مـركـبـة بـأحيـائـهـا التـي تبـلغ ا
لتـعرف كم قسى يكـفيك ان تتـجول في مـدارسها ومـؤسساتـها واسواقـها وشوارعـها  والنكـسات 
وثقافتها  .أين شارع الرشيد واغتالوا جمـالها ونقاءها  واذلها الرعاع  واللصوص  عليـها الزمن 
عـمـاريـة  وشبـابـيك األرابـيـسك  ومحالته الـذي كان مـلـعـبا والعـبـا يـتبـاهى بـتـراثه وشخـصـيـته ا
يدان وشارع ومقاهـيه البغـدادية بيـنما اصبـح اليوم مرعـبا يصـلح ألفالم االشباح والـرعب . اين ا
اجلمهـورية والرصافي وحافظ القاضي وسوق الصفافـير وباب الشرقي ومالمحهم اجلميلة حيث
شرفات الـبيوت البغدادية متآكلـة واسيجتها متساقطة والـوانها قاتمة ولم يعد في هذه األماكن اال
قـززة وجيوش القبح والـفوضى والـعربـات اخلشـبية ونـفايـات تمـتلئ شـوارعها وصـور القـادة ا

ولدات وغبارها األسود.  الشحاذين واصوات ا
نصور والنوادي االجتماعية وبهرجتها ونفاقها أليس ظلـماً ان يختصر البعض بغداد بالكرادة وا
وينسـى مآسي ومزابل ومستنقعـات وبيوت وشوارع ومدارس الصدر والـشعب واالعظمية واحلرية
والرحمـانيـة والشواكـة وبغداد اجلـديدة والـدورة والبيـاع وأبو غـريب والصلـيخ واحلسـينيـة وراغبة
خاتون والـكاظمية والعطيفية والفضل والرشاد والكـمالية والراشدية والشعلة وحي العامل وغيرها
الكثـير. ألـيس االجدر بنـا ان نبـحث عن حياة االنـسان ومـشكالته واحزانه وفـقره وتـعليـمه وطعامه
واحالمه وآدميـته بدل الذهاب الى بناء بهـرجة احلياة. نعم نحتاج الـى بناء مقهى ومول ومطعم في
ال فلن بـهرجات ومـصائـد ا كل العـراق لكن األهم هو بـناء االنـسان ألنك مـهما بـنيت من هـذه ا

يكون هناك وطن!   
ال تقـل لي يـا صاحـبي انـنـا بـلـد الـكـبريـاء والـعـزة  فـقـد مـات شعـب العـراق قـهـرا ومـوتـا مـنذ ان
ـقـراطيـ ألنـهـا جلب لـنـا كـوارث احلروب أصـبحـنـا ثـورا وجمـهـوريـ وفدائـيـ وعـقائـديـ ود
ـؤن وتـوزيع احلـصص وا ـكـارم والـعـطـايـا  وثــقـافـة ا وغـزوات الـقـبـائل وظـلم احلـكـام واالحـزاب 
يزان الـذل كأننـا بلد زراعة الـفجل والبصل ال ارض الـنفط والرافدين واخلـيرات  مثلـما جلبت
وقتلت صانع ودور العلم والثقافة  قابر بـدال من ا آ واالحزان حيث ضاق الوطن با لنا أيـضا ا
جــذوة االمل في حـيـاة الـشـبــاب فـضـاقت بـهم شـوارع ومــقـاهي الـوطن بـانـتــظـار الـعـمل واحلـيـاة

واالمل!
لء البطون الوطن هو انسان الوطن يـاصاحبي ليس شارعا جميال ومـوال يبيع األوهام ومطعمـا 
واطـنـيه ويؤسس نـظـاما مـدنـيا ـواطنـة ويـبتـكـر السـعـادة  يـعيش بـكـرامة في وطـن يرفع رايـات ا
واطن بـخدمات تـرتقي بإنسـانيته: تعـليم يصنع وقوان مـتقدمة في فـهم احلياة وطن يـسكن فيه ا
له عـقالً عـلـمـيـاً مـبـتـكـراً وصحـة عالجـهـا الـسـعـادة وجـودة احلـيـاة ومواطـنـة مـحـصـنـة بـاحلـقوق
ـتسـاوية وحـقوق فـي العـمل والرعـاية االجـتمـاعيـة ومتـقـاعد سـعيـد ينـام على وسـادة الوطن بال ا
دموع وخدمـات تنيـر بيوت الـناس بـالكهـرباء وماء نـقي ينـعش النفـوس وكرامـة يحكـمها الـقانون

 . دن واأل ونصرخ نريد الوطن انساناً .ألننا اليوم بنا من احلزن ما تبكي له ا
نـعم هنـاك شارع مـشجـر وموالت جـمـيلـة ومطـاعم راقيـة وصور شـحيـحة لـبغـداد اجلمـيلـة لكن
ـقابل جـيـاع  ومـزابل  ومسـتـنقـعـات ومخـدرات وطـائـفيـة وعـشائـر تـتقـاتل ولـصوص هـناك بـا
سياسـة ومحافـظات جائعـة وعطشى ومـشردة ومغـتصبة بـقوة السالح مـدن نصفـها مدمر بال

جسور ومهجرة بال انسان. 
هناك يـا صاحـبي جنوبي مـصاب بـاحلسد ومـظلـوميته اكـتوت بذوي الـقربى (وظـلم ذوي القربى
ـهنـد) حيث تسـحق انسـانيـته باجلـوع والفقـر والبـطالـة وتنهب اشد مضـاضة من وقع احلـسام ا
ثرواته وتسمم اسماكه ويقتل باألفيون وشمالي ال يجد من يحميه يستيقظ صباحا على مدينته
ليجـدها نـصفهـا مدمـرة واألخرى حتت انـتداب الغـريب وشرقي تـقطع بسـاتيـنه وحترق مزارعه
وتسـرق ثرواته وتـسلب هـويـته وغربي يـبحث عن نـصف اهـله في سجـون الوطن وخـيمـات الذل

والتهجير ومكتوب عليه مواطن حتت التجربة. 
ماذا بقي من وطن ...أين العراق ياصاحبي?

اخلارجية االيـراني ظريف عندما
قـال فـلـيـبـتـعـد الـعراق عـن األزمة
وال نـــريــد اذى لـــلــعــراق...وذهب
ظـــريف الـى مـــشـــاركــة الـــشـــعب
الـــعـــراقي اداء مـــنـــاسـك احـــيــاء
اســتـــشــهـــاد االمــام عـــلي عـــلــيه
السالم  وهو يـرتدي مالبس غير
رسميـة وهي أشارة واضحة الى
(ان إيران بـاشرت بالـدبلومـاسية
الـشعـبيـة مع العـراق مبـتعدة عن
حلـفـائـها  ) ال سـيـمـا وان ظريف
أجـتمع مع احلـلفاء كـل على حدة
وأبــلـغــهم بـالــكف واالبـتــعـاد عن
األزمـة ثم بـاشـر بـالـدبـلـومـاسـيـة
الـشـعـبـيـة مـبـاشـرة والقت قـبـوال

كبيرا !.
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ــــســـؤولـــ 3- تـــصــــريـــحـــات ا
اإليراني الناقدة للهجمات التي
اســـتــهـــدفت مـــحـــيط الـــســـفــارة
االمــيـركــيــة في بــغــداد وطــالـبت
احلـكومة الـعراقيـة بالتـحقيق بل
قــالت أن هــنــاك جــهــات هــدفــهــا
ـواجهة ضد إيران وهي تقريب ا
مـنــدسـة  بــ حـلــفـاء وأصــدقـاء

لنا!.

ـــرشـــد االيـــراني 4- تـــصـــريـح ا
الـــســـيـــد اخلـــامــــنـــئي رداً عـــلى
تــــصــــريـح أحــــد قــــادة احلــــرس
الـــثــــوري الـــذي عـــيّــــر الـــشـــعب
الـعـراقي بانـهم جـاهـزون للـقدوم
والـدفـاع عن الـعـراق وان الـعراق
ـرشد ( نحن تابع أليـران ..فقال ا
تابعون لشيـعة العراق ألن شيعة

العراق هم األصل) 
ـرشد االيراني الـسيد 5- وقرار ا
اخلـامـنئي األخـيـر والذي تـضمن
أغالق  وســــــائـل األعالم وطــــــرد
ـــســـؤولـــ عـــلـــيـــهــا وإعـــفـــاء ا
ومـحاسـبـتـهم ألنـهم أسـاءوا الى

زوجات الرسول والصحابة!.
6- بــعـد ذلـك ومـبــاشــرة عـرضت
إيـران عـلى دول اخلـلـيج الـتالقي
لــبـلــورة اتـفــاقـيـة حــسن اجلـوار
والتوقيع على ميثاق عدم اعتداء
بــ دول اخلــلــيج وايــران وهــذا
ـســار الـدبــلـومـاسي مــؤشـر ان ا
بـقــيــادة كــوشــنـيــر أخــذ يــتــقـدم

بقوة!.
7- جـمـيع تـلك اخلـطـوات تـسبق
انــعـقــاد الـقــمـتــ ( اخلـلــيـجــيـة
ــكــرمــة والــعــربــيــة ) فـي مــكــة ا

...فـهـل سـيــنـجح كــوشــنـيــر بـان
تــكـون قـرارات الــقـمـتــ لـصـالح
الـــــتــــقــــارب  مـع ايــــران وعــــقــــد
اتفـاقيـات مشـتركـة معـها بـرعاية
امـيــركـيـة  !?أم سـيـنـتـصـر خـيـار
نتنـياهو بولـتون بالتـصعيد ضد
إيــــران !....نـــحـن نـــرجح خــــيـــار

كوشنير!.
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تـحدة حققت يبدو أن الـواليات ا
ـئـة من أهـدافـهـا  من وراء 90 بـا
أزمة التصـعيد ضد إيران وباتت
تتبطر عـلى السعودية واالمارات
فــيـبــدوا ان هـنــاك بـوادر ألزمـات

قادمة وهي :-
1-  بـــوادر ألزمـــة خـــلــيـــجـــيــة -
خـلـيجـية بـشكل عـام ..وأزمة ثـقة
بـ الــســعــوديـ واإلمــاراتــيـ
وســوف تـــلـــقي بـــظاللـــهــا عـــلى

اليمن!.
2- بــوادر خــلـق مــنــطــقــة تــوتــر
جــديـــدة وســوف تــســـتــثـــمــرهــا
واشنـطن وهي اشتعـال أزمة ب

مصر وتركيا !.
3- بــوادر أزمـة وانـشـقـاق أردني

بعيدا عن احملور السعودي!.
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