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ال أخــــفي ســـرًا أنّي كــــثـــيـــر الـــتـــذمّـــر
واالنــزعــاج كـلّــمـا زرتُ مــدنًـا مــكـتــظـة
بــالـسـكـان سـواء في داخل الـعـراق أم
خــارجه. وهــذه أصــبـحت تــشــكلُ لـديّ
مــسـألـة نـفـسـيـة واجـتـمـاعـيـة وأخـرى
شــخـصــيـة ال ابـوح بــهـا. فــالـنـاس في
ــدن الــكـبــرى جلُّ هـمّــهم يــنـصبُّ في ا
كـيفية تأم لقـمة العيش والنجاح في
تــــلـــبـــيـــة نـــفـــقـــات الـــســــكن والـــنـــقل
واالســــتــــقــــرار أي كـلّ مــــا من شــــأنه
مـــواجــهـــة صــعـــوبــات احلــيـــاة الــتي
دن الـكبـرى بـأبعـادها تـفـرضهـا هـذه ا
االقـتـصـادية واالجـتـماعـيـة والتـربـوية
ــعـقــدة. ولـعلّ والــثـقــافـيــة واإلتـنــيـة ا
الـــســـبب في تـــنـــاغم أو تـــقـــاطع هــذه
تخاصمة أحيانًا يعود لتعدد األبعاد ا
اجلـنسيـات واختالف الثقـافات وتنوع
احلــضـارات الـتـي تـلـتــقي في الـشـارع
ؤسـسة اإلدارية والثـقافية ـقهى وا وا
تطـورة وما تشكله كلّ وأدوات الـنقل ا
تطلبات من تعـقيدات لساكنيها هـذه ا
وسـط زحــامــهــا جــمــيـــعًــا. لــذا تــهــتمّ
احلــكـومـات الـتي تــعـرف مـدى أهـمـيـة
األرياف عمومًا عبر برامجها التنموية
وخــطـطـهــا االسـتـراتــيـجـيـة بــالـسـعي
ـدن احلــثـيث لــتـقــلـيص الـزخـم عـلى ا
الـكـبـيـرة من خالل الـتـفـكـيـر بـتـحـس
وســائل الــعــيش في الــقــرى واألريـاف
ـــكن من طــالــبي جـــذبًــا ألكــبــر عــدد 
الـــراحــة والــبــاحــثــ عن االســتــقــرار
دن وبـعيـدًا عن تـعقيـدات احليـاة في ا
الــكــبــرى مــهــمــا كــانت جــاذبــيــة هـذه
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ـهمّ ــلف ا فـي الـعـراق مــا يـزال هـذا ا
خــــارج الـــتـــفـــكـــيـــر االســـتـــراتـــيـــجي
تـعـاقبـة. فهـو لم يـحظى لـلـحكـومـات ا
الـبتـة بأيّ اهتـمام بـسبب سوء اإلدارة
وغـياب الـتخـطيط احلـضري وانـشغال
أغلب ساسة البالد والسيّما الطفيلي
والـــطــارئـــ مــنـــهم عــلى مـــرّ احلــقب
ــشـاريع ــتــتــالـيــة من حــكم الــبالد  ا
ضــيـقـة األفـق ومـصـالح شــخـصـيـة أو
سـتوى مـنـاطقـيـة أو طائـفيـة ال تـرقى 
ــــطـــــلــــوبــــة من اإلدارة الـــــرشــــيــــدة ا

سـيـاسـيـ يـفـتـرض بـهم الـتعـامل مع
واقـع حــيـــاة مــتـــطــور يـــأخــذ بـــنــظــر
ــدن االعـــتــبــار نــظــريـــات تــخــطــيط ا
وتنفيذ برامج تنموية واستراتيجيات
مـتنـوعة تـغطّي جـميع مـناحـي احلياة
ـطــلـوبــة حلـاجـات وتــولي الــرعـايــة ا
ـواطـنـ والـسـكـان من واهـتـمـامـات ا
دون تـمـييـز وفي جمـيع منـاطق البالد
مـن شمالـها إلى جـنوبـها ومن شـرقها
إلـى غربها. فـالريف العـراقي لم يتلقى
تــطـورًا مــلـحــوظًـا مـنــذ نـشــأة الـدولـة
الـعـراقـيـة إالّ مـا نـدر وبـفـعل مـبادرات
ـلكي أو على هـزيلـة سواء في العـهد ا
عـهـد اجلـمهـوريـة األولى ومـا تال هذه
ولـغـاية الـسـاعة. أمّـا مـا شهـده الريف
الـــعـــراقـي وبــعـض قـــراه وقــصـــبـــاته
الــريـفــيـة من جـزئــيـات هـذا االهــتـمـام
عـلـى عـهـد حكـم الـبـعث فـهـو الـوحـيد
الذي بقي في األذهان وماتزال صورُه
ـــشــاريـع الــتي مـــاثـــلــة في عـــدد من ا
غــيّــرت الــصــورة الـنــمــطــيــة لألريـاف
والـقرى لـفتـرة محـددة عنـدما تـوجهت
عـــدد من الـــوزارات اخلـــدمــيـــة آنــذاك
لـــتــحــســ الــطــرق وبــنــاء اجلــســور
ـديـنة وتـقـلـيل الـفـجـوة بـ الـريف وا
مـن حيث االهتمام باخلدمات الصحية
وإيـصال الكهـرباء وبناء مـستوصفات
ومــــدارس ودعـم طــــبـــقــــة الــــفـالحـــ
ـزارعـ في منـاطق نائـية ومـا تبع وا
ذلـك من خــدمـات بــلــديــة مـتــواضــعـة
لــكـنــهـا كـانت حــلـقــة مـهـمــة في فـتـرة
انــتــقــالـيــة. هــذه الــصـورة الــنــوعــيـة
الـــوطـــنــيـــة في االهــتـــمــام بـــاألريــاف
وتـمديـنهـا كان ينـبغي لـها أن تـتطور
وتـتـواصل لـغـايـة تقـلـيل الـفـوارق ب
ستطاع من أجل ـدينة والريف قدر ا ا
حتقيق عدة أهداف يأتي في مقدمتها
زيـادة التوعية والتعليم والتثقيف في
صــــفــــوف أبــــنــــاء الــــريـف وتــــقـــد
اخلــدمـات اإلنــسـانــيـة واآلدمـيــة الـتي
واطن أيـنما وجـد سكنُه يـستـحقهـا ا
ـدن وتــقـلـيل الـضـغط احلـاصل عـلى ا
تـفاقمة مع ـواجهة حتديـات السكن ا
مـرور الـسنـ عبـر بـناء قـرى عصـرية
مــتـكــامـلــة اخلـدمـات مـن أجل تـهــيـئـة

األجـواء الـسـلـيـمـة لـلـعـيش اآلدمي في
َـواطِن األصـلـية. أمّـا الـهـدف األسمى ا
اآلخــر الـذي ال يـنـبــغي جتـاهـلُه ضـمن
ـطـلـوبــة فـهـو يـتـمـثل هــذه اجلـهـود ا
ـواطن لـلـتـجـذر في أرضه بــتـشـجـيع ا
واســتــغالل طـاقــاته لـتــطـويــر الـوضع
االقـتـصـادي الـوطـني وتـأمـ الزراعي
مـنه عـبـر مـواصـلة تـأمـ سـلّـة الوطن
ـدن الــغــذائـيــة الــتي تـفــتـقــر إلــيـهــا ا
ـواطن الـبـسـيـط الذي ال ـزدحـمـة. فـا ا
يـقـوى عـلى تـأم قـوت عـيـشه وسـائر
مـستلزمات حيـاته اليومية من خدمات
بــشـريـة بـسـبب غـيـاب وسـائل الـراحـة
الــبــســيـطــة من أمـن واسـتــقــرار ومـاء
وكــهــربـاء وعــمل يـدرّ عــلـيه مــصـروفه
ونـفـقـاته سـيـكـون مـضـطـرًّا بـالـتـأكـيد
دينة التي لترك األرض والتوجه إلى ا
تـبـهـره أضـواؤُها وصـخـبُـها. حـيـنـئذٍ
دينة بعد أن يفقد يضيع في متاهات ا
مــهــنــته احلــقــلــيــة ويــخــســر طـاقــاته
لـيـعـيش مـضـطـرًا عـلى هـامش احلـياة
ــدنـيـة مـحـمّالً بـسـلـوكـيـاته الـريـفـيـة ا
وأفـكاره البـدائية وعالقـاته العـشائرية
والـعصـبية الـتي ال تتـركه. وبذلك نراه
يــجـد صـعــوبـة بـالــغـة في الــتـأقـلم مع
ــديــني اجلــديـد بــســبب عـدم الــواقع ا
قـدرته عـلى االنـسالخ اجلـدّي عن واقع
الـقيم التقلـيدية والتقالـيد الريفية ذات
األصــول الـبـدويـة الـتي اعــتـاد عـلـيـهـا
وظـــلّت راســخـــة في دمــائـه وأطــبــاعه
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ّا يصبّ جملة هذه األسباب وغيرها 
فـي مـــســألـــة تـــهـــمــيـش واقع الـــقــرى
واألريــاف والالمــبـاالة الــقـائــمـة جتـاه
احلـقـوق اآلدمـية الـدنـيا لـسـكانـهـا قد
أسـهم فـي الواقـع بسـيـطـرة الـشـريـحة
ـهاجرة بشـراسة والزاحفـة بال شفقة ا
ط الــعالقـات ــدن بــإضــعــاف  عــلى ا
ـتـعارف عـليـهـا وبالـتالي احلـضـرية ا
اخـضـاع هذه األخـيـرة إلرادة القـادم
اجلـدد وسـلـوكيـاتـهم وعـصبـيـاتـهم ما
أدى إلـى ضــــعـــضــــعـــة بـل تـــوتــــر في
الـعالقة ب الـطرف بـسبب االختالف
فـي الـــــــرؤى واألهـــــــداف واألفـــــــكــــــار

واألطـباع واخللفية والعقلية. وهذا ما
ـدن يــكــشــفه واقع حــال الـعــديــد من ا
ومـنـهـا الـعـاصـمـة بـغـداد الـتي وقـعت
ضـحيـة القـوة الكـميّـة وليـس النـوعيّة
ـدينة ـستمـرّ لغزو ا ـتفاقم ا لـلزحف ا
واالنـتـشـار الـعـشـوائي في كلّ مـنـطـقة
وحـّي وشــــارع ومــــؤســــســــة. ولــــيس
خـافـيًا مـسـاهمـة الـدولة وحـكـوماتُـها
زري تالحقة في تعزيز هذا الواقع ا ا
واسـتمرار تدهور الـريف بسبب غياب
الـبـرامج الـتنـمـوية واالسـتـراتيـجـيات
احلـضريـة والقـوان الـوضعـية وعدم
قــيـام مـتـابـعـة جـادة من اجلـهـات ذات
الـــعالقـــة أو تـــشــريـع قــوانـــ رادعــة
لـــلــمــحــاســبــة مــا عــمّق هــذا الــواقع
ـدن وتفـقـير بـتـعـاظم مسـألـة تريـيف ا
األريــاف بـشــكل مـقـلـق لـلـغــايـة. وهـذا
بـــدوره خــلق مـــزاحــمــة مـع الــســكــان
ـدن بسـبب الـهـجـمات األصـلـيـ في ا
منهـجة لهذه الشرائح التي ـكثفة وا ا
اسـتـقدمـتهـا أحزاب الـسلـطة الخـتراق
مـؤسسات سياسية وعسكرية وإدارية
واقــــتــــصــــاديـــة وثــــقــــافــــيـــة وحــــتى
االجـتماعـية كالنـوادي وما سواها من
مــنـظـمـات في ســعيٍ رهـيب القـتـنـاص
أيـــة فــرصــة لــلــتــســـلق إلى قــمم هــذه
ـــواقع بـــفــعـل الــزخـم الــكـــمّي الــذي ا
ـنـحـهـا الشـرعـيـة في بـعض جوانب
ّـا كان له ـسـتـوردة.  ـقـراطـية ا الـد
باشـر اآلخر أيضًـا على تعاظم األثـر ا
ـقصود عـضلـة ذلك التـجاهل ا هـذه ا
ـتـسـلـطة من مـن اجلهـات احلـاكـمة وا
أحــزاب قـومـيـة وديـنـيــة عـلى مـقـالـيـد
ـنـصـرمة احلـكم عـلى مـرّ الـسـنـوات ا
والــتي رأت في هــجـرة هـذه الــشـرائح
ـديـنـة وفـي نـزوحـهـا من الــريف إلى ا
عــامل دعم وقــوّة السـتــمـرار تــربـعــهـا
عـلى عـروش السـلطـة وااللتـجاء إلـيها
فـي محـاربـة خصـومهـا بـسبـب قوتـها
الـكـميّـة وتـفكـيـرها الـبـدائي وطـباعـها
الـــعــاطــفــيــة الــتـي ال يــرقى في أغــلب
ـتـمـدّن األحــيـان لـلـسـلـوك احلـضـري ا
بـاعتبـارها سريعـة الرضوخ والتـبعية
لـكـلّ مـا هـو عشـائـري وقـبـلي وعـائـلي
وديــــني ومـــذهـــبي وطــــائـــفي ولـــيس
ـــوجب هــذه الـــنــظــريــة . و الـــوطــنيّ
الـــفـــوضــويـــة تـــكــمـن قــوة أصـــحــاب
الـسلطة في زمن التردّي احلالي أيضًا
بـسـبـب صـعـود قـوّة الـفـئـات اجلـديدة
ــشــهـد الــنــازحــة وســطــوتــهــا عــلى ا
الـسياسي واالقتـصادي. وهذا ما ظهر
ـلـكـية في لـلـعـيـان مـثالً ح سـقـوط ا
الــعــراق وتــألــيه الــسـلــطــة اجلــديـدة.
وتـــعــمّق أكــثــر في ظل نــظــام الــبــعث
ـنهجة قُصد بها ضـمن استراتيجية 
وغـرافية في مدن إحـداث تغيـيرات د
رئـيـسة والسـيّمـا في الـعاصـمة بـغداد
ـدن الرئيـسة. فقد اسـتغلت الـطبقة وا
ـلـكـيـة تـخـلّف احلـاكـمـة مـنـذ سـقـوط ا
الــواقع الـريـفي الـقــائم السـتـغالله في
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تــقـويــة سـلــطـتــهـا عـبــر تـوزيع أراضٍ
سـكـنـيـة أو مـنـح امـتـيـازات خـاصة أو
تـخصـيص وحـدات سكن لـهذه الـفئات
ـناصـرة حلكـام السـلطـة بال تردّد كي ا
تـــقف إلـى جــانـــبـــهـــا حــ اقـــتـــضــاء
الــــضـــرورة وتــــســـانــــد ســـلــــطـــتــــهـــا
واسـتـمراريـة حكـمهـا.  وهذا مـا شجّع
الحـقًـا مـوجـاتِ الـنـزوح الـكـاسـحـة كي
ـدن الــتي نـزحــوا إلـيــهـا تــعــيش في ا
واقـعًـا مـدنـيًـا مـهزوزًا بـصـيـغـة ريـفـية
عـشائرية غيـر متمدنة لم تـلقى ترحيبًا
ـــدن األصــلــيـــ بــســبب مـن ســكــان ا
الـعقـليـة النـمطـية الـعشـائريـة البـعيدة
عـن روح االنــفــتــاح والـتــحــضّــر الــتي
أصـرت هذه الفـئات التمـسّك بها ونقل
ـا معناه أن تـخلفة.  تـقاليـدها شبه ا
ـهـاجــرة عـبـثــيًـا كـانت هــذه الـفـئــات ا
قـــانـــعـــة وراضـــيـــة في بـــاد أمـــرهــا
بـافتـراش األرصفـة والسـاحات الـعامة
وزوايـــا مـــؤســـســـات الـــدولـــة وحـــتى
الــــعـــيش فـي صـــرائف أو بــــيـــوت من
صـفيح أحيانًا وصوالً لتأسيس موطئ
قـــــدم في رصـف وبــــنــــاء وتــــشـــــكــــيل
عــشـوائـيـات ضـاغـطـة. وهـذه األخـيـرة
سـرعـان ما اتـخذت شـكل مدن مـجاورة
ـدن األصـلـيـة كـمـا هي فـي ضـواحي ا
عـلـيه احلال في الـعـاصمـة بغـداد التي
فــقـدت في الـسـنـوات األخـيـرة مـا بـعـد
 2003مـدنيتَها وزال حتضّرُها وكثرت
إرهـاصـات سـكـانـهـا األصـلـيـ بـحيث
ضــاقـوا ذرعًـا الــيـوم بـعـمــلـيـات شـبه
ــنــهـجــة ومـدروســة في غــزو كـاسح
ــنـاطــقـهم األصــلـيــة بـدعم مـن الـقـوى
الـطائفيـة احلاكمة. ويالحـظ أنَّ غالبية
ـوجــات الـنـازحـة هم من ســكـان هـذه ا
فـئة مَن يُسمّون بحـديثي النعمة الذين
أتـرفوا واغـتنـوا وظهـرت ثرواتُـهم ب
لــيـلـة وضـحـاهـا وال مِن سـائل وال مِن
حترّ عن شكل هذا التحوّل اخلطير في
كن أن يتـرتب عليه من اجملـتمع ومـا 
مـــشــاكـل اجــتــمـــاعــيـــة واقــتـــصــاديــة
وتــربـويـة وحـتى أخالقــيـة في مـسـألـة
االنــدمـاج الـصـعب بــاجملـتـمع اجلـديـد
الـــذي يــتـــطــلب اســتـــعــدادًا نــفـــســيًــا
ومــجـتـمـعـيًـا وانـتـمـاء صـافـيًـا لـلـوطن
ولــيس لــلـعــشـيــرة والـطــائـفــة والـدين
واجلـهـة التي تـقف خلف هـذا التـحوّل
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إزاء هـذه الظاهرة غـير الصحـية وغير
توازنة سكانيًا وحضريًا واقتصاديًا ا
وثـقـافيًـا وتـربويًـا بالـسـكوت عن واقع
ـدن يـنـبــغي عـلى احلـكـومـة تــريـيف ا
بـاعـتـبـارهـا جـهـة تـنـفـيـذيـة واجلـهـات
األخـــرى ذات الـــعالقـــة بــالـــتـــخـــطــيط
احلـضري أن تفكّـر مليًا بـإيجاد السبل
الـكـفـيلـة بـوضع حلـول مـتوازنـة وعـبر
تـنـفـيـذ برامج وطـنـيـة حـثيـثـة وإيـجاد
ـتزايـدة والنقص في مـخرج لـلبـطالة ا
وحـدات السكن من أجل إيقاف الزحف
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بعد التغييرات التي حصلت في نظامي احلكم في ايران والعراق
وحصول عدد كبـير من التطورات الـسياسية في الـبلدين اصبحت
معاهدة 1975 السبب الرئـيسي في التوتـرات وتأز الصراعات
عنـدمـا تمت االطـاحـة بنـظـام الشـاه عام 1979حيث كـان مـفاجـئة

كبيرة للقيادة العراقية. 
في 1979/2/13 اعلن العـراق سياسـته جتاه النـظام اجلديد في
ايـران الــقـائـمــة عـلى الـعالقــات الـوديه مع اجلــيـران عـلى اسـاس
مـبـاد االحـترام والـسـيـادة وعـدم الـتدخل فـي الشـؤون الـداخـلـية
ـشـروعـة واالحـترام وحق االمه في حتـقـيق طـمـوحـاتـهـا القـومـيـة ا
تـبادل بسـبب الروابط الـدينيـة والتاريـخيـة مع العرب والـتعاطف ا
مع ايران في حتقيق احلـرية والعدل والـتقدم والتـعاون مع النظام
ـصـالح ــا يـحـقق الــعالقـات الـوديــة وتـنـمـيــة ا االيــراني اجلـديـد 
ـنـطـقـة عـلـى اسـاس الـعدل ـشـتـركـة وحـفظ الـسالم واالمن في ا ا

واحلرية.
لم يستلم العـراق اي رد مشجع من ايران وقد استـنتجت القياده
عـاهـدة (اتفـاقـية اجلـزائر الـعراقـيـة ان ايران الحتـتـرم التـزامـات ا

تعلقة ببالدها.  التي وقعتها ايران سنة 1975) ا
ــســـؤولــ فـي الــقـــيــادة االيـــرانـــيــة قـــد ادلــو وحــيـث ان بــعـض ا
بتصريحات معاديه ضد العراق واتهموا العراق بالفسق واالحلاد
اضــافــة الى تـصــريــحـات اخــرى تـكــشف الــطـمــوحــات االيـرانــيـة
االقليمـية كاالشارة الى عـدم وجود احلدود ب الـبلدان االسالمية
وان جـميع الـبـلدان حـول اخللـيج هي من الـناحـيـة التـاريـخيـة جزء

من االراضي االيرانية.
ولعل جلوء ايـران الى العـنف ومناوشـات احلدود واالنتـهاكات في
ـدن داخل االراضي ـتــكـرره عــلى ا اجملــال اجلـوي والـهــجـمــات ا
ـتـلـكـاتـهم بـهـدف االساءه الى الـعـراقـيه وتـدمـيـر حيـاة الـنـاس و
ــســتــنــصــريــة يــوم 1980/4/1 احلــكم وانــفــجــارات جــامــعــة ا
ومــحـاوالت اخــتـيــال بـعض الــشـخــصـيــات الـعــراقـيـه ومـحـاوالت
التسـلل ونشاطـات التخـريب وحتريك القـوات االيرانيه في احلدود
الوسطـيه وقصف عدة مـدن في خانقـ ومندلي ونـفط خانة على
اثــر هــذه االعــمــال االعــدائـيـه ارسـلـت احلـكــومه مــذكــرة رســمــيـة

احتجاجية الى ايران لكن العراق لم يلقى اذنا صاغيه.
ـذكـرة اخـرى غـيـر ان ايـران لم تـذعم في 8 ايـلـول بـعث الـعـراق 
لـهذه االحـتجـاجـات فقـقرت احلـكـومة الـعـراقيه بـتاريخ 17 ايلول
1980 اعـتبـار اتفـاقـية اجلـزائـر ملـغـاة وان العـراق ليـس لديه نـية
بالتجاوز عـلى االراضي االيرانية وما عـلى ايران اال قبول الوضع
اجلديد واالعتـراف بسيادة الـعراق الكامـلة على النـهر كما حددت
معاهدة 1937 ان اصرار ايران عـلى موقـفها الـعدواني وتـهديد
مـصـالح الــعـرب في اخلـلـيج ادى الـى انـدالع احلـرب بـتـاريخ 21
ايـلول 1980 ودامت احلـرب ثــمـان سـنـوات من الــقـتـال الـشـرس

والدفاع عن سيادة العراق. 
فـبدل ان تـعـود ايـران الى رشـدها وبـدل ان تـذكـر الـسم الذي دب
في جــسـدهــا في احلـرب الــعـراقـيه االيــرانـيه يــقـوم الــيـوم بـعض
سؤول في الـقياده االيرانيه بـاطالق التصريـحات وكأن العراق ا
تابع اليران حيث يقول احدهم (اذا ليس بـامكان العراقي الدفاع

عن العراق فليغادروا وسندافع عن العراق).
لـقد واجه الـعراقـيـ امريـكا وحـلـفائـها وخـاض الـشعب الـعراقي
ـعارك في عام 1991 وعام 2003 وقتها سـلحـة اكبر ا وقواته ا
ـوقف االيـرانـي تـخـادمـي مع امـيــركـا وقـدمـت ايـران الـدعم كــان ا
ـتحـدة االمـيركـية ـسانـدة الـواليات ا الـلوجـستـي وجنـدت العـمالء 

الحتالل العراق. فالعراقي هم السيف اجملرب.
 ان هذه الـتصـريحـات يراد مـنهـا جر الـعراق لـلحـرب مع اميـركا
ـتـحده وهـذه هي االسـتراتـيـجـية االيـرانـية فـي مواجـهـة الـواليات ا
االمـيـركـيـة فـايـران بـعـد االحـتالل االمـيـركي لـلـعـراق عـام 2003
وسـعت نــفـوذهـا في داخل االراضـي الـعـراقـيــة واصـبـحت اليـران
اذرع ونـفـوذ في سـوريـا ولـبنـان والـيـمن (قـواعـد لـلـحـرس الـثوري
واجـهة مع االيرانـي) في هذه الـدول تـلوح ايـران باسـتـخدامـهـا ا
امـيـركـا وقـد زادت ايــران من نـشـاطـاتـهـا بـعـد ان وقـعت (االتـفـاق
النووي) مسـتغلة التـسهيالت واالمتـيازات التي حصـلت عليها من

خالل عالقتها التخادمية مع امريكا. 
تحدة االمريكية تصدى وعند وصول ترامب الى رئاسة الواليات ا
بحـزم الى سيـاسة ايـران العـدائيه واعـتبـرها تهـدد االمن والسالم
ـصـالح االمـيركـيـة فـجـاء قـرار تـرامب الـغـاء االتـفاق كـمـا تـهـدد ا
النووي مع ايران وطـلب اعادة التفـاوض وفق شروط تضمنت 12
فـقـرة يـجب ان تـلـتـزم ايـران بـهـا عـنـد قـبـول الـتفـاوض  وفـرضت
امـيـركا عـقـوبـات اقـتصـاديـة عـلى ايـران والـشركـات الـتي تـتـعامل
معـها واعـتـبر احلـرس الثـوري االيراني مـنظـمة ارهـابيـة وحذر من

يتعامل معهم وحظر تصدير النفط االيراني.
واجهة وعززت اميركا تواجدها العسكري في  وهكذا تصاعدت ا
مـنــطـقـة اخلـلـيج لـردع الــتـهـديـدات االيـرانـيه بــغـلق مـضـيق هـرمـز
صـالح الـعـرب في مـنطـقـة اخلـليج ـهـدده  واطالق الـتـصريـحـات ا
(وتـعـرضت نـاقالت النـفط الـسـعـودي لـلـتخـريب وتـفـجـيـر خط نقل
الـنـفط االمـاراتي)  ان سـيـاسة ايـران الـعـدوانـيه الـتـوسـعيـه والتي
ــقـالـه والـتي كــانت ســبــبـاً في قــيــام احلـرب ذكــرتــهــا في بـدايــة ا
العراقيه االيرانيه انـذاك هيه نفسها الزالت مـستمرة وقد وضعت

ايران امام خيارات ثالثه ال رابع لها:-
ـتضمنه 12 فقره والـتي منهـا تخلي ايران 1- القبول بـالشروط ا
عن مــشـروعــهــا بــتــصــديــر الــثــوره خــارج حــدود ايـران وســحب
مـيـلـيـشـيـاتـهـا من سـوريـا ولـبـنـان والـعـراق والـيمـن وعـدم التـدخل

بالشؤون الداخليه للدول
ـقـبـله 2- انـتـظـار تـغـيـيـر الـرئـيس تـرامب من خالل االنـتـخـابـات ا
ـا تـعانـيه ايـران من حـصـار وانـهـيار وهـذا غـيـر واقـعي بالـنـسـبـة 

اقتصادها
تحده االميركية  واجهة العسكرية.. احلرب مع الواليات ا 3- ا
واجهه غير وهذا ماتفكر به القيادة االيرانية بأنها تريد ان تكون ا
مـبــاشـرة من خالل اسـتـخــدام اذرعـهـا (مـيـلـيــشـيـاتـهـا) واحلـرس

الثوري االيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن.. 
انـها تـريـد احلرب عـلى ارض الـعراق من خالل تـصـعيـد الـقصف
بـاســتــهــداف الــســفـارة االمــيــركــيــة من قــبل عــمالئــهـا وحتــريك
ـصـالح مــيـلـيـشــيـاتـهـا حتت غــطـاء (احلـشـد الـشــعـبي) لـتـهــديـد ا

االميركية.  
فعلى الـغيارى من العـراقي الـعمل بقوة عـلى تأم ابـعاد العراق
ـــــدمــــره والــــتـي النــــاقـه له بــــهـــــا او جــــمل.. عن هـــــذه احلــــرب ا
سؤول يراد منها جر العراق الى فالتصريحات الوقحه لبـعض ا

محرقة احلرب والدمار وتأم امن ايران وسالمتها 
نقـول لكل مـن يريـد احلرب فـليـذهب خارج حـدود العـراق وليـقاتل

من يريد ان يقاتله  

ـدن ومــنع تـغـوّل الــسـكـانـي بـاجتـاه ا
هـذه الفئات الطارئة على مقدرات هذه
األخــيـرة ومـدنـيــتـهـا. فـالــواقع الـقـائم
يـشير إلى اسـتفحـالها وتـفاقمـها أكثر
فـي حـالــة اسـتــمــرار تـهــمــيش الـريف
ــشـاريع ــدن الــصـغــيــرة وغـيــاب ا وا
والـبرامج التنموية التي تهتمّ بالريف
والـقرية وكلّ قصبة نائـية عبر سلسلة
ـشـاريـع احلـقـيــقـيــة والـواقــعـيـة مـن ا
السـيّما في مجالي الـزراعة والصناعة
ـــا يـــكــفـل ويــهـــيّئ ســـبل الـــعــيش و
اآلدمـيّ ويــحـقـق الــتـوازن بــ الــريف
ـديـنة. وهـذا من شأنـه بالـتأكـيد أن وا
يــســاهم جــزئــيًـا بــتــحــسـ الــقــيــمـة
ــضــافـة لــلـقــطـاع الــزراعي من خالل ا
زيـــادة اإلنــتــاج وحتــقــيـق الــربــحــيــة
والـــركــون لالســتــقـــرار الــعــائــلي مــا
ســيـسـاهـم بـالـتـالـي بـتـقـلــيص حـركـة
دن والـتفـكير الـنزوح من الـريف إلى ا
بـحصول هجرة معاكسة نتيجة لآلثار
الــطــيــبــة الــتي سـيــحــدثــهــا الــتـوجّه
اجلـديد في برامج تطـوير الريف.  كما
أنّ الـتـفـكـيـر بـأيـة حـلـول أخـرى قـابـلة
ـكـن أن تـضع حـدًا لـلـغزو الـتـطـبـيق 
الـريـفي لـلـمـدينـة لـكـون هـذه الـشرائح
الـوافدة دون رقـابة أو تـقنـ أصبحت
فـي السن األخيرة تـشكل مصدر قلق
سـياسي حقيقي ومـثار تأزم اجتماعي
ـا تـخـلـقه من تـوتـرات ـكـوّنـات  بــ ا
ومــــنـــغـــصـــات بـــســـبب االخـــتالفـــات
االجـتـمـاعـيـة أوالً والـسـيـاسـيـة ثـانـيًـا
ومـــا يــتـــرتب عـــلى ذلك من مـــشــكالت
اقـــتــصــاديـــة وأخالقــيـــة ال تــرقى إلى
اجملــتـمـعـات احلـضـريـة الـتي تـتـصف
ــدن الـعــريـقـة بــأهـلــهـا ومــنـهـا بــهـا ا
بـغـداد. فاجلـمـيع يشـهـد للـخـلل ومدى
ــدن الـــفــوضى الــتي ضــربت بــعض ا
الـعـريـقة بـأهـلـها بـسـبب تتـغـلل الـقيم
والـسـلـوكيـات الـعـشائـريـة في احلـياة
الــعــامــة مــا جــعل الــدولــة الــعــراقــيـة
عـــاجــزة عن مـــعــاجلــة مـــواقع اخلــلل
احلـاصلة بسبب هذه التحوّالت. وهذا
مـن بـــاب الـــضـــعف في إدارة الـــدولـــة
وتـغـوّل الـنـازحـ اجلـدد وسـيـطـرتهم
عـلى مـنـافـذهـا وسـلـطـاتـهـا مـا يشـكل
عـائـقًـا كـبـيـرًا أمـام أيـة جـهـود لـلـدولة
فـيما لو حـصل وأن سعت هذه في أية
فــــاصــــلــــة من احلــــكـم من أجل خــــلق
مـواطن متـزن يكـونُ والؤُه للـوطن عبر
مـواطـنة جتـمع الكـل في هويـة وطنـية
جـــامــعـــة ولــيـس لــلــديـن والــطـــائــفــة
ـــــذهـب والـــــعـــــشـــــيـــــرة واحلــــزب وا
والــشـخص. وبــهـذه اجلـهـود واإلرادة
ـدن ويــنـمـو الــوطـنــيـة فـقط تــزدهـر ا
الـريف ويـتـطـور أهلُـه ويسـعـد سـكانُه
وتـــتــغــيـــر رؤاهم وتــتــنـــور أفــكــارُهم
لــيـصـبـحـوا قـادرين عـلى الـتـفـاعل مع
احلــدث بــاتـزان أكــثـر والــتــعـايش مع
ديـنـة عـبـر إدراك أهـمـيـة الريف أهـل ا
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السليمانية

تـاثـيـرهـا مع مـرور الـزمن  ‘حتى أن
أطراف الصراع باالضافه ألى القوى
الـدولـيــة وصـلـوا الى قـنــاعـة الـعـمل
باجتـاه انهـاء ظاهـرة االقتـتال  الذي
اسـتـمـراره لـم يـؤدي اال الى تـوسـيع
رقـــعــة نــشـــاطــات االرهــاب   ‘ولــكن
االدارة االمريكيـة هي الوحيده  التي
تــبـحـث عن ايـة وســيــلـة الدامــة هـذا
الـــوضع النـــهـــا تـــرى انـــهـــا تـــخــدم
“إسـرائــيل ”النه  تــغــنــيـهــا عن  اي
صلحة توجه لصالح انهاء الصراع 
احلق الــفـلــسـطــيـني  ويــبـعــدهـا عن
واجـهة مـبـاشرة مع مـناصـري هذا ا
نطـقة مؤيدة احلق من قبل شعـوب ا
النهاء الصـراع لصالح ظـهور الدولة
الـفلـسـطيـنـية  هـذه الـصورة  ايـضا
وضعت االدارة االمـريـكيـة في موقف
حـرج بــحـيث تـشــعـر انـهــا وبـعـد كل
الــتــصـرفــات الــســيـئــة لــهـذه االدارة
لصـالح طـموحـات الـشر االسـرائـيلي
يـــرى ان ارادة دعـم حـــسم الـــصـــراع
ـنـطـقة لـصـالح مـسـتقـبل الـشـعـوب ا

طلوب في النهاية . هو ا
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ــلـتـهب عـنــد احلـديث عن الــصـراع ا
حتت عــنـوان (أزمــة تـمــرد ايـران عن
الـنـظام الـدولي  –كـما تـدعي االدارة
االمـــريــكـــيــة ) البـــد من الـــقــول : أنه
داخل الــنــظــام االيــرانـي  تــوجــهـات
نحو فـرض الهـيمنـة ليس خطـورتها
اقل من خطـورة استـراتيـجيـة الغرب
بقـيادة امـريـكا لـفرض الـهيـمنـة على
ــنـــطــقــة  ‘بل قــول احلق شـــعــوب ا
ـــنــصف أن ـــراقب ا يـــفــرض عـــلى ا
يـقول أن تـوجه بـعض مـراكـز الـقوى
ــنـــطــقــة فـي ايــران جتــاه شـــعــوب ا
اخـطر بـكـثـير من تـوجـهـات الغـربـية
من نـاحــيـة االدوات الـتي يــعـتـمـدهـا
هؤالء االيراني لفرض الهيمنه على
شـعوب مـنـطـقـة الـشرق االوسط وان
جنـراالت هـذا التـوجه اليـخفـون هذه
احلــقـــيــقــة  في كل مــنــاســبــة وهــذه
االدوات هـو اذكــاء نـار الــطـائــفـيـة و
اتخاذ مـواقف عنصـرية وتعالي زمن
ـنـطـقـة االمـبـراطـوريــات جتـاه اهل ا
خـارج طمـوح الـهيـمـنـة الفـارسـية ...

خـــصـــوصـــا وتـــوابـــعه فـي الـــغــرب
عموما 

مـاحـصل مــنـذ اعالن خـروج امـريـكـا
من اتــفـــاقــيــة (1 + 5) تــؤكــد انــهــا
لــيـست امــامـهــا اخـتــيـارات مــتـاحـة
حتـقق او يخـدم سـتراتـيـجتـهـا التي
حددهـا في مسـتقبـل الشرق االوسط
وان حلـفائـهـا الغـرب يـعرفـون هذه
احلقيقة عـليه شاهدنـاهم منذ القرار
االمـريـكي  بأن مـوقـفـهم مـتـذذب ب
اخلـــضــوع لــلـــمــوقف االمـــريــكي او
الـتـصـرف بـازدواجـيـة مع االتـفـاقـية
ذكوره  ‘بعـد حادثـة الـهجـوم على ا
مــــواقع شــــريــــكــــة ( أرامــــكــــو ) في
الـــــســــعــــوديــــة  ‘زاد ورطـــة االدارة
نـطقة من ناحية عدم االمريكية في ا
ـــوقف و الـــقـــدرة عـــلى اخــــتـــيـــار ا
الــتــصـرف  ‘ويـبــدو لـلــمـراقــبـ أن
الــتـــصــرفــات االيــرانــيــة جتــاه تــلك
الـعـمـلـيـة الـتي تـصـر مـصـدر الـقـرار
االمــريـــكي الــتـــصــاقــهـــا بــالـــنــظــام
االيــراني كــطــريق لــلــحــشـد الــدولي
تصرف ذكي وضع االداره االمـريكيه
في زاويـة ضـيـقـة  ‘مـنـهـا حـيـرة في
ــــوقف الـــعـــمــــلي  مـــنه اخـــتـــيـــار ا
والــتــوجـه الى احلــرب  او وضع كل
ــوانيء االيــرانــيــة حتت احلــصـار ا
والـنـتـيــجـة ان االخـتـيـارين يـعـنـيـان
احلـرب  ‘أوال أن االدارة االمـريــكــيـة
رغم ضـــخــامــة ادعــاءتـــهــا لــيس في
وضع تـسـتـطـيع تـورط في احلـرب ‘
أما في عملـية احلصار  فـقد ظهر ان
اســـتــجــابــة حــلــفــائـــهــا لم تــكن في
مسـتـوى طمـوحـها   ‘اذا أن الوضع
صـدر القـرار االمريكي ( ونـعني من
وقف ازاء هـذا الوضع بيـده حسـم ا
ولـيس عـنـتــريـات تـرامب ) لـيس في
مرحـلـة مهـيئـة حلـسم الوضع بـقرار
نـــهـــائي : ارغـــام الــنـــظـــام االيــراني

للخضوع  للهيمنه ..!
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واضـح جـــدا أن ســـيـــاســـة إشـــغـــال
شــــعـــوب الـــشـــرق األوسط بـــقـــتـــال
بـــعـــضـــهم بـــدعـــاوى مـــصـــطـــنـــعــة
كــالـطــائـفــيـة والـديــنـيــة و الـعِــرقـيـة
يـقـتـرب من اســتـهالك تـوجـهـاتـهـا و
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رغم  اعتـقاد الـبعض بـانتـهاء عـصر
اثارة عـواطف الـقواعـد اجلمـاهيـرية
بـرفـع الـشـعــارات احلـمــاسـيـة  ‘ذلك
ــرحــلــة الــتي آلنه يــبــدو مـن خالل ا
يــعــيــشــهــا الــعـــالم  انــتــهى عــصــر
مـواجـهـة االكثـريـة جلـبـروت االقـلـية
الــقـــويـــة بـــشــراســـة والـــشـــر وكــأن
االكــثــريــة من االنــســانـيــة هي الــتي
خـولــة مـصـدر قـرار الــشـر االمـريـكي
ومن حولها بادامة سياسية الهيمنة
ـــقـــولــة الـــتي ايـــنــمـــا رغب  ‘وأن ا
أطــلـقــهــا الـزعــيم الـصــيــني الـراحل
ــر من مــاوتــسـي تــونك ( أمــريــكــا 
ورق ) لم تــكـن اال مــبــالــغــة في قــوة
االمبـريـالـية   ‘وبذلك يـريـدون مـحو
نع اخـذ الدروس ذاكرة االنـسانـيـة  
من الـتـأريخ  ‘نـاسـ أن االمة الـتي
 تـــوجـــيـــهـــا عـــلى الـــتـــمـــسك في
الصمود جتاه الـعدو الذي كان يريد
ان يــجـعــلــهـا تــابـعــا لــهـا وصل الى
مرحلة من الصعود يشهد لها العالم
وما مـن شك في أن الثـورة الـثقـافـية
لـلـصـ الـتي قـادهـا مـاوتـسي تـونغ
وتـمـت حتت هـذا الــشـعــار هي الـتي
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األن أكـــثـــر مـن شــواهـــد مـــلـــمـــوسه
ظـاهـره امـام من يـنـظـر بـدقـة لـوضع
مـصــدر الـقــرار االمـريــكي و عـدد من
حـلـفــائـهـا في الــغـرب تـؤكـد أنه رغم
ـهرج الـصـخب االعالمي  لـتـرامب  ا
صـدر يؤكد ان رفع الذي يقـود ذلك ا
شــــعــــار الـــــتــــصــــدي دون اخلــــوف
الســتــراتــيــجــيـــة فــرض الــهــيــمــنــة
االمـريـكـيه مـطـلـوب وسـيـاتي بـثـمار
لـصــالح مـسـتــقـبل احلـريــة والـبـنـاء
لـشـعـوب الــشـرق االوسط اذا تـخـلى
نـطـقة وبـشجـاعه بـعض من حـكـام ا
من الـتـبــعـيـة لـتـلك الـقـوة الـغـاشـمـة
وتــوجـهــوا لــتـقــويــة اسس ارادتـهم
الـــوطـــنـــيــة  ‘وان الـــفـــوضى الـــتي
خــلــقــتــهــا االدارة االمــريــكــيــة حتت
عــــنـــــوان ( مــــنـع أيــــران مـن صــــنع
الــسالح الـنــووي ) لــيس اال فـوضى
يـخــتـفي خـلــفه االنـكـســار االمـريـكي

وبــــعــــكـس ذلك ان مــــوقـف الــــغـــرب
ومخططه يـعتمد عـلى ايجاد ( حكام
وادارت  –ولـيس اردات ) يــسـهـلـون
طريق فـرض الهيـمنه ولـهم شعارات
ـكن ان يــفـتح بـاب الـتــرحـيب لـكل
بـــلـــد حــسـب تــاريـــخـــهم و وعـــيــهم
االجــتــمــاعي كــعــنــاويـن : ( احلــريـة
ــقـــراطــيــة و احـــتــرام الــرأي والـــد
والرأي االخر ....ألخ ) طرقـا لتخدير
ــقـــايــسس أن الــشـــعــوب  ‘وبــكـل ا
مـــواجــهـــة هــيــمـــنــة الـــغــرب في كل
االحول اليؤدي الى انكسار الشعوب
والـعــكس صــحـيح  ‘امـا تــوجــهـات
ـة في بـعض الـقــوى االيـرانـيـة احلـا
انبـعـاث امبـراطـوريتـهم مـرتكـز على
الــعــنـصــريــة والـطــائــفـيــة واضــحـة
فـيكـون خطـرا قـاسيـا عـلى مسـتـقبل

نطقة وحرية وجودهم . شعوب ا
ــــكن ان نــــرى أن تــــوجه رغم ذلـك 
ــنــتــمــ الرادة شــعـوب اخلــيــرين ا
نـطقـة بقـوميـاتهم االربـعه : العرب ا
و الـفـرس و الـتـرك و الـكـرد مـطـلوب
ان يـكـون تـوجـهـهم نـحـو حل االزمـة
ب اراداتهم  والوقـوف بحزم بوجه
مــخـطط الــغـرب (االمــريـكي الــغـربي
ـطـلق الهـداف الـصـهـونـيـة مـؤيـد بـا
ـــيـــة ) اخلـــطـــر االكـــبــر عـــلى الــعـــا
مـسـتـقـبل شـعـوب الـشـرق االوسط ‘
نـطقي : هل من هنـا ياتـي السـؤال ا
يـسـتـمـر هـذا الـصـراع ألى أن يـؤدي
إلى إنــــهـــاء قــــوة االخــــيــــر وإعـــادة
الـهيـمـنة    ( مـريـحة ..! ) لـلـشيـطان
ـعروف ان ـنـطقـة ? من ا االكبـر في ا
ـوقف عـنــوان االزمـة االيــرانـيـة  ‘وا
االمـريـكـي الـعـدواني  ‘هـو مـحـاولـة
ايران المتالك السالح النووي  ‘اوال
وقـــبل الــدخـــول في الــتـــفــاصــيل ان
امــتالك ايــران لــلــطــاقــة الــنــوويــة ‘
مشـروع بدأت  به الـسلـطة االيـرانية
بــــــاتـــــفــــــاق اصــــــولـي بـــــ االدارة
االمـريـكـيـة وزمن حـكم الـشاه  ‘اذا ‘
ـقدمة أن حجـة الغـرب وامريـكا في ا
انـهـم شـعـروا بــان تـوجــهـات احلـكم
االيـراني بـعـد الــشـاه  التـنـسـجم مع
اسـتـراتيـجـيـتـهم للـهـيـمـنة الـطـويـلة
االمـــد بل عـــرفـــوا ومن الـــبـــدايــة ان
الــنــظــام اجلــديــد ســيــاســة جــديــدة
تنـطـلق لتـنفـيذهـا من مـنطـلق بعض
االسس الــتــاريــخــيــة واخــرى وضع
ـنـطـقـة الــهش بـسـبب تـبـعـيـة عـدد ا
كبير من اداراتـها  لسيـاسات الغرب
و تــــرك شـــعـــوبـــهـم وحـــتى ثـــروات
بلدانهم في خدمة الهيمنة الغربية .
ولــكـن والن الــغــرب له الـــقــدره عــلى
ــنــافــذ خلـلـق الـفــوضى اســتــغالل ا
طريقا لتحـقيق اهدافه  والن  النظام
ــــوذجــــاً من احلــــريــــة  لم يــــقــــدم 
واطـنة وضـمان حلـقوق اإلنـسان وا
داخل بلد متـعدد االعراق  فالـقومية
الكـردية واالذريـة و طوائف مـذهبـية
وديــنــيـة تــواجه االضــطـهــاد بــشـكل
واضح من اآلكـثـريـة احلـاكـمـة  بـدل

ـشــاكل ركـز ــعـاجلــة هـذه ا الــعـمل 
الـنــظـام واليــزال عـلى بـنــاء الـقـوات
وتــطـويـر االســلـحــة  بـذلك لــيـعـطي
نطقة أن ماحدث إنطباع لدى دول ا
فى ايـران لم يـغـيـيـر شيء جـوهـري
في سـيــاسـة الـنـظــام  والـتـوجـهـات
واألطـــمـــاع االقـــلــيـــمـــيــة عـــلى وجه
الـتحـديـد وأن الشـيء الوحـيـد الذي
تغير من هذه الناحية هو : أن ايران
الــشـــاه كــانت تــتــوجـه إلى حتــقــيق
نطقـة بالتعاون مع طموحاتهـا في ا
ـتحـدة األمريـكـية بـحيث الواليـات ا
كـــان أعــداء ذلك الــنــظـــام يــلــقــبــونه
ــصــالح االمـــريــكــيــة في بـــحــارس ا
نطـقة ولـكن النظـام اجلديـد يبحث ا
عن طــريــقـــة لــفــرض الــهـــيــمــنــة أو
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ــصـدر خــبث الــغــرب عــمــومـا  ‘و ا
القـرار في االدارة االمريـكيـة معروفه
ـنـطـقـة  ‘حـيث ومـنذ لـدى شـعـوب ا
(خــلق االزمــة  مع الــنــظـام االيــراني
اجلـديـد يـركـزون عـلى ابـراز تعـصب
الـــنـــظــام االيـــراني  وغـــروره  بـــعــد
اسقاط نظام الشاه ورفعه الشعارات
اســتــغــله الــغــرب لــتــخــويف بــعض
ــــنــــطــــقــــة وهـــذا االنــــظــــمــــة  في ا
االســــــتـــــــغالل الـــــــغــــــربـي ادى الى
اصـطــفـاف تـلك االنــظـمـة تــمـامـا مع
الغـرب ضـد كل تصـرفـات ايران بـعد

الشاه .
خـطـورة تكـمن فـي أن اذكاء مـواقف
إنـــهــيــار الـــثــقــة وعــدم الـــبــحث عن
ـشـتـركـة بـ إيران ودول ـصـالح ا ا
ـنطـقة ليس إخـتيار إرادة وشعوب ا
ـا مـخــطـطـاً له خـارج الـشــعـوب وإ
هــذه اإلرادات حـتـى وعـنــدمــا تـأتي
ـية مقـارنـة ب خـطـورة القـوى الـعا
ـــهــيـــمــنــة وقـــوة إيــران تـــتم تــلك ا
قارنة بتوجيـهات األول ومنسجمة ا
مـع مــصـــالـح أصـــحــاب الـــقـــرار في
ـنـطـقـة وعـنـدما يـوجه بـعض دول ا
أحـدهم سـؤال إلى الـقـار : هل أنت
ــشــروع األمـريــكي الــذي يــريـد مع ا
ــنـــطــقــة من إعـــادة رسم خــريـــطــة ا
ــــــــشــــــــروع اخلــــــــارج ام إنـك مـع ا
اإليـرانـي الـذي يــهـدف الى تــقـويض
الدول االقـلـيمـيـة من الداخل ..? ومع
شروع واجهة ا نطق يقول أن  أن ا
اإليراني هـناك أكـثر من خـيار وبأقل
خـــســـارة  إذا أخــــذنـــا إعــــتـــبـــارات
الـــتـــأريـخ وحـــقـــائق اجلــــغـــرافـــيـــا
نطقة في احلرية ومصلحة شعوب ا
واإلستقالل والـبنـاء ولكن الغـربي
شروع الهوى يعتبرون أن مسايرة ا
األمـريـكي هي أهـون الـشـرين ! وذلك
من خالل الـعزف عـلى بـعض االوتار
الــعــاطـفــيــة وإثـارة احلــمــاس جتـاه
قضـايـا لهـا حسـاسـية تـعرف الـقوى
ــــهــــيـــمــــنـــة تــــأثــــيـــراتــــهــــا عـــلى ا
الـتـحـريك..وفـي الـنـتـيـجـة يـظـهـر أن

واقف تـعـطي نتـأئج مـعاكـسة تلـك ا
ولـصــالح تـيــار الـتـعــصب في إيـران
وفتح الطريق لتصالح اآلضداد على
حـسـاب طـمــوح الـشـعـوب فى حـريـة
اإلخـــتــيـــار ومن ضــمـــنــهم الـــشــعب

اإليراني .
ـــشــــتـــركــــة أالنـــيـــة ـــصــــالح ا أن ا
ستقبلية بيننا وب إيران كثيرة وا
بـحـيث نـسـتـطـيع من خالل الـتـركـيز
شتركـات بيننا ودعـمها نكون على ا
معاً قوة اليستهـان بها  ضد الغرباء
الـطـامـعـ في اإلسـتـغالل احلـقـيـقي
لشعوبنا ولكن نرى أن الغرباء وفي
مقدمتـهم أمريكـا تشجع احلديث عن
نـــقـــاط االخـــتالف ومـــايــبـــعث عـــلى
التـشنج وأن الـتركـيز األمريـكي على
ــنـطــقـة عــمـومـاً خــطـر ايــران عـلى ا
وعلى العراق خصوصاً تدخل ضمن
هــذا الـبــرنـامـج وحـتى لــو فـرضــنـا
وجــود خــطـر ايــراني في تــصــرفـات
عاجلة النظام احلالي  فأن الفرص 
ومـــواجــهـــة هـــذا اخلــطـــر من خالل
نطقة أسهل إرادات اخلير لشعوب ا
ــكن بــكـــثــيــر وبــأقل خـــســارة بل 
إنهائـها لصـالح االستقـرار احلقيقي

للمنطقة دون تدخل طرف ثالث .  
من هـنـا حـبـذا لـو ظـهـرت الـشـجـاعة
ـنـطــقـة والـتـوجه الى لـدى انـظــمـة ا
ارادة شعوبهـا و رفع شعار التـعبئة
القوية ضـد الشر االمريكي  ‘وافهام
مصـدر القـرار ادارتهـا بانـنا اخـترنا
تـــوجه لــصـــالح اســتــقـــرار شــعــوب
ـنــطـقـة   وبـدل فــتح خـزائن ثـروت ا
بلدانهم لشراء االسلحة حتت عنوان
الـــدفــــاع عن الـــنـــفس ضـــد ايـــران ‘
لــيـفــتـحـوا بــاب احلـوار مـع طـهـران
كـقـوة متـحـده ضـد طـمـوحـات بعض
االجتاهات االيرانية العدوانية  واذا
 كان احلوار بحاجة الى قوة احلجة
نـطقـة مسـتلـزمات و فان لـدى دول ا
حـجج مــعـنـويـة مـســنـوده بـشـواهـد
الــــتـــاريـخ و قـــوة ارادة الــــشـــعـــوب
ـنــطـقـة بــوجـة خط احملــافـظـ في ا
ـواجــهـة مع ايـران بـقـوه ايران  ‘فـا
وطــنـيــة يـودي حــتى لـو كــانت عـلى
مراحـل الى التـفـاهم لصـالح شـعوب
وقــومــيـــات الــشــرق االوسط ويــاتي
باستقرار دائم فهذا افضل بكثير من
القبـول بتـبعيـة الشر االمـريكي ليس
في مــــنــــهــــجه اي تــــوجه لــــصــــالح
الـــوضع الــراهن ومـــســتــقـــبل بــنــاء
االرادات الوطنية احلقيقية لقوميات
الـشرق االوسـط فمـا بـالـكم بـحـقدهم
الـــتـــاريـــخي جتـــاه رســـالـــة االسالم
ولنحلم بتوحيد االرادات اخليره في
ـنــطـقـة ... حـيـنــهـا تـرون ان الـشـر ا

ر من ورق ...   االمريكي 

{ آخر الكالم :
 إذا ما توصلنا إلى تسليم البضاعة
ـناسـب. ال تكـون حـياتـنا ـرفأ ا في ا

 —œ—Uſ s¹U²Ýuł               . ًعبثا
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