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بيروت

والــعـــنف واإلرهـــاب.وحـــ يــتم
تــنــاول ظــاهــرة الـعــنـف والـقــتل
ـــــكن خـــــارج الـــــقـــــضـــــاء فـال 
ـة تـبـريـرهــا من أي أتت واجلـر
ـة  ولـعـلّ اسـتـدراج تــبـقى جــر
احلركـة االحـتـجـاجـيـة إلى دائرة
قـتل األول لها الـعنف سـيكـون ا
ـبرّر ألعـداء التـغيـير وسـيـعطي ا
لالنـقـضاض عـلـيـهـا بل والـقـيام
ـزيـد مـن أعـمـال الـقـتل وسـفك بـا
الـدمـاء واالنتـهاك بـهـدف تسـويد
صـفــحــة احلـركــة االحـتــجـاجــيـة
وتشويه سمعـتها وإلصاق التهم
بـــهــا.أدركُ حــقــيـــقــة أن احلــركــة
االحـتـجـاجـية فـي جـوهرهـا وفي
عمق مطـالبها سلـمية ومشروعة
األمــر الــذي ســيـكــون إدانــة هـذه
ـــة ونــبـــذ الـــلـــجـــوء إلى اجلـــر
الـــعـــنف إبـــرازاً لـــوعي احلـــركــة
سؤولياتها الوطنية من جهة 
حـــتى وإن كــانت مـــحــدودة جــداً
وفرديـة جداً إذْ ال ينبـغي لبعض
حاالت اجلـزع والقـنوط  أن تدفع
احلركة بـاجتاه ال يخدم تـوجهها
الـسـلــمي- الـلّـاعــنـفي كــوسـيـلـة

ـنــشــود في إلحــداث الــتــغــيــيــر ا
مـوازين الـقـوى  حـتى وإن كـانت
مـنــاورات الــطــبــقـة الــســيــاســيـة
والــقــوى اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة
الداعـمة لـهـا تريـد تـدوير الـزوايا
وااللـتـفـاف عـلى عـمـلـيـة الـتـغـيـير
احلـــقـــيـــقي الـــتـي يــطـــالـب بـــهــا

احملتجون.
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إن إدانة اللجـوء إلى العنف هدفه
األول إعــادة الـتــثــقـيـف بـأهــمــيـة
ــدنـــيــة الـــســـلــمـــيــة ــقـــاومـــة ا ا
الالعـــنــفــيـــة الــتي هـي الــطــريق
الـــصــائب لـــلــدفــاع عـن احلــقــوق
ــــــــــطــــــــــالـب فــــــــــضـالً عن أن وا
اسـتــمــرارهــا سـيــجــبــر الـطــبــقـة
احلــاكـمــة الــتــفــكـيــر  إن آجالً أو
عــــــــاجـالً أكـــــــثــــــــر من مــــــــرّة من
استـخدامه ضده احملـتج الذين
سـيـحظـون بـتـعاطف ودعم دولي
وسيزيد من تعميق وعي اجملتمع
بـأهـميـة االحتـجاج الـسلـمي وهو
سؤولية إزاء جزء من الشعـور با

مستقبل العراق.
{ باحث ومفكر عربي

والــثـقـافي فـيـمــا يـتـعـلّق بـفـرص
الـــعــــمل واخلـــدمــــات وحتـــســـ
ظــروف الـعــيش أو في جــانـبــهـا
ـــتـــعـــلـق بـــإجــراء الـــســـيـــاسي ا
إصالحــات دسـتــوريـة وقـانــونـيـة
بــــعــــد أن وصــــلـت الــــعــــمــــلــــيـــة
الـســيــاسـيــة إلى طــريق مــسـدود
وبـعـد فـشـل الـطـبـقـة الــسـيـاسـيـة
التي حكمت البالد لنحو  16عاماً
والــتي قــامت عــلى أســاس نــظـام
احملــاصــصــة الــطــائــفي- اإلثــني
ـــســــتــــنــــد إلى "الــــزبـــائــــنــــيـــة ا
ـــغــا الــســـيــاســـيـــة" وتــوزيع ا
واالمـتـيـازات تــلك الـتي تـكـرّست
مـنــذ االحـتالل األمـريــكي لـلـعـراق
في الــــعــــام  2003والــــذي وضع
ــر  في صــيــغـة نــواته  بــول بــر
مـجـلس احلـكم االنـتـقـالي وامـتدّ
إلى الـدستـور الذي أعدّ مـسوداته
ـسـاعـدة الحـقة نـوح فـيلـدمـان و
من بـيتـر غـالـبـرايت وهـو دسـتور
كوّنات التي ال تعني يقوم على ا
ســـــوى نــــــظـــــام احملـــــاصـــــصـــــة
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ـة ـكن بـأي حـال تـبـريـر جـر ال 
سـاحـة الـوثـبـة بـزعم أن الـسـلـطة
احلـاكـمة ارتـكـبت جـرائم ال حدود
لـهـا بقـتل أكـثر من  500مواطـناً
وجــرح أكـــثــرمن 20ألف عـــراقي
نــاهــيك عن اســتـمــرار اسـتــشـراء
ـالي واإلداري والـتـغوّل الـفـساد ا
عــلى الـدولـة عــبـر مـرجــعـيـات مـا
دونهـا وما قبلـها لكنـها أصبحت
مــا فــوقـــهــا إضــافــة إلى تــفــشي
ظــواهـــر الــتـــعـــصّب والــتـــطــرّف
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يـتـزامن عـيد تـأسـيس جيـشـنـا البـاسل هـذا العـام مع انـتـفاضـة أبـناء
شـعــبـنـا الـصـابـر ضـد الـفـسـاد والــظـلم واجلـور والـسـرقـات الـكـبـرى
ألمـوال الشعب وثروات الوطن وسوء اإلدارة وسوء اخلدمات والبطالة
يـلـيشـيات والـفـقر واجلـوع واألمـراض وانتـشـار اخملدرات  وسـطـوة ا
ـنـفلت وتـسـيـيس القـضـاء وعـدم احتـرام الـقـانون والـنـظام والـسالح ا
تـنفذة شـوهة الـتي أبقت عـلى األحـزاب ا وضـد العـملـية الـسيـاسيـة ا
شهد السياسي في هـيمنة على ا الـتي ترتبط بأجندات خارجية هي ا
ـاضــيـة فـدمـرت الــبالد والـعـبـاد الــعـراق طـيـلـة الــسـتـة عـشــر عـامـا ا
وأشــاعت الــفــوضى واخلــراب في كل مــكـان حــتى انــتــفض الــشـعب
ـة ومطالباُ بإصالح شروعة في احلـياة احلرة الكر مـطالباً بحـقوقه ا
ـشـوهة وإنـقـاذ البـلـد من الـهوة الـسـحيـقـة التي الـعـملـيـة الـسيـاسـية ا
أوصـله إلـيـهـا سـاسـة الـفشـل والفـسـاد و عـمالء األجـنـبي ومـحـاسـبة
ـال الـعـام ونـاهـبي ثـروات الوطـن وبائـعي أرضه الـفـاسـدين وسـراق ا
ـهـدي ومن ورائـها ومـيـاهه لـدول اجلـوار. لـقـد حـاولت حـكـومـة عـبـد ا
أحـزاب السلـطة استخـدام اجليش لقـمع االنتفـاضة الشعـبية وإحداث
شـرخ في الـعالقة بـ الـشعب واجلـيش لـيتـسنى لـهـذه احلكـومة ومن
يــدعــمـهــا ضــرب االنـتــفــاضـة ووأدهــا إلبــقـاء األوضــاع الــسـيــاســيـة
زرية على مـا هي عليه واستمرار الـية ا واالقـتصادية واالجتـماعية وا
عـمـلـيـات الـسـرقـة والـفسـاد وسـوء اإلدارة وسـوء اخلـدمـات والـتـبـعـية
سلـحة على لـلدول اإلقلـيميـة وهيـمنة  أحـزاب السلـطة وميـليشـياتهـا ا
كل شـئ في البـلـد إال ان جـيشـنـا الـباسـل أبى ان ينـجـر لـهذه الـلـعـبة
الـقذرة ولـو ان بعض الـقيـادات العـسكـرية الـتي تتـبع أحـزاب السـلطة
ـنتـفضـ السلـميـ وكمـا حصل شـاركت في ارتـكاب  جرائـم ضد ا
في مـحافظة ذي قار وهذا نعـزوه الى تصرف شخصي وعمل محدود
إال ان اغـلب القيادات الـعسكرية ووحـدات اجليش لم تشارك في قمع
ـنتـفـض وأبـناء ـنـتفـض الـسـلمـي  بل كـانت الـعالقة مـيـزة ب ا ا
اجلــيش الــغـيــارى عـلى شــعــبـهم ووطــنـهـم ال بل قـد أيــدت الـقــيـادات
ـتظاهرين السـلمي ودعت وحدات الـعسكرية الـعليا لـلجيش مطالب ا
نتفض وهذا هو عهد شعبنا بأبناء جيشنا الباسل اجلـيش حلماية ا
عـلى مـر تاريخ الـعراق احلـافل باالنـتـفاضـات والثـورات الشـعبـية. إن
سـفـر جـيـشنـا الـعـراقي الـبـطل سفـراً خـالـدا ومـشرفـاُ لـلـعـراق واألمة
ــشــهــودة تـؤكــد ذلك ومــواقــفه في كل الــعــربــيـة وصــوالته وجــوالته ا
انـتـفاضـات الـشعب الـعـراقي خيـر دلـيل على ذلك حـيث كـان له الدور
الـشـرف في كل االنـتفـاضـات الشـعـبيـة ضـد االحـتالل األجنـبي  مـنذ
آثـر والبطوالت على تـأسيسه عام  1921الى أيـامنا هذه وهـو يسطر ا
الـصعـيدين الـوطني والـقومي فـعلى الـصعـيد الـوطني  شـارك جيـشنا
الـباسل في كل االنتفاضات الوطنية ضد االحتالل البريطاني وأهمها
انــتــفــاضــة عـام  1936وحــركــة الـضــبــاط األحـرار فـي مـايس 1941 
وســانـد انـتـفـاضـة عـام  1948الــتي سـمـيت بـوثـبـة  48 والـتـي سمـيت
سـاحـة الوثـبـة باسـمـها والـتي حـدثت بعـد تـوقيع حـكـومة صـالح جـبر
مـعاهدة بـورتسمـوث مع بريطـانيا  وهي تـشبه الى حد كـبير انـتفاضة
ـدن الـعـراقـيـة  وشـاركت فـيـهـا كل تـشـرين احلـالـيـة ألنـهـا عـمت كل ا
شرائح وطبقات اجملتمع وقدم فيها الشعب العراقي عدد من الشهداء
بـينهم فـتاة بطلـة سميت شهـيدة اجلسر وتـسببت هذه االنـتفاضة  في
إسـقاط حـكومـة صالـح جبر ,كـما شـارك في انـتفـاضات أعوام 1952
شرف بتفجير ثورة  14تموز  1958التي و 1956وكـلل دوره الوطني ا
لـكي والتـبعـية لالسـتعـمار الـبريـطاني لـلعـراق وأقامت أنـهت النـظـام ا
اجلـمـهوريـة الـعراقـية  ,وفـي ذكرى تـأسيس جـيـشنـا البـاسل ال بد ان
ـر عـلى الـسـفر اخلـالـد جلـيشـنـا الـبـطل وتصـديه لـلـعـدوان اإليراني
عـــلى الــعــراق عــام  1980ودفــاعـه عن ارض الــعــراق الــطــاهــرة وعن
الـبوابـة الشرقـية لألمة الـعربـية خالل احلرب اإليـرانية_الـعراقـية التي
آثر التي أصبحت سـطر فيها أبناء جيشنـا الباسل أروع البطوالت وا
ـعـهـد والـكـلـيات ـاذج ومـواد أسـاسيـة تـدرس في ا أغـلب مـعـاركـهـا 
الـعـسـكـرية األجـنـبـيـة والعـربـيـة السـتخـدام اجلـيش الـعـراقي أسـاليب
وسـيـاقـات جـديـدة ومبـتـكـرة وتـعـتـبر هـذه احلـرب أطـول حـرب حـديـثة
اسـتـمرت  ثـمـاني سـنوات وكـلـلهـا جـيشـنـا بـالنـصـر الكـبـير في  8آب
وال ننسى دور اجليش العراقي في معارك حترير محافظاتنا , 1988
ومـدننا من قـبضة التـنظيم اإلرهـابي التكـفيري الذي تـمكن بعـد خيانة
عـدد من الـسيـاسيـ وقـادتهم الـعسـكـري الـفاسـدين والـفاشـل من
دن العراقية وارتكبت عصابات داعش احـتالل عدد من احملافظات وا
دن أبـشع اجلـرائم ضد أبـنـاء شعـبـنا من بـعـد سيـطـرتهـا عـلى هـذه ا
مـخـتلف الـقـومـيات واألديـان والـطوائف فـكـانت معـارك الـتحـريـر التي
ـشرقـة بعـد ان حاول سـاسة أعـادت جلـيش العـراق هيـبته وصـورته ا
الـفشل النيل منه وحتجيمه واحلد من أدواره الـوطنية البطولية وتمكن
جـيشـنا البـاسل بعد مـعارك ضاريـة سطـر فيهـا مقاتـلوه أروع  صور
الـبـطولـة والـفداء من حتـرير كـل محـافظـات ومـدن العـراق الـتي باعـها
الـفـاشلـون والفـاسـدون الى داعش بثـمن بـخس وفي معـارك الـتحـرير
هـذه يكون جيـشنا قد اسـتعاد هويـته احلقيقـية واستعاد ثـقته بقدراته
شرفة الـعسكرية  واسـتعاد ثقـة الشعب به واستعـاد هيبته وسمـعته ا
كـونه جيـش وطني قـوي قادر علـى حمـاية ارض الوطـن وصيانـة ترابه
والــذود عن سـيـادته وحــمـايـة شـعــبه واحلـفـاظ عـلـى أمـنه و كـرامـته .
  ونـحن نـعيـش أعيـاد جيـشـنا الـبـاسل البد مـن  التـذكـير بـادوار هذا
اجلـيش الـبـطل في مـعـارك الـعـرب الـقـومـيـة فـهي األخـرى مـحط فـخر
واعـتزاز ووسـام شرف لـهذا اجلـيش ولقـادته وضبـاطه  وجنـوده  فقد
سـطـر فيـهـا جيـشـنا الـبـاسل سفـرا خـالدا  وبـطـوالت     ال مثـيل لـها
يـتذكـرها األعـداء  قبـل األشقاء ,فـقد كـان اجليش الـعراقي فـي طلـيعة
اجلـيـوش الـتي شـاركت في احلـرب الـعـربـيـة اإلسـرائـيـلـيـة عام 1948
وكـان دوره مشـرفاُ فـيهـا وتمـكنت تـشكـيالته من استـعادة الـعديد من
ـدن الفلسطينـية التي سيطرت عليـها العصابات الصـهيونية وتمركز ا
فـيـهـا ثم سـلـمـهـا للـفـلـسـطـيـنـي ,ثـم شـارك في حـرب عام 1967عـلى
اجلـبهـة الشـرقية وقـدم العـديد من الشـهداء الـذين دافعـوا عن التراب
الــعـربي ومــا زالت أرض األردن حتـتــضن رفـات الــعـديــد من شـهـداء
اجلـيش الـعراقـي الذين اسـتـشهـدوا في تـلك احلرب وكـانت لـهم  وما
تـزال مقـبرة هـناك سـميت مـقبـرة شهـداء اجليش الـعراقي كـما شارك
الــعـراق في احلـرب الـعــربـيـة اإلسـرائــيـلـيـة الــثـالـثـة عـام  1973وعـلى
اجلـبهـت الشـرقية (األردن وسـوريا)وعـلى اجلبهـة الشـماليـة (مصر)
وابــلي اجلـيش الـعـراقـي وطـيـاروه األبـطــال بالءاً حـسـنـاً فــيـهـا وعـنـد
ــدرعــة عــلى انــدالع هـــذه احلــرب حتــركت أرتــال اجلــيـش الــعــراق ا
الـــســـرف لـــتــصـل ســـوريــا فـي أســـرع وقت وتـــشــتـــبـك مع الـــقــوات
الـصـهيـونيـة الـتي كانت عـلى مشـارف دمـشق وأبعـدتهـا عـنهـا وحمت
دمــشق من الـسـقـوط  واشـتــبك طـيـارونـا األبـطــال مع طـائـرات الـعـدو
اإلسرائيلي وأسقطوا العديد منها في سماء سوريا ومصر. وفي هذه
األيـام اخلــالـدة والـذكـرى الـعــطـرة ذكـرى تـأسـيس جــيـشـنـا الـعـراقي
قدام قـادة وضباط وضـباط صف ومراتب الـباسل نـتقدم  جلـيشنـا  ا
بـاســمي آيـات الـتـقـديـر والـعـرفـان  الــفـخـر والـعـز واالمـتـنـان وبـأزكى
الـتـحـيـات  وأجـمل األمـنـيـات في ان يـحـفـظ البـاري عـز وجـل جـيـشـنا
الـبـاسل درعـا حصـيـنا لـوطـننـا وحـاميـاُ جـسـوراً لشـعـبنـا كـما نـتـقدم
ـباركـة بأسـمى آيات الـتقـدير واالمـتنان إلبـطال االنـتفـاضة الـشعـبية ا
والـعـرفان ألنـهم أعـادوا للـشـعب ثقـته نـفسه وعـزته وكـرامتـه والرحـمة
باركة والشفاء واخلـلود لشهداء جيشنا الباسل وشـهداء االنتفاضة ا
الــعــاجل لــكل اجلــرحى ونــأمل ان يــبـقـى جـيــشــنــا الــبـاسـل احلـامي
نـتفضـ من كيـد اخلائـن واخلزي والـعار لـقتلـة أبناء ـدافع عن ا وا

شعبنا الصابر عمالء األجنبي .
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بولندا

تـــخــريـب وحــرق .مـــا حـــصل في
ســاحــة الــوثـبــة بــبــغـداد بــإلــقـاء
الـقـبض عـلى أحـد الذيـن قيل أنه
تظاهرين أطلق الرصاص عـلى ا
 وقــتــله والــتــمــثـــيل بــجــثــته في
مـشـهـد ال إنــسـاني يـثــيـر الـتـقـزّز
واالشــــمـــئــــزاز ومــــهـــمــــا كـــانت
ة ـبـررات والـدوافع فـإنهـا جـر ا
مــدانـة ومـسـتـنــكـرة وهي سـابـقـة
خــطـيــرة ال يـنــبــغي الـتــقــلـيل من
شـأنهـا وهو مـا أدركه احملتـجون
الــــذيـن ازدادوا يــــقــــظــــة إزاء أي
مـــحـــاولــــة جلـــرّهم إلـى الـــعـــنف
طلق بإعالنـهم سلمـية احلركـة با
وتـمــسـكــهم بـشــعـاراتـهــا . ولـعلّ
الـــلــجــوء إلـى الــعــنف ســـيــلــحق
ضــرراً بـالـغـاً بـحــركـة االحـتـجـاج
ويــفــقــدهــا أحـد أهم أســلــحــتــهـا
ـشروعـة; وأعـني بذلك الـوسائل ا
دنية السلمية التي استخدمتها ا
بــنـــجــاح في بـــلــورة مــطـــالــبــهــا
طـلبي الـعادلـة سواء بـجانـبهـا ا
االقـــــتــــصـــــادي واالجـــــتــــمـــــاعي

الــغـايــة شـريــفـة وعـادلــة  فال بـدّ
للوسـيلة أن تكـون كذلك وال غاية
مـشروعـة بوسـيلـة غيـر مشـروعة
قاومـة السلـمية – وحسب رائـد ا
ـهـاتـمـا غـانـدي فإن الـلّـاعـنـفـية ا
الوسـيـلـة إلى الـغايـة مـثل الـبذرة
إلى الــشـجــرة وهــمــا يـرتــبــطـان
كن فصلهما. عضوياً لدرجة ال 
وإذا كــنّـا نــعـرف الــوسـيــلـة وهي
راهـنـة ومــحـدّدة ومـعـلـومـة  فـإن
الـغايـة بعيـدة وغيـر ملـموسة بل
مــتــخــيّــلــة أحــيــانــاً األمــر الــذي
ينبـغي أن تكون الوسـيلة جزءًا ال
يــتــجــزأ من الــغــايــة ذاتـهــا وكل
تـعـارض بـيـنـهـمـا يـعـني اخلـروج
على مشروعية الغاية  وبالنسبة
لـلوضع الـعراقي سـيكـون اللـجوء
إلى الـعـنف خــروجـاً عـلى أهـداف
احلـركـة االحـتـجـاجـيـة الـسـلـمـية
باتبـاع وسائل غير مـشروعة فما
ـة أو انتـهاكاً بالك إذا كـانت جر
سافـراً حلق احلياة والـقتل خارج
الـــقـــضـــاء إضـــافـــة إلى أعـــمـــال

لـم تـــنــــزلق حــــركـــة االحــــتـــجـــاج
السـلـميـة الشـعـبيـة الـتي انطـلقت
فـي الـفــاحت من أكــتـوبــر (تــشـرين
ــاضي إلـى الــعــنف كــرد األول) ا
ا فعل ثأري أو انتقامي أو كيدي 
قــامت به الـــســلـــطــات احلـــاكــمــة
ـسلـحة ضدهـا فقد واجلـماعات ا
بــدأت ســلـــمــيـــة وحــافـــظت عــلى
ســلــمــيــتــهــا وذلك أحــد مــصـادر
شــرعـيــتـهــا وقـوتــهـا األســاسـيـة
نـاهـيك عـن كـفـالــة الـدسـتــور لـهـا
كـحق من حـقـوقـهـا الـتي تـضـمـنه
الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان. 
وسـيـكون الـتـذرّع بـفـساد الـطـبـقة
احلــاكــمــة وجلــوئــهــا إلى الــقــمع
ـــنـــفـــلـت من عـــقـــاله والـــعـــنـف ا
ضـاد غـير بالـلـجوء إلى الـعـنف ا
مـــبــرر لــهــا وحتت أي عــنــوان أو
حـجـة  ألن احلـركـة تـدرك أن مـثل
تـــلـك الـــتـــصـــرفـــات الـــســـلـــبـــيـــة
سـتـخـرجـهـا عن ســلـمـيـتـهـا الـتي
ـكن فصل حـافـظت عـليـهـا إذْ ال 
الوسـيلة عن الـغاية ومـهما كانت
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واحملـاصـصـة لذلـك االحتـجـاج هو
تـطلع الى مـستقـبل تغـيير حـقيقي
ال تــدويـر وجــوه وهـو تــعـبــيـر عن
ـسـتـقـبل افـضل ال توق الى عـشق 
مــاضى اثــول هــو مــاضي الــراهن

وما قبل الراهن .
(3)

بال شك ان الشعوب تتظاهر خوفا
ـسـتـقـبـلـيـة من ضـيـاع حـقـوقــهـا ا
فـــكــــيف  ال تـــغــــضب مـن ضـــيـــاع
حـقــوقــهـا في احلــاضـر وشــعـبــنـا
غضب وتـظاهـر واحتج من اوجاع
عاشهـا واخرى يعيـشها واخرى ال
يـريد ان يعـيشهـا .لذلك نـشدد على
الـقول ان االحتـجاج فـعل مسـتقبل
تـقـوده حـر كـة اجـتـمـاعـيـة واسـعة
تمثل العراق كل الـعراق بامتياز ..
وتـــلـك احلـــركــــة االجـــتــــمـــاعــــيـــة
اصــــبــــحـت جــــزءاً من الـــــنــــظــــام
الــســـيــاسي  ,وهي مــؤســـســة من
مــؤسـسـاته كــمـا هـو الــرأي الـعـام
(مـؤســسـة من مـؤســسـات الـنـظـام
السـياسـي ) فاحلـركة االجـتـماعـية
ـؤسسي لـلرأي الـعام هي  الـبعـد ا
عـاصر ة . في الـنـظم السـيـاسيـة ا
واحلـــكم الــصـــالح كــيـــمــا  يــكــون
صاحلا البد وان يقوم على احترام
احلـركـة االجـتــمـاعـيـة ومــطـالـبـهـا
ـؤسـسي لـلرأي يـوصـفـها الـبـعـد ا

ومــــحـــاســـبــــة فـــحـــول الــــفـــســـاد
واســــتـــــرجــــاع امـــــوال الــــشـــــعب

نهوبة. ا
(2)

عن مـاهيـة االحتـجاجـات تبـز قصة
الثـقـة بـ احلـاكم واحملـكـوم حيث
يـحكـى ان احلكـيـم الصـيـني وضع
ثـالث ركـائــز لـلــحــكم الــصـالح هي
اجلــنــد(الــقــوة) والــقــوت(الــغــذاء)
ـــتــبـــادلــة بـــ احلــاكم والــثـــقــة ا
واحملـكــوم وعــنـدمــا تــذهب الــقـوة
ويـشح الـغذاء فـان الـثـقـة لـوحـدها
ـكن ان تـكـون الـوتـد الـقـادر عـلى
بـــقــاء صــرح احلــكم صــاحلــا . الن
الـثــقـة مـثـلـهـا مـثل احلـصـان الـذي
يجـر عربة اخلـيرات لتـكون محـملة
بـالـقـوة والـغـذاء . واالحـتـجـاجـات
في الــعــراق هـي تــعــبــيــر عن عــدم
الثقة ب احلكام واحملكوم وهي
عـنى انها تـتطلع الى بـناء الثـقة 
تـتـطـلع الـى مـسـتـقـبل حـكم صـالح
ـتـنـفـذ بـيـنـمــا الـعـقل الـسـيــاسي ا
اصـــبح يــــراوح بـــ عـــقل عـــاشق
لــلــمـاضـي يـعــيش ويــعــتــاش مـنه
وعــــــــــقـل يــــــــــراوح فـي الــــــــــراهن
احملــاصـــصي الـــفـــاســد ... اي انه
ــســتــقـبل وال اصــبح عـقـل يـكــره ا
ــاضي وال يــريــد مــغـــادرة عــشق ا
ـــراوحــة بــ الـــفــســاد مـــغــادرة ا

الـعـام واإلرادة الـشـعـبـيـة وسـلـطـة
الـشــعب ... فــاألخــيـرة إي ســلــطـة
الــشــعـب ال نــتــلـــمــســهـــا فــقط في
ـنــتـخــبــة بل خـارج ـؤســســات ا ا
عنى نتـخبة ايضاً.  ؤسسات ا ا
ادق ســلــطــة الـــشــعب تــتــمــثل في
ـنـتـخـبة ـؤسـسـات الـسـياسـيـة ا ا
ـــتـــمــثل بـــاحلـــركــة وخـــارجـــهــا ا
االجـتـمــاعـيـة الـتي اصـبـحت قـنـاة
اسـاسـيـة في قـنـوات الـتـعـبـيـر عن
االرادة الــشــعــبــيــة كــمــا هــو حـال
االنتـخـابات فـكـما ان عـلى احلـركة
ـنـتـخب االجــتـمـاعـيـة ان حتــتـرم ا
عـــلى االخـــيــــر ان يـــحـــتـــرم ارادة
احلركـة االجـتـمـاعيـة النـهـا جزء ال

يتجزاء من االرادة الشعبية .
(4)

أن االحتـجاج تعـبير عن اوجاع ...
واالوجــاع في الــعــراق تــاريــخــيـة
شـامـلـة واســعـة شـكـلـت مـنـظـومـة
تـتــمـثـل بـعــنـاوين داكــنـة الــسـواد
تـوزعـت مـابـ الـعـوز الــتـشـريـعي
والـــــعــــجـــــز اخلـــــدمي والـــــعــــوق
ــؤســـســاتي والــعـــقم االنــتــاجي ا
ــــــعــــــرفـي وعــــــمى والــــــعــــــطـب ا
ــال الــعـام بـاالولــويــات وعـبـث بـا
واالمن واالمــــــان وبـــــالــــــتـــــحـــــرر

واالستقالل .
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وهـكـذا جاءت االحـتجـاجـات بحـثاً
عن ( اسـطوات) بـناة لدولـة حتمي
وطن يـتـطـلع الــيه كل مـحـتج عـلى
تـــــــلك االوجـــــــاع.. و(االســـــــطــــــة)
بــالـســيــاســة هــو رجل دولــة ابـرز

مواصفاته ان يكون:
- تكميـليا ال تصفيـريا ومصلحا ال

ازاحيا وبانيا الهادما. 
- متمتـعاً بثقافـة التنوع ال احادي

÷UO  s Š d UŽ

بغداد

الثقافة في التفكير والعمل. 
نابذة عارضة ال ا - حامال ثقافة ا
ويقبل ان يكون مـعارضاً كما يقبل

ن يعارضه. 
- مـتـمـســكـاً في الـتـفــكـيـر والـفـعل
بـثقافـة االستقـالة ال االستـطالة في

ادارة الشأن العام .
- مـتـفــاعالً ال مـنـفـعالً في تـفـكـيـره

وسلوكه مع االخر اخملتلف. 
- متجنباً العبث باالولويات.

- نـــاظــراً الـى مــذهـــبه وقــومـــيــته
وديـنه من بـوابـة الـوطن وال يـنـظر
الى الـــوطن مـن ثـــقب مـــذهـــبــة او

قوميته او دينه.
- بـاحــثـاً عن وطن بال فــسـاد وبال
مــحـاصـصــة وبال عـودة لــلـمـاضي
الـــديــكـــتـــاتــوري وبال اســـتـــقــواء

بأجنبي.
W uJŠ qOJAð

ـــكن مـن بــعـض هـــؤالء الـــبــنـــاة 
تـــشــكــيـل حــكــومـــة (نــريــد وطن )
ــطـلـوبـة شــعـبـيـاً ... ـنـشـودة وا ا
وهي حــكــومـــة عــلــيـــهــا ان تــقــدم
تعـهـدات وتـطلب ضـمـانـات ... اما

التعهدات فهي ثالثة :-
1- ان تتـعهد بانـها حكومـة مؤقتة

الدائمة.
2- ان تتعهد بوضع برنامج محدد
وموصوف وليس متغول بالوردية
ـغـادرة بـعـد اجنـاز 3- الـتـعـهـد بـا
مـهمـات بـرنـامـجهـا احملـدد وبـعدم
ــبـكـرة االشـتــراك بـاالنــتـخــابـات ا

القادمة.
امـا الــضـمــانـات الــتي يـنــبـغي ان

تطلبها فهي ثالث ايضاً :-
1- اسـتــمـرار الــتـظــاهـر الـســلـمي
ضـمن سـاحـات ومـنـصـات مـحـددة
كــضــمــانــة حــقــيــقــيــة الســتــقـواء

احلكـومـة بـالشـعب الداء مـهمـاتـها
بال خوف وال تردد.

رجـعية 2- اإلصـغاء لـتوجـيهـات ا
كـضـمـانـة السـتقـالل ووحـدة تراب
الــوطن وجتـنـب الـفــتـنــة لــتـعــزيـز
تسامح السلم األهلي والتعايش ا
بـ تــنـوعـات الــعـراق الـذي احتـد

ليتوحد ال ليتفتت. 
3- حـــصــر الــسـالح بــيـــد الــدولــة
كـضـمـانـة لـلــحـفـاظ عـلى هـيـبـتـهـا
لـــتـــكـــون مـــحـــمـــيـــة بـــشـــعـــبـــهــا
ومؤسـساتـها الـعسـكريـة واالمنـية

الوطنية فقط. 
تنفذة فأنها اما الكتل السياسية ا
بـحـاجـة الى ان تـخـرج من مـأزقـها
تمـثل بعدم قدرتهـا على التنصل ا
عن مـسـؤولــيـاتـهـا من جـهـة وعـدم
الــقــدرة عــلى الــتــســيــيــد عـلـى مـا
يــــحـــصـل من جــــهـــة اخــــرى فـــان

طلوب منها ما يأتي : ا
ـا مــطـلـوب 1- ان تــنـشــغل فـقـط 
ـطـلـوب ـا تـطـلـبه ... وا مـنـهـا ال 
ــطــالب مــنــهــا هــو االســـتــجــابــة 

الشعب. 
2- ان تـنأى  بـنفـسهـا ايجـابياً عن
الـتسيـيد او الـتصدر في احلـكومة

ؤقتة وعليها .  االنتقالية ا
3- ان تـهـتم بـاسـتـرجـاع مالذاتـها
الــقـاعــديــة الــشــعـبــيــة حتــضــيـراً

للمشاركة باالنتخابات القادمة. 
4- ان تــدرك ان مــعـطــيــات مــاقـبل
االحـتجاجـات هي ليـست معـطيات
ما بعد االحتجاجات وان ال تتوهم
أي كــتل ســيــاســيـة مــتــنــفــذة بـان
االنـتفـاضة هي شيـعيـة شيـعية بل
هي وطــنــيـة عــراقــيــة تـعــبــر عـلى
فــقــدان الـثــقــة بــ الــشــعب وبـ

تنفذة.  الكتل السياسية ا

(1)
تـــلـــخـــصت مـــعـــطـــيـــات مــا قـــبل
الـتـظـاهـرات الـشــعـبـيـة الـوطـنـيـة
الـعـراقــيـة بــصـراع وانـعــدام ثـقـة
مـتـبــادلـة بـ الــكـتل الـســيـاسـيـة
ـتنـفـذة ... اما مـعـطـيات مـا بـعد ا
الـتظـاهـرات فـقد اصـبـحت تـتـمثل
بصـراع وانـعـدام ثقـة مـتبـادلـة ما
ــتــنــفـــذة من جــهــة بــ الــكــتـل ا
ـــنــتـــفـض من جـــهــة والـــشــعـب ا
اخــرى. وهــذا يــعـــني ان الــعــراق
يقف اليوم عنـد عتبة دائرة القادم
ولم يـعـد يـراوح في مـا قـبل عـتـبة
ـنـشـود عـندمـا حـقق اول الـقـادم ا
ـتــمـثـلـة خـطـوات عــتـبـة الــقـادم ا
باستقالة احلكومة وسن تعديالت
جـديــدة عـلى قـانــون االنـتـخـابـات
الــتـشــريــعــيــة والـبــدء بــتــشــكـيل
مـفوضـية يـنبـغي ان تكـون مهـنية
وقـــــضــــــائـــــيـــــة جـــــديـــــدة الدارة
االنـتـخابـات واالتي اكـثر ومـعـلوم
يـتـمـثل بـتـشكـيل حـكـومـة مـهـمات
انـتقـاليـة مؤقتـة ينـبغي ان تـتمتع
بـــاالســتـــقـاللــيـــة عـن الــتـــدخالت
احلـزبــيـة واالقــلـيـمــيـة والــدولـيـة
وتـشـرف عــلى انـتـخـابـات مـبـكـرة
وعـــلى وضع الـــفـــعل في جـــمـــلــة
مالحـقة ومـحاسـبة ومـعاقـبة قـتلة
ـتـظـاهرين الـسـلـمـيـ ومالحـقة ا
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اكـــبـــر ســفـــارة لــهـــا في الـــعــالم
مـــســـاحــتـــهـــا بـــقـــدر مـــســـاحــة
الفاتيـكان وكلفتهـا ترليون دينار
وهي محصنـة من اسلحة الدمار
الـشـامل والـضـربـات الـتـقـلـيـديـة
وال يـــعـــرف دهـــالــــيـــزهـــا حـــتى
الراسـخ في العـلم بل ال يعرف
ـدمنـ على عنـها شـيئـا  حتى ا
زيـــارتـــهـــا من ســـاســـة الـــعــراق
الثوريون منـهم وغير الثوري 
ومـن جاء بـها وهـلل عـند غـزوها
لبلـده وتناغم معهـا عندما قدمت
لهم السلطة على طبق من (تنك)

ما الذي سيحصل بعد ذلك ?
قــاتــلـــنــا االمــريـــكــان بــعـــقــلــيــة
الـقــادسـيــة امـا الـذيـن حـاصـروا
الــســفــارة وأكــدوا اعــتــصــامــهم
حتى غـلقها وغـادروها في اليوم
الــتــالي والــذيـن تــوسل بــهم من
يـحـمل رتــبـة الـفـريق الـركن دون
ان يــسـتــمـعــوا له مــتـوقــعـ ان

منـهـا كونـها مـجـرمة ال يـفوضـنا
ان نــخـرق االتــفــاقـيــات الـدولــيـة
نــحـن والــتــحــالـف الــدولي كــون
االتــــفـــاقـــيـــة ال تــــســـمح لـــنـــا ب
((الـهـجـوم قـصفـا بـالـقـنـابل على
هدف عسكري يقع في او بالقرب
من مـنـاطق مـأهـولـة بـالـسـكان ))
وأن حـصـل فـهـو بـنـظـر الـقـانـون

ة حرب . الدولي جر
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ــعــلن حــتى اآلن ان الــواليـات وا
ـتحـدة ال تمتـلك دليال بـاتا على ا
ان حــزب الـله الــعـراق  او غــيـره
هــو وراء تــلك االعـــتــداءات عــلى
ـــصــــالح االمـــريــــكـــيـــة وأقـــول ا
ــــوجب الـــقـــانـــون اعـــتـــداءات 
الـدولي فاجلـنـدي االمريـكي نحن
من جـئــنـا به لــيـنــتـزع الــسـلــطـة
ويـعـطـيـهـا لــنـا ونـحن من طـالب
بتحالف دولي ضد داعش بقيادة
امريكا ونحن من سمح لها ببناء

تـحدة سـتنـهار حتت الـواليـات ا
ضـربـاتـهم فـأريـد ان يـسـمـعـوني
كأخ لهم ... ان السياسة هي (فن
ــمـكـن) ولــيـسـت فن احلــصـول ا
ــمــكن كـــمــا يــقــول عـــلى غــيـــر ا
الــــثــــوريــــون  وأن احلــــرب هي
((اسـتـمـرار لـلـسـيـاسـة بـوسـائل
اشـد عـنـفا)) ومن لم يـعـرف كيف
ان الـــســـيـــاســـة قـــذرة عــلـــيه ان
يـراقب الـتـلـفـاز لـيـرى مـا يـسمى
ـعـسـكرات الـنـازحـ ويـشـاهد
ـوصل وعـلـيـهم ايـضا ان دمـار ا
يعرفوا ان قابلية احلركة الهائلة
اعــطت لـلــقـوى الـكــبـرى قـابــلـيـة
هائـلة على حـشد هائل للـقطعات

بوقت محدود
قبل عـقـد من الـزمن ايـهـا االخوة
قدمت بـحـثا في الـندوة الـعـلمـية
للجيش العربي السوري .. قبلي
اكــمل بــاحث ايـــراني بــحــثه عن
فـاعل النـووي االيراني وصفق ا
له من في الـقــاعـة  وكـذلك اكـمل
بــاحـث فــلــســـطــيــني بـــحــثه عن
قضية فلسط فصفق له من في
الـقــاعـة فــبـدأت بــحـثي مــحـيــيـا
الــســيــد وزيـر الــدفــاع الــسـوري
والــسـادة الـبـاحــثـ واحلـضـور
وأردفـت بـــــــــــــأنـي ســــــــــــوف لـن
اسـتـجـدي الـتـصـفيـق منـكم ألني
ــا يـســركم ســوف لن اخــبــركم 
ألنه فـي احلــقــيــقــة ال يــوجــد مـا
ــنــظــور وكــان ــدى ا يــســر في ا
عنـوان بحثي ( انسـحاب االلوية
االمريـكية السـتة واألمن الوطني

الــعــراقي ) فــقــلت لــهم ان ذلك ال
يعـني مكـسـبا ألنـنا ال زلـنا حتت
الــــبــــنـــد الــــســــابع وأذا حــــصل
وانـتــقـلـنــا الى الـســادس فـلـيس
ـتحدة من اسهل عـلى الواليات ا
اعـــادتـــنـــا الى الـــســـابع وأنـــهــا
انـــســـحــبت الـى الــكـــويت وهــذا
يــعـني انـهـا قــادرة عـلى الـتـدخل
في الـعـراق بـسـاعـة واحـدة فـقط
بــعــد ان كــانت تــتـدخـل بـنــصف
ــكن اســنــاد عــمــلــيــة ســاعــة و
الـــتـــحـــشـــد بـــآالف الـــصـــواريخ

العابرة .
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هـذه هي امـريــكـا اضـعــفـهـا الـله
وقــوى الـشــعـوب احلــرة الـتي ال
تتـبع اال اوطانهـا وال تسترخص
دمـاءهـا اال ألوطانـهـا وال تنـحني
صـلـحة الـعـليـا لـها اال لـله ... وا
ـصـلــحـة الـوطـنــيـة ال غـيـر هي ا
وخـــصـــوصـــا في هـــذا الـــظــرف
الــعــصــيـب  فـمـن غــيــر الــعـراق
يستحق التضحيات?  فلسط ?
ـركـزيـة مـنـذ نـعـومـة قـضـيـتــنـا ا
اضــفـارنــا ? انــا واثق ان اعـداداً
مليونيـة من العراقي يحسدون
الــشـعب الــفـلـســطـيــني الـيـوم ..
يــحـسـده الـنـازحـون واخملـتـفـون
وااليـتام والـثـكالى واالرامل وكل
الــــذيـن ســــرق نـــــواب االحــــزاب
ساءلة االسالمية بالـتعاون مع ا
والــعـــدالـــة وهــيـــئـــة الــتـــقـــاعــد
تـوقـيـفاتـهم الـتـقـاعديـة وقـطـعوا
ارزاقهم وصادروا امـوالهم  كما

اني واثـق بـــــــــأن اهـــــــــلـــــــــنـــــــــا
الفلسطينـي اكثر استقرارا منا
كونـهم يعرفـون من يحتـلهم على
االقل ونــحن لــسـنــا كــذلك  كــمـا
انهم يعرفون من يحكمهم وكيف
يـحكـمهم ومـا هو بـرنامجه وأين
تذهب ميزانيته  ونحن ال نعرف
من له النـفـوذ ومن يـحتـلـنا ومن
يـتـدخل في شـؤوننـا الـداخـلـية 
هـم يــعــرفــون من يـــقــتــلــهم ومن
يــخــطــفــهم ومن يــخــفــيــهم ومن
يـقــصــيـهم ونــحن ال نــعـرف وأن
كن ان نعرف عرفنا اجلـهة فال 
من وراء تـلك اجلهـة  ستـعرفون
ان كـالمي صـــحــــيح ان فــــتـــحت
اســـرائــيـل بــاب اإلقـــامــة فـــيــهــا

للعراقي .
الـكالم يطـول ويطـول وقد يـنزلق
بـصاحـبه الى القـتل او التـغييب
خـصوصا بـعد انـتفاضـة تشرين
فــــالــــكـالم لم يــــكـن يــــرتب اثــــرا

قبلها... 
ومـلــخص الـكالم  ان نــتـقي الـله
فـي عراقـنا وشـعـبنـا اجلريح وال
جنــعل مــنه وقــودا ألحـد  (( وال
تهنوا وال حتزنوا وانتم االعلون
ان كــنـتـم مـؤمــنــ )) وأن كــنـتم
مـؤمنـ فـاعـلمـوا ان من يـنـبغي
ان يـتبع لـكم وال تتـبعـون له  هو
من تــبع لــكم يــوم حــمــلـتـم اثـقل
الــرسـاالت ونــقــــــــلـتــمــوهـا الى
الــتــرك والـــفــرس والـــروم بــحــد
الــســيف .. اال هل بــلــغت الــلــهم

فاشهد.

بـنـفـس الـيـوم الـذي اعـتـدت فـيه
ـتـحـدة عـلى سـوريـا الـواليــات ا
بــحــجــة اســتـخــدامــهــا الـسالح
الكيمياوي نشرت مقاال قلت فيه
انـــــنــــا ال يــــنـــــبــــغي ان نــــدرس
ــوضـــوع من خالل قـــربــنــا او ا
بــعــدنــا عن طــرفي الــصــراع بل
نــــــدرس مــــــا حــــــصل مـن خالل
ـبـاديء الــدولـيـة في الــتـعـامل ا
والـــــتي تـــــؤكـــــد ان الـــــواليــــات
ـتـحـدة لم تمـتـلك دلـيال قـاطـعا ا
عــلى اســـتــخــدام الــكــيــمــيــاوي
وبـالتـالي فهي حـتى ان امتـلكت
الــدلـيل دولــة مــعــتـديــة كــونــهـا
ــنــظــومـة خــرقت آلــيــات عــمل ا
الـــدولــيــة ( مـــبــاديء الـــقــانــون
الدولي) وأعـطيت مـثال وهو انه
صـحيـح ان قوى االرهـاب دمرت
ـــوصـل واالنـــبــار اهـــلـــنـــا في ا
ـئــات من وغــيــرهــا وارتــكـبـت ا
جــــــرائم احلــــــرب وأن اخلالص
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