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بغداد

احلـفـاظ  عـلى حـقـوق الـعـراقـيـ
وثـرواتـهم و سـيـادتـهم الـوطـنـيـة
وهـــيـــبــــتـــهم و بـــكـل شـــفـــافـــيـــة
وايـــجــابــيــة  وان يـــعــمل الــقــادة
والــســـيــاســـيـــ  بــنـــكــران  ذات
ومــــوضـــوعـــيــــة بـــعـــيــــدا عن كل
ـسمـيـات الـطـائـفـية الـعـنـاوين وا
ذهبية والعـنصرية ومفاسدها وا
وفـسـادهـا لـتـحـقـيق اهـدافنـا في
ـــة  حتت رايــة حــيـــاة حـــرة كــر
ـوحــد   وهي مـبـاد ال الـعــراق ا
تــــتـــحــــقق اال بــــايــــفـــاء الــــقـــادة
واثيق والسياسيـ  بالعهود وا
الــتي قــطــعـوهــا  لــلــمـتــظــاهـرين
واحملــتــجـ  والــشــعب الــعـراقي
عموما  والعـمل من من منطلقات
ــــســــؤولـــيــــة والـــعــــقـــد شـــرف ا
االجـتـمـاعـي الـذي اقـسـمـوا عـلـيه
امـام الله والـشـعب لـلـحـفـاظ على
حقـوق العراقـي وحمـاية ثروات
الـبالد االقـتـصـاديـة والـتـاريـخـيـة
ومـــدنـــيـــة الـــدولـــة  وثـــوابـــتـــهــا
الوطـنـيـة وحمـايـتهـا من الـسراق
الذين يشجعون على  فرض االمر
الـواقع على الـعراقيـ فضال عن
الـعـمل بـذلـك جـنـبـا الى جـنب مع
معـاجلـة الفـقـر والبـطـالة وايـجاد
اخلـدمــات والـقـضــاء عـلى ازمـات
الــــســـكن وهي اجنـــازات بـــامس
احلـــاجــة الى قـــادة حـــقــيـــقـــيــ
مـسـتقـلـ نـزيهـ يـعـملـون بـجد
ويفرضون هيبـة الدولة ويطبقون
االنـظـمـة والـقـوانـ بـدون خـوف
ومــحــابــاة لــطـرف عـن االخـر كي
تلوح وتـظهر بـعدها  بوادر االمن
واالســــــتــــــقـــــرار الــــــســــــيــــــاسي
واالقـــتــــصـــادي  ومــــعــــاجلـــة كل
ــلــفـات بــتــصـمــيم وبــجــديـة  و ا
ــفــسـدين مــحــاسـبــة الــســراق وا
ووضـعـهم في قـفص االتـهـام امام
الـشـعب والـعـدالـة وبـدون تـمـيـيـز
ـن يريد قلب االوضاع والتصدي 
على حـسـاب استـقـرار العـراقـي
والـسـيـادة الـوطـنـيـة واقـتـصـادنا
وثـرواتنـا وامننـا واعود لـلتـأكيد
عـلى مواقف الـقادة والـسيـاسي
الــتي مـبــعـثــهـا الــقـوة والــتـوحـد
ـتـبـادلـة الـتي يـجب ان والـثـقـة ا
تــتــجــســد وتــكــون حــاضــرة بــ
اجلــمـيع لــنــتـمــكن من الــتــصـدي
احلـقـيقي وقـطع الـطـريق على من
يـــريــــد فــــرض  ارادته عــــلــــيــــنـــا

وابتزازنا.
ـــطـــلـــوب الــــيـــوم من الـــقـــادة وا
والـسياسـي الـعمل عـلى  تمزيق
االوراق الـــتي يـــلـــوح لـــنـــا بـــهـــا
الــــبــــعـض في خــــلـق الــــفــــوضى
واالقــتـتــال واالحــتـراب الــوطـني
وعودة االرهاب والتي يخيفوننا
ويهددوننا بها على طول اخلط و
يــريـــدون من خـاللــهـــا  ســـلــبـــنــا

سيـادتنا والسـيطرة عـلى ثرواتنا
ومــصــادرة  قـــراراتــنــا وارادتــنــا

الوطنية .
ان كل هـــذه االحــداث واالســـبــاب
تـــلــزمـــنــا الـــتــمـــسك بــاحلـــقــائق
الــوطـنـيـة ووضـعـهـا عـمـلـيـا عـلى
ارض الواقع لـنتمـكن من  مغادرة
نـقـاط ضعـفـنا  الى نـقـاط التالقي
الــســيـــاســيــة االيــجـــابــيــة  وهي
كـثـيـرة والـعـمل في الـنور وحتت
الــشــمس وتــرك الــكــوالــيس ومــا
يــحــاك عـــبــرهــا من مـــخــطــطــات
وســــيــــنـــاريــــوهــــات وتـــكــــتالت
ولـتحـقيق هـكذا مـواقف سيـاسية
ووطنـية علـينا االجـادة في ادائنا
لــــلــــدور الــــوطــــني بــــعــــيــــدا عن
مـارسات واالخـطاء الـتي تلحق ا
بــنـا االضــرار وتــنـتـج لـنــا الــنـدم
ـــطـــلـــوب مــــنـــا الـــيـــوم  رفض ا
ـراد فرضـها ـبـطنـة ا الوصـاية  ا
عـــلــيــنــا و بــاالســالــيب والــطــرق
ـلـتويـة والـتـرغـيب والـتـرهيب  ا
ولــكــنــنــا فـي نــفس الــوقت نــدرك
ــاســة والــضــروريــة حـــاجــتــنــا ا
شـروعة والـطـبيـعـية في بـناء و ا
تــعـزيـز عالقــاتـنــا مع دول الـعـالم
وعــلى مــخـتــلف الــصـعــد وضـمن
مناهج واضحـة وقواسم مشتركة
 لهـذا التعاون ومع اجلـميع ولكن
دون ان تــــــــــلـــــــــــحـق االضــــــــــرار
ونحن هـنا صـاحلنـا الـوطنـيـة 

لسنا بضعفاء..
 وان ما واجهنا من فلتان امني و
كـوارث وفـوضى وقــتـتـال طـائـفي
لن يـــتـــكـــرر بــارادة الـــعـــراقـــيــ
ـا يحـاك لهم وبـوعيـهم وادراكهم 
ــطـالب من مــؤامــرات وكل هــذه ا
واالحتياجات تـتجسد في مطالب
ــتــظــاهـريـن  الـتي احملــتـجــ وا
تــــهـــــدف الى حتـــــقــــيـق الــــعــــدل
واالنــصـاف بــ الــنـاس خــاصـة
تـلك كل مستلزمات وان العراق 
االبـــداع والـــنــــهـــوض والـــبـــنـــاء
تلكه واالعمار والتجدد  وان ما 
من ثـــروات وطــــنـــيــــة وكـــفـــاءات
وامـكــانـيـات بـشـريـة تـسـاعـدنـا و

جتعلنا اقوياء .
ـظــلـمــة الـتي مـغــادرة  االنـفــاق ا
وضعنا فيها قسرا والتي ابتلعت
خـــيـــرة شــبـــابـــنـــا واراقـت دمــاء
شعبنا  لن نعـود     لها  مطلقا..
 ومـــواجــهـــة الـــتــحـــديـــات الــتي
فـرضت علـينـا  سنـتجـاوزها بكل
حـزم وصـرامـة بـأعـتـمـاد احلـوار
ـقـترن بـروح الـشـعور العـقالني ا
سؤولية  مـنطلق من احلفاظ با
ـصـلحـة الـوطنـيـة و تبـديد على ا
اخملـاوف التي يـصنـعهـا ويتـستر
ورائـهــا اعـداء الـعــراق والـغـربـاء
فـي الـــــداخـل واخلـــــارج  وبـــــات

كشوف. اليوم لعبهم على ا

ويـــــعـــــمـل عـــــلى رص صـــــفـــــوفه
واجهة اخملاطر ووضع الوطنيـة 
حـد لـهــا  والـعـمل عـلى انـهـائـهـا
والـبـدء بـبــنـاء عـمـلـيــة سـيـاسـيـة
جــديـدة مــنــطــلــقـاتــهــا الــســيـادة
الـوطـنـيـة  وحـمـايـة الـدمـقـراطـيـة
احلقـيقـيـة  وصوال لـبـناء  الـدولة
ـدنـيـة احلـديـثـة وهي الـعـراقـيـة ا
مـــطــالب عـــادلــة وهــذا يـــتــطــلب
ـطالب الـتـوجه لالستـمـاع وبدقه 
تظـاهرين والعمل على تـنفيذها ا
مـن اجل  لم الــــشـــمل وتــــوحـــيـــد
اجلهـود وعدم  بـعثـرتها  ورفض
االمالءات من كل االطراف الدوليه
 وحــتى من اقـرب االصـدقـاء  الن
ـصالح االمالءات اضـرت كـثيـرا 
الوطن ومـسـتـقـبل ابـنـاءه وغذت
عارضات و التقاطعات السلبية ا
ــــبــــررة لــــقــــيــــاداتــــهم وغــــيــــر ا
الــســيــاســيــة واالحــزاب وبــاتــوا
فــرقـاء مـتـصـارعــ مـتـخـاصـمـ

على مر الوقت.
 ان مـــــا نــــــحـــــتـــــاج لـه االن وفي
ظــروفـنـا الــوطـنـيــة الـراهـنـة هي
االسـهـامـات الــفـاعـلـة االيــجـابـيـة
الحـــــــتــــــواء االزمـــــــات وجتــــــاوز
االخــفــاقـــات واخلالفــات من اجل
االنـتـصار عـلى الـفشـل واالنتـباه
ـن يــــــــــريـــــــــــد بـث اخلـالفــــــــــات
والـنـزاعـات لـذا يـجب ان تـتوازن
افـعــال واقـوال وتـعــهـدات الـقـادة
والـسـياسـي  بـشـرط ان تنـسجم
وتــتـنــاغم هــذه االقـوال واالفــعـال
مع طـمــوحـات الـشــعب  والـنـزول
عـند رغـبـاتـة وارادته  وان تـفـعل
كل االدوار اخلـــيــــرة لـــتـــحــــقـــيق
ـصـاحلـة الـوطـنــيـة احلـقـيـقـيـة ا
وبــــخــــاصــــة  بــــعــــد ان تــــضـــرر
العـراقيـ  بسبب خالفـات القادة
والسيـاسي التي يراد تـكريسها
وتـــفـــعـــيــــلـــهـــا  في مـــا بـــيـــنـــهم
ـعــاهـدات الضــعـافــنــا وتـمــريــر ا
ـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاريـع  واالدوار وا
ـشـبـوهـة من والـسـيـنـاريـوهـات ا
اجل فرض  االمر الواقـــــع علينا.
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نــحن الـيــوم امــام مــهـام وطــنــيـة
وخــــيـــارات ومــــفـــتــــرقـــات طـــرق
حـسـاسـة غـايـة  في  الـصـعـوبـة..
واعــتـقــد انه المـجــال بـعــد الـيـوم
لبـقـاء واسـتـمـرار هـذه  اخلالفات
بـ جـمـيع الـقـادة والـسـيـاسـيـ
الـعـراقـي  من جـمـيع الـكتل وكل
ــبــاشـرة بــاتــخـاذ ــســمـيــات وا ا
الــقـرارات الــوطـنــيـة  الـتـي تـلـبي
طـــمــوحــات الـــنــاس بـــشــكل عــام
وساحات االحتـجاج والتظاهرات
بـــشــكل خــاص  وفي مـــقــدمــتــهــا
انــــتـــزاع ســـيـــادة وامن الـــعـــراق
وحتـقـيق مـصـاحلـة الـوطـنـيـة في
يدان  وهذه عوامل تساعد  في ا
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ـندسـ أو كمـا تسـميـهم احلكـومه الطـرف الثالث لقـد سمـعنا عن ا
نعم صـحيح احلـكومه تـعرفـهم جيـدا واطلـقت علـيهم الـطرف الـثالث
إنـهم مـيلـيـشـيـات احزابـهـا تـنـتهج نـفس سـلـوك جـماعـة الـسـيـكاري
الـيـهوديه وعـصـابـات طـائـفة الـزيـلـوت الـيـهـوديه فتـسـتـخـدم إسـلوب
الـطـعن بـالـسكـاكـ والـغـدرواالغـتـيـاالت واخلـطف الـذي تـسـتخـدمه
وسط التجمعات واالحتفاالت..فميليشيات الطرف الثالث اليوم التي
تنتسب لالسالم تـستخدم نـفس اإلسلوب اإلرهابي الـذي تستخدمه
عصـابات الـزيـلوت وزعـيمـها اجملـرم بـارباس أول إرهـابي على وجه
اخللـيقه والـزيلـوت تعـني حمـلة الـسكـاك التـي تنتـسب الى جـماعة
السيكاري اليهوديه التي تعني الرجل الذي يقتل باخلنجر وزعيمها
تـسلطـ وميلـيشـياتهم في عـراقنا مناحـيم بن جايـر..نفس سلـوك ا
يـرون الــبـشــر حـشــرات ال قـيـمـه لـهم وأنــهم هم االسـيــاد فـقط ومن
يـخـالـفــهم يـهـدر دمه وسـيـاتـي الـيـوم الـذي سـيـدفــعـون فـيه ثـمن مـا
اقترفـته ايديهم ..وجـماعة الـسيكـاري وعصابـات الزيلـوت عصابات
يهود مـتشدديـن وزعيمـها باربـاس ظهرت لـلوجـود بعمـليات ارهـابية
تقـتل اليـهود الـذين ال يؤيـدونهـا الى جانب مـقاومـة الرومـانيـ على
الـسـواء وانـظم لـه يـهـوذا أول خـائن غـادرعــلى االرض أحـد تالمـيـذ
ـسـيح وسـلـمه لـليـهـود مـقـابل مـبلغ من ـسـيح الـذي خان ا الـسيـد ا
سيح للدالله علـيه فاشتهر(بقبلة ال وبترك قبلة على وجه الـسيد ا ا
ـســيح ــيالدي في عــهــد الــســيــد ا يــهــوذا) بــدايـات الــقــرن االول ا
وبالتـحديـد سنة 54م كما روته لـنا الروايـات الرومـانية.والـيوم نفس
األساليب الهمجيه والوحشـيه تعلمته ميليـشيات تتبع أحزاباً تسمي
ـســلم الـذي ورد فـي الـقـران نـفــسـهــا إسالم تـتــجـاهل حتــر دم ا
ميلـيشات الـطرف الثـالث حتمل أفكـاراإلنتقـام على طريـقه عصابات
االرهاب الـيـهوديه دربـتهم مـدرسـتهم فـهـذا السـلوك الـسـايكـولوجي
واوجه التشابه ب مـيليشـيات الطرف الثـالث مع عصابات االرهاب
سيح كلها خيانه اليهوديه ال يختلفان ..فحياة يـهوذا خائن السيد ا
ـال كـمـا هـو الـيـوم في ـسـيح مـقـابل ا وغـدر وهـدرالـدم فـقـد خـان ا
عراقنا خونة الدين وميليشـياتهم يشبهون سلوك يهوذا اول ارهابي
خــائن في الــتـاريـخ حـيث عــاش يــهــوذا طـفــولــته غــارقـا في الــفــقـر
ومـشاهـد الـقـمع والـظلم كـمـا هـو حـال طفـولـة فـكـانت طفـولـة زعـماء
يـليشـيات تـشبه طـفولـة  يهوذا اخلـائن اجملرم فـكانت طـفولـته كما ا
يلـيشياة اليـوم طفوله بائـسة غرزت في وجدانه هو حال عصـابات ا
الرغبـة في ااالنتقـام والغدرفـأعادة يهـوذا إلحياء دولة بـني اسرائيل
وإنخرط في شبابة بحـركة عصيان مسلـحة كما ذكرنا انفا هي اول
ؤمن بأن عصابه ارهابية في التاريخ البشري حتت قيادة بارباس ا
هدر الدم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النصر فتحول يهوذا الى آلة
يليشيات تقتل بدم بارد  كما هو اليوم زعماء االسالم السياسي وا
ولعل مشهد القـتل يصف هذا التحول اجلـذري في شخصية يهوذا
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والـتـحـول والـنــمـو اجلـسـدي لـيـهــوذا من طـفل الى ان اصـبح رجالً
ته في مهمة جتسسية فأجبرته أن فرحل يهوذا الى القدس مع غر
يـنـخرط في احلـيـاة الـعـامـة ليـكـون أسـرة ويـنـجب أطـفاالً فـتـسـتـك
حياته لفترة لكن جذوة في التعصب والعنف تستيقظ من جديد بعد
أن  حـرق أسـرته مـن قـبل جـنــود رومـان فـالـتــحق مـرة أخـرى مع
براباس وعصابة السكاك يحاولـون ايجاد مظهر جديد للتمرد عن
طـريق الـبــحث عن شـخـصــيه كـاريـزمـاتــيه تـمـتـلك مــوهـبـة اخلـطـاب
واالقـنـاع  بــاسم الـله فـيــرحل اخلـائن يـهــوذا وهـو في األربـعـ من
عمداني الذي تعرف عمره بحثا عن هذا الشخص فالتـقى بيوحنا ا
سيح فغـير مجرى حياة االثن معا عليه ومن خالله وصل للسيد ا
سـيح فانظم الى تالمـيذه ورافقه في ومن ثم لقاء( يـهوذا) بيـسوع ا
ـسـيح لـلـثـورة والعـنف رحالته وكـان يـهـوذا اخلـائن يـدعـو الـسـيـد ا
ـسـيح يـدعـو الى تـطـهـيـر الـنـفس بـالـسالح في حـ كـان الـسـيـد  ا
باسـلوب الـسالم والدعوة اخلـطابـية الـرومانـسيـة ..ويخـاطب الناس
ستكونـون احرارا متى ماعـرفتم ان حتبوا بـعضكم بعـضا فهذا هو
ـسيح (ع)  وكذالك الـبعد االنـساني ايضا البعـد االنساني للـسيد ا
لـرســالـة مــحـمــد ص الـذي يــرفض هـدردم كــمـا ورد فـي الـقـران ..
فـاحـزاب الـيـوم الـتي تـسـمي نـفـسـهـا اسالمـيـة تـتـغـذى من االفـكـار
ــسـلـمـ اصــبح وسـيـلـة لــتـحـقـيق ـؤمـنـ ا فـهـدروا دم األحــرار وا
سلم خالف للشريعه وقرآن النصر عند ميليشيـات الطرف الثالث ا
يه ..يـطبقون نفس الـشعاراليهودي سلم خـدمة للصهيـونيه العا ا
هدر الدم هو الذي يوصل الى النصر (أما معي وأما عدوي... فاذا
تــنــتــقــدنـي انت عــدوي واذا تــؤيــدني انـت صــديــقي كــمــا هــو نــهج
اسـرائـيل وكــنـيـسـتـهــا مع دول الـعـالم )وكـذالك ايــران نـفس الـنـهج
فـالـتـشـابه فـي الـسـلـوك بـ الـكـنـيـسـة االســرائـيـلـيه والـولي الـفـقـيه
ــتــأســلــمــ وبــنــفـس ســلــوك عــصــابــات داعش وكــذالك احـــزاب ا
ـتحالـف اليوم عـلى ارض العراق والوهابـية واالخواجنـية العـربية ا
ـارســون نـفس ســلـوك عــصـابــات الـيــهـود ذات الــنـهج والــسـلـوك
االجــرامي الـدمــوي الــذي تـنــتــهـجه الــصــهـيــونـيـه وكـنــيـســتــهـا في
تعـامالتهـا الدوليه ونـفس نهج جـماعـات السـيكـاري الرجل اخلـنجر
والـزيــلـوت حـمـلــة الـسـكــاكـ الـيــهـوديه االرهـابــيه في الـقـرن االول
يـالدي فإسـتـخدمت مـيـليـشـات الطـرف الـثالث الـسـكاكـ والـغدر ا
واإلخــتــطــاف واإلغــتــيـــاالت ويالحــقــون الــثــواراالحــرار في عــمــوم
الوطن..انهـا إشارات االنـتقام تـعلمـوها من مـدرسه زيلوت الـيهوديه
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فــالـــدالالت واضــحه في نـــفس إســلــوب الـــقــمع الــذي تـــســتــخــدمه
مــيـلـيــشـيــات الـطــرف الـثـالـث وحتـالـفــاتـهــا الـشــريـره لالنــتـقـام من
الـعـراقـيـ وتــدمـيـر الـعـراق بـسـتـار وبـثــوب عـقـائـدي مـزيف يـحـمل
شعـاراسالمي ويـحمل نـفس اسـلوب الـيـهوديه الـصـهيـونـيه فاحلـقد
والـكــراهـيه واإلنـتـقــام أسـسـته هــذه جـمـاعــة الـسـيـكــاري وعـصـابـة
الزيلوت االرهابيه تنفذه في الواقع العـراقي ميليشيات بنفس النهج
والسلـوك عصابـات ميلـيشيـات جندتـها االحزاب  لـتنفـيذ مخـططات
الـغـدرالــصـهـيــوني بـعـبـائــة االسالم ومـؤامـراتــهم عـلى االسالم من
خالل صنيـعتهم مـيليـشيات الـطرف الثـالث  يستـخدمون الـسكاك
وكل انواع الـغدر والـتـرهيب لـغدراالحـرارأبنـاء مـلتـهم ودينـهم الذي
حـرم هــدر دمـهم كــتـاب الــله الـقـران وكــمـا جــنـدوا اخلــائن الـغـادر
سـيح ع لـلـيـهـود بـقبـلـة الـداللـة اخلـادعة (يـهـوذا) لتـسـلـيم الـسـيـد ا
شهوره(قبلـة يهوذا) وكما ال يفـوتنا ذكر حتالفـات اليهود والفرس ا
وغـدر نـبـو خـذ نـصـرواحـتالل بـابـل وعـمـلـيـة الـسـبي الـبـابـلي وكـمـا
جندوا ابن مرجانة ويـزيد لقتل احلس (ع) وكـما جندوا ابن ملجم
واغتـالوا عـلي بن ابي طـالب (ع ) وهو يـسـجد يـصلـي وكمـا اغتـالو
عـمـر بن اخلــطـاب وهـو واقف لـلــصالة ووووالـشـواهـد كــثـيـره الـتي
يسـردها لـنا التـاريخ..فالـيوم هـناك مـجامـيع ب االحـرار يسـمونهم
منـدس الـطـرف الثـالث الذين اسـتـخدمـوا نفس اسـالـيبـهم وتكـتيك
االرهاب اليهودي وعصابة الزيلوت وزعيمها بارباس الذي استخدم
ـظـاهـرات إخـفـاء أسـلــحـتـهم حتت ثـيــابـهم ثم يـنـدســون في زحـام ا
واالحتفاالت ويتـخذون من الزحام غطـاءً لهم ويقتلـون ويهربون أثناء
الهرج والـهلع الذي يـقع بعد هـدردم الضحـايا ليـتجنـبوا إكتـشافهم
وت هو هذا نـفس االسلوب الذي تستخدمه وتبدأ صرخات األلم وا
عـصـابـات الـيـهـود االرهـابـيـه ضـد نـفس ابـنـاء ديـنـهم ايـضـاء يـهـود
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في ظـاهـرها حـضاريـة وانـسانـية
ـــقـــراطـــيـــة ووضـــعـــهم في و د
دوائــــرهـــا الـــصـــعـــبـــة  من خالل
مـــعــــاهــــدات امــــنــــيـــة  ووثــــائق
الـصـداقة الـسـتـراتـيجـة الـطـويـلة

االمد.
الـعراقيـون  ادركوا اجلـزء الكـبير
من هـذه الــلـعــبـة  ومـخــطـطــاتـهـا
وســـيـــنـــاريــــوهـــات كل مـــاجـــرى
ويـجـري على سـاحـتـهم الـوطـنـية
من اهداف سـياسـية  واقتـصادية
و عــســـكــريـــة تـــخــدم االجـــنــدات
ـــشـــبـــوهـــة  و في مـــقـــدمـــتـــهــا ا
الــتــطــبــيع مع اســرائــيل و ســلخ
الـــعـــراق عن  امـــته الـــعــربـــيــة و
االسالمية  والـهيمـنة على ثرواته
واضعـاف دوره االقليـمي واليوم
هم في ســـاحــات االعـــتــصـــامــات
والـــتــظــاهــرات واالحـــتــجــاجــات
يــحـاولــون اخلــروج من ظــروفـهم
الـشـديـدة اخلــطـورة  الـتي دمـرت
واقـــــعــــهم  الـى فــــضـــــاء يــــؤمن
مطالـبهم  ويحـافظ على  ثرواتهم
و تـرتـيب بـيـتـهم  عـلى طـريـقتـهم
اخلـاصة ويـرفـضون بـقاء وطـنهم
مــنـــطــقــة لــصــراعــات اقــلــيــمــيــة
وداخـلـيـة واداة حملـاربـة االخـرين
ومــرتــعــا ومــســتــقــرا لالجــنــدات
واالســــتـــراجتـــيـــات الــــتـــآمـــريـــة
ــارسـة اي االجــنــبــيــة وبــدون 
نـــوع  مـن انـــواع الـــضـــغـــوطــات
عـلـيـهم  كـما تـفـعل امـريـكـا الـيوم
محاولة االمساك بشراي العراق
االمنـية والعسـكرية واالقـتصادية
والـســيـطــرة عـلــيـهـا حتـت غـطـاء
مـــكــافــحــة االرهـــاب ومــســاعــدته
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ـنــطـلــقـات الــوطـنــيـة ومن هــذه ا
يــسـتـحـضـر الــعـراقـيـون ارادتـهم
ومـــا تــمـــلــيه عـــلــيـه ضــمـــائــرهم
ومــواقـفـهم ومــبـادؤهم الــوطـنـيـة
جتاه بلدهم وشعبهم.. وهنا على
قــــادة الــــعــــراق وســـــيــــاســــيــــيه
ـطــالب الـعــراقـيـ االسـتـجــابـة 

وبـعكـس ذلك سـوف نـواجه لـعـنة
االجـــيـــال الـــقــــادمـــة والـــتـــاريخ
ـن يــقـف مع الـــشــعب ســـيــكـــتب 

عن هذا التاريخ القد واحلديث
حـــتى يـــومـــنــا هـــذا.. والـــشــعب
تحدة العراقي ضحية الواليات ا
االمـريــكـيـة قـبـل وبـعـد االحـتالل
وقـــــــد ضـــــــاق بـــــــهـم ذرعـــــــا من
ســــيـــاســـاتـــهـــا ومـن عـــمالئـــهـــا

وحواشيها. 
ـان الـعـراقي  لـذا كـان قـرار الــبـر
باخـراج القوات االجـنبيـة خطوة
ســــيـــــاديــــة حتـــــرريــــة  وقــــراءة
مـــوضــوعــيــة لـــلــواقع بــاالجتــاه
الــصــحــيح وهم جــديــرون بــهــا
وبـأنـتزاعـها من امـريـكا و من كل
من يـــريـــد مـــصـــادرة حـــريـــتـــهم
وسـيادتـهم  وامنـهم واستـقاللهم
وقـراراتـهم الـوطـنـيـة الـسـيـاديـة
وبخاصـة  بعد ان اعـلنوا احلرب
عــــلى  الــــفــــســـاد والــــفــــاســـدين
ــواقع في وطــردهم مـن جــمــيع ا
الـــدولــــة الـــعــــراقــــيـــة وجــــمـــيع
مـؤسـســاتـهـا  وصــوال لـتــحـقـيق
التغيير واالصالح اجلذري وهذا
يــتــضح ويــتــجـــســد جــلــيــا  في
مــطــالــبـات ســاحــات االعــتــصـام
والـتــظــاهــرات واالحـتــجــاجـات
وقـدمـوا من اجـل ذلك الـكـثيـر من
الـتـضـحــيـات الـتي كـانت اسـاس
انتزاع احلقوق من كل الغاشم
ـنطق يـؤكد ان والـفاسـدين الن ا
الــشـعب هـو مــصـدر الـســلـطـات
وبــالـتــالي هــو االولى بــتــحــديـد
مـصـالح الـوطن وتـغـيـراالوضـاع

في البالد .
 لقـد سعت امـريكا عـبر منـطلقات
الفوضى اخلالقة التي تؤمن بها
وتـــمـــارســــهـــا مع الـــكـــثـــيـــر من
الـــشـــعــــوب( ومـــنـــهــــا الـــشـــعب
الـعـراقي) الى اسـتـمـرار احلروب
واالضـــطــرابــات  بــكل الــوســائل
وحتت عــنــاوين مــخـتــلــفــة ومـا
يــعــانـيـه الـعــراقــيــون الــيـوم من
فساد وتراجع فـي سلمهم االهلي
شتـرك ونهب وضياع وعيشـهم ا
ثـــرواتـــهم هي بـــســبـب امــريـــكــا
ومجساتها وذيولها وباتت تعي
االن اكـــــثــــر مـن اي وقت مـــــضى
طـبــيــعــة فـهـم الـعــراقــيــ لــتـلك
السـيـاسـات االستـعـماريـة بـطرق

ـان يــتـمــسك الــعــراقـيــون وبــأ
بــحــريــة وطــنـهـم  وحق ســيـادته
وال تـــوجــد مــنـــطــقـــة رمــاديــة في
معتقدهم  وأمانهم وأرادتهم.. اما
حتـــرر وســــيـــادة او (خـــضـــوع و
انــبـطـاح) امــام  الـسـيــنـاريـوهـات
والبـرامج االمريـكيـة الـصهـيونـية
وعـمالئــهم في الــداخل واخلـارج
خاصـة بـعـد القـرار الـوطـني الذي
ـان  الـعراقـي باجالء اتخـذه الـبـر
جــمـــيع الـــقــوات االجـــنــبـــيــة عن
وفي مـقـدمتـها االراضي الـعـراقيـة
االمـريــكــيـة وهــنـا بــات الــرئـيس
االميركي دونـالد ترامب  امام ذلك
الــقـــرار مـــضــطـــربــا مـــتـــخــبـــطــا
ـــتــــنـــاقـــضـــة بـــتـــصـــريــــحـــاته ا
ــــســـتــــهــــتـــرة تــــارة مــــهـــددا وا
ـــصــــادرة امــــوال الــــعــــراق من
ـودعـة لـدى الــعـوائـد الـنـفــطـيـة  ا
الـبـنـوك االمـريـكـيـة وتـارة اخـرى
الـتـهديـد بـضـرب مـصـالح الـعراق
ومـــحــاصـــرته  بـــكل االجتـــاهــات
وبـشكل يـثيـر السـخريـة والشعب
العـراقي اليوم امـام خيار الـتحرر
الـــكـــامل او قـــبــول االســـتـــعـــمــار

والعبودية االمريكية.
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 بـعد جتربـة اكثـر من عقـيد ونيف
ـبـاشر عـلى االحـتالل االمـريـكي  ا
باشر للعراق  الجديد في وغير ا
ان نــرى ان ذلك نـــتــائج االحــتالل
كـــان جـــزءا مـن تـــاريخ امــــريـــكـــا
عروف في تعامـلها مع الشعوب ا
الـــتـي تـــخــــوض فـي بـــلــــدانــــهـــا
احلــروب حــيث االجــرام والــقــتل
والــــــعــــــدوان عــــــلـى احلــــــريـــــات
الشـخـصيـة والـعامـة واالسـتغالل
والسرقة ومصادرة احلقوق حتت
مـسمـيات كثـيرة بل والـتدخل في
ابـــسط واكــبــر االمـــور يــصل في
اغـــــلب االحــــيـــــان الى الـــــتــــدخل
بـــاالنــتــخـــابــات واالشـــراف عــلى
وضع هـــذا الـــشـــخص او ذاك في
ســــدة احلــــكـم  او غــــيــــرهــــا من
الشواهد التـأريخية كذبح الشعب
الياباني بالنقابل الذرية والشعب
الـفـيــتـنـامي بـكل انـواع االسـلـحـة
احملـرمـة دولـيــا ويـطـول احلـديث
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الـــنــفــطــيــة ولـم يــكن لــذي قــار
نصـيب معـتـد به في هذا الـشأن
وال يــــــــتـــــــنــــــــاسب مـع درجـــــــة

محروميتها.
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لــقـد طــرقـنــا جـرس اإلنــذار عـام
من غياب اخلطط لتطوير 2007
القطاع النـفطي في محافظة ذي
قار  ففي زيارتنـا للمحافظة في
نسـيان من ذلك العام لـلمشاركة
في نـدوة أقـامـهـا رجـال االعـمال
في ذي قــــار أثــــرنــــا الــــســـؤال
التـالي: اين محافـظة ذي قار من
ــتـوقـعـة في عـمـلــيـة الـتــنـمـيـة ا
الـــقـــطــــاع الـــنـــفـــطـي لـــلـــبالد?

ومحـافظـة ذي قار تـطفـو على 5
ـــئــة  مـن احــتـــيـــاط الـــنــفط بـــا
تـمثل بثالثة حقول العراقي وا
رئـــيـــســـيـــة مـــكـــتـــشـــفـــة مـــنـــذ
اضي الـسـبـيـعـنـات من الـقـرن ا
(حـــقل الـــنـــاصـــريـــة والـــغــراف
والـرافـديـن) ويـربـو احـتــيـاطـهـا
النـفطي على  7مليـار برميل من

النفط. 
وبـقي هم ذي قار يالحـقنا كـلما
الحـت في األفق فـرصــة لـتــذكـيـر
سـؤول فـفي أيار عام 2010 ا
وكـانت جهود احلـكومة مـنصبة
لتوقيع العديد من عقود اخلدمة
لــتـــطــويــر حــقــول نـــفــطــيــة في
مـحـافظـات أخـرى نـشرنـا مـقاالً
ـــواطن) بـــشـــأن في جـــريــــدة (ا
ضرورة الـتوجه لتطـوير القطاع
الـنــفـطي في ذي قــار الـتـي تـعـد
من احملـــــافــــظــــات احملــــرومــــة.
وكــررنـا دعـوتـنـا في أيـلـول عـام
والتي جاءت متزامنة مع 2013
ـرحلة األولى من انتاج افتتاح ا
حقل الغراف في ذي قار طالبنا
فـيـهــا وزارة الـنـفـط اجلـديـة في
انشـاء شركة نفط ذي قـار لتأخذ
موقعها حالها كحال احملافظات
النفـطيـة األخرى والـبدء بـخطة
واسـعة لتـطويـر حقل النـاصرية
وعـدم االكـتـفـاء بــحـقل الـغـراف.
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بغداد

لـقـد كـانت وزارة الـنـفـط حـيـنـها
شـروع تكـاملي لـتطـوير تفـكـر 
حـقل النـاصريـة وانشـاء مصفى
بطـاقة تكريـرية تقارب  300الف
بـرميل يومـيا ومحـطة كهـربائية
ـياه وتـقدمت وأخرى لـتحـلية ا
الـعـديـد من الـشـركـات األجـنـبـية
ـــاضــــيـــة طـــوال الــــســـنــــوات ا
ـشـروع لـلـتـفـاوض بـشـأن هـذا ا
ـفـاوضـات الـعـمالق وتـعـثـرت ا
بـــحـــجـــة تـــعـــقـــيـــد الـــنـــمــوذج
االقـــتــــصـــادي في حــــ كـــانت

ـفــاوضـات يــسـيـرة عــنـدمـا  ا
توقيع  15عـقد لتـطويـر احلقول
في مــخــتــلف احملــافــظــات. كـان
ـكن لـهذه احملـافـظـة احملـرومة
ان تــصـــبح احــدى احملــافــظــات
ـعـدالت ال ـنــتـجـة  الـعــراقـيـة ا
تــقل عن نــصف مــلـيــون بــرمـيل
يــــومــــيــــاً لــــو تــــوفــــرت اإلرادة
السـيـاسيـة باعـطائـها األولـوية
لـكـان الـوضع االقـتـصـادي فـيـها
ـا هو عـليه االن و لكن افضل 
تعثر لم ينل اكثر من نصيبهـا ا
تـطوير حقـل الغراف. لقـد غيبت
نهـاج التطويري احملافـظة عن ا
لـلـقطـاع الـنفـطي وبـقيت رهـيـنة
االجتهادات في القـيادة النفطية
ولم تـــلـــحق بـــاخـــواتـــهـــا مـــثل

الـبصـرة وميسـان وواسط حتى
بغـداد شملـها تطـوير حقل شرق
بغـداد و توقـيع عقـود لتـطوير
لـلــجـزء اجلــنـوبـي من احلـــــــقل
عام 2017.  بـقـيت مـحـافـظة ذي
قــار يـتــيـمــة لــيس لـهــا من كـافل
يرعى استغالل ثرواتها وتطوير
كـــوادرهــا وتـــنـــمــيـــة مـــواردهــا
لتخـفيف محرومـيتها. ونحن في
الـوقت الذي نشـير الى التـقصير
والــــقــــصــــور في رعــــايــــة هــــذه
احملـافـظــة عـلـيــنـا ان ال نـبـخس
جــهـود وزارة الــنــفط عـام 2016
في تـأسـيس شركـة نـفط ذي قار.
لكن األمور بـخواتيمهـا كما يقال
فـاحملـصــلـة في االمـر لــقـد غـابت
اإلرادة الــســيــاســيـة اجلــادة في
تـطـويـر قــطـاعـهـا االسـتـخـراجي
والــتـــحــويـــلي لـــتــقـــلـــيل درجــة
احلــرمـان في احملــافـظــة لـكن لم
تغب إرادة أبـنـائـها في مـواجـهة
ـطـالـبة بـالـتغـيـير. التـهـميش وا
امام احلـكـومـة القـادمـة ان تضع
في أولـويــاتـهـا تـطــويـر الـقـطـاع
الــنــفــطي وكــذلك الــصـنــاعي في
مـحافظـة احملروم عـلها تؤدي
جــزءاً من واجـــبــهـــا جتــاه هــذه
احملــافــظـة الــشــامـخــة بــإبـائــهـا

وأصالتها وثوريتها. 
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ـوسومـة (خارطـة احلرمان في ا
الـعـراق) ان نـسـبـة احلرمـان من
(الـــتــعــلــيم والــصــحــة والــبــنى
سـكن وموارد دخل الـتحـتيـة وا
ـــــئــــة االســـــرة) تـــــصل 50 بـــــا
وسـجـلت ذي قـار حـينـهـا نـسـبة
ـئة بطـالـة عـاليـة تـقارب  63 بـا
وتــدنــيـاً فـي الــبــنى الــتــحــتــيـة
ـئـة ـعـدالت تــزيـد عـلى 70 بــا
مقارنة مع بـاقي احملافظات وقد
أوضــــــحـت الــــــدراســــــة اعــــــلى
احملافـظـات حرمـانـاً هي ذي قار

ثنى والقادسية.  وبابل وا
لــقـد غــابت خــطط الـتــنـمــيـة عن
احملـافظـة طوال سـنوات مـا بعد
الـــتــــغـــيـــيـــر وقــــد يـــكـــون ذلك
صـحـيـحـاً في كـافـة احملـافـظات
لـــكن ذي قــار مـــورس جتــاهــهــا
تــقــصــيـــر وقــصــور. ان الــشىء
ـــكـن تـــشـــخــــيـــصه في الـــذي 
اضية مرحلة السنوات العشر ا
على مستـوى االقتصاد العراقي
هـو زيـادة اإلنــتـاج الـنــفـطي من
خـالل تـأهـيل وتـطــويـر احلـقـول
الـنفـطـيـة في وسط وجـنــــــــوب
الـعـراق وتـولت احلـكـومـة خالل
ابـرام عــــــــــامي   2010-2009 
عــــقـــود جــــوالت الــــتـــراخــــيص

الـــنــــضـــال في الـــثـــمـــانـــيـــنـــات
اضي والـتسعـينات من الـقرن ا
وتصـدرت ذي قـار قـوائم شـهداء
مـواجهـة اإلرهاب الـداعشي اذن
ليـس من الـغريـب ان نرى جتـلي
هـذا الـعـنـفـوان والـتـحـدي الـيوم
الــرمــز في ســـاحـــة احلــبـــوبي –
ــــواجــــهـــة االحــــتالل الــــديــــني 
البـريطـاني- اال امتـداداً وسيـاقاً

تأريخياً ألبناء هذه احملافظة. 
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وفي مـقابل هـذه الـروح الـثـورية
الـتي جتــذرت في أبـنـائـهـا جتـد
هـذه األرض حتـتـضن اهم روافد
الـثــقـافـة الــسـيــاسـيــة واألدبـيـة
فـــمـــنـــهـــا انـــطــلـــقـت احلـــركــات
الـــــســــيــــاســــيـــــة الــــيــــســــاريــــة
واإلسـالمــــيـــــة وفي ســـــوقــــهــــا
انتـعش االدب والشـعر وصدرت
ـاذج ال زالت خــالـدة في ذاكـرة

نطقة.  العراق وا
في هـذه احملــافـظـة الـتي تـشـابك
عـلــيـهــا تـأريـخ اإلنـســانـيــة مـنـذ
(سومر) وتشـبعت بروح الثورية
والثقـافة وحـباها الـله بثـرواتها
وطبيعتها يعشش فيها احلرمان
والـفــقـر. في عـام  2004 كــشـفت
ـــتـــحـــدة فـي دراســـتـــهـــا األ ا

لم يــشــهـد الــعــراق في تــأريـخه
ــعـاصــر حــراكـاً احــتــجـاجــيـاً ا
مضـمـخاً بـدماء مـئـات الشـهداء
واالف اجلـــــــرحى ومـالحـــــــقــــــاً
بـعـشرات االغـتـيـاالت وعمـلـيات
الحقة مثلما نراه االختطاف وا
الـــيـــوم في اغـــلب مـــحــافـــظــات
الـوسط واجلـنوب في انـتفـاضة
تـشرين. وتـصدرت مـحافـظة ذي
قــار زخـم هــذه االحـــتــجـــاجــات
ـاضـية بـإصرار طوال األشـهر ا
شــبــابـــهــا وشــيــوخـــهــا حــتى
أصبح اجلـميع يتـساءل عن سر
ـة شــبــاب ذي قــار الـتي ال عــز
تفتـر بل تتوهج مع الزمن إرادة
وحتدياً وتـقفز لتشـكل البوصلة
في احلـراك االحـتـجـاجي لـلـبـلـد

بأكمله.
لــيس غــريــبــاً عــلى أبــنــاء هـذه
احملـافـظـة الــروح الـثـوريـة ضـد
الــظــلـم فــقــد انــطــلــقت شــرارة
االنـتـفـاضــة الـشـعــــــــــــــبـانـيـة
عام 1411هـ-1991 مـنـهـا حتى
أطــلق عــلـيــهــا الـنــظــام الـبــائـد
(صـفـحـة الـغــدر واخلـيـانـة) في
ـــقــــرر الـــدراسـي (الـــثــــقـــافـــة ا
الــقــومـيــة). وكــانت (اهــوارهـا)
مــســرحــاً لــلــتــمــرد وعــمــلــيـات


