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كذبة نيسان وانطالق حمالت الدعاية االنتخابية

أنا
مع السيسي

جمعة عبد الله
ليس غريباً ان تصادف كذبة نيس���ان،
مع موعد انط�ل�اق الحمالت األعالمية
للدعاية االنتخابية للكيانات السياس���ية
بقاسم
والمرش���حين  ,ألنهما ينجمعان
ٍ
مشترك  ,هو الكذب والمزاح والضحك
على الذقون ! لذلك سنش���هد افتتاحاً
كبيراً ،لس���وق التهري���ج ،وكرنفاالت
ومهرجان���ات الوع���ود والعه���ود،
والحلف والقس���م بالدي���ن وااليمان ,
بأنهم س���يكونون شموعاً تضيء وجه
الوط���ن  ,وس���يجعلون م���ن العراق،
بلد الخير والبرك���ة والنعيم والترف ,
للشعب المحروم  ,وسيكونوا خدماً في
خدمة الشعب  ,وسيعملون المستحيل
من أجل خروج العراق منتصراً  ,نحو
االمان واالستقرار والنور .
سيشهد س���يرك المهرجين  ,مزايدات
تف���وق العقل والخي���ال ّ ,
كل هذا المكر
الش���يطاني في س���بيل س���رقة إرادة
الناخبين  ,والتش���ويه على اختياراتهم

االنتخابية  ,حتى تضيع فرصة االصالح
والتغيير  ,وليظل العراق مس���جوناً في
شرنقة المشاكل واألزمات  ,وليظل في
ُ
وضعه فيه .
المأزق الخطير الذي تم
لقد غطت الشوارع واالبنية والساحات،
بالملصق���ات االعالمي���ة ،والالفت���ات
 ,والبوس���ترات والقط���ع الدعائي���ة
األخرى  ,اضافة الى وس���ائل األعالم
ب���كل اصنافها الثالث  ( :المس���موعة
والمقروءة والمرئية )  ,وهي مدفوعة
الثم���ن بالعمل���ة الصعب���ة ،وبالدينار
والدوالر في س���بيل تنظيف الغس���يل
الوس���خ  ,وتبييض س���يرة المرشحين
بالبياض الناص���ع والباهر  ,لتجعلهم
حمامات س�ل�ام ومحبة  ,وأسود لبناء
صرح الع���راق العظيم  ,بالش���عارات
البراقة والنارية  ,بالمزايدات الرخيصة
والمبتذلة.سيظهرون بوجوه المؤمنين
الصالحين بالزه���د وااليمان  ,ونظافة
اليد والقلب ولس���ان  ,والمس���ؤولية

والش���عور الوطن���ي الناب���ض بح���ب
الشعب والوطن  ,بعدما فعلت معاولهم
التخريبي���ة  ,ف���ي هدم ص���رح الوطن
 ,وتفري���ق مكونات الش���عب  ,بالفتن
والطائفية  ,وبعدم���ا تصاعدت روائح
الفس���اد المالي والسياسي  ,بالروائح
الكريهة والعفنة  ,بعدما سرقوا ونهبوا
الب�ل�اد والعب���اد  ,واكتن���زوا االموال
بالسحت الحرام  ,بعدما حولوا العراق
الى بل���د الفس���اد والفقر واالوس���اخ
والقذارة واالمراض المزمنة  ,وبعدما
س���لبوا حق المواطن بالحياة الكريمة
والحرية واالمان واالس���تقرار  ,بعدما
حولوا القتل اليومي الى ظاهرة روتينة
 ,تعيش مع المواطن كظلّه.
س���يجد المواط���ن كل التهريج المنافق
والمتملق والسخيف والرخيص  ,وكل
الحيل الماكرة من أجل الفوز بمقعد في
البرلمان  ,وكأنهم يتصورون ويعتقدون
 ,بأن الشعب ال يملك ذاكرة حية عنهم

اشكالية املثقف العراقي
أ.د عبدالرحمن الجبوري -جوهانسبيرغ

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

– قراءة -1
اش���كالية كيف المصير من والى قراءة حرة للمثقف العراقي ،تدفعنا لنتس���ائل :كيف يتجاوز وحدته المزعومة في
تطابق���ه مع هوية ،يزعم ّأنها ثابتة ليطلقها على نفس���ه بتجريد للثقافة؟ وماهي المخارج التي تتمخض في تماثله
في رس���م موشوره في مشروعية تحدو الى اتس���اقه وإطالقه ،فيساق لمفارقات وتناقضات االضطرب عليه اكثر؟
ولماذا الس���ياق يجعلنا نفتح هذه القراءة ،ونحن في ش���فا حفرة ما لم يقله ،أو يبح به ،لكن هل البد من القول بما
آلـت (اليه)؟ تلك المدخالت ،لالشكالية والمبوبات؟
أزه���ت اش���كالية وفاقة مُربكة للتأمل عامة بوجه المثقف العراقي ،وفرضت علي���ه رصداً ملحاً ومتأنياً حثيثاً لكل
عالقات المرتقب التي ال تأتي بوضوح في النص منه واليه ،قد تتماهى وتنأى بما يستوعبها االدراك العجول ،حين
يتلظى معتقداً ،محاولة األمسك بها ،ليتلوى بمداراتها ومداركها.
ً
ً
اعتقد نفس���هّ ،
يمارس نش���اطا منتقدا ،لمش���روع ما في ذهنه،
بأنُه جز ٌء من فصيلة مف ّكري ما بعد الحداثة ،وكأنه
ُ
ينمي عن المشروع الحداثي القائم على ميتافيزيقا الذات ،كمرتكز للبرزخ ،ومصدر لمعرفته به ،وروابط عقالنيته
مجد
التي جعل لعقالنية المدخل لها ،كالتي أعلت عليه ،نزقاً من النزعة العلمية المفرطة ،والنظرة الش���املة التي ُت ّ
مثاقف���ة التناقض���ات المتضمنة لها ،نوعاً من مركزية العلة ،وانغالقاً في النس���ق ،وباتاً لها ،حين تزعم قدرته في
انغماس التفس���ير الكلّي للتاريخ والمجتمع وحرية مسك مفاتيح التكامل للحلقة المفرغة  .كما ّ
صنفُه أخرون كأحد
أباطرة لصورة المثقف الرمزي ،لثقافة الموقف ،باتجاه ما بعد البنيوية ،حين ش���كك في امكانات البنيوية ،لما بعد
التغييرات التاريخية في تنش���يط الحركات التغييرية في التصميم الصناعي-االبداعي للمعرفة في لحظة ما ،وطرح
رأيه فيها مبكراً ،مذ ّكرًا نفسه بالعقالنية التي تنتشي معرفياً ومعلوماتياً على أنها تعيش حالة انقسام بين ما تع ُد به
وبين ما أنجزتهّ ،
وأنها حيناً ،تبدأ من ابنيته المعرفية المتقادمة والمتصلة ،والتي تتلقى افتراضات سالفة بوجوده
نوع ما ،يمكن لهذه
من
بالتي���ه
وفرطت
اتجاهاتها
س���بل
وتنوعت
االوجه،
تباعدت
وان
منه
المفر
كمرك���ز إحالة
ٍ
البنية من تحقيق الداللة وتثبيتها ،لذا عنى المثقف العراقي ووعيه الثقافي ،بتهشيم البنية وتمزيق مفاتيحها ،لكي
يصب���ح مفككاً لها ،فليس ثمة ش���يء ما بقي ،ليبني عليه ،او ما ينم���ي به ،ليصنع له مركزاً ،ألن التمركز او اللب
ف���ي الجوه���ر عنده ،أصبح خارج وحدة النص ،أياً كان النص في داخلهّ ،
ألنُه يمارس هواية اللعبة المتواصلة بين
التجاذب للجوهر وتخوم مداركه الجذوبة.
ً
يبدو ان المثقف العراقي في كلتا الحالتين ،أو باالحرى في مجمل الحاالت ،بقي عصيا على التصنيف في مراس���ه
االشكالين بقي عابر سبيل طوال العقود الماضية ،يق ّدم ما لديه ،ويعود لينتظر.
ال تمتل���ك أمتعته المعرفي���ة وادواته في البحث  ،قناعة األجوبة ،أو وضوح الح���دود ،للداللة ،أو قرارة الطمأنينة
بالمدلول عليه ،أو وثوق الصيغ المعلله عن الش���يء ،أو ايديولوجية المعنى الواحد ،بل له مغامرات عتيدة مربكة
 ،ومجازفات محير ة ،تترك التس���ائل واالنتقاد والحيز والزمن لالتس���اقات العمومية ،باالجواف المعرفية المبتكرة
لالتس���اق ،تش���ير ثقافته وتومئ الى االشكاليات ،ألية مس���ألة ،وعبر طواف المعلومات واالحداث حاول تطبيقها،
طائال ،بكينونة ُت ّ
وبدءاً من هامشها ووهمها ،ظاناً أن الوهم أشد مسخاً في الغرس كحقيقة ،بل أخذ يعبر ذلكً ،
جذر
االش���ياء فيها التي يسعى اليها ،تطابقاً معها ،ومطابقاً لها تماماً ،كوجو ٍد له ،فيلتهم بااللهام .وألن التاريخ اضاف
الي���ة مفهوم «المحطة» بثقافته العمومية ،فهو في ترحال ،والتقادم مع االجيال ،دائم باالفكار والوجوه ،ال يفتىء
عب���ره أفقاً معيناً ،أو وجهة محددة ،مبتغاة التجوال والثبات هنا أو هناك ،وعدم تمكنه من الرضا على ما س���كبت
عليه االحداث اليوم ،مدارس ارثية عليه ،اسقت افكاراً وتنظيرات لما سيحاول فعله في الغد ،جاء اليها متأخراً.
بق���ي منذ حين وهم العبارة ،لتجتاز تعبير مكنوناته ،أخذت ثقافته ،تكتب بكل ما أوتيت من قدرة ،لتحس���ينها على
الدقة ،مما أضاف عليه عبئاً في تعارض كلّي مع رغبات وتوقعات واقعيته ،وحتمية تعامل معطياته ،أو ما سيزعم
المعرفة اليه على حس���اب رغبات من ينتظر منه وضوح الموق���ف اكثر ،وما قد يعني ذلك من ُه ،نزعة تمثل رغبة
الجميع عنه.
رغبات المثقف ،باتت تلك الكلمة الحية الشرهة في مكنون الضمير االنساني له ،لذلك اي حضور مزيف بالنسبة
اليه ،هي ذيك من التحديد المباشر ،وذيك من الحفاظ القاتل لثقافته .حين نتسع ونتسق مع حيوية الفكرة المبهرة
لدى المثقف العراقي التي تحوم حوله ،ونتوجس عبر سيرة مغامرة عقله ،لكي نتعرف على قلقه وما اثارته وعوده
من تناقضات وشروخات مبهمة الهيام والتستر!
لجيل
ما هي هوية التعريف للمثقف العراقي :هو معلومة فلس���فية تراكمت عبر اجيال من فكر القطيعة التي تتالى ٍ
م���ن المعرفة البرزخية والعقالنية ،و ولد لعائلة من االفكار والمدارس الفلس���فية ،لغرض أحياء المدنية لها ،منذ
المأمون او قبله ،وقضى انش���غاله بتراتبية الزمن بها لس���نوات تكوينه األولى في متمدنها الثقافي ،يقرض الشعر
واآلداب والفلسفة وينشره ويثرب فيها ،محاصد التأويل واالرتجال النظرياتي والتطبيقات الثقافية والمعرفية ،خالل
ماقد تس���مى حالياً ،سعياً بالجامعة ،كما هو في زمن» المس���تنصرية/المأمون» ،ويطالع بخالفة االحداث ،بهوية
ما ،ليجعل لمؤلفات الغزالي والفارابي وابن س���يناء وترجمات افالطون وارس���طو وووالخ محوراً عولمياً ،لثقافة
تواصلية بخطابه مع األخر المنقطع.
يم���ارس الرياض���ة او المنازعات الفكرية في مركز بن���اء محطته العلمية بالفكر ،وفلس���فة تأمل التكوين ،ويمهل
الدراسة للمف ّكرين ،مما عرضه للطرد باستمرار للصراع وما ينشره ،بتوسع في نشل الجهل والتخلف من االقوام
والجغرافية من مدارس وفقهاء وفالس���فة ،قادت القرار انذاك بتوافق م���ع صناع قادتها ،وحتى االخفاق لديه في
ً
تواصال.
امتحان االحداث ،ليس اال استمراراً للمعالجة بالثبات في المعلومات ،وإعادة قراءتها ليجعل لها
العراقي المثقف ،عاش هنا وهناك مغترباً ،بين ثقافتين متصارعتين «ثقافة -الجماعة» بالفلسفة العراقية العربية
كمنجز
األس�ل�امية ،وثقافة الزائر القادم من المتنورين ،وثقافة االقوام القادمة ،لهذا لم يس���تطع تعلم اللغة العربية
ٍ
منف���رد أس�ل�امي ،ألنه عاش وضعاً جامعاً علميا وثقافيا لالفكار كما س���ادت فيه ثقافة الكت���اب للمعرفة المتنوعة
بش���مول الحدث .ولم يتمكن من الحصول على تحديد منجزاته عراقياً ،اّإل بعد نزوح عتيد الى العالم ،فوجد ثقافته
وعلم مدارس���ه مس���بوقة ومتحدية قبله ،أمّا عن غربة المثقف العراقي خالل هذه الس���نوات ،مستذكراً ّأنُه لم يكن
بأس���تطاعه االفالت من العنف والرعب واالس���تالب ،حتى ولو كان على مسافة الفجوة السياسية والتنمية الفكرية
منهما قس���راً ..فمن واقع هذه التجربة ،يشعر بالخذالن ومش���هرة احالمه أمامه ،باتت وهماً مجحفاً في أية لحظة
يقرأها  ،او يحاول االلتفاف عليها بسيناريو بات مهمشاً ،سواء عند مغادرته الفكرة المبهرة ،أو في النص الداللي
المشتت لالحداث والترقب اليها ،و في صخب أعمال االستقطاع االجرامي والعنصرية المناطقية بالهوية والطائفية
بخير منها ،عرباً كان���وا أو اكراداً ،وحتى طائفياً ،من يومها ،عرف
ووال���خ الت���ي باتت لم ينقذ منها أحد ،او ينفذ ٍ
المثق���ف العراقي الش���عور بعدم االنتماء الى هوية مطمئنة ،أو ذاتية حمقاء ،تنقل��� ُه الحقاً الى اهتماماته ،مادامت
جذوره معلقة في الهواء.
اصبح يردد بتعبيره« :عرب/كردي،سني/ش���يعي ،جنوبي/ش���مالي/غربي /ش���رقي ،بقدر ما نسي دوره وحيويته
في المجتمع ،وآلية مهامه في احياء الوعي والس���لوك واالتجاه في البناء الصحيح ،لمس���اندة رسم الرؤيا الجديدة
للتغيير واالجيال.
أن المثقف العراقي المحلي ،والمغترب الذي رحلت به صورة المثقف العراقي في س���نون مبكرة منذ سنوات ،لكن
بقي يتجدد ويتابع جديده باالجيال عن بعد في مخاض إعادة دراس���ة ماسلف لمدده األخيرة قبل وبعد التغيير ،وان
كانت س���نوات النظام الس���ابق ،تمثل أحدى المدارس الدامية في مخياله الباطني للمواجهة والتحدي ،اّإل ان الواقع
لنص أخر مختلف االس���اليب ،بمنهج الرعب واالهم���ال والتهميش التي اندهش بالتعرف خاللها على
افرز واقعاً ٍ
ُ
وتراث نضالي ،للكثير منهم ،مما جعله يكتب ويدافع عن
فكر
ٍ
أصدق���اء وصحبة انتمائه للكثيرين ،مما يملكونه من ٍ
ثقافة العراقي بأس���م المثقف التي ضمت يس���اريين من أتباع الحزب الش���يوعي او غيرهم ،ليحصل على شهادتي
الوالء في الفلس���فة التراكمية والتعريفية للبلد ،وتثاقف مجمعه االستشراقي مع الغربي ألجل صنع محلية مختلفه
ال تنتمي لتراث وثقافة لها جذر بالتغيير العالمي لألنس���ان منذ آم ٍد بعيد ،وتلك شهادة حالية في االثنولوجيا الدينية
والقومي���ة وووالخ ،اضافة الى مصطلحات االس���تالب والتهميش في وهم االيديولوجي���ا المنمقة بالجهاد والكفاح
حول مش���كلة تطور وتنوع وتنميق في فلس���فة العنف ،ومن هنا أخذ الموقف للمثقف العراقي يعمل بعد تخريجات
نتف مبعثره.
وتنظيرات هابطة ،بتدريس فلسفة التهميش بين االقليات واالثنيات ،وتجزأ ثقافة المثقف الى ٍ
يتبع

 ,او ان ذاكرة الش���عب مصابة بمرض
النس���يان  ،أنه���م في اربع���ة اعوام،
وبعضهم اكثر من ذلك بنس���بة الضعف
 ,كان يس���ودهم النش���اط والمثابرة ,
لخدمة مصالحهم وامتيازاتهم السخية
والباذخة في التش���ريعات القانونية ,
بش���كل س���ريع ،والتواجد المكثف في
ٍ
أما التش���ريعات التي تخدم
البرلمان ّ .
الش���عب والوطن  ,فأن مكانها الرفوف
المنسية  ,والغياب الكبير المستمر في
قبة البرلمان  ,ونجحوا بجدارة ومهارة
عالية ف���ي تحويل البرلمان الى وكالة
تجارية ،وسمسرة لكسب االموال .
جعلوا كل ايامهم الس���نوية تعيش في
كذبة نيس���ان ،لذلك على الناخب ان ال
ينخدع باقوالهم المعس���ولة ،ويصدق
بوعوده���م الوهمية التي س���رعان ما
تتبخر ،وتذهب ادراج الرياح  ,س���اعة
اغالق صناديق االقتراع  ,ان المواطن
ً
س���يرتكب خطئاً فادحاً
وقاتال  ,بضياع

ال نهضة
بدون ثقافة
ما هي الفروق المميزة بين ش����عب وشعب في مضمار
التقدم والرقي واالكتفاء الذاتي لتخطيط المستوى العام
؟ الجواب على ذلك ال يحتاج الى عناء ،فبصرف النظر
عن سائر العوامل التي تتنازع حياة الناس في المجالين
السياسي واالقتصادي ،فتدفعها الى االمام ،او تجذبها
الى الخلف  ,فأن هناك قاس����ماً مشتركاً ،أعظم ،يوضح
الجوهر البس����يط الثمين ،لواقع تلك الفروق المميزة ,
وهو مقدار ما يتمتع به شعب ما من ثقافة صحيحة في
وجهيها العام والخاص .الفرق بين شعب متعلم بصير،
ملكت ثقافت����ه ادوات التفوق والغلبة ،وش����عب جاهل
ضرير ،ال حول له م����ن ثقافة منظمة او بصيرة نامية
واعية ،هو الس��ل�اح األول من اسلحة التطرف! أيمكن
أن يتمتع شعب ناقص الثقافة بما يتمتع به شعب كامل
الثقافة؟ ثم ما الذي دفع الشعوب المغلوبة على أمرها،
وما يزال يدفعه����ا الى الثورة في وجوه ح ّكامها ؟ من
اي����ن نبتت بذور تلك الثورة ؟ أمن معين الجهل ؟ أمن
م����راس العماية والظالم ؟ كال  ...أذن هنا تكمن القيمة
الكبرى لتثقيف الش����عب ،كي يبص����ر واقعه  ,ويتمرد
على كيانه  ,وينس����ج تاريخه  ,ويضمن األمن والسالم
والنمو لكافة طاقاته وسائر قدراته .أن الف صيحة من
صيحات االصالح تظل ص����دى ضائعاً ،ووهماً خادعاً،
���وس فتحت المعرفة
ما لم تهب����ط واحدة منها على نف� ٍ

ايفان علي عثمان الزيباري
فرصة االص�ل�اح والتغيير  ,ان صدق
بهم  ,حتى يستمرون في لصوصيتهم
لس���رقة خيرات واموال الشعب  ,انها
فرصة ثمينة السقاطهم في االنتخابات
 ,وانتخاب االصلح الذي يملك الشعور
والحس والوطن���ي والنزاهة والكفاءة
والحرص على الع���راق  ,والعمل من
أجل خدمة الشعب .
يجب ان يكون يوم االنتخاب  ,س���اعة
الحس���م والحس���اب والعقاب للفاسدين
الذين كفروا بالعراق  ,يجب ان تتحول
ع���رس عراقي
نتائ���ج االنتخابات الى
ٍ
حقيقي  ,ان مصير الوطن في يد الناخب
العراقي  ,ومن أج���ل تحويل البرلمان
الى وجه حقيقي لبناء العراق الجديد.

شاكر عبد موسى الساعدي
ابصارها ,
وعقول أضاءت الثقافة بصائرها ،فتتالقح بها وتتفاعل
معه����ا  ,ثم تأتي أُكلها ناضجاً س����ائغاً في رجع الصدى
واس����تجابة النداء  ,ونحن هنا ف����ي هذا الوطن العربي
الكبير  ,في أشد الحاجة الى الوان ممنهجة من التثقيف
الع����ام ،تختلف ع����ن المناهج التعليمي����ة في المدارس
والجامعات  ,ترس����م طريقاً قويماً سليماً
لتثقيف شعبي
ٍ
عام.
ف����إالم في البي����ت  ,والتاجر في الس����وق  ,والبائع في
الحانوت  ,والعامل ف����ي المعمل  ,والفالح في الحقل ,
والمزارع في القرية ..
هؤالء جميع����اً في حاجة الى تثقي����ف عملي ممنهج،
يرفع مس����تواهم الفكري الى مرتبة القدرة على تكوين
مجتم����ع صالح  ,س����يّما بعد ان اخ����ذت األمّية تنكمش
بشكل ملموس ،بفضل
وطأتها في اوساطنا الش����عبية،
ٍ
الجامع����ات والمعاهد الحكومية واألهلية ،و التعليم عن
بعد ،والث����ورة المعلوماتية عب����ر االنترنت ،ومواقعه
االجتماعية  ,وكما قال  -كونفوسيشيوس  ( -إذا عرف
االنس����ان في الصباح طريق الحياة المستقيمة  ,ال يندم
وال يأسف إذا مات في المساء ).

الموازنة غير متوازنة
كل ش���يء يتب���ع إلرادات
السياس���يين و مصالحه���م و
رغباتهم ،وتنافسهم على الكعكة
الت���ي ال تهمنا بش���يء ،ألننا ال
نهت���م اال بالخب���ز و الصمون !
ولكن يجب ان ال يصل التنافس،
ليدوس السياسيون قوت الناس
 ,فأرزاق المواطنين غير قابلة
للعض و النهش و الجر و العر
!فمن يعرقل إقرار الموازنة في
البرلمان ؟ ليتخلى عن أدعائه ّأنُه
يهمه مصلحة المواطن العراقي
ّ ,
ألنُه يحارب الناس بأرزاقهم،
مش���روع متوقف ؟ و
من
فك���م
ٍ
كم من رواتب زياداتها منتظرة
رحم���ة السياس���يين؟ و كم من

كاس���ب ،جلس ف���ي بيته و هو
ٍ
يعي���ش و عائلته عل���ى هذا و
ذاك ؟ و ك���م و كم و كم ؟ فقطع
االعناق و ال قط���ع االرزاق يا
ممثل���ي الش���عب .أثبتت عملية
الق���راءة االول���ى للموازنة في
مجلس الن���واب ،بغياب بعض
الكت���ل ( الكبيرة ) ،أن االئتالف
أمر
الوطني ل���و أجتمع عل���ى ٍ
ممكن أن يمرر ف���ي البرلمان،
فه���م الكتلة االكب���ر ،ولوحدهم
ممكن أن يحصلوا على االغلبية
البس���يطة ،وعلي���ه ممك���ن أن
يمرروا أي ق���رار أو قانون ..
لو أجتمع���وا .مقتل االعالمي و
االستاذ الجامعي ( المدني ) د .
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علي فاهم

محمد بديوي على يد مجموعة
من العس���كريين ف���ي الحرس
الرئاس���ي الذي يقوم بحراس���ة
القص���ر الجمه���وري (الخالي
) ،و الخ���اوي ،كان خوفاً منه
أن يقوم بعملي���ة أغتيال رئيس
جمهوري���ة العراق ،بواس���طة
س���يارته المفخخ���ة بمجموعة
من االقالم و كام���رة و أوراق
كثي���رة !! ف���ي القم���ة العربية
األخي���رة ف���ي الكوي���ت ،كان
رؤوس���اء ال���دول و ملوكهم و
قادتهم حاضرون ،أو أرس���لوا
من ينوب عنه���م ،اّإل(العراق)
رئيس��� ُه مجهول المصير ،حاله
حال نفط كردستان  ,هدد السيد

مس���عود البرزاني ،رئيس أقليم
بأنُه س���يعلن أمراً
كوردس���تان ّ
مهماً ف���ي االي���ام القادمة ،إذا
إستمر الوضع كما هو عليه فيما
يخص الموازنة ،وباقي األمور
العالق���ة بين المركز واالقليم !!
أدع���و اهلل أن يكون مُقدماً على
ما أفكر به  ..و دمتم سالمين.

الحضارة انجبت الكثير من العظماء ،امثال
الثائ����ر العالمي ،ارنيس����تو تش����ي جيفارا،
والمفكر االسطورة ،كارل ماركس ،وصانع
هوية الش����عب المصري ،انور الس����ادات،
والمناض����ل الخالد ،ياس����ر عرفات ،وحامل
لواء الحرية ،نيلس����ون ماندي��ل�ا ،والزعيم
الروح����ي للثوار ،معمر القذافي الذين كتبوا
سطوراً من ذهب في صفحات التاريخ ،والتي
اصبحت ش����رائع وقوانين تضع الش����عوب
والمجتمعات في المسار الصحيح،لكي تصل
الحضارة البشرية الى قمة االبداع في كافة
المجاالت ولك����ن من يتابع االح����داث التي
تجري على الساحة المصرية ،سيرى بزوغ
فج����ر جديد لرجل اس����تثنائي ،إع����اد احياء
القيم والمبادىء االنسانية من جديد للشعب
المصري ال����ذي قام بمعج����زة عندما اطاح
بنظام االخ����وان .فالش����باب المصري اعاد
صناع����ة المجد والكرامة م����ن جديد حينما
أعلن التمرد والثورة ضد من ارادوا استعباد
حضارة مصر العظيمة ،فظهر  ،عبد الفتاح
السيسي الذي استأصل الظلم والطغيان من
جس����د المصريين ،فلقد كان األب والصديق
والثائ����ر ،لكافة مكونات واطياف الش����عب
المصري ،فعقليته العس����كرية والسياس����ية
الجبارة،جعلت� ُ
���ه ملكاً في قل����وب الجماهير
الثائ����رة فمنذ الوهل����ة األولى لظهوره على
الساحة المصريةقامبحكمة شديدة وفلسفة
انس����انية صائب����ة بقلب موازي����ن األمور،
رأس����اً على عقب ،فهو ال����ذي وقف بجانب
المصريي����ن ف����ي حربه����م وثورته����م ضد
األخوان ،ورموزها المس����تبدة ،وهو الذي
جم����ع المصريين تحت مظلة الش����رعية ..
المؤسس����ة العس����كرية المصرية التي تمثل
كيان الدولة المصرية.اعاد العزة والكرامة
والمج����د للمصريين ،فمص����ر حاضنة لكل
ش����يء ،بدءاً بالفنون والمعرف����ة والثقافة،
نهاي����ة بوضع مفاهيم وقي����م جديدة للثورة
المثالي����ة ،والمتمي����زة ف����ي كاف����ة اركانها
وزواياها .المشير عبدالفتاح السيسي اعاد
تكوين سيناريو انتصارات اكتوبر ،1973
ولك����ن بحلة جدي����دة يلفها طابع انس����اني
وث����وري ،الهدف منه اعالء ش����أن الهوية
والمواطنة والتضحية في سبيل الوطن ،لذا
يس����تحق وبكل جدارة ان يكون هذا الرجل
رمزاً عالمياً ،لكل ش����عوب االرض ،وليس
فقط رمزاً ش����عبياً للمصريي����ن ،فهو مفتاح
لغز الثورة المصرية  ،وهو الذي اعاد كفة
الميزان لصالح األنس����انية والبشرية ،فهذا
الرجل االستثنائي صنع من المستحيل ثورة
اس����تثنائية تحدث كل الف سنة ،ومن حسن
حظ احفاد الفراعنة  ،ان الثورة حصلت في
بلدهم ،وهم الذين صنعوها ،وهذا الرجل هو
من اعاد ترتيب اوراق هذه الثورة العظيمة
تدرس لألجيال القادمة ،فهي
التي يجب ان ّ
ثورة مثقفة ناضجة عفوية أنس����انية،جعلت
الحضارة والتاريخ يفتح ابوابه ،لكي تحتفل
بأنجازات هذا الش����عب ،والمشير عبدالفتاح
السيسي الذي جعل من المؤسسة العسكرية
المصري����ة ،القبض����ة الفوالذي����ة للش����عب
المصري في ثورته ضد الظلم والطغيان.

أنتفاضة
اذار والحلم بالتغيير
يعتب���ر الح���راك الش���عبي ،هو خط
الشروع ألي تجمع انساني ،يسعى
الى التغيي���ر ،بغض النظر عن نوع
وماهية هذا الحراك واالساليب التي
ينتهجها الش���عب ،الحداث صيرورة
جديدة ،لواقعه الذي يعيشه  ،وكذلك
ه���و نقطة تحول تعم���ل على تغيير
مسار التاريخ ،سلباً او إيجاباً ،تبعاً
للظروف السياس���ية واالقتصادية
واالجتماعي���ة الت���ي س���ترافق هذا
الحراك الجماهي���ري ،ويتبلور هذا
الحراك عل���ى ارض الواقع ،بصيغة
انتفاضات ش���عبية ،تتعدد أس���بابها
ودوافعه���ا ،تبع���اً لخصوصي���ة كل
بلد ،وطبيع���ة منظومته االجتماعية
 ،وموقعه في الخارطة السياس���ية
واالقتصادية العالمي���ة  ،فقد تكون
هذه االس���باب آنيّة مرحلية ،ناتجة
ع���ن حالة تذم���ر ش���عبي لقرارات
حكومي���ة أس���تثنائية مجحفة بحق
شعوبها ،قد تعمل على سلبها ،بعضاً
من حرياتها او تس���بب غالءاً جزئياً
في المعيش���ة ،وغالباً ما تعالج مثل
هذه االسباب ،مما يؤدي الى انتهائها
ف���ي مراحلها األول���ى ،او قد تكون
االس���باب ناتجة من عملية تراكمية
لك���م هائل من المش���اكل واألزمات
ٍ
الت���ي تعانيها المجتمع���ات ،وتكون

لغضب
االنتفاضة ص���ورة وتجلي،
ٍ
جماهيري ،وثورة لبركان ظل راقداً
لزمن طويل تح���ت الرماد ،ينتظر
ٍ
الفرص���ة المالئم���ة لالفصاح عن
نفس���ه ،وغالباً ،ماتتحول مثل هذه
االنتفاضات ذات االسباب التراكمية
الى ثورات بالمعن���ى الحقيقي لها،
اذا ما توف���رت لها مقومات الثورة،
كما حدث في الثورة الفرنس���ية عام
 1789والثورة البلشفية الروسية
عام  ، 1917والثورة الكوبية عام
، 1959والث���ورات التي حدثت في
المعسكر الشرقي ،بعد انهيار االتحاد
الس���وفيتي ع���ام ، 1991والت���ي
انتفضت فيها ش���عوب هذه البلدان
على حكوماتها الظالمة ،والتي قبعت
تحت حكمها لعقو ٍد طويلة.
العراق الذي عاش تحت وطأة الظلم
والحروب العبثية ،وكبت الحريات،
ومص���ادرة الرأي وتكمي���م االفواه،
طيلة حكم البع���ث منذ عام 1968
 ،وبالخص���وص الفترة التي أعقبت
انقالب  ،1979حي���ث حدث داخل
حزب البعث نفس���ه ،وإزاحة احمد
حس���ن البك���ر عن الس���لطة ،وعن
دوره القي���ادي في الحزب ،وظهور
صدام حسين ،كقائ ٍد اوحد لكل شيء
في س���ماء وارض العراق ،وتسلط

احمد الخزاعي
حكم العشيرة ،ومن ثم حكم األسرة
الواح���دة على مق ّدرات ه���ذا البلد،
الغن���ي بكل ش���يء .عنده���ا ارتبط
مصي���ر الش���عب العراقي بأس���ره،
بمزاجي���ة وميول وتوجه���ات هذا
حروب عبثية،
الشخص ،فأدخله في
ٍ
ً
خرج منها مهزوم���ا باعترافه هو،
ولم يجني منها الش���عب غير الموت
وفقدان االحبة وه���در ثرواته ،كما
حصل في ح���رب الخلي���ج األولى،
والت���ي انتهت بعد مخ���اض طويل
دام لثم���ان س���نوات ،خ���رج منها
العراق منهكاً اجتماعياً ،واقتصادياً،
وعس���كرياً ،ث ّم مالبث ان ادخله في
ح���رب أخرى عند احتالل���ه للجارة
ٍ
الكويت عام . 1990
كان���ت القش���ة الت���ي قصمت ظهر
البعير ،فبعد ستة اشهر من االحتالل،
اجبر على الخ���روج ،وتكبد الجيش
العراقي ،خس���ائر فادحة في ساحة
القت���ل التي أعدتها ق���وات التحالف
الغرب���ي له ف���ي منطق���ة المطالع،
جن���وب العراق  ،مما خلق حالة من
االنكسار والتذمر في صفوف الجيش
والشعب ،فحدثت االنتفاضة ،وكانت
ش���رارتها ،إط�ل�اق بع���ض الجنود
العراقيين المنس���حبين من الكويت،
الن���ار على تماثيل وص���ور صدام،

عند دخولهم مدينة البصرة ،وبذلك
كس���روا حاجز الخوف الذي ش���يّدُه
النظ���ام على مدى عقود ،بمنظومته
األمني���ة القمعية التي كممت االفواه
وصادرت الحريات،فش���جعت ابناء
الش���عب على النزول الى الشوارع،
والمطالبة بأسقاط النظام الذي كان
سبباً لكل هذه الهزائم والمآسي التي
حلّت ب���ه ،ثم مالبثت ان تحولت الى
أنتفاض���ة عارمة أنتش���رت كالنار
في الهش���يم بين محافظات الوسط
والجن���وب ،لتش���مل اربعة عش���ر
محافظة م���ن ضمنه���ا المحافظات
الشمالية ،وسيطر الثوار على كل تلك
المحافظات،وأندح���ر النظام،وانكفأ
على نفسه،لكن غياب التنظيم وقلّة
التسليح لدى الثوار ،وغياب اإلرادة
االقليمية والدولية بالتغيير ،ادى الى
أستعادة النظام للمبادرة مرة أخرى،
وتمكن من إعادة ترتيب صفوفه بعد
ان م���ارس عهره في خيمة صفوان
 ،وأعطى كل ش���يء لدول التحالف
الغرب���ي ،وبالخص���وص أمري���كا
 ،ليتف���رغ الجه���اض االنتفاض���ة،
بمبارك���ة عربية امريكي���ة ،بعد أن
أوهم النظام المحيط العربي والدول
الغربية  ،ب���أن االنتفاضة هي ذات
طاب���ع طائفي،ومدفوع���ة وموجهة

من خل���ف الحدود ،فقام���ت قوات
التحال���ف الغرب���ي بس���حب قواتها
وترك
من مدن الع���راق الجنوبيةِ ،
الب���اب مفتوح���اً عل���ى مصراعيه
لفل���ول النظام ،بممارس���ة ابش���ع
اس���اليب القتل والتنكيل ،بحق ابناء
المحافظات المنتفضة ،حتى وصلت
ال���ى اس���تهداف المراقد المقدس���ة
في كربالء ،وقام���ت قواته ،بتنفيذ
حم�ل�ات اع���دام جماعي���ة ،تمثلت
بجريم���ة المقاب���ر الجماعية التي
راح ضحيتها اكثر من ثالثمائة الف
عراقي من رجال وش���يوخ واطفال
وحول ه���ذه المحافظات
ونس���اءّ ،
الى س���جون كبيرة يوشحها الموت
والخوف والجوع والحرمان ،وبذلك
قضى هذا النظام الدموي الذي وسم
تاريخه بال���دم والحروب على الحلم
العراقي ان���ذاك بالتغيير والخالص،
وكان ألنتفاض���ة آذار المبارك���ة ان
تحق���ق مبتغاها  ،وألصب���ح التغيير
عراقي���اً محضاً ،وبس���واعد وإرادة
ابنائه ،لوال تآمر االستكبار العالمي
عليها  ،لكنه���ا بالرغم من كل ذلك
س���تبقى عالمة مضيئة ف���ي جبين
الع���راق ،تنهل منه���ا االجيال العبر
وال���دروس ،ومعان���ي التضحي���ة
والفداء من أجل العراق.

