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راضي المترفي
ٌ
احاديث على مس����توى ضيق
تدور هذه األيام
ج ّدًا في اروقة الحزب الحاكم عن ترتيب غربلة
في نقابة الصحفيين ،واتخ����ا ِذ ع ّدة اجراءات،
تفرضه����ا المرحلة والضرورةُ ،
تتمثل في إبعاد
النقي����ب الحالي  ،بعد افتض����اح قضية تقاضيه
ً
موقع لم يش����غله طيلة الس����نوات
راتبا ع����ن ٍ
الماضية في وزارة الثقافة..
هو وبع����ض اعضاء مجلس النقابة الحالي من
دون دوام ( فضائي ) -حس����ب المصطلح الذي
استخدم مع وصول رئيس الحكومة الحالي عن
الموظفين الوهميين ،ويتمخض االجراء المزمع
القيام به في األيام القادمة ،حس����ب التسريبات
���ر واحد ،أولها
عن ضرب ع ّدة عصافير بحج� ٍ
التخل����ص من النقيب الحال����ي ،ارضاءاً لبعض
الجه����ات الناقمة عليه ،واس����تجابة لالتهامات
الموجهة له م����ن الصحفيين ،وجهات حكومية
تطالب باس����ترجاع الرواتب التي تقاضاها من
ُ
وزارة الثقاف����ة ،بعدما اصبح يحس����ب ضمن (
الفضائيين ) ،ومحاولة السكات الضجة المثارة
من خصومه في قضية انتمائه للنظام السابق،
وارتباطه بحزب الس����لطة آن����ذاك والعصفور
ُ
يتمثل بالس����عي للس����يطرة على نقابة
الثاني،

الصحفيي����ن ،ومنصب النقيب فيه����ا تحديداً ،
اس����تعداداً لمرحل����ة قادمة ،تتمث� ُ
���ل في حاجة
الح����زب لمراكز قوى مؤثرة ف����ي صراعه مع
التحال����ف الوطن����ي وخصوماته م����ع األحزاب
األخ����رى ،والعصف����ور الثالث ،إيج����اد موقع
للشبوط الذي اُقصي من موقعه مؤخراً ،تجنباً
لعودته له مرة أخرى،
ُ
مرغوب فيه ،حتى من بعض
حيث اصبح غير
ٍ
اعضاء حزبه  ,وت����دور االحاديث في االروقة
المذكورة عن امكاني����ة اجراء انتخابات لنقابة
الصحفيين خالل الشهرين القادمين ،مع ضمان
فوز الشبوط فيها ،بمركز النقيب مع االصرار
على تكثيف الجهود ،ودفع النقيب الحالي متهماً
بتهم تتعلق بفسا ٍد إداري
الى س����احة القضاءٍ ،
وس����وء اس����تغالل المال العام ،واختفاء مبالغ
خ��ل�ال الفترة التي عمل فيه����ا النقيب الحالي (
أميناً للس����ر ) ونقيباً لدورتين ،ومن المحتمل
أن تش����هد األي����ام القليلة القادمة ،تس����ريبات
من االروق����ة المذكورة عبر وس����ائل إعالمية
وش����خصيات معروفة ،لتهيئة االجواء ،لتقبل
ُ
ويحمل
سيفرح به قوم،
هذا الحدث المثير الذي
ُ
بين طياته حزناً وخوفاً وألماً آلخرين .
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املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

يُع���د وجود التعددية الحزبي���ة ،إحدى متالزمات
الديموقراطي���ات المعاصرة في وجهها الليبرالي
الس���ائد الي���وم ،حتى قي���ل( :ال ديموقراطية بال
أحزاب ،فاألح���زاب عم���اد الديموقراطيةّ ،
وإن
العداء لها يخفي ِعداءاً للديمقراطية).
مثلم���ا يُعد موض���وع تش���ريع القوانين من أهم
ضوابط العمل السياسي في الدول الديموقراطية،
إذ يكون التش���ريع س���ابقاً للعم���ل ،وهكذا فإن
عمل ما ،يفترض أن يتم مس���بقاً بوجود
مزاولة ٍ
قانون مُش���رّع ،وضوابط وتعليمات تنظم ُه ،وال
يش���ذ عن هذا السياق ،نشاط األحزاب السياسية
التي يفترض أن يحدد مزاولتها قانون األحزاب،
وما يحمل ُه من تفاصيل تنظيمية ،وبطبيعة الحال،
فإن األمر في العراق جاء معكوس���اً أيضاً ضمن
إطار االس���تثنائيات والتناقض���ات التي ُ
تعمل بها
الدولة العراقية المعاصرة ،فجرى عمل األحزاب
السياسية في العراق منذ عام  ..2005في حين
لم يُش���رّع قانون األحزاب السياس���ية حتى العام
 ،2015وفي خضم ذلك ،جرى الحديث عن تشريع
لقانون األحزاب السياس���ية ف���ي العراق ،وأخذ
حيزاً واسعاً من النقاش بين األوساط األكاديمية
والسياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني،
وفي ظل أجواء تتناس���ب ومعايير حرية التعبير
عن الرأي في الديموقراطيات المعاصرة ،ليتبلور
بصيغت���ه النهائية التي يفترض أن تتناس���ب مع
معايي���ر الديموقراطي���ة ف���ي العال���م المعاصر،
وطبيعة التحول الديمقراطي في العراق ،وأخيراً
ظهرت مس���ودة المشروع في العام  ،2011بيد
أن تلك المسودة لم ت َر النور حتى انقضاء الدورة
ألسباب ع ّدة ،أجمع البعض
النيابية عام ،2014
ٍ
على أن أبرزها هو عدم إيمان الطبقة السياسية
بمبادئ الديموقراطي���ة ،ويبدو أن الدورة التالية
لمجلس النواب العراقي المنبثقة عن االنتخابات
النيابي���ة لع���ام  ،2014جائت مص���رة على أن
تضع تشريع القانون في ُسلم أولوياتها ،فجائت
مس���ودة مش���روع القانون ذاتها التي أُع ّدت من
الحكومة العراقية ع���ام ُ ،2011
وط ِرحت على
الدورة الس���ابقة لمجلس الن���واب ،وعلى الرأي
العام العراقي.
جدي��� ٌر بالذك���ر ،إن اللجنة النيابي���ة التي أبدت
اهتمام���اً أكب���ر بموضوع���ة قان���ون األحزاب
السياس���ية هي لجنة منظمات المجتمع المدني،
والت���ي ت���رى بمس���وغات ع��� ّدة ،أن األحزاب
السياس���ية ه���ي جز ٌء م���ن منظم���ات المجتمع
المدني ،رغ���م إن أدبيات العلوم السياس���ية ،ال
ُ
تأخذ بهذا الرأي على إطالق���ه ،فما زال التميي ُز
قائماً بين األحزاب السياسية ،ومنظمات المجتمع
المدني ،وجماعات الضغ���ط والمصالح ،ويمكن
المس���جلة على مسودة
تلخيص أبرز المالحظات
ّ
المشروع على النحو اآلتي:
بتفاصيل واس���عة ،يبدو ّ
إن
 جائ���ت المس���ودةٍ
المشرّع أراد الوصول إليها والتأكيد عليها ،فأخذ
يكررها في أكثر من موضع من المشروع ،فعلى
سبيل المثال:
(الم���ادة ً /2
أوال) الت���ي جائت لتع���رّف الحزب
السياس���ي ،نج ُد أنها واس���عة ومشبعة بمفردات
ذات دالالت مختلفة ،وكان يمكن االكتفاء بأبسط
تعريفات الحزب السياسي المنصوص عليها في
األدبيات السياس���ية ،ومنها ّ
إن الحزب السياسي
ه���و مجموعة من األش���خاص ،تربطهم أهداف
ومبادئ مشتركة،
ويجتمع���ون ف���ي تنظي���م يهدف الوص���ول إلى
الس���لطة ،ث ّم يمكن إضفاء الخصوصية العراقية
عل���ى التعريف بإضافة عب���ارة :بما ال يتعارض
مع الدس���تور العراقي ،ومبادئ الديموقراطية،
ّ
ف���إن كل ما ورد ف���ي الفقرة
وبطبيع���ة الحال،
المذكورة ،ينض���وي تحت العبارة األخيرة ،وهو
ذاته ما تكرر في (المادة ً /8
أوال).
 رك���زت المس���ودة عل���ى (وطني���ة) األحزابً
ش���امال
السياس���ية ،بمعنى أن يكون نش���اطها
ألرجاء الوطن ،وهو الش���ائع في ُ
النظم الحزبية
المعاصرة ،ومع إدراك المش���رّع لصعوبة ذلك،
فإن ُه اش���ترط أن يزاول الحزب نش���اطه في ثلث
المحافظات العراقية عل���ى األقل ( ،)18\6ومع
تداخالت الوضع العراقي ،كان يفترض بالمشرّع
أن يميّ���ز ما بي���ن األح���زاب المحافظاتية التي
تزاول نش���اطها في محافظة معينة ،وتشارك في
االنتخاب���ات المحلية ،واألح���زاب الوطنية التي
تزاول نش���اطها في عموم أرجاء الوطن ،مثلما
يبدو أيضاً ّ
إن اللجان المختصة بدراسة المشروع
في مجل���س النواب العراقي -وفي مقدمتها لجنة
منظمات المجتمع المدني كما ذكرنا-
اقترحت بعد مناقش���ات ،أن يلغى هذا الشرط بما
يسمح للحزب المحافظاتي ،المشاركة في مختلف
مستويات االنتخابات التشريعية.
 كما ر ّكزت المس���ودة على مب���دأ المواطنة فيأكثر من مادة وفقرة( ،المادة ً /4
أوال ،وخامساً)،
و(المادة  )5و(الم���ادة  /26رابعاً) ،والمواطنة
هي أهم ركائ���ز الديموقراطية المعاصرة ،ولكن
مفهوم هجين ال
المواطنة في العراق ُركِنت خلف
ٍ
صلة له بالديموقراطية ،يُدعى (المكون) ،وجائت
مسودة القانون،
لتحمل هذا التناقض ،عندما استثنت ما وصفت ُه
بأحزاب األقليات من الوطنية ،وبذلك سلبت صفة

المواطنة عنها (المادة ً /11
أوال -ب) ،وإذا كان
القصد من ذلك ضم���ان تمثيل تلك األقليات ،فإن
إطار آخر.
ذلك يمكن معالجته ضمن ٍ
 جائت المسودة مثقلة بالتفاصيل حول إجراءاتالتأس���يس ،وم���ع إن تلك اإلج���راءات غدت في
العدي���د م���ن الديموقراطيات مختصرة بإش���عار
تس���جيل فقط ،إلاّ ّإنُه في ظ���ل الوضع العراقي،
كان يستحس���ن أن تختصر تل���ك اإلجراءات في
(دائرة األحزاب) ،ووف���ق الضوابط والتعليمات
التي تصد ُر الحقاً ،ووفقاً لروح القانون ،وبما ال
يتعارض ومضمونه ،وفي حال عدم قناعة الجهة
الراغبة في التأس���يس بإجراءات دائرة األحزاب
أو قرارها ،عند ذاك يمكنها اللجوء إلى القضاء.
 وربطت المسودة إجراءات التأسيس بالقضاءالعراق���ي ،مثلم���ا ربطت اعتراض���ات األحزاب
بالقضاء أيض���اً( ،الم���واد  ،)18 -11فكان أن
جعلت من القضاء خصماً وحكماً في آن واحد.
 مثلما ربطت المسودة متابعة أعمال ونشاطاتاألحزاب السياس���ية بـ (دائرة ش���ؤون األحزاب
السياس���ية) المقترح انبثاقها عن وزارة العدل،
(الم���ادة  ،)19ول���م ُ
يخل ذلك م���ن النقد أيضاً،
بدع���وى إن وزارة العدل هي جز ٌء من الس���لطة
التنفيذي���ة الخاضع���ة لمحاصص���ات الطبق���ة
السياس���ية،و بالمقابل ،انتقدت على نحو أوسع
فكرة استحداث هيئة مستقلة لألحزاب السياسية
في العراق ،بدعوى أنها هي األخرى ،س���تصاب
بأمراض الس���لطة السياس���ية في العراقُ ،
حيث
المحاصصات العرقية واإلثنية ،والفس���اد المالي
ً
فض�ل�ا عن زيادة الترهل في جس���د
واإلداري،
مؤسس���ات الدولة العراقي���ة ،وتالفياً لذلك ،غدا
المقت���رح األنج���ع هو رب���ط (دائ���رة األحزاب)
بالمفوضي���ة المس���تقلة العلي���ا لالنتخابات في
العراق.
 حظرت المس���ودة انتماء أعضاء هيئة النزاهةومنتس���بي
ومفوضي���ة االنتخاب���ات والقض���اء
ّ
األجه���زة العس���كرية واألمني���ة إل���ى األحزاب
السياس���ية (المادة  /9خامساً) ،كما حظرت على
األح���زاب السياس���ية التنظيم واالس���تقطاب في
صفوفها (المادة  /27رابعاً) ،وهو أم ٌر س���ليم،
ولكن يستحسن أن يضاف إلى ذلك أيضاً ،موظفو
دائرة األحزاب في حال ع���دم إلحاقها بمفوضية
االنتخابات.
 سمحت المسودة للحزب امتالك وسائل اإلعالموفقاً للقانون (المادة ً /24
أوال) ،لكنها تدخلت في
تحديد مسؤولية رئيس تحرير صحيفة أو مسودة
الحزب( ،المادة  /24ثانياً) ،ث ّم تأتي المادة (/25
ثانياً) لتس���لب ّ
حق الحزب في نقل وجهة نظره،
ويبدو أن المسودة قصرت وسائل إعالم الحزب
على المقروءة فقط ،دون المرئية أو المسموعة،
وكان األحرى حصر تلك الفقرة بوس���ائل اإلعالم
شبه الرس���مية المملوكة للدولة ،وترك مجاالت
حرية التعبير عن الرأي تأخذ مساراتها الطبيعية
المعت���ادة في أج���واء الديموقراطية وضوابطها
القانونية.
 أج���ازت المس���ودة ّحل الحزب إذا لم يش���ترك
بقرار من
ف���ي االنتخابات لدورتي���ن متعاقبتين،
ٍ
محكمة القض���اء اإلداري (المادة ً /40
أوال -أ)،
ومن زاوية موضوعية ،فإن للحزب السياس���ي
ّ
الحق في عدم المشاركة في االنتخابات ،أو حتى
مقاطعتها ،ويمكن عند ذاك وقف اإلعانة المالية
عنه المقررة وفقاً لـ (المادة .)52
 منعت المس���ودة الحزب من استالم التبرعاتم���ن جهات أجنبي���ة (المادة  /45ثاني���اً) ،لكنها
عادت وس���محت بذلك إذا ما كانت بموافقة دائرة
األحزاب (الم���ادة ً /49
أوال) ،وفي ذلك تناقض
صريح ،مع ّ
لتنص على أن
إن المس���ودة جائت ّ
تمنح الحكومة إعان���ات مالية لألحزاب( ،المادة
 ،)52إلاّ أن ذلك س���رعان ما وجهت له س���هام
النقد أيضاً ،بدعوى ّإنُه س���يدفع نحو تأس���يس
المزيد م���ن األحزاب السياس���ية بُغية الحصول
على اإلعانات المالي���ة ،ومع ذلك ،فإن االقتراح
الذي ُق ّدم في مواجهة ذلك ،هو أن تموّل الحكومة
الحمالت االنتخابية لألحزاب السياس���ية ،ووفق
ضوابط محددة.
 بالغت المس���ودة في تدخله���ا بتفاصيل التنظيمالداخل���ي والهيكلية التنظيمي���ة لألحزاب ،وكان
األحرى االكتف���اء بالخطوط العام���ة العريضة،
وت���رك التفاصي���ل لألنظمة الداخلي���ة لألحزاب
السياس���ية ،وبما ال يتعارض ومضمون القانون
وثواب���ت الديموقراطية ،وهو م���ا أجمعت عليه
غالبي���ة آراء المختصين في الش���أن السياس���ي
بمختلف توجهاتهم الفكرية والمهنية.
 كما بالغت المس���ودة في (األح���كام الجزائية)والعقوبات ،وعلى نحو يش���وّه الصورة المدنية
والديمقراطي���ة للتعددي���ة الحزبية ف���ي العراق،
وهو أم��� ٌر ينبغي الوقوف عن���ده بدقة ،وإحالته
إلى القانونيي���ن لمعالجته على نحو أكثر إنصافاً
وأقل تشدداً.
ً
ُ
يستحس���ن
فض�ل�ا عن بع���ض المفردات التي
انتقاءها بدقة والمتناثرة بين فقرات المسودة.
وختام���اً ،يبق���ى تقدي���م المس���ودة ،وعرضها
للنقاش أم���ام الباحثي���ن والمختصين ومنظمات
المجتمع المدني ،خطوة مهمة في مسار التحول
الديموقراطي.
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ماذا تبقى ِمن اللُ ّحمة الوطنية!
بل ٌد ولِدت فيه أولى الحضارات،
بل ُد األنبياء واألوصياء واألئمة
األطهار ،بل��� ٌد متعد ْد األعراق
واإلنتماءات ،تعرض إلى أبشع
المؤامرات والح���روب ،ولم
يزل كذلكِ ،خ ٌ
�ل�اف وإختالف
ص���واب وخطيئ���ة،
ف���ي ُك ِّل
ٍ
سياس���ة وأدت فرحة التغيير،
وحولته إلى صدمة وكابوس،
ّ
طريق ال
البل���د يس���ير نح���و
ٍ
يعل ُم أحداً أين س���ينتهي.أهم
األسباب التي أدت الى إنهيار
األوض���اع وخاص���ة األمنية،
كان أوله���ا  :إعتم���اد مب���دأ
الوالءات ،وتهميش الكفاءات
وحرمانهم من خدمة وطنهم،
وأيضاً المرحلة اإلنتقالية من
جمهورية الخ���وف والرعب
والح���روب المس���تمرة إل���ى
جمهورية تبنت الفساد والظلم

وقساوة التعامل مع المواطن،
يقين���اًّ ..
إن التأريخ س���يُثبّت
بأن المرحلة التي أسموها بـ
«الديموقراطية» كانت األكثر
فساداً واألكثر ظلماً ،كما أثبت
إجرام الطاغية بقمعه شعبه،
بدم بارد،عانى الشعب
وقتله ٍ
األمرّين من النظام الس���ابق،
وتعرض عل���ى أيدي جالوزة
البعث وجيوش���ه المارقة إلى
أبش���ع الجرائ���م ،كذلك حال
المواطن العراق���ي ،بعد عام
 ،2003فلقد إس���تمر النظام
الحالي بممارسة الظلم ،وأكمل
مس���يرة النظام السابق بتنفيذ
أجن���دات خارجي���ة ،غايتها
تدمي���ر المجتم���ع العراق���ي
خاص���ة والعرب���ي عام���ة،
وإذالل ُه وتركيع���ه للقبول بما
تملي���ه أمري���كا وأعوانه���ا،

والرضوخ لمطالبها والعودة
إلى اإلنت���داب ،إذ ل���م تنجح
الحكوم���ات الت���ي تس���لمت
والس���لطة في
ِزم���ام األمور ُ
الع���راق الحدي���ث ،بتكريس
الوح���دة الوطني���ة ،وتوزيع
ث���روات الع���راق ،وإرضاء
جمي���ع الطوائ���ف واألدي���ان
والمذاهب الت���ي يتكون منها
الش���عب العراقي ،بل ش���عر
المواطن العراقي ككلُ ،
بالغبن
واإلجحاف ،ويُعتقد إن النظام
الجمه���وري ف���ي الع���راق،
لم ينج���ح بإس���تثناء الزعيم
عبدالكري���م قاس���م الذي حكم
العراق في الفت���رة الذهبية،
وحقق للعراق ولشعب العراق
الش���يء الكثيرّ ،
وإن إعتماد
نظ���ام جمهوري -ش���مولي
ف���ي عه���د النظام الس���ابق،

أثير الشرع
وجمه���وري -ثيوقراطي في
العه���د الحال���ي ،كالهم���ا لم
يأت بمنفعة للعراق ،وس���ار
ِ
ب ِه نح���و الهاوية.نجح النظام
البعثي السابق ،بتأجيج الفتنة
الطائفية الخجولة التي كانت
غباء
كامن���ة آنذاك ،واُعل���ن ِب ٍ
سياس���ي في العه���د الحالي،
والطائفية كانت من األس���باب
الرئيس���ة لس���قوط مدين���ة
الموصل ..من خالل سياسات
ُ
يتحمل المتطرفون من
خاطئة
السياس���يين ( األربعيي���ن –
المذاهب األربع اإلس�ل�امية)،
أوزراها الفادحة التي بسببها
مُني���ت العملي���ة السياس���ية
باإلنهي���ار ،دون إع�ل�ان ذلك
ً
والصراعات الداخلية
صراحةِ ،
بين األحزاب المنضوية تحت
كتل كبيرة من الشيعة والسنة
ٍ

والكورد ،كانت أحد األس���باب
المهمة بفشل معظم الحكومات
المتعاقب���ة ،إلدارة جمي���ع
الملفات الخدمي���ة واألمنية،
ُ
راع داخلي،
فما
يحدث من ِ
ص ٍ
تحريض خارجي،
كان نتيجة
ٍ
وتح���اول بع���ض األط���راف
تأزي���م المواق���ف ،من خالل
ّ
ب���ث تصريح���ات علني���ة أو
سرّية ،لخلق أزمات وتأجيج
خالفات ،إن دافع األنتقام أدى
إلى إنهي���ار أغلب المحافظات
العراقي���ة ،فم���ا زال اإلنتقا ُم
سائداً ،ودماء األبرياء تسيل
بغزارة ،والمش���هد السياسي
يميل إلى التعقيد ،بسبب غياب
مبدأ التس���امح ونبذ الفرقة،
وتجاه���ل ونس���يان رعون���ة
النظ���ام البعثي ،وما أتى بعده
جهل سياسي ،لم يتبقى من
من ٍ

زيارة ظريف للعراق ولِقائ ُه باألقوياء

اثارت زي���ارة وزير خارجية إيران،
محم���د ج���واد ظري���ف للعراق،ع ّدة
تس���اؤالت ألهميتها ،بس���بب النجاح
الذي تحقق في المفاوضات مع 5+1
أو باألحرى مع الدول الكبرى ،حول
الملف الن���ووي اإليراني  ،والمتابع
يرى التغييرات السريعة في المنطقة
من دخ���ول تركيا للتحال���ف الدولي
لمحاربة تنظيم داعش ،وهذا التغيير
ينعكس على العراق وسوريا  ،وحتى
الحرب على اليمن ،س���تتغير األمور
قريباً ،لوج���ود نيّة دولية ومحادثات
بين الدول الكبرى والسعودية ،النهاء
القت���ال في اليمن ،والتي لم تغب عن

المفاوض���ات التي انته���ت باالتفاق
الناج���ح  ،وهذا يعني إن المنطقة في
طريقها الى األمن والس�ل�ام  ،وبعد
االتف���اق تحرك المف���اوض اإليراني
محمد جواد ظريف ف���ي زيارته الى
الكويت وقطر والعراق .
المف���اوض اإليران���ي ظري���ف زار
الع���راق ،وكان���ت زيارت���ه األولى
للمرج���ع األعلى -علي السيس���تاني
،والمرج���ع الكبير  -بش���ير النجفي،
والمرج���ع  -محم���د س���عيد الحكيم،
والمرجع  -محمد اس���حاق الفياض
 ،وبع���د زيارته للمراج���ع العظام ،
توج���ه الى بغداد ،والتق���ى بالدكتور

حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء
 ،والتقى بالدكتور س���ليم الجبوري،
رئي���س مجلس الن���واب  ،كما التقى
أيضاً عمار الحكيم  -رئيس المجلس
األعل���ى  ،وبعدها غ���ادر الى إيران،
ت���اركاً ورائه ع ّدة تس���اؤالت  ،لماذا
وماهي الغاية م���ن الزيارة ؟ ولماذا
يب���دأ زيارته للمرجعي���ة ولماذا زار
رئي���س مجل���س ال���وزراء ؟ ولماذا
زار رئيس مجل���س النواب ؟ ولماذا
زار الس���يد الحكي���م دون غي���ره ؟
وبتأمل س���ريع ،نج��� ُد اإلجابة لهذه
ٍ
االسئلة ،بكل تأكيد المراقب لسياسة
إيران يعل��� ُم إنها دائم���اً تعتم ُد على

االقوياء الذي���ن لهم تأثي ٌر كبير ،لكي
تضمن النج���اح ّ ،
وإن زيارة ظريف
للمرجعية الدينية ،لمكانتها العظيمة
عند الطائفة ،ألطالعها عن تفاصيل
االتف���اق النووي  ،باعتبار المرجعية
لها مكانتها الس���امية ،فهي أكبر من
ٌ
ومعروف إن إيران دولة
الحكومات ،
ُ
إس�ل�امية تق ّدُر المراجع ،وتكن لهم
االحترام ،خصوصاً المرجعية العليا،
والت���ي تص���دت للهجمة الوحش���ية
،وانق���ذت العراق من خط���ر تنظيم
داعش الذي احت���ل أربع محافظات،
بسبب فساد وفشل الحكومة السابقة
 ،والزيارة الثاني���ة لرئيس الوزراء

قناة السويس وقبائل سيناء بين الماضي والحاضر
ّ
إن المصريي����ن ابه����روا العالم
بحفر قناة الس����ويس في عهد
اجدادنا ،وهاهم يبهرون العالم
مرّة أخرى بحفر قناة السويس
الجديدة  ,فقد كان لقناة السويس
تأثي���� ٌر كبير على قبائل س����يناء
وخاصة عل����ى قبيل����ة مزينة،
أكب���� ُر وأقوى قبائ����ل الجنوب ,
فتذكر وثائق قبيلة مزينة ،قول
شيخهم عواد أبوعبيد المزيني
ّ «:
إن ديار مزينة كانت ممتدة
دون انقط����اع من س����يناء الى
صح����راء القليوبية من����ذ قيام
باشا مصر محمد علي بتوطين
س����بعة فروع من ب����دو مزينة
في حوض الزه����ار بالقليوبية،
بقي����ادة الش����يخ أبوعبي����د
المزيني ،حي� ُ
���ث كانوا يعملون
بنقل التجارة والس����ياح مابين

المحروسة والش����ام والحجاز,
وبعد ش� ّ
���ق القناة ُفصلت بيننا
وبي����ن س����يناء ،واقتصر دور
مزينة على نق����ل البضائع بين
المحروس����ة والسويس الى أن
توقف استخدام الجمال كوسيلة
للنق����ل» ،وق����د ش����هد الكاتب
الصحفي ع����ادل حمودة بقدرة
ابناء قبيل����ة مزينة على حماية
المنش����آت وحراس����ة الط����رق
والحدود ،وأش����اد بدورهم في
الدف����اع عن مصر وحفظ األمن
واالستقرار .
تس����تم ُر القبائ����ل المصرية في
القيام بدورها الوطني  ,فبعد أن
بارك شيخ مزينة وقاضي عربها
موس����ى أبو صفي����ران لمصر
ولشعبها العظيم ،افتتاح القناة
الجديدة ،قال  « :نعاهد مصرنا

قيادة وشعباً علىاالستمرار في
تقديم الدعم والتضحية من أجل
استقرار الوطن الغالي كما فعل
اجدادنا «  ،كما أوضح الشيخ
رمضان أبو رويبض ،إن قبائل
سيناء سوف تساهم في تأمين
المصانع والمنشآت التي سيت ُم
بنائه����ا ضمن مش����روع تنمية
محور قناة السويس إلى جانب
قيامهم بتأمين أبراج الكهرباء،
وذلك بالتعاون والتنس����يق مع
قوات األمن  ,وأ ّكد الشيخ ناصر
أبو بريك على اصطفاف القبائل
خل����ف الجيش ض���� ّد اإلرهاب،
حي� ُ
���ث ق����ال ّ « :
إن االرهاب ال
ُ
يترك أخضراً وال يابس����اً ،فهو
ع����دو للجميع ،لكنن����ا قادرون
على حماية منجزاتنا الوطنية،
وسوف تسير عجلة التنمية الى

االم����ام رغم أن����ف االعداء في
الداخ����ل والخارج «  ،وبعد أن
س����اهم بدو سيناء في حفر قناة
الس����ويس الجديدة عن طريق
تقدي����م ابنائها الدع����م باللوادر
والقالب����ات والبل����دوزرات من
محاجرهم  ,بدأوا اس����تعدادهم
للمش����اركة في حفل االفتتاح،
ُ
حيث سيت ُم نحر الذبائخ صباح
يوم الحف����ل ،وإقام����ة الوالئم
و تقدي����م الوجب����ات الغذائي����ة
ُ
تسلك
لقائدي الس����يارات التي
ّ
الطرق المارة في ديار مزينة،
وهي طري����ق النف����ق وطريق
ش����رم الش����يخ وطري����ق طابا
وطري����ق القنطرة ،كما س����يت ُم
تقديم رقص����ات الدبكة والدحية
والمربوع����ة المس����توحاة من
الت����راث الب����دوي والفولكلور

حمزة الجناحي
بع����د أح����داث الموص����ل ،وم����ا تع����رض له
المس����يحيون..أبناء الع����راق األصليي����ن
ومهاجمتهم ف����ي بيوتهم هذه الم����رة ،والتي
تعتبر س����ابقة خطيرة ّ
بحق ه����ذا المكون الذي
عاش على هذه األرض اآلف الس����نين ،وطرز
عليه����ا مع باقي المكون����ات العراقية في عمق
التاري����خ العراقي أجمل وأحل����ى ألوان الرفعة
والس����م ،بع����د هذا ال����ذي حصل وال����ذي كان
بمثابة الصاعقة عل����ى رؤوس العراقيين وهم
ي����رون هؤالء المس����المين ف����ي دورهم ،وقد
���خاص قتل����ة ،ال يعرفون
هوجموا من قبل أش� ٍ
معن����ى للحياة ،وال يق ّدس����ون الدم البش����ري..
ّ
كل ما يريدوه هو اإليغ����ال بالتهجير وبالقتل،
وتمزيق الهوية العراقية لهؤالء األسياد ،وهم
يمزقون أجسادهم بآالت الموت ..تعالت بعض
األصوات هنا وهناك ،وهي تعتقد إنها تستطيع
أن تحاف����ظ على هذا المك����ون في وطنه ،غير
عارف����ة بأنها تقتلهم بتلك الكلم����ات التي يرا ُد
منها كما اعتقد كس����ب المصال����ح ،وهي تؤيد
تل����ك األجندات الطارئة عل����ى العراق من أجل
إفراغ هذا الوطن من أجمل قطع فسيفس����ائه ،
والغري����ب ّ
أناس
إن هذه األص����وات تعالت من ٍ
زمن أغبر من أزمان
ُحسبوا قادة للعراق ،وفي ٍ
الدكتاتوري����ات ،فهؤالء قب����ل أن يجدوا الحل
لمقاتلة القتلة،وإجه����اض مخططاتهم الدنيئة،
ب����دأوا يعمل����ون على تأجيج تل����ك المخططات
وترسيخها على حساب أبناء الوطن ،فبعضهم
يقترح أن تصنع محافظة خاصة بالمس����يحيين
مكان ما في العراق ،وهو يش����جع نش����وء
في ٍ
تلك المحافظة للحفاظ عليهم ،أو إن السيد البار
زاني ُ
يعلن إن أبواب اإلقليم مشرعة الستقبال
المس����يحيين في الش����مال ،وتوفير كل وسائل
الحماية لهم والعيش ،وكأن من يدعوهم السيد
البارزانيٌ ،
حفنة من الغجر ..ال ارض لهم وال
���اس منبوذون
تاري����خ وال م����أوى !! كأنهم أن� ٌ
واقفين خلف الحدود ،يتوسلون لمن يرحمهم،
ليدخلهم ح����دود بل ٍد آخ����ر أو بعض األصوات
���ي ( الجعفرية – المذهب
النش����از من سياس� ّ
الجعف����ري اإلس��ل�امي )وهم يعط����ون بعض
االمتيازات ألبناء هذا المكون ولهم من القدوم
���دن ( جعفري����ة) ،أو إن إح����دى الجامعات
لم� ٍ
تفتح أبوابها الس����تقبال المسيحيين
العراقيةُ ،
طلبة وأس����اتذة ،وتوف ُر لهم كل وس����ائل النقل
المجاني والس����كن ف����ي بيوت تل����ك الجامعة
واألص����وات كثيرة ،وأخرها علن����اً ،ودون رد
م����ن الحكوم����ة العراقية ،نداء بع����ض الدول
األووربي����ة بإعالنها منح اللج����وء وبالجملة
األلفي����ة له����ؤالء العراقيي����ن ،دون أن تعل����ن
الحكومة العراقية رفضها ،وإيقاف ومحاس����بة
الداعين لتلك الدعوات المغرضةّ ،
ولعل البعض

يعتقد إن الحل مكنون ف����ي مثل هذه الدعوات
الغريبة من قبل الداخل والخارج ،ناس����ين إن
المس����يحيين أبناء الع����راق ..وجدوا على هذه
األرض قبل الكثير من المكونات العراقية التي
ت ّدعي األصالة ف����ي هذا البلد ،والذي ال يفهم ُه
البعض ،إن ه����ذه الحملة على المس����يحيين،
لم توجد اليوم بالصدف����ة ،أو إنها مجرد حالة
طارئة تزول في الغد و ُتنس����ى إلى األبد !! أبداً
إن هذا التحرك الذي حدث ُ
ّ
منذ س����نوات طويلة
على أيدي الحكومات العراقية المتعاقبة ،كانت
ُ
تقف ورائها دراسات ومف ّكرين وأيديولوجيات
ٌ
ودول غنية ،لها االس����تعداد الكامل
وأجن����دات
بدف����ع الماليين م����ن ال����دوالرات لتفعيل هذا
التحرك الهمجي ،لكن الفرص س����ابقاً لم تكن
س����انحة وقوية مثل اليوم الذي يعيش العراق
فيه عدم االس����تقرار ،وانع����دام األمن ،وإذكاء
روح التفرقة ،وقتل وتحطي����م أبناء النهرين،
وجعلهم أعداءاً فيما بينهم ،يتقاتلون ويريقون
دماء بعضه����م البعض بأي���� ٍد عراقية وأخرى
���وال قادمة من
ت ّدع����ي اإلخوة العربي����ة ،بأم� ٍ
الخارج ،لتنفيذ تلك االستراتيجيات السوداء.إن
هذه االصوات النشاز ُ
تعلن إن المسيحيين ليس
لهم وطن ،أو إنهم يعيش����ون في غير مكانهم
الصحيح والحقيقي ،وبالتالي مثل تلك ال ُترهات
تعني قتل روح المواطنة عند هؤالء المواطنين
األصالء ،وتشعرهم وتحسسهم إنهم ليس لهم
من يحميهم ،وإن خاصرتهم أصبحت مكشوفة
لطع����ون الخنجر األخوي الذي ُد ِهن بالعس����ل،
ُزج بس����م األفاعي ،وهذا م����ا يجعل هؤالء
وم ِ
األخوة ً
فعال يف ّكرون ملياً بالهرب والخروج من
العراق ،العتقادهم إنهم صاروا عبئاً ً
ثقيال في
أناس
بلدهم،وأن تسمع مثل هذه النداءات من ٍ
أناس لم يعرفوا المعنى الحقيقي
غير عقالء أو ٍ
لألمة المس����يحية ،ربّما ُتعطي األعذار وتداهن
أو تداف����ع أو على األقل تغ� ّ
���ض الطرف ،لكن
أن تس����معها من رجاالت في الدولة العراقية،
ي ّدعون إنهم أصل الوطنية ..تصاب بالدهش����ة
واالستغراب لتلك األصوات التي اعتقد ّ
إن لها
وقعاً ً
ثقيال على أبناء العراق من غير المسيحيين
،فكيف إذا سمعت من قبل المسيحيين أنفسهم
مث����ل تلك النداءات !؟ اجز ُم إنها تش����جع على
القتل وتبارك القتلة بتنفيذ مخططاتهم الدنيئة،
وتعطيه����م الضوء األخضر باالس����تمرار بهذا
المخطط ،وثانياً تعلن للمس����يحيين ،إن العراق
ص����ار بالنس����بة لكم تاريخ����اً ،كم����ا هو حال
األمس القريب عندما ش����جع رؤوساء العراق
اليه����ود بالمغادرة ،وتس����هيل أم����ر رحيلهم،
ورميه����م خلف الحدود ومص����ادرة ممتلكاتهم
من مدنه����م ،وإفراغ العراق منه����م ،وبالتالي
ص����ار األمر ً
وباال على العراق ،وتأججت روح

الكراهي����ة من أبناء الع����راق على أهل العراق
لألسف الش����ديد ،الدرس القديم يحاول البعض
إعادت����ه اليوم ،ناس����ياً أو متناس����ياً ما حصل
له����ؤالء العراقيين الذي غادروا العراق وظلوا
يبكون على تاريخه����م ،واليوم يحاول البعض
أن يعيد نفس تلك المأس����اة على أبناء العراق
ّ
ويؤشر لك ّإنُه
لكن بوج ٍه ضاحك باسم ،ليعطي
الحرص على أبناء العراق !! اعتقد ّ
إن األجدر
بهؤالء الدعاة ،الوقوف بوجه تلك المخططات
الدنيئة ،وإيج����اد الحلول إليقافه����ا عند حدها
،وإشعار المس����يحيين إن العراق في كل مكان
هو عراقكم ،ولي����س وضعهم في كانتونات أو
مدن محروسة بالجندرمة والبوليس والمدافع
والطائرات من أجل حمايتهم ،وعلى الحكومة
العراقية إن تضع نصب عينيها وضع الدراسات
لمحاربة هؤالء الدع����اة ،وإيقافهم عند ح ّدهم
ً
أوال ،وقبل مقاتلة القتلة الحاملين للسالح ،ألن
ً
وثقال على
هؤالء الدعاة ادعاءاتهم أش ُد وطأة
المس����يحيين ،ومن ث ّم توفير كل وسائل األمن
واالستقرار ألبناء المس����يحيين واألهتمام بهم
مرتين أو ضعفين مقارنة بباقي أبناء العراق،
ألنه����م تعرض����وا لهجم����ة منظم����ة مقصودة
وموجه����ة نحوهم مع س����بق اإلصرار ،هجمة
ليست عبثية بل أنها وأؤكد منظمة ومن أعلى
المس����تويات العالمية المافوية والفاشس����تية،
وثانياً ،ألنه����م أبناء وط����ن يتعرضون مثلهم
ُ
يتعرض له اقرانهم من
مثل أبناء جلدتهم ،لما
هجمة قاتلة مؤلم� ّ
���ة.إن تلك االصوات لو اراد
لها أن تتحقق و ُتحقق مآربها ،فإنها ال تتوقف
عند هذا الحد ..عند المس����يحيين وحسب ،بل
س����تبتعد كثيراً ،وتطال مكونات أخرى أصيلة
من أبناء العراق ،مث����ل المندائيين واإليزيدين
والتركم����ان والك����رد الفيليي����ن ،وال تتوقف،
بل ربّم����ا تصل الى مكونات كبي����رة وقوميات
ضخمة ،عاش����ت على ه����ذا الوطن منذ األزل،
ّ
وأثرت وتأثرت بظروفه ،وق ّدمت له كل ما هو
غال ونفي����س ،ليعتقد الجميع ومن هم يدعون
ٍ
بتلك الدعوات الخبيثة ،إن المس����يحيين أبناء
وطن أس����م ُه الع����راق وإن التركيبة
العراقي����ة ب����كل أطيافه����ا ،هي من
تكوّن تلك الصورة الجميلة للعراق،
وانفراط عقد تلك المسبحة الجميلة
وفقدان إحدى خرزاته����ا ،يعني إن
���ت عصيب ،وإن
الع����راق يم ُر بوق� ٍ
ستصبح مشوهة ال يستطيع
صورته
ُ
الناظر أن يم ّتع نظر ُه بتلك التركيبة
التي اوجدتها ق����وى عظمى خارقة
من����ذ اآلف الس����نين ،وال يمكن أن
يأتي نف ٌر ال يعرفون قيمتها لتفتيتها
وإضاعة معالمها .

الممزوج���ة ب���روح االنتقام،
وتعديل القوانين المش���بوهة،
وس ّ
تتيح
���ن قواني���ن بديل���ة ُ
َ
لجميع أبناء الوط���ن الواحد
للعي���ش في مجتمع مس���الم،
خ���ال م���ن الع���داء ،وهذا ما
ٍ
ُ
س���يحافظ على م���ا تبقى من
اللحم���ة الوطني���ة ،ومن���ع
التدخالت الخارجية وإفش���ال
اإلس���تراتيجيات الدولية التي
ته���دف ال���ى إخف���اء الدولة
العراقي���ة نهائي���اً ،وطم���س
الهوي���ة العراقية ،ودفع البلد
نحو اإلنهي���ار الكامل ،والذي
ال يرغب ُه ّ
كل عراقي بالتأكيد.

صباح الرسام
حي���در العب���ادي ،الطالع���ه وبحث
الخطوات التي تحتاج الى تش���اور،
ك���ون االتف���اق س���ينعكس بالدرجة
األول���ى عل���ى العراق ال���ذي يواجه
اإلره���اب  ،كم���ا إن زيارته لرئيس
مجل���س الن���واب ،المتالك���ه موقع
ّ
مكونًا مهم���اً ،ل ُه
سياس���ي،
ويمثُل ّ
ُ
عالق���ات إقليمية يمكن اس���تثمارها
لتقوية العالقات وإحالل السالم  ،إمّا
زيارته للحكيم ،والتي طرحت اكثر من
س���ؤال  ،فكانت للمكانة الكبيرة التي
يتمتع بها الحكيم سياسياً واجتماعياً
ُ
 ،وعالقاته ودية مع جميع المكونات
السياس���ية العراقية  ،وه���ذا يجعل ُه

العباً مهم���اً على الصعيدين العراقي
واألقليم���ي  ،وبم���ا إن الجميع يريد
الس�ل�ام ..يعني إن األمور تتجه نحو
الس�ل�ام في المنطق���ة ،خصوصاً في
ُ
وس���يكون الخطاب الطائفي
العراق ،
والمتش���نج مرفوضاً رفض���اً قاطعاً
 ،وس���يعلو صوت العق���ل واالعتدال
ليع ّم األمن والسالم  ،والسيد الحكيم
معروف بخطابه العقالني والمعتدل،
ويؤمن بالحوار اله���ادئ وينتهج ُه،
وهو ما يؤمن به ظريف ،وهذا سبب
زيارة وزي���ر خارجية إي���ران الذي
يبحث على االقوياء ليس���رّع عملية
السالم في المنطقة .

د.نبيل عواد المزيني
رئيس مركز المزيني للدراسات واالبحاث
وسفيرالجمعيةالمصريةلعلوموأبحاثاألهرامبأمريكا

الس����يناوي ،م����ع زغاري����د
الصبايا ،ابتهاج����اً بهذا الحدث
التاريخي ،وفي إطار اس����تعداد
القبائل للمش����اركة في فعاليات
الحفل الوطن����ي الفتتاح القناة،
قال الش����يخ محم����د الدارومي
ُ
ويعمل ربان
من قبيل����ة مزينة،
س����فن  « :مبروك لمصر وكل
العالم ّ
وإنُه لفخ ٌر لي أن اشارك
في حفل افتتاح قناة الس����ويس
الجدي����دة باليخ����ت من ش����رم
الشيخ الى السويس ،وإن شاء
اهلل ،س����وف يك����ون مهرجاناً
ً
مصري����اً
جميال يبه ُر العالم « ،
كما اش����ادت المستشارة فضية
سالم بهذا المش����روع الوطني
العمالق  ،بعد أن وجهت الشكر
والتحي����ة للرئي����س السيس����ي
وللقوات المسلّحةُ ،
حيث قالت

هل أدخل مسيحيو العراق في
مخططات التهجير القسري ؟

الهوية الوطنية ،إالّ ُثلة قليلة،
تحاول إعادة عقارب الساعة
إلى وراء ،لتصحيح المس���ار
السياسي ،وتعديل السياسات
وبناء
الخاطئة التي اُنتهجت،
ِ
جي���ش وطني قوي،يؤس���فنا
ٍ
الق���ول ،إن الثق���ة م���ا بين
مكون���ات الش���عب العراقي،
قد ُهدمت ،بس���بب السياسات
الطائفية الس���ابقة والحالية،
وذل���ك يُهدد البالد بالتقس���يم
الى أقاليم ودوي�ل�ات ،ليعبث
القاص���ي والدان���ي بثرواتها
ً
وفعال بدأت بعض
وخيراتها،
المحافظات العراقية بالمطالبة
أساس
الجادة لإلنفصال على
ٍ
عرقي طائف���يُ ،نطالب هنا،
والحكمة،
ذوي العقول النيرة ِ
باإلس���راع بن���زع فتي���ل
السياس���ات الخاطئة الطائفية

ّ «:
إن قناة الس����ويس الجديدة
إنج����ا ٌز كبي����ر بإي���� ٍد مصرية،
وبهذة المناس����بة ُن ّ
هنأ أنفس����نا
ّ
ونهن����أ الش����عب المصري « ،
ومن جيل الش����باب قالت سهام
س����عيد ،الطالبة بكلية االقتصاد
والعل����وم السياس����ية  « :إن
مصر اثبتت للعالم إن شعبها ال
ُ
يعرف المس����تحيل ،ويُظهرُعند
التحديات معدِن���� ُه األصيل « ،
واذا كان الراح����ل محمد عواد
المزيني قال في إذاعة «صوت
العرب» مخاطباً قبائل س����يناء
اثناء حرب االستنزاف:
س����ـينا يا ش����ــال وعقـال على
الراس *** يارجال القبايل في
الجبل والوادي
يا صق����ور وذيابة على أالرض
حراس *** صامدي����ن وافيين

من عهد االجدادي
فأن ُه لمن دواعي س����رور كاتب
هذا المقال أن يهدي بيتين من
الشعر لمصر ورئيسها :
السيسي وعد و أوفى بالمطاليب
*** و قبـاي����ل س����ـيناء بالمال
والرجال تمده
مزينة ماتخ����اوي غير الرئيس
الذي����ب *** قائ����د الجيش اللي
مصر للشدايد تعده

افيال ُمج ّنحة ت ّ
ُعطل
مولدات الكهرباء
جمعة عبد الله
هكذا أوصلتنا االحزاب اإلسالمية الفاسدة حتى
طريق مس����دود ،والنعدام األفق في
النخاع الى
ٍ
االنفراج  ,بل نس����ي ُر بخطى ثابتة الى االس����وأ
 ,أو الى أس����فل حضيض الق����اع  ,ألنها تركت
ش����ؤون الوطن والمواطن  ,وجاهدت وكافحت
بكل عنفوان ..باظافيرها وأس����نانها وأنيابها
في ناحية واحدة ضيقة األفق  ,أال وهي النهب
والسلب واالختالس ..لقد ابتليت البالد والعباد
بالفساد المالي  ,ولقد اصابوا العراق بالخراب
والدمار وفي كل زاوي����ة منه ،فال كهرباء وال
ماء  ,وال خدمات  ,وال إصالح وبناء  ,الشيء
س����وى معاول الهدم والخ����راب تتجول في كل
مكان ،وبالنتيجة النهائية ،ال دولة مهيبة  ,وال
قان����ون ي ّ
ُنظم العالقة بين الدولة والمواطن  ,إذ
ّ
شيء اصاب ُه سرطان الفساد والخراب ,
إن كل ٍ
حتى صار العراق بي����ن جموع دول المعمورة
 ,الدولة الفاش����لة  ,والدولة الفاسدة  ,والدولة
الفقي����رة  ,ودولة عصاب����ات المافيا  ,اليهمها
س����وى السرقة واللصوصية  ,ودولة الفاسدين
حتى النخاع بالمال الحرام.
اص����اب المواط����ن الض����رر الكبي����ر  ,وصار
المواطن يعاشر يومياً الذل والمهانة واإلهانة،
وحتى اصبح هذا الثالوث اللعين شريعة العراق
ٌ
مواطن مس����لوب الكرام����ة واإلرادة
الجدي����د ,
والرجولة والشهامة  ,حتى ُدفِنت تحت التراب
 ,العراقي� ُ
���ة األصيل����ة التي تغنى به����ا االجداد
واالحف����اد  ,طالما وضع مصي����ره وحياته بيد
الفاس����دين والحرامية الذي����ن ماتت ضمائرهم
وشرفهم وأخالقهم ودينهم  ,وزرعوا جرثومة
الطائفي����ة ف����ي العقول ،ليس����تمروا في مباهي
البركات والنعم لجنتهم األمينة والمستقرة التي
ترفل في البذخ واالسراف  ,بينما الشعب ُ
يلعق
دجنوا
وصعابه����ا  ،حتى ّ
علقم م����رارة الحياة ِ
المواط����ن بأن يك����ون ببغاء لهم ،ي����رد ُد غثهم
ومهازلهم وتفاهاتهم الس����خيفة ،هكذا يُسجل
الشعب العراقي بادرة تاريخية لتاريخ الشعوب
القديم والحديث  ,انس����لخ بإرادته وبطواعية
تامة عن رجولته وكرامته،
ويرتضي أن يكون أش����به
بقطيع أغن����ام في حضرة
الذئ����اب الجائع����ة ،وألول
شعب كرامته،
مرة يهج ُر ٌ
ويرتض����ي أن يتحك����م به
القادة..زعم����اء عصابات
الحرامي����ة واللص����وص
بامتياز  ,وأن يديروا دفة
ش����ؤونه ومصيره  ,وأن
ينق����اد المواط����ن طوعاً

الى مس����الخ الموت والذبح م����ن أجل أن يبقى
الحرامي والمجرم والفاس����د الخسيس ،راقصاً
ّ
ومغنيًا عل����ى الجماجم وانه����ار الدماء ،هكذا
ش����عب يتج����رع كأس الهوان وال����ذل وجحيم
سؤال بسيط بوجه
الحياة  ,وال يتجاسر بطرح
ٍ
الحرامية والفاس����دين :أين ذهبت الـ  37مليار
دوالر التي ُخصصت ّ
لحل مش����كلة الكهرباء ؟
في أيّة جيوب ّ
حطت وذهبت !؟ ولم يتجاس����ر
ٍ
في خدش شعور القادة الفاسدين ،أين وعودهم
حين وعدوا بالحلف واليمين والقس����م بأن عام
ُ
���يكون عام االكتفاء الذاتي لتجهيز
 , 2013س�
���يكون هنالك ٌ
ُ
فائض في
الطاقة الكهربائية ،وس�
انت����اج الطاق����ة الكهربائية التي س���� ُتص ّدر الى
الخارج !! ومش����كلة الكهرباء تسير من سيء
الى االس����وأ  ,مثل بول البعير  ,ولم نشهد من
هؤالء القادة س����وى الحروب والخراب وانهار
الدم����اء ،ضحيته����ا م����ن أوالد الخايب����ة فقط،
يطالهم اإلره����اب الدموي صباحاً ومس����اءاً ,
وصار المواطن ام����ام معادلة الموت  ,داعش
من ورائكم  ,واإلره����اب الدموي من امامكم ,
واألختي����ار الديموقراطي متروك للمواطن بكل
حرية ووداعة ّ
وحنية  ,هكذا اوصلتنا االحزاب
اإلسالمية الفاسدة الى قاع الحضيض  ,وفتحوا
على الش����عب صندوق ( باندورا ) ليعم الخراب
والهالك الش����امل  ,طالما ه����م يتنعمون بجنة
المنطقة الخضراء  ,والمنطقة الجحيم السوداء
لعموم العراقيين !! هكذا هؤالء الحثاالت الرثة
الفاسدة ،أعلنت الحرب الشعواء على العراق
والعراقيين  ,لذلك تتزاحم قوافل الش����هداء من
أوالد الخايب����ة في الطرقات والش����وارع  ,فهم
لم يكتفوا بهذه الحرب الش����عواء المدمرة  ,بل
يطالب����ون المواطن المغل����وب على أمره  ,بأن
يدفع فاتورة األزمة االقتصادية والعجز المالي
لخزينة الدولة ،لس ّد حاجيات الخزينة المنهوبة
 ,بتطبي����ق سياس����ة التقش����ف الصارمة على
المواط����ن  ,ومن أجل الخروج من هذا المأزق
بشكل تام  ,ولم يبق إلاّ
الخطير..مسدود األفق ٍ
طريق واحد النقاذ الشعب من اإلبادة والخراب
المحتم ،وذلك برفع اصوات االحتجاج المدوّية
عالياً  ,ومطالب����ة المجتمع الدولي ومنظماته ,
بوضع العراق تح����ت الوصاية الدولية برعاية
هيئة األمم المتحدة  ,النقاذ الش����عب من الموت
البطيء أو السريري ،وانقاذ شعب يغوص في
مستنقع التماس����يح الجائعة ،كما إن التحديات
الصعب����ة والمصيرية التي يم���� ُر بها العراق ,
بحاجة ماس����ة وضرورية الى الحماية الدولية
 ,بعدما فش����لت احزاب الفساد المالي بأن تقوم
بأي شيء فيه فائدة للناس.

