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عماد مجيد محمد الشمري
بعـــــد سقــــوط الــــسلــطـــــة يف العــــراق يف 9 /
ـــــار اجهـــــزة الـــــدولـــــة نــيــــســـــان/ 2002 وانهــي
ومغــــادرة اجلـمــيع- حـتــــى زبــــال الــــدولــــة-
ملؤسساتها ومن ثم نهبها، ويف الوقت نفسه،
بل قبـله، انحالل القـوات املـسلحــة تلقــائيـاً
)اعـني بــدون قــرار(، ثم اصــدار بــرميــر قــرار
احلل، وتتـم، منـذ شهـور عـمليـة اعــادة بنـاء
اجهـزة الـدولـة، مبــا فيهـا القـوات املـسلحـة،
ويف الـوقت نفسه، يتحـدث كثير مـن عناصر
الـنظــام السـابق )الـتي، واحلق يقـال، انـضم
عـدد كـبيــر منهـا إلعـادة الـبنـاء هـذه، مبـا يف
ذلك من محـافظة ديـالى(، ويتحـدث بعض
النـاس )وقسـم منهم جملـرد احلديـث، وقسم
للظهور مبظهر الوطني احلريص لكن غير
العـــارف بـتـــاريـخ العـــراق(، يـتحـــدثـــون عـن
عـمــــالــــة الـــشــــرطــــة، وخـيــــانــــة املــــوظفـني..
يتحدثون وكـأن شيئاً فريـداً جتلى يف تاريخ
الـعراق، وكأن بغـداد لم تتعرض الـى خمسة
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هل جيرؤ الوزراء عىل النزول للشارع؟ 
يف اخلطاب االعالمي واالتصااليت

للدولة
ثائر كرمي 

وبذلك صارت احلضـارية واجلاهلية
مفهـومني عـميقـني ملبـدأين كـبيـرين
يحـدوان الـبشـريـة كمـا يحـدو النهـار

الليل.
فــاحلـضــاريـــة تعـنـي حـيــويــة الـفكــر
واملــوقف واملـشـــروع. وحيـثمــا وجــدت
احلــضـــارة ورجــــالهـــا وجــــدت العـــدل
ــــاء احلــيــــاة. ــــرفــــاه وبــن واخلــيــــر وال
فيتذوق اإلنسان فـيها طعم احلرية.
ويـستـأنـس بنــاء احليــاة. ويتحـسـس
عــــمــــــــــارة األرض. ويـعــــيـــــــش األمــــن
واحملـبـــة بـني بـنـي الـنـــوع اإلنــســـانـي

على سطح األرض.
بـيـنـمـــا تعـنـي اجلـــاهلـيــة: الـتجـــاهل
لإلنـــســــانـيــــة. والـتـنـكــــر لـلحــضــــارة
واحلضاريـة. والتجهم يف وجه رجال
الفـكر واحلضـارة. كما تعـني: اإلنكار

ملنطق العقل. وجتاهل الفطرة. 
وحيثما وجدت اجلاهلية. واجلاهل.
وجــــدت الــــشـــــر والعـــنف واألزمــــات.
وخراب احليـاة. وبوار األرض. وفساد
اجملـتــمع. كـمــــا وجــــدت الـتـنــــاحــــر.

والتباغض بني أبناء البشر.
وألن احلــضـــارة وروح الــتحــضـــر هـي
بنـاء اإلنـســان وعمــارة احليــاة. فقـد
ــــــاده بـعــمــــــارة  األرض. أمــــــر اهلل عــب
ومكّـنهـم لــيكـــونـــوا رجـــال احلـضـــارة
ـــــــوَ ـــــــاس. فـقـــــــال: ) هُ بـحـق بـــني الـــن
ــــرَكُـم أنـــشــــأكُـم مِـنَ األرضِ واسْــتَعـمَ
فِيهـا( أي جعـلكم مـسـتخلفـني فيهـا

لتعمروها.
وحيـث أن عمــارة األرض حتتـاج إلـى
مـنهـــاج عمــارة وطــريقـــة بنــاء. فقــد
أمـر اهلل بـوجــوب االستجـابـة لـدعـوة
احلضـارة والـبنـاء ونهــى عن الـتمـرد
علـيهـــا ألنهـــا دعـــوة إلـــى الـتحـضـــر.
فتـرابطت مفـردات التحـضر بعـضها
بــبعـــضٍ. فال حتــضــــر مــن دون سلـم
وسـالم. وال سـالم مـــن دون احـــتـــــــرام
لإلنـســـان. وال احتــرام لإلنـســـان من
دون حـــرمـــة الـتجـــاوز علـــى حـــريـته.

وعدم انتهاك كرامته.
ــــاة وعــمــــارة ــــاء احلــي ــــزم بــن فــــاســـتل
األرض. االســتجــــابــــة ألوامــــر رجــــال
احلــضــــارة. وتعـــالـيـم دعـــاة احلـيـــاة.
فقــال  اسْـتَجِـيـبُـــواْ هللِ وَلِلــرَّسُــولِ إِذَا

دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ  24/األنفال.
ولكـــون اجلهل واجلـــاهلـيـــة ال تعـنـي
ــــدمــــار والـهالك. وال إال اخلــــراب وال
تــســـاوي إال الــظلـم والـتــــردي. فقـــد
نهـى اهلل تَعـالـى عـن العمل بهـا وأمـر
بــاإلعــراض عـنهــا. وعــدّهـــا من ابــرز
مــشـــاريع الــشـيـطـــان الـــذي أمـــر اهلل
عبـاده مبعاداته فقـال ? أن الشـيطان

لكم عدو فاتخذوه عدوا 6/فاطر.
ــــــالـعــمـل وفـق املــنــــطـق كــمــــــا أمــــــر ب
احلضـاري القائم علـى العفو واألمر
ــــــاملعـــــروف والـــصـــــدق واإلحــــســـــان ب
ــة. والــصفح وعـــدم الـتــشـــدد واملُـــداقَـّ
فقــــال ســبحــــانه )خُــــذِ الْـعَفْــــوَ وَأْمُــــرْ
بِــــالْعُــــرْفِ وَأَعْــــرِضْ عَــنِ الْجَــــاهِلِـنيَ(

199/األعراف.
كما نهـى عن اجلاهلـية ذاتها لـكونها
العنــوان األكبـر الـذي يـنطــوي حتت
لـوائه مخـالفــة منـطق احليــاة. تلك
اخملالفـة املؤديـة إلى جتـاوز كل قيمة
ــــــدأ ــــســــــانــيــــــة. وانــتـهــــــاك كـل مــب إن
ــــدنــيــــس كل مــنـــطـلق حـــضــــاري. وت
حيـوي. فقال تَعالى علـى لسان نبيه
ـــــــا أُرْسِلْـــتُ بِهِ الـكــــــرمي  )وَأُبَـلِّغُـكُــم مَّ
ي أَرَاكُـمْ قَـــوْمـــاً تَـجْهَلُـــونَ(  22/ وَلَكِـنِـّ

األحقاف. 
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حـقـــــــائـق مـــــــا بـعـــــــد ازمـــــــة الـــنـجـفاملــــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة واســتقــــرار العـــراق )2-1(
محمد سعيد اخملزومي

لعـل كثيـراً من العـراقيـني يحمل هــاجس
ان حـكــــومـتـنــــا حتـيــــا يف الـــســـــر، ويعــمل
وزراؤهــا   يف اخلفـاء، خـوفــاً من عـمليـات
القـتل االعـمــى والـتــصفـيــات اجلــســديــة
اجلـــاريـــة اآلن. ويـــذكـــر وجــــود احلكـــومـــة
وعـملهــا ببعـض االحــزاب العــراقيـة الـتي
كانت تنشط سرياًُ، يف زمن استبداد نظام
صـدام حــسني، بـعيـداً عـن اعني الـسلـطـة
وبطـشهـا. فـالتـواجـد العلـني يف الـشـوارع
وبني الناس محصور بالضرورة القصوى.
والعـمل والـعيـش يف الـبيـوت الـسـريـة هـو

القاعدة السارية.
هــذا الـــواقع املفــروض مــؤسف، انـســانـيــاً
قبل كل شيء، وهـو محبط لكثيرين ممن
يــريــد العـمل لـصـنع اخلـيــر لهــذه الـبالد
ولكـنه، ايــضــــاً واقع خــطـيـــر بـتـــداعـيــــاته
الــسيــاسيــة ، وينحـو بـإجتـاه اعــادة انتـاج
نفسه واالخالل مبغـزى احلكم السـياسي
املستنـد الى دعم املواطـنني. بل التفريط
بـــأهـمـيـــة االتــصـــال بـــالـنــــاس يف حتقـيق
اهـــــداف الـــــدولـــــة يف االمــن واالســتقـــــرار
والـنـمـــو. ان كــيفـيـــة حـمـــايــــة احلكـــومـــة
لـنفسـها وتـأمني سالمـة مسـؤولي الـدولة
ألنفــــــسهــم اثــــــر فــــــادح االهــمــيـــــــة علــــــى

وظيفتها وعالقتها باملواطنني.
ميــكــــن، حـقــــــــــاً، تـفـهــــم واقـع عــــمـل وزراء
احلـكـــــومـــــة ومـــســـــؤولــي الـــــدولـــــة يف ظل
سيــاقــات امـنيـــة وسيـــاسيــة ال يحـســدون
علــيهــــــا. لقــــــد تعــــــاطف كــثــيــــــرون مع د.
مـشكـاة املـؤمـن وغيـرهــا من الــوزراء حني
كــــادوا ان يـقعــــوا ضحــــايــــا ارهــــاب ظــــالـم
يعـصف بكل من يـباشـر مسـؤوليـة تفعيل

مؤسسات الدولة وخدماتها.
يعـمل كـثيــر مـن النــاس يف ظـل سيــاقــات
ثقيلـة الـوطـأة تقطع راحـة البـال والفكـر
يف كل يـوم بل يف كل سـاعـة. سيـاقـات، هي
بــالــضبـط، مــا يــسعـــى شيـــاطني االرهــاب
والعــنف ان يــــرسخــــوا معـــانــيهـــا يف هـــذه
الــبـالد وصـــــــوالًُ الـــــــى حتــــطــيــم مـــــســـــــار
االستقرار السيـاسي لعصر ما بعد صدام
حـــسـني. واالهــم، تفــــريـغ سقــــوط نــظــــام
صـــدام حــسـني مـن محـتـــواه الـتحـــويلـي،
كلـياً. اذ ان اقـامة دولـة قانـون تلتـزم بروح
الـتعــدديــة الفكــريــة والــسيــاسيــة وحتـكم
وفق مبادئ الشفافـية واملساواة السياسية
هو الطـامة الكبرى لكل من يـريد احتكار
الــــسلــطـــــة ومـــــوارد الــبالد واهـلهـــــا. وهــم
بـــــالـــضـــــرورة اولــئـك الــــــذي يجـــــدون مــن
العنف والقتل وسـيلتهم االولـى لتحقيق

هذا االحتكار.
مــن املهـم، متــــامــــاًُ، ان حتـمـي احلـكــــومــــة
نفسهـا وتقي وزراءها ومسؤوليها من تيار
العنف االعـمى بـيد ان هـذه احلمـاية لـها
وجـههـــا الـــسلـبــي القـــامت. فـــاالفـــراط يف
احلـمــايــة الــذاتـيــة عـبــر بـنــاء احلــواجــز
الـدفــاعيـة واملـزيــد من االســوار احمليـطـة
يـعنـي، عمـليــاً تـعمـيق وتــوسـيع املـســاحــة
الــتــي تفـــصل بــني احلـكـــــومـــــة والــنـــــاس.
والنـتيجــة احلتـميـة لهـذا االنـفصـال، اذا
اسـتمـر واسـتفحل، هـو خـسـارة احلكـومـة
لقلـب االنــســـان العــراقـي وعقـله. واخالء
الــــســـــاحــــــة االعالمــيـــــة واالتـــصـــــاالتــيـــــة
لـــشـيــــاطــني العــنف واالرهـــــاب. واخفــــاق
احلـكــــومــــة يف تـقعـيــــد مــــؤســـســــات دولــــة

القانون االمنية والسياسية.
ان ضـعف وعـــــدم تـفعــيل قـنـــــوات االعالم
واالتـــصــــــال اجلــمــــــاهــيــــــري يف ايـــصــــــال
الـــرســـالــــة احلقــيقـيـــة مـن وجـــود وعــمل
احلكـومـة يـعني مـزيــداًُ من االغتـراب عن
النـاس. هـذا يف الـوقت الــذي تتطـلب فيه
مهــمــــــات احلـكــــــومــــــة، ال ســيــمــــــا االمــن
واالســتقــــــرار، خلـق عالقــــــة ثقـــــة وتـفهــم
عمـيقني وحقـيقيـني بني احلكـومـة واكبـر

عدد ممكن من السكان.
مــن املـــطلـــــوب، اذن ان تــنــتج احلـكـــــومـــــة
ووزراؤهـــا، بال انقـطــاع احــداثـــاً اعالمـيــة
واتصاالتية، احداثـاً مبنية على مضامني
ذات معنـى حيـوي للـناس. ولـيس احـداثاً
اعالميـة مزيـفة وشـرانيـة، كمـا كان نـظام
صدام حسني يفعل، بـال كلل. فقد استبد
الــنـــظـــــام الــــســــــابق بــكل وســـــائـل االعالم
واالتــصــــال إلدامــــة اسـتـبــــداد الـــسلــطــــة.
التلفزيون والراديو والصحف والنشريات
واملـدارس والـقنـوات احلــزبيـة واملـؤمتـرات
واالغـــــانــي واالفالم واالحــتفـــــاالت كـلهـــــا
كــــانــت تعــمل لـيـالً ونهــــاراً خلـلق واعــــادة
انتـاج نوع خـاص من العالقـة بني النـظام
والــشعـب. عالقــة اخـضـــاع وسيـطــرة وذل.
تـلــك كــــــــــانــــت عـلــــيـه احلــــــــــال يف عـهــــــــــد

االستبداد.
تغـيــــرت الــصــــورة اآلن وسـتــتغـيــــر اكـثــــر،
الحقـاُ. فـلم يعــد ثمـة مكــان ألي احتكـار
اعالمي مـن قبل الـسـلطــة. وليـس هنـاك
سـيــطـــرة حلـــزب واحــــد علــــى احلكـــومـــة
والـدولـة. وتـسيـر تــدريجيـاً عـمليـة نـشـوء
مـــؤســســـات الـــدولـــة الـالشخــصـيـــة الـتـي
سـتفـصل مــا بـني احلكــومــة الــسـيــاسـيــة
املتغيرة ودولة القـانون الباقيـة. وستصير
هـذه الدولة حاضنة للسلطة ومرجعيتها
احلــاسمـة. وهـذا كـله سيـنعكـس علـى دور
االعالم واالتـصــال الــسيـــاسي لـلحكــومــة

والدولة.
ثمـة حـاجـة مـاسـة اآلن ويف املــستـقبل ان
تبـدع احلكـومـة ووزراؤهـا اسـالـيب فعـالـة،
لكـن اســالـيـب دميقــراطـيــة وحــديـثــة، يف
تــرتيـب االعالم وخلـق االتصـال بــالنـاس.
املـطلــوب ان تعبــأ احلكـومـة وراءهــا اوسع
طبقات الـناس، ان توصل رسـالتها اليهم،
ان تقــنـعهــم بــــــرؤيـــتهــــــا ملـــصــيــــــر الـــبالد
وكيفيـات تطـويره، ان تـدخل الـى قلـوبهم

وعقولهم وحتفز ضميرهم.
وان تنتج وتعيد انـتاج عالقة وتفهم وثقة
معـهم. بــالــزيـــارات امليـــدانيــة، لـلمـصــانع،
واالســــــــــــواق والـــــــــشــــــــــــوارع، لـلــــمــــــــــــدارس
واجلـامعات واملـؤسسـات. للثـكنات ومـراكز
الشـرطة. بـالنـدوات واملؤمتـرات باملـقاالت
والـتحلـيالت، بــدون ذلك، لـن يكــون عـمل
احلكـومــة اال نخبـويــاً ومنعـزالً وسـيبقـى
الناس يتفرجون ال اكثر على ما يحصل.
وسـتــظل طــــاحــــونــــة احلـكــــومــــة تــــدور يف

الفراغ.
املــطلـــوب اآلن ان يـنفـعل العـــراقـيـــون مع
احلكـومة ووزرائها وستجـد د. مشكاة وكل
مــســـؤولـي الـــدولـــة لـيـــس فقــط اكـثـــريـــة
مـتعـــاطفـــة بل مــســاهـمــة، حـيــويــاً وبـكل
ضميـرهـا يف خلق دولـة ومـجتمع مـا بعـد

االستبداد.

ومبستقبله سوءا. ولثرواته نهبا. 

املستلزمة احلضارية الثامنة
أن تــشــد جـمـيع القــوى الــسـيــاسـيــة
علـى يـد املــرجعيـة الـديـنيــة لكـونهـا
الـصـمـــام الـــوحـيـــد الـــذي ميكـن مـن
خـالله تـــامـني الـــسعـــادة لـكل فـئـــات
الـشعب مبـا فيهـا الدولـة واملؤسـسات

السياسية وغيرها.
املستلزمة احلضارية التاسعة

أن يعــمل الــــشعـب جـمــيع شــــرائـحه
السيـاسية واحلكـومية واالجتـماعية
على املـنحى احلـضاري وحـده. وهذا
ــــــاحــتــــــرام آراء مــــــا ال يــتـحـقـق إال ب
املــرجعيـة الـربــانيـة وعـدم جتـاوزهـا.
ـــــرى إال مـــصـلحـــــة ذلــك ألنهـــــا ال ت
الشعب. ورعـاية شؤون العـامة. وأنها
القادرة علـى حتديد املصـالح لكونها
ــــــدار ال تــبــتـغــي مــن وراء ذلـك إال ال

اآلخرة.

املستلزمة احلضارية العاشرة
أن يـــدرك الـــشعـب بجـمـيع أصـنـــافه
ـــــــاتـه أن اســـتـقـالل الـعـــــــراق ومــكـــــــون
وسعـادة العـراقـيني. وتقـدم اجملـتمع.
واســـتـقــــــــرار الـــبـالد. ال يـحــــــــدوه إال
العـمل علــى املبــادئ احلـضــاريــة دون
املنـطلقات اجلـاهليـة. وقد عـرفنا أن
احلـضـاريــة هي العـمل علــى احتـرام
اإلنــــســـــان كـــــانــــســـــان فـال يجـــــوز أن
يُتـعامل معه كحشـرة تُباد. أو خروف
يُقــاد. ثم يُقتـل بكل وسيلـة. أو يُهـدَرُ

دمه يف أي واد.
كمـا يجب العمل علـى احترام حـرية
اإلنسـان فال يتـجاوز علـيها أحـد من
الـنـــاس حـــاكـمـــا كـــان أو رعـيــــة. ذلك

ألنها من منح اهلل له.
ــــــى ذلـك وجــــــوب تـقــــــديــــــر أضـف إل
اجملـتــمع. ووجــــوب احـتــــرام هــــويــته
وعــدم الـتجــاوز علــى خـصـــوصيــاته.
ــــســــــانــيــــــة واحــتــــــرام الـفــــطــــــرة اإلن
وقــوانيـنهـا. والـعمـل مبنـطـق العقل.
وال جتتمع تلك املنـطلقاتِ احليـوية
إال بتـحكيـم نظـام الـشـورى واحتـرام

اإلنسان وعقيدته وحريته.
وهـــذا يــسـتـــوجـب اجـتـثـــاث )قـــانـــون
إلغــــاء اآلخــــريــن( ســــواء كــــان ذلـك
اإللغاء دينـيا أو مذهـبيا أو سيـاسيا.
أو ثقـــافيـــا. كمــا يجـب إلغـــاء جمـيع
ــــــوابـع هــــــذا اإللـغــــــاء. كــــــاإللـغــــــاء ت

االقتصادي واالجتماعي وغيره.
كمـا يـستلـزم العـمل بثقـافـة احتـرام
اإلنـــســــان وكــــامل حـيـثـيــــاتـه مبحــــو
ثقافـة العنف مـن القامـوس الفردي
والتـربـويـة االجـتمـاعـي. إبتـداءا من
الـبـيـت إلــــى املــــدرســــة حـتــــى دائــــرة
العـــمل االجــتــمــــاعــي والــــســيــــاســي
واالقـتصادي واحلكـومي ومن جميع

مرافق احلياة.
وبـــاجـتـمـــاع تـلك املــسـتلـــزمـــات إلـــى
بـعــــضـهــــــا يـكــــــون اخلــيــــــر لـلـعــــــراق
والعـــراقـيـني. إذ تعــمل علـــى تـــوفـيـــر
العلـم والتــزكيــة والتـطـهيـر مـعنـوي
والعلـم والعـمل بـــالعلـم ال بـــاجلهل.
األمــر الــذي صـــدحت بـه منـطلقــات
احلـضــارة الــرســالـيــة يـــوم أعلـن اهلل
ــــــذي بـعـــث يف ــــــى انـه? هــــــو ال تَـعــــــال
األمـيـني رســـوال مـنهـم يـتلـــو علـيهـم
آيــــاته ويــــزكــيهـم ويـعلــمهـم الـكـتــــاب
واحلكـمـــة وإن كـــانـــوا مـن قـبـل لفـي

ضالل مبني? 2/اجلمعة.
وذلـك كــي تعـيـــش الـبـــشــــريــــة األمـن
واألمان. واحلـرية والرفـاه. والسعادة

واالستقرار. 
إذ ال سـعـــــــــــــادة مــــن دون احــــتـــــــــــــرام

لإلنسان.
وال احـتـــرام أو كـــرامــــة مع مــصـــادرة

حريته التي وهبها اهلل إياها. 
وال حرية من دون استقالل.

وال استقالل من دون سيادة .
وال سـيــادة مـن دون سـيــادة الـثقــافــة

والفكر. 
وال سيــادة الفكــر والـثقــافــة من دون

العمل بتعاليم احلضارة واحلياة.
وال التــزام بـتعــاليـم احليــاة ومبــادئ
احلضارة من دون االستجابة حلملة

احلضارة وتعاليم احلياة.
وال االســتجـــابـــة حلــملـــة احلــضـــارة
ـــــاة مـــن دون العـــمل وتعـــــالــيــم احلــي
بـتعــالـيـمهـم وااللـتــزام بــأوصـيـــائهـم

وحملة لوائهم.
وال الــــتـــــــــــزام بــــتـلـــك املــــنـــــــــــاهـج إال
بـــالـتــشـبـث بحـملـــة علـــومهـم ورعـــاة
حــــديـــثهــم وخـــــزان معـــــارفهــم وهــم

العلماء الربانيني.
وبعـــد ذلك كـله يقـــول احلق? فـمــاذا
ـــــــــى بـعـــــــــد احلـق إال الــــضـالل فـــــــــأن
ـــــــــس.    ــــــصــــــــــــرفــــــــــــون? 22/يــــــــــــون ت
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وبعـــد بيــان هــذه احلقــائق البـــد من
اإلشارة إلـى مستلـزمات إمتـام أمثال
هـذه املشـاريع احلـضاريـة للبـلوغ بـها
مــــرتـبــــة الـنــضج والـتـمــــام واإلتـيــــان
لـلعـــراقـيــني بكـــامـل األُكُلِ والـــرفـــاه.
ومتــــام الــــسعــــادة واالســتقــــرار. ومـن

تلك املستلزمات ما يأتي: 

املستلزمة احلضارية األولى 
وتكـمـن يف الــتعجــيل والعـمل اجلـــاد
يف شورى الفقهـاء املراجع. اجلـامعة
لكل مـراجع الـدين األعالم. من دون

التفريط بأحد منهم.

املستلزمة احلضارية الثانية
اخلـطــوة الثــانيـة لـشـورى املـرجـعيـة
هـــي اتخــــــاذ القـــــرارات الــــشـــــرعــيـــــة
الالزمـــة إليقـــاف كـــافـــة الـتحـــركـــات
املـؤديـة إلـى املـزيـد من إراقـة الـدمـاء
واخلــــــــــوض يف مـعــــــــــارك ال يــكــــــــــون
اخلـــاســـر فـيهـــا إال الـــشعـب احملـــروم
اخلــارج لـتــوِّه مـن مـطــاحـن الـنـظــام
الــســـابق. األمــر الــذي يــسـتلــزم مـن
الشعـب أن يستعـيد أنفـاسه. ويلملم
ــــاءه. وإال فــــان جــــراحـه. ويعــيــــد بــن
اخلـاسـر الــوحيـد هـو شـعب العـراق.
بـيـنـمــــا يـكــــون الــــرابح األســــاس هـم
سلطـات االحتالل إلى جـانب القوى
الـتي تــريــد تـصـفيــة حـســابــاتهــا مع

األمريكان على ارض املقدسات.

املستلزمة احلضارية الثالثة
أن يـتـــزايـــد الــتفـــاف الـــشعـب حـــول
املـرجعيـة الديـنية الـربانيـة واللجوء
إليها. ال إلى املرجعيات الداعية إلى
الـتكفيـر والقتـال ومــؤسسـات الـذبح
اإلسالمي للـبشـر. وان يتعـاظم وعي
ــــشـعـــب الـعــــــراقـــي يف فـهـــم األدوار ال
احلضـاريــة املنـوطـة به ومـنه. لكـونه
شعب احلضـارات. وشعب الـرساالت.
وشـعب مقـامـات األنـبيــاء واألوليـاء.

وأوصياء األنبياء. وأبناء األنبياء. 

املستلزمة احلضارية الرابعة
أن تعيـد احلكـومـة العـراقيـة املـؤقتـة
حسابها خصوصا وهي التي لم تكن
قـد حضيت بشرعية انتخاب الشعب
لهــا. وأن ينمـو عنـدهـا معيـار الـوعي
احلضــاري لفهم العـراق والعــراقيني
وهــــويــــة الــــشعـب. وعــــدم اجملــــازفــــة
بـالعمل ضده. وأن من ابـرز مصاديق
العمل ضد الشعب هو استعمالها أو
تنـصيبهـا يف أجهـزة الـدولـة الفـاعلـة
رجاالً  املفـروض أن يكونوا يف خدمة
الـــشعـب. فـتـــسـتــــوظـف يف مفــــاصل
الـــدولـــة مـن كـــان ضـــالعـــا بـتـــدمـيـــر
الشعـب. وخبيرا بـانتهاك احلـرمات.
ـــــى ثقــــافـــــة العـــنف ومــتــمــــرســـــا عل
والكـــراهـيـــة والـتـمـيـيــــز العـنــصـــري
والقــــومــي واإلقلــيــمــي والـــطـــــائفــي
)وكلهــا مفـــردات متـميــزة يف ثقــافــة
ــــــى احلـــضــــــارة ــــــون إل رجــــــال ال ميــتّ

بشيء(. 

املستلزمة احلضارية اخلامسة
علـــى جـمـيـع األجهـــزة الـــسـيـــاسـيـــة
اإلسـالمـــيــــــــة وغـــيــــــــر اإلسـالمـــيــــــــة
الـعراقيـة أن ال تسـتبد بـرأيها خالف
ـــــديــن بـــتجـــــاوزهـــــا رأي ــــشعــب وال ال
املـرجعيـة الــدينيـة. لكـونهـا صـاحبـة
الـرؤيـة احلـضـاريـة والـصــدق النــابع

من إرادتهم اخلير للناس.  

املستلزمة احلضارية السادسة
ــــــشـعـــب مـع جـــمـــيـع أن يـــتـالحـــم ال
املؤسـسات احلـضاريـة التـي تعمل يف
بنـاء ثقـافـة إنـســان احلضـارة. األمـر
الـــذي يتـطلـب من املــؤسـســات ذاتهــا
العـمـل علــــى نـــشــــر ثقــــافــــة احملـبــــة
واألخــــوّة ونــــشــــر املــــودة والــتـكـــــاتف
والـتكــافل بـني أبنــاء األمــة والـشـعب

الواحد.

املستلزمة احلضارية السابعة
أن ال تقف الـدولـة من خالل قـوانني
تــبــتــــدعهــــا أو رجــــال تــنــصــبهــم. يف
عـــرقلـــة املــشـــاريع احلـضـــاريـــة الـتـي
تقــــوم بهــــا املــــؤســـســــات الــثقــــافـيــــة
واالجـتمــاعيــة والعمــرانيــة احليـويـة
ــــاء ــــى بـن ــــرامـيــــة إل يف اجملـتــمع. وال
اإلنـســان. وإصالح اجملـتمـع. وعمــارة
احليـــاة. لكــون ذلـك كله ممــا يخــدم
العـراق والعراقيـني. وان العمل ضده
يعــنــي العــمل ضــــد الــــشعــب وضــــد
تقـدمي العـراق إلـى اإلمـام. بل يـؤدي
إلـى إركـاس العـراق يف أوحـال اجلهل
والـتخلف والـتنـاحـر الـذي ال يـنتفع
ــــالعــــراق شــــرا. مــنه إال مـن يــــريــــد ب
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احلكــام مـن جهــة. وغـيــر حـضــاريــة
ــــدورانهــــا يف فلـك األنــظـمــــة الـتـي ل
تفتقـر إلـى منــاهج احلضـارة. إال إذا
انـتخبهـا الـشعب فـتصـبح عنـد ذلك

حضارية من دون شك وال ريب.
احلقـــيقـــــة الــتــــــاسعـــــة: أثــبــتــت أن
االســـتـقـــــــرار الــــطـــبـــيـعـــي لـلـحـــيـــــــاة
الــسـيـــاسـيـــة. ومـــا يـتـــرتـب علـيه مـن
االزدهــار احلـضــاري. مــرهـــون بكــون
ـــــــى رأي املـــــــراجـع احلــكـــــــومـــــــات عـل
الــربــانـيـني. وتلجــا إلـيهـم عـنـــد حل
ــــى ــــرجـــــوع العــــالِــم إل األزمــــات. ال ب
ــــسلـــطــــة. وقــــد وردت الــنـــصــــوص ال
احلـضــاريــة بهــذا الـشــان تقــول ) إذا
ــــواب امللــــوك رأيـت الـعلـمــــاء علــــى أب
فـبـئــس العلـمــاء وبـئــس امللــوك. وإذا
رأيــت  امللــــوك علـــى أبـــواب الـعلـمـــاء

فنعم امللوك ونعم العلماء(.
احلقــيقــــة العــــاشــــرة: أثـبـتـت هــــذه
املـبــادرة أن متــرد األحـــزاب أو القــوى
الـــسـيــــاسـيــــة أو غـيــــر الـــسـيــــاسـيــــة.
احلــــــاكــمــــــة مـــنهــــــا أو احملـكــــــومــــــة.
وخــــروجهــــا علــــى طــــاعــــة الـعلـمــــاء
الـربانيني واملراجع احلضاريني. إمنا
يـؤدي إلـى دمـار احليـاة وخـراب أمـور
ـــــــاس. الن احلـــيـــــــاة والـعـــمـــــــران الـــن
بـــاالجـتـمـــاع حــــول العلـمـــاء األعالم
ـــــــانـــيـــني. حـــيـــث أن ـــــــرب واملـــــــراجـع ال
)الشارد من النـاس للشيطان كما أن
الــشـــارد مـن الغـنـم للـــذئـب(. وبهـــذا
فـقـــــــــــد نـهـــــــــــى إمـــــــــــام احلـــــضـــــــــــارة
واحلـضـــاريـني يف احلـــديـث الــســـابق
بقـوله ) إيــاكم والفـرقـة فـان الـشـارد

من الناس للشيطان..( .
احلقــيقــــة احلــــاديــــة عـــشــــرة: فقــــد
كـــشفـت األحــــداث ومــــا سـبـقهــــا مـن
مـبادرات حـيويـة للعلمـاء الربـانيني.
ــــــة للــمــــــراجع ومــــشــــــاريع حـــضـــــاري
الــديـنـيـني وتـكللـت يف هــذه املـــرحلــة
بهـــذه املـبـــادرة الـتـي قـــادهـــا املــــرجع
الــسيــستـــاني. كـشـفت لـألعمــى قـبل
املـبصر أن حكـومة االحتـالل ال تريد
ــــادرات الــنجــــاح. فـكــــانــت لــتلـك املــب
تــسمـح من طــرف خـفي مــرة وعلـني
أخرى يف خلق جو يشيع االضطراب
األمنـي كي يقـولــوا : ال لالنتخـابـات
العــــامـــــة...نعــم لـــتعــيــني االحـــتالل
للحكـومـة املــؤقتـة الـتي يـراد لهـا أن
تـوقع لهم ما يـريدون. وتـبني العراق
حـــســب إرادتهـم ولـيـــس حـــسـب إرادة

الشعب.
كمــا أن الكـثيــر من القـوى القــوميـة
والسياسيـة والطائفيـة التي تكره أن
يـكــــون للــــديـن دوره يف حـيــــاة األمــــة
والـشعب قـد اجـتمعـت كلمـتهم علـى
إسقــاط مبـادرات املـرجـعيـة. وال أدل
ـــــــــرز مــــن ـــــــــى ذلــك اب مــــن دلــــيـل عـل
ــــــوجه الـــصـــيحـــــات الــتـــي تعـــــالــت ب
املــــرجعـيــــة الــــديـنـيــــة يــــوم أطـلقـت
دعـــوتهــا إلـــى القـيــام بــاالنـتخــابــات
العـامــة أوال وقبل تـشكـيل احلكـومـة
املؤقـتة. فتعالـت الصيحات وارتفعت
ـــــدافع الــــســيــــاســيــــون. ــــر. وت ــــاب املــن
وتـزاحـمت وفـود األمم املـتحــدة عبـر
)اإلبــراهـيـمـي( واجلـــامعـــة العــربـيــة
عـبــــر) احللـي(. وهــــاجـت األنــظـمــــة
اإلقليـمية. وتدافعـت القوى احمللية.
ــــــى إلـغــــــاء مــــشــــــروع واجــمـعــــــوا عـل
ــــاب ــــات. وحــــركــــوا األســب االنــتخــــاب
املـــوجبــة لالخـتالل األمـني وإشــاعــة
عـــــدم االســـتقـــــرار مــن اجـل القـــــول
بـتعـــذر إمكــانـيــة قـيــام االنـتخــابــات
العـامة. وقد دفع العـراق والعراقيون

ثمن ذلك باهظا.
احلقيقـة الثـانيـة عشـرة: كمـا أثبتت
ــــى ــــى العــــراقـيــني االرتفــــاع إل أن عل
أعلـــى املــسـتـــويـــات احلـضـــاريـــة عـبـــر
معـــرفـــة احلقـــائق قـبل فـــوات األوان
مـن أن تقريـر مصيـر العراق مـرهون
بـهم وبـقيــادتـهم املــرجـعيــة الـــواعيــة
الــتـــي تعـــــرف احلـــــرام مـــن احلالل.
ــــــد ـــــشعــب عــن وتقــــــدر مـــصـلحــــــة ال
الــتحــــوالت الـــسـيــــاسـيــــة احلــــرجــــة.
وبـاخلصـوص عنـد اتخاذ قـرار يؤدي
ـــــدمـــــاء. ذلــك ألنهــم ــــــى سفـك ال إل
القـادرون وحـدهـم دون غيــرهم علـى
تغـليب الـسلم علـى احلـرب. وتغـليب
ــــى املــصــــالح املــصــــالـح العــــامــــة عل
الــسـيـــاسـيــــة لألحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
احلــاكمــة وغيــر احلــاكمــة علــى حــد
ســواء. وبــالـتــالـي فـيجـب االلـتفــاف
حــول املــرجـعيــات الــديـنيــة الـــواعيــة
ــــرجــــال ــــانــيــني. وال ــــرب والـعلــمــــاء ال

احلضاريني.

مـســـؤوليــات الــشعـب العـــراقي جتــاه
املبادرات احلضارية
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ولــــذلك فـــان املـبـــادرات احلــضـــاريـــة
واملشـاريع احليويـة عادة ما يـأتي بها
رجــــال احلــضــــارة فقــط. ألن فــــاقــــد
ــــــــشــــيء ال يـعـــــطــــيـه. وأن غــــيـــــــــــر ال
احلـضاريني ال يهـبون للنـاس املوقف
احلــضـــاري.  وال ميــنحـــون اجملـتــمع
فكـر الـتحضـر. كمـا ال يـشيعــون فيه

احملبة. وال األلفة. وال التسامح.
وعلــيه فــــان هــــذه املـبــــادرة )مـبــــادرة
املـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة( الـتـي خـــرجـت
بـاحلـرم العلـوي من أزمـة االنتهـاك.
وأنقـــــذت العــــراق مــن بحــــر دمــــوي
جـديد. وبـشرت النـاس بأمل جـديد.
قـد كـشفـت عن حقـائق عـديــدة. هي
قـطعا ممـا كانـت خافيـة على الكـثير
مـن الـــســــاســــة العــــراقـيـني. ورجــــال
احلـكــــــومــــــة املــــــؤقــتــــــة. وسـلــــطــــــات
االحتالل علـى حد سـواء. ومن تلك
احلقائق التـي يجب تسليـط الضوء

عليها ما يأتي:
ـــــى: أن مــن الـغلـــط احلقـــيقـــــة األول
الفـــادح هـــو إقـــدام األمـــريكـــان علـــى
جتـــاهل املـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة. وذلك
مـنـــذ الـيـــوم األول الـــذي دخلـت فـيه
العـراق وأصرت على جتـاوز املرجعية

الدينية وحتجيمها.

احلـقــيـقــــــة الــثــــــانــيــــــة: أثــبــتــت أن
املـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة الـــربـــانـيـــة هـي
اإلكسير احلضاري ملعـاجلة القضايا
االجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة. لكــونهــا
الـسلـطــة الــربــانيــة الـتي ال تـتعــامل
مـن منطلق سـياسـي ناجت عـن دراسة
نــاقصـة يف معهــد أو كليـة أو جـامعـة
ـــــــرت. أو مـحـــــــدودة املـعـــــــارف وان كـــب
مخـابــرات دوليـة وان اسـتطــالت. بل
مـن منطلق ربانـي يعالج األمور وفق
منـهج دقيق يف رعـايـة كـافـة املصـالح
الالزمـة لـلمجـتمع. مبـوجـب منـطق
ــــذي العـقل واحلـكــمــــة والفــطــــرة ال

يحمي املصلحة العامة للناس.

احلـقــيـقــــــة الــثــــــالــثــــــة: أثــبــتــت أن
املرجعـية الـدينيـة هي صمـام األمان
ـــــد األزمـــــات الــــصغــيـــــرة مـــنهـــــا عــن
ــــــى حــــــد ســــــواء. وان والـكــبــيـــــــرة عل
ـــــة الــتـــي تخـلق جـــــوا مــن املــــــرجعــي
ــــشـحــن ــــــاك االجــتــمــــــاعــي. وت اإلرب
الـنفـــوس بـــالـبغـضـــاء. وتــــدفع علـــى
الـتـمــزق والـتــشـــرذم. لهـي مـــرجعـيــة
غيــر حـضــاريــة علـــى اإلطالق. ذلك
الن اإلمام الذي عيّـن املرجعية حدد
هــــويــــة مـــن يجــب االلــتـــــزام به مــن
العلمـاء الفقهـاء بقـوله: ) فـأمـا من
كـــان مـن الـفقهـــاء صـــائـنـــا لـنفـــسه.
حــــافــظــــا لــــديـنـه. مخــــالفــــا لهــــواه.
مــطــيعــــا ألمــــر مــــواله. فلـلعــــوام أن

يقلدوه ( يعني فللعوام أن يتبعوه.

ـــــــرابـعـــــــة: أثـــبـــتـــت أن احلـقـــيـقـــــــة ال
العـراقيـني شعب حضـاري ال جتتمع
كلـمـتهـم إال حـــول رجـــال احلــضـــارة
وحـــدهـم. وان أُرغـمـــوا علـــى الـعكــس
حتـت اإلهـــاب واإلرعـــاب فـــذاك إلـــى
أمـــــد محــــدود ال يــبـلغ حــــد اقـــتالع
ــــــوقــــــائـع اجلــــــذور. وقــــــد أثــبــتــت ال

التاريخية ذلك.
كمـا لم يـسـتطع أحـد جـمع كلمـتهم
ورص صفــوفـهم إال رجــال احلـضــارة
دون ســواهـم. ومــا قــولـي بحـضــاريــة
ـــــــافٍ وجـــــــود دعـــــــاة الـعـــــــراقـــيـــني بـــن

للجاهلية فيه. 
احلقـــيقــــة اخلــــامــــســــة: أثــبــتــت أن
ــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي شـعـــب أصـــيـل ال
اجلـــــــذور مـهـــمـــــــا أرادت األنــــظـــمـــــــة
اقـتالعـهم مـنهــا واجـتثــاثـهم عـنهــا.
ــــة. وقلــبه نــــابــض بــــروح فــــإنهــــا حـيّ
احلضـارة والتــدين مهمـا عبـثت بهم
األنــــظــمــــــة احلــــــاكــمــــــة واألحــــــزاب

السياسية احلاملة.
احلقيقة السادسة: أثبتت أن احلياة
االجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة يف عمــوم
ــــــــــى وجـه األمــــــــــة. ويف الـعــــــــــراق عـل
ــــى العــــودة اخلــصــــوص بحــــاجــــة إل
لعـلمــاء الـــدين الــربــانـيني ومــراجع
ــــى األمــــور. املــــسلــمــني القــيــمــني عل

وحدهم دون من سواهم.
احلقـيقة السـابعة: أثبتـت أن أنظمة
احلكم املـتحضـرة ورجـال الـسيـاسيـة
احلضـاريني قـادرون علـى فهم رجـال
املـرجعيـة الـدينيـة. وانهم املتـمكنـون
على إدارة دفة احلكم عبر احترامهم
الـعلمـاء الـربـانـيني واألخـذ بــآرائهم
ألنها آراء حضارية ومناهج حيوية.

ــــــة: أثــبــتــت أن احلـقــيـقــــــة الــثــــــامــن
املـرجعيـة التـي تدور مـدار السلـطات
احلاكـمة أو اخلـاضعـة لهـا فهي غـير
ربــــانـيــــة. ألنهــــا مــــأجــــورة خلــــدمــــة
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ثم أن مبنى اجلهل هو االستناد إلى
مـخالـفة مـنطق الفـطرة اإلنـسانـية.
والعــمل علـــى كل مـــا هـــو خالف مـــا
تـــســتجـيــب له إنـــســــانـيــــة اإلنـــســــان
ـــــى مخـــــالفــــة وفـــطــــرتـه، فقــــد ســمّ
الفـطـــرة جـــاهلـيـــة صـــريحـــة بقـــوله
)أَئِـنَّكُـمْ لَتَـــأْتُــونَ الــرِّجَــالَ شَهْـــوَةً مِّن

دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون(
55/النمل.

وبــالتــالي فــان منـطق احلـضـارة هـو
مـنــطق الــــديـن واحلـيــــاة والعـمــــارة.
بيـنمــا منـطق اجلــاهليـة هــو منـطق
األنــــانـيــــة والعـنـف والقــتل واإلبــــادة

والدمار واخلراب.
ـــــادرة ـــــا الــيـــــوم يعــيــــش الــب وعـــــراقــن
احلضـارية لـلمرجـعية الـدينيـة التي
حتـرك بهـا آيه اهلل العـظمـى الـسيـد
الــــســيــــســتـــــانـــي حلل األزمـــــة الــتــي
اسـتعـصـت علـــى الـــدولـــة العـــراقـيـــة
املـــؤقـتـــة. حـيـث لــم يكـن مبقـــدورهـــا
الـبلـــوغ بـــانـتهـــاك احلـــرمــــات للحـــد
الـذي  يـضـطــرهم إلـى نـسف احلـرم
العلــوي الــشـــريف حـيـث املـــسلحــون
املتحصنون وقد اتخذوه مقرا لهم. 
كـمــــا اســتعــصــت علــــى األمــــريـكــــان
الـــذيـن اقـبلـــوا هـم علـــى تـــأجــيجهـــا
وتغــذيـتهــا ملــصلحـتهـم الـتـي انـتهــى
مـن حتقــيقهـــا )بـــرميـــر( بـتـــأسـيــسه
احلكــومــة املــؤقـتــة. فقــد اسـتعـصـت
لـلدرجـة التي أدت بـالنجـف األشرف
وكربالء املقدسة من قبل إلى الدمار
واالنتهــاك والتعـدي علـى احلـرمـات
والــــتــــي أوشــكــــت أن تـفـــــضــــي إلـــــــــى
االنتهاك األعـظم على حرمـة املرقد

الشريف لإلمام علي عَلَيهِ السَالم.
ـــــــوادر هـــــــذه األزمـــــــة. وقـــــــد الحـــت ب
انفـراجها بتلك املبـادرة التي ال تأتي
إال من رجال احلضارة فقط وفقط.
حيـث أن رجل احلـضــارة هــو الــرجل
الذي يضطلع بأمور عديدة منها ما

يلي:
ـــــــادرة ـــــــاملـــب األمـــــــر األول: اإلقـــــــدام ب
احلـيــــويــــة حـيـنـمــــا يــتعـــســــر علــــى
ــــادرة املــنقــــذة. وقــــول اآلخــــريــن املــب
زاع أو احتـدام الكلمـة الفـصل يف النِـّ

الصراع.
األمــــر الـثــــانـي: املـبــــادرة اجلــــامعــــة
للشـتات، وليس الدافعـة الى التمزق

والتفكك والتشرذم .
األمــر الثــالث: ال يقـدم علــى القيـام
باملبادرة احليوية اجلامعة إال العالم
الـربـاني وحـده. وليـس العـالم الـذي
يلعب علـى حبـال السـياسـة أو يعبث
به اآلخـــرون. حـيـث أن ربـــانـيـته هـي
التي تـدفعه إلـى اتخـاذ قـراره النـابع
ـــــاس ورضـــــا اهلل مــن مـــصـلحـــــة الــن
تَعـالـى. ذلـك أن النـاس مـهمـا كــانت
معـارفهـم وكثـرت دراســاتهم واتـسعت
خبــراتهم الــسيــاسيــة واملعــرفيــة. لم
يكونـوا إال واحدا من ثالثـة أصناف:
) عـــالم ربـــاني. ومـتعلـم علـــى سبـيل
جنــاة. وهـمج رعــاع اتـبـــاع كل نـــاعق.
مييلـون مع كـل ريح. لم يـسـتضـيئـوا
بـنـــور العــالِـم. ولـم يلجــأوا إلــى ركـن
وثــيق( كـمـــا قـــال اإلمــــام علــي عَلَــيهِ

السَالم.
وعلـيه فــاإلنــســان أمــا عــالـم ربــانـي.
ــبـع ألنـه ــــــــذي يـجـــب أن يُـــتِـّ وهــــــــو ال
احلضـاري األوحـد. أو أن يـتعلـم من
العـــالـم الـــربـــانـي . وهـــو الـنـــاجـي يف
احليـاة. أمـا إذا لـم يكن هـذا وال ذاك

فهو همج رعاع.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

بــــــــوش.. اخلــــــــامــــــســــــــة والـعــــــرشون 
قـــوله عـن اجلـيــش والــشــرطــة الـتـي بـنــاهــا
الـنظـام )الـوطـني( ايـام الـبعث، فقـد تخـرج
منه عـناصر مـن النوعني.. وهكـذا! القضية
لـيــسـت مـن بـنـــى او يـبـنـي اجلـيــش، وال مـن
ــــــــة يف االصـل ــــــــدرب مـــن وايـــن.. الـقـــــضـــي ي
الشعبي والعـائلي والفكـري لهذه العنـاصر.
فــإذا اضيف لهــذا نظـام دميقـراطي وحـركـة
وطـنيـة مـؤثـرة تكـون اغلـبيـة املتـطلبـات قـد
اكـتـملـت.. ولـن يعـــود لـطـــريقـــة الـبـنـــاء دور
حـــاسم. فــاالنـســان يــدخـل اجليـش وهــو يف
عمـر الـنضـوج، وبنـاء شخـصيته قــد اكتمل.
ومـا وصـم شبيـبتنـا جمـيعهم بـالعمـالـة ألن
ــــــدربـهــم اجــنــبــي، اال جتــن ومـجــــــون مــن ي
ــــــى الـفقـــــــر الفـكــــــري ــــــاســي ودلــيـل عل ســي
واالخـالقي ملـــروجي هـــذه االفكـــارـ التـي اقل
مــــا ميـكــن ان يقــــال فــيهـــــا انهـــــا ال تعـكـــس
الــــواقـع وال تعــــرف الـتــــاريـخ.. ألنهــــا افـكــــار
ضحلـة بـائسـة. امــا شعبنـا فجل مـا يـتمنـاه
ان تـكـــــون اخلـــــامـــــســــــة والعـــــشـــــرون.. هــي

االخيرة!
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نفـديك باالرواح- .. ولكن هـذا لم مينع من
امـتـالء القـــطعـــــات العـــسـكــــريــــة بــضـبــــاط
ــــــــوا كـل املـعــــــــادالت وطـــنـــيـــني افــــــــذاذ، قـلـــب
السياسية ومزقوا البرامج االستعمارية مبا
فـيها مـا سمي بحلف بغـداد.. نعم .. نعم ..
انفـــسهـم ضـبــــاط وابـنـــــاء بغــــداد.. اقــصــــد
اجليـش العراقي نفسه، الذي بناه االجنليز
ودربـــوا بعـضـــاً مـن ضـبـــاطه يف لـنـــدن، قلـب
الـطـاولـة يف وجـوهـهم وذبـح عمـيلـهم نـوري
الـسعيـد )الـذي كـان، بـاملنـاسبـة، ضـابطـاً يف
اجليش التركي..( .. هذا اجليش نفسه قام
بــدور مـشهـــود يف 1948، ثم قـــام بثــورة متــوز
1958 ومنـه عبــد الكــرمي قــاسـم، واملهــداوي،
ومـــــاجـــــد محــمـــــد امــني، وجالل االوقـــــاتــي
)الذي تـدرب علـى الطـيران يف لـندن ولـيس
غيـرهـا(.. واستـشهـد آالف مـنهم تعـذيبـاً او
رمـيــــاً بــــالــــرصــــاص ملــــواقـفهـم الــــوطـنـيــــة
والتقدمية.. وزج بآالف منهم يف السجون..
طـــبعـــــاً يف اجلـــــانــب اآلخـــــر، دخـل القـــــوات
املـسلحة سفـلة ايضـاً.. ونفس الـشيء ميكن
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ـــــــون. ونـحـــن ال نـــتــكـلـــم عـــن والـعـــثـــمـــــــانـــي
ـــــــرافـقـهـــــــا )هـجـــم( ـــــــرة ي احـــتـالالت صـغـــي

بغداد!!..
ويف بــــدايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن، ويف اثـنــــاء
احلـــرب العــاملـيــة االولــى، انــسحـب اجلـيــش
الـتــركـي مـن العــراق وتـــرك بغـــداد مخــربــة
بـبــــرنـــــامج تــــركـي جـمــيل يــــرتــــدي الـثــــوب
االسالمــي .. ولـكــن لـــبغـــــداد عـــــادة درجــت
علــيهـــا طـــوال عـمـــرهــــا: ان بغـــداد تــنهــض
وتـتـمــطــــى ثـم تـتـكـحل بـــسخـــــامهــــا الــــذي
تـخلفه حــرائقهــا! وهكــذا .. سحـبت تــركيــا
كل مـــوظفـيهــا.. ولـم يعـــد للــدولــة وجــود..
ووصـلنا الـى الالزمة الـبغداديـة!! وفعالً قام
جمـاعــة )العم( )ابـو نـاجـي( وجيـشهم هـذه
املـــرة مـــشكـــوريـن بـبـنـــاء الـــدولـــة العـــراقـيـــة
)الــوطـنـيــة( مبــا يف ذلـك القــوات املــسلحــة
وضـمنـاً مـا سيـسـميه العـراقيـون )الـشـرطـة
الـتــــافلــــة( .. وعـيـنــــوا امللـك فـيــصل االول-
ـــــا نغــنـــي له يف املـــــدارس وألوالده الـــــذي كــن
حفــظهـم اهلل ورعـــاهـم: ملــيكـنــــاً.. ملــيكـنـــا
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وعشـرين احتالالً، وكأن اجهزة الـدولة تبنى
علـــى يـــد قـــوات عـــسكـــريـــة اجـنـبـيـــة للـمـــرة
االولى! غريب! فبـغداد هي املدينة الوحيدة
يف العـــــالــم، العـــــاصــمـــــة الـــــوحــيـــــدة، الــتــي
تعـــرضــت لهــــذا العـــدد مـن االحــتالالت )!(
منـذ ان انـشـأهـا املـنصــور العبــاسي )762م(،
واول مـن احــتلهـــا )بال حــســد( كـــان حفـيــد
املـنـصــور الــشهـيــر )املــأمـــون( وذلك قـبل ان
تكـمل عــامهــا اخلمــسني وقــام بــإعــادة بنــاء
اجهــزة الــدولـــة يف العــراق وضـمـنـــاً القــوات
املسلحـة )بذوقه الـفارسي الـرفيع( - طـبعاً،
وكـالعـادة، بعـد احـراق بغــداد ونهبهـا.. - ثم
احتلها  البويهيون والسالجقة والعباسيون
املـتأخـرون واملغـول بقيـادة هيـوليجـو )الذي
جـــاء من اعــالـي جبــال مـنغـــوليـــا اجلمـيلــة
ـــــــــون مـع ـــــصـــــــــاً لـلــــتـعـــــــــامـل احلــــن خـــــصــــي
الـبغــداديـني(.. ثـم الالزمـــة العــراقـيــة عـبــر
التــاريخ: يحل اجهــزة دولتهـم ويبـنيهــا لهم
من جديد مبا فيهـا القوات املسلحة اياها..
ـــــون ثــم احــتـلهـــــا الــتـــــركــمـــــان والــــصفـــــوي
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ارتباك احلياة. وانتشار املظالم.
وكثرة اجلرائم. وانتهاك

احلرمات. وهتك األعراض.
والتعدي على املقدسات

وجتاوزها وغيرها من معطيات
سطوة رجال اجلاهلية

وتسييرهم العباد وهيمنتهم
على البالد. وال يتحقق ذلك إال

يف مقابل تغييب رجال
احلضارة. وتلك هي الكارثة

الكبرى يف أمم األرض
وشعوبها. 


