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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

بلــد  يوجــد  انــه ال  فــي  المــرء  يبــت  يــكاد 
ــم فقــد كل مســوغات البقــاء مثــل  فــي العال
ــارات  ــروب والحص ــه الح ــد انهكت ــراق، بل الع
ــه  ــل ان ــر، ب ــوم يحتض ــو الي ــاالت، وه واالحت
يلفــظ أنفاســه األخيــرة، فمســتقبله مجهــول، 
االمريكيــة- والســيناريوهات  والمشــاريع 
البريطانية-اإليرانية-التركيــة، وغيرهــا الكثيــر 
قائمة، صحيح كل مشــروع وســيناريو يختلف 
ــة النهائيــة هــي  عــن االخــر، لكــن فــي المحصل

ــى. ــا تبق ــر م ــت وتدمي ــاريع تفتي مش

ــات  ــات والعصاب ــن المافي ــرة م ــه زم ــد تحكم ــذا البل ــوم ه الي
ــة، وشــيوخ عشــائر ورجــال  والميليشــيات اإلســامية والقومي
ــة  ــى هــؤالء جميعهــم دول إقليمي ــن إســاميين، تشــرف عل دي
ودوليــة، هــذه الــدول »زوقــت وجملــت ورونقــت« هــذه 
ـــ “رئيــس جمهوريــة” و “مجلــس  ـ العصابــات والميليشــيات ب
نــواب” و “مجلــس وزراء”، هــذه المجالــس والمناصــب ال 
يؤخــذ بــأي مــن قراراتهــا او قوانينهــا!، انهــا شــكلية محــض، 
ــوزراء والنــواب هــم قــادة  ألن رؤســاء هــذه المجالــس وال
ــودون  ــا موج ــم أيض ــيات، وه ــون لميليش ــيات او يتبع ميليش
ــي  ــل الت ــاد والقت ــرقة والفس ــب والس ــات النه ــرعنة عملي لش

ــات. ــات والمافي ــيات والعصاب ــا الميليش ــوم به تق

لكــن، ورغــم كل هــذه الحقائــق، التــي أصبحــت واضحــة 
ــة  للقاصــي والدانــي، اال انهــم يصــرون علــى ان العــراق »دول
ــك؛  ــي حيات ــد تســمعها ف ــة ق ــذه أســخف نكت ــيادة« وه ذات س
لنتخيــل كيــف تكــون »الســيادة« نكتــة مضحكــة جــدا؛ 
»ايــرج مســجدي« الســفير اإليرانــي فــي العــراق يصــرح 
ــذه  ــت ه ــراق« اليس ــدود الع ــرم ح ــا ان تحت ــى تركي ان »عل

ــة  ــدث لدول ــة يتح ــة اجنبي ــفير دول ــة«، س ــل و »قوي ــة؟ ب نكت
ــل  ــي يمث ــة« الت ــدود »الدول ــرام ح ــن احت ــرى ع ــة أخ اجنبي
ــدز”  ــح يل ــد، »فات ــذا الح ــد ه ــر عن ــف االم ــا، ال يق ــاده فيه ب
الســفير التركــي فــي العــراق يــرد علــى الســفير اإليرانــي فــي 
ــرام حــدود  ــي احت ــا درســا ف ــن يعطين ــران آخــر م ــراق: “إي الع
العــراق” اليســت هــذه نكتــة »اقــوى«؟ تتفاعــل النكتــة أكثــر، 
ــران  ــي طه ــي ف ــفير الترك ــتدعي الس ــة تس ــة اإليراني الخارجي
ــفير  ــتدعي الس ــة تس ــة التركي ــا، الخارجي ــه احتجاجه لتبلغ
ــكل  ــي يش ــا، الكاظم ــه احتجاجه ــره لتبلغ ــي انق ــي ف اإليران

ــن. ــل متظاهري ــي مقت ــق ف ــة تحقي لجن

هــذه أيهــا الســادة قصــة »الســيادة« فــي العــراق، انهــا تشــبه 
ــي  ــيات ف ــتعرض الميليش ــة«، تس ــة الدول ــرا قصــة »هيب كثي
الشــوارع لحفــظ »هيبــة الدولــة«، يقطــع اذنــي »رئيــس 
المتظاهريــن  قتــل  الدولــة«،  »هيبــة  لحفــظ  ــوزراء«  ال
ــة«؛ وفــي  ــة الدول وخطفهــم وتغييبهــم وتعذيبهــم لحفــظ »هيب
ــة  ــي نهاي ــذه ه ــع، وه ــت المجتم ــد، يتفت ــي البل ــر ينته األخي

ــة. النكت

السيادة بين مسجدي ويلدز
طارق فتحي
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القضيــة ال تحتــاج إلــى ذكاء او تحليــل، فاالمــور واضحــة 
ــن  ــدي وم ــد المه ــو نســخة عب ــي ه وضــوح الشــمس، الكاظم
قبلهــم العبــادي والمالكــي، جميعهــم يفكــرون ويتصرفــون 
ــة  ــج عــن عملي ــذات المنطــق النات ــذون اوامــر اســيادهم ب وينف
مشــوهة جــاء بهــا األمريكيــون وتــم تغذيتهــا مــن ايــران 
والخليــج وتركيــا، وكل المســتفيدين مــن بقاء نظــام المحاصصة 
ــاء  ــن بق ــن م ــة منتفعي ــم مجموع ــا ه ــة، انم ــة والقومي الطائفي

ــة. ــوص والقتل اللص
لعبــة حكومــة الكاظمــي المؤقتــة التــي جــاءت بمباركــة أمريكية 
ــن  ــا م ــد له ــام، ال ب ــيات النظ ــزاب ومليش ــع أح ــة جمي وموافق
ــن المنطــق ان  ــس م ــا، فلي ــاء به ــن ج ــات م الخضــوع المائ
تنقلــب عليهــم او ان تعمــل بالضــد مــن السياســات المرســومة 
لهــا مســبقا، بــل تعمــل بــكل أســاليبها القــذرة مــن اجــل البقــاء 
ــا  ــاز. م ــط والغ ــاد النف ــي ب ــلطة ف ــى عــرش الس ــة عل متربع
يحــدث منــذ أكثــر مــن أســبوع فــي الناصريــة مــن عمليــات قتل 
وإرهــاب ومــا حــدث اليــوم فــي بغــداد مــن ماحقــة وضــرب 
واعتقــال للمنتفضيــن، كشــف زيــف كل المدعيــن ان الكاظمــي 
ــتختلف  ــات س ــرحية االنتخاب ــابقيه، أو أن مس ــن س ــف ع يختل
التعويــل  ان  مــرارا وتكــرارا،  قلنــا  فكمــا  عــن ســابقاتها، 
ــة  ــف او محاول ــس والمتخل ــام البائ ــذا النظ ــات ه ــى مخرج عل
ــري  ــن وقصي ــذج واالنتهازيي ــة الس ــي لعب ــا ه ــه، انم إصاح
ــواء  ــن س ــن والنهابي ــاء المجرمي ــون بق ــن يدعم ــر ، الذي النظ
أكانــوا مدركيــن لذلــك ام غيــر مدركيــن. ان ظــروف ديمومــة 
ــل هــي  ــزال قائمــة، ب االنتفاضــة واشــتعالها مــرة أخــرى ال ت
اقــوى مــن قبــل، ولهيبهــا يشــتعل فــي صــدور الرافضيــن لبقــاء 

شــلة المرتزقــة والجهلــة علــى مقــدرات الجماهيــر، فــي مقابــل 
ــي  ــات الت ــة األزم ــى حلحل ــدرة النظــام عل ــاب ق ــأن غي ــك ف ذل
ــا  ــه ضعيف ــد آخــر، تجعل ــا بع ــه وتنخــر جســده يوم تعصــف ب
امــام اي تنظيــم حقيقــي، وليســت هنالــك فرصــة تاريخيــة امــام 
المنتفضيــن مثــل هــذه الظــروف المهيــأة الســقاط منظومــة 
الفشــل والخــراب. ان التنظيــم الثــوري للمنتفضيــن وفــق رؤيــة 
سياســية واضحــة، ضــرورة ملحــة يجــب العمــل بهــا ان اردنــا 
اقامــة حكــم الجماهيــر المتطلعــة للحريــة والعدالــة والمســاواة 
والتعليــم  الصحــة  تضمــن  مرفهــة  حيــاة  فــي  والراغبــة 
ــة  ــة وتوفــر فــرص العمــل وضمــان البطال والخدمــات المجاني

ــة. ــاة الائق وغيرهــا مــن شــروط الحي

هل ال زلتم تراهنون على الكاظمي واالنتخابات؟! 
جالل الصباغ


