
 !!لذبح العراقيين وتقسيم العراق؟..أم ذريعة..سبب  ..(المظلومية)

 محمود حمد

 :بو العالء المعريأيقول ) 

 ليت شعري هذه الدنيا لمن؟      كل من تلقاه يشكو دهره 

 ..فالكل يشكو من الُظْلم  

ْلمُ )و عه: في اللغة ( الظُّ  ! َوْضع الشيء في غير موض 

ْئَب فقد ظَ من اْستْرَعى :)في المثل جاء  (!!!مْ لَ الذِّ

على  (الحياة ، والوعي ، والعالقات اإلقتصادية ) وألننا عشنا ونعيش في أنماط متدنية من 

لف واربعمئة سنة ، أالّ انها جميعاً تشترك في كونها أمنذ أكثر من  إختالف أشكالها وأطوارها،

 !!!(..اضعهافي غير مو شياءتضع األ)

إالّ بعض صيحات ..حياة أذعنت له المجتمعات دهوراً طويلة ومريرة أسلوب ( الُظْلمَ )مما جعل 

 !كَّرت صفو الظالمينعَ غضب 

 (..الشعور بالمظلومية)بـ فيه ستكين إحتمىمنهج تفكير مُ على الفرد والمجتمع  ضَ ر  فُ و

حتى صاروا يتناسلون الطغاة ، ويتوارثون اإلستبداد ، !( رعيتهم)الحاكمون على  بفعلهوإستأذب 

 ! ويعومون على حرمان ماليين المظلومين

المحسوبين ماليين المغلوب على أمرهم من  في عقول ونفوس( نحن ضحية ) فإستوطنت فكرة  

إرادة التغيير ) المذاهب ، أو الحركات السياسية داخل المجتمع، وإنكفأت أو األديان ،  على

، وإستبد ذلك ( الشعور بالمظلومية) الجمعية والفردية ، وحل محلها اإلدمان على ( النوعي

الفرد والمجتمع ، وأفرز ( وعي ) وبعض ( الوعي )في ( الشعور اإلستالبي واإلستسالمي )

 : فئات طفيلية تقتات على

  ..(الشعور بالمظلومية) ، ونشر ، وتكريس الموروثنتاج ، وإعادة إنتاج إ

و أيقع على الجماعة الدينية , مستديم في الزمن الضطهاد هي شعور باإل :كفكرةالمظلومية )و

 ! (!!أي أن سبب الظلم هو وجودها ذاته,  " هي" ألنها .. و السياسيةأو العرقية أالمذهبية 

التطهير )مايؤكد مثل هذا اإلضطهاد الذي يندرج في مفاهيم وفي حاضرنا وتأريخنا 

 ..ومدعاة لمواجهته..وهو أمر مفهوم!!( ..اإلبادة الجماعية)و!!(..العرقي

، مظلومة وهي بيدها السلطة ( !المظلومة)ن تكون تلك الجماعات ألكن من غير المفهوم 

كما هي ..وخ ناق المجتمع حكمبزمام الأو أنها الغالبية السكانية الممسكة ..!!ة؟وروالث، والسالح 

 !(!!أمراء المحاصصة في العراق)حال 



في مجتمعاتها ( ية المظلوم) الى تجذير وإشاعة فكرة و اإلثنية أالطائفية وتلجأ القوى السياسية 

 الماضيعلى مجتمعات الحاضر بأدوات  (وصاية)مستديمة و( قوة ) عوامل  ألنها تحقق لها

نات المحدودة.. ملفقةالواقعية منها أوال  :كـ..مما يمنحها ُمَمكِّ

  كلما إعتلوا منبراً للتخاطب مع مجتمعهم فهم  ..التفوق التأريخي على اآلخرإدعاء

 :متباهين صاحوا..

 !!!(ماكنتم..ولوال تضحياتنا ..نحن ورثة الشهداء  من أجل المذهب او القومية) 

الحكام المستديمون لكم حتى يوم نحن و..نحن األوصياء عليكم الى يوم الدين..) إذن 

 !!!( ُتبعثون

 أو من غيرهم!( رعاياهم)من  قمع أي فكرة ناقدة لهم..  

كان ( معرفة)منهم أزاء أي نقد ألي فرد ....بنادقهم  فواهأتصطخب حناجرهم وحيث 

 :(نكرة ) مأ

الذين تتجرأون  فمن أنتم..وُشنت علينا الحروب، ا نّ ُسج  ، و دناُطور  قُت لنا، ونحن الذين ) 

 !!بالمذهب أو خيانة للقومية اً كفر(  النقد) ويعدون ذلك ..( !!علي نقدنا؟

تنسج أبواق المتاجرين ..اليوم( غوغاء الناس)في عقول ( المظلومية ) ولتكريس وتهويل .. 

األساطير واألكاذيب وينسبونها للتأريخ الذي الأحد يشهد على مصداقيته من (..المظلومية)بـ

 !! سوى المتسلطين..عدمها

 صالحيات ( تحديد) ليست سوى هي .. بها السياسيون اليوم يتباكىالتي ( المظلومية )فـ

بالوظائف الحكومية الكبرى المطلق ق من اإلستئثار اعرأو اال ائفوأولياء الطبعض 

 مكاسبالمتيازات ولإل( تحديد ) مفاصل الحكم عامة ، وما يعنيه ذلك من ب اإلمساكو

 !!!على الناس جميعاً  َتَسلُّطالو

 هم جِّ أداة إلختطاف وعي الماليين من أتباعهم وزَ ( الشعور بالمظلومية ) المتاجرة بـ و

) ويكرس الشعور بـ ..إلدامة اإلذعان لوالتهم الُظْلم  ب الشعور عيد انتاجفي كهفها الذي يُ 

والمجتمع .. عند الفرد( تحميل اآلخر المسؤولية)و ( الذرائعية)و( اإلنهزامية) و( اليأس

وقت وأي أي في فين إلرادته ط  ختَ مما يجعله صيداً سهالً إلمالء نوايا أمرائه المُ ..

 !مكان

  الماضي ووقائعه ( المتاجرون بالمظلومية ) وفي كل مناسبة ودون مناسبة يستحضر

الملتبسة ، وضغائنه المتوارثه، وأساطيره الخرافية ، ودمائه األبدية النزف ، وحكاياته 

، ونصوصه التكفيرية الناحرة لمخالفيهم ، وسيوفه القذرة اإلستخفافية باآلخر، ومكائده 

 !المظلومية( ثقافة ) لتكريس وإشاعة ..الساذجة، وأكاذيبه 

ستبداد السياسي اإلجتماعية ناجمة عن إ( معرفية ) ظاهرة ( المظلومية الشعور ب) و

نتيجة  منشطرة عن اإلسالم السياسي( الطائفية ) مثلما ..واإلقتصادي بالمفهوم األشمل

 !(.بيت المال)سرقة بالسلطة و( جماعة)إستئثار 

 ..هاهابة تحمي مواطنيمُ  ( منظمة)ـفشل الدولة كعند ( ةثقافة المظلومي)وتتفشى 

تخلى هللا ان ) بعد (..!منقذ)الذي يدفعهم للبحث عن أي حباط اإل فيستشري في نفوسهم

معي فيكون الشعور الج(..!!وتركهم منفردين يائسين بمواجهة أعداء متوحشين همعن



التي يصاب بها المرء كالغيبوبة الناجمة عن الصدمة ..بالمظلومية مالذاً إفتراضياً 

 !! !!!كي تستريح أعضاء البدن..جراء حدث أو خبر جلل 

 ترى في ( السياسية  هنخبت) في مجتمع ( دولة المواطنة ) يستحيل بناء ..لذلك (

للمنافع تعريفاً لذاتها ، ومدخالً لتعظيم كسبها الموروثة ، ( مظلوميتها التأريخية 

، وتحصين على الجميع ، وفرض مشروعها الطائفي أو اإلثني بالسلطةوإستئثارها 

 !! ..من المساءلة ، وتكفير وتخوين ناقديهاالفاسد سلوكها 

 لتسويق الون سيف يصنعه الُبغاة بإستبدادهم ، ويستخدمه الدج  ( المظلومية )فـ

للهروب من ، ويحتضنه المتخلفون ير إختطافهم للسلطة والثروة وتبرتجارتهم 

رُ يأسهم  !عند غياب دولة المواطنة به األبرياء ، وُيْنحَّ

 !!اإلنتقامي وإفراز اإلرهاب، التطرف مختلف أشكال صنع ل وهي حاضنة نفسية 

طائفة بإسم ( حفنة لصوص بغاة )  الشعب من قبل إنكفائية لإلنفراد بالتسلط على أداة  و

 ! عرق وأ

 فهي ..في المجتمعات المتمدنة عامل لتأجيج الثورة ومثلما ه( المظلوميةالشعور )و

 !!في المجتمعات المتخلفة لفتنةلإيقاظ  مصدر وطاقة

صفحاته بالدم والموت  نُ وَّ دَ بمنعطف تأريخي تُ ..وإذ تمر منطقتنا بشكل عام وبالدنا بشكل خاص

معاناتهم منه وبحثهم للخالص من هي الجرح الذي يدعي الجميع ( المظلومية ) فإن ..والخراب

 :ففي العراق..أوجاعه المميتة

الى ذّباحي ..متوارثة من سقيفة بن ساعدة( مظلومية ) من يشكون  الشيعة .1

 !!(شيعة)كـ( مظلومون )فهم ..(القاعدة)

التي حرمتهم حقهم في إقامة  سايكس بيكو اتإتفاقي منذ( مظلومية ) من يشكون  الكرد .2

 !(كرد)كـ( مظلومون )فهم  ..دولتهم القومية

ناجمة عن التدافع بين العرب والكرد على حساب ( مظلومية)يشكون من  التركمان .3

 (!تركمان)كـ( مظلومون )فهم  ..حواضرهم

التي دامت لهم قروناً ) نتيجة إقصائهم عن السلطة ( مظلومية ) من يشكون  السنة .4

 !(سنة)كـ( مظلومون )فهم  ..احتالل العراق وسقوط نظام صدام بعد!( طويلة

ابئة ، واإليزيديين صكالمسيحيين ، وال(..األقليات)أبناء فسيفساء العراق .5

على ( اإلسالموية األكثرية)بفعل هيمنة (..مظلومية ) يشكون من .. وغيرهم..والشبك

 (!أقليات)ألنهم (  مظلومون)فهم ..مصائرهم

 جويعيةالت قرارات بريمر ناجمة عن( مظلومية ) من يشكون  النظام السابق وموظف .6

 !(بعثيين سابقين)كـ( مظلومون )فهم  ..لهم

 بفعل إستئثار االسالمويين والعرقيين بالسلطة( مظلومية ) من يشكون  نوديمقراطيال .7

 !(علمانيين)كـ( مظلومون )فهم  ..

 ..نوين عراقوجميعاً مواطن ؤالءوه

التي يعاني منها  (!المظلومية) وحدها الكفيلة بوضع حد لـ( المواطنة الحرة ) ودولة 

 !!ة الجميعوتصون كرام ..وتحمي الجميع..الجميع



  ن الصغار معاناة العراقيين ياالقليمين يمعهم المنفذو، الدوليون الكبار الطامعون ويستغل

طرف ) ـيدعي الوصاية والحماية والدعم ل ل  كُ فَ ..وطنهم بالمتاجرة بدمائهم ووجود

 !عنه(المظلومية)ويدعي مؤازرته له لرفع (..طرف عراقي آخر) بمواجهة ( عراقي 

 دون يعملون  ..(الدوليون واالقليميون والمحليون ) والمتخندقون خلف مخطط التقسيم

 ..الصراع السياسي الى صراع طائفي أو إثني تحريفعلى بكل الوسائل القذرة و، كلل 

غلبية أقلية كردية ، وبين أغلبية عربية وأقلية سنية ، وبين أغلبية شيعية وأبين 

 !!!قليات غير مسلمةأغلبية مسلمة وأقلية تركمانية ، وبين أكردية و

  ًمختلفة في بين جماعات جل السلطة أمن ( ومسلحاً أحياناً ) فيما يدور الصراع سياسيا

سواء كان ذلك في العراق أو في ..و اإلثنيةأتوجهاتها داخل نفس المجتمعات المذهبية 

 !البلدان التي تعصف بها االضطرابات

 واألجهزة العراقي الجيش تفكيك ..كل االطراف المتورطة بخطة التقسيم ستهدف تو

م)السد  اكونهاالمنية  خارطة لوضع ..ة الفاشلة نهيار الدولإمام طوفان أخير األ( الُمَنظَّ

 !على مشرحة التقسيمالعراق 

  ُذعنوا إن لم يُ ..متوعدين أهل العراقبخارطة العراق  (الصغار)و (الكبار) حُ وِّ لَ وي

 ..ونواياهم الشريرة لمشاريعهم

مت منذ عقود طويلة الى دويالت وطنهم قُ زَّ مَ َيتَ قد ف  ..وفق خرائط ُرس 

 1667 نبعد حرب حزيرا( شارون وإيتان)الجنراالن سواء تلك الخرائط التي عرضها 

 هاالى دويالت عرقية وإثنية لضمان أمن( إسرائيل  )ـبتقسيم الدول المحيطة ب

  .اإلستراتيجي

ُ التي خرائط فرناند لويس أو ..   .لمرحلة مابعد سايكس بيكو 1692عتمدت عام أ

 .2003حتالل العراق إو ماعرضه السيناتور بايدن بعد أ..

  الواردة في تلك الخرائط الت الطائفية او اإلثنية يمن تلك الدووأزاء كل دويلة ..

ن كل أل..متحفزة إلبتالعها وسحق مواطنيها كعبيد من الدرجة العاشرة (أفعى)تتربص 

نظمة تمييزية أترزح تحت نير ( !!الُمشف قة على طائفة من العراقييين) تلك البلدان 

التابعة السائلة الهزيلة فكيف بمواطني الدويلة ..يها التعرف المساواة بين مواطن

 !!والخاضعة لهم ؟؟

 وهي..الدويالت الثالث التي يروجون لهاسيناريو لم يعد خافياً و: 

 ..جنوب وبعض وسط العراقتسع محافظات في (  شيعية) دويلة  .1

الكيانات ) التعارضات بين يدرك أن ..بتركيبة مجتمع جنوب ووسط العراق العارفان 

الجنوبية )نهم بالمناطق واط  وبين المجتمع العراقي في مَ ( السياسية الشيعية مجتمعة

 ..هو تناقض موضوعي(..والوسطى من العراق

أالّ إنهم ( الشيعية) فرغم إحترام الماليين من هؤالء وتمسكهم بالطقوس المذهبية 

 ..أي دولة دينية واليقبلون( دولة والية الفقيه المذهبية اإليرانية)يرفضون 

وللدولة  ( والية الفقيه) دولة ل( ستانييالس السيد علي) هم مرجع بما في ذلك رفض

 !!!الدينية



) يكون السياسيون المختبؤن خلف ..لقيام تلك الدويلة الطائفية( الشرعي  سندال) وبزوال 

في والمسلح بال غطاء يحميهم من حتمية الصراع السياسي ( المظلومية الطائفية 

  :كان ماك يكونف..المجتمع وتداعياته

وتوابعه، ومازالت ( جيش المهدي ) المالكية واحدة منها على ( صولة الفرسان)كانت 

التي تختزن الرياح لنفخها بالموقد متى جمارها كامنة تحت رماد العوامل الخارجية 

شمل خصومه لتفتيت (  محاوالته) عن منذ ذلك الحين المالكي َيتوقف  فيما لم..تشاء

 ! و خارجهأسواء داخل التكتل الشيعي ..بمغريات السلطة والمال والوجاهة

التخلص و،  ( المالكي)  ارَ إزاحة تيّ ب ..امة اإلقليم الشيعيقإل( الحكيم ) سعي يكف  مول

فتوى ) بـ المحكومون..عن السلطة( الشيعة) العلمانيين  إستبعاد، و(الصدر) من جماعة 

 !بهدر دمائهم1663شباط في انقالب  جده( 

تتضرع ..الذي لم تشفع له الرعاية الغربية( عبد المجيد الخوئي)الذبيح وما زالت دماء 

 !صة الى مقتدى الصدروعينها شاخ( الحضرة العلوية )ات الى السماء من باح

معمعة الحوارات السفسطائية بمنأى عن الواقع الدامي ( الجعفري)فيما يخوض شريكهم

 (!!خيُر الكالم ماَقلَّ وَدلَّ ولَْم ُيَملَّ ) في زمن  ..للعراقيينوالمرير 

جيش )و( حزب هللا )و( العصائب ) و( بدر ) ومن حولهم تتخندق وتتحفز ميلشيات 

 !!النابذة لمرجعيات اآلخرين!( مرجعيته)له  ل  وكُ ..وغيرها(..المهدي

اولئك  ألن، الموعودة  (يةالشيع)من يراهن على التدخل االيراني لحماية دويلتهم فيهم و

قد  (شيعية شيعية ) هلية أااليرانيين لن يتورطوا في حرب  اليدركون انالواهمون 

 !!أهل السلطة في طهران تمتد نيرانها الى غرف نومتتسع و

التحالف الوطني )تحت خيمة على السلطة ـ حتى كسر العظم ـ ى هؤالء المتناحرين وعل

الشيعة الحاكمين ( المحليين) ان يعرفوا ان تناقضات المصالح بين المتنفذين  (الشيعي/ 

ومحتقنة في محافظات الجنوب النفطية ومناطق الجغرافية الشيعية االخرى هي عميقة 

 !..جل البقاءأمن و..حول الثروة والخدماتفيما بينهم المسلح  نفجارالى درجة اإل

من االحتياطي النفطي العراقي وتصدر % 71فالمحافظات الجنوبية النفطية تختزن 

وينطبق عليها قول شاعر ..ية العراقيةمن اجمالي الصادرات النفط %66.6يومياً 

 :قبل أكثر من ألف عامعراقي 

  !!ونحن نمشي على أرٍض من الذهب....ادينا ورائحناغأيشكو الفقَر 

عينَ ) ما تندلع حرب النفط بين وعند خصوم  دعمل( !يد العون) ستمتد  (األخوة الُمَجوَّ

من كل مصادر تمويل الصراعات و،  (الدويلة الشيعية)داخل ايران من الشيعة في 

 !!الغنية والسخيةتلك المصادر ..في المنطقة والعالم الطائفية الدموية

ان حرب السنوات الثمان مع ايران ..ن يتذكروا أ( الدويلة الشيعية ) على دعاة إقامة و

للحرب ين بناء الشيعة ، ولم يكونوا جميعا مدفوعأمن  دهاوحطب وقمن % 60كان 

قوها لجهلهم دَّ ة صَ ريَّ فتلك ف  ، ـ كما يروج الطائفيون ـ بسبب الخوف من نظام صدام 

التي ( المظلومية ) رغم (..واجبه لحماية وطنه) بل ان غالبيتهم كانوا يؤدي ..بالعراقيين

 !لكنه الوطن..م بالحربهورغم عدم قناعت ..المستبد كان يعاني منها من نظام صدام

 :ولنا ولهم في التاريخ عبرة



استيقظ صالح الدين األيوبي من نومه ذات صباح، ليجد خنجرا على فراشه ومعه ) 

أما وجالل /  :القرطاسرسالة من إمام اإلسماعيليين سنان راشد الدين، وقد كتب في 

ركم ؤخ  نُ / نا عليكم رْ دَ ا قَ خّبركم أنّ نُ … قائم  ا وذا النصر نّ مراغمة م  / الملك ال تملكونها 

 /(.حتى تتم العزائمُ 

 : وعلى وقع ذلك، جمع صالح الدين وزراءه وأعوانه وأطلعهم على ما عثر عليه قائال

 فما ترون أن نفعل؟ .. لو أراد قتلنا لكّنا في عالم األموات

فاقترح عليه خاله شهاب الدين الحارمي، أمير حماة، أن يكون وسيطا بينه وبين سنان 

، فأمّده سنان بكتائب "الصليبيين " لعقد صلح نهائي من أجل محاربة راشد الدين 

 .!(الفدائيين من اإلسماعيلية ليكونوا في طليعة جيشه

 (الحاكمة التيارات الشيعية) بين المتراكمة والحادة التناقضات والبد أن نتوقف عند ..

وعلى ( قشرتهم السياسية التي جاء بها االحتالل ) الناجمة عن فشل وتبادل اإلتهامات 

حماية المواطنين عجزها عن في والعراقية ، دارة الدولة إفي ( نوري المالكي ) رأسها 

 لتعسف الحكوميهوية اإلرهابيين ، وفي رعايتها ل، وفي تسترها على رهاب من اإل

الحفاظ  وإخفاقهم في بين السكان ،اإلقصائي وفي تمييزهم الفئوي  ،بحق المواطنين 

، المدنية والعسكرية بسبب مفاسدهم ، وإختطافهم للوظائف العامة  ..على وحدة الوطن

 !مينةأكفوءة وغير وإيداعها في ضمائر وأيدي غير 

خالية من ..مستقرة  طائفيةيشكل عامالً حاسماً في إنهاء فرصتهم إلقامة دويلة مما 

  !!النزاعات المسلحة وعبث اآلخرين بمصير أهلها

ولكن ضعيفة ..وبعض وسط العراقدويلة شيعية فاحشة الغنى في جنوب ) وستكون 

ا الصراعات المسلحة الداخلية هتلتهم..عاجزة عن حماية نفسها من دول الجوار االخرى

 (!!!والخارجية

وفق مشروع فرنارد ( نينوى)و.. وصالح الدين وديالىفي االنبار (  دويلة سنية)  .2

 ..لويس

رض اليوم اليحتاج الى كثير من الجهد والبحث ن من يستعرض جميع الوقائع على األا

رهابيون القادمون من العابرة للحدود التي يريدها اإل!( الدويلة السنية) لمعرفة هوية 

الذين  ..المحافظات الغربيةفي بعض ..والتي تجد حواضن محلية لها..خلف الحدود

الى  في جغرافيةبينهم ومع الحكومات  االصراع الدموي القائم في سوريا فيم ستدعوني

التي ( الدويلة السنية )إلقامة ..المدن العراقية وخاصة في المحافظات الغربية 

من % 35سيفتكون بأكثر من الذين و..سيحكمونها بسيوف الذّباحين وجهاد النكاح

 !!الشيعةسكانها 

سيهلل أنه و ،حاضنة لإلرهاب والتخلف..معنا في هذه المحافظات لكن من يتوهم ان مجت

، هو متدني الوعي (..بعض حين حتى وإن صمت مذهوالً بفعل الصدمة) ..داعشقدوم ل

 ..، وإرثنا الوطنيومنهجيات سلوكنا، ورؤيتنا الفكرية ، وعديم المعرفة بنمط حياتنا 

سلوب حياته أوب، ريخة المتنوع الثقافات أمتمدن بطبيعته وبت ( نينوى) مجتمع ف

 ..خرالتسامح والتفاعل التكاملي مع اآليسودها جتماعية إج عالقات تناالقتصادية التي تُ 

نمط حياتها ( بورا  تورا) قادمة من كهوف ( متخلفةأقوام ) عليه  ضُ فر  اليمكن أن تَ و

 ..!قبل إكتشاف االنسان للرعي الما



الحكومة ( فشل ) الحكومة المحلية كأداة في الصراع الطائفي واإلثني ، و( فساد  )لوال 

 ..المركزية في حماية حياة وكرامة الناس ومصادر رزقهم

الطائفيين وبقايا البعثيين من المتطرفين ( خاليا نائمة ) مما أوجد بيئة حاضنة لنشوء 

الذين ..(ين من الرمضاء بالنار  المتستجير)سين ومن بعض المواطنين اليائ، الصداميين 

سهلوا مجتمعين إستباحة الموصل بالتحالف مع المتآمرين من كبار العسكريين ، ومع 

 !!!األرهابيين الدوليين والمتواطئين الحكوميين المحليين

بناء أحتى وان كان من ( عصيانه على كل قاهر)ـالقبلي الذي عرف ب (نباراأل)مجتمع و

يتسامح مع  وأخلف الحدود  يخضع لقاطعي الرؤوس القادمين منن أاليمكن ..جلدتهم

قهر الرجال )لوال (..لمحو العراق ةالساعيالدول من )حواضنهم المحلية المدفوعة األجر 

  ..(للرجال

 : يقول، يدعو بهذا رسول هللا كان 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من )

 !!(وقهر الرجالغلبة الدين 

متداد لمجتمع بغداد بكل إالمعرفي والسياسي الوطني الذي هو  (صالح الدين ) ومجتمع 

تنوعه وثرائه الثقافي والحضري ، والذي يتوسط ويتكامل مع كل خصائص الفسيفساء 

من كردستان شرقا الى نينوى شماال فاالنبار وبغداد غربا الحضارية والثقافية اقية العر

ن يحتوي عصابات غريزية متوحشة قادمة اليهم من أشد المجتمعات أاليمكن ..وجنوبا

تشكك ( إنتقامية ) لوال مواجهتهم من قبل السلطة ومواليها بممارسات طائفية ..تخلفاً 

 !مصادر رزقهم وعيش عوائلهممن و التنمويبوطنيتهم وتحرمهم من دورهم 

ر ، بتالوينه القومية والدينية والمذهبية( ديالى)ومجتمع   الذي هو العراق الُمَصغَّ

فيما بينها،  طاحنهاللخارج وت (السياسية هنخب)  والءاتالذي يشكو من تعدد ..والسياسية

ذعن لمتسللين يختطفون الرجال اليمكن ان يُ ..على السلم االجتماعي ممارساتها ومخاطر

الواقع عليهم ( الظلم ) أو تضعف عزيمته في مواجهتهم ، لوال ..ويغتصبون النساء 

دون مئات آالف  لموالين لهاوإنحيازها ل( المحلية والمركزية)نتيجة فساد السلطة 

أو ألي تحرك أيراني مسلح ..مما يجعله لقمة سائغة لالرهابيين ..المواطنين اآلخرين

 !بدعوى مواجهة اإلرهاب عند حدودهم ( سري) و أ( علني )

وتعارض مع بعضها البعض ، في تلك المحافظات ( النخب السياسية )ناهيك عن التناقضات بين 

ساحة حرب كونية بين ( الدويلة السنية )مما يجعل ..ووالءاتهم الخارجية مشاريعهم ونواياهم

اإلختراقات الخارجية في تلك إفرازات ن ننسى أدون ..الكبار والكبار وبأيدي الصغار

كبقية محافظات العراق التي تخترقها مخابرات أقرب دولة مجاورة لتلك المحافظة  ..المحافظات

 !!نعدام هيبة الدولة العراقيةإواألمنية ، نتيجة غياب الحدود ..ـ متى شاءت ـ أو غيرها

حسب خرائط  نينوى) تضم السليمانية واربيل ودهوك وكركوك و دويلة كردية .3

 ..(بايدن

وبين االطراف الكردية االخرى ( ية البارزاني وممارساته رؤ)مازالت التناقضات بين 

والتخلص من حزب  لمحاربة أهله 1669ستعانة بصدام حسين عام إستدعته لإلالتي 

في  على جغرافية كردستان ، وكامنةت اءكحدود في الوالـ الى اليوم ـ  قائمة..الطالباني



ه بفعلها ، وراسخة في مطامع السياسيين وتعطشهم ءذاكرة المجتمع الذي فقد ابنا

اليمنعه من ، كالجمر الكامن تحت الرماد (..!!!، والنفط والقوة، والنفوذ ، الثروة )لـ

 بإنتظار أن..التوهج واإلشتعال سوى سكون التناقضات المؤقت بفعل عوامل خارجية

 !!لتندلع من جديد بعوامل داخلية ودوافع خارجية..عليهاخالفات ول ريح أتهب 

ويكون االرهابيون ، ويستعين عليه خصومة بايران ، آنذاك سيستعين البارزاني بتركيا 

في ( الدويلة الشيعية )وستشتعل فتنة في جنوب االقليم مع ..المتأسلمون ثالثة األثافي

في المناطق المتنازع ( السنيةالدويلة )وفتنة في الشمال مع ، المناطق المتنازع عليها 

وستندلع حرب ..الفناء نارتصب الزيت على ( إسرائيل ) جميعاً  خلفهمستقف و..هاعلي

ينزلق الى اتونها القاصي والداني ، وتتجاوز حدود ( نفط كركوك ) تدميرية حول 

 !!!العراق

 من كل هذا  التي يقطنها الشيعة والسنة والكرد مصير بغداد ماذا سيكون..ثم ،

 !!؟الالمحدود في المكان والزمان..اإلحتراب المتوقع

أم إمتداد لحرائق الدويالت الطائفية واإلثنية ..هل ستكون محرقة بذاتها ألهلها ؟

 !!المجاورة؟

  ..خالل العقود األخيرة(..المظلومية)حد في العراق لم يتعرض لـأال

وإحترفت صناعة ، تقتات عليها ..طائفية ، وإثنية ، وعقائدية ( فئات طفيلية)ولكن هناك 

نصوصها ، وتحريف وقائعها ، وصياغة أساطيرها ، وضبط ايقاعها ، وتوقيت مناسباتها ، 

 ..شودهاوتجويف مضامينها ، وتجييش ح

هي و..والتناقض الموضوعيةمحكوم بقوانين الصراع ..والشعب العراقي كباقي شعوب األرض 

التعارضات بين القوى السياسية كما ان ( .. عرقية)و أ( طائفية)وليست ( طبقية )تناقضات 

 الوالءات) و( الجشعةالمطامع )و  (الضيقة األفقى الرؤ) هي تعارضات في الطائفية واإلثنية 

  !!!وبناء الوطن وليست خالفات برنامجية حول كيفية إسعاد اإلنسان..(الُمهينة الخارجية

في منطقتنا ..تتشابك مصائر الشعوب والبلدان التي يجتاحها إعصار الفوضى الخالقةفيما 

 (..التقسيم)ويتصاعد جدار النكبات ويتسع بحر الدم بين العراقيين ليبرر  ..والعالم

صناعة وينزلق المتطرفون من جميع التيارات العقائدية والفكرية واالعالمية في تأجيج وتسويق 

( طايف على ماي الكروش ) وآخر ..بعضهم منغمس بالجريمة ..الموت والخراب والتمزيق

 !!بإسم حرية التعبير والنشر

  ..( المظلوميةعقيدة ) المتاجرة بـبفعل سموم ..بطرفة عينيتحول الضحية الى جالد و

على ضوابط المؤسسة الرسمية الطائفية او حتى ، الجمعي المتخلف ( البدائيوعي الال)تمرد وي

عندما ينفجر الصراع المسلح داخل المكونات المجتمعية أو مع المكونات المجتمعية اإلثنية 

الطائفية إقطاعيي الدويالت )مراء المحاصصة ألصالح ،  رادة الشعبإليختطف ..االخرى

 !(!!!!الموعودةواإلثنية 



كثر أوينفضح كبار مدعي المظلومية بانهم .. ويتعمق ويتسع الشحن والحشد الطائفي واإلثني

دون الكشف ( ..!!مستقبل مشرق)ويوعد دعاة التقسيم مواليهم بـ..المتاجرين بها والمنتفعين منها

 عن الحقائق للماليين التي ستساق الى مذبحة الصراع الطائفي واإلثني الالمحدود بجغرافية وال

 :نتساءلو..بزمن

) الخالص من بحجة يقيمها الموالون اليران  التي(  الدويلة الشيعية)  سكان غالبية كان اذا

بإنتظار فهل سيقنعونهم ..ومن يمثلها على مصائرهم  رافضين للوصاية اإليرانية( المظلومية

القدرية لمآل ( المظلومية) إستمراءم سيقمعونهم بأ..الذي ُيشيع العدل ..في آخر الزمان ( الفرج )

 !!والمفخخات كواتم الصوتم بأ..المؤمنين

ونسبة سكان ..التي سببها الشيعة ( المظلومية )تنشأ للخالص من ( الدولة السنية ) واذاكانت 

( الدويلة الشيعية)هل سيطردونهم الى ..فماذا يفعلون بهممن الشيعة % 35اكثر من  هذه الدويلة

 !!؟أم يبيدوهم

التي تسبب بها لهم ( القومية المظلومية ) واذا كانت الدويلة الكردية تظهر لخالص الكرد من 

في حالة  بالمئة من سكان تلك الدويلة من غير الكرد% 50 مايقرب من فما مصير..غير الكرد

ى بالمتفجرات ، أم يمنحونهم إقامة مؤقتة ال( الدويلة السنية)هل سيبعدوهم الى ..ضم نينوى اليها

 !!؟؟ان ينقرضوأ

 :بصوت واحد سيجيبنا مسوقوا التقسيم

 !ور المركزيةخالفاً لدولة الجَ ..سنقيم العدالة في تلك الدويالت

 :ونقول لهم قولة ناصح

 ..قادرون على بسط مبدأ المساواة بين الناس دون تمييز.. دلٍ ام عَ ك  إذا كنتم حُ 

العابرة للطوائف ( دولة المواطنة..)للجميع ( دولة عراقية عادلة ) لماذا النقيم معاً ف

ب أهلنا في كل العراق دوامة الفناء والخراب التي سنوقدها بأيدينا إلحراق نونج..!!؟واإلثنيات

 بدماء العراقيين للولوغ العالم  من كل أنحاءشذاذ اآلفاق اإلرهابيين  ستجذب والتي ..أنفسنا 

 !!؟؟.. وتدمر حواضرهم وتشرد الماليين من أهلهم..

  !!وللسفهاء..للعقالء  عبرة..شعباً وحواضراً  بسوريا فعلوه فيما ولنا

 ..واخيراً 

 ..وألن 

 ..بأحد أشكالها الجمعية او الفردية (المظلومية)الأحد في العراق لم يتعرض لـ

ويتهدد وطنهم بالتقسيم على أيدي ..يدي اإلرهابيين أعلى اليوم وحيث ُيذَبُح العراقيون 

أمراء الطوائف واألعراق المنفذين للمشاريع الدولية واإلقليمية التي  من( المتحاصصين)



نطرق أبواب ..فنحن مع غيرنا (..المظلومية ) بدعوى ..وتشريد أهله( إلغاء العراق ) تستهدف 

 :وندعوكم للعمل معاً من أجل عقولكم

يعاني منها التي !( المظلومية) بوضع حد لـوحدها الكفيلة ( المواطنة الحرة ) دولة 

 !!تصون كرامة الجميعوالمؤهلة لكي .. تحمي الجميعالقادرة ان و..الجميع

وغبار التبرير للتقسيم يتصاعد من أفواه الكبار ..ألن غيوم التقسيم تتلبد في أفق وطننا

 ..والصغار

  حزيران  لوسائل إعالم أمريكية/ يونيو 20أوباما الجمعة الرئيس قال: 

ية أعطت العراق فرصة إلقامة نظام ديمقراطي مستقر، لكنها إن التضحيات األمريك) 

 . !(ضاعت

  !(من قوة النيران األمريكية يستطيع أن يوحد البالدــ  كم   ــ ليس هناك) وأضاف أوباما 

 .(!قلت هذا بوضوح لنوري المالكي ولكل المسؤولين اآلخرين) متابعا 

 ..في ذات الوقت

  إن بوتين أعرب خالل مكالمة هاتفية مع المالكي ..لهقال الكرملين في بيان: 

عن دعم روسيا التام لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحرير أراضي الجمهورية ) 

 (!سريعا من اإلرهابيين

  :في نفس الوقتاعلن المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري اوشاكوف و

كي باراك اوباما سيبحثان قريبا ان الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره االمير) 

 . (!!اوكرانيا والعراق وسورياالوضع في 

، بشكل علني واسع بين الكبار وأتباعهم االقليميين على العراق لصراع جبهة امما يؤذن بانفتاح 

ه  الى ملفات الصراع الدولي المستديمة على طاولة الصفقات بين الكبار دماء على حساب ..وَضمِّ

 !!عراقنا ووجودومصير عوائلنا  نابنائأ

وأزاء هذا التدهور البنيوي السياسي واألمني يعلو صوت القوى المدنية الديمقراطية الحريصة 

 :داعية الى التوحد في مواجهة اإلرهاب والتقسيم..على مصير الشعب والوطن

واديانهم بناء شعبنا على اختالف قومياتهم وطوائفهم أان االرهاب عدو للجميع، فعلى )  

ومذاهبهم، ومنطلقاتهم الفكرية ومنحدراتهم السياسية، ادراك حقيقة المخاطر، والحذر من الوقوع 

في ما تخطط له داعش والقوى االقليمية و الدولية التي تقف خلفها، وما يستهدفونه من زعزعة 

المكتب السياسي /  (الوحدة الوطنية واثارة الفتنة الطائفية والنعرات القومية الضيقة والشوفينية 

 .للحزب الشيوعي العراقي

عاقلة إلخراج الشعب والوطن من الكارثة التي تتفاقم الشخصيات المجتمعية ال مواقفوتنجلي 

 :ومنها صوت السيد جعفر محمد باقر الصدر..

قيام حكومة  وحدٍة وطنيٍة جامعة لكل مكونات شعبنا يقوم على عاتقها معالجة االزمة ) الى اعيالد

االبتعاد عن الشعارات الطائفية ) و ) .. هانالتي تمر بها البالد، وإقصاٍء للمسؤولين المباشرين ع



والعرقية والمواقف المفرقة لجمع وحدة الوطن والوقوف جميعاً صفاً واحداً خلف قواتنا األمنية 

 .(ودعمها في واجبها الوطني في تطهير أرضنا من اإلرهابيين

 :تنانكرر دعو..وفي الختام 

، الطائفيين واإلثنيين ُدعاة التقسيم ) حلفائهم بوجهبوجه اإلرهابيين وكعراقيين جميعاً  للوقوف

 ..سيقهم للعدالةونفضحهم ، ونُ ، ( بإسم المظلومية

 ..لذْ العَ  السيفُ  كي اليسبق

 !!!ينفع الندمولن ..وجود جميعاً لنا يكون آنذاك لن 

 

 


