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ــة  ــة القومي ــي العقلي ــا ه ــران، ك ــة يف إي ــة القومي العقلي

ــا  ــرض هيمنته ــة وف ــدد يف املنطق ــا التم ــا، ال ميكنه يف تركي

ــن  ــدم ب ــس محت ــم تناف ــة، يف خض ــية واالقتصادي السياس

ــارات  ــعودية واإلم ــل الس ــرى مث ــة االخ ــاب االقليمي االقط

وإرسائيــل، دون تغليفهــا بأيديولوجيــة قــادرة عــى النفــاذ 

ــة. ــدان املنطق ــل يف بل والتغلغ

أن تغليــف القوميــة الربجوازيــة الرتكيــة أو القوميــة الربجوازيــة االيرانيــة باإليديولوجيــة 

ــادي  ــوذ االقتص ــرض النف ــرتاتيجية ف ــق اس ــة لتحقي ــيلة الناجع ــو الوس ــامية، ه اإلس

والســيايس، وتشــكيل جاعــات وقــوى سياســية محليــة تتناســب وتتفــق مــع مشــاريع 

تحقيــق اســرتاتيجيات تلــك الربجوازيــات، الرتكيــة واإليرانيــة يف املنطقــة. 

ومــن اجــل توضيــح ذلــك أكــر، عــى ســبيل املثــال إن الهيمنــة السياســية اإليرانيــة يف 

لبنــان ال ميكــن إيجــاد ارضيــة سياســية واجتاعيــة لهــا دون تغليفهــا باإلســام، كــا هــو 

الحــال ايضــا يف اليمــن والعــراق وســوريا، بغــض النظــر عــن العناويــن عــى الغــاف، 

مثــل املقاومــة واملانعــة أو الحــرب عــى اإلرهــاب. ويصح نفــس اليش وبقدر متســاوي 

عــى التمــدد الــرتيك يف العــراق أو يف بلــدان كانــت جــزء مــن اإلمرباطوريــة العثانيــة.  

أي أنــه ال ميكــن مواجهــة النزعــة القوميــة املحليــة يف تلــك البلــدان مــن قبــل التمــدد 

القومــي الــرتيك أو اإليــراين، اال بأيديولوجيــة اكــرب منهــا، واال يطــرح ســؤال عــى حــزب 

اللــه اللبنــاين وتحالــف املليشــيات العراقــي املتمثــل باإلطــار التنســيقي وجاعــة الحويث 

ــن  ــن أي ــن، م ــراق وآخري ــر يف الع ــس الخنج ــويس- خمي ــة الحلب ــن ومجموع يف اليم

ــة  ــة الرتكي ــة الربجوازي ــك القومي ــوذ تل ــن نف ــزء م ــوا ج ــم يك ميثل ــتمدون حقانيته يس

ــوذ  ــل النف ــى توغ ــردون ع ــف ي ــم؟، كي ــق انتاءاته ــم أو مناط ــة يف بلدانه وااليراني

ــه و  ــدان؟، كيــف يســتطيع حــزب الل ــة البل ــرتيك يف العــراق وبقي ــراين وال القومــي اإلي

اإلطــار التنســيقي الدفــاع عــن النفــوذ القــوي اإليــراين يف العــراق او يف لبنــان؟، أو كيــف 

يســتطيع تحالــف الحلبويس-خميــس الخنجــر تربئــة تركيــا مــن قصــف قواتهــا املجمــع 

الســياحي يف دهــوك وقتــل وجــرح أكــر مــن ٤٠ شــخص مــدين؟، كيــف يقومــون  بتربير 

النفــوذ الــرتيك يف العــراق والــذي ميتلــك ٥ قواعــد عســكرية فيــه وأكــر مــن ١٠٠ نقطــة 

عســكرية يف شــال العــراق، وتركيــا تصــول وتجــول كــا تشــاء دون اي رقيــب أو رادع؟!

بعبــارة أخــرى، أن الحيلولــة دون املواجهــة الســافرة مــع النزعــة الوطنية املحليــة، يفّس 

رّس متســك الربجوازيــة القوميــة يف إيــران بنــر التشــيع وتفســرها للتاريــخ اإلســامي 

ومروياتــه وفــق روايــة اإلســام الســيايس الشــيعي، وأيضاً يكشــف عن رس اســتاتة تركيا 

بالدفــاع عــن اإلخــوان املســلمن، وهــو االســام الســيايس الســني، ومحاولة إحيــاء أمجاد 

اإلمرباطوريــة العثانيــة، حيــث كانــت تركيــا ومــا زالــت تقــدم الدعــم املــايل والســيايس 

والعســكري واألمنــي لــكل الجاعــات والعصابــات اإلســامية املنتميــة واملنشــقة والتــي 

ــوريا  ــوب يف س ــدب وص ــن كل ح ــلمن، م ــوان املس ــاءة اإلخ ــت عب ــن تح ــت م خرج

ــة  ــه اإلجرامي ــش ودولت ــة لداع ــت راعي ــك كان ــن ذل ــر م ــس، وأك ــا وتون ــر وليبي وم

بشــكل غــر مبــارش قبــل انتفــاء مقتضيــات املصلحــة، وتحــت الرايــة اإلســامية أسســت 

ــة العثانيــة، لتحويلهــا إىل  عــرات الجوامــع واملســاجد يف مناطــق نفــوذ اإلمرباطوري

مراكــز االنطــاق الســيايس والهيمنــة االقتصاديــة، والتأثــر عــى مراكــز صنــع القــرارات 

يف عواصــم العديــد مــن البلــدان مثــل البوســنة والهرســك وأذربيجــان وألبانيــا وأوكرانيــا 

وحتــى يف بلــدان مثــل فرنســا وأملانيــا وبريطانيا..الــخ.

النزعة الوطنية المشروخة و النزعة 
المعادية لإلسالم السياسي

 الجزء األول

النزعة الوطنية المشروخة و النزعة 
المعادية لإلسالم السياسي

 الجزء األول

 انهــم يكذبــون إّنْ تحدثــوا عــن 

إن زيــارة الحســن، هــي مــن 

أجل الحســن نفســه! يف املجتمع 

هنــاك  والعراقــي  الكربــايئ 

عــرات القضايــا التاريخيــة التي 

اندثــرت، فــا الــذي يجعل هــذه الظاهرة وهــذه القضية 

ــد اخــر؟!  ــاً بع ــاً يوم ــزداد انتعاش ــوم وت ــى الي ــة حت باقي

مــن املؤكــد ان لقســم مــن الطبقــة الربجوازيــة الحاكمــة 

ــارات مــن  مصلحــة يف االبقــاء عليهــا، ولهــذا تنفــق امللي

الــدوالرات يف وضــع ميــر املجتمــع بفقــر مدقــع، وتوظف 

عــرات القنــوات الفضائيــة  لبــث آالف الســاعات مــن 

»الربامــج الحســينية« والطائفيــة تخصــص الكــوادر التــي 

تعتــاش مــن هــذا العمــل الــخ. فباإلضافــة اىل االهــداف 

العامــة التــي تتعقبهــا الطبقــة الربجوازيــة الحاكمــة 

يف بقــاء الديــن يف املجتمــع،  ان الزيــارة االربعينيــة 

التــي جــرت كانــت تتعقــب هــدف معــن ومحــدد.   

 

هدف أسايس....

ــة هــذا العــامل تختلــف عــن ســابقاتها  ــارة االربعيني الزي

ــج والصخــب  ــث الضجي ــن حي ــة، م ــوام املاضي ــن األع م

ــن  ــك م ــع وكذل ــي الواس ــد االجتاع ــي أو الحش االعام

حيــث االبتــكارات الجديــدة، ومنهــا مرسحيــات مشــاركة 

املســيحين والســنة )ألنــه الحســن يتعلــق باإلنســان 

وليــس طائفــة!!( وجلــب طقــوس ومارســات مــن 

الهنــد او غريهــا. فهــا هــو الحكيــم يجلــب املنشــد 

الطائفــي املقيــت »باســم الكربــايئ« لينــث ســمومه 

ــل  ــن اج ــة م ــوال الطائل ــه باألم ــذخ علي ــة ويب الطائفي

تنظيــم مراســيم عــزاء يرفــع رصيــده الســيايس املتهالــك، 

واملالــي يلتقــي زوار الحســن، والعامــري يقــدم الشــاي 

للــزوار، والخزعــي وعبــد املهــدي ورجــاالت املالــي 

ترفعــوا عــن الشــاي و«القيمــة«، بــل راحــو يوزعــوا 

ــري  ــتعراض حق ــراء يف اس ــن الفق ــري م ــى طواب ــود ع النق

وغريهــم. تســابقوا هــذه املــرة بشــكل خــاص للمشــاركة 

يف هــذه املراســيم التــي اســتغرقت اســابيع اوقفــوا بهــا 

عجــات املجتمــع ككل، هــذا ان ابقــوا لــه أيــة عجــات!

ان زيــارة االربعــن هــي منــوذج صــارخ للريــاء والكــذب 

والنفــاق. فالقتلــة واملجرمون واللصوص والــرساق وناهبو 

الــروات الخرافية مــن املجتمع وعدميو الضمــري، املخضبة 

ايديهــم بدمــاء مئــات االالف مــن االبريــاء والعــزل، 

يتســابقون نواحــا وكذبــاً عــى »مقتــل الحســن وعائلتــه« 

يف رصاعــه مــن أجــل الســلطة والحكــم. يتســابقون 

عــى در الدمــوع الكاذبــة بوصفهــم جــزء مــن هــذا 

الشــارع »املليــوين« وجــزء مــن »مصيبــة« هــذا الشــارع!

ــن  ــوا ع ــاً وتحدث ــوا ايض ــل كذب ــب، ب ــذا وحس ــس ه لي

تأجيــل رصاعاتهــم عــى الســلطة والحكــم وتشــكيل 

الحكومــة وكل يشء ملــا بعــد زيــارة االربعينيــة... يــا 

للــورع والتقــوى..!! انهــم يف الحقيقــة، وبريــاء مكشــوف، 

يغطــون عــى ازمتهــم وعــى افتقــاد الحلــول ويســعون 

اللتقــاط االنفاس بعد ان انهكهــم تفجر االمور يف املنطقة 

الخــراء وبلــوغ الــراع »الصــدري – االطــاري« لحــدود 

دمويــة كان مــن املمكــن ان ال تكــون هنــاك رجعــة منها.

أن الهــدف الــذي تتعقبــه زيــارة االربعــن يف هــذا العــام، 

وهــو مــا تشــرك به كل قــوى االســام الســيايس يف العراق 

اال وهــو رد املــاء لوجــه االســام الســيايس والطائفية. لقد 

تعــرض االســام الســيايس يف العــراق ورمــوزه وشــخصياته 

وقــواه السياســية اىل هجمــة سياســية واجتاعيــة واســعة 

عــى صعيــد املجتمــع باألخــص يف انتفاضــة تريــن. 

ــذ اجتاعــي  ــة اىل نب تعــرض االســام الســيايس والطائفي

واســع، بــل حاربتهــا جاهــري العــراق واحرقــت مقــرات 

ــة  ــم، الجمهوري ــب ويل نعمته ــات ومكات ــواه وقنصلي ق

االســامية يف ايــران. رأى االســام الســيايس يف هــذه 

املناســبة، زيــارة االربعــن، فرصــة مثينــة وال تقــدر بثمــن 

ــدء  ــع وب ــم يف املجتم ــادة مكانته ــه وإلع ــاء الوج ــرد م ل

وادامــة ســلطته  الجاهــري  ايهــام  مــن  اخــرى  دورة 

ــوى  ــذه الق ــم ه ــع. اذ تعل ــى املجتم ــح ع ــره الكال وعم

املليشــياتية املتكالبــة يف العــراق عــى الســلطة والحكــم 

ادامــة عمرهــا  بوســعهم  ليــس  ان  الــروات  ونهــب 

ــداع، دون  ــام والخ ــذه االوه ــة، دون ه دون ايديولوجي

ابقــاء هــذا الفــرن »حامــي« عــى حــد قــول العراقيــن.

)االطــاري- منــه  جنــاح  ســعى  اخــرى،  جهــة  مــن 

االيــراين( اىل تســعري الخطــاب الطائفــي مــرة اخــرى. ان 

ــح   ــاه فال ــذي التق ــايئ، ال ــم الكرب ــرادود باس ــيد ال اناش

الفيــاض بعــد ايــام مــن فعلتــه الســمجة والتافهــة تلــك، 

ــادة  ــدف اىل اع ــه يه ــك. ان ــى ذل ــارز ع ــوذج ب ــي من ه

ــو  ــك ه ــي لذل ــى العم ــيعي«، واملعن ــف الش »رص الص

ــيقي  ــار التنس ــدر لاط ــادة الص ــرى اع ــد او باألح توحي

ــوم  ــرب الهج ــأيت اال ع ــن ي ــذا ل ــيعي، وه ــدق الش وللخن

ــج  ــم وتأجي ــرب مفاهي ــنة، وع ــر، الس ــرف االخ ــى الط ع

مقــوالت باليــة مــن مثــل »الصحابة-العصابــة«. بيــد 

ــعاه  ــاً يف مس ــاً ذريع ــل فش ــد فش ــك ق ــذا التكتي ان ه

ما الهدف السياسي وراء ضجيج »عاشوراء 
واالربعينية« هذا العام؟!
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ــن  ــة باســتغال كِا الثورت ــة الرتكي ــة القومي لقــد قامــت الربجوازي

املريــة والتونســية وهبــوب نســيمها عــى املنطقــة لتكــون جزء 

مــن املعادلــة السياســية الجديــدة، وترتيــب دورهــا ومكانتهــا مــن 

خــال تقديــم نفســها كعــراٍب لإلســام الســيايس الســني ومروعه 

اإلخــواين يف املنطقــة، وبنفــس القــدر لعبــت القوميــة الربجوازيــة 

ــد  ــي مرش ــي الخامنئ ــف ع ــث وص ــدور، حي ــس ال ــة نف االيراني

الجمهوريــة اإلســامية »الثــورات العربيــة« بأنهــا صحــوة اســامية، 

وقامــت إيــران  بتقديــم كل الدعــم للمليشــيات والعصابــات التــي 

شــكلتها يف بلــدان املنطقــة.  

 

*****

إذا مــا حددنــا حديثنــا عــن العــراق، فــإن النزعــة الوطنيــة التــي 

متثــل القوميــة املحليــة والتــي ال ميكــن فصلها عــن النزعــة القومية 

العروبيــة، توجــه اليــوم ســياط نقدهــا وتصــب جــام غضبهــا عــى 

النفــوذ اإليــراين يف العــراق، وقــد نجــح املمثــل الســيايس للنزعــة 

ــة  ــن زاوي ــراين م ــوذ اإلي ــر للنف ــراق كأس ــر الع ــة بتصوي الوطني

قوميــة رصفــة، وان ســبب الفقــر والعــوز والفســاد وغيــاب الدولــة 

ــران،  ــة هــو بســبب إي ــوىض السياســية واالمني ــون وكل الف والقان

ولذلــك نجــد أن عــدد مــن الشــعارات التــي رفعــت يف انتفاضــة 

ــي  ــرات الت ــرة، ويف التظاه ــدر األخ ــات الص ــر ويف احتجاج أكتوب

ُســميت بتظاهــرات »املدنيــن« يف بغــداد، وهــي النســخة املعدلــة 

واملظللــة للتيــار الصــدري، ) إيــران بــرّه بــرّه ، بغــداد تبقــى حــرّة(، 

ــة  يف حــن ال رقيــب وال حساســية مفرطــة لنفــس النزعــة الوطني

وال حديــث بحرقــة قلــب عــى تغلغــل الرأســال الــرتيك والركات 

ــرة  ــاحة كب ــى مس ــرة ع ــة املنت ــوات الرتكي ــراب الق ــة بح الرتكي

ــة  ــا املتواصــل عــى القــرى واالقضي يف كردســتان العــراق، وقصفه

وقتــل املدنيــن، والجديــر بالذكــر أن حجــم التبــادل التجــاري 

ــام ٢٠٢٠  ــار دوالر يف ع ــن ٢٠ ملي ــر م ــراق وصــل إىل أك ــع الع م

ــات  ــار دوالر، وتشــكل العام ــا اىل ٥٠ ملي ــا لزيادته وتســعى تركي

التجاريــة الرتكيــة ٩٠٪ يف االســواق العراقيــة )حســب رئيــس غرفــة 

الصناعيــن ورجــال األعــال نــواف قليــج يف تركيــا والعــراق( ، وهو 

األكــرب مبــا ال يقــارن مقارنــة مــع حجــم العامــة التجاريــة والتبــادل 

التجــاري االيــراين. 

إن هــذا التصويــر املخــادع واملشــّوه واملغــرض واملخطط لــه بعناية 

ــة،  سياســية فائقــة مــن قبــل املمثلــن السياســين للنزعــة الوطني

هــو محاولــة لطمــس ماهيــة الــراع الســيايس عــى الســلطة بــن 

ــن  ــيعية م ــية الش ــامية السياس ــة االس ــس العائل ــن يف نف جناح

جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــو مســعى إلبعــاد املــروع اإلســامي 

مــن النقــد، كواحــد مــن املشــاريع السياســية ألكــر أجنحــة الطبقة 

ــاع،  ــى النخ ــة حت ــاً بالرجعي ــا وغرق ــا وانحطاط ــة تخلف الربجوازي

والــذي اثبــت فشــله الذريــع وتناقضــه مــع التطــور اإلنســاين الذي 

وصــل إليــه يف املجــال العلمــي واملــدين وحقــوق اإلنســان، عــاوة 

عــى ذلــك كشــف عــن تناقضــه الصــارخ مــع تطلعــات اإلنســان يف 

الحريــة واملســاواة. 

وتختلــف التجــارب اإلســامية الفاشــلة بدرجات يف معيــار رجعيتها 

واجرامهــا يف كل بلــد، حســب تــوازن القــوى يف املجتمــع، إال أنهــا 

متســاوية مــن ناحيــة املحتــوى، ســواًء أكان إســام ســيايس شــيعي 

أو ســني، واالمثلــة كثــرة مثــل إيــران املــايل والــدول الفاشــلة التي 

تــدور يف فلكهــا مثــل لبنــان والعــراق وســورية واليمــن، واإلســام 

الســيايس الســني يف تركيــا واملغــرب وتونــس ومــر وأفغانســتان 

طالبان...الخ. 

إن هــذه النزعــة الوطنيــة تجــد ارضيــة اجتاعيــة سياســية خصبــة 

لهــا يف العــراق، فعــى مــدى أكــر مــن ثاثة عقــود من حكــم نظام 

البعــث القومــي للعــراق، تــم فــرض الهيمنــة القوميــة العروبيــة 

ــيخها يف  ــة وترس ــة القومي ــة االيديولوجي ــة، ودون التعبئ يف املنطق

املجتمــع، مل يكــن بإمكانــه خــوض حــرب مثــان ســنوات مــع إيــران 

ــر  ــة، و تربي ــة العربي ــة لألم ــة الرقي ــة البواب ــة حاي ــت الفت تح

ــاء الحصــار االقتصــادي الوحــيش  ــل أعب ــت، وتحمي ــال الكوي احت

ــزو  ــراً غ ــراق، واخ ــر الع ــة لجاه ــة املطلق ــل االغلبي ــى كاه ع

واحتــال العــراق. 

صحيــح أن التيــار القومــي العــرويب والوطنــي تراجــع سياســيا بعــد 

غــزو واحتــال العــراق بســبب ســقوط ســلطته السياســية، إال أنــه 

عــى الصعيــد االجتاعــي أصبــح أكــر قــوة وتوســعت جــذوره يف 

عمــق الوعــي االجتاعــي.

ــر، خــال أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، مل يكــن  وعــى أقــل تقدي

ــة  ــع القومي ــة م ــة املمزوج ــة املحلي ــة أو القومي ــة الوطني للنزع

العروبيــة أي متثيــل ســيايس لهــا يف الســلطة السياســية، وكل 

ــاد عــاوي والحــزب  ــل جاعــة اي ــة مث ــة والوطني القــوى العروبي

الشــيوعي العراقــي ارتبطــت صورهــم بشــكل مبــارش وغــر مبــارش 

ــة  ــم األنظم ــة مبعظ ــت اإلطاح ــد مت  لق

ــورات  ــال الث ــن خ ــا م ــة يف أوروب امللكي

ــا  ــا رصاع ــهد بعضه ــي ش ــة الت الربجوازي

عنيفــا يف اعقــاب الثــورة الصناعيــة. لقــد 

وجــدت الربجوازيــة الناشــئة بــان امللكيــة 

ــإن  ــذا ف ــا. ل ــق امــام توســع مصالحه كنظــام ســيايس للحكــم عائ

الربجوازيــة يف اوروبــا التــي انتــرت يف رصاع اســتمر عــدة قــرون، 

قــد اقــرت بــان املنصــب الســيايس والســلطة السياســية يجــب ان 

ــون  ــل يجــب ان تك ــه« ب ــه الل ــاز مينح ــة او »امتي ــون وراثي ال تك

ــق  ــة«.  ولكــن مل تطب ــاءة واألهلي ــات و«الكف مــن خــال االنتخاب

ــدان االقتصــادي. ــدأ يف املي ــام هــذا املب ــن األي ــوم م ــة ي الربجوازي

 

ولكــن رغــم هــذا تخــاف الربجوازيــة مــن الســلطة الربملانيــة 

واالنتخابــات الربجوازيــة وحــق التصويــت العــام. الن النظــام 

ــك  ــرة متل ــة صغ ــم اىل طبق ــي مقس ــام طبق ــو نظ ــايل ه الرأس

كل يشء واغلبيــة معدومــة، هنــاك دامئــا خطــر ان تســتخدم 

ــم والقضــاء عــى عــدم  ــات كوســيلة لتغــر الوضــع القائ االنتخاب

املســاواة. لــذا تقــوم الربجوازيــة مــن بــن إجــراءات أخــرى 

مثــل  احتياطيــة  رجعيــة  مؤسســة  او  قــوة  عــى  باملحافظــة 

العائلــة امللكيــة، او مجلــس الشــيوخ نصفــه غــر منتخــب او 

نهائيــة  الجيــش كســلطة سياســية  او حتــى  العليــا  املحكــا 

االزمــات. وقــت  يف  جــذري  تغــر  أي  مــن  بالضــد  للتدخــل 

 

تحــاول الربجوازيــة إعطــاء انطبــاع بــان املؤسســة امللكية والســلطة 

ــن  ــن املشــاهر الذي ــة م ــة او مجموع ــلطة رمزي ــة هــي س امللكي

يشــاركون يف فعاليــات اجتاعيــة مفيــدة مثــل العمل الخــري الخ. 

تؤكــد بــان وظيفتهــا هــي ان تكــون رمــز لوحــدة البــاد واملحافظة 

عــى الهويــة الوطنيــة وهــي جــزء مــن التقليــد واالرث الوطنــي.

اىل  األحــوال  أســوأ  يف  الجاهــر  غالبيــة  حتــى  تنظــُر  وقــد 

مجموعــة  التكاليــف،  غاليــة  كمؤسســة  امللكيــة  العائلــة 

يعيشــون عــى خــرات  الذيــن  العمــل  عــن  العاطلــن  مــن 

معــن. أذى  لهــا  ليــس  األخــر  املطــاف  يف  ولكــن  املجتمــع، 

 

ــن  ــل الص ــتعار مث ــت لاس ــي تعرض ــدول الت ــبة لل ــن بالنس ولك

تعتــرب  وامريــكا  األوســط،  الــرق  ودول  وافريقيــا  والهنــد 

الربيطانيــة  االمرباطوريــة  رمــز  بريطانيــا  يف  امللكيــة  العائلــة 

والعبوديــة  والتميــز  الجاعــي،  والقتــل  للنهــب،  رمــز  أي 

الكرامــة. وانتهــاك  والثقــايف  الســيايس  االســتقال  وحرمــان 

 

 

 

ــدول  ــى يف ال ــة حت ــة الحاكم ــبة للطبق ــة بالنس ــذه املؤسس ان ه

املتقدمــة مثــل بريطانيــا وكنــدا واســرتاليا تلعــب دور مهــم 

ان  الربجوازيــة.  عــى حكــم  لإلبقــاء  األخــر  الخنــدق  وهــي 

ــالية  ــر الرأس ــث مت ــرب االن حي ــي أك ــة ه ــذه املؤسس ــة ه أهمي

ــدم  ــن ع ــة م ــب، ونشــهد درجــات خرافي ــددة الجوان ــة متع بأزم

ــع  ــان الوض ــع ب ــن املجتم ــم م ــم األعظ ــعر القس ــاواة، ويش املس

ــة  ــزداد املطالب ــب وت ــزداد الغض ــل وي ــل للتحم ــر قاب ــايل غ الح

متثــل  والســيايس.   االقتصــادي  النظــام  يف  عميقــة  بتغــرات 

ــه. ــايل وتقديس ــع الح ــى الوض ــاء ع ــز اإلبق ــة رم ــة امللكي العائل

 

يبقــى التــاج امللــي يشء رمــزي مــادام بقــي الربملــان او أي شــكل 

ــا  ــن م ــع، ولك ــل املجتم ــن قب ــول م ــر مقب ــوازي اخ ــم برج حك

ــوم  ــوف تق ــلطة س ــى الس ــر ع ــة خط ــة العامل ــكل الطبق ان تش

ــن وراء  ــور وم ــن القص ــة م ــة امللكي ــار املؤسس ــة بإحض الربجوازي

اســوار القــاع املظلمــة مــن اجــل حايــة حكــم الطبقــة الحاكمــة.

 

 

 

لــذا تــرف الربجوازيــة جهــود جبــارة وتنفــق املايــن مــن 

ــا،  ــة، واملحافظــة عــى راهنيته ــة املالكــة هيب اجــل اعطــاء العائل

للمجتمــع، جعلهــا  الراهــن  والواقــع  بينهــا  أي خلــق عاقــة 

وثقافتــه  وتاريخيــه  اليوميــة،  املجتمــع  حيــاة  مــن  جــزء 

ــث  ــذا تب ــا.  ل ــة عليه ــب املحافظ ــي يج ــه الت ــخصيته وقيم وش

تبــث  يومــي،  بشــكل  امللكيــة  بالعائلــة  املتعلقــة  املراســيم 

الــخ. النقــود  عــى  امللكــة  صــورة  تضــع  فعاليتهــا،  اخبــار 

 

 

 

ميــزات  احــدى  بــان  الربجوازيــة  الدعايــة  تدعــي 

هــي  السياســة،  يف  تتدخــل  ال  انهــا  هــي  املالكــة  العائلــة 

األحــزاب. مــن  حياديــة  تقــف  وهــي  السياســة  فــوق 

 

ولكــن يف الواقــع ان العائلــة امللكيــة هي منحــازة اىل جانب الطبقة 

ــا متــت تحــت  ــا بريطاني ــت به ــي قام ــم الت ــة وكل الجرائ الحاكم

التــاج الربيطــاين. اننــا ال نتحــدث عــن تاريــخ قديــم بــل نتحــدث 

عــن قتــل نصــف مليــون طفــل عراقــي مــن خــال الحصــار وقتــل 

ــارش نتيجــة  ــارش وغــر مب ــون انســان بشــكل مب ــر مــن 6 ملي اك

المؤسسة الملكية هي الخندق األخير 
للرجعية البرجوازية!

حول وفاة الملكة اليزابيث الثانية.
 توما حميد

النزعة الوطنية المشروخة...
سمير عادل

التتمة ص االخرية

التتمة ص االخرية



3

عــى صعيــد اجتاعــي واســع. بحيــث إن الجاهــري مل تبلــع 

هــذا الطعــم هــذه املــرة، بــل ازدردتــه، لرثاثتــه ورثاثــة أصحابــه.

 

! ثنــوة(   أبــن  )صفــاء  ربــط  ومــا 

الغاضبــة  الجاهــري  بعــض  الترينيــن،  مــن  البعــض  ســار 

والســاخطة  عــى هــذه الســلطة يف تلــك املســريات الحاشــدة 

نحــو كربــاء، ولكــن مّيــزوا انفســهم برفــع صــور صفــاء ابــن 

ــرن  ــعون اىل ق ــم يس ــن. انه ــة تري ــز النتفاض ــه رم ــوة، بوصف ثن

»ثــورة تريــن« بـ«ثــورة الحســن« بوصفهــا ثــورات ضــد الظلــم 

ــن«  ــورة الحس ــمى بـ«ث ــا يس ــاً ان م ــدع جانب ــخ. لن ــاد وال والفس

ــن  ــه رصاع م ــورة. ان ــد بث ــب أو بعي ــن قري ــط م ــه اي رب ــس ل لي

اجــل الســلطة، وكأي رصاع انتهــى مبقتــل الحســن وافــراد عائلتــه، 

ــري  ــة الجاه ــة بانتفاض ــه اي صل ــس ل ــذا لي ــل. وله ــر وال اق ال اك

يف تريــن مــن اجــل الحريــة واملســاواة. لــو وضعنــا الكــذب 

ــاً، الجميــع يعــرف حــق املعرفــة ان صفــاء  ــاء والتملــق جانب والري

ــوا عــى  ــال صفــاء وريهــام وغريهــم .... قــد قتل ــات مــن امث واملئ

ــاء نعمتهــم يف إيــران،  ــة الحســن« اليــوم وأولي ــة راي أيــدي »حمل

ــن ودفعــت  واألخــرية مــن أجــل هــذا الهــدف قــد جيشــْت املاي

بهــم نحــو كربــاء بشــكل مربمــج لنفــس هــذه األهــداف والغايات. 

احــرام  اي  صفــاء  صــورة  تحمــل  رايــة  حمــل  يف  ليــس 

مــن  بأنفســهم  املضحــن  لرفاقــه  احــرام  وال  نفســه  لصفــاء 

انهــا  أجــل ان نيــل املعيشــة والحقــوق والخدمــات وغريهــا، 

تريــن  عــى  ســافر  ودوس  تريــن  وبحــق  بحقهــم  اهانــة 

العــراق.  يف  اليــوم  الحســن  رايــة  لحملــة  مجانيــة  وهديــة 

ليســت رايــة صفــاء وتريــن ذات صلــة بذلــك التاريــخ والقضيــة 

القدميــة. بــل ان رايــة تريــن اليــوم هــي بالضــد مــن تلــك الرايــة 

ــع  ــوم م ــراق الي ــيايس يف الع ــام الس ــوى االس ــا كل ق ــي ترفعه الت

اختــاف توجهاتهــا. انهــا راية من اجــل ادامة عمر ســلطتهم ونهبهم 

واجرامهم وهي راية تختلف عن راية االغلبية الســاحقة املتعطشــة 

ــا.  ــن أجله ــاء م ــد الدم ــاء بع ــرت الدم ــي ن ــاه والت ــة والرف للحري

ان رايــة تريــن 2019 والترينيــات القادمــة هــا رايــات أخــرى، 

رايــات املحرومــن والكادحــن واملســحوقن، رايــات املايــن. ان اي 

ــرض  ــل مغ ــم أو تعام ــا وه ــو أم ــن ه ــن كا الرايت ــوم ب ــط الي رب

ــيايس  ــام الس ــة االس ــدف اىل تقوي ــرايئ يه ــادع وم ــازي ومخ وانته

ولهــذا،  املتصارعــة.  تياراتــه  باختــاف  الســلطة  يف  وممثليــه 

فــان عــى الترينيــن املقبلــن ان يفصلــوا الصــف عــن مثــل 

ــرى  ــة اخ ــة لراي ــنا بحاج ــن! فلس ــن« االنتهازي ــؤالء »التريني ه

غــري رايــة مطالبنــا املتمثلــة بالعمــل، ضــان البطالــة، قطــع 

يــد الفســاد، تقديــم قتلــة شــباب وشــابات تريــن للعدالــة، 

ــة  ــاالً ازاح ــة واج ــم للعدال ــدين وتقدميه ــوال الفاس ــادرة ام مص

مجمــل هــذه الســلطة، اي  »كلهــم يعنــي كلهــم« و....الــخ.      

ــي  ــروف والت ــة والظ ــس واالرضي  ان األس

ــة األوىل  ــروب العاملي ــدالع الح أدت اىل ان

يف  الحاليــة  الظــروف  تشــبه  والثانيــة، 

تتنافــس  العاملــي.  الرأســايل  النظــام 

ــيم  ــا لتقس ــا بينه ــالية في ــدول الرأس ال

العــامل ومناطــق النفــوذ واألســواق مــن جديــد بحثــا عــن خارطة 

جديــدة للعــامل  تنمــو فيهــا األربــاح وتراكــم الرأســال. ان 

روســيا والصــن والتــي أظهــرت ازدهــارا اقتصاديــا بعــد األلفيــة 

ــا  ــة وعاقاته ــا االقتصادي ــر إمكاناته ــت ان تطوي ــة، متكن الثاني

السياســية، ال يرضيهــا البقــاء بنفــس املكانــة ونفــس نصيبهــا 

ــذا الســبب  ــكا. وله ــام الغــرب وامري ــن الحصــة الســابقة ام م

تحتــاج الصــن وروســيا اىل مكانــة اقتصاديــة وسياســية مغايــرة 

مبــا يتائــم مــع مقدرتهــا االقتصاديــة. ويف الطــرف االخــر 

ــا  ــى مكانته ــظ ع ــكا ان تحاف ــرب وامري ــن الغ ــاول كل م يح

الســابقة املســيطر عــى جميــع التبــادالت االقتصاديــة وتنســيق 

عديدة…والتــي  عقــود  منــذ  الســائدة  وقوانينهــا   عملهــا 

ــا  ــكا. ان أوكراني ــادة أمري ــب بقي ــة القط ــا بأحادي ــرف عاملي تع

وتايــوان هــا املكانــان اللــذان يلتقــي فيهــا رصاع هــذان 

الطرفــان مــن اجــل البــدء بفــرض ســيطرتها مــن جديــد. 

ال يكــون شــكل املواجهــة بــن األطــراف املتصارعــة، كــا 

ــكا  ــة ل ــدرات النووي ــبب الق ــن بس ــن العامليت ــو يف الحربي ه

ــول  ــا يق ــر ك ــا منت ــس فيه ــا، لي ــة اندالعه ــن ويف حال الطرف

السياســيون  مــن كا الطرفــن. ولهــذا يتــم هــذا الــراع 

ــا ولكــن بشــكل اخــر. ان روســيا تحــاول  وهــذه الحــرب عاملي

فــرض رشوطهــا وحصتهــا يف العــامل الجديــد عــن طريــق القــوة 

العســكرية وصواريخهــا واجبــار أوكرانيــا ان تخضــع لسياســات 

وفــرض هيمنتهــا عــى املنطقــة والبحــر األســود وان االنتصــار 

ــا يعنــي االنتصــار عــى الغــرب وامريــكا، والرتبــع يف  يف أوكراني

ــن  ــب الص ــدة بجان ــة جدي ــية عاملي ــة وسياس ــة اقتصادي مكان

لتشــكيل القطــب العاملــي القــوي املنافــس للغــرب وامريكا. ويف 

الطــرف املقابــل تحــاول أمريــكا وأوروبــا ان تنتــر عــى روســيا 

ــن  ــذا تتمك ــوان وبه ــن يف تاي ــى الص ــار ع ــا واالنتص يف أوكراني

ــائدا  ــا كان س ــب ك ــادي القط ــامل أح ــى الع ــاظ ع ــن الحف م

ــة.  اذن ميكــن تســمية هــذا الــراع وهــذه  يف العقــود املاضي

ــة.  ــة بــن الــدول الرأســالية العاملي الحــرب بالحــرب اللصوصي

ان هــذه الحــرب واملواجهــة وان كانــت قــد تركــزت يف أوكرانيــا 

ولكــن ابعــاد هــذا الــراع، والحــرب االقتصاديــة الغربيــة بالضد 

مــن روســيا والصــن هــي مبثابــة الحــرب العامليــة الثالثــة ولكــن 

بشــكل آخــر، والنتيجة فإن لهــا نفس املحتوى ونفــس األهداف. 

تدريجيــا  تبــن  الســابع  شــهرها  الحــرب  هــذا  دخــول  ان 

ــن  ــن القطب ــكيل هذي ــول تش ــة ح ــدول العاملي ــتقطابات ال اس

ولــو بشــكل بطــيء وان االنتصــار الحــد األطــراف مــن هذيــن 

القطبــن يؤثــر عــى نــوع وشــكل االســتقطابات العامليــة اآلتيــة. 

ــر وان  ــوف يتغ ــي س ــيايس العامل ــادي والس ــار االقتص وان املس

ــار  ــات وانتص ــا للنجاح ــر وفًق ــوف تتغ ــية س ــة السياس خارط

احــد اطــراف هــذا الــراع، وإن األوضــاع يف العــراق وســورية 

ــع انتصــار احــد هــذه األقطــاب  ــا م ــة تحســم نتائجه واملنطق

وعــى ضوئــه يتــم رص الصفــوف و مصالــح األحــزاب واالطراف. 

وحتــى االن تتميــز كفــة روســيا بالتفــوق العســكري يف أوكرانيــا، 

والصــن يف بحــر الصــن الجنويب امــام التهديد االمريــي، والغريب 

ألوكرانيــا وتايــوان. ان تقســيم العــامل بــن اللصــوص ســواًء عــن 

طريــق املســتعمرات او االحتــال والحــروب او االنقابــات 

مــن  االقتصاديــة هــي  الحــروب  او  والسياســة  العســكرية 

ســات الطبقــة البورجوازيــة العامليــة. وان كل هــذه الراعــات 

واالســتقطابات يقــع ثقلهــا عــى كاهــل واكتــاف الطبقــة 

ــن  ــم م ــرة وه ــة والفق ــر الكادح ــة والجاه ــة العاملي العامل

يدفــع مثــن كل هــذه اللصوصيــة للطبقــة الرأســالية العامليــة.

ان الظــروف التــي ميــر بهــا عاملنــا تتســم بالخطــورة. مــن 

ــة  ــة اقتصادي ــام الرأســايل بأزم ــر النظ ــة مي ــة االقتصادي الناحي

ــات  ــة العرين ــة يف نهاي ــة االقتصادي ــا باألزم ــابه بأوجهه تتش

مــن القــرن العريــن والتــي أدت اىل انــدالع الحــرب العامليــة 

ــام  ــوادر االزمــة االقتصاديــة وان انفجــرت يف ع الثانيــة. ان ب

٢٠٠٨ واســتمرت حتــى اليــوم وال توجــد حتــى االن أيــة حلــول 

لــدى البورجوازيــة للخــروج مــن هــذه االزمــة عــى الرغــم مــن 

تكتــات عامليــة عديــدة مثــل جــي ٢٠ و جــي ٧ للبحــث عــن 

الحلــول والبدائــل االقتصاديــة والسياســية ولكنهــا بائــت جميــع 

هــذه املحــاوالت بالفشــل وانتهــت أخــرا بالتضخــم االقتصــادي 

ــدول  ــوع يف ال ــر والج ــاد الفق ــعار وازدي ــاع األس ــي وارتف العامل

ــربى  ــة الك ــدول الصناعي ــة يف ال ــر والبطال ــة وازداد الفق النامي

وانهيــار البورصــات العامليــة يــوم بعــد يــوم وعــدم متكــن 

الــدول الرأســالية ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

ــات…  ــار االقتصــادي املســتمر للصناع ــف التضخــم واالنهي وق

ــن اجــل حــل  ــا هــي احــدى الوســائل م ان الحــرب يف أوكراني

ــة.  ــة الراهن ــة االقتصادي ــل األزم ــة يف ظ ــات االقتصادي التناقض

ولكــن الحــل الواقعــي والصحيــح هــو وقــف التطــاول وســيطرة 

ــذه  ــع. ان ه ــاة املجتم ــى حي ــة ع ــة العاملي ــة الربجوازي الطبقي

االزمــة والــراع العاملــي بــن الــدول الرأســالية، ميكــن تحويلها 

اىل رصاع مبــارش بــن العمــل والرأســال ، بــن الطبقــة العاليــة 

والرأســالية ، بــن الفقــراء واألغنيــاء. ان حــل التناقضــات 

ــي  ــدّي الربجــوازي والت ــن ي ــن ب ــة ال يكم ــات االقتصادي واألزم

ــذي   ــايل وال ــل الع ــن يف الح ــا يكم ــراء وامن ــا الفق ــع مثنه يدف

ــن العمــل والرأســال ويقظــي عــى  ــض ب تقظــي عــى التناق

االزمــة االقتصاديــة مــن األســاس عــن طريــق اشــرتاكية، وتحويل 

وســائل اإلنتــاج مــن امللكيــة الخاصــة إىل اجتاعيــة. ان تحويــل 

األزمــة االقتصاديــة العامليــة الحاليــة اىل ازمة الطبقــة الربجوازية 

ــاة  ــاء معان ــة إلنه ــوة الصحيح ــو الخط ــورة ه ــق الث ــن طري ع

ــامل.  ــراء الع ــة وفق ــة العاملي ــة العامل ــاة الطبق ــعوب ومعان الش

ــزاب  ــود أح ــن بوج ــذري يكم ــر الج ــذا التغ ــات ه وان متطلب

عاليــة وشــيوعية عــى الطــراز البلشــفي يف كل انحــاء العــامل.

حرب اقتصادية أم حرب عالمية؟
عادل أحمد 

ما الهدف السياسي وراء ضجيج »عاشوراء 
واالربعينية« هذا العام؟!
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ــت  ــي كان ــة والغربيــة يف اخــر عقديــن الت ــات االمريكي التدخ

ــام  ــن نظ ــاع ع ــن الدف ــدث ع ــا. نتح ــال فيه ــرف فع ــا ط بريطاني

ــن القمــع  ــاع ع ــن الدف ــا وع ــوب افريقي ــري يف جن ــز العن التمي

اإلرسائيــي للفلســطينين وغرهــا مــن الجرائــم. ان عــدم الوقــوف 

ــا.    ــة عليه ــة موافق ــة امللكي ــي ان العائل ــم يعن ــذه الجرائ ــد ه ض

 

ان حياديــة العائلــة امللكيــة يف الوضــع الطبيعــي، هــي مــن اجــل 

إعطائهــا الرعيــة للتدخــل بشــكل ســافر يف وقت االزمــات. عندما 

تفقــد اغلبيــة الجاهر الثقة يف األحزاب السياســية، ويكون النظام 

يف ازمــة ويــربز احتــال خــروج األوضــاع من يــد الطبقــة الحاكمة، 

تــدوس هــذه املؤسســة عــى مبــدأ الحياديــة وتفــرض الحــل الــذي 

يحافــظ عــى مصالــح الطبقــة الحاكمــة. ان ادعــاء ان التــاج امللــي 

منفصــل عن السياســة وحتى مصالح الرأســالين هــو وهم رصف.

 

التــي  األحــزاب  بــن  امللــي  التــاج  حياديــة  ان 

كلهــا  األحــزاب  هــذه  الن  هــو  الســلطة  عــى  تتنافــس 

الحاكمــة. الطبقــة  مصالــح  مقبــول  بشــكل  متثــل 

اذ هنــاك الكثــر مــن األمثلــة حيــث تــم اســتخدام الســلطة 

بنتائــج  للتاعــب  الحاكمــة  الطبقــة  قبــل  مــن  امللكيــة 

االنتخابــات الربجوازيــة والوقــوف ضــد أي تغيــر يف الوضــع 

تايلنــد  مثــل  دول  عــن  فقــط  نتحــدث  ال  هنــا  الراهــن. 

وهولنــدا. وكنــدا  اســرتاليا  مثــل  دول  عــن  بــل  واألردن، 

 

ــذي  ــام ال ــم الع ــتخدام الحاك ــرتاليا باس ــة يف اس ــت الربجوازي قام

ــة.  ــح الربجوازي ــة ال تخــدم مصال ــي ضــد حكوم ــاج املل ــل الت ميث

اذ قــام بإزالــة رئيــس وزراء حــزب العــال يف عــام ١٩٧٥، وايتــام،  

وإعطــاء الســلطة للحــزب الليــربايل عــى الرغــم مــن كونــه اقليــة.

 

ــة  ــة الربملاني ــن العملي ــد م ــة بالض ــطات امللكي ــتخدمت الس واس

ــض  ــغ برف ــام بين ــم الع ــام الحاك ــا ق ــام ١٩٢6 عندم ــدا يف ع يف كن

طلــب رئيــس الــوزراء ماكينــزي بحــل الربملــان واجــراء انتخابــات 

ــن. ــزب املحافظ ــلطة اىل ح ــاء الس ــام بإعط ــك ق ــن ذل ــدال م وب

 

 واســتخدمت امللكيــة يف هولنــدا يف أواخــر ١٩١٨ بعــد نهايــة 

الحــرب العامليــة األوىل بعــد اضطرابــات كبــرة يف البــاد وتصاعــد 

ــر  ــت تأث ــود تح ــس الجن ــروز مجال ــة وب ــة العامل ــال الطبق نض

ثــورة العــال يف روســيا مثــل باقــي الــدول الغربيــة التخــاذ 

إجــراءات منعــت خــروج األوضــاع مــن ايــدي الطبقــة الحاكمــة.

 

وتعيــش هــذه الريحــة عالــة عــى املجتمــع، اذ خصصــت 

ــي  ــون جن ــا ١١٧ ملي ــة مقدراه ــة يف ٢٠٢٠ ميزاني ــة امللكي للعائل

إســرتليني وقــد قطعــت هــذه امليزانيــة مــن الضــان االجتاعــي 

ــن اجــل  ــة م ــج االجتاعي ــن الربام ــم وغرهــا م والصحــة والتعلي

املحافظــة عــى وجــود هــذه املؤسســة الطفيلــة وجعلهــا بشــكل 

مســتمر جــزء مــن النظــام الســيايس والقانــوين والدســتوري للبــاد.

 

ــا  ــات يف العــراق. يجــب ان ينظــر له ــق عــى املرجعي هــذا ينطب

كقــوة احتياطيــة رجعيــة لإلبقــاء عــى الوضــع الحــايل الــذي يديــم 

نهــب الربجوازيــة لخــرات املجتمــع. ان أي نضــال مــن اجــل 

ــب  ــل، يج ــل للتحم ــر قاب ــح غ ــذي أصب ــايل ال ــع الح ــب الواق قل

ــه.  ــايس ل ــدف أس ــات ه ــذه املؤسس ــى ه ــاء ع ــل القض ان يجع

المؤسسة الملكية هي الخندق األخير 
للرجعية البرجوازية!

حول وفاة الملكة اليزابيث الثانية.
 توما حميد

باالحتــال، حيــث كان ايــاد عــاوي احــد عــرّايب احتــال العــراق 

ــزب  ــراق، والح ــزو الع ــرب وغ ــية الح ــدن عش ــر لن ــذ مؤمت من

الشــيوعي أصبــح عضــوا يف مجلــس الحكــم الــذي شــكله بــول 

برميــر الرئيــس املــدين لاحتــال، وكجــزء مــن حصــة الشــيعة يف 

ــد مــوىس، وصــورة كليهــا  ــد مجي املجلــس عــرب ســكرتره حمي

تتناقــض مــع وصــف الوطنيــة وتعريــف الوطنيــة، والتــي إحــدى 

خصائصهــا يف القامــوس الســيايس للربجوازيــة عــدم املهادنــة مــع 

ــاته. ــال وسياس االحت

ــة  ــة الوطني ــل النزع ــكل كي ممث ــاب بش ــد غ ــر، لق ــى آخ مبعن

والعروبيــة يف التمثيــل الســيايس يف الســلطة منــذ عــام ٢٠٠٣ أي 

عــام الغــزو. 

تحايل النزعة الوطنية عى النزعة املعادية لإلسام السيايس: 

الوطنيــة  النزعــة  رفعــت   ،٢٠١٩ عــام  أكتوبــر  انتفاضــة  يف 

والقوميــة العروبيــة رأســها وألول مــرة، وكانــت احــد اكــرب 

التيــارات االجتاعيــة قــوة عــى صعيــد النزعــة السياســية، 

وصــدرت لهــا صحيفــة باســم )التكتــك(، ويف غضــون ذلــك، تــم 

حــرق عــرات املقــار لألحــزاب والقــوى واملليشــيات اإلســامية، 

ــرّايب اإلســام الســيايس الشــيعي يف  ــوز ع ــق صــور رم ــم متزي وت

ــك  ــي، إال أن كل تل ــي والخمين ــل الخامنئ ــة مث ــدن الجنوبي امل

األعــال وقعــت تحــت األفــق القومــي املعــادي إليــران، وليــس 

ــيايس. ــام الس ــة لإلس ــة معادي ــى خلفي ع

ــة  ــي النزع ــاول ممث ــة يح ــن اللوح ــر م ــب اآلخ ــد أن الجان بي

الوطنيــة طمســه، فهنــاك نزعــة معاديــة ملموســة لإلســام 

الســيايس، لكــن تــم توجيهــا، اي توجيــه غضــب الجاهــر ضــد 

القــوى املواليــة إليــران، واملحاولــة لتفريغها سياســيا، وابقاء اذكاء 

نرانهــا بالحــدود القوميــة، للحيلولــة دون وصولهــا اىل حــرق كل 

ــة اإلســام الســيايس الحاكمــة يف العــراق. منظوم

 وميكــن رؤيــة هــذه النزعــة املعاديــة لإلســام الســيايس يف 

صفــوف جاهــر العــراق بشــكل مــادي وقاطــع دون اي عنــاء، 

ــام تظاهــرات متــوز ٢٠١٥  يف  ــع او عــاش او شــارك اي فمــن تاب

ــة(  ــا الحرامي بغــداد والتــي رفعــت شــعارا )باســم الديــن باكون

ــو العامــة صــار البــوك للهامــة(  او شــعار )مــن دخــل بيهــا اب

وانتــر كا الشــعارين، كالنــار يف الهشــيم، ليصبــح شــعارا واحدا 

مركزيــا يف كل تظاهــرات مــدن العــراق، و ثــم تظاهــرات ٢٠١٨  

يف متــوز ايضــا حيــث طــرد املتظاهــرون مقتــدى الصــدر وحيــدر 

ــات  ــن احتجاج ــوزراء م ــا لل ــا رئيس ــذي كان حينه ــادي ال العب

البــرة، وكانــت زيارتهــا املتفاوتــة يف التوقيــت، هــي محاولــة 

المتصــاص غضــب الجاهــر الثائــرة ضــد ســلطة االحــزاب 

االســامية الفاســدة، ويف غضــون ذلــك تــم حــرق مبنــى مجلــس 

محافظــة البــرة وهــرب جميــع أعضــاء مجلــس املحافظــة مبــا 

فيهــم املحافــظ الحــايل اســعد العيــداين، كــا ســبقتهم بالهــروب، 

املليشــيات االســامية، وحــرق معهــا عــرات املقــرات التابعــة 

لألحــزاب االســامية، ويف انتفاضــة أكتوبــر وخالهــا رفعــت 

شــعارات معاديــة ملقتــدى الصــدر وتيــاره الســيايس  )شــلع قلــع 

والــي كايلــه وياهــم( مــن قبــل االف مــن النســاء والتحرريــن 

مــن الرجــال ردا عــى تريحــات الصــدر بفصــل الذكــور عــن 

اإلنــاث، وكان اســقاط حكومــة عــادل عبــد املهــدي اول رضبــة 

موجعــة ملنظومــة االســام الســيايس وفقــدان الســلطة التنفيذية، 

ــن هــذا وذاك، قاطــع اكــر مــن ٨٢٪ مــن جاهــر العــراق  وب

ــات  ــم يف انتخاب ــك الرق ــن ذل ــر م ــار ٢٠١٨ و اك ــات اي انتخاب

تريــن االول ٢٠٢١، كل هــذه املعطيــات تبــن ان النزعــة 

ــم  ــي بالرغ ــد االجتاع ــى الصعي ــيايس ع ــام الس ــة لإلس املعادي

مــن قوتهــا وتجذرهــا يومــا بعــد يــوم، افتقــدت إىل رايــة 

سياســية ومتثيــل ســيايس، بعيــدا عــن التيــار الوطنــي والقومــي 

العــرويب الــذي تتحــرك بوصلتــه باتجــاه معــاداة إيــران ونفوذهــا 

يف العــراق، وليــس لديــه ايــة مشــكلة مــع االســام الســيايس، يف 

ــة  ــة املطلق ــه االغلبي ــذي عــربت عن حــن أن جــذر املشــكلة، ال

ــة، ويف  ــات الغاضب ــع االحتجاج ــراق، يف جمي ــر الع ــن جاه م

االنتخابــات املذكــورة وقبلهــا اســقاط الحكومــة، يعــود إىل رفــض 

ســلطة اإلســام الســيايس كســلطة حاكمــة يف العــراق، و كواحــد 

ــة التــي ليــس لديهــا اي خــاف  مــن اجنحــة الطبقــة الربجوازي

مــن حيــث الربنامــج االقتصــادي مــع السياســة الليرباليــة التــي 

يــرف عــى تنفيذهــا البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل.
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