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 األوىل ( احللقة )العراقي  عن النصر ... وبيدوألقطات من 
  صالح املختار

 
  اللقطة االوىل

مال يف حترير بتعزيزه لآل كبريا    وطنيا   جنازا  إسجل مؤمتر املغرتبني العراقيني ، مام أىل إيف خطوة مباركة 
رتك ونكتفي ن يأهم من أكرب و أه ، فما جرى يف مؤمتر املغرتبني ليإهله أعادة بناءه وعودة إالعراق و 

تناوهلا يف لقطات أباب سسهر جتاوز جناح الدورة السابقة وألوهو جناح با هبكلمات قليلة عن جناح
صالته ونقاوته وقدرته الفائقة على أة تكشف لنا عظمة الشعب العراقي و تناول لقطات معرب أمتتابعة ، س

ول البناء ألبناء وليس الثأر واالستسالم ، و صرار على التحرير وامل الكوارث والرد عليها خبيار اإلحت
بناء مادي للوطن اجلريح ما مل يسبقه بناء  هو بناء النفوس اليت جرحت ونزفت حد املوت ، فال

  . ن يقوم به بشر يتميزون بصفاء النفس والرؤيةأبناء الوطن تشرتط  عادةإدامت  النفوس ما
فما مل تلوث نفوس العراقيني فلن ، هداف االحتاللني أهم أحد أوتدمري صفاء نفوس العراقيني كان 

وقبل كل شيء ، بنظام خامنئي يتسمان  وهلذا كان دستور االحتالل وبرنامج، ينجح االحتالل 
ان العراقي من صفاء جل حرمأيت كل العملية السياسية عليه من احملاصصات الطائفية والعنصرية وبن

نه واقع حتت التأثري املدمر لغشاوة الرؤية النامجة عن فتح أل سر ختبط من ال يرى جيدا  أالنفس وتركه 
 نانية الفردية منه . العنصرية واألصندوق باندورا وخروج شياطني الطائفية و 

 و الكشف عن النقاء الذي بقي سليما  أ يف اجال تنقية نفوس العراقيني فما الذي حققه مؤمتر املغرتبني
بدأ أحينما  ئخطأ  لعلين ال ،  عالمية ففقد البعض بوصلته مؤقتا ؟كاذيب اإللكنه غطي باطنان األ

سباب صحية فلقد ي حضور من ال يستطيع احلضور ألبلقطة نادرة ورمبا فريدة يف اجال املؤمترات وه
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ما ،  ذا مل حيضر مؤمترا  إو دائمة معذور أبصورة مؤقتة  و املعوق جسديا  أن املريض أرت العادة على ج
و حياسب الذي لديه مانع صحي عن أيالم  وهلذا ال وحديثا   حدى البديهيات العاملية قدميا  إوهذه 

صالء عن حضور مؤمتر املغرتبني األ بناء العراقأمينع  الصحية سببا   ضور ، ولكن هل كانت احلالةاحل
اجلواب هو كال ، وفيدو يف مشال اسبانيا ؟ أليها بسهولة وهي إميكن الوصول  رغم عقده يف مدينة ال

طبعا فشعب العراق هو شعب العجب ، حسب تعابري القائد الشهيد صدام حسني ، وبسبب هذه 
عاد أشعب العجب ، سس العلوم احلديثة أول عجلة ووضع أول لغة و أ السمة كان العراق هو خمرتع

غري طبيعته وهاكم بعض ن تأ شد الكوارث هوال  أت مبا يف ذلك ميكن لكافة التحديا نه الأتأكيد 
 :نسانية الفريدة واليت دفعت االسبان الذين حضروا للدهشة من عظمة العراق وفرادة شعبهالنماذج اإل

هو حضور سيدة متوسطة العمر على كرسي متحرك ومعها من يساعدها ول ما لفت نظري أ .1
على النهوض منه وجيلسها على كرسي يف القاعة ، وكانت هذه السيدة الفاضلة ال ترتاجع عن 

خرى أاضرين يقومون باملشي بني فرتة و احلضور يف اجللسات رغم طوهلا والذي جعل كافة احل
، خرية وبقت تواصل احلضور حىت اجللسة األت جسادهم ، لكن هذه السيدة حضر ألتحريك 

الشخصية  ، هنا املناضلة سناء البلداويأرد علي  وحينما سألت من هذه السيدة املعجزة ،
ي حركة سريعة ، أمراض من بينها تفتت العظام عند أصيبت بعدة أ  النسوية العراقية اليت 

نسانيتها إن أىل إ كان مؤشرا    عن اسبانيا حضور املناضلة سناء البلداوي من بلد بعيد نسبيا  
حلركة العادية مثل تفتت مراض حىت تلك اليت متنع انواع األأقوى من كافة أوهويتها العراقية 

 نك العراق احلقيقي كلهأها وقلت هلا : عندما رأيتك شعرت ليإهلذا قمت وذهبت ، العظام 
نعم هذا هو العراق ، عينيها وكادت الدمعة تطفر من ، اومته يقاوم وجناحه يف مق مبقاومته ما ال

 . يف سناء البلداوي اجسدا  
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حضر وهو مريض ونصحه رفاقه بعدم ، ملانيا أخر امسه قحطان جاسم مغرتب يف آعراقي  .2
يادي لكنه سقط من شدة مرضه فتلقفته األاحلضور ولكنه حضر وكان حمين الظهر وهو ميشي و 

در عظمته فعندما يكون العاجز عن عانته ، وقلت مرة ثانية هذا هو العراق العظيم ومصأو 
 . ة عراقيةز فهو معج يف نشاطهم صحاء جسديا  على مواكبة األ املشي قادرا  

املناضل عوين القلمجي الشخصية القومية الناصرية املعروفة واملناهضة لالحتالل حضر املؤمتر  .3
قيبته يف ح طبيا   زا  للمغادرة شاهدت جها للعام الثاين على التوايل وحينما كنت معه نرتب حقائبنا  

ثناء النوم أوكسجني يل نه جهاز دعم احلياة الذي يضخ األأفرد ، با عمر ؟ أما هذا يا :  فسألته
 جلهاز دعم احلياة حيضر املؤمتر قاطعا   جتا ال يستطيع التنفس بصورة عادية وحي نسانا  إتصوروا ، 

رى هذا هو العراق خأقلت مرة ، !  عراقيا   االف الكيلومرتات ومعه هذا اجلهاز ليحضر مؤمترا  
 . لكافة ما يعده بقية البشر حاالت قاهرة جيب جتنبها بدا  أو  املتحدي دائما  

السابق  ينباري السفري العراقمري األاأل ذا به الدكتور عبدإوقور مهاب و  صىل شخإنظرت  .4
حتدث معه حيتاج أنا أوكنت و  ومسعه ضعيفا   عمدة الدبلوماسية العراقية وكان ظهره حمنيا  أومن 

يف املشاكل اليت  نه شارك يف طرح رأيهأبل  اعدة عقيلته الفاضلة ، ومع ذلك حضر املؤمترملس
كل مشكلة قلت هذا هو العراق اخلالق الذي ال ييأس من العثور على حل ل، ق تواجه العرا

 . هنا غري قابلة للحلأخرى أحىت تلك اليت ترى شعوب 
ساسيات احلياة درهم املالية تكفي فقط ألفنانون شباب يف مقدمتهم الفنان حكمت ناهي مصا .5

وطنية وكالسيكية عراقية وحرموا  ناشيدأم املوسيقية ومقطوعات موسيقية و الهتآجاءوا ومعهم 
غان أقات سفرهم لكنهم جنحوا يف تقدمي ساسيات العيش لتغطية نفأنفسهم من بعض أ

  . بكت احلضورأشيد وطنية عراقية رائعة للمؤمتر ناألورية و فولك
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ىل إن الرحلة أىل إشري أن أمثلة اخلمسة اليت ذكرهتا البد باأل كي تعرفوا سر عظمة العراق ممثال  ول
ليها من إة فلقد استغرقت رحليت يف الذهاب و ضعيفأ ةملن موارده حمدود وبيدو صعبة جدا  أمدينة 

بني ساعة منذ مغادرة البيت والفندق ، ما  16ما العودة فقد استغرقت أساعة  12وريب أبلد 
حضروا بالباصات  ن منأليها وهذا حال كل من حضر ، بل إخرى توصلين أطريان وانتظار طائرة 

منهم كانوا  كبريا    ن قسما  أجل احلضور مع ساعة سياقة أل 30خصية قضوا حوايل و السيارات الشأ
ن كل مشارك يدفع تكاليف أرخص من الطائرة ، ومبا أهنا من كبار السن واختاروا السيارة أل

ل واختيار مستوى الفندق يف كيفية الوصو  ساسيا  أ ن العامل املادي لعب دورا  إضوره بنفسه فح
ن الفندق القريب من قاعة حلضور اجللسات أل مشيا   كان يقطع كيلومرتين  حدهم مثال  أ، ومكانه 

 .  املؤمتر غال نسبيا  
هذا ،   باءة اإلعاليهذا هو العراق بقدرته املعروفة على تطويع املكان بقدرة النفس ال، خرى أمرة 

صالء : يذللون الصعاب ويقلصون اجلغرافيا ويقتطعون بناء العراق األأهو العراق ، وهؤالء هم 
د عنهم وينسقون اجلهود لطر  خرين مهجرين رغما  آجيمعهم بعراقيني  لقمة العيش كي حيضروا مؤمترا  

شور آوملا كانت سومر وبابل  رادة الفوالذية للعراقي الذي لوالهااالستعمار من وطنهم ، فتحية لإل
 عواصم العامل القدمي وملا صارت بغداد مركز العامل كله يف ومن العباسيني . يتبع
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