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 دراسة
 التنميطمتاهات التبسيط و 
 صالح املختار

 
 

 ( لكن ال تكره املخطئ ، كره اخلطأا دائماً ) 
 االمام الشافعي

------------------------ 
 لفت نظر

 احلليم قنديل رداً  رسلت جلريدة القدس العريب اليت نشرت مقال السيد عبدأ  بت و تهذه الدراسة ك   
سف نشره لكنها مع األ مالً أسابيع أكثر من ثالثة أن الصحيفة مل تنشر الرد وانتظرت لكعلى طروحاته 

حبرية الرأي وميارسها  عالم الذي يؤمن حقاً بة للصحافة احلرة حق مشروع يف اإلمل تنشره والرد بالنس
 . ، لذلك اقتضى نشر هذا التوضيح و بصورة انتقائية أ فعال ال قوالً 
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غراء الصواب منسوخة إلعراق قدم لنا انطباعات ممهورة باحلليم قنديل عن ا كتب السيد عبدكلما  

يقول يف مقالته املنشورة يف القدس  ، فكيف حيصل ذلك التناقض البارز وملاذا ؟  ! ، بنزعة النفي
( خيتاره من تأسره االنطباعات  نعي العراق حتت عنوان غريب هو ) 2016-12-5العريب بتاريخ 

،   قبل شهور من غزو أمريكا واحتالهلا للعراق ) طروحات غريه وليس احلقائق املفحوصة أاملنتزعة من 
،  « العراق »كان امسها  قد يكون آخر رئيس لدولة  ،أيا كان الرأي فيه  ،أن صدام حسني  كتبت

حبسب التقاليد  ياً دمو  ورغم أن صدام كان ديكتاتورياً  ،وليتها ما حتققت ، وقد حتققت النبوءة السوداء
، وال خلسة  ، فلم يفزع الرجل لقدر الشنق فإن مشهد شنقه بدا كأنه شنق للعراق نفسه العراقية

يروى على  ، وصار استقباله األسطوري الشجاع حلبل املشنقة حدثاً  األمريكيني الذين سلموه خلصومه
أن  وكأنه كان يدرك ، اق، ولسانه يهتف لفلسطني والعر  ، ومات وهو حيتضن مصحفه مر األجيال

 ( .  العراق يذهب كما ذهبت فلسطني
 . نه يبشر بذلك !أي فحص متأن بزوال العراق بل أوقبل  ن الكاتب جيزم مسبقاً أ برز مالحظة هيأ

صدام من العالمات الكربى «  دموية »وكانت  ، كانت سرية الدم تواصل أشواطها إىل النهاية ويتابع )
  ( . تزهر فيه الدماء حقالً  قد كان العراق دائماً ، ف لعراقيته األصيلة

و أي مرحلية أل صيل فيهم نافياً أهنا طبع أاملسبق تعميم دموية العراقيني و  ىل اجلزمإيضيف الكاتب 
 . ن كل الظواهر نسبية ومرحلية وليست مطلقة !أو سبب بيئي له زمن لظاهرة ما مع أحدود 
سقطه االحتالل أازات الضخمة للنظام الوطين الذي جنباإلقوة الصواب يعرتف يف مقاالته بتأثري 

ىل التماسك إمية والضعف والتشرذم السياسي قلت العراق من التخلف والفقر واألمريكي واليت ناأل
العراق قوة ويف مجيع العراق فعاد  مية كلياً زالة الفقر واألإيب والتقدم العلمي والتكنولوجي و الشع
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وهي الدولة اليت ال ختوض احلرب  ، مريكاأل على تلك احلقائق من اضطرار دأقليمية مهابة ، وليس إ
كثر ألذلك البد من خوض حرب ضده فجمعت و ، نه كيان مهم وكبري أن حتدد العدو وترى أال بعد إ

زالت مستمرة  وما 1991ربعني دولة لشن احلرب العاملية الثالثة على العراق واليت بدأت يف عام أمن 
ت بعقلية ال مواصلة للحرب فيما لو عادإن ىل العراق اآلإمريكا أن تقطعت ، وما عودة إن ، و حىت اآل

كي تكمل   2011واليت سلمتها العراق يف عام  -ايران  -سرائيل الشرقية إقطف مثرات كل ما دمرته 
 كماله وهو املرجح .إما بدأت به وعجزت عن 

 كثرها فخراً أبوابه و أوسع أدخل التاريخ من  -و الشهيد صدام ه -نه يعرتف مبزايا قائد فريد أكما 
  عدامه . إخبتام حياته يوم  جيابية خصوصاً إو 

جيابيات إنه أفي تنميطية لكل ما اعرتف به على لكن السيد قنديل يقع يف فخ استخدام وسائل ن
اهيم غربية خذت من مفأمنا إو ، خر آيب و عر أبالغام مل يصنعها هو  العراق ونظامه الوطين ونراه مأسوراً 

برز أكثر من قرن من الزمان و أ، سبق طرحها منذ  وتروجيات خمابراتية غالباً  صالً أستشراقية إجاهزة ، 
حيب الدماء  نساناً إال إللدموية والعراقي ليس  ، مركزاً  وتضليالً  لغام جعل العراق ، تنميطاً هذه األ

 . اشرة !!واالستبداد وميارس تقاليده الدموية كما قال السيد قنديل مب
نه ميارس تقاليده الدموية بغض النظر عن البيئة أصل و العراقي دموي ومستبد بالطبع واأل نأفهل حقا 

نتاج واقع يفرض و أهنا مثرة بيئة تارخيية مصطنعة إم أمسة عراقية كما يقول  ل الدموية ه، احلاضنة له ؟ 
وهل هذه السمة مقتصرة على ، ي لون ودين ؟ أي حضارة ومن أنسان ويف إي أالعنف والدم على 

للعنف  نسان مستعداً هنا قابلية جينية جتعل اإلأم أ ؟ ، جانباقيني من دون غريهم من العرب واألالعر 
ىل ما إن وهل وصل الشقيق املصري اآل، وسفك الدماء مثلما هو جاهز حلب التعايش والسالم ؟ 

 . ليه العراقي ؟إوصل 
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 صالً أوربية أنه نتاج ثقافة غربية إن الطبيعة العراقية دموية : أم لغوقبل كل شيء مصدر  والً ألنحدد 
طلق عليهم وصف أطروحة الزائفة عن طريق من بريطانيا هي اليت روجت هذه األ خصوصاً و فالغرب 

مثل دموية  وبالعرب عموماً  املستشرقني الذين وضعوا تنميطات نظرية ولصقوها بالعراقيني خصوصاً 
كما ورد يف كتب عديدة ،   اخل  تبداد لدى العرب وعبوديتهم للجنس والبطنة ...العراقيني ونزعة االس

من جهة ثانية دور  (  لثأر من بابلا ) سرائيلي من جهة ، وكاننها كتاب روفائيل بطاي الكاتب اإلوم
ال لغة الدم وهذا إكبشر متوحشني وقتلة وال يعرفون   جل تصوير العراقينيأطروحة من كبري يف هذه األ

مريكية واليت اعتمدت يف صياغة مفاهيم تشيطن العريب األ مراكز البحوث خصوصاً  ا قامت به الحقاً م
 . ! طروحة امللفقة على تلك األ والعراقي خصوصاً  عموماً 

( بنقلها من  االستبداد الشرقي طروحة )أل يضاً أوليس ميينها االستعماري فقط روج وربا أن يسار أبل 
ة ضفت القسوة والصالبأاليت  ة هي قسوة بيئة الصحراءظروف جغرافية معين نتجت عن حالة تارخيية 

تصل حد االستبداد ومل تكن طبيعة ىل مركزية قوية إنسان وميله والتحمل على التكوين النفسي لإل
) االستبداد الشرقي ( يف  ـ مسياه بأتناوال ما  يضاً أجنلز أفماركس و  صلية فيه كما يكرر السيد قنديل ،أ

 الشرقي حقيقة ( فصار اليمني الغريب ونقيضه اليسار الغريب يعتربان االستبداد  ما ) يف االستعماركتاهب
و يف أنسان سواء كان يف الشرق إنسان هو ن اإلأم احلقائق وهي أ  مطلقة ومقتصرة على الشرق خمفني 

سوأ يف مريكا ، وهي األأوربا مث ألذلك مت جتاهل استبدادية ودموية ن سلوكه هو نتاج البيئة و أالغرب و 
 نظرية دموية واستبداد الشرقيني فقط .  التاريخ وروجت

شد بع ومراكز الدموية واالستبداد األلنرى منا ن وكما كان منذ بضعة قرون ىل العامل كما هو اآلإلننظر 
ينية  فاحلروب الد، ن كثر مما نواجه اآلأعبثية لعدة قرون وغاصت بالدم  وربا خاضت حروباً أخطورة : 

وربيون هم غلب العامل ، وكان األأوية فريدة وغري مسبوقة فيها ويف ومتيزت بدم كانت تستمر عقوداً 
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جنون دوات القتل والتعذيب يف القرون الوسطى والتلذذ بقتل البشر بطرق فيها فنون و أفضل مطوري أ
ن الغرب أحلديث شهد على العامل القدمي وا ن تاريخ احلروب يفأبل ،  ن !مل نعرفها حنن العرب حىت اآل

بادة يف القتل واإل وتفنناً  كثر تطرفاً مريكا هو املمارس األأ وسلوكياً  وربا وفرعها املشوه قيمياً أب ممثالً 
دمغة بشر كي أارسة جرائم غري مسبوقة مثل غسل ىل حد ممإ  جلماعية واحلروب والتعذيب ووصلا

 . خرين ويبيدوا املاليني !يقتلوا اآل
العنف وتسفك الدماء بال شكال أخطر أقسى و أ متارس اجلهة اليت ن ماذا نرى ؟ ىل العامل اآلإولو نظرنا 

تاريخ العامل احلديث ومنذ عهد ف بريطانيا وربية خصوصاً مريكا ومعها بعض الدول األأحدود هي 
سانية يف نمبا بزت كل من سبقها يف تاريخ اإلوربا واليت ر ريخ التوحش املفرط ألأوريب هو تقطاع األاإل

مريكا الشمالية أسبان ويف مريكا الالتينية على يد اإلأهو ما سجل يف ساليبه املروعة و أحجم القتل و 
سبان ضد املسلمني والعرب واليهود هناك ، ندلس على يد اإلويف األ  الربيطانيني والفرنسيني على يد

جاءت احلربني العامليتني لتؤكدا وفرنسا يف اجلزائر واليت سبقت داعش والقاعدة يف قطع الرؤوس ، مث 
 وفردياً  خر والتمتع بقتله مجاعياً بادة اآلصناف اجلنس البشري حبا إلأكثر أمريكي مها وريب واألن األأ

 خر .شكال التلذذ بقتل اآلأبرز أحد أان باستخدام القنابل الذرية ضد اليا وكان
مكانية نسان وهذه اإلإشرية موجودة داخل كل مكانية بإمنا مها إو  بشرياً  العنف كما السلمية ليسا طبعاً 

لبيئة اهلادئة ىل فعل عندما تتوفر البيئة املناسبة هلا لكنها تبقى كامنة حلني بروز بيئة تنميها فاإتنتقل 
نما وجود اخلوف والعدوان ينميان و قليلة القلق تنمي النزعة السلمية والتعايش بيأاخلالية من الرعب 

ن وهي تشهد ما شهده ويشهده العراق من عنف نرى فيها نفس ف ، ومصر اآلمكانية استخدام العنإ
مصريون عاديون  هع الرؤوس بال رمحة وهو عمل ميارسالعنف الذي مورس وميارس يف العراق وذروته قط
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خر بتأثري غسيل دماغ يندفع لقتل اآل وأللذان وجدا نفسيهما يف بيئة حتد ن مثل العراقي والسوري ااآل
 حبماس .

،  نعم، وريب ؟ مريكي واألودموية األ والعريب عموماً  هل هناك فرق بني دموية العراقي خصوصاً  ًا ،ذإ
صل  ندما يكون حتت ضغط حتد خارجي باألفالعراقي العادي ميارس العنف ع، مثة فرق جوهري بينهما 

مثلما يكون  و من خارجه وعليه مواجهته أقليم و العدوان اخلارجي من دولة يف اإلأكاالحتالل 
فعل   فهو هنا رد فعل مصطنع وليس مر طبيعي ،أ، وهذا للعنف يف حالة وجود حتد داخلي  مستعداً 

و الداخلي والتهديد به وتفاعالته الداخلية كلما أتد زمن استمرار العدوان اخلارجي ، وكلما ام صليأ
   ىل طبيعة ثانية .إترسخت عوامل انبعاث العنف وحتول 

صلي طبيعي نابع من تكوينه النفسي أميارس العنف كفعل  فهو ،  مريكي بشكل خاصما الغريب واألأ
وربا ، أو كانت تريد احتالل أوجود هتديد حقيقي من قوى احتلت  ودون  وليس رد فعل اضطراري

نه شبعان لدرجة أخر من مال وثروات طبيعية رغم ة مرضية لالستحواذ على ما لدى اآلنانيأدافعه نزعة 
وريب متثل مريكي واألدموية الغريب األ نإذا فهل وال يعاين من العوز والفقر والذي يدفع للسرقة ،التخمة 

، وهو هنا يتميز  صل الدموية املعاصرة وحمركها ومغذيهاأشكاله قسوة ودموية وهي أكثر أالتوحش يف 
العريب مسامل وكرمي نه ميارس دمويته بال مربر وال حاجة فرضت عليه بينما العراقي و أعن العراقي يف 

لكنه عندما يتعرض للخطر يرد عليه بعنف تقرره درجة ونوع ، خر آلوطيب ويقدم اخلدمات اجملانية ل
 ذلك اخلطر . 

يب ميارسان العنف ور مريكي واألاملشروع بينما األ  بيعي والوسيليفهنا حنن بأزاء عراقي ميارس العنف الط
 .مرضية متطرفة التوحش الغائي غري املشروع واملفروض بقوة نزعة 
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 الدموي الشرق ، وممارسة اً مصطلح اهلولوكوست مصطلح ابتدع من : نسأل نأ علينا تقدم ما ولتأكيد
 أكثر بسببها قتل اليت والثانية األوىل العامليتني احلربني عن املسؤول من ، ؟ املتحضر الغرب أم

 األستاذ األمريكي للكاتب اً طبق ، ؟ راحلم اهلنود من مليون 112 أباد من ، ؟ نسانإ مليون 120من
 أوربيون أم شرقيون هم هل ، ؟ املاليني إبادة يف الرغبة سوى منطقي سبب أو مربر بال ، عكش منري

 فأبادوهم القارة نفس يف معهم آخرين بشر وجود يتحملوا مل وهناك أمريكا إىل هاجروا أصالء غربيون
 الشرقية إسرائيل وميليشيات وبريطانيا أمريكا يد على راقالع غزو بعد إال نراه مل وبتلذذ رمحة بال

 يف تدشنه مل الرؤوس قطع إن ، ؟ الغربية املخابرات دربتهم من يد وعلى 2011 عام بعد  اً وخصوص
 واألوربيون ، األندلس يف اإلسبان وقبلهم اجلزائر يف الفرنسيني بل القاعدة وال داعش احلديثة العصور

 من يقتل من عدد وكان األمحر اهلندي رأس فروة جيلب ملن جوائز يعطون كانوا حيث أمريكا مشال يف
 صائد ( مصطلح ابتداع إىل أدى ما وهو أكثر جوائز لضمان يزداد ألمريكا األصليني السكان األبرياء
 أوربا كان األقدم معلمهم فإن القتل أساليب يف تتفننان وداعش القاعدة كانت واذا ، ! ) الرؤوس

 أوربا يف منحوتة صور وهناك! ،  حي وهو باملنشار واملسلم العريب جسد تقطع كانت اسبانيا أن حيث
 جيعله الذي املطلق االستبداد ونزعة الدموي احلافز لقوة األوريب عبودية تؤكد اليت البشعة اجلرائم لتلك
 تركز والذي راويالصح االستبداد من يقاس ال مبا وأقسى أعنف استبداد وهو رمحة بال اآلخر يبيد
 من احلياة إدامة على باحلرص الصحراوية صورته ويف اً أيض اً غالب واقرتن اً غالب باحلكم االنفراد على

 وعندما للصحراوي وسيلة فالعنف الصحراء بيئة وهي وخطرة معادية بيئة يف الشديدة املركزية خالل
 بالعدو اهلزمية باحلاق تكتفيان ال ريكاوأم أوربا بينما ، باملهزوم الرفق إىل ويتحول عنه يكف يسيطر

 باليورانيوم امللوث العراق يف رأيناه كما ياً وجين - بشيطنته – اعتبارياً  تدمريه عمليات تواصالن بل فقط
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 مونسانتو شركة من البذور شراء وفرض الطبيعية الزراعة على والقضاء للبيئة املتعمد والتدمري املنضب
. 

 كما العرب استبداد وال العراقيني دموية مثرة يكن مل العراق يف اً خصوص العريب الوطن يف حيدث ما
 ، احلكم يف االستبداد وإدامة فرض ذلك يف مبا والصهيوين الغريب التخطيط مثرة أنه بل الغرب يصورها

 أمريكي والتنفيذ تفصيلي أمريكي ختطيط نتاج كان قنديل السيد به يعرتف ما وهو مثال العراق فغزو
 عنف هي والبداية األصل : ذاً إ ، عراقية أدوات وباستخدام ورمسية مباشرة إيرانية ومبشاركة ينبريطا

 ملقاومة اجلزائري والعنف الفلسطيين والعنف العراقي العنف وهو الطبيعي الفعل رد أنتج والذي الغرب
 .  االحتالل

 أنه أم ، ؟ العراقي دموية تناول عندما الطبيعي اهنمكا يف ووضعها احلقيقة هلذه قنديل السيد انتبه هل
 تلك كل إمهال جيوز وهل ، ؟ العراقيني على ووعيه بصره ركز بينما جيهلها وال يعرفها وهو جتاهلها
 شعوب كل بني من انفردوا مهنوكأ لديهم القتل وغريزة العراقيني دموية فكرة على والرتكيز العوامل
 العراقي شيطنة شروط أهم أحد ذلك أن مع طبيعية بشرية حالة اهنأ متجاهالً  دموية بنزعة األرض
 االستعداد على جتربه فإنك ، املصريية والتحديات للموت اإلنسان تعرض عندما ، ؟ إلبادته متهيدا
  .  إبادته منع يف اً وهجوم اً دفاع فعالية الطرق أكثر عن والبحث للقتال

 ختوم بلد بصفته العراق احتلت اليت ماألقوا كافة غزوات وقبلها خاص بشكل والتتار الفرس غزوات
 كانت واليت ، اً مرار  احلروب اندالع إىل أدت العرب مع ثارات أو مطامع هلا عربية غري أقوام جتاوره
 العراقي فنقلت املتعفنة اجلثث آالف روائح لشدة هتجر مجاعية مقربة بغداد فيها صارت بتطرف دموية

 . العراق يف العنف ظاهرة أصل هو وذلك عنفال وممارسة للقتال االستعداد حالة إىل
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 ) الغرب نفذ وقبلها ، أعوام مثانية دامت العراق على حرب أقسى الشرقية إسرائيل فرضت اً وحديث
 الدواء حبة من حىت العراقيني حرم الذي احلصار وكان ، للعراق معادية خطط عدة ) أمريكا مث بريطانيا
 وقتل غريب أبو جرمية مثل السادية أنواع أشد فيه مورست بغزو توج مث القسوة بالغة جتربة والغذاء

 مسجل ذلك وكل الغربيني يد على القتل ممارسة يف صرفة غربية ظاهرة وهي التسلية أجل من العراقيني
 العراق يف العنف ) باندورا صندوق ( فتح إىل أدت املمارسات تلك ، !!! الفيديو كألعاب تبدو بأفالم

 .  واجلنوبية الشمالية وأمريكا أوربا يف كذل قبل فتح كما
 ، ؟ شرس انسان إىل التحديات هذه ملثل يتعرض من وكل العراقي يتحول أن غري أحد يتوقع فهل

 العريب الواقع لنا يقدم واآلن بالبيئة وإمنا باألصل عراقية مسة ليست نإذ هنا والدموية والشراسة
 ولعل ، فيه فقط القتل وليس اإلبادة غريزة وحتكم إلنسانا لدموية خمتلفة اً صور  واالقليمي والدويل
 هي قنديل السيد يعرتف وكما فأمريكا ، اً غربي هو بل ا  شرقي ليس اآلن وحشية واألشد األخطر القاتل

 قرن من أكثر عمره ختطيط مثرة هو اآلن جيري ما أن وأضيف ناآل العراق يف جيري ملا خططت اليت
 فكان ) لليهود اً وطن فلسطني ( اختارت عندما 1897 عام يف ولاأل رهامؤمت يف الصهيونية ووضعته

 الكيان إلقامة كوسيلة فيها الطائفية الفنت ونشر وتقسيمها العربية األقطار تدمري خطط تضع أن اً طبيعي
 .  دميومته وضمان الصهيوين

 هبا املتعلقة احلقائق أهم ينكر أن يستطيع هل تذكرها واذا ، ؟ احلقيقة هذه قنديل السيد يعرف أال
 إنسان من التحول على فأجرب ،  اً وزماني اً مكاني متعاظم ولكن متدرج موت أمام وضع العريب أن وهي

 (  القدس فيلق ( و ) اإليراين الثوري احلرس ( ـب يسمى ما أن كما ، ؟ عنيف إنسان إىل مسامل عادي
 هي الشعويب احلشد مقدمتها ويف الشرقية ائيلإلسر  تابعة إرهابية تنظيمات من أنشأه وما اإليراين
 أدوات مأه عنهم عرف وطهران قم ماليل وأن اً خصوص الغربية املخابرات أسسته ملا الطبيعية التكملة
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 من أمريكا رؤساء مع مراسالته عن اً مؤخر  كشف والذي مخيين ومنهم باألصل الربيطانية املخابرات
 . كارتر إىل كنيدي جون
 ، اً معاكس عنفا تنتج الغربية املخابرات تشعلها اليت احلروب ومسلسل اإليرانية الدموية ياتامليليش هذه

 أبرز من وهذا ، والتعايش السالم نزعة وتعاظمت العنف نزعة تراجعت واخلطر التحدي خف فكلما
 .  باإلنسان املتحكمة الغريزية القوانني

 وغريهم غريهم ويتناسى فيهم والعنف الدموية هتمة لصق يف فقط العراقيني على قنديل السيد يركز فلم
 كان وإذا ، عام بشكل العريب والعنف خاص بشكل العراقي للعنف واحلديث القدمي املصدر هو هذا ،

 إىل 2011 عام منذ واللييب واملصري السوري حتول مل لنا فليفسر احلقيقة عن يبحث قنديل السيد
 للمساملة مثاالً  السوريون يكن أمل ، ؟ العراقي مثل سعومتو  متصاعد بشكل العنف يستخدم إنسان
 واليت محاة جمازر يف أسد حافظ حكم منذ للقتل أداة إىل السوري حتول كيف  اً إذ ، ؟ العنف وجتنب
 هذه وتبلورت اآلخر بإزالة اال يقتنع ال عنيف إنسان إىل مسامل إنسان من السوري حتول عصر دشنت
 مثالً  بالعراقي مقارنة للعنف يلجأ ال اً مسامل كالسوري املصري يكن أم ، ؟ 2011 عام منذ السمة

 بالعراقي املصري فالتحق مثله مصريني رؤوس وهي الرؤوس ويقطع سيناء يف الدماء يسفك اآلن لكنه
 عام بعد مصر يف ارتكبت جمازر قنديل السيد نسى هل ، ؟ النوعي املستوى وبنفس الدم لغة ممارسة يف

 بصورة تتجه مصر بأن قنديل السيد يرى أال ، ؟ املصري السلوكي النسق على بةغري وهي  2011
 القبطية الكنسية تفجري مثال دموية صراعات يف املصريني من أكرب أعداد اخنراط مرحلة حنو متزايدة
 . ؟ انتحارية بعملية
 احلقيقة هذه تؤكد امليدانية الوقائع وكل حنن وليس اآلخر الطرف إبادة ظاهرة مؤسس هو الغرب

 ، الغربية وإسرائيل وأمريكا بريطانيا فخر موضع وهو ، املخابرايت والتآمر والدسائس ، احلديثة التارخيية
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 بل ، وبسيطة ساذجة هبا مقارنة ربالع دسائس تبدو حبيث الغرب خمابرات ممارسات وأخطر أهم من
 ما ولعل تصاحلي حل أي وجتنب محةر  بال اآلخر إبادة لظاهرة واملدمي الرئيس املغذي هو الغرب إن

 رمسي وبإصرار الغرب يقف حيث احلقيقة هذه شواهد آخر واليمن وليبيا وسوريا العراق يف جيري
 احلرب أدام من نفسه وهو ، االنطفاء ملرحلة وصلت كلما احلروب ومغذياً  السلمي احلل اً مانع وواضح

 . إيقافها ومنع العراق على مخيين شنها اليت
 وقبل البدائية الفارسية فالقبائل بكثري الغرب دور من وأخطر أقدم بتأثرياهتا فهي الشرقية ائيلإسر  أما

 مقدمتها ويف اجليوبولتيكية ملشاكلها الوحيد احلل هو الرافدين وادي غزو تعترب كانت السنني آالف
 واألرض اءللم مفتقرة جرداء هضبة األصلي موطنهم فالفرس الزراعية األراضي وقلة املياه شحة

 أهم إحدى بأن فيه يقول ) التاريخ على رد ( كتاب إسقاطه بعد راناي شاه وألف للزراعة الصاحلة
 بقحط إيران أصيبت متتاليتني لسنتني املطر توقف وإذا الزراعية واألراضي املياه نقص إيران مشاكل
 .  كبريتني وجماعة

 إىل التوجه على السنني آالف قبل البدائية رسيةالفا القبائل أجربت فارس بالد بنية يف النواقص هذه
 صاحلة كلها وأراضيه عظيمني هارين فيه العراق ألن إليها املشار اجليوبولتيكية مشاكلها حلل العراق
 .  العراق لغزو القبائل لتلك الرئيس احملرك كانت فالغريزة ، هلذا ، للزراعة

 الطرفني لدى ولد السنني آالف استمر والذي العراق وشعب الفارسية القبائل بني البقاء على والصراع
 الغازي طرد عرب البقاء يريد والعراقي العراق غزو عرب البقاء يريد فالفارسي متطرفة عنف نزعات

 ، السنني آالف عرب الفارسية العراقية للصراعات احلقيقية األسباب فهم مفتاح هو وهذا ، الفارسي
 من اليهود انقاذ غطاء حتت كورش فارس امرباطور قبل من مريهاوتد بابل غزو شواهدها أبرز ولعل

 .  البابلي األسر
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 لشعار وتبنيه للحكم مخيين وصول مع وتعاظم اشتد به احمليطة واملنطقة العراق يف املتطرف العنف إن
 ولاأل اهلدف ليكون غريه وليس العراق واختار األنظمة إسقاط وعرب بالقوة ) اإلسالمية الثورة ( نشر

 احلوافز استيقاظ من تبعها وما الطرفني بني احلرب الندالع الرئيس السبب هو ذلك وكان ثورته لنشر
 اخلليج دول يف حىت اإليراين النفوذ إليه وصل قطر كل يف احلوافز هذه وانتشار الطرفني لدى الغريزية
 .  العنف ممارسة عن تكون ما أبعد تبدو كانت واليت العريب

 الساخنة األزمات حالة يف للقسوة تفضي واليت بالصالبة العراقية الشخصية تتميز مل فهمي أن يريد ومن
 عمليات إىل يلجأ أن ال احلايل الواقع على وتأثرياهتما واجلغرافيا التاريخ يف يبحث أن أوالً  عليه ،

 تدين فاهيمم وترويج الفهم وتشويه التزوير على تقوم اليت الغرب أساليب متبعا شكلية وتنميط تبسيط
 .  اجلالدين وتربأ الضحايا

 مقارنة العرب أن بل فقط عربية أو عراقية مسة وليست بشرية عاملية ظاهرة من جزء القسوة هذه إذا
 بالرصاص سواء اجلماعي بالقتل املاليني يبيد ممن رمحة وأكثر بكثري قسوة أقل واألمريكيني باألوربيني

 يف ظهرت اليت اآلخر إبادة نزعة ضحايا احلمر واهلنود واليابان وحنن الذرية القنابل أو التجويع أو
 .   الوسطى القرون يف الغرب

 من محتها مصر جغرافية أن وهو واضح استنتاج إىل نصل التاريخ عرب له تعرضت وما مصر قارنا ولو
 التوسع مامأ عائق وهو أوربا عن العرب يفصل والبحر بسطاء أفارقة اهنفجريا العنف ممارسة يف التطرف

اً تارخيي مصر تعرض لقل ما وهذا ، مثالً  العرب مع الشرقية إسرائيل بتجاور مقارنة االستعماري
 أشكال ألقسى التعرض من السنني آالف بعد العراقيني من تتوقع فماذا ، بالعراق مقارنة للغزوات
 من لعقود وليس اتسنو  لعدة تعرضت مصر أن تتجاهل م ومل ، ؟ والغزو والقتل واإلبادة التعذيب

 . ؟ االن نراه ما وهو والدموية الوحشية إىل املساملة من فتحولت العنف
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 فخ قاتلني فخني يف نقع غريهم عن ميزهتم اهنوأ دمويني بطبعهم العراقيني أن أطروحة نكرر عندما
 احدةو  ترويج وفخ ، عميق ونفسي وجغرايف تارخيي لفهم حتتاج لظاهرة الواضحني والتبسيط التنميط

 وهي العرب وإبادة العربية األقطار غزو لتربير وضعت واليت الصهيونية الغربية الدعايات أخطر من
 تبيح أنانية نزعات خلف ومترتسهم اإلنسانية الروح حيرتمون ال الذين والقتلة باملتوحشني العرب وصف
 العرب ضد الغرب مجاهري لتحشيد فعال كسالح وتستخدم واضحة الدعاية وهذه ، رمحة دون القتل
 كما تتنامى وهي والتكنولوجية العلمية إجنازاهتم وهتدمي وجمتمعاهتم حياهتم وتدمري أقطارهم غزو وتربير
 عليك ما شعب من املاليني تبيد فلكي ، عليه للحرب الشرقية إسرائيل فرض منذ العراق يف حصل

،   حروبك لتمويل الضرائب ويدفع جيوشك يف وينخرط معك يقف كي شعبك أمام تشيطنه أن أوال
 احلقيقية اجلرائم عن األنظار يبعد العراقيني طباع حول الطرح هذا تكرار أن قنديل السيد يدرك فهل

 . ؟ معادية دعاية كل قلب وهو احلقيقي اجلالد وخيفي
وينتقل إىل تنميط آخر خاطئ عندما يقول : ) ومل يكن من باب املصادفات ، أن أول قرارات 
االحتالل األمريكي كان تسريح وحل اجليش العراقي ، وإلغاء مبدأ التجنيد الوطين اإللزامي ، وكانت 
النتيجة هي حتطيم العمود الفقري لدولة كان امسها العراق ( ! ، مث يضيف ) كان العراق دائمًا تعبرياً 

من مئة سنة ، ويف سياق اتفاق جغرافيًا ال سياسيًا ، ومل يصبح دولة بصورهتا اليت كانت ، إال قبل أقل 
ما املعىن الفعلي لعبارة أن العراق مل يكن تعبريا سياسيا ؟ ، وهل   ومضاعفاته !! ،« سايكس ـ بيكو » 

حقًا أن العراق ) تعبري جغرايف وليس سياسيًا ووليد ما قبل قرن ( ؟ ، لو طرحنا التساؤالت التالية 
ا إذن عن احلقيقة التارخيية األبرز واألقدم يف التاريخ البشري القتنعنا أهنا أطروحة خاطئة وخطرية : ماذ

املعروف ، واليت يعرتف هبا العامل كله وجيدها أي باحث يف أي انسكلوبيديا حتت أمساء : وادي 
الرافدين ، العراق ، وميسوبوتاميا سيجد هذا الباحث أن أول حضارة إنسانية معروفة نشأت يف العراق 
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رية ؟ ، ومل هذا اإلصرار العجيب على جتريد العراق من تارخييته وهي يف مقدمة وهي احلضارة السوم
أولويات ، حماولة مل جترأ عليها حىت الصهيونية مباشرة ألهنا اضطرت أصاًل لتضمني العهد القدمي من 

ء ) الكتاب املقدس اعرتافات متتالية بقدم العراق وأصالته وحضارته وعظمته األسطورية واليت كانت ورا
األسر البابلي ( الشهري والذي تسميه الصهيونية بـ ) السيب البابلي ( بينما يقوم مثقف عريب ، و) 
ناصري ( أيضًا بذلك بكل أرحيية وبكل جرأة !؟ ، هل قال ذلك جهاًل بتاريخ العراق أم أنه يتعمد 

العب باللغة ليصل إىل التجاهل بدليل أنه يتحدث عن نزعة العنف العراقية يف التاريخ ؟ ، أم أنه يت
هدف نفي وجود عراق أصيل ؟ عندما كنت اقرأ للمرحوم حممـد حسنني هيكل أجد نفسي أمام عقدة 
بارزة مل يتمكن من إخفاءها ورمبا كان يريد إظهارها وكانت تتحكم به امسها ) عقدة العراق ( ، فهو  

افيا ، وهي ، أن العراق شهد أقدم كان يتعمد إنكار أو جتاهل واحدة من أبرز حقائق التاريخ واجلغر 
احلضارات البشرية وهي احلضارة السومرية مث تعاقبت احلضارات أو تزامنت فيه : احلضارة البابلية اليت  
كانت أ م العامل القدمي لدرجة أن بابل حتولت إىل ظاهرة سياسية معاصرة تكاد تنفرد بتحريك قوى 

رة ) الثأر من بابل ( وما حصل بعد غزو العراق يقدم يف العقود األخرية حتت فك ودول اآلن خصوصاً 
الصورة الواضحة لذلك ، وجاءت احلضارة األشورية واحلضارة العباسية وبينها حضارات فرعية ، وتلك 
ظاهرة فريدة يف تاريخ احلضارات الرئيسة ، فلم تشهد مصر مثاًل إال حضارة واحدة هي احلضارة 

السيد هيكل يتجاهله بتعمد واضح جدًا عندما يتناول احلضارات  املصرية الفرعونية ، وهذا ما كان
وكأن تلك احلضارات املتعاقبة غري موجودة أو يتمىن لو مل توجد ! ، ومقابل ذلك وهو ما يثري الشك 
العميق هبويته احلقيقية ميجد حضارة فارس واليت هي استنساخ من حضارات العراق ! ، ويأيت السيد 

ولكي نطري ذاكرة من يتنكر لوجود عراق عريق نذّكر  ! ى هيكل بال تردد، قنديل ليسري على خط
آالف عام  10بأهم احلقائق املتصلة هبذه القضية وهي أن الشعب الساكن بني النهرين منذ أكثر من 
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مل يتغري ويهجر وبقي هو بذاته واحتوى هجرات أقوام أتت من الشرق ومن الشمال والشرق واجلنوب 
ته احلضارية واكتسبت هويته العراقية العربية ، وهلذا كيف ميكن فصل التاريخ عن جغرافية ودجمها يف بني

العراق اليت عاش فيها العراقيون جبعله حدثًا عصريًا عمره حوايل مائة عام كما قال السيد قنديل ؟ ، 
 وفيما يلي بعض اجنازات حضارات العراق : 

  ع العجلة والصفر ووضع أول لغة وهي املسمارية وتأسيس علم الفلك واهلندسة والطب اخرتا
والالهوت ، ومتيزه عن كل العامل الذي شهد حضارات بتعدد حضاراته وتنوعها مع بقاء نفس 

 اخل .  الشعب الذي يقيمها ....
املفارقات احملزنة أن هيكل العريب وتلميذه قنديل ) الناصري ( ينكران ما يعرتف به اهلنود الذين ومن 

وضعوا يف كتب الدراسة الثانوية اجنازات احلضارة العراقية ، ومسوها باسم العراق أيضًا ، وعّدوها 
، ومسلة محورايب  !ة األقدم يف التاريخ رغم أن للهنود حضارة عريقة قدمية كحضارتنا العربية املصري

شاهد آخر على تارخيية املكان اجلغرايف الذي جرده السيد قنديل من تارخييته وعده جمرد جغرافية ! ، 
واملسلة هي تاريخ مشع حىت اآلن ، فهي أول قانون مكتوب يف التاريخ البشري على حجر ما زالت 

كانت   -أي توسعيتهم  –آلشوريني موجودة حىت اآلن رغم مرور آالف السنني ، كما أن امربيالية ا
شاهدًا تركت آثارها يف كل مكان وصلت إليه جيوشهم خارج العراق ، أو وادي الرافدين أو 
امليسوبوتاميا كما كانت تسمى ، فأصبح العراق اآلشوري والبابلي سيد ما يسمى الشرق األوسط ،  

وجاءت حضارة العباسيني واليت  كما كان العراق السومري سيد عملية ابتكار أول حضارة معروفة ،
أصبح فيها العراق مركز العامل القدمي كما هو حال أمريكا اليوم حيث كان آالف الشباب يأتون من كل 

اخل ، فكيف  القارات للدراسة يف العراق وازدهر فيه الطب والعلوم واحلياة االجتماعية والثقافة ...
اإلشعاعات التارخيية الفذة ؟ ، هل هذا التواتر  يكون العراق تعبري جغرايف فحسب طامرًا كل هذه
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احلضاري األصيل تعبريات جغرافية فقط أم أهنا طوعت اجلغرافية للسياسة فصار العراق يكتب تاريخ 
العامل برمته ولعدة قرون بعد أن أسس إمرباطوريات امتدت من آسيا إىل أوربا وأفريقيا واعرتف العامل بان 

املنري ؟ ، هل هذا تعبري جغرايف ؟ ، أم أن السياسة العراقية مل تكتفي بتطويع العراق كان مركز العامل 
اجلغرافية فقط بل سخرهتا خلدمة سياسة عراق ناهض احتل موقع الشمعة املنرية للعامل يف العهود 
القدمية والعصور الوسطى ؟ ، مث استأنف دوره احلضاري يف العصر احلديث بنهضة السبعينيات واليت 

ت مبا فرض على العراق من حروب انتهت بغزوه والذي كان يف أهم تعبرياته قرار غريب صهيوين اغتيل
باغتيال هنضة حضارية عربية حديثة أعطت أوىل مثراهتا ، وإذا مل تكن تلك هي الطبيعة التارخيية للعراق 

قنديل أن هذا الوصف  فما معىن التاريخ لدى السيد قنديل ؟ ، ومن املفارقات اليت مل ينتبه إليها السيد
اخلاطئ للعراق ميكن أن ينطبق على مصر فحضارة مصر حضارة ساكنة ومل تكن حضارة امربيالية  
كاحلضارات العراقية ، أي أهنا تعبري جغرايف ساكن ، فمصر مل تتوسع كثريًا مثلما توسع العراق وبقيت 

باحلضارة الفرعونية ، وأيضًا ألسباب غالبًا يف حالة دفاعية وضمن حدود مصر تقريبًا قدر تعلق األمر 
منطقية ، بينما احلضارة العراقية توسعت يف أغلب مراحلها يف فرتة ما قبل امليالد وبعده يف زمن 
العباسيني ، وهنا ننبه إىل أن هذه احلركة االمربيالية كانت مصدر التوسع احلضاري العراقي فهي إذاً 

توسع يكتب التاريخ بعد أن يؤسس وقائع راسخة ، وبناء عليه التاريخ بعينه وبقلبه وجوهره ، فالذي ي
فان التعبري اجلغرايف لكيان ، حسب وصفه ، ال السياسي ينطبق على مصر أكثر مما ينطبق على العراق 
رغم إمياننا بأن حضارة مصر شقيقة للحضارات العراقية ألهنا نتاج عبقرية واحدة هي العبقرية العربية 

 ها بأشكال خمتلفة تبعا للمكان والزمان وأحكامهمااليت عربت عن نفس
اخلطر كل اخلطر يف هذه األطروحة يكمن يف أن من حنتها حديثًا هو الغرب وبريطانيا بالذات ومنها  . 

اقتبست الصهيونية وأمريكا وبقية أوربا فرّوجوا فكرة حداثة العراق وأنه كيان مصطنع عمره مائة عام 
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، وهذه األطروحة حتولت قبل وبعد غزو العراق إىل غطاء للحط من شأن  وولد نتيجة سايكس بيكو !
العراق وإنكار أصالته والدعوة إىل تقسيمه وتدمري هويته العربية ، فما دام كيانا ) حديثًا ومصطنعًا (  
كما تردد األطروحات الغربية والصهيونية واإليرانية فمن املمكن إعادة تشكيله مبا يف ذلك تقسيمه 

اء كيانه ! ، هنا تكمن خطورة اعتبار العراق جمرد تعبري جغرايف فقط كما قال السيد قنديل متأثراً وإلغ
على األرجح بكتابات هيكل املوله بفارس ، فهل كانت يف باله هذه النتيجة اليت وضعته يف قارب 

ع منحى إنكار واحد مع منظري الغرب االستعماري والصهيونية وغالة النخب الفارسية ؟ ، وتواصاًل م
هوية العراق التارخيية واحلضارية جند السيد قنديل يتجاهل بشكل غريب مقومات الدولة العراقية 
األساسية وخيتار منها أحد مؤسساهتا الفرعية وهو اجليش فيقول ) أن أول قرارات االحتالل األمريكي  

مي ، وكانت النتيجة هي حتطيم كان تسريح وحل اجليش العراقي ، وإلغاء مبدأ التجنيد الوطين اإللزا
العمود الفقري لدولة كان امسها العراق ( ! ، هذه الفقرة فيها إشارات واضحة حتسب وبغض النظر 
عن نوايا السيد قنديل على أهنا تكملة للفقرات السابقة اهلادفة إىل إنكار وجود عراق قدمي وعريق 

 . وأصيل 
ار اجليش العمود الفقري لدولة ال تقوم إال بوجود اجليش ، إنكار تارخيية العراق يكمل خماطرها باعتب 

أي أن وجود العراق بدون القوة ينتهي وان الدولة العراقية تقوم بالقوة وليس باالختيار الشعيب التلقائي 
املستمر عرب آالف السنيني ! ، وهلذا البد من تأكيد أن العمود الفقري للدولة العراقية ليس اجليش بل 

نسيج االجتماعي العراقي ، أي اهلوية الوطنية العراقية ، والذي وجد تعبريه العملي يف تكوين ال
التعددية القبلية والثقافية والدينية واالنصهار اإلثين وكل ذلك وجد تعبرياته العملية يف اجليش 

د جيش وملا واألحزاب ومؤسسات الدولة العريقة ، ففي النهاية لوال وجود اهلوية العراقية أصاًل ملا وج
أسست دول عراقية متعاقبة عرب آالف السنني ، بتعبري آخر : اجملتمع املتماسك بلحمته القوية هو 
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عماد الدولة وعمودها الفقري وليس اجليش كما ادعى السيد قنديل ليصل إىل إكمال دعم أطروحته 
  . وهي وقتية وهشاشة الكيان العراقي

إثبات أطروحته اليت تنكر وجود عراق وكيان عراقي متجذر من  ومما يلفت النظر أن السيد قنديل أراد
خالل تعبرياته اليت استخدمها وهي مثرية لالنتباه بشدة مثل ) نعي العراق ( ، و) ال تارخيية العراق ( 
أو ) دولة كان امسها العراق ( فهو يف التعبري األخري يؤكد بصورة مسبقة أن العراق كان ومل يعد موجوداً 

عاما! ، فهل من الصحيح نفي وجود العراق  14ه مازال موجودًا ويقاوم االحتالل بعد مرور رغم أن
نتيجة  2011واالدعاء بانتهائه مع أنه موجود بدليل أن أمريكا اليت هزمت وانسحبت مضطرة يف عام 

وعجزت شراسة وفاعلية املقاومة العراقية وسلمت العراق إىل إسرائيل الشرقية كي تكمل ما بدأته هي 
عن إكماله ؟ ، أن تعمد حصر وجود الدولة العراقية يف وجود اجليش وتأكيد الكاتب على انتهاء 
العراق بعد حل اجليش أطروحة واضحة اهلدف متامًا وهو قبول ما جيري من اهنيارات مصطنعة 

اجليش انتهى واعتبارها حالة طبيعية ستستمر وجيب أن تستمر ما دام العراق كيانا طارئا عماده اجليش و 
فيجب أن ينتهي الكيان الذي قام فوقه !!! ، وهي كذلك أطروحة تناقض الواقع العراقي احلايل 
فاملقاومة انطلقت منذ اليوم األول للغزو وكان اجليش العراقي الوطين هو عمودها الفقري رغم حله 

لنسيج االجتماعي ومازال حىت هذه اللحظة ولكن مرة ثانية ، مم تشكل اجليش ؟ ، فلو مل يكن ا
ملا قام جيش متماسك وقوي يعرتف الكاتب بأنه انتصر على  –أي أصياًل وتارخييًا  –العراقي عضويًا 

إسرائيل الشرقية يف حرب دامت مثانية أعوام رغم الدعم الغريب والصهيوين لنظام مخيين يف تلك احلرب 
لدعم الغريب خلميين والوقوف ضد ) هل يوجد دليل أقوى من إيران جيت ؟ ( وهي مثال واحد على ا

العراق ، ولو أن العراق كيان عماده اجليش لتقسم مباشرة بعد حل اجليش كما حدث مثاًل ليوغسالفيا 
وجيكوسلوفاكيا ألهنما كيانان غري عضويني وإمنا ربطا قسرًا ودون اندماجهما العضوي والذي حيتاج 
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 أكثر من ن تفاعالت بني البشر فيه امتدت إىلعلى األقل لعدة قرون بينما عضوية العراق نشأت ع
 . آالف عام 10

إن القصدية اخلاطئة الالفتة لالنتباه يف هذه الطروحات تظهر جلية يف املقال بقلب الكاتب هلرم العراق 
وهو ما جيعل هرم العراق متأرجحًا وقاباًل للسقوط والتحطم  - اجليش -وإيقافه على رأسه املدبب 

أول دفعة رغم قاعدته العريضة واملستقرة والراسخة وهي اجملتمع واهلوية العراقية وهو ما جتاهله  عند 
كي يسوق فكرة اهنيار وزوال العراق ! ، وألن اجملتمع العراقي طبيعي وعريق ومتالحم عضويًا فإن 

عملية إبادة أكثر  بثبات مل هتزه -اجملتمع  –العراق ورغم حل اجليش بقي مستقراً على قاعدته العريضة 
من ستة ماليني عراقي منذ حرب مخيين حىت األن ووجود ثالثة ماليني أرملة وهتجري ما بني ستة وسبعة 
ماليني عراقي وإخضاع الشعب للتجويع واألمراض واالضطهاد املتطرف الذي قامت به أمريكا 

 .  وإسرائيل الشرقية وداعش ومع ذلك بقي العراق وحافظ على حلمته الوطنية

أن األحزاب العراقية وأبرزها حزب البعث العريب االشرتاكي واحلزب  -وال جيهل  –والكاتب يتجاهل 
كانت متثل اجملتمع العراقي واهلوية الوطنية   -اندثرت اآلن  -الشيوعي وجتمعات ناصرية صغرية 

العراق الدينية واالثنية واليت العراقية خري متثيل وليس اجليش فقط فقد كانت تضم كافة مكونات 
% من  85دفعت إىل اخللف أمام الوطنية العراقية القوية واهلوية القومية العربية اليت تشكل أكثر من 

سكان العراق ، وكان نضال هذه األحزاب متمركزاً حول محاية العراق وحتقيق إجنازات للشعب العراقي 
الجتماعية العضوية وتعبريًا عن اهلوية الوطنية مثل األحزاب ، وهبذا املعىن كان اجليش جتسيدًا للوحدة ا

والتكوينات األخرى ومل يكن وحده من ميثل الكيان العراقي ، واخللل اجلوهري يف أطروحات السيد 
قنديل هو أنه يبسط حالة العراق لدرجة التساذج جبعل الدولة العراقية هشة ومصطنعة وال تقوم إال 

جليش تنتهي الدولة العراقية وتزول وهذا بالضبط ما قاله ! ، وهنا جند أنفسنا بوجود اجليش فإذا حل ا
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أمام وضع ال ميكننا جتاهله وهو أن هذه األطروحة غربية وصهيونية معروفة موثقة ونقرأ عنها بصورة 
تكاد تكون يومية وكانت اخلطة األمريكية تقوم عليها وهي تدمري العراق على أن تكون البداية حل 

يش لضمان نشر الفوضى اهلالكة وصوالً إىل هدف جوهري : تدمري اللحمة االجتماعية العراقية ! ، اجل
مناقضة إلحدى أهم بديهيات  -اجليش  –وأطروحة قلب هرم العراق وإيقافه على رأسه املدبب 

ومداميك تاريخ العامل واليت تقول بأن تاريخ احلضارات البشرية يقف على قاعدة عريضة مستقرة 
فرضت نفسها على كافة املؤرخني امسها احلضارة السومرية العراقية ألهنا كانت احلضارة األوىل املعروفة 
يف التاريخ ! ، وبالتبعية ، نواجه تبسيطًا تلفيقيًا ثانيًا للواقع يناقض أيضًا واحدة من أهم نتائج غزو 

ائية الغربية أثبت بعد حل اجليش عامًا وهي أن الواقع العراقي وليس الرتوجيات الدع 14العراق بعد 
ونشر الفوضى اهلالكة أن اجملتمع بقي متماسكًا وقويًا وموحدًا وعصيًا على التقسيم وأبناء العراق 
يتمسكون بعراقيتهم ويضعوهنا فوق أي عالقة سابقة للوطنية واألمة ، رغم كل ما ارتكب من جرائم 

ريكا العودة إليه من الشباك بعد طردها من الباب إبادة مجاعية وهتجري مالييين وهو ما فرض على أم
، وقول السيد قنديل بزوال العراق والتحدث عنه بصيغة املاضي هو إشارة  ! بقوة املقاومة العراقية

واضحة إما جلهله حبقيقة ما جيري يف العراق أو جتاهله للحقيقة املعاشة والعيانية األمر الذي جيربنا على 
لدعايات الغربية ضد العراق ، فلو كان األمر كذلك ملا تعطل مشروع تقسيم استنتاج أنه متأثر با

العراق والذي فرضه احملتل بدستور االحتالل التقسيمي حىت اآلن رغم تنفيذ خطط إبادة وهتجري 
واليت كان جزء منها يكفي لتقسيم فرنسا وأملانيا مثاًل ، فلم  2006منظمني ملاليني العراقيني منذ عام 

عامًا من االحتالل ؟ ، ومل تستمر الكوارث العراقية لو أن العراق انتهى وكان  14عراق بعد بقي ال
مفروضًا أن يقسم ؟ ، ومل اشتدت قبل انتخاب ترامب بفرتة مرة أخرى محلة ترويج أكذوبة ) انتهاء 

لقها قادة العراق ( ؟ ، وما قاله السيد قنديل جاء وسطهًا منساقًا مع موجة دعائية كان أبرز من أط
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اجليش األمريكي واملخابرات األمريكية ، الرباغماتيون ال يتوقفون عند كيان زال وانتهى أمره ألنه 
توقف غري عقالين ، واألمريكي عقالين براغمايت ال يهتم إال مبا هو موجود بفعالية ويشكل خطورة على 

ا إليه من الشباك بعد طردها من خمططاته وهلذا فإن استمرار حماوالت أمريكا التمسك بالعراق وعودهت
الباب بقوة املقاومة العراقية ليس إال تأكيد حاسم على عضوية شعب العراق وأصالته ورسوخ هويته 

  . وتعاليها على التقسيم والشرذمة ، وهذا ما نفخر به
ابية تتسرت إذا كان العراق قد انتهى واصبح ماضيًا مل تزداد عمليات اإلبادة اليت تقوم هبا منظمات إره

بالغطاءين السين والشيعي وخيوض حتالف دويل وإسرائيل الشرقية حربًا أصبح واضحًا أن هدفها تدمري 
العمران واإلنسان وليس هزمية داعش كما حصل وحيصل يف دياىل واألنبار وصالح الدين وحميط بغداد 

عة ، مسيحيني ، يزيديني ، واآلن يف نينوى ؟ ، اإلرهاب الدموي املتعاظم ضد شعب العراق سنة ، شي
صابئة ، عرب ، أكراد وتركمان ليس سوى عمليات هدفها تفكيك اللحمة الوطنية العراقية وإزالة 

  . اهلوية العراقية اليت مازالت واحدة يف إطارها العام
أما الطائفية واالثنية فهي ظاهرة سياسية وليست اجتماعية وروجت هلا أحزاب وقوى مسرية ، ومن تأثر 

عامًا من الغزو  13و 12هبا من الناس العاديني قلة مقارنة باألغلبية الساحقة واليت خرجت بعد 
والدمار والكوارث هتتف لوحدة العراق وتطالب إسرائيل الشرقية باخلروج من العراق ، وأحد هذه 

العراق حره اهلتافات اليت بثت من شاشات التلفزيون وبالذات من جنوب العراق كان ) إيران بره بره و 
حره ( وهو حتد خلطة تقسيم العراق وتأكيد على أن الشعب العراقي مازال متماسكًا وحلمته مل تضعف 
رغم كل الكوارث ، وهلذا فإن ما جيب لفت نظر السيد قنديل إليه هو أن االنقسام الطائفي والعرقي 

ومل ينفذ إىل البنية العضوية  مقتصر على األحزاب السياسية وعلى الدعاية اإلعالمية املعادية للعراق
  . للعراقيني
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والبد من التنبيه إىل أن أطروحة زوال العراق الذي نعرفه اليت وردت يف مقال السيد قنديل ) نعي 
على غالفها  2015العراق ( هي ذاهتا أطروحة الغرب ! ، فقد نشرت جملة تامي األمريكية يف العام 

لعراق ( وهي تبدو كأهنا مقدمة يكملها عنوان مقال السيد خارطة العراق وكتبت داخلها ) هناية ا
قنديل ) نعي العراق ( فهناك يف جملة التامي ) هناية العراق ( ويف مقال السيد قنديل الذي جاء بعدها 

بعد ) هنايته ( املفرتضة أمريكيًا ودعائيًا ، ألن  جند التكملة الطبيعية واألخطر وهي ) نعي العراق ( ،
ًا ومنطقيًا ملن مات وانتهى وليس ملن مازال حيًا وهلذا فإن جمرد اختيار السيد قنديل عنواناً النعي لغوي

ملقاله ينعى العراق هو ترويج ملوت وانتهاء العراق وهي حالة مل تقع وفشلت كل احملاوالت لفرضها 
جون  ( CIA ) ة، هل من الضروري التذكري بأن مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكي ! بالقوة

برينان أكد يف العام املاضي أن العراق وسوريا انتهيا وهو ما قاله أيضًا قادة عسكريون أمريكيون ؟ . 
األمر إذن ليس جمرد رأي كاتب مصري بل توجه غريب صهيوين ينفي وجود العراق وسوريا أيضًا ويدعو 

دث يف العراق وسوريا واليمن وليبيا ورغم أننا نصلي هلل كي ال حيدث يف مصر ما حي، لالعرتاف بذلك 
فمن الضروري لتوضيح خماطر ما طرحه السيد قنديل أن نشري إىل أنه غدًا إذا انتشر اإلرهاب يف مصر  
كما خطط الغرب والصهيونية وجتري عملية تطبيقه تدرجييًا كما يالحظ أي مراقب وتتحول مصر إىل 

عى السيد قنديل مصر ؟ ، أم انه سيقول أن مصر  حالة تشبه حالة العراق وسوريا واليمن ، هل سين
كالعنقاء ستنهض من جديد وهو ما نقوله حنن عن كل قطر عريب ويف مقدمتها مصر ألن مصر شقيقة 

ملصلحة من ينفي السيد قنديل وجود أمل ومقاومة ملا  : العراق الرمحية ؟ ، وأخريًا البد من التساؤل
؟ ، هل هو إحياء مباشر بال جدوى املقاومة ؟ ، هل نسى أنه  جيري بتكرار تأكيده على هناية العراق

اعرتف بقدرة املقاومة العراقية على احلاق خسائر جسيمة بالقوات األمريكية ؟ ، مل يوحي اآلن بأهنا 
انتهت وليس هناك من سيقاوم وأن ال أمل يف املقاومة ألن العراق انتهى ومن ينتهي ال يقاوم ؟ ، 
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تعرضت لسلسلة هجمات دموية وتآمرية أضعفتها وكان آخر فصل هو ظهور داعش املقاومة العراقية 
وتوليها مهمة حماولة سحق املقاومة العراقية األصلية واحلقيقية لكن هذه اخلطة مل تنجح وبقيت املقاومة 

ما   العراقية بفصائلها األساسية قوة أساسية يف عراق لن يتجه إىل أي خيار بدون تأثريها الفعال ، وهذا
كان على السيد قنديل أن يعرفه أكثر من ترديده غري النقدي ألطروحة ) انتهاء العراق ( وأطروحة  ) 

 واليت يكررها كلما كتب عن العراق . دموية العراقيني (
Almukhtar44@gmail.com 
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