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 .!! احلضيض هل بلغت األمور إىل دون .. املهازل مهزلة

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

 : مفارقات املهزلة
( ، بعد أن عرضت  خور عبد هللا عقدت حكومة االحتالل يف بغداد اتفاقية )  -1

 .!! ( املعاق ووافق على بنودها الربملان األمر على )
اقيني حبقوق العراق والعر ية إىل خسارة فادحة وتفريط جمحف تفاقأدت هذه اال  -2
 عتبارية .ادية والقاوووية والتاريخية واالامل
 ستطالع( املعاق ، أعلنت بعد التحري واال الربملان اآلن .. جلنة األمن يف )  -3

 . تفاقيةواملختصني ، إهنا بصدد إلغاء اال والوقوف على أراء اخلرباء
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 على )تفاقية ، ستقوم جلنة األمن بعرض قرارها وقبل عرضها لقرار إلغاء اال  -4
 تفاقية .!!حتالل للتصويت على إلغاء اال( املعاق وحكومة اال الربملان

 ماذا حيصل ؟ :
وهل إهنما ال يعرفان ، ( املعاق واحلكومة العميلة يف غيبوبة ؟  الربملان هل أن )  -

،  ، وما هي حقوق العراق التاريخية املشروعة يف أرضه ومياهه ؟ ما هو خور عبد هللا
تفاقية ، ووافقت حكومته العميلة عليها .. ( الفاشل على اال نالربملا ملاذا وافق )

هل هي صحوة لضمري ،  ( البائس ، يقرر إلغائها ؟ الربملان واآلن ، جلنة األمن يف )
(  برملان أم أن ذلك شكل من أشكال اللوثات العقلية واألخالقية لـ)، ميت ؟ 

العملية حزاب أفنة وكتل عميلة موزعة على مرافق فاسد وفاشل يضم رؤوس ع
 . السياسية اليت تلفظ أوفاسها األخرية ؟

وجده أالعام ، أن النظام السياسي الذي ليلي األسئلة هذه يف منظورها التح  -
قامها احملتل أاليت  ن هياكله املؤسسيةأ، و  االحتالل هو وظام فاشل بكل املقاييس

تفسخ اعتمدت أساًسا ألغراض اليراين هي هياكل فاشلة اإل - الغازي األمريكي
 . جتماعي والقيمي يف العراققتصادي واالاملايل واال
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 : اخلالصة
إن احلكومة العميلة وبرملاهنا املعاق الفاسد قد فرطا حبقوق العراق وشعب   -1

حقوقًيا .. وال جمال للجدال يف العراق ومصاحله الوطنية املدعمة تاريخًيا وجغرافًيا و 
 لك أبًدا .ذ
دعاء قليمية عراقية ، وليس ألي جهة اال( مياه وطنية إ ر عبد هللاخو  إن )  -2

 خالف ذلك .
حتديد  ، ليس من اختصاص األمم املتحدة وجملس األمن الدويل أو أي حمكمة  -3

ألن موضوع احلدود حتكمه حدود العراق مع الكويت إال على مستوى الثنائي .. 
تفاقيات الناقصة واملشبوهة يف ظل حقائق اجلغرايف وحقائق التاريخ ، وال حتكمه اال

 –األمريكي  سيادة واقصة ومنزوعة عن الشعب العراقي بسبب االحتالل األجنيب )
 ( الغاشم . يرايناإل
، اليت مير هبا العراق ال ترتب إجراءات وقرارات  األوضاع السياسية الشاذة  -4

ة غري القابلة ، إمنا تكرس املزيد من التفريط يف احلقوق املشروع وقواوني ثابتة
 للتصرف يف غياب حق الشعب العراقي يف ظل االستقالل والسيادة الوطنية .
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 قليميةقوق املشروعة يف مياه العراق اإل، اليت تتعلق باحل كما إن تلك الدعاوى   -5
، وزواًل إىل اخلليج ومتاًسا مع مياه شط العرب مع  ، اليت عبث هبا املستعمر الربيطاين

، ال تسقط بالتقادم مهما حاول اجلوار  ليت حتكمها معاهداتيراوية ااحلدود اإل
احل العراق ومصاحل العراقيني يف أرضهم ومياههم الزاحف على حساب مص

 جوائهم وعموم مصاحلهم املشروعة اليت ال تقبل االجتهاد والتأويل .وأ
ه ة ال يف األرض وال يف امليائقبل التجز العراق وحدة واحدة بأرضه وشعبه ال ي  -6

 . ، اليت وضعها األجنيب وال يف األجواء وخطوطها الومهية اجلائرة
( العميلة تتعامالن بروحية  احلكومة )( املعاق والفاشل و الربملان فما دام )  -7
حتالل جامثًا على كاهل العراق والعراقيني ، وما دام اال ستهاوة والتفريط مبصاحلاال

بتالع اا حبيث تأخذ طريقة تباعً ، فأن حقوق العراق ستضيع  العراق والعراقيني
األرض واملوارد العراقية من لدن الكويت وإيران واملستعمر الغازي على حٍد سواء 

وليس لديه ما ،  حتاللوتفاضة بوجه االيار أمام الشعب العراقي سوى اال.. وال خ
 وتمائه .!!اعتزازه هبويته ووطنيته و ايخسره عدا كرامته و 
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