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 شباح البغض والظالم تتشكلأ
 

 .د عبد الكاظم العبوديأ
 

ياهتا الدرامية ، تعرب عن وتداع  يبدو أن توقيت أزمة االستفتاء يف مشال العراق
ا جيري وهبذه يكون قد ُدب َِّر بليل غشوم ، وم ن هناك أمرأ، و  سرارهاأمكنون 

، ومنذ وقت  ن هناك من َحضََّر للفتنة الكربى جيدا  أىل إالسرعة يشري بوضوح 
 . ما بعد داعش وآن األوان لتفجري الفتنة مبرحلة  ، طويل

 فالم الفيديو وتنقله فضائيات الفتنة الطائفيةأما جيري ومبا نشاهده من تسريبات  
مامني العسكريني يف حدث وآليات ومراحل تفجري قبة اإل وهي تذكرنا بنفس  ،

، ظهرت بعد التفجري مباشرة  غلب العراقينيأت أتلك التطورات اليت فاج  ، سامراء
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شباح الظالم السوداء لتشعل أبسامراء حىت خرجت   ملرقدن مت التفجري يف اأ، فما 
والعمل   ، برياء، فاستهدفت حياة الناس األ على الفور حرب الطائفية املبيتة سلفا  

، املبين على استثارة  على ترحيلهم والشروع بتنفيذ التطهري اجلغرايف الدميوغرايف
  .البغض الطائفي واملذهيب

، حىت مت التحشيد  علن عن االستفتاءأُ ن أ، فما واليوم يتكرر نفس السيناريو  
وهذه املرة يتصاعد خطاب مركب   بلبوس طائفي وشوفيين ،  والبغض املزدوج

  . يف آن واحد وطائفيا   ثنيا  إو  قوميا   ومركبا    غرائيب حيمل مضمونا  
طامني الل   خرية جتهزت بقصائديام الثالث األ، خالل األ مواكب العزاء احلسينية

ىل مناخ لالستعداء على إاملكتوبة ، فتحولت جمالس العزاء شعارات ات والوالرد  
ذي اجلوشن وعبيد  بن ىل يزيد والشمرإفعال كانت منسوبة أمساء و أن أ، حىت  الكرد

  . هللا بن زياد تلبست اآلن بشخصيات كردية ممثلة مبسعود وزيباري .... وغريهم
،  ا الصدام االثين الطائفي املفتعلسف الشديد ، ال عاقل يظهر يف جلَّة مثل هذولأل

 . هذه املرة ومتسعا   ومعقدا   ، ويبدو مركبا   طائفيا   عندما يَ ْعَتمِّر هذه املرة لبوسا  
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ْت ...  " صوات وخطاب " شيعة " و " أ" هكذا حال   بلشت ....ابيش  يا بو بِّشِّ
و يدعو وه  ، صدقائيأحد أوكما يقول   ، االحتالل يف تصعيدهم اجلديد  " كرادأ
،  نه ال جمال حلوار الطرشان هذه املرةأ  : خطاب التهدئة املطلوب منا مجيعا  ىل إ

هم ي( ، وهم متواجدون ومتميكون بكراس مجاعة ما ننطيها فهم كلهم من صنف )
 . ربيلأسواء يف بغداد ، وكما هم يف 

ائز بدائية مملوءة ر تجسد اليوم بتصعيد مفتعل ويثري غاملشهد الدرامي املفزع ، ي 
،  مواكب  ، ىل الشارع وبيوت العبادة واحلسينياتإعمى ، حيث نزلت باحلقد األ

وهناك   ، يثري التقزز والعنصرية ، ناهيكم عن الطائفية املقيتة اللطم كالما    تردد يف
ردة من اجيل مستو مصحوبة باستعراض زن  ، ه وبنادقهتلعرض عضال  ستعدامن 

 حنو الشقيق الكردي ا  وانتقام دا  مل السادي عند العامَّة وحتويله حقطهران لتعميق األ
 .  طائفيا    ، ، إثنيا  وحىت حنو الشقيق العريب

،  ، العاشر من حمرم احلرام حد القادم ، املصادفانتظر الغد القريب يف يوم األ 
للتطبري بالقامات  وسيكون مشهدا    حيث سيشهد يوم عاشوراء ذروة التصعيد ،

و العراقية املسبية ، وكذلك هيف شوارع املدن   والسيوف تستعرض نزيف الدماء
" ، حيث تنتشر  املناطق املتنازع عليها "احلال على حدود وخطوط التماس و
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وتدق طبول احلرب ، وخلفهما وفوقهما حُتلق   املليشيات واحلشد والبيشمركة
، ومعها تتابع مراكز  وتتفرج طائرات التحالف الدويل اخلبيث على مشهد الصراع

  .كييراين والت اإل  الرصد
واملؤسف يف كل هذا املشهد احلزين أن يقف عراقيون على منصة التفرج ببالهة وال 

يث ، ح ووطنيا   خالقيا  أو  ومنهم يتشبث مبوقف التشفي املرفوض شرعيا    ، مباالة
، وباجلميع الذاهبني  بناء العراقأبكل  عالن الشماتةإبلغت اخلِّسَّة مبواقف البعض ب

عندما كانت  ىل استذكار ما قيل يوما  إم يذهب ىل تلك احملرقة القادمة ، ومنهإ
رواح شباب العراق يف الستينيات من القرن أهلية يف مشال الوطن حتصد احلرب األ

( ، اليت كان يتندر هبا  كاكا وحميسن   عركة  هنا ) سالفةأ، وقد مساها البعض  املاضي
دائرة يف مشال ال  عن وقف احلرب  لتربير عجزه حينها  ، حد الساسة العراقينيأ يوما  

 .  العراق
منسوب له بقوله سيئ الصيت حينها ) دعهم يتقاتلون  ويتذكر العراقيون قوال   

 .(  كاكا أو حميسن واحنا شعلينه   فهناك يقتل
 . ويتندر بنفس مثل هذا الكالم املخزي  بعضهم يعيد اليوم نفس املشهد 
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 . قصاهأىل إقصاه أتنة تضرب بالدي وتدمي العراق من ن الفإين بلغت فأهم الل  
ومعه   ، خرىأ، وها هم يذحبونه مرة  ، يوما   فلم يكتفي البعض بذبح احلسني

 . يريدون ذبح شعبنا يف عزائه املستدمي
 

 الشبكةكت اب 
 الكاتب عبد الكاظم العبوديصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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