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 الطائفيةُعمى 
 مزهر الدورياألستاذ 

 
هنم أن ينسوا أ ةالغبي ةعمت بصريهتم وبصرهم العصبيأو  ةناس هيمنت على عقوهلم الطائفيأعجبت من 

  . خرىديان األسالم واألن يظهر اإلأبناء العراق الذي وجد قبل أ
وهذا قدر كل من عاش  ، مذهب وأو طائفه أن ينتمى لدين أقبل  سمى عراقيا  نسان ليُ إيولد فيه كل 
ن ينتمي والعراق بيت ودار ومسكن ومستقر له استحقاق على كل مواط ة ،رض الطاهر على هذه األ

  . جبات قبل احلقوقابنائها و أوطان اليت تؤسس على اليه وهذه حقيقة مجيع األ
كل ويطالب أالبعض ويعيش وي يولد، عندنا يف العراق  الإ افع وتتعصب لبلداهنلذا تتغىن وتفخر وتدا
نا أ ، هلذا البلد كراما  إبناء جلدته أن يقاتل أومشاعر لغري بلده بل يتعصب حلد  حبقوقه وينتمي بعواطفه

بناء هذه أننا وجدنا لدى أ وطنهم ولو ناس تعصبوا لغريأقصد أقصد العمالء فهذا طبيعي ولكن أ ال
لعراق سواء كان الذين انتمت مشاعرهم لغري ا الءؤ سلك ويتصرف به هي دىن  نسبه تقابل ماأالبلدان 

  .ة جنبأو أ ةهذه البلدان عربي
 وأن اجلوار بني بلدا ةمشروع ةن تنشأ مصاحل مشرتكألنا ومن الطبيعي  ن تكون ايران جارا  أقدرنا 

ا خر فهذا هو املرفوض عندمآا تتحول لصاحل طرف على حساب طرف مأ ة ،قليم مصاحل مشروعاإل
 .تستخدم وسائل القوة والقهر

ن تفرض أجل أمن  ةكلفتنا وال زالت تضحيات هائل جار سوء هنا كانت دوما  إ، سف ولكن لأل
انتقمت من  ةذهبي ةهلا االحتالل من فرص يئه   لي ومايسرائإمريكي و أهي اليوم باتفاق  مصاحلها وها

وسفارهتا هي القوه اليت حترك  وقادة حرسها اميليشياهتصبحت أعراق ومن مصاحل شعبه شر انتقام و ال
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يف مريكا أقوى من كل رجاالت أي مندوب ساٍم بل أكرب من أصبح اجملرم قامسي أو  ةاحلياة السياسي
مر هذا أمترون بأبل وحىت اجليش ي ةجراميوامر وقاده املليشيات اإلالعراق يقود املعارك ويصدر األ

( ؟ ملاذا يستغرب الشرفاء من دوره  ) يرانإخيجلون عندما يتحدث عمالء  الفارسي اجملرم وال
 .!!  كما استعانت خبرباء امريكان  ةالعراقي ةنه مستشار استعانت به احلكومأ ةويصرخون بكل قباح

فتتجاوز  ةي درجأدول اجلوار ب وأيران تكون هلا اليد الطوىل إكثر قباحة من ذلك وملاذا أهل هناك 
 .ة املشروع ةاملصاحل املتكافئ

كانت هوية هذه الدول    يا  أعلى حساب العراق  ةياستثنائ ي جهة حقوقا  يعطي أل ائفي الان الغطاء الط
 . ةو املتجاور أ ةاحمليط

اليت  ةيرانيمن والية الفقيه اإل ةواملبارك ةالتزكي الوالء غري كاف وحل حمله صبحأنكى من ذلك بل األ 
كانت   ة ي طائفأقانون و  وأي تشريع أ ةبل وصالحي ةالسياسي ةمن يشارك بالعملي ةتقرر مشروعي

   .! ! ةسني وأ ةشيعي
 .!!  ةيعطي املسؤولني يف العراق التزكيىل طهران هو الذي إفاحلج 

ن هلم أ ةالذين يصرحون بكل قباح  خرينواجلريان اآل السيئستفيض فيما وقع لنا جراء هذا اجلار ألن 
 . يران تتقدم على اجلميعإطماعهم ولكن أمصاحلهم و 

هل   ةالسياسي ةاليت تقود العملي ةفهو عضو قيادي يف حزب الدعو  ل عزة الشاهبندرأنس حنن مجيعا   
لقيادي احلزب املذكور بل هل كان  ؟ ، تفضيل وأمتيازات ااية  ليهاإ جلأواكان للعراقيني الذين 

  . ي حقوقأرى وملن اعتمر عمامة الدين منهم خحزاب األومسؤويل األ
 يران يف العراق ..الرجل كان منصفا  إتتصرف به  املليون مما يران جبزء منإرفوا يف فال حيق هلم ان يتص

و تواجدهم يف أخرون يتحدثون عن فرتة وجودهم آوكثري  ة ،حاديثه مع خمتلف القنوات الفضائيأيف 
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ن يتفاىن أي امتياز وحقوق عدا أوقبل االحتالل حيث مل يكن هلم  ةيرانياإل ةبان احلرب العراقيأيران إ
فهل مسح هلم ، جيش العراق الوطين وشعبه  ةهم صفاته مقاتلأخالصهم ولعل إ ليران كدليإيف خدمة 

بنائهم يف أدخال إيران بإهل قامت ؟ ،  خرآي منط أ وأللجوء سياسي  ةية حصانأن يتمتعوا بأ
سيس أبل وحىت ت ؟ ،  خرىوالعلوم األ ةول على الشهادات يف الطب واهلندساجلامعات للحص

  . سيس عوائلأج وتاو ز وما تفرضه من ت ةنسانيإعالقات 
ممن تطوع يف فيلق بدر واجمللس عطي للبعض بشكل حمدود أهانات وتقييدات عليهم ورمبا إبل كانت 

هل وجد  ،  نتمأوعجبت وتعجبون ،  يراينمرة احلرس اإلإهنم يقاتلون بلدهم حتت على وغريه ألاأل
قامت  ذا ماإبل ويقول ن ينتفض وينفعل أيران إذكرت  اذإمى يدفع البعض من هؤالء عأتعصب 

صائب قيس كما صرح مسؤول الع  ؟ ، يرانإىل جانب إصطف أس يران جمددا  إحرب بني العراق و 
ومع حتفظي على مستوى  الشيءتركيا تفعل نفس  وأو قطر أ ةن السعوديأاخلزعلي وغريه بل يربر 

العذر  ) املثل( وكما يقولون يف  !!!ة احلبيب تقوم به ايران ) يساوي معشار ما التدخل ولكن تدخلهم ال
 ( . اقبح من السبب

مل العريب طر العأو  ةالقومي ةمع العرب هي عالقة  متليها الصل قلن التزامات العراق على األأل 
تكون ن أميكن  ن مهشت فاملواثيق واالتفاقات القائمة بني العرب الإالعريب و  ةاجلماعي وميثاق اجلامع

 .؟ ةهل ماتت غريهتم الوطني د ،يران بالتأكيإمع  ةجتعل العالقة مبستوى العالق
 بل يعتربه ) ةتقتضيه املصاحل املشروع كثر مماأخرى أ ةمع دول ةي دولأن تعامل أالذي يقبل  من هو

ن أاخلضراء  ةجنيب تسمح حلكام املنطقاأل وأمن دول اجلوار العريب  ةتوجد دول ( فال تدخال  مشروعا  
 . رمزي يف شؤوهنا يءبش يتدخلوا ولو

  .قادهتا موضع افتخار وبرهان والء يران ورفع صور الوالء الصبح أبل لقد 
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 ( اليت ةاملعارض ركان )أمن  كزي وهوصرح به سنان الشبييب حمافظ البنك املر  كرب من ذلك ماأولعل 
 ةات حولت من البنك املركزي للدولن مليارات الدوالر إ جنده يقول : بجاءت هبم واشنطن والغر 

ن رماه أئه الشحاذين وكان عاقبة اعرتاضه باأان كأن البنك املركزي خزينة ير مر املالكي إلأب ةالعراقي
 همود رئيس جملس القضاء الذي تركاملالكي يف السجن حبجة الفساد وبتسويغ وغطاء من مدحت احمل

  .ة سجن حىت غادر املالكي سدة الرئاسيف ال
 بناء العراق يفأليعيش  ةيرانياإلكرموها بال وجدان للدولة أيران إبل وحىت نفوط جمنون واحلدود مع 

فعله املالكي  فعل ما 1921ق لعراسيس اأرئيس منذ ت وأهل وجد ملك ،  سالكم باهللأ، فاقة وجوع 
فثروة العراق ليست ملك ،  ؟ قي حأتطلب بدون  ن يهب هلا ماأاخلضراء يف  ةعصابة املنطق و

 . التافه للمالكي
 يران فنحنإمليار لصاحل  10ىل إ 8 العراق يبلغيران و إن امليزان التجاري بني أنكى من ذلك واأل

 الربكان والصحون مبا فيها ) ةناعييران واملواد الصإيف  ةوالسيارات اجملمع ةنستورد املشتقات النفطي
 لبانألوا ةالفاسد ةدويقيني واألوالنعل من تكنولوجيا البالستك اليت مألت هبا بيوت العرا ةالبالستكي

 .(  حىت البصل والثوم حىت احلشيش واملخدرات ةملواد الزراعيواملشروبات واملعجنات وا
 ةالعريق ةل حساب الصناعة العراقيصحاهبا عأو  ةيرانياإل ةوالزراع ةلكي تنتعش الصناع، تدرون ملاذا ؟ أ

  . لتدمر وتنتهي حبيث مل تعد تقوى على االستمرار ةاليت هلا اخلرب  ةوالطبقة الصناعي
  .؟ يفعله هوال ء العمالء امل احلديث فعلت مايف الع ةهل هناك جمموعة سياسي

الء ؤ لكرسي الذي يبقى فيه هن الثمن هو اإ ، هو الثمن ؟ يوجد شبيها هلم والسؤال هنا ما اكيد ال
  . سلطتهم واشنطن وطهران على شعبنا الذين
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وبل   ليهيراين وتدخله بالثناء عملباركة الوجود اإل ةاملنابر الديني لقد ذهب بعض املعممني الذين وظفوا
هنا حافظت على وحدة أيران فضل يف ن إلأ سالمي السابق )ياد السامرائي رئيس احلزب اإلإ ربن يعتأ

كان والده ضابط    ة ،سليل اخليان قبح من هذا الرخيص )أهل هنالك  ، ( العراق وضبطت املليشيات
يف عهد الشاه  ةنييراواإل ةة بتخطيط من املخابرات الربيطانيكبري شارك مع عبدالغين الراوي يف مؤامر 

االحتالل على اعتبار  لندن للعمالء قبيل الذي وافق يف مؤمتر وهو ( 1969يران عام إ إىلوهرب 
 .!! ة قليأ ةالعرب السن

 ةدىن درجات الغري أالسياسيون الذين مل تتحرك لديهم ليه هؤالء إوصل  فكم هي درجة السقوط الذي
يرانيون من الذي يعيشه اإلون حياة االستقرار واأليران ويشاهدإقدومها ويزورون والضمري اللذين ف

 واملليشيات ودماءهم جتري وال ةعدائهم ومتزقهم الطائفيأسلحة أتقتلهم  نالذي مع العراقيني قياسا  
 .!!  تتوقف


