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

 
ن قدمنا مناذج لعظمة العراقي وقدرته اخلارقة للقواعد أبعد  لزهور اليت حضرتالوان لقطات أل

 . ن مناذج ملن حضر من العامل والوطن العريباآلالكالسيكية يف التحمل نقدم 
للعراق  كراما  إوبيدو أىل إعن هويات الوجوه اليت حضرت  نقل بصري باحثا  أعندما كنت  .1

مامي الناصري القومي العريب أجل االستقالل وطرد الغزاة وجدت أودعما لنضال شعبه من 
 رى حلية تسابقألوطنية ، ومقابلهما وجيلس جنبه الشيوعي الوطين الرافض لنهج قيادة اخليانة ا

ميان واضح باهلل ، وتلمح عيين البعثي الذي ترك إىل إنظري منبثقة من وجه متحفز تشري 
ن بني كل هؤالء البعثي املناضل اآل بوطنيته وقوميته العربية ، ويتنقل التنظيم لكنه بقي متمسكا  

هم حية ، وحول هؤالء كليسلم على هذا ويعانق ذاك وحيك خده من لسعات شعريات الل
غلبية الساحقة كالدبلوماسي واملهندس والطبيب والطيار وجدت املستقل العراقي يشكل األ

ة والعاملية ، ال مشه وهو للماجدة العراقية والعربيإميكن  والعسكري الوطين والطالب وعطر ال
راق الناهض حزاب وهو حزب العاء يف حزب واحد يعلو فوق كافة األعضأهؤالء كلهم يبدون 

ن ملء القلب ومل يعد هذا أىل العيون بعد إدم انداح من القلب اجلريح ووصل  حبزن مغمسا  
على حتمل كثرة الدماء اليت دخلته وخرجت منه فجاء الفضاء الروحي  النابض الصغري قادرا  
 . الم املاليينيةلآل للعراقي ليكون خمزنا  

دسه وهو بطله وهو عقله وهو قلبه العاطفي وبيدو وهو مهنأحزب العراق هذا هو رئيس مؤمتر 
وكلما  لذلك كنت ترى الدموع تتهاطل كلما تعانق عراقي مع عراقي مل يره من زمن بدى كقرن
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ما ما حينأو النخيل ، أو اسم دجلة أو بغداد العباسية أو سومر أشور آو أوردت كلمة بابل 
ليس  فقد صارت الدموع تقدم جمانا   صيل نشيد العراق املتحررعزف النشيد الوطين العراقي األ

قي . آسرها يف املأو  ماجد العراق الذين تربوا على اعتقال الدموعأماجدات العراق فقط بل من 
غان كالسيكية أوطنية و  ناشيدا  أنان العراقي بعد انتهاء املؤمتر وحينما قدم حكمت ناهي الف

 .  مل من القلبفراغ األإلغسل عرق الوجوه و  صار الدمع كافيا  
ن واحد الشعور بدفق بطويل آوقدت يف أ( هي القدحة اليت  اع ترابج كافوريياك   كان نشيد )

مسع : هذا هو العراق أرى و أنا أقلت و  ،وحزن عميق اجتاح كل سدود التحمل هناية له  ال
  . ضعاف العدد من املهجرينأن مقابر ماليني الشهداء و لناهض ما

بناء العراق ، مل يكن ألوان حديقة وجوه أمتر البصرة وكالتنوع السياسي يف املؤمتر كان كتنوع 
 قلية عدديا  أن البعثي بني هؤالء أحمراب العراق العظيم اخلالد ، وكللصالة يف  بل جامعا   حاجزا  

بداء الرأي يف تفاصيل املؤمتر ، وهذا هو إنمو الذي جيمع الناس وحيثهم على لكنه كان الداي
 دور الطليعة . 

رها ق متتع قبل عقود هبذه الروح االندماجية اليت حافظت كل وردة على عطن العراأمتنيت لو 
  . عضويا   وبيدو متالمحا  أرى العراق الواحد هنا يف أنا أاخلاص دون مزامحة عدائية ، ف

 - وهو اعرتاض صحيح متاما   –قلية حد احلضور على وصف املسيحيني باألأوحينما اعرتض 
وليس  قلية وكان املعرتض مسلما  وال جيوز وصفهم باأل صليون (سكان العراق األ هنم )أوقال 

صليني ( وقلت املسيحيون هم سكان العراق األ وقفت واعرتضت على تعبري ) ، مسيحيا  
العريب فالعريب سكن العراق  صلي بلن املسيحي هو ساكن العراق األأ ليس صحيحا   موضحا  

ن سكان العراق مل يتم أا ثار ونظم الري ومبالف عام وهو موثق يف اآلآكثر من عشرة أقبل 
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ن اهلوية العربية سابقة إالحتالالت املتعددة واملتعاقبة فتغيريهم عرب تلك الفرتة رغم كوارث ا
سالم ، وعندما قبل ظهور اإل وصابئيا   ومسيحيا   ، فالعراقي كان يهوديا   للهوية الدينية تارخييا  

ن الذي تبدل هو أوهذا يعين  خرون على دينهمآغلبهم مسلمني بينما بقي أسالم صار جاء اإل
  . الدين وليس السكان

ستعمارية استشراقية إ( خاطئ وحنتته مصادر  صلي للعراقي هو الساكن األاملسيح وتعبري )
ثناء الفتح أدموا للعراق من اجلزيرة العربية ن العرب قأتشويه تاريخ العرب برتويج نظرية ل

 العراق وسوريا واملغرب العريب ىلإب وهذا خطأ تارخيي فادح فقد وصل العر ، سالمي له اإل
الف عام آبدأت قبل فرتة ترتاوح بني عشرة  من اجلزيرة العربية ثناء موجات هجرات متعاقبةأ
 الف عام ـ  12و

مع الفاحتني  وهذا هو التفسري العملي الوحيد لوقوف الغساسنة واملناذرة العرب وهم مسيحيني
نه أالعروبة اليت تربط بينهم كما  لةلص العرب القادمني من اجلزيرة العربية ضد الفرس نظرا  

، وكذلك فعل مسيحيوا سالمي املغرب العريب بقوة مع الفتح اإل هلأالتفسري الوحيد لوقوف 
 . العراقيني غلبأة العربية هي اجلامع الرئيس بني ن اهلويأدلة القاطعة على حد األأسوريا وهذا 

دام التاريخ ومل يتغريوا ما نفسهم حاليا  أن سكان العراق القدماء هم أاحلقيقة احملورية هنا هي 
لذي تغري يراين له وامريكي واإللغزو األاال بعد إرات ماليينية مل حتدث يف العراق ن هجأيؤكد ب

سيحي العراقي عريب فامل سالم لكنه بقي عربيا  و املسيحي اختار اإلأهو الدين فقط فاليهودي 
 صلي للعراق . أصالة وهو ساكن صل واألباأل

نه اكتشف اجلذر قلية ألن اعرتض على تسمية املسيحيني باألصفق احلضور مبا يف ذلك م
 . صيلأهو عريب  و مسلما  أ ن العريب سواء كان مسيحيا  أو  االستعماري هلذا التعبري
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واملوريتاين مثلما جاء  يب واجلزائري والتونسيفقد جاء اللييب واملغر ، مة العربية كلها حضرت األ .2
نك أبية يف تنويعة ثقافية مزهرة حىت واختلطت اللهجات العر  بناء املشرق العريب ،أالسوري و 

 ن الوحدة العربية قائمة . أتتخيل 
 . عداء تقسيمهامة عربية واحدة مهما حاول األأننا أاملؤمتر حقيقة  لقد جسد

نه ال حل لقضية العراق أعن قناعة عاملية ب خريا  أو  وال  أملؤمتر عرب ا، جانب ؟ من دعمنا من األ .3
بدون القوة السياسية الرئيسة فيه وهي البعث وهذه احلقيقة فرضت نفسها على من خطط 

عوام بعد االحتالل عزل أكثر من عشرة أالعراق وفرض اجتثاث البعث وحاول لتدمري وتقسيم 
ي أفشال إعلى  عالمي ففشل وبقي البعث قادرا  ر اإلالبعث بالقتل واحلرمان املادي واحلصا

ن احللول بغيابه  لسلطة بل ألنه يريد افيه ليس أل رئيسا   حل للقضية العراقية ال يكون طرفا  
دركتها أالفعلي والناجز ، وهذه احلقيقة  وقبل كل شيء استقالل العراق وال  أتشرتط  كانت ال

وحىت  2005ام منذ ع اذ العراق خصوصا  نقإثرية عقدت حتت واجهات املصاحلة و مؤمترات ك
  . خر مؤمتر يف تركياآهذا العام حيث عقد 

جنبية فشلت يف حتقيق أملايل الكبري هلا من دول عربية و ولكن كل هذه املؤمترات ورغم الدعم ا
 يسري بدون قدمني وال نسان الن اإلأوهو  ، ن واضحا  صبح اآلأمام لسبب أىل إخطوة واحدة 

حرام وليس يف وجهه  ما من يسري على عكازة املال وهو غالبا  أدمني ال على قإيقف بقوة 
والتفاوض والتحاور مع الكبار ومضات وطنية بل محلقات عيون شيطانية بينما حترير العراق 

اوض مع ميكن بدونه التف ن يتوفر يف الطرف العراقي شرط حاسم الأجل ذلك يتطلب أمن 
ل مجاهري منظمة توجد يف كل العراق ومتثل ك ستناد علىي طرف وهو شرط االأو أاحملتل 

هم شروط التفاوض الناجح وهو توازن القوى بني طريف أالعراقيني وليس بعضهم كي يوفر 
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التفاوض ملنع ابتزاز الطرف القوي للطرف الضعيف ومنع جعل التفاوض وسيلة الستعمار 
و السلطة أا تبحث عن املال العراق ، بينما العناصر اليت تصدرت مشهد املبادرات كان غالبيته

هنا سوف هتمد بعد أهبات مؤقتة يعرف من غزا العراق  منظمة وتراهن على وال متلك مجاهريا  
ن جتد من يساندها ويف وجوهها أرض وال غري قادرة على االستقرار فوق األ وهلذا فهي قليل ،

رض ت مسك األعندما جيد اجلد ويأيت وق خصوصا   عالئم شيطانية يفضحها املال احلرام ،
 . وتطهريها من حثاالت الغزاة

مريكا عن موقفها واسبانيا بلد فيه مناضلني يساريني مل يتوقفوا عن دعم أوربا تراجعت قبل أ
وسرتياس بقوهتم السياسية أالية ليه وهؤالء بالذات حيكمون و العراق منذ فرض احلصار ع

مع املقاومة العراقية ضد الغزو وا علنا يدعمون العراق قبل الغزو وبعده ووقف ولذلك كانوا دائما  
 ، ندلس يف العام املاضينفسه داعمنا يف مؤمتر ملقا يف األوفيدو هو أفداعمنا يف عقد مؤمتر ، 

سرار وقبلنا أخرى معروفة ورمسية وليس فيها أون قدموا قاعة املؤمتر وتسهيالت يساريون تقدمي
ننا ال منلك املال جل احلرية وألأنية املناضلة من سباميثلون اجلماهري اإل وال  أهنم الدعم منهم أل

ن مصادرنا هي اعتماد كل مشارك أاليف مؤمتر ضخم مثل مؤمترنا حيث الذي يغطي كل تك
ال إملن ال ميلك  وتربع من وفقه هللا ماليا   جور الفندقأنفسه يف شراء بطاقة السفر ودفع  على

  . القليل
خرون من آن وربيو أوشاركنا نضالنا ضد الغزاة  بل حضر سبان مل يكونوا معنا فقطالتقدميون اإل

ما من أبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهؤالء ملانيا والدمنارك والنرويج وفنلندا و أالسويد ومن 
و أء برملانات سابقني يرفضون الغزو عضاأو أللعراق قبل الغزو اثناء احلصار  منظمات داعمة

الشخصية املناضلة واملعروفة السيد   ليت القيت كلمةبرز الكلمات اأسفراء سابقني ، وكان من 
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سياسي واملساعدات سبانية ضد احلصار واليت كانت تقدم الدعم الكارلوس رئيس احلملة اإل
الدويل لنضال الشعب العراقي  ثناء احلصار والذي طالب بضرورة تقدمي الدعمأالطبية للعراق 

 جل التحرر واالستقالل .أمن 
اليت حضرت مؤمتر املغرتبني العراقيني وهي زهور ال تباع وال تشرتى بل  هذه هي باقة الزهور

متنح عطرها للمؤمنني باحلرية واالستقالل والتقدم االنساين ، وتلك الشروط غابت عن داعمي 
 . املؤمترات السابقة
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