
 

 نصف التاسع من نیسان
  

 المیدان السیاسي واألمني قبل . آثارھا لتشي بخیول المیدانتركت، لكن الحوافر بعد الموصليِلم ینجل غبار الحدث 
  .العسكري

ٍ لحدث ذي أبعاد دقیقُوإذا كان من الصعب إجراء تحلیل موضوعي اسیة راھنة دون توفر معلومات ی وخلفیات أمنیة وسٍ
ُممكن حتما القیامدقیقة، فإنھ من ال َ بسیط لما جرى من أحداث منذ سقوط النظام السابق وحتى اآلن لنستنبط أن أكبر  باستقراءً

ٍسبب لما یجري اآلن ھو نظام دیموقراطیة الشرانق الطائفیة الذي أقامھ األمریكان ودفع بأحزاب الطوائف والعرقیات إلى 
  العراقیین قرارھم الوطنيَدَأثیر المصالح الدولیة واألقلیمیة الذي أفقالتصارع والتناحر الطائفي على كعكة السلطة تحت ت

َوتركھم في العراء ال یظللھم أي مشروع وطني دیموقراطي َ.  
َتعسف ْال یھم ھنا إن  ھذا الطرف أو ذاك، وال یھم إن وقع ظلم على ھذه الفئة أو تلك، فھذه نتیجة طبیعیة لنظام المحاصصة ّ

ٌ ذي بنیة طائفیة أو عرقیة، ظالما كان أو مظلوما، ھو مسؤول بھذا القدر أو ذاك وكل. الطائفیة البغیض ً  .ّعما جرى وسیجريً
ً رأیتم ذلك على وجوه الساسة یوما، ذا وإ.ًوال تحلموا یوما أن یسود الرضا جمیع الطوائف واألعراق إذا ما استمر ھذا النظام

ِّكالعر...متُدَ تلقاھا وإن قَ الضغینةَّإن: فتذكروا قول الشاعر ّ حینا ثمُ یكمنُ وجرب العراق كما ر ھو الجرب ُوالع. ُ ینتشرً
المنطقة المحیطة بھ، عرقي وطائفي ال یشفیھ إال نظام مواطنة دیموقراطي یقوم على الكفاءة والمواطنة ویستند إلى وعي 

ٍ على مشروع وطني یواجھ مصالح ٍّ على حد سواء، یقوم زائف تصنعھ الفتاوى كما یصنعھ الفسادٍوطني حقیقي ال وعي
َ من أجل مصلحة العراق ویقطع أیادي العبث المخابراتي اإلقلیمي والدوليالخارج وإنني ألرجو أن ال یكون األوان قد فات . َ

  .على مثل ھذا الحلم
ًمن ضمن أربعین كاتبا، الدعوة للكتابة عن " كتابات"بعد أقل من ثالثة شھور على سقوط الدكتاتوریة السابقة وجھ لي موقع 

 ذكرت وقد.  ودور القوى الوطنیة العراقیة، إسالمیة وعلمانیة، في ذلكشكل الحكومة التي یحتاجھا العراق ما بعد السقوط
  : مانصھ طرحت رؤیتي،المتواضعة ، بعد أن في ختام مساھمتي

ًإذا كان كل من ھذه القوى یعول على عالقتھ باالحتالل لیكسب موقع قوة لعرقھ أو طائفتھ في النظام الجدید ردا للمظالم " ّ ّ
َّالتي وقعت علیھ، فإن یوم التاسع من نیسان ال بد أن یتكرر بصورة أخرى وسوف ال ینفع الوھم إذا توھم البعض مع 

  " بلغنا نھایة التاریخفوكویاما بأننا قد
  

  اوض وتحریر وبناءفحكومة ت: تحت عنوانً لقراءة المقال كامال
htm.tabatki/kitabat/articles/ch.elsaidi.www://http  

  :واقرأ ھنا دیموقراطیة الشرانق الطائفیة في جریدة األھالي العراقیة
pdf.2006_05_30_alahali/ahali/articles/ch.elsaidi.www://http  

  
لقناة المیادین بأن السفارة األمریكیة كانت على علم بتحرك البعث وداعش " مصادر عراقیة موثوقة"الیوم، وفي ظل تأكید 

ًفي الموصل، فباستطاعتنا القول أن نصف التاسع من نیسان قد حدث عسكریا وإن نصفھ اآلخر سیدفعھ القائمون على رأس 
،  بوجھ داعشن المكونات األخرى مً، أثمانا سیاسیة لمن سیقفون في الصفوف األولى"الطائفیة"النظام، إذا واتتھم الحكمة 

ُلیكمن العر حینا ثم ینتشروذلك  ترمیم ھویتھم اإلقرار بضرورة ، إذا لم یلجأ العراقیون إلى ً، ولكن بشكل أكثر اتساعا وقوةً
 لوطن،الممزقة ل-  والتخلي عن البرامج الحزبیة العابرةً والعمل جدیا على تغییر الثقافة السائدةالوطنیة الممزقة عبر التاریخ

 ألیس كذلك؟. وذلك دونھ خرط القتاد
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