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نـتدب بعد إعالن مـجلس القـضاة ا
ـفـوضـيـة االنتـخـابـات لـنـتـائج الـعدّ
والـفــرز الـيــدوي لـعــدد من احملـطـات
ـشــكـوك فــيـهــا يـوم  9آب اجلـاري ا
وبـيان مـطـابقـتـها لـلـنتـائج الـسابـقة
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا ـعــلـنـة من قــبل ا ا
دة يــبـقى الـشك قــائـمًـا لـغـايـة اجملـمـَّ
الـسـاعـة وإلى يـوم الـدّين بـالـطـريـقـة
ّ فــيــهــا تـســويـق الــعــمــلــيـة الــتـي 
االنــتــخــابــيــة األخــيــرة والـتــدخالت
ـــريـــبــــة لـــعـــدد مـن األيـــادي الـــتي ا
تالعـبت بـالـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة ككلّ
سواء الـداخلـية مـنهـا أو اخلارجـية.
فقد مـثلت نتـائج االنتخـابات األولية
ومـطـابـقـتُـهـا مـؤخرًا مـن قـبل اجلـهة
نـتدبـة خيـبة أمل كـبيرة القـضائـية ا
وغــصّــة لــلــمـطــالــبــ بــالـكــشف عن
مـواقع الـتـزويـر والعـبـيـهـا. علـى أية
حـالٍ مــهـمـا طـالت أو قــصـرت فـتـرة
طـبخ الـقرار األخـيـر الـذي سـتـصدره
صادقة احملكمة االحتـادية سواء بـا
ـتـوقـعة عـلى الـنـتـائج الـنـهـائـية أم ا
بــالــطـعن بــهــا رغم اســتـبــعــاد هـذه
الــفــرضـيــة األخـيــرة فــإن الـعــمـلــيـة
الـسـياسـيـة بـشكـلـهـا القـائم سـتـبقى
عرجـاء وسط سـيـاقات ليّ األذرع في
ـصــالح احلــزبــيـة لــلــكـتل تــثــبـيـت ا
الـنـافذة. أي أنـهـا سـتـبـقى في حدود
مـا اعـتـدنـا عـلـيه مـنـذ  2003مـرتـعًا
ـــــــصــــــــالح لـــــــصــــــــراع اإلرادات وا
والــتــفــرّعــات األخــرى الــبــعـيــدة عن
مــصـالح الــوطن الــعـلــيـا وتــمـنــيـات

غلوب على أمره. الشعب البائس ا
ـــتـــظــاهـــرين بـــدايـــة مــا مــطـــالب ا

نهايتُها?
لـــلـــحق نـــقــــول إنه بـــعـــد اشـــتـــداد
ــظـاهـرات األخــيـرة الــتي انـطــلـقت ا
شـــرارتُـــهـــا فـي الـــثـــامـن من تـــمـــوز
نصرم واتساع ساحاتها وبلوغها ا
مـناطـق ومدنًـا عـديـدة طـاف وشارك
فـيهـا شـيب وشـباب وأطـفـال ونـساء
شة ومن من طـبـقات مـحـرومـة ومـهـمـَّ

جياع يـنقـبون في القـمامة بـحثًا عن
قـــوت ومـــكــــسب يــــقي حـــاجــــاتـــهم
ـتعثرة كنا نـنتظر أحداثًا اليومية ا
ـوازين وتضع البالد مغايـرة تقلب ا
والعـبـاد على سـكّة جـديـدة تسـتبـعد
في أبجـدياتـها تـقاسم الـسلـطة وفق
ــقــيت الـذي أســلـوب احملــاصــصـة ا
نــصح به الــغــازي األمــريـكي وأراده
لـهــذا الـبـلـد نــكـايـة بـأهــله وتـدمـيـرًا
زدوجي اجلنسية ًا  لنسيجه وتكر
كي ينهـبوا ثـرواته ويقضـوا على ما
تبـقى مـنه من مـدنيـة وثـقافـة وتراث
وعــلم وأخالق. فــحــيـث كــان الــكـذب
والـــنـــفـــاق والـــســـرقـــة واالخـــتالس
والـــفــســاد فـي الــعــشــيـــرة والــبــيت
والــشـارع والــدائــرة مـفــســدة وعـارًا
على مَن يتـعاطـاه أصبح اليـوم بعد
أحــداث  2003مـــنـــبــرًا لـــلـــتــفـــاخــر
ـبالغ كـابـرة بأحـجام ا واالعتـداد وا
التـي تدرّ لـلـبعض من وراء صـفـقات
مريبـة وعمـليات فـساد إداري ومالي
فـــاقت الــــتـــوقـــعـــات والــــشـــبـــهـــات
والــتــخــيّالت.  بــسـبـب هـذا الــوضع
ـتـردي في كلّ شيء كـنـا ومـا زلـنـا ا
نتوقع قـدوم فارس وطـني أو فرسان
نتوسم فـيهم عالمات بـطولة عـراقية
قـتدر الـصارم تتـسم بحـزم الزعـيم ا
اآلمــر وبـــحـــكـــمـــة احلـــاكم الـــعــادل
اإلنـسـانـيّ الـطـيّب الـذي تــتـوفـر فـيه
مــثل هــذه الــقــدرات مـن الــكــاريــزمـا
اإلنـسانـيـة واألبويـة والـوطـنيـة مـعًا
من أجـل الــعــمل عــلـى إنــقــاذ الــبالد
والــــعـــــبــــاد مـن بــــراثـن الــــفـــــســــاد
والــــفـــــاســــديـن والــــقـــــضـــــاء عــــلى
ساومات مهرجانـات ليّ األذرع في ا
والـــصــفــقـــات الــتي نــتـــنت وفــاحت
جــيــفـتُــهــا ولـم تــعــد مــقــبــولــة. أمّـا
ـرفـوعـة فـهي تـكـاد تـكون ـطـالب ا ا
مـشـتـركــة وواحـدة من شـمـال الـبالد
إلى جـــنـــوبــــهـــا ومن طــــولـــهـــا إلى
ـطـالـبـة اجلـهـة عـرضـهـا مـتـمـثـلـة 
حاربة آفة التنفيذية أي احلكومة 

ـسـتـشـري ـالي ا الـفـسـاد اإلداري وا
في مـؤسسـات الدولـة الـتعـبـانة وفي
تــوفـــيــر اخلــدمــات اآلدمــيــة من مــاء
وكهرباء وإيجاد فرص عمل جليوش
الـعـاطـلــ وإعـادة مـاكـنـة الـصـنـاعـة
الـوطنـيـة إلى الـعـمل من أجل تـوفـير
فـــرص الــعــمل وتــعـــزيــز االقــتــصــاد
الــــوطــــنـي وحتــــديــــد االســــتــــيــــراد
االســـتـــهالكي الـــذي يـــســهّـل خــروج
العملـة الصعبـة عبر صفـقات وعقود
وقــوائـم جتــاريــة ســهــلــة الــتــزيــيف
والـــتـــزويـــر. فـــهـل ســـتـــحـــقق هـــذه
ــتــظــاهــرين الــتـــظــاهــرات أهــداف ا
الــثــائـرين ضــدّ أشــكـال الــفــسـاد كي
يـــنــعــمــوا في الــنـــهــايــة بــقــسط من
اخلـدمات الـتي افـتـقدوهـا وبـالـراحة
اآلدمية التي يستحـقونها أم ستفتر
فــــورتُـــهـــا وتـــتـــراجع أمـــام دعـــوات
ــتــصــيّــدين بــاسم الــدّيـن وفــتـاوى ا
عمّم الذي سيوبخونهم السادة وا
ذهب على اعتراضهم باسم الدين وا
ووقوفـهم بوجه أولـياء أمـورهم كما
رات السابقة? لنا اعتادوا عليه في ا
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في أول ظـــهــورٍ لـــرئــيس احلـــكــومــة
نتهية واليتُها استبشر العراقيون ا
خـيـرًا بـإطالق رئـيس الـوزراء حـيـدر
الــعــبــادي عــنــد تــســـلــمه الــســلــطــة
بــالـطـريـقـة الــشـائـكـة الـتي يــعـلـمـهـا
اجلـميع لـسـلسـلـة من الـتصـريـحات
الــنـــاريـــة الــتـي واصــلـت ســمـــتـــهــا
الــتــســويــفــيــة (ســوف) طــيــلــة أربع
ســـنـــوات قــاضـــيـــات. وقــد وجـــدهــا
ـزيد األخيـر فـرصة مـوائـمة إلطالق ا
مــنـــهــا بـــعــد انـــتـــهــاء فـــتــرة األربع
ســـنــــوات عـــبــــر تـــســــويــــقه لـــذات
الـتـصــريـحـات الـنـاريــة قـبل تـشـكـيل
ـرة احلـكــومـة الـقـادمــة ولـكن هـذه ا
باإلعالن عن لوائح مهمة بأسماء مَن
ـسـؤولـ وصـفـهم بـالـفـاسـدين من ا
في الــدولـة. وال نــعــلم مَن هــو الـذي

يـــقـــرّر مَـن هـــو الـــفــــاســـد ومَن هـــو
الــنـــظـــيف? فـــأغـــلـب الــذيـن تـــولــوا
مناصب في الرئاسات الثالث إن لم
يـكـونوا جـمـيـعًا مـشـتـركـون في آفة
الــفـســاد بــصـورة مــبــاشـرة أم غــيـر
ــانع مــنــذ بــدء مــبـــاشــرة. وإالّ مــا ا
واليـته قــبل أربع سـنــوات من كـشف
ستور وإعـالن اخلفايا والـصفقات ا
ــســـاومــات الــتـي جــرت وحــدثت وا
وتـــمّت مــنـــذ بــدايــة الـــغــزو وحلــ
السـاعة والسـيّمـا في صفـوف زعماء
ستأثرة بالسلطة? الكتل واألحزاب ا
نـــحن نـــعــتـــقــد أنه بـــســبـب هــامش
الـفـضـاء الـســيـاسيّ الـضـيق الـقـائم
أمــام رئـــيس احلـــكـــومـــة احلـــالـــيــة
لـلـتفـاوض قـد جلـأ إلى هـذا اخلـيار
الصعب بعد أن أضاع فرصًا عديدة.
ولـــكنْ الت ســـاعـــة مــنـــدم!  مِن حق
ـــغـــلـــوب أن يــســـتـــفـــهم الـــشـــعب ا
لـيارات من ويسـتـدلّ ويتـحـرّى عن ا
ثـــــــروة الـــــــبالد الـــــــتـي هـي ثــــــروة
الـعراقـيـ جـميـعًـا الـتي ضاعت أو
اختفت أو اختلست أو مُنحت هدايا
وعـطــايـا وصـرفــيـات غـيــر مـحـدودة
اإلطــــار واألبــــواب. ولـــــعلّ من هــــذه
األخـيـرة مـا طــفـا عـلى الـسـطح عـبـر
تسريبـات إعالمية أو مواقع تواصل
مـن اســتـــغالل الـــســـلـــطــات الـــثالث
يـزانية الـبالد عبـر مرتبـات خيـالية
أثــنــاء الـوظــيــفـة أو بــاإلحــالــة عـلى
التقـاعد ومـا يرافق هذه من مـرتبات
تُــصــرف لــلــحــمـايــات الــشــخــصــيـة
ـســتـخـدمـة ولــلـسـيــارات الـفـخــمـة ا
ــتــنـفــذين في الــدولـة واخملــصــصـة 
واألحزاب وسـلسـلـة اإليفـادات التي
لــيس لـهــا حـدود بـحــيث اسـتــنـزفت
مــيــزانـــيــة الــدولــة. هــذا إلى جــانب
الــتــرهل في تــوظــيف أبــنــاء عــوائل
ـتنـفـذين ومن األقارب سـؤولـ وا ا
والــعــشـــيــرة في مــواقع تــدرّ أمــواالً
طائلة في مـواقع ومناصب تمـويهية
ـعمول الكات ا ال وجود لهـا ضمن ا
بــهـا. ولــعلّ أكـثــرهـا غــرابـة وضـررًا
القانون الـذي سنّه نواب الشعب في
ـنح امتيازات دورته األخيرة الذي 
خيالية ال تخـطر على البال ألعضائه
وعائالتهم وحـماياتـهم مدى احلياة.
أمّا حـزمة االمـتيـازات التي مـنحـتها
َن ـتـالحقـة  احلـكـومـات الـشـيـعـية ا
وصـفتـهم بـضحـايـا الـنظـام الـسابق
وأفـــــردت لـــــهم ســـــجـالت خـــــاصــــة
ومـــؤســســـات ســنّت لـــهم مـــرتــبــات
وعطايـا وامتـيازات ال حصـر لها وال
يتـخيـلُها الـعقل فـهذه حـدّث بها وال
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حرج. حـتى إنه يُـقـال إن الـبعض من
هؤالء يـتـقـاضون أكـثـر من مرتب في
آن معًا ومنـهم مَن يُعرفون بـسجناء
رفــحــاء والــســجــنــاء الــســيــاســيــ
واجلهادي بأنـواعهم وما خفي كان
ـكن السـكوت عنه أعظم! أمّـا ما ال 
أن يــسنّ نــوابُ الــشــعب ومَـن ادّعـوا
تـمثـيل مـناطـقـهم ومـدنهم وأتـبـاعهم
قانـونًا لـلعـفو مـثيـرًا للـجدل كـصفـقة
بــــ الـــســــاســــة وزعــــمــــاء الـــكــــتل
واألحـزاب. فـقـد سـاهم هـذا الـقـانـون
سـيّء الـــصــيـت في الـــتـــســـتّــر عـــلى
الـفاسـدين والـسـكوت عن الـلـصوص
ال العـام في وضح النهار. وسرّاق ا
واألنــكـى من ذلك الــســـمــاح ألمــثــال
ـان ــشــمــولــ به في دخــول الــبــر ا
ثــــانـــيـــة أو في تـــولّـي مـــنـــاصب في
الـدولـة واالسـتــفـادة من نـفـوذهم في
تمرير مصاحلهم ومصالح مَن تستّرَ
عليهم من دون وجه حق. ففي الوقت
الــذي تــدّعي الــســلــطــة الـتــنــفــيــذيـة
مـــحـــاربـــتـــهـــا الــفـــســـاد ومـالحـــقــة
الفـاسدين جند الـسلـطة التـشريـعية
تسـدّد ضربـتـها لـلحـكومـة الضـعيـفة
التي ال تستطيع في األغلب تنفيذ ما
تَعِـدُ به بسـبب الضـغوطـات العـديدة
ـتنفـذة ومن دول إقليـمية من الكتل ا
مـسـتـفحـلـة في الـعـمـلـية الـسـيـاسـية
ولـهـا مصـاحلـهـا االستـراتـيـجـية في

البالد. 
ؤسف له أن تُـضـيّع احلكـومة ومن ا
احلـالـيـة فرصًـا عـديـدة لـلـضـرب بـيد
مـن حــديـــد عـــلى أيـــدي الــلـــصــوص
ورؤوس الــفــســـاد عــنــدمــا نــالت في
بـدايـة تـشـكـيـلـهـا تـأيـيـدًا واسعًـا من
ـرجـعـيـة الـديـنـية ونـخب الـشـعب وا
ــان. لـكن ــثـقــفــ وحـتـى من الـبــر ا
رئيـسهـا لم يسـتثـمرهـا بل أضاعـها
جميعًـا وقد خسر الرهـان. فالفرصة
الـضـائعـة قـد ال تـتـكـرّر. وسـنرى ذلك

في قادم األيام. 
W¹uÐ√W uJŠË WO³Kſ√ W uJŠ

لـغــايـة الـسـاعــة ال مـوقف سـائـد عن
بـانـورامـا أو ســيـنـاريـو مـعـيّن حـول
تشكيل احلكومة القادمة. ففي الوقت
الــذي تـــدّعـي فــيـه كـــتل ســـيـــاســـيــة
بتـقاربـها مع غـيرهـا لتـشكـيل الكـتلة
ثير فهومـها ا األكبر التي ابـتلينـا 
شـاكلها منـذ اقتراحها من للجدل و
جانب احملكمة االحتـادية في حينها
فإن التـخريجـات األخيرة قـد تناقض
ــفــاوضــات اجلــاريــة وفق حــسـاب ا
سـاومـات. وكمـا يـقول الـصفـقـات وا
ــثل "حـســاب الـبـيــدر غـيــر حـسـاب ا

ية وفي كل انها من كبريات الدول العا
اجملاالت,لـكن هذا اليـعني  انـنـا نتـحدد
بـهـا فقـط فاذا سـنـحت الـفرصـة لـتـكون
خـمسـة مـنهـا اكـثر او اقل فـلـيكن,,وفي
حـال تــوفـر دول اخـرى تـرغب لـلـدخـول
الى هــــــــذا اجملــــــــال ...فـال مــــــــانـع من
دخولـها...عـلى انـتكـون عمـليـة الدخول
من خالل الـــدول الـــســبـع ولــيـــبس في
تـفـاوض مـستـقل حـتى اليـكـون تـنافس
وتضارب مصالح وتاخير في التنفيذ
ثم ما الـضيـراذا اتفقـنا مع دولـة بشكل
مـنـفـرد...لـلـبـنـاء ... لـكن هـذا سـيـفـقـدنا
نظمة قوة قانونية كبيرة  دولية ومع ا
ـصـالح تـتـضـارب وسـيـنـاقش وتـبـدء ا
ـــوضــوع  وهـل فــكـــرنــا الـــكـــثــيـــرين ا
جموعة الدول العشرين..نحن نسعى
الى هــدف واحـد فـقط ولـيــكن من يـنـفـذ
كن ..حيث سنلقي مسؤلية اكبر عدد 
الــتــعــلــيــقــات الــدولــيــة عـلـى عــاتـقــهم
كمنفذين وباخلـصوص موضوع النفط
واضيع الحتتاج الى اخلام واال بقية ا

قيل وقال.
بهذا نكون غيرمـلتزم مع جهه معينه
ــسـتـوى عــلى ان تـكــون هـذه الــدولـة 
الـــــدول االخــــرى وبــــاخلـــــصــــوص من
جمـاعـة بريـكس او من مجـموعـة الدول

االوربية االخرى.
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-يعـد او يعـتبر بـرنامج جـدولة تـسديد
ـــتــرتـــبــة عـــلى الـــعــراق من الـــديــون ا
االولــويـات واالســاسـيــات لـكي يــتـفـرغ
ـعـنـيـ لالقـتـصـاد الـعـراقـي..ويـؤخذ ا
مــوضـوع الـفــوائـد عـلى راس الــقـائـمـة
ـشــاريع الـتي خـصــصت لـهـا والــغـاء ا
شاريع سوف تنفذ هذه القروض ,الن ا
ؤتلفة ,وتسدد بدفعات من قبل الدول ا

اكبر لغرض التخلص من الفوائد 
الــهــدف االســاسي من هــذه الــعــمــلــيـة
هــوالــديـنــار الــعـراقي,والــذي يـجب ان
ياخذ مكان اقتصادي دولي في التداول
والقبول. هذا من جهه ومن جهه اخرى
ــوقف من نــظــام االئــتــمــان الـعــراقي ا
والـذي هـو االن نـاقص سي او اليـوجـد

للعراق تنصيف ائتماني 
ليصـبح خالل اقل من سنـة ذا رقم جيد
اوتـصـنــيف مـقـبــول لـكي يــتـسـنى رفع
مكانة العملـة العراقية دوليا,وترتيبات
عـني الـنقدي ذلك ملقى عـلى عاتق ا
ركزي العراقي وخارجه, من البنك ا

الحـظ ان عــمــلــيــة الـــبــنــاء الــتي من ا
ســـتـــحــدث ســـتــحـــتـــاج الى ادامــتـــهــا
وصيانتها مبالـغ طائلة هنا تتقدم الى

-: االمام حالت
االولـى -االتـفــاق عــلى انـشــاء شــركـات

خبـرات من دول وليس من دولـة وتنقل
جتـارب حـيـة ويـصـبح لـدى الـعـراقـيـ
ــنــطــقـة قــاعــدة اداريــة مــتــمــيــزة في ا

وجتربة رائدة منفردة
هم الذكر موضوع اساسي اال من ا

وهما:-
ـياه الثقيلـة والتهيئه االول ..معاجلة ا
ــيــاه له مـن الـبــدايه بــخــطـ ,االول ,ا
ـغـاسل ـســتـخـدمـة في احلـمـامـات وا ا
والتي تكون اقل تلـوث واكثر استخدام
ـســتـخــدمـة في ـيــاه ا وهـي اخف من ا
ـرافق الـصـحــيـة حـيث تـكــون ثـقـيـلـة ا
وهي الـــنــوع الــثــاني ..وتـــصــفــيــتــهــا
وتنقيـتها واالستفادة مـنها في الزراعة
لـلـمـديـنـة نـفـسـهـا ,عـلـمـا انـهـا كـمـيـات

كبيرة جدا وتعويضية
الـثـاني.. مـعــاجلـة الـنـفـايــات الـصـلـبـة
والـتي نــسـتــخـلص مــنـهــا مـخــصـبـات
التـربة ولـيس طاقـة كهربـائيـة ولغرض
ــومـة الــزراعــة وتــقـلــيل اســتــخـدام د
االسـمـدة الكـيـمـيائـيـة وزيـادة انتـاجـية
ياه لـلسقي الدو وتـقليل اسـتخـدام ا

حيث تسارع في عملية النمو 
مع تــهـيــئـة وســائل اجلــمع الــسـريــعـة
والـفـوريـة الصـغـر كـمـيـة ولـنـقـل يـدوية

ومنتشرة وحتى لالطفال.
وضوعة مهمة جدا ...عند مع االنتباه 
ـة والعمل تهـيئة وسـائل العـيش الكر
ـخـتـلف اشـكالـة وفي كـافـة الـوحدات
االداريـــة هـــذا ســـيـــقـــلل مـن الـــهـــجــرة
ـتــعـارف عـلـيـهـا من الـقـرى واالريـاف ا
ا دن ,وهـذا يـعني الـكـثـيـر.ور والى ا

يتولد هجرةعكسية .
قـترحـات واخلطط وهنـاك الكـثيـر من ا
ـكن تنـفيذهـا وهذا لـيس اعجاز التي 
ــا هــوتـخــطـيط او نــوع من اخلــيـال ا
يـــغــايــر بـــعض الــشـــيئ مــا مـــتــبع من
تــخـطـيـط داخـلي لـبــنـاء الـدول ,ونـحن
ـا وصل بـامس احلــاجـة لـهـكـذا خـطط 
الـــيه الــواقــــــع لــلــعــراق من تــردي كل
شــيئ وفـشـل كل اخلـطط الــسـابــقـة في
بــنـاء اقــتــصــادي لـلــبــلــد مع الــعـلم ان
اخلــطط االعـتـيـاديــة سـوف تـاخـذ وقت
اطـول في تــهـيــئـة مــسـتــلـزمــات اعـادة
االعـمـار او البـنـاء اجلـديـد من االساس
الــذي نـــــســعى الـيه مـن تـوفـيــر حـيـاة
ـة لـلـمـواطن الـعـراقي وبـقـاء حـرة كــر
عــــمــــــــل مــــســـتــــمـــر او فــــرص عـــمل
ـة لالجيال مسـتمرة وتـهيئة حـياة كر

القادمة .
ـة اليعـني ان الـبـقـاء عـلى االلـيـة الـقـد
ـتكامل السريع ,وان بناء دولة البناء ا
ــثـال يــحــتـذى به الن االمــارات لــيس 
كافة انشاءاتهـا صحيح حديثة لكن من
مــتـراكم ابــنــيــة وبـيــوت بــغــداد وعـلى
ـســاحـة دبي جتــد عـمـارات مــسـاحــة 
شــاهــقــة وشــوراع عـمـالقــة ...ان بــنـاء
الـعـراق ذي احملافـظـات الثـمـانيـة عـشر
يعـني الكـثيـر...وتعـقد مـؤتمـرات دولية
لهـذا الـغرض,,,,,وبنـاء مـدينـة القـاهرة
اجلــــديــــدة اخــــذ مـــــاخــــذ كــــبــــيــــر من
الـتــخـصـيص والــتـخــطـيط والــبـحـوث
احلقـيقة قـترحات ووو, والدراسـات وا
انــهم بــدأوا ونـحن بــامس احلــاجـة ان

نبدأ.
وللموضوع صلة

ستشار واحملكم الدولي  { ا
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تظاهرين ـبرر لقمع ا ـظاهرات شرعيتها ويـعطي للقوات االمنية ا ا
ـمتـلـكات الـعـامة واعـتـقالـهم واتـهامـهم بـالـتخـريب واالعـتداء عـلى ا
واخلــاصـــة واشــاعـــة الــفـــوضى الــتي تـــولــد الـــتــدمـــيــر واخلــراب
ا والـسـرقـات! وسـارعت احلكـومـة عـلى الـصـاق تهـمـة الـتـخـريب 
) لـكن الشـهداء الذين ) ومن هؤالء غـير (البـعثـي ـندسـ يـسمى (ا
ـظـاهرات اعـمـارهم ال تـدل على انـهم من الـبعـثـي سـقـطوا خالل ا
وكـذلك من  اعتـقالـهم فالـبعث حـينـما كـان موجـودا لم يكـونوا قد

خلقوا!
WO½U*dÐ  UÐU ²½«

ـظـاهـرات لـهـا خـصـوصـيـة تـخـتـلف عن سـابـقـاتـهـا فـهي قـد هـذه ا
ـانـيـة الـتي شـابـهـا الـكـثـير مـن اللـغط جـاءت بـعـد االنـتـخـابـات البـر
واالتـهــام بـأنـهــا كـانت مــزورة وفـاشـلــة فـبـاالضــافـة الى مـقــاطـعـة
مـلحـوظـة للـناخـبـ بالـذات من محـافظـات اجلـنوب والـوسط وفشل
ـفوضـية في ادارة الـعمـليـة االنتخـابيـة بنـزاهة وشـفافـية ومـا اثير ا
حـول اجـهـزة الـعد األلـكـتـرونـيـة والـلجـوء الى الـعـد والـفـرز الـيدوي
وحـرق صناديق االقتراع وتـسويف نتائج العـد والفرز اليدوي فهي
عـــلى كل حـــال لم تـــفــرز اال اعـــادة انـــتـــاج لــنـــفس االحـــزاب ولــو
بـشـخصـيـات جديـدة وتـغيـرات لـلبـعض لـكنـهـا سوف تـولـد حكـومة
ان مـحاصصة طائفية وحزبية نسـخة من احلكومات السابقة والبر

قصر للدور الرقابي! عطل للتشريعات وا من نفس النسيج ا
ـتظـاهـرون وتـخص (مـكـافـحة ان تـعـطـيل قـضـايا قـد طـالب فـيـهـا ا
الـفـسـاد) و(مـحـاســبـة الـفـاسـدين) الـتي وعـد بـهـا (الـعـبـادي) مـنـذ
رجـعـية (بـضرب بـيـد من حديـد) وتأيـيد سـنتـ وحـصل دعم من ا
ـتظـاهرين للـعبـادي في اخذ حقـهم من هؤالء ذهـبت ادراج الرياح ا
بـاخلـطـابـات وتـهـديـدات فــقط من دون تـفـعـيل الـقـضـايـا الـتي تـبـلغ
ا ؤسـسات اخملـتصـة  بـاالف ومركـونة في هـيئـة النـزاهة وبـاقي ا
دفع رئـيس عيـئة الـنزاهـة الى االستـقالـة لعـدم قدرته عـلى محـاسبة
ــتـنـفـذة والـتي تـمـسك هـؤالء الـفــاسـدين ألنـتـمـاؤهم الى االحـزاب ا

ال. السلطة والنفوذ وا
ـتــظـاهـرين ـصــداقـيـة بــ ا كل هــذا قـد ادى الى فـقــدان الـثــقـة وا
ـطـالـيب من نـوفيـر الـكـهـرباء والـطـبـقة الـسـيـاسـيـة بحـيث تـطـورت ا
ــطـالــبـة وفــرص الـعــمل الى تــشـكــيل (حـكــومـة انــقــاذ وطـني) او ا
ظاهرات بـتشكيل (اقليم البصـرة) تطور مهم حدث االن في هذه ا
ـتــظـاهــرين وضــد الـتــسـويف ــرجـعــيـة الــديـنــيــة مع ا هــو وقـوف ا
رجعية ـماطلة الـتي تعود ان يستـخدمها الـسياسي ووجـهت ا وا
ــان وحــذرتــهم مـن عـواقـب هـذه نــقــدا عــلى اداء احلــكــومــة والــبـر
ـتــظـاهـرين عـلى االسـتــمـرار بـالـتـظـاهـرات الـسـلــوكـيـات  وحـثت ا
ـطـالـيـبـهم (تـطـويـر اسـلـيب الـسـلـمـيـة وفي حـالــة عـدم االسـتـجـابـة 
دني) الـتـظاهـر) وهي دعـوة غيـر مـباشـرة لـلجـوء الى (الـعصـيـان ا

الذي ال بد ان يؤدي الى (حكومة انقاذ وطني).
تـظـاهرين ـثقـفـ مع ا رؤيـتـنا تـتـلخص بـأصـطفـاف كل الـكتـاب وا
ـشـاركـة الـفـعـالـة ـعـنـوي لـهـذه الـتـظـاهـرات وا وتـوفـيـر كل الـدعـم ا
وال تبـقى النـخب تنـتظـر التـغيـير من دون ان  تـضع بـصمـتها فـيهـا
الـتـاريـخــيـة الـواضـحـة عـلـيه! ونـطــالب احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي
مثل احلقيـقي للثقافة في العـراق ان يكون اكثر جدية في بـصفته ا
ـنــهـار وقــيـادة ــتــردي وا انــقـاذ الــعـراق مـن الـوضع الــســيـاسي ا
ـتظـاهرين  وعـدم الـتعـويل على (نـتائج االنـتخـابات) فـفي ظل هذا ا
ـكن االصالح والـبـنـاء عـلى اسس الـنـظـام الـسـيـاسي الـفـاسـد ال 

كن تشكيل حكومة من دونها. احملاصصة التي ال 

احلــــقل". واقـع احلـــال يــــشــــيـــر إلى
ـفاوضـات اجلـاريـة خلف ضـبابـيـة ا
الـكـوالـيس بـ الـكـتل والـزعمـاء من
أجل كـسـب الـرهـانـات ومــا أكـثـرهـا!
وهـذه بـحـسب الـتـوقـعـات واخلـبرة
قــد ال تـخــرج عن مـبــدأ احملـاصــصـة
ـعـتـمَـد في سـابـقـاتـهـا. فـالـكلّ مـثل ا
الكلّ يسعى لتثبيت األقدام واإلبقاء
غـا عبر مـفهوم اإلقـطاعيات على ا
الــــتي تــــشــــكــــلت عــــلـى ضــــوئــــهـــا
احلكومات الـهشّة السـابقة. من هنا
ال نـعــتـقــد بـرؤيـة الــضـوء في األيـام
الـــقـــريــبـــة الــقـــوادم إن لم نـــقل في
األسـابـيع الـقـوادم. والـسـؤال يبـقى:
ماذا لـو لم تـتشـكل احلـكومـة بـسبب
ــطــامع ــطــالـب وتــنــوع ا تــشـــابك ا
واخـتالف الــرؤى. فـهل نــتـحـدث عن
سـيـناريـوهـات أخـرى مـازالت تُـطبخ
على نارٍ هادئـة في مطابخ العم سام
ودول اجلــوار وقـــيــادات عــســكــريــة
ســابــقــة مـــحــتــرمــة فـي أصــالــتــهــا
وانــتـمــائـهـا الــتـاريــخي الـعــسـكـري
ــشـهــود له بـالــوطـنــيـة واجلــنـديـة ا
احلـــقـــيـــقـــيــــة? في ضـــوء األحـــداث
الـســاخـنــة هـذه األيـام فــإنّ الـشـعب
تنوعة رجعيات الدينية ا ينادي وا
ــشــارب حتثّ ــذاهب وا األديــان وا
ـثـقـفـون يكـتـبـون والـسـيـاسـيون وا
يـتـحـركــون وكل اجلـهـود تـصبّ في
الــدعـوة لــتـشــكـيل حــكـومــة وطـنــيـة
"أبويـة" قويـة تسـاوي في العـدل ب
الناس وتكون قـادرة على وأد الفتنة
وإغالق ملفات الفـساد وشحذ الهمم
في عـودة اخلـدمــات اآلدمـيـة وإعـادة
ـؤســسـات الــنـظــر بــأسـلــوب عــمل ا
التربـوية والعـلميـة التي خرجت عن
اخلدمة وباتت في الصفوف األخيرة
ــــيًــــا. وفي ضــــوء اخملــــرجــــات عــــا
ـطـروحـة ال يـبـدو في الـسـيـاســيـة ا
األفـق مـــا يـــحــمـلُ صـــدقَ مـــا يُـــقــال
ويُـصــرَّحُ به ويُـكــتب عن حــسن نـيـة
الكـتل السـياسـية الـنافـذة وزعمـائها
بـــإصالح األخـــطـــاء وإعـــادة الـــروح
الـوطـنــيـة في حـكم الــبالد وتـسـيـيـر
عجلة االقتصـاد والصناعة والزراعة
ـا يـرضي الـله ـؤسـســات  وإدارة ا
ـغلوب. من دون واطن الـعراقي ا وا
شك هــنــاك مـزايــدات كـثــيــرة ولـغط
كـبيـر في صـفـوف العـامـة واخلـاصّة
إلى جانب مخـططات عديـدة تقودها
وتــديـرهــا دول أجـنـبــيـة وإقــلـيــمـيـة
وشخصيات لها وزنها على الساحة
الـوطـنـيـة مـن أجل الـدفع بـالـعـمـلـيـة
الــســيــاســيــة كلّ بــحــسب وجــهـات

نـظـره ومـصاحلـه. لكـنـنـا نـعـتـقد في
النهـاية أن سيـناريو غـير هذه التي
تـــنــــسج خــــيـــوطُــــهــــا في مــــطـــابخ
دبلـومـاسيـة وسـياسـية سـيـكون لـها
احلظ األوفـر. فمـا يـخـرج عن مـعامل
اجلـهـات االسـتــخـبـاراتـيـة هـو الـذي
يسـود في النـهـاية عـلى غيـره. وهذا
يـعـني أنّ مـجــمل األسـمـاء الـتي يـتم
تداولها لرئاسة احلكومة القادمة لن
تُكـتب لهـا حظـوظ كثـيرة لـتولّي هذا
ـنــصب الـذي ســيـكـون مـن نـصـيب ا
قـائـد وطنـيّ علـى األغلـب يحـمل في
ضــــمـــيـــره نــــوائب الـــشــــعب وآالمه
ـشروعة في ضوء احلراك ومطالبه ا
ــــدن اجلـــنــــوب والـــوسط األخــــيـــر 
والـشـمـال عـلى الـسـواء. فـمـا حـصل
وجـرى مـنذ  2013يـكـفي لالعـتـراف
بـــغـــضب الـــشــــعب واالســـتـــجـــابـــة
ـتـزايـدة العـتـصـامـاته وتـظـاهـراته ا
التي نأمل عـدم توقفهـا حتى حتقيق
صرَّح بها وبغيرها. طالب ا كافة ا
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من جـملـة مـا يـنادي به الـشـعب عـبر
مــا تــردّد أثــنـاء الــتــظــاهــرات لـيس
كــــثــــيـــرًا عــــلــــيه. فــــتــــاريخ الــــبالد
وحـضـارتُـهـا ومـا يـتمـتـع به الـعراق
مـن ثــــــروات وقــــــدرات بـــــــشــــــريــــــة
واقـتـصاديـة ومـائـيـة وطوبـوغـرافـيا
قلّ ما تتمتع به دول أخرى فاقته في
كـلّ شيء في الــســنـــوات الــعــقــيــمــة
األخيرة وكـلُّهـا دالئل وإشارات على
ـكــنـة بــعـد كــبـوة اجلـواد نــهـضــة 
القـاسيـة. ومـا الشـروط "األربعـينـية"
الـــــتي وقــــــفت صـــــدّا أمـــــام عـــــودة
شخصيات مشبوهة ومتهمة بإفساد
الـعـبـاد وخـيـانـة الـبالد سـوى نـتفٍ
من مـطــالب الـشـعب الـوطــنـيـة الـتي
يــنـبــغي الـعــودة إلـيــهـا إذا حــسـنت
الـنـوايـا وحـصل الـنـدم عـلى األفـعال
الـشـائـنـة الــتي اقـتـرفت بـحق شـعب
الــعـــراق كـــمـــا صـــرّح بـــهــا بـــعض
الـسـيـاسـيـ مـؤخـرًا. وإنْ تـكنْ هـذه
من الــصـراحـة واالعــتـراف بــالـذنب
ّــا يــنـبــغي حــدوثُه إذا فــهي جــزء 
أُريــد إصالح الـعـمــلـيــة الـسـيــاسـيـة
بـرمــتـهـا عـبـر إعــادة كـتـابـة دسـتـور
وطــــنيّ خـــالص بـــأيـــادي عـــراقـــيـــة
خــالـــصـــة وخــبـــراء مـــســتـــقـــلــ ال
تـستـهـويـهم سوى الـنـزعـة الوطـنـية
وال يــعـــلــو عـــلى تــفـــكــيـــرهم ســوى
مصـلـحة الـوطن ورفـاهة شـعـبه. أما
قراطيـة التي دخلت أبوابنا من الد
دون استعـداد كافٍ لهـا فهي لم تكن
ســـوى فـــقـــاعـــة أو لـــذرّ الـــرمـــاد في
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ــا مــعـــهــا هي االكــثـــر اســتــقــرارا ور
الفقيرة منها.

-االســـتـــثـــمـــار في اســـهـم الـــشـــركــات
عروفة ذات الربحية ـية ا الرصينةالعا

ستمرة والعالية  ا
ـالـيـة -االسـتــثـمـار في سـوق االوراق ا
ــيـــة عن طــرق بــنـــوك وشــركــات الــعـــا
عــراقـيــة مـشــتـركــة اهـلــيـة وحــكـومــيـة
ركزي والقوة ويكون الدعم من البـنك ا
ـالـية اجلـديـدة او تـهيئ وحـدة مـالـية ا
رابحات اخليالية من لذلك واستغالل ا

ذلك
-الـتـهـيئـة لالكـتـفـاء الذاتـي للـكـثـير من
ـنــتـجــات االسـاســيـة والــغـذائــيـة في ا

الداخل
-التـخصص في اكـثر من انـتاج مـحلي
لـغــرض الــتـصــديــر زراعي و صــنـاعي
ـوجودة ـواد االولـيـة ا اعـتـمـادا عـلى ا

وبشكل كبير في العراق
-الـدخول في صـناعـات مشـتركـة بكـافة
قــــطـــــاعــــات االنــــتـــــاج الــــداخـــــلي مع
الــصـنــاعــات فـي دول اجلــوار لــغـرض
التكـامل في االنتاج لـلمنطـقة الستغالل

االسواق القريبة
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ان مـا يـتـراكم مـن الـعـائـدات الــنـفـطـيـة
ذكورفي احللقة االولى خارج االتفاق ا
هـو مـبـالغ تراكـمـيـة كـبيـرة جـدا  تـهيئ

ا اكبر  ثل هكذا مشاريع ور
مـع ضـرورة احــداث نـقــلــة في مـا هــيـة
االنــســان الــعـراقـي وهي من اخلــطـواة

االولى واالساسية  عند البدء 
وعـليه يـجب ان تـكون تـرتـيبـات ادارية
في العمليه هذا من البداية الى النهاية

والتي هي اساس االستمرار....
ـرافـقة لـلـعراقـيـ يجب ان وان مـبدء ا
يكـون احد اهم الـشروط االدارية ....اي
مــــرافــــقـــة اي مــــجــــمــــوعــــة واي فـــرد
ـــســـتــويـــات من الـــبــدء ـــخـــتــلف ا و
ـبـاحـثـات االوليـة وتـكـون كـمـسـتمع بـا
ومــــراقب لـــغــــرض الـــتـــعــــلم واالطالع
والتـدريب على الـية الـتفـاوض في هذه
ـرحـلة والـقـيادة ...ونـالحظ هنـا انـها ا
سـتــكــون شـامــلـة ولــكـافــة احملـافــظـات
ـــســتـــويــات والـــتــنـــوعــات وبــكـــافــة ا
االقـتــصـاديــة وشــمـولــيــة وفي مـراحل
التنفيذ وكل حسب اخـتصاص العملية
فنية محاسبية ادارية تنفيذية خدمية  
ـسـتـويات ـخـتلف ا ارسـال الـبـعثـات 
لــقــيــادة الــعــمـلــيــة االداريــة والــفــنــيـة
ـراحل ولــغـرض عــمـلــيـة ـخــتـلـف ا و
تابعـة التنفـيذية والتطـويرية وقيادة ا

وكلة لها هام ا ا
حــيث ان هــذه الـتــجــربــة سـتــرفــد لــنـا

عــراقــيـة لــهــذا الــغــرض ومن الــقــطـاع
همة. اخلاص وتاهيلها لهذه ا

ثـانـيهـما- ابـقـاء مدة مـعـينـة لـلشـركات
االجنبية لغرض الـصيانة مع احتساب
الــتــخــصــيــصــات لــذلك مـن الــعــمــلــيـة
االنـــشــائــيــة.اي مـن الــتــخـــصــيــصــات

تعارف عليها من مبالغ التنفيذ ا
دة تتجاوز اخلمس سنوات  و

ومـة ارتفاع يتطـلب في كل االحوال د
وارد وتعدد مصـادرها من غير النفط ا
لرفد اخلزينة ,مع ان ذلك سيتحقق من
عـمــلـيــة الـبــنـاء االســاسي في احلــلـقـة

السابقة
ـتـراكـمة ـبـالـغ ا اال انـنـا نـقـتـرح ومن ا

خالل هذه الفتره
ـــشــاركــة - ان يــصـــار الى انـــشــاء اوا
ــنـظــومـة مــصــافي مـتــكــامـلــة خـارج
ــوازنـــة خالل وبــعــد الــعــراق ,لــرفــد ا
عملية االعمار,على ان جتهز  من اخلام
العـراقي لغرض الـتصـفية, وملحـقاتها
من البتروكيمياويات زباخلصوص في

االسواق ذات االستهالك الواسع
-الدخول في تاجير اراضي زراعية في

دد طويلة جدا . الدول االجنبية و
ـواد الغـذائـية وبـاخلـصوص  النـتـاج ا
لــــغــــرض اســـتــــقــــرار االمن الــــغـــذائي
الـعــراقي مـثل الـرز واحلـنـطـة والـسـكـر
ــنــتــجـــة لــلــزيــوت ـــواد الــزراعــيـــة ا ا
ــــا يـــزرع في الـــعـــراق مع بـــاالظـــافـــة 
يـاه لـبعض مالحـظـة موضـوع شـحـة ا
احملــاصــيل والــتي حتــتــاج له وبــشـكل
اسـتــثـنـائـي مـثل الــرز وقـصب الــسـكـر
والـلذان يـحـتاجـان الى عـشرة اضـعاف
ما يحتاجه النبات العادي على االقل
كن -الـتصـنـيع الداخـلي الخـر حلـقـة 
ــنــتـجــات الــزراعــيـة ان تــصــنع بـهــا ا
عدنية,وصوال الى العديد والنفطية وا
نتجات مع اضافـات قليله لغرض من ا
الــتـصـديـر وعـدم االسـتـيـراد واالكـتـفـاء

الذاتي
-الـدخـول في شـراكـة سـتـراتـيـجـيـة مع
ـواد الــدول او الـشـركـات الــتي تـنـتج ا
ــتـوفـرة في ـعـدنــيـة غــيـر ا االولـيــة وا
الــعـراق والـتي يــحـتـاجــهـا الـعـراق في
مـــخــتــلف عــمــلـــيــة الــبــنــاء واالدامــة..
واسـتـخـدام الـسـكـراب الـذي ينـتج مـنه
ـتبـقيات الـصنـاعية كمـيات هـائلة من ا
والـذي هـو مـرحلـة تـصـنيـعـيـة متـقـدمة

للحديد 
شـاركـة مع الدول -الـدخول في مـبـدء ا
ـواد والــشـركــات لالنـتــاج الـتــجـاري و
اكثـر تسويـقا وعـائدية,وهي ال تعد وال
حتـصى عـلى ان يـكـون اخـتـيـار الـدول
شاركة بها او التي يراد االستثمار اوا

فـي كل سنـة ومنذ  4سـنوات تـلـعب (الكـهربـاء) في فصل الـصيف
وبــاالخص في الــبــصـرة دورا خلــلق وعي لــدى االهــالي بــضـرورة
ظـاهرات الـيومـية ـطالـبة بـأبسط احلـقوق مـن خالل ا االحـتجـاج وا
التي غالبا ما تتوسع لتشمل محافظات اجلنوب والوسط لتمتد الى

العاصمة بغداد.
وعـلى الرغم من اهميـة توفير اخلـدمات الضروريـة من ماء وكهرباء
واخلـدمــات الـبـلــديـة والـرعــايـة والـصــحـيــة الـتي تـعــد من واجـبـات
ـركـزيــة ويـجب ان تـصــد لـهـا في ووظـائـف احلـكـومــات احملـلـيــة وا
الـية اال ان احلكومة  تـتعامل دائما  مع ـوازنات التخصـيصات ا ا
اخلـدمــات بـبــرود واهـمـال وال تــولي اهـتــمـامـا الـى مـعـانــاة الـنـاس
واحـتياجاتـهم وهذا ما يولـد الغضب والكـراهية لدى الـشعب وينفذ
ـظـاهـرات واالحـتـجـاجات الـصـبـر فـيـعبـر الـنـاس عن مـطـالـيـبهـم با
وحتـاول احلـكـومــة احـيـانـا الـتـصـرف بـاالمــبـاالة مـعـتـمـدة عـلى مـا
ــطـاولــة والسـتــمـرار في ظل ــتـظــاهـرين من مــلل وعـدم ا يــصـيب ا
حتـسن اجلو وانـخفـاض درجات احلـرارة وزيادة في تـزويد الـناس
بـالـكهـرباء كـأن احلـكومـة تـقول لـنـفسـهـا (دعهم يـتـظاهـرون ونحن
نـبقى نتفرج عليهم) من دون ان نكلف انـفسنا حتقيق مطاليبهم وال
نــخـسـر اال ان نــقـول (الــتـظــاهـر الـســلـمي حـق دسـتـوري) ونــطـلق
(الـوعود الـكاذبة) وشـيئا فـشيـئا تهـدأ النفـوس ويبـقى الوضع على

تضرر (اللجوء الى الشارع للتظاهر) ما هو عليه وعلى ا
ظـاهرات وايجـاد قيادة تـنسـيقيـة لالحتـجاجات حـالة عـدم تطويـر ا
ـظــاهـرات اشـبه بـالــتـمـرين الــريـاضي وعـدم خـوض جـعــلت هـذه ا
ـبـاراة او اللـعب اجلدي الـذي يـفضي الى الـنـتائج احملـددة قد ال ا
ـنـطق- بـإن اغلب يـعـلم بـعض الـسـاسة  –وهم دائـمـا يـتـجاهـلـون ا
الـثورات لـلشعـوب قد بـدأت في مظـاهرة واحـتجاجـات وانتـفاضات

تكاملة! محدودة لتصل الى الثورة ا
wÝUOÝ l{Ë

ـكن ان نحـصر الوضع الـسياسي واالقـتصادي واالجـتماعي وال 
ــشــكــلـة ــتــردي والـذي يــســيــر مع مــرور الــوقت نــحـو األســوأ  ا
الـكـهـربـاء! فالـنـاس لـديـهـا ازمـات في اكـثر مـنـاحي احلـيـاة فـهـناك
مـشـكـلـة (الـبـطــالـة) وهي قـد تـزامـنت في هـذا الـوقت مع الـكـهـربـاء
طلب من اجلـماهيـر فأوعد وحـاول رئيس الـوزراء ان يسحب هـذا ا
بـتـوفــيـر فـرص عـمل لـعـدد من الــعـاطـلـ في الـبـصـرة (10) االف
درجـة وظـيفـيـة وفي ذي قار (7) االف درجـة وظـيـفيـة! وال نـعلم اذا
كـانت هـذه الدرجـات الوظـيـفيـة موجـودة ومـحصـورة الى (االحزاب
ـسـؤولــ في الـدولـة او ألغــراض الـفـسـاد  –الــرشـوة او حــصـة ا
ـوقف ــنــسـوبــيـة) و اطـالقـهــا بـعــد ان اصــبح ا واحملــسـوبــيـة وا
مـحـرجـا في احملـافظـات اجلـنـوبـية? او هي فـرضـهـا رئـيس الوزراء
كـحل وتـخـدير مـؤقت المـتـصاص الـغـضب من الـشارع الـبـصري?
ـظـاهرات ضـد الـنـظام في الـبـصـرة ومنـهـا ايـضـا تنـطـلق شـرارة ا
دن ركزيـة واحمللية ألن البصرة من اغنى ا الـسياسي واحلكومة ا
لـيس في العراق بل في الـعالم ويكفي انـها تصدر 3 مـالي برميل
يـوميا ولو  تطبيـق وتسليم البترودوالر لـلبصرة لكانت من اجمل
دن ولتحققت الرفاهيـة للشعب البصري هذا اجلفاء من وافـضل ا
سؤول الـذين يتنعمـون بكل ملذات احلـياة هم وعوائلهم من قـبل ا
ــتـــمــثــلــة اخلــيــرات الـــتي تــأتـي من الــبــصـــرة جــعــلت االهـــالي وا
تظـاهرين يفقـدون صوابهم لـتكون سـلوكيات الـبعض عنـيفة وقد بـا
ؤوسسـات العامة تـظاهرين وهـي استهـداف ا تـسيء الى اهداف ا
ـا قد يـفقد ارسـة احلرق  وكـذلك مقـرات االحزاب الـسيـاسيـة و

الـعــيـون ردّا عـلى سـلـبــيـات الـنـظـام
ـؤسف اسـتـغالل هذه الـبائـد. ومن ا
قراطية من قبل أحزاب السلطة الد
وحتــــوُّل مــــؤســـســــات الــــدولـــة إلى
إقـطــاعـيـات تـخـدم مــصـاحلـهـا وإلى
جمـاعـات تذرّعت بـقـربهـا من مراجع
ـا ديـنـيـة فـغـرفتْ مـا اسـتـطـاعت و
طـالت أيـاديـهــا ومـا تـزال تـفـعل ذلك
بـإنهـاك مـيزانـيـة الدولـة الـتي جلأت
لالســـتــجـــداء واالســتـــدانــة من دول
ومـؤســسـات دولـيــة من أجل إرضـاء
هــذه األحــزاب أو تـــلك اجلــمــاعــات.
ـذهب فـالـتـسـتّـر بـجـلـبـاب الـدين وا
كانت ومـا تزال مـن النـوائب الكـبرى
ـواطن وأفـسـدت الـتي أثـقـلـت عـقل ا
ـتدهور. ضمـيرَه وجـرحت نسـيجَه ا
ـــذهـب اقــتـــرفت فـــبـــاسم الـــدّين وا
خـــطــايــا كــبــيـــرة وحــصــلت جــرائم
خــطـيــرة وهُــتـكـت أعـراض وحــقـوق
ـتـلـكـات مـكـونـات وأطـيـاف عُدت و
مـواطــنـ من الـدرجـة الــثـانـيـة ومـا
بعدها بل  استباحة وطن بكامله!
قصـارى احلديث هـناك شـبه إجماع
أن احلكومـة القادمة لـن تتشكّل وفق
إطـار الــتـخـنــدق الـديـنيّ والــطـائـفي
ـذهـبي. فـهـذا سـيـجـعـلـهـا أسـيرة وا
ـرتبطة األحزاب ومصـالح اجلهات ا
بـها إقـلـيـميًـا ودولـيًـا ما سـيـحدّ من
ـطلوب من أجل إصالح ما حتركها ا
ـتعاقـبة الفـاشلة دمّرته احلكـومات ا

منذ الغزو األمريكي. 
حتى حكومة التـكنوقراط التي نادت
بـهـا جـهات سـيـاسـيـة أو مـرجـعـيات
علـمية وديـنية وثـقافـية ووطنـية قد
 اســـــتــــــغاللُـــــهــــــا وفق الــــــنـــــهج
التحـاصصي في احلكـومة السـابقة.
وهـــذا مـــا يــســـتـــدعي الـــعــزوف عن
اخــتـــيــار رأس احلــكــومــة الــقــادمــة
وأعـــضـــائــهـــا من صـــفـــوف أحــزاب
الــســلــطــة احلــاكــمــة. هــذا إذا أُريــد
للعملية السـياسية أن تتحدث وجتد
طـريـقـهـا إلـى قـلب الـشـعب وضـمـيـر
ــــواصــــفــــات الــــشــــراكـــة الــــوطن 
ــكــونـات احلــقــيــقــيــة بــ جــمــيع ا
واألطــــيــــاف مـن دون تــــمــــيــــيــــز أو
اسـتـخـفـاف أو اسـتـئـثـار بـالـسـلـطة.
فالـوطن لـيس احلكـومـة. احلكـومات
تــتــبـدّل وتــتــغـيّــر لــكن الــوطن بـاقٍ
واإلنـسـان حاضـر واألمل قـائم حـتى
حتــقــيق األحالم الــورديــة الــتي هي
مـن حق كـلّ إنـــســــان ومـن حــــقــــنـــا
. فـماذا لو تغيّـر السيناريو كعراقي
وخاب أملُ الـغـرماء وانـتصـر صوت

تعالي? الغضب ا


