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تتكاثر التساؤالت عـن إدارة ازمة احلكم في العراق منذ عام 2003
ها في تدحرج كرة الثلج بالهروب نحو االمام دون  تتمثل ابرز معا
حلول نهائيـة حاكمة فانتـهت السياسات العـامة للدولة الى تضارب
وذج ـوذجـا فـريـدا من نوعه فـي تفـسـيـر  مصـالح حـزبـيـة خلـقت 

قراطية التوافقية عرف بـ(مفاسد احملاصصة) . الد
هـذا الـكالم سـبق وان طــرح مـنـذ أعـوام مع بـدايــة كـتـابـة الـدسـتـور
ا في هذا الـعمود او على وسـائل إعالمية أخرى ماذا العراقي ر
كـانت الـنــتـيـجــة ?? اجلـواب الـوحـيــد ان ثـمن الـتــغـيـر نــحـو احلـريـة
االجــتـمــاعــيــة والـعــدالــة االنــتـقــالــيــة بـحــاجــة الى هــذا الــطـراز من
عـارضة التـفـاهمـات احلزبـيـة التي طـبـقت اتفـاق لـندن بـ أحـزاب ا
وافقة أمريـكية على ما يـوصف اليوم من البعض بـالنفوذ اإليراني
من خالل أحـزاب عـراقــيـة مـعـروفــة وكـان الـدكـتـور احــمـد اجلـلـبي
مول ؤتمـر الوطني العراقي ا عراب هذا االتفاق حينـما فتح مكتب ا
من قانون حترير العراق الذي اقره الكونغرس األمريكي في طهران
شروع وافقـة السـيد اخلـامنئـي !! وكانت االنتـباهـة األولى لهـذا ا
رجـعيـة الدينـية العـليا الذي يسـتهدف الـعراق في خـطب واحاديث ا
ــتـحـدة وتـكـرر ذات ـثل األ ا السـيـمـا مع ســيـرجـيـو دي مــلـيـو 
ـعـاصر في الـلـقاء االنتـبـاهة في مـفـصل خـطيـر من تـاريخ الـعراق ا
تـحدة مع سيـد احلوزة الدينـية بنـموذجها ثـلة األ ا األخير مع 
االبوي  جلميع العراقي   في ((رفض التدخل االجنبي في الشأن
العـراقي واتـخاذ الـبـلـد ساحـة لـتصـفـية احلـسـاب ب بـعض الـقوى
الدولية واإلقـليمـية)). فما الـفارق ب احـاديث االمس وحديث اليوم
مـكن اإلجـابة عـلى هذا وكالهمـا له مـنهج واحـد ثابت??  يـبـدو من ا

السؤال في االتي:
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أوال : لـعـبـة األ  كـانت  ومــا زالت وسـتـبـقى مـنــهـجـا يـتـجـدد في
السـيـاسات اخلـارجـيـة للـدول  اإلقـليـمـيـة اجملاورة لـلـعراق والـدولـية
طلوب التي لها مصالح  كبرى في الشرق األوسط  واعتقد  ليس ا
 ان ال يـكـون الـعـراق جــزءا فـعـاال في الـسـيــاسـات الـدولـيـة  بل ان
فـقودة يوظف الـظـروف الدولـيـة  لصـالح الهـويـة الوطـنـية الـواحـدة ا
طيلة عـقد ونصف مضت  وهـناك  من يسعى ان يـلعب العراق دور
وازن) اإلقـليمي لـتضـارب مصـالح  دوليـة معـروفة  وهـذا يعـتمد (ا
عــلى حـســابــات غــيـر عــراقــيــة  وال تـصـب بـالــضــرورة في  خــانـة
مصـاحله الـوطنـيـة  وحتويـله الى مـناصـرة طـرف على طـرف اخر 
امـام ـغــلـوب  جتــعل كــيـان الــدولـة الــهش  في مـعــادلــة الـغــالب وا
ـصـلـحـة اسـتـحـقــاقـات  كـبـرى ال مـنــاص اخلـروج مـنـهـا  بــاجتـاه ا
الـوطــنــيــة  لـكن هــذا الــتــحـلــيل في حــســابـات اجــنــدات األحـزاب
ـواجهات الـتي حصـلت مع اإلرهاب الـداعشي  جتعل ومعطـيات  ا
بـوصـلـة الـسـيـاسـة الـعـراقـيـة  تـأخـذ اجتـاهـات  دون أخـرى  فـيـمـا
ـرجعـية الديـنية من تاريخ العـراق القريـب والبعـيد يؤكـد ان حتذير ا
ـصلحـة الوطنـية على ـا  يقدم ا لعبـة أ جديدة في عـراق اليوم  ا
اية حلول أخرى وان كانت هناك افضليات  حتمية في عراق الغد .
ثـانـيـا : مـعـضـلـة مـفــاسـد احملـاصـصـة  أدخـلت الـعـراق في دوامـة
ــوذج انـتــقـائي تـبــادل األدوار فـانــتـهـت الـعــدالـة االنــتـقــالـيــة الى 
وحتـولت أمــوال الـعـراق فـي بـحـر ريع الــنـفط الــهـادر الى  مــفـسـدة
جتويع الـشـعب  وشيـوع االمـية  واجلـهل والـفقـر وانـحدار مـسـتوى
ـقـارنـة بـ حقـبـة حـكم واخـرى  فـيـما اخلـدمات  ولـست بـصـدد ا
واطن الـعراقي لم يـحصل عـلى ابسط احلـقوق واقع األمور يـظهـر ا
ـا اصفه بـ وذج  التي نص عـليـها الـدستـور وانتـهى الى  ظهـور 
(جمهور حواسم  االنـتخابات) كشـريحة مجـتمعية طـفيلية مـستفيدة
مـفــاسـد األحـزاب  ولـالسف هـنــاك الـكـثــيـر من الــنـخب اإلعـالمـيـة
ثقفة انزلقت الى هذه الشريحة ألغراض مادية بحتة ية وا واألكاد
بعناوين  ايدولـوجية  شتى  تتـرجم  لذة السلـطة بعناوين مـختلفة 
ـرجوة لإلصالح في كل  تظاهرات او وهي من قام بتغيـير النتائج ا
ـوذج مــفـاســد احملـاصـصــة وتـشـابك اعـتـصــامـات  الى تــرسـيخ 
ـتظاهـرين يرفعـون شعار ( مصالح األحـزاب بالشـكل الذي  جعل ا

نريد  وطن)!!
السؤال الثالث: ما احللول الفضلى في إدارة االزمة احلالية ??

لست بصدد نصح احلكومة او مجلس النواب او القضاء كسلطات
ـا ســبق وان طـرح من أفـكـار دسـتـوريـة الن أي مــنـهـا لم يـســتـمع 
إلصالح أخطاء الـتأسيس لـلدولة الـعراقيـة اجلديدة مـا بعد ?2003
ـا يطـرح لـصالـح مسـتـقبل كـن ان تسـتـمع  وال اعتـقـد انـها الـيـوم 
ـقبـلة لـكن الـواجب الشـرعي واإلنـساني نـاهيك األجيـال العـراقـية ا

عن الوطني يتطلب القول:
ـوذجـ  األول ما يـعرف بـالـلعـبة  أوال : في إدارة االزمات هـناك 
الـصـفريـة  وتـقـوم عـلى  طـرح وتـنـفـيـذ حـلـول إلنـهـاء االزمـة  وقدم
بكرة ان واالنتخـابات ا الدستور العـراقي هذه احللول في حل الـبر
 وهــذا الـنــمــوذج رفض من الــطــبــقــة الـســيــاســيــة  وروج له وعـاظ
السالطـ اجلـدد بشـتى أنـواع التـحـليالت وقـدمت له األحـزاب عدة
خطب  وبيانات  تفترض ان مـثل هذا احلل سيدخل العرق في نفق
العقم السيـاسي الختيار شخـصية بديـلة لرئيس احلكـومة  فيما لم
وضوع في إعادة تكوين  الدولة من خالل اصالحيات يذكر اصل ا
رجعية الدينية العليا حتى ( جذرية  تكررت الدعوة لها في خطب ا

بح صوتها ) !!
WOÝUOÝ WI³Þ

لذلك اعتمـدت الطبقة الـسياسيـة النموذج الـثاني في اللعـبة العددية
ألسبـاب تتـعلق بـطبـيعـة مـفاسـد احملاصـصة وارتـباطـاتهـا اإلقلـيمـية
ـثـلة ـرجـعـيـة مع  والـدوليـة وهي مـثـار تـشـخـيص دقـيق في لـقاء ا
تـحـدة اجلـديـد كمـا سـبق وان شـخـصته فـي لقـاءات سـابـقة األ ا

خالل عامي  2003 و2004.
تحدة انها ثلة األ ا مشكلة احللول التي طرحت اليوم حتى من 
تطـرح مسـاومـات ب الـطـبقـة السـيـاسيـة وبـالتـالي ب ارتـبـاطاتـها
اإلقلـيـميـة والدولـيـة وعلـيه فـان صيـاغـة أي قانـون لالنـتخـابات دون
حـضـور اإلرادة الوطـنـيـة في تـوحـيـد الـهـويـة الـعـراقـيـة علـى أساس
واطنـة كعـقد اجتـماعي لن تـنه وقائع مـفاسد احملـاصصـة وسيتم ا
استـبداله بـنمـوذج جديد سـرعان مـا يظـهر رفـضه من قبل الـشعب
تظاهر اليوم على هذه الطبـقة السياسية. لعل افضل احللول ليس ا
في إعــادة انـتــاج الــطـبــقــة الــسـيــاســيـة بل  إعــادة تــمــثـيــلــهـا  وفق
استـحقاقـات شعـبيـة  معـروفة في حتـليل الـعالقات االجـتمـاعية  مع
األحــزاب  ويــتــمــثـل ذلك في تــعــديـل قــانــون األحــزاب  مع قــانــون
االنـتـخـابــات   بـإلـغـاء مــواصـفـات األحـزاب ذات الــصـفـة الـواحـدة
وحتديد  الهوية  الوطنـية  الواجبة دستوريا  كـعقد اجتماعي  صفة
شـاركة في العـمليـة السياسـية وعلى أساسيـة  لتأسـيس األحزاب ا
ـثل اجملـلس التـأسـيـسي ألي حـزب يـرغب دخول ابسط تـقـديـر ان 
كن االنتخـابات عـشرة مـحافظـات عراقـية عنـدها وعـندهـا فقط   
ان نــتــكــلم  عن عــراق واحـــد  وطن اجلــمــيع   ونــرد  عــلى ســؤال

تظاهرين (نريد وطن)   
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مُـسَّيْرة على بـعض القنوات الـفضائية
ـتــابـعــة االعالمـيـة الــتي نـشــطتْ في ا
لـتلك التظاهـرات ميدانياً  كلُّ ذلك كان
 يـجري في مشهـد ظلَّ الترقّب والهدوء
ـفـتوح ـوقف فـيه وا احلـذر هـو سـيد ا

على كل االحتماالت .
راقـب وبعض فـقد تـوقَّع الكثـير من ا
هدي) أحـزاب السـلطة أن يـقوم (عبـد ا
ـا لـوَّحَ بـهــا في أكـثـر من بــخـطـوة طــا
مــنـاســبـة وهـي إخـراج إســتـقــالـته من
جـيـبهِ ورمـيـها بـوجه الـكـتل واالحزاب
الـــتي جــاءتْ به الـى رئــاســة الــوزراء
خــاصـة ً بــعـد إشــتـداد الــضـغط عــلـيه
ـــواجــهـــة حــشــود وبـــقــائه وحـــيــداً 
ـنتـفضـ وكنتُ أتـوقّعُ شخـصياً  أن ا
ــهـدي) عــلى تـلك يُــقـدمَ ( عــادل عـبــد ا
اخلـطـوة في خـطـابـهِ األوّل الـذي ألـقاهُ
ـواجـهــات الـدمـويـة بـ بــعـد إنـدالع ا
وكنتُ سـلحـة  ـتـظاهـرين والقـوات ا ا
أظـنُ أنه رُبَّما يريدُ أنْ يـحفظَ بعض ما
بــقـي لهُ مِن مــاء وجــهه كي يــرجع الى
إســتــقـالله الــســيــاسي الــذي رَوّجَ له 
ويــــعـــود الى عــــزلـــته الــــســـيــــاســـيـــة
توارين الـشخصـية كآخـر السيـاس ا
خــلف الـكـوالـيس مـن عـجـائـز اجملـلس
االسـالمي االعــلى أمـــثــال جالل الــدين
الـصـغـيـر وهـمام حـمـودي وبـاقـر جـبر

صوالغ ..
وحــتى بــعض الــكـتـل واألحـزاب داخل
ـان والـتي كانت تـسـعى لـلـضغط الـبـر
هـدي وتعـلن صراحةً عـلى عادل عـبد ا
بــضـرورة إســتـجــوابهِ ومن ثم الــعـمل
إلقـالـتهِ والبـحث عن بـديل بسـبب فشل
بـــرنــامـــجهِ احلـــكــومـي وتــلـــكــؤ إدائهِ
الـسـياسـي خاصـة ً وإنـها كـانت تـعمل
مـن أجل ذلك تـزامـنـاً مـع مـرور الـسـنـة
ـهدي ) االولى مـن عمـر حكـومة (عـبد ا
ــانــيــة الــكــبــيــرة ...هــذه الــكــتل الــبــر
ـــؤثــرة قــد الذت بـــالــســكـــوت عــمَّــا وا
يـجـري وبَـدَتْ وكـأنـهـا تـقف وراء عـبد
ــهــدي وتــدافع عن بــقــائهِ عــلى رأس ا
الــسـلــطـة الــتــنـفــيـذيــة إلخـراجــهـا من
ـوقف الـصـعـب الـذي وجـدتْ نـفـسَـها ا
ـشــهـد الـدمـوي آخـذاً فــيه وهي تـرى ا
ـد بــذلك بــالـــتــأزم واإلحــتــدام لــتـــجــسـَّ
ـاذج الـنفـاق الـسـياسي ـوذجـاً من 
وإعـالء لروح االنـتـهازيـة والـلـعب على

علقة .   احلبال ا
ــهـدي) خـيَّبَ كـل الـظـنـون ( عـبـد ا لــكنَّ
وضَــرَبَ كــافــة الــتــوقــعــات وأعــلنَ أنهُ
يــتـحـمّلُ مـســؤولـيـة مـا يــحـدث  لـكـنهُ
قابل ألقى بالالئـمة على احلكومات بـا
السابقة وحَمَّلها مسؤولية  التراكمات
ـوجودة في الدولة والـتركات الثـقلية ا
ـشاكل ا فـيهـا األزمات وا واجملـتـمع 
ستفحلة والتي  بسببها االقـتصادية ا

إندلعتْ شرارة التظاهرات .
وبـــذلك نـــعـــود لـــنـــدخل الـى الـــدوائــر
ـــغــلـــقــة الـــتي أحــكـــمتْ الـــعــمـــلــيــة ا
الـسياسية حـلقاتها عـلى نفسها طوال
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° W —Uſ WMOHÝË ÆÆÆ —u

فــهل سـيــكـون اإلعــتـراف  بـالــطـبــيـعـة
الـتراكـميـة للـمشـاكل الثـقيـلة واالزمات
ــسـتــفـحــلـة الــتي ورثـهــا عـادل عــبـد ا
ـهدي من احلـكومـات السـابقـة إيذاناً ا
بـالـشروع والـبدء بـحلـحـلة تـلك التـركة
الـثـقيـلـة  وتفـتـيت صخـورهـا اجلبـلـية
الــصـــمــاء? وهل ســيــكــون عــادل عــبــد
ـهمـات الصعـبة والـقائد ـهدي رجل ا ا
رحـلة احلـساسة - ـناسب في هـذه ا ا
كـــمـــا وصــفـــهـــا هـــو - خــاصـــة ً وإنه
أعـــتــرف بــخــطـــابهِ األوّل الــذي أعــقب
ــواجــهـات الــدمــويـة بــأنه (ال تــوجـدُ ا

حلول سحرية لتحقيق االحالم ).  
إذن مَـنْ يـرفعُ هـذه األثـقـال والـصـخـور
ُــتــكــلّــســة من ســفــيــنــة احلــكــومـات ا
ـتـعاقـبة والـغارقـة في بحـار الفـساد ا
والــبــطــالــة والــفــقــر واحملــاصــصــة
والـتلكؤ والفـشل واإلحباط واليأس
وإجـتـرار األخــطـاء وتـوقّف واإلدعــاء 
ــشــاريع وتـدني اخلــدمــات الـعــامـة ا

ـعـتقـل . فـهل يُـعقل أن ـصـاب وا وا
رئـــــيس الــــوزراء يَـــــدعّي اإلســـــتــــقالل
ـتـلـك هـذه الـقـوة الـقـاتـلة الـسـيـاسي 
الـتي يوجـهَّهـا إلى صدور أبـناء شـعبهِ
ـانيـة كـبيـرة تسـاندُهُ وهـو بال كـتلـة بر
وتـدافعُ عَنهُ وعن خطتهِ الـدموية إلنقاذ
حــكــومــتـه من الــســقــوط حتت تــأثــيــر
اإلنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة ? خـاصـةً وإنـنـا
نـعـرف أنه لم يكن مـحـسوبـاً عـلى كتـلة
أو حـزب سياسي مُشارك في إنتخابات
عــــام 2018 فــــلــــقـــد إعــــتــــزل الـــعــــمل
الـسـيـاسي بعـد اإلنـشقـاق الـذي حصل
فـي اجملــلس االسالمي االعــلى وتــفــرَّق
خـط قـــيـــادتهِ األوّل  وحــــتى عـــنـــدمـــا
َّ تــرشّح إسـمه لـرئــاسـة الـوزراء فـقـد 
ُهُ عــلى أنَّهُ ســيــاسي مــســتـقل ! تــقــد
لـــنــتـــســاءل إذن مَنْ يـــقف وراء رئــيس
سلحة الـوزراء والقائد الـعام للقـوات ا
لـــيــدفـــعهُ الى ذلـك الــتـــصــرف األهــوج
ـــعــاجلــة الـــدمــويـــة لــلــتـــظــاهــرات وا

الشعبية العفوية ?
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وبــعــد ذلك بـدأ الــســيـد الــقــائـد الــعـام
ـسـلـحـة بـالـتـخـبط في إدائهِ لـلــقـوات ا
ُـرتَــبِك من أسـاسهِ  وبـدا الــسـيـاسي ا
وهـو يـحـاولُ الـتـنـصّل من مـسـوؤلـيـتهِ
ُــبــاشــرة عــمَّـا حَــدَثَ وإبــعــاد تــهــمـة ا
إســــتـــخـــدام الــــقـــوة الــــقـــاتــــلـــة ضـــد
ـتـظـاهـرين وكـأنهُ يـتـرنح حتـت وطأة ا
ضـربـة احلجـر التي تـلـقّاهـا على رأسهِ
نتفض وهنا في من اولـئك الفتيان ا
هــذه الــنــقــطــة بــالــذات مــا عــادَ (عــبـد
ـهـدي) يعـرفُ كيـفَ يخـرجُ من ورطتهِ ا
ومـحـنته الـسيـاسـية الـكبـيرة في إدارة
تفـاقمة  فـبعد أيـام عديدة من االزمـة ا
إســــتـــخـــدام الــــقـــوة الــــقـــاتــــلـــة ضـــد
الـــتــظــاهـــرات الــســلـــمــيـــة في بــغــداد
ومـحافظات الـوسط واجلنوب وإرتفاع
ـعتـقل أعـداد الضـحايـا واجلرحى وا
بــدأ رئــيـس الــوزراء يــتــحــدّثُ بــأنهُ لم
يُـــصـــدرْ األوامـــر بـــإطالق الـــنـــارعـــلى
الـضحـايا  بل إدعّى أنَّ هُـناكَ مُـندسّ
وقـنَّاص مجهول هُم مَْن قاموا بقتل
ُسَّلحة في ـتظاهرين وأفراد القوات ا ا
وقتٍ واحــد  وهـنــا بـدا الــقـائــد الـعـام
ـســلـحـة وكـأنـهُ يـتـحـدث عن لــلـقـوات ا
وعـناصر أشـباح وكـائنـات غيـر مرئـية
مـسلحـة نزلتْ من الفـضاء إلى ساحات
ــــواجــــهــــة وقـــامـتْ بــــإطالق الــــنـــار ا
ـــفـــرطـــة ضـــد واســـتـــخــــدام الـــقـــوة ا
ـسـلـحـة ـتـظـاهـرين وأفـراد الـقـوات ا ا

معاً !!
أيُّ مَــشــهَــدٍ مُــعّــقــدٍ وشـائـكٍ ومُــلـتــبسٍ
تـعيش فيه حكومة السياسي اخملضرم
هدي وهي لم تـكملْ عـامها عـادل عبـد ا

االول في سدة احلُكم ?
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ـشـهـد في شوارع وفـي إثنـاء إحـتدام ا
بــــغــــداد واحملـــــافــــظــــات والــــصــــخب
والــــضـــــجــــيج الـــــنــــاجت عن أصــــوات
الـهـتـافـات الـهادرة ولـعـلـعـة الـرصاص
ـنـطـلق نـحـو تـلك اجلـموع احلـكـومي ا
ــنـتــفــضـة صــمـتـت الـكــتل واالحـزاب ا
ــشــتــركــة في تــشــكــيل الــســيــاســيــة ا
احلـــكــومــة وفــضّـــلتْ اإلخــتــفــاء وراء
ـهــدي وظـلتْ شــخــصـيــة عـادل عــبــد ا
ـكنُ أنْ يُـســفَـرَ عَـنهُ ذلك تــتـرقّبُ عـمَّــا 

ُحتدم. َشْهَد ا ا
وفـي ظل ذلك الـسكـوت وعـدم الـتـعـليق
بـــأي كـــلــــمـــة من قـــبل أحـــزاب وقـــوى
الــسـلـطـة عـلى مــا يـجـري ويـدور بـقيَ
هدي بصالحيتهِ ومناصبهِ عـادل عبد ا
الــعــامـة مــاضـيــاً في حــلّهِ الــعـســكـري
َّـا شَـعَرَ أن ذلك ال بـطـابـعه الـدمـوي  و
ـنـدلـعــة فـلـجـأَ الى  حلٍّ يــحلُّ األزمـة ا
وقــتي يـتـمـثّلُ بـفــرض حـظـر الـتـجـوال
وقـطع خدمـة االنتـرنيت وحـجب مواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي وقـد تـزامن ذلك
بـقيام عناصـر مسلحة مجـهولة الهوية
بــــإقــــتــــحـــــام وتــــخــــريب واالعــــتــــداء
وإســتــخـدام الــعـنـف ووصل األمـر الى
حـد إطالق الصـواريخ بـواسطـة طائرة

واآلن بـــعــــد أن ضُـــرِبَ رأس الـــنـــظـــام
الــسـيـاسي الــعـراقي بـحـجــر الـشـبـاب
ـــنــــتـــفض فـي تـــظـــاهـــرات االول من ا
تـشـرين االول عام  2019الـتي إنبـثقتْ
في ســاحــة الـتــحـريــر بـبــغـداد وأمــتـد
تـــأثـــيــرهـــا الى مـــحــافـــظـــات الــوسط

واجلنوب.
- مــاذا عـلـى الـشــعب بـكــافــة طـبــقـاته
وشــــرائــــحه وفــــئــــاته ومــــنــــظـــمــــاته
وقبل اجلـماهيرية اجملتمعية أن يفعل 
ذلك مـــاذا عــلى  الــقــوى الــســيــاســيــة

ؤثرة أن تفعل ? الفاعلة وا
- هـل ســــتــــبــــقـى الــــكــــتل واالحــــزاب
ــتـفـرج عــلى مـا ـوقع ا الــسـيــاسـيــة 
يــجــري ويــدور مــثـلــمــا تــركــوا إولـئك
الـفتـية والـشباب يـواجهـون الرصاص
احلـي بـصـدورهم الـعـاريـة أو يـكـونـوا
أهــدافــاً مـــكــشــوفــة لــلــقــنــاصــ وهم
يُــســددّون رصـاصــتـهـم نـحــو مـواضع
الــرأس والـقـلـب في االجـسـاد الــغـضـة
وهل ســتـبــقى اجلــمـاهــيـر الــنـحــيــلـة 
نتفضة بإنتظار ما يجود الـغاضبة وا
بـه زعـمــاء  أحـزاب الــسـلــطـة ورؤسـاء
الـــكــتل الـــســيـــاســيـــة من أفـــكــار وهم
يــعــيـدون إنــتـاج أنــفــسـهم ونــظــامـهم
الـسـيـاسي بـنسخ مـتـجـددة دائـماً رغم
شــعـورهم احلـقــيـقي بـفــشل الـعــمـلـيـة
الــسـيــاسـيــة في تـقــد مـشــروع بـنـاء
الــدولــة الــعــراقــيــة احلــديــثــة .. دولــة
ـواطـن الـعـراقي ــؤسـســات ودولـة ا ا

ظلوم  . الصابر وا
لـقد إنـتهتْ العـملـية السـياسـية الى ما
إنـتهتْ اليـه من أزمات متـكررة ومُعادة
 وكلُّ أزمـةٍ تتولّـد في داخلهـا وتتخّلق
فـي رحـمــهــا أزمــة اخــرى  حـتـى بـات
الـنـظـام الـسـيـاسي يـجيء مـأزوماً الى
مـجلس النواب  مع كل دورة إنـتخابية
مـن قــمــة رأسِهِ حــتـى أخــمص قــدمــيِهِ

تحركة . التي تغوص في الرمال ا
لــكنَّ أزمــة األخــيــرة لــلــحــكــومـة الــتي
هدي وهي تواجهُ يـرأسها عادل عـبد ا
ـتـظـاهرين الـعُـزَّل بالـقـوة الـقاتـلـة قد ا
حَـكَمَتْ على نفسـها بالفشل الذريع في
الــتــعــامل مع واحــدة من تــلك األزمـات
الـتي تعاني منـها الدولة ومـؤسساتها
بــــعـــد أن لــــطـــخّـتْ أيـــديــــهـــا بــــدمـــاء

تظاهرين االبرياء. ا
عاجلة العسكرية بطابعها إن طـريقة ا
الــدمـوي لـتـظـاهـرات االول من تـشـرين
االول  2019ال تــلــيقُ بــرجـل ســيــاسـة
ـهـدي بـكل مُـخــضـرم مـثل عـادل عـبـد ا
ُتـعددة تـقـلبـاتهِ الـفكـريـة وإنتـمـاءآتِهِ ا
ـمـتـدة عـلى طـول سـنـ طـويـلة من وا
خـاصـة ً وإنهُ يـقف الـعـمل الـسـيـاسي 
اآلن عـلى أعـتاب  الـثمـان من عُـمرِهِ .
ــواجــهــة الــدمــويــة مع كــمــا أن تــلك ا
ـتظـاهرين لمْ تَنُمْ عن حـكمةٍ أو حـنكةٍ ا
ســيـاسـيـة أو روح وطـنــيـة مـسـؤولـة 
كــمـــا أنــهــا وفي الــدرجــة األخــيــرة او
ان لم تتـعامل اخالقياً مع أضـعف اإل
اولــئك الــشــبـاب والــفــتـيــان; فــالـوازع
االخـالقي كــان يـــقـــتــضي   مـن رئــيس
الـوزراء بسـنواته الثـمان أن يـتعامل
تظاهرين اليافع معاملة مع إولـئك ا
بل إنـسـانيـة ليـس بروح األب فـحسب 
ـلـيــئـة بـالـرعـايـة بــروح اجلَـد االكـبـر ا

واحلنان  
فــمـــاذا أرادَ  الــقــائــد الـــعــام لــلــقــوات
ـهدي أن يـضيف ـسـلحـة عادل عـبد ا ا
لــنـفــسهِ ولــتـأريــخهِ الــسـيــاسي بــتـلك
ـواجهة الدمـوية مع الفتـية والشباب ا

وهم بعمر احفادهِ ?
فـهل كان تصـرفهُ تصـرفاً فرديـاً خاطئاً
يـتـحـمّل مـسـؤولـيـتَهُ هـو نـفسـه وليس
خـاصــة ً وإنه إعـتـرف في أحــداً سـواه
خـطابه االول عقب التـظاهرات بقولهِ (
أنـا شـخصـيـاً أحتمّلُ مـسـؤوليـة قـيادة

رحلة احلساسة ) الدولة في هذه ا
إذن فــــقــــد وَضَـعَ نـــفــــسَـهُ في مــــوضع
ـســؤولـيـة الـتـاريـخـيـة إزاء مـا جـرى ا
خالل األيــام الـســبـعـة الــتي شـهــدتـهـا
الـتظاهرات بإعـداد الشهداء واجلرحى

ــــــــوازنــــــــات وهــــــــدر األمــــــــوال فـي ا
وغــيــرهـــا الــكـــثــيــر من االنـــفــجــاريـــة
سـتعـصيـة  وليس أخـرها األمـراض ا
إنــســداد االفق الــسـيــاسي والــوصـول

سدود ?  الى هذا الطريق ا
ــعـــنى هل هــنــاك مــشــروع إصالح   
ـــا إفـــســـدتـهُ احلـــكـــومــات ســـيـــاسي 
ـتعاقبة والتي جاءت بها االنتخابات ا
قـراطيـة ? أمْ أنَّ مشروع االصالح الـد
الــســيــاسي ســيــأتي به الــشــعب عــبـر
حــركــاتهِ االحــتــجــاجــيــة وتــظـاهــراتهِ
الــــشـــعـــبــــيـــة ومن خـالل رفع أهـــداف
ومـــطــالـب ورسم مـــســارات بـــنــيـــويــة
جــوهـريــة تُـصـححُ وتــنـقــذ ُ مـا أُطـلق
عــلـيه ب(الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيــة) مِـمـا

إنتهت اليه? 
ال بُـدَّ من الـتـأكيـد هـنا بـأن أيّ مـشروع
لـل (اإلصالح) يـــــــنــــــبــــــغي لـهُ أوالً من
اإلعـتـراف بأن هـنـاك فسـاداً مُـستـفّحِالً
ومُـتفشّـياً في العـمليـة السيـاسية التي
تـقود الدولة العراقيـة احلالية منذ عام
 ? 2003وقــــد إنـــتـــشــــرَ في أدواتـــهـــا
ـعـتـمـدة  بل وآلـيــاتـهـا وسـيـاقـاتـهـا ا
ـــركـــزيــة ويـــقف حـــتى مـــدونـــاتــهـــا ا
الـدســتـور في مـقـدمـتـهـا تـنـطـوي عـلى
الـكـثـيـر من األخـطـاء والـعـيـوب والذي
يـتــوجب الـبـدء بـقـراءتهِ قـراءة جـديـدة
تـعثرة في ضـوء التـجربـة الفـاشلـة وا
والــنـتــائج الـسـلــبـيــة الـتي تــمـخـضّتْ
عـــنـــهـــا ومن ثم الـــعـــمل عـــلـى إعــادة
كـتـابـتهِ مـن جـديـد ومـعـاجلـة الـثـغرات
والـعـيوب الـتأسـيسـة الـتي حِفلَ بـها 
ـمـارسات وكـذلك مـعـاجلـة األخـطـاء وا
ا الـتي رافـقتْ الـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة 
فـــيــهــا نــظـــام االنــتــخـــابــات وقــانــون
قـيـتة األحـزاب وطـريـقة احملـاصـصـة ا
قراطـية) التي غيّبتْ و(الـتوافقيـة الد
ـقراطية ركـيزةً أساسيـةً من ركائز الد
ـتـمثّـلة بـاألغلـبـية الـسيـاسيـة أو ما وا
يُـعرف لديـنا ب( الكـتلة االكـبر ) وكذلك
ــعــارضــة) الـــســيــاســيــة ... غــيـــاب (ا
وغــيــرهـــا من اآللــيــات الــتي يــتــوجّبُ

مراجعتها ومعاجلتها.
وإزاء إسـتــفـحـال سـرطـان الـفـسـاد في
جـسد الدولة والعملية السياسية التي
أجنــــبــــتـــهــــا  تــــتــــعــــالى الــــدعـــوات
واإلدّعـــــاءآت واألفـــــكــــار واألقـــــوال لل
ُتـبنـيات (اإلصـالح) مع إختالف هـذه ا
في درجـة صـدقـيـتـهـا وجـديـتـها أو في
نــضـوجــهـا وبـلــورتـهــا لـكـنــهـا في كل
االحـــــوال لم تـــــرتق ِ الـى مــــســـــتــــوى
مـشروع سيـاسي ستراتـيجي ولم تُقدمْ
كـمـنـهـاج مـتـكـامل أو بـرنـامج حـكومي
كــامل بـتـوجــهـات وتـوقـيــتـات وآلـيـات
ــــكن أن يــــنــــبـــثق مُــــحـــددة   فــــهل 
مــــشــــروع(اإلصالح) مـن مــــنــــظــــومـــة
سـياسية فـاسدة ظلتْ تعيـدُ نفسَها في
دائـرة احلـكم الـسـيـاسي عـلى مدى 16

عاماً ?
 WOÞu³Dšô« Ÿ—–ô«

لــقـد تـمــكّـنتْ تـلك الــقـوى الـســيـاسـيـة
ـاضــيـة من تـثـبـيت طــوال الـسـنـوات ا
أقــدامـهــا في األرض وَعَـمَــدَتْ عـلى مـد
وترسيخ جـذورها في تربة تلك االرض
وجــودهــا  ومن ثم إســتــطــاعت نــشـر
أذرعـــهـــا اإلخــطـــبـــوطـــيــة فـي هــيـــكل
ومـــــفــــاصـل الــــدولـــــة  ومــــا أن يـــــتم
اإلعــتــراض عــلى إســلــوب قــيـادة تــلك
وطريقة بنائها للدولة الـقوى للمجتمع
الـــتـي  إبـــتالعـــهـــا أو رفض بـــعض
فإن تـصـرفـاتـهـا وسلـوكـهـا الـسـيـاسي
ـعــهـودة تــلك الــقـوى تــرِدُّ بـاإلجــابــة ا
دائــمــاً بــانـهــا لم تــغــتـصـبْ احلـكم أو
احلـكومة من أحدٍ  بل جاءتْ إلى سدة
احلـكم ومركـز صنـاعة الـقرار من خالل

اإلنتخابات وصناديق االقتراع !!
إذن كـيف سيـخرج الـشعب ومـنظـومته
ـغـلـقة اإلجـتـمـاعـيـة من هذه الـدوائـر ا
? وإذا التي أحكمتْ حلقاتها حولَ عُنقهِ
كــانتْ اإلنــتــخـابــات تــشـكّل الــواجــهـة
الــرئـيــسـة والــدعــامـة االولى في بــنـاء
ـــقـــراطـــيـــة فـي الـــبالد أفـــلـــيسَ الـــد
الـتـظـاهرات واإلحـتـجـاج والرفض هي
ـقـراطـيـة ـارسـات الــد من حــقـوق و

ذاتها?
- فـــلــمـــاذا إذن تــصـــرف احلــكـــومــات
ـتـعـاقـبـة مـلـيـارت الـدوالرات لـغـرض ا
إقــامــة اإلنــتـخــابــات في حــ أنــهـا ال
تــصــرف ديــنــارا واحــداً عــلى تــنـظــيم
الــتـظـاهــرات والـسـمــاح لـقـيــامـهـا بل
تــواجـهـهـا احلــكـومـة دائـمــاً بـاحلـديـد
والــنــار وتــقف الــتــظــاهــرات األخــيـرة
ومـوقف احلكومة منـها شاهداً على ما

أقول !!
ــــأزق الـــــتـــــاريـــــخي األخـــــيــــر وفـي ا
ـــواجــهــات الــدامـــيــة بــ الــقــوات وا
ـتـظــاهـرين الـعُـزَّل وقـفت ــسـلـحـة وا ا
الــقــوى الـســيـاســيــة الـتي إنــتــخـبــهـا

الـشـعب وأجلـسـها عـلى كـراسي صنع
ـان مـتـفـرجةً  الـقـرار حتت قـبـة الـبـر
وســاكـتـة  وسـاكـنـة أمــام مـشـهـد قـتل
ــــتــــظـــاهــــريـن  بـــدم بــــارد من قــــبل ا
الــقــنــاصــ اجملــهــولــ  وَبَـدَتْ تــلك
الـقوى وكأنَّ االمر ال يـعنيها في شيء
ـانـيـة الـتي عُـقِدتْ فـفي اجلـلـسـة الـبـر
يــوم اخلـمـيس  2019 / 10 / 10تـمّتْ
ـوافـقـة عـلى تـرشيح وزيـرة الـتـربـية ا
ووزيـــر الــصــحــة اجلـــديــد وإنــفــضتْ
اجلـلسـة وبعـدها مَـنَحَ مجـلسُ النواب
نـفسَهُ عطلة تمـتد ألكثر من عشرة أيام
 وكـــأن شــــيـــئـــاً لمْ يـــكـنْ يـــحـــدث في
شـوارع وسـاحـات وجـسور الـعـاصـمة
واحملــافـظــات الـتي إصــطـبـغـتْ بـالـدم
الــعــراقي الــبـريء عــلى مــدى إســبـوع

كامل !! 
- تُـــرى أيـنَ يـــكـــمنُ  اخلــــلل في هـــذه
ــتـوازنــة? هل هـو في ــعـادلــة غـيـر ا ا
الــشـعـب الـذي إنــتـخـبَ هـذه الــنـخــبـة
الــســـيــاســيــة الــتي أنـــتــجتْ مــجــلس
الـــنـــواب ومــنه إنـــبـــثــقـتْ احلــكـــومــة
بـشقيهـا التشريعي والـتنفيذي ? أمْ أن
اخلـلل يـكمنُ في مـجـلس النـواب الذي
ـنــتــفض الـذي أدار ظــهــره لـلــشــعب ا
يُــقـدّم الــضـحــايــا والـقــرابـ من أجل

تصحيح مسار احلكومة ?
 نـــحن إذن أمـــام إزدواجـــيــة مُـــعَـــقّــدة
ومُــلــتـبــسِــة تــتـمــثّلُ بــعالقــة الــشـعب
بـاحلــكـومـة وبـيـنـهــمـا االنـتـخـابـات ..
إزدواجـية تُصعّبُ عمـلية التخلص من
ــغـلــقـة الــتي أحــكـمتْ هــذه الـدوائــر ا

عملية اإلغالق على فراغ قاتل .
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بــعض الــكــتل الــسـيــاســيــة الـكــبــيـرة
وخــاصـة( ســائـرون) بـزعــامـة الــسـيـد
مـقـتدى الـصـدر التي تـصّـدتْ لتـشـكيل
ـهدي احلـكـومـة ورشّـحتْ عادل عـبـد ا
لـرئـاسـة الوزراء بـتـحـالـفهـا مع كـتـلة(
الـفتح) بزعـامة هادي الـعامري في ظل
عـــدم وجــود مـــا يــســـمى ب(الـــكــتـــلــة
االكـبـر)... كـتـلـة( سـائـرون) وبـشـخص
زعـيمها مقتدى الـصدر شعرتْ بفداحة
ــــــوقـف وأرادتْ اخلــــــروج من تــــــلك ا
ــغـلــقــة فـفــتـحتْ ثــغـرة ً في الــدائـرة ا
اجلــدار بـواســطـة قـصــاصـة صــغـيـرة
كُـتِـبَتْ بخط يـد السـيـد مقـتدى الـصدر
و نـــشـــرهـــا فـي مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـماعي ودَعَتْ فـيـها صـراحة ً الى
ـهـدي إســتـقـالـة حـكـومــة عـادل عـبـد ا
ـان والدعـوة الى إنتـخابات وحل الـبر
ـتـحـدة. في مُــبَـكـرة وبـإشــراف األ ا
حــ ســارعتْ كــتــلـة(نــصــر) بــزعــامـة
رئـيس الوزراء السابق حـيدر العبادي
إلى الــدعـوة بـتــشـكـيل حـكــومـة إنـقـاذ
ـــان وطـــنـي وحل احلـــكـــومـــة والـــبـــر

والدعوة إلى إنتخابات مُبَكرة .
إنَّ طـرح مـثل هـذه احلـلـول اآلنـية إزاء
الـــتــراكـــمــات والـــتــركـــات الــثـــقــيـــلــة
تـعاقـبـة منـذ عام 2003 لـلـحكـومـات ا
ومن قـبل شـخـصـيـات سيـاسـيـة بارزة
شهد السياسي العراقي ومـؤثرة في ا
ا  يُـعبُّـرُ بكل تـأكيـد عن وعي وإدراك 
وصـلتْ إلـيه الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية من
ويشـيـر إلى ما تـعـانيه طـريق مـسـدود
مـن أمراض مزمـنة وجـدتْ إنه ال شفاء

ي . منها إالّ بهذا احلل بإطارهِ األ
لـكن هـذا احلل األخـيـر الـذي إقـتـرحَْتهُ
كـل من كـتـلــتي( سـائـرون) و(الــنـصـر)
َّ االعالن بــفــقــراتهِ وخــطــواتهِ الــتي 
ـكن الـتـعـويل عـلـيـه كـثـيراً عـنـهـا  ال 
في ظـل اإلنـقـسـام الــسـيـاسي الــكـبـيـر
الذي يَشهدُهُ مجلس النواب وخاصة ً
في ظـل األزمة اخلـانـقـة التي تـمـرُّ بـها
ـهـدي فـبـعض الـقـوى حـكــومـة عـبـد ا
ـؤثرة األخـرى بقيتْ مُـترددّة ً بإعالن ا
مـوقفـها الـرسمي والـواضح من األزمة
ولمْ تُــكـلّفْ نــفـسَـهــا عـنــاء الـبـحث عن
حـلـول ومعـاجلـات للـخـروج منـها ,في
حــــ بـــعض تــــلك الــــقـــوى والــــكـــتل
واألحـــزاب وجــدتْ أن ذلك احلل الــذي
أشــرتُ الـــيهِ آنــفــاً  ال يـــنــاســبُــهــا وال
يـنـسـجمُ مع طـمـوحـاتِـهـا ومـصـاحلِـها
وهي تـنظرُ الى األزمة ومعاجلتها من
زاويـــةٍ أُخــرى وتـــرى أنَّ إقــالـــة عــبــد
ـــثـــابـــة الـــذهـــاب الى ـــهـــدي هـــو  ا
اجملــهــول  ولــذا فـهي تــدعــو لإلبــقـاء
عــلـيه في مـنــصـبهِ واإلصـطــفـاف مـعه
وإســـــــنـــــــادهِ والـــــــدفــــــاع عَـــــــنـهُ  بل
وإسـتعدادها للـقتال من أجلهِ وهذا ما
أعـــلــنَهُ صـــراحــة ً الــرجل الـــثــاني في
كــتــلـة(الــفــتح) فـالـح الـفــيــاض رئـيس
احلــشــد الــشــعــبي ومــســتـشــار االمن

الوطني .
ـثُّـلـهـا ُـعـارَضـة) الـتي  أمّـا جــبـهـة (ا
تـيار احلكمة بزعامـة عمار احلكيم فقد
بـقـيتْ تـراوح في مكـانـها ولمْ تـسـتطعْ
أنْ تـــســتـــقــطـب قــوى وشـــخــصـــيــات

انـية اخـرى في حراكـها الـسياسي بـر
ُـعارض لتكـون قوة سياسـية مضادة ا
فــاعـلـة ومــؤثـرة وذات ثـقل واضح في
تــــــــصـــــــديــــــــهــــــــا لألزمــــــــة وسُــــــــبُل
وصل مـعـاجلتـها.وسـيـزداد الطـريق ا
الـى احلـل الــــــــــذي إقَــــــــــتــــــــــرَحَــــــــــتْهُ
كـتـلـتـا(سـائـرون) و(الـنـصـر) صـعـوبـةً
ـــان ووعـــرةً فـي ظل إنـــقــــســـام الـــبـــر
الــعــراقي حــسب مــكـونــاته الــقــومــيـة
والـطائفية ف(حتالف القوى العراقية)
ـــثّلُ مـــا يُـــعـــرف ســـيـــاســـيـــاً الـــذي 
ُـكَون السُّني) نيـابياً وَجَدَ أنَّ هذه ب(ا
ـــنــشـــأ واحلل هي االزمـــة من حـــيث ا
شــيـعـيـة بـإمـتــيـاز وتـخّصُ مـا يـعـرف
ُــكَــون الـشــيــعي)الـذي ســيــاسـيــاً ب(ا
يـحـتـكر مـنـصب رئـيس الـوزراء ضمن
ـــكـــونــات والـــطـــوائف في حـــصص ا
تــشــكــيل احلــكــومــة فــضالً عـن بــقـاء
الـتـظاهـرات مـحصـورة في مـحافـظات
الوسط واجلنوب (الشيعي) العراقي 
ُــكَـون في حــ بــقــيتْ مــحــافــظــات (ا
ني) هــادئـةً ال يــعـنــيـهــا أمـر هـذه الــسـُّ
الـتظـاهرات ومـواجهاتـها الـدموية في
شيء ولـذا لمْ تنظّمْ إليها في التظاهر
واالحــــتــــجـــاج ولـمْ تــــقمْ بــــتــــنـــبــــني
مـنطلقاتـها ومطالبهـا اجلماهيرية بل
ولـمْ تتـعاطفْ مـعـها  حـتى في أضعف
ـان.  أمــا الـتـحـالف الـكـردسـتـاني اال
ُـــكَــــون الــــكـــردي) في ـــثـل (ا الــــذي 
ـان فـهـو أبـعـد مـا يـكون عـن هذه الـبـر
األزمـة وسبل مـعاجلتـها فضالً عن أنَّ
ــهــدي فـي دفــة رئــاسـة وجــود عــبــد ا
الوزراء حققَّ لهُ التقارب والتفاهم ب
بــغـــداد واإلقــلــيم وضَــمَـنَ لــلــتــحــالف
ـصـالح واالمـتـيـازات الـكــردسـتـاني  ا

واحلـقوق (القـومية) لإلقـليم والتي 
حــرمــانه مــنــهــا طــوال ســنـوات حــكم
رئـــــيس الـــــوزراء الــــســـــابق حـــــيــــدر

العبادي. 
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ـاضـيـة لــقـد أثـبـتتْ الـسـنـوات ال 16ا
بـإن الــنـظـام الـسـيـاسي اجلـديـد الـذي
إنــبــثق بـعــد عـام  2003أصــبحَ قـادراً
على إعادة إنتاج نفسه مرةً تلو إخرى
 كـمـا أنَّ له الـقـدرة واإلمـكـانـيـات على
إمـتصـاص غضب اجلـماهـير احملـتجة
نهُ من عـبـور ـا يُـمـكـَّ ومـظــاهـراتـهـا و
ــوقف الـصـعب أيــام األزمـة وجتـاوز ا
ومن واخلــروج من الــزاويـة احلــرجـة 
ثم الهروب الى أمام  ليتمَّ بذلك تأجيل
ـعضالت حـل التـراكـمـات واألزمـات وا
الـقـائمـة بإعـتبـارها إرث ثـقيل وأعـباء

متوارثة من احلكومات السابقة!!
ـان للـحلول وفي حـالة عـدم تبـني البر
الـتي  طـرحـها من قـبل (سـائرون)و(
الـنــصـر) بـفـقـراتـهــا وخـطـواتـهـا فـإن
احلـل االمــــــثـل لــــــكل هــــــذه االزمــــــات
وتـــداعـــيــايـــتـــهــا والجـل اخلــروج من
ـغـلـقة والـقـفـز عـلى الـطريق الـدوائـر ا
ــســدود يـتــمــثّلُ أوالً بـتــبــني الــكـتل ا
واالحــزاب الــكــبــيــرة مـشــروع إصالح
سـياسي حقيقي وجـاد وبنظرة شاملة
وعـميـقة تشـمل إعادة النـظر بـالعمـلية
الــسـيــاسـيـة بــرمـتــهـا وتــغـيـيــر شـكل
ـا في ذلك ونــظـام احلـكم الـسـيـاسي 
تــقـيـيـم وتـقـو مُــدونـة احلـكم االولى
(الـــدســتـــور) والــذي يـــتــوجـب الــبــدء
بــــقـــراءتـهِ قـــراءة جــــديــــدة في ضـــوء
تـعثرة والـنتائج الـتجربـة الفاشـلة وا
الـسلبية التي تـمخضّتْ عنها ومن ثم
الــعـمل عـلى إعــادة كـتـابــتهِ من جـديـد
ومــــعـــاجلــــة الـــثــــغـــرات والــــعـــيـــوب
مارسات التي التأسيسة واألخطاء وا
ا فـيـها رافـقتْ الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة 
نــظـام االنــتـخــابـات وقــانـون األحـزاب
ـــقــــيـــتـــة وطـــريــــقـــة احملـــاصــــصـــة ا
ـقراطية) التي غيّبتْ و(الـتوافقية الد
قراطية ركـيزةً أساسيةً من ركائـز الد
ـتمثّلة بـاألغلبية الـسياسية  وكذلك وا
عارضة) السياسية  وغيرها غـياب (ا
من اآللـيـات الـتي يـتـوجّبُ مـراجـعـتـها

ومعاجلتها 
 واحلـل الـثـاني يـتـمـثّلُ بـوالدة الـبـطل
ـواصـفات تـاريـخـية ُـنقِـذ  الـوطـني ا
ـعـاناة الـطـويلـة لـينـقذ من رحـم هذه ا
ـا ــا هـو فـيـه وهـو أمل ر الــشـعب 
ـا ال ســيــطــولُ إنــتــظــارهُ طـويـالً ور
ُنتظر يـأتي أبداً ذلك البطل الـوطني ا
واحلل الـثـالـث يتـمـثّـل بحـراكٍ شـعـبي
واسـعٍ وعريض يـزحفُ من احملافـظات
ـنطـقة بـإجتاه بـغداد وحتـديداً نـحو ا
اخلــضـراء والـضـغط عـلــيـهـا بـإهـداف
وشـــعــارات ســـيــاســيـــة ومــطـــالــبــات

إصالحية واضحة ومحددة .
ومـن غيـر ذلك وسـواه من احللـول فإن
الـوضع يبقى عـلى ما هو عـليه الى ما
ــنـحـني ال نــهـايـة تــمـامــاً مـثل اخلط ا

غلقة على نفسهِ في الدائرة ا
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ســألـنـي شـخـص مـلــيــونــيــر في اخـر
حديث قصير سيء وبال طعم جمعني
مـعه من سـيـأخـذهـا في الـنـهـاية قـلت

له: "نحن نأخذها" فضحك ومضى.
بـعــدهـا دار في ذهـنـي اشـيـاء كــثـيـرة
وصور كـثـيـرة رسمـهـا فـنانـون وغـير
فنان في التظـاهرة االخيرة جسدوا
حاالت رائـعـة اجلمـال فيـهـا وقلت في
نفـسي هل ستـذهب هـذه التـضحـيات
والــــضـــحــــايـــا ســــدى وتـــروح دمـــاء
الـشـهـداء هـدرا فــاحلـكـومـة لم تـنـطق
ولم تنسحب ولم تقرر وعلى سكوتها
عالمة تـعـجب تدل الى شـيء ما ألنـها
لن تـسـتـسـلم بـسـهـولـة إلرادة الـنـاس
ـظلوم ولـن تلبي نداءهم ومطالب ا
ـاني وقـادة االحزاب فالـرئـيس والـبـر

لن يــتــخـــلى اي مــنــهم عـن مــنــصــبه
ـشـيـئة وسـلطـته وامـتـيـازاته طـوعـا 
ــتــظــاهــر صــاحب شــعــبه امــا عن ا
(الـتـكـتك)" فـهــو مـواطن لم يـعـد لـديه
ــســؤول بل ان الــنـاس امل وثــقـة بــا
جـمـيـعـهــا اال مـانـدر تـراه عـدوا فـهـو
ــلــيــونــيــرله الــســلــطــة والــســيـادة ا
واحلمـايـة والـرفاهـيـة واالموال وهي
لها الفقر واجلوع والبطالة واالهمال
والشقاء ألن ابو التكتك (خلك مواطن
ـلـيـونـيـر (حـضـرة الـسـيد) عـادي) وا
وحـــ يـــكـــون الـــنـــظـــام غـــيـــرعــادل
أل ارجـاء الـبالد والـفـسـاد قـد سـاد 
ظلوم سيخرج هذا (اخللك العادي) ا
عن ســـكـــوته ويـــتـــجـــرد مـن صـــبــره
وسيكون (لـلصبـر حدود) ولم يتوقع

الـسـاســة ان لـلـصـبــر حـدود سـتـكـون
حــالــة شـعــبــيــة ثــوريـة مــدتــهــا ايـام
وليـالي ولـيست اغـنيـة طـربيـة مدتـها

دقائق او ساعة.
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لـقــد خـرج مــتــظـاهــرون في الـســاحـة
العـراقيـة من قبـل وطالـبوا بـحقـوقهم
شروعـة وكالـعادة اجتهت احلـكومة ا
الى زرق ابـــر اخملـــدرفي بـــيــانـــاتـــهــا
ــرونــقـة ــنــمـقــة وتــصــريــحـاتــهــا ا ا
ـــواطـــنــ ـــتـــكـــررة عن مـــطـــالـب ا ا
واخلـــروج بـــحــلـــول وهـــذه احلـــلــول
سـؤول مـازال يتـصور وهمـيـة وألن ا
الــفـــرد الــعـــراقي غـــيــر ذكي لـــكن في
ــواطن ذكي جــدا الى ان احلــقــيــقــة ا
وصل مرحـلة يـصرخ امـام الكـاميرات

(طــلـعــتــونــا عن طــورنـا). اعــتــقـد ان
تظـاهرات الـيوم مـرهون جناحـها في
ــبــدأ االســتــمــرار تــوفــرعــنـــاصــر.. ا
ـقــاومــة إلجــراء عـمــلــيـة االصــرار وا
ـرض بـالــكـامل وشـفـاء اسـتـئــصـال ا
ـــيـــز هــذه الـــوطن مـــنـه. وابـــرز مـــا
االحتجـاجات عن غيـرها او سابـقتها

ويكللها باجلمالية عدة نقاط:
1- تــظــاهــرة مــوحــدة بـنــفـس واحـد
وروح واحــــــدة وهــــــدف واحـــــد دون

عنصرية او طائفية او عرقية. 
2- تظـاهـرة سـلـميـة تـعـبـر عن الرأي
ــشــروعـة ورفض ــطــالـيب ا احلـر وا
الـــفــســـاد هــدفـــهــا تـــبـــديل الــنـــظــام

السياسي التغيير وليس التبديل.
3- اخلروج عن الصمت بـعد سنوات
مـنحـهـا الـشـعب للـطـبـقـة السـيـاسـية
ليـارات وسرقة كانت نتـيجـتها هـدرا
الــــثــــروات ولم يــــكــــسب مــــنــــهـــا اال

التبريرات. 
4- احلـس الـــــــوطـــــــنـي والـــــــوئـــــــام
ـتـظاهـرين فيـما واالنسـجام تـعاون ا
بـــيــنـــهم خـــدمــة لـــلــوطـن ولــســـاحــة
االعــتـصــام الــتي اصــبــحت مــقــدسـة
لـلــجـمــيع  واجلـمــيع يـتــهـافت فــيـهـا
ــخـــتـــلف اجملــاالت خلـــدمــة االخـــر 
ـسـتـطـاع لـقد اصـبـحت وعـلى قـدر ا
ساحة الـتحريـر كمتـحف حي يعرض
انـــدر مـــامـــوجــــود في احلـــيـــاة وفي
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الــعــالم من اعــمــال اثــريـة التــزول مع
التأريخ .

5- الـــتـــحـــلـي بـــالـــشـــجـــاعـــة واالمل
والبراءة من اليـأس واالصرار بنفس
نـتفض لم ثوري وطـني وكان الـفرد ا
يـعـد لـديه شيء يـخـسـره كـأن سـاحة
الـــتــحـــريــر اصـــبـــحت بــيـــته ومالذه
كان خاصة وان االلـفة واحملبة تـعم ا
وهــذه احملــبــة صــنـــعت مــواقف لــكل
مــــوقف مـــنــــهـــا الف قــــصـــة تــــكـــتب
فـالـصغـيـر والـكـبـيـر الـشـاب والـشيخ
ــراة وقــوات االمن وحـــتى الــطــفل وا
ساعدة اللوجستية جميعم يقدمون ا
من مـأكـل ومـشــرب وطـبــابـة واعــمـال

تنظيف ومنام ومصلى . 
6- زيادة وعي الشبـاب وتوظيف هذا
الـوعي الـفـكـري والـثـقـافي في جـهـود
ــــة وهـــادفــــة عن طـــريـق لـــصق كـــر
الــــشــــعــــارات الــــوطــــنـــيــــة وتــــوزيع
تظاهر من منشورات تثقيفية ترشد ا
اجل دوره في الـــتــظــاهــرة وكـــيــفــيــة
حفاظه على السلمية وحتقيق اهدافه
دون االسـاءة وذلك بــكـتـابــة وطـبـاعـة
عبـارات من نـاشـطـ مـدنيـ هـدفـها
احملـــافـــظـــة عــلـى اجلـــانب الـــفـــكــري
والـثـقـافي وهـذا مـاادهـشنـي بـالفـعل
فالـتـظاهـرات هـذه ناضـجـة وصاخـبة
في عـمـقهـا الـفـكـري تـسـودهـا االفـكار
التي توثـقت على اجلدران والـبنايات

ــا فــيــهــا والــتــكــاتـك والــســيــارات 
سيارات االسعـاف وحتى على جذوع
الـنــخل واالشـجــار.. وهـذا لـم يـحـدث
لوال وجـود عـقـول واعـيـة فـذة كرست
وقتـهـا وخدمـتـها في تـقـد دعم مهم
قاوم في اجلـزء الناري مع الشبـاب ا
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7- اهم نقـطـة اذكرهـا وبـغض النـظر
عن جذور التـظاهرات او وجـود جهة
داعمة ومـنظـمة فـان التظـاهرة بـريئة
وعفويـة وخرجت عن اي خـط نظامي
زحة وتتوسطها تسودها الفكاهة وا
اجـواء احلب والـتـفـاني والـتـضـحـيـة
والــــــعـــــمـل الـــــدؤوب واالخـالص في
ـواطن وكـأن سـاحة خـدمـة الـوطن وا
ـوطن والـوطن الـتـحــريـر اصـبــحت ا
ـواطـنـته . امس وهـنـاك كل يـشــعـر 
ــتـظـاهــر كـان يـحــمل الفـتـة (لن قـلت 
انــسـحب امــا الــنــصـر او الــنــصـر) :
بدأت عمليات اخلطف والتهديد رغبة
مـني ان اعـرف مــاهـو رده فـرد قـائال:
اليهمني فـليفعـلوا مايفـعلوا حتى لو
ـتظاهـرون جميـعا واليوم انسحب ا
كان يحمل الفـتة بعـبارة اخرى (ردها
ان اســتــطــعت). ولــعــله رد مــخــتــلف
ـليـونيـرالذي يـهزأ من تمـاما عن رد ا
تـظـاهرين وجنـاح الـتظـاهـرات لكن ا

قد يحصل مايهزأ منه والله اعلم.

بغداد


