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منذ عام 2003 تواجه تساؤالت
إعـادة بــنــاء الـهــويــة الـوطــنــيـة
الـعـراقـيـة اسـتحـقـاقـات مـتـعددة
األطـــراف مـــنـــهـــا مــا يـــتـــعـــلق
بــــــالــــــشــــــعـب الـــــعــــــراقـي ذاته
ومـــخــــرجـــاتـه في الــــعـــمــــلـــيـــة
الـســيــاســيــة ومــنــهـا مــدخالت
الـسيـاسات الـدولـية واإلقـلـيمـية
الـــتي تـــرى في الـــفــوضى غـــيــر
اخلالقة الـتي انـتـجـهـا االحتالل
األمـريكي جـعلـت العـراق منـطقة
رخــوة لـــدولــة فـــاشــلـــة وشــعب
ـاضي دون قـراءة يــسـتـحـضــر ا
مــتـــعــمــقــة لـــتــوظــيف الــدروس

ستقبل. والعبر في صناعة ا
ــــكن إعـــادة  الـــســــؤال: كـــيف 

انتـاج الهويـة الوطنـية في نتاج
تــظــاهــرات ســاحـات الــتــحــريـر
ومواجهة التدخل األجنبي الفج
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تالزمة احلـضارية ما ب هذه ا
شــعـوب حـيـة وشـعـوب فـاشـلـة
تتمثل اليوم في أوضح معانيها
خـالل تــــظـــــاهـــــرات ســـــاحــــات
التـحـريـر الـعـراقـيـة فـالـشـعوب
احلــيـة تـخـرج مـن عـنق زجـاجـة
انـسـداد الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيـة
وتكـسـر قـيود اجـنـدات األحزاب
تنـفذة لـتجبـرها عـلى التغـيير ا
نـشـود فـيمـا تـسـعى األحزاب ا
ذاتهـا لـلخـروج من الـقيـود التي

وافـــقت عــلـــيــهـــا  في مـــشــاركــة
احملتـل األمريكي سـلطات عـرفية
ــوذج من  انــتـــهت الى أســوأ 
الـفوضى غـيـر اخلالقة ادت الى
اثـــراء غــيــر مـــشــروع بـــعــنــوان
مفاسد احملاصصة فقط إلرضاء
غـرور واطماع الـعوائل احلـزبية
 فــيــمــا تــرك الــشــعب الــعــراقي
يواجه مـصيره في تعـاظم نسبة
رض االميـة واجلـهل والـفـقـر وا
وتـــدني مــســـتــويــات الــتـــعــلــيم
واخلـدمـات الـعـامـة . لـذلك يـكـثر
احلــديث عن أخـطــاء الـتــأسـيس
الـــدســـتــــوريـــة والـــعــــمل عـــلى
تصحيح واقع الـنظام السياسي
في عـــراق الــغـــد الـــقــريـب لــكن

اإلجـابة على الـسؤال تـتطلب ان
نتوقف عند قدرة العراقي على
انــتـاج هــويـة وطــنـيــة جـامــعـة
لــوطـن اجلــمــيـع االمــر الــذي ال
ـــــوذج الـــــفـــــوضى يـــــطـــــابق 
االمـريـكيـة غـيـر اخلالقـة كـما ال
تتـقبله اجنـدات إقليمـية برحابة
صــدر خـوفــا من عـودة الــعـراق
ـنطـقة كـقـوة إقلـيمـية لصـدارة ا
واعـــدة. الــــقـــرار األكـــيــــد بـــيـــد
مـتـظــاهـري سـاحـات الــتـحـريـر
ولــيس عـنــد غـيــرهم من أحـزاب
مــــــفــــــاســـــــد احملــــــاصــــــصــــــة
ـسـاومـات الـتي جتـري داخل وا
أروقــة مـــجــلس الـــنــواب وعــلى
هــامش اجــتــمـاعــات احلــكــومـة
والـقـوى السـياسـية لم تـتوصل
الى اكثـر من فرضيـات  ما عرف
بـوثيـقة االلتـزام السـياسي التي
خــرج بــهــا اجــتــمــاع اجلــادريـة
للقـوى السياسيـة فمهلة  ال45
يـــومــا  لن تـــفــضي الـى نــتــائج
مـرحب بــهـا  دون تــثـبــيت هـذا
ــتــغــيــر الــكــبـيــر فـي قـانــوني ا
االنتخـابات واألحزاب دون ذلك
ـوذج الهـويـة  الـوطـنـية  فـان  
لــشــعـب انـتــفـض عــلى مــفــاسـد
احملـاصـصة  لم يـتـعرف به  من
قــبـل الــقـــوى الـــقــابـــضـــة عــلى
السلـطة سواء تلك الـتي تباشر
أدوارهـــا من خـالل الـــعـــمـــلـــيــة

d¹d×² «  «d¼UE²  WOMÞu « W¹uN «

 VŠU  Ê“U

السـياسـية صراحـة او تلك التي
تـــــــمـــــــسـك بـــــــاألرض مـن خالل
ـــصــالح ــنـــفــلت او ا الـــسالح ا
ـتشـابـكة مـعـها . االقـتصـاديـة  ا
وحــــ يــــثــــر هــــذا االعــــتــــراف
بـالـهويـة الـعـراقيـة اجلـامـعة في
تـعـديالت قــانـوني االنـتــخـابـات
واألحـــزاب اجلـــدل فـي مـــجـــلس
الـــنــــواب مـــطـــلــــوب ان يـــنـــقل
ـــتــكـــررة من الـــتــصـــريـــحـــات ا
قـــيــادات حـــزبـــيـــة عن أهـــمـــيــة
ـرجـعـيـة االلـتـزام بـتـوجـيـهـات ا
الــديـــنــيــة الــعــلـــيــا  فــضال عن
تـظـاهرين  الى فـقرات مـطـالب ا
واضحـة وصـريـحة ومـعـبرة عن
اصل الـــــعـــــقــــد االجـــــتــــمـــــاعي
وذج الـدسـتوري الـذي يـرفض 
ـكـونـات  الـطـائـفـيـة والـعـرقـية ا
ـواطــنـة ويــعـتــرف بــنـمــوذج ا
ـــفــــســـدين عن مــــســـتـــبـــعـــدا  ا
شاركة في االنتخابات ويشدد ا
عـــلـى بــرامـج عـــمل ســـيـــاســـيــة
تنطلق من هذا العقد االجتماعي
في الـــســبـــاق االنـــتــخـــابي كي
تـنـتـقل الى سـيـاسـات حـكـومـيـة
مــلـزمــة  بــاســتـطــاعــة الــشـعب
مــحــاســبــة مـن يــصــرف ديــنـارا
واحـدا في غـيــر مـحـله . اذا كـان
ــثل احملــور الــذاتي مــا تــقـــدم 
لـــصــــيـــرورة تـــطـــويــــر مـــهـــنـــة
ــقـراطــيـة في الــعـراق فـان الـد
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لـيس هنـاك شك في ان ال احد يـرغب او يقـبل ان يتـظاهر دون
ســبب . وفي كــثـيــر من دول الــعــالم لــيس هــنـاك مــتــظــاهـرين
يطـالبـون بحـقـوق والسـبب ان حكـوماتـهم وعـلى قدر مـا تتـوفر
لديهـا من موارد اقتصاديـة حققت عدالـة اجتماعيـة بقدر مع
ـواطـنـ بـاحلـال الـواقع  ,ووفـرت لــهم قـدر مـقـبـول من اقـنع ا
ـقـراطـيــة والـتـعـبـيــر وقـول الـكـلــمـة ضـمن اطـار احلـريـة والــد
صـلـحـة الـعـامـة وخـدمـة اجملـتمع  ,وعـلى مـسـتـوى الـتـظـاهر ا
ــكن تـلــخـيص مــطـالب الـشــبـابـي في احملـافــظـات الــعـراقــيـة 

تظاهرة بالنقاط االتية : اجلماهير ا
1- تعديل دستور 2005 من قبل جلنة من خبراء في القانون
الدستوري على ان ال يشترك في جلنة تعديل الدستور من هم
سـتشـارين او الوكالء او في احلـكومـة او مجـلس النـواب او ا
اي جــهـاز او جلـنـة مـن تـشـكـيـل الـسـلـطــة احلـالـيـة  ,حـيث ان

لكها احد .  ناصب ليس ملك ال احد كما الثروة ال  ا
2- اعــادة الـنــظــر في الـعــمـلــيــة الـســيـاســيـة مـن حـيث الــغـاء
احملاصـصـة واالستـئـثار بـالـسلـطـة واصدار قـانـون انتـخـابات
جـديـد يـضـمن لــلـجـمـيع حـق االنـتـخـاب والـتــصـويت ويـضـمن

شترك في االنتخابات .  حقوق ا
3- الــغـاء مـجـالـس احملـافـظـات واالقــضـيـة والــنـواحي والـغـاء
ـركز على جمـيع احملافظات دون االقاليم مع سـريان قرارات ا
ـركز دون استـثنـاء اذ يـشتـرك البـعض في الـتحـكم بـقرارات ا

سريانها على احملافظات التي ينتمون اليها . 
4- تشـكيل حـكومـة انتـقالـية مـدتهـا سنـة واحدة تتـولى الـقيام
ـهمـة تعـديل الدسـتور واصـدار القـانون اجلـديد لـالنتـخابات
على ان تـنـتهي مـهمـتـها حـال تـشكـيل احلكـومـة اجلديـدة التي
يجب تشكيلـها على اساس اخلبرة والـكفاءة وان ال يكون فيها
ن اشــتــركــوا بـاي صــفــة في حــكــومـات مــا بــعــد عـام مــوقع 

االحتالل .
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ال الـعام 5- تشـكـيل محـكمـة حملـاسبـة الـفاسـد ين وسـراق ا
ومـرتكـبي جـرائم االغـتـيال والـقـتل وجـرائم سـبا يـكـر والـزركة
ـدن واحملـافـظــات الـعـراقـيـة من قـبل دا عش مـهـمـا واحـتالل ا

تسبب ذ ان القانون فوق اجلميع . علت سلطت ا ا
شـمول به 6- الـغاء ما يـسمى قـانون رفحـة حيث ان اغـلب ا
هم من سرق وقـتل فهل يـكرم السـارق والقاتل عـجيب امر من
اقـترح هـذا القـانـون وعجـيب امر من وافق وشـرع أهكـذا تدار
الــدول . والــغـاء تــعــدد الــرواتب وتــقــاعـد الــنــواب واســتــعـادة
االمـــوال الــتي ســـلـــمت الى هـــؤالء . واعــادة الـــنــظـــر بــرواتب
ـئـة والـغـاء الـرئـاسـات الـثالث من حـيث الـتـقـلـيص الى 50 بـا

االمتيازات للرئات جميعا . 
7- اعـادة النـظر في سيـاسة الـتعـليم والتـعلـيم العـالي حتديدا
واعادة سمعته الـتي كان يتمتع بهـا قبل االحتالل والغا قنوات
ـتعددة  ,كـما مـطلـوب خدمـات صحـية ومـستـشفـيات القـبول ا
صـحـيـة كفـؤة والـتـركـيـز عـلى الـعالج احملـلي من خالل تـوفـير
ـهاجرين بسبب اخلوف محفزات اجلذب خـيرة اطباء العراق ا

والرعب .
8- الـتـأكــيـد فـعال ال قـوال عـلى ان يــكـون الـسالح بـيـد الـدولـة

كاتب االقتصادية للكتل او االحزاب واعادة النظر  والغاء ا
9- دعم ثقافة التأخي واستيعاب االخر ب العراقي ولنا في
جــنـوب افــريــقـيــا اســوة حــسـنــة وتــوفـيــر االمــان لــلـعــراقــيـ
هجر للعودة الى وطن حرموا منه طوال هاجرين الى بلدان ا ا

هذه السن . 
10- تــأهــيل الــقــطــاعــات االقــتـصــاديــة زراعي و صــنــاعي ,
سيـاحة  ,نفطي  ,خـدمات اذ ان هـذه الـقطـاعـات هي مكـونات
كـل اقـتــصــاد في اي بـلــد من بــلـدان الــعــالم من اجل انــعـاش
التنمية االقتـصادية واالجتماعية وتوفـير فرص العمل للعاطل
الـذي يـزدادون سـنـويا وتـقـلـيص الـعـمـالـة األجـنـبـية  ,وحـمـاية
نـتج الـوطني وهي مـهـمة ومـسـئولـيـة كل القـطـاعات والـدوائر ا

عنية .  ا
11- اسـتقالل الـقرار الـعراقي وحمـاية الـسيـادة العـراقية من
االختراق  ,اذ يالحظ ذهاب الـبعض الى دول اجلـوار عند كل

ازمة  وهذا يعني استالم التعليمات وتنفيذها من االخرين 
12- بـناء جيش مـهني غـير متـحزب ألي جهـة بل للـعراق فقط
والغـاء الـرتب العـسـكريـة الـتي مـنحت لـلـبعض ( الـدمج ) كـما
تـسمـى واعادة الـعـمل بـاخلـدمة االلـزامـيـة وتأهـيل مـعـسـكرات
اجليش الـسابقة وتـسليحه وتـسليم القـيادة الى ضباط مـهني

محترف والئهم للعراق . 
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ــالـيـة من مــصـادرهـا اخملــتـلـفـة ـواردهـا ا 13- ادارة الــدولـة 
بــشـكل ســلـيم وعـدم تــخـويل االدارات بـل بـشـكـل مـركـزي من
ـالــيـة وبــأشـراف ورقـابــة ديـوان الــرقـابـة خالل دوائــر وزارة ا
ــنـفـذ احلـدوديـة والـرسـوم اجلـمـركـيـة ـالـيـة . ونـذكـر مـنـهـا ا ا

والضرائب . 
14- العمل بقانـون مجلس اخلدمة العامـة وحتييد اي كتلة او

اي جهة من االستئثار بالدرجات الوظيفية .
15- اعادة الـنظـر بالـسيـاسة اخلـارجيـة وغربـلة الـعامـل في
دوائـر اخلارجـية كـالسـفارات والـقنـصليـات التي خـضعت الى
ن ال ارادة الـتــحـزب و و فـقـا الى ذلـك تـمـكن من اشــغـالـهـا 
ـا انعكس بـشكل سلبي يعـرفون اصول الـعمل لدبـلوماسي. 

على سمعة العراق الدولية .
16- اعـتـبـار مـحافـظـة كـركـوك محـافـظـة عـراقـية اسـوة بـبـقـية
مـحـافظـات الـعـراق االخـرى دون االشـارة الـيـهـا في الـدسـتور
بـاي اشــارة تـقــلل من هــيـبــة وصالبــة هـذه احملــافـظــة ووحـدة

سكانها .
كن حتقـيقها بشكل فوري ولكنها وردت كثير من الفقرات ال 
ـصـلـحة ن سـتـكون لـه امكـانـيـة الـعـمل  عـلى سـبـيل الـتـذكـيـر 
الـعراق ولكن الـفقـرات االولى قوريه ويجـب العمل عـليـها تلـبية
تـظاهـر والى الذيـن ضحو بـدمائـهم الـرحمة ـطالب الـشبـاب ا
والـغــفـران ولــلـمـســتــــــــــمــرين بـالــتـظـاهــر الـتــأيـيـد واالحالل

والتقدير 

الــتــحــدي األكــبــر يـتــجــســد في
الـتــدخل األجــنــبي الــفج إلعـادة
صيـاغة الـعمـليـة السـياسـية من
ـوذج مـغــايـر لــلـفـوضى خـالل 
غـيــر اخلالقــة ومــا زيــارة نـائب
الـــرئـــيس األمـــريـــكـي األخـــيــرة
لـــلــعـــراق اال  مــثـــاال عــلى ذلك 
ــرغــوب أمـــريــكــيــا  حتــويل فــا
الــعـراق الـى مـنــطــقــة نـزاع  مع

طهران.
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ــكن ان ومـــثل هـــذا الــتـــنـــازع 
يفضي الى دمـار اقتصادي  قبل
ان يــكــون ســيــاســيــا ألســبــاب
ـا يحـدث في  تـواصل تـتـعـلق 
ـاكـنـة الـتـجـارية عجـلـة ابـطـاء ا
وانــعــكــاســاتــهــا عــلى الــســوق
الــــعــــراقــــيـــة كــــمــــا ســــيـــؤدي
بـالضـرورة الى تـوجـيه بـوصـلة
الـوعي الـشـعـبي الـعـام  بـاجتاه
صـــنــــاعـــة أعــــداء  يـــقــــاتـــلـــون
طـواحـ الـصراعـات اإلقـلـيـمـية
والـدولــيــة  بـالــضــد من وجـود
الــــعـــدو احلـــقـــيــــقي االحـــتالل
ــتــكـررة األمــريـكـي وجـرائــمه ا
ــرجـــعـــيــة لـــذلك جـــاء صـــوت ا
الـــديــنــيـــة واضــحــا بــرفض أي
تـدخل إقـلـيـمي او دولي  بـإعادة
صيـاغة الـعمـليـة السـياسـية من
مـخـرجــات سـاحـات الــتـحـريـر 

ولله في  خلقه شؤون.
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بغداد

إفــتـراضــيـة لـواقـع مـا وهي وجـود
جـــبـل ثـــلـــجي في اإلدارة اليـــهـــنـــأ
مـسكون به بـدون دراية في ح ا
فــــإنّ جــــبل اإلرادة يــــكــــون واضح
المح بسفوحه وقـمّته التنال منه ا
ناخ وال تقلّباته ألنّه بعيد فصول ا
ـــشــاهــدات الــعــيــانــيّــة. وفي عن ا
بـعـض األحـيـان تـكـون اإلرادة عـلى
أرض مـنـبـسـطـة وكـأنّـهـا فـوق قـمّة
جــبل حــ تـكــون جــمـوع حــولــهـا
تـتـدركهـا وتتـوائم مـعهـا بـالسـلوك
الـبنّـاء. إنّ الـسـلوك بال أدنى شك
عـــــــامـل مـــــــهـم في اإلدارة واإلرادة
وينبـغي إدارته باآلليّـة التي حتقق

احلالة الفضلى.
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عــــلى مــــدى قــــرون عــــديــــدة كـــان
اإلنسـان يعـتمـد في آجناز شـغله و
أعماله على قوّته العضليّة وبعدها
بــدأ في إسـتـخـدام قـدرة الـعـنـاصـر
ــــيــــاه والــــريــــاح في في طــــاقــــة ا
الـطـواحـ والـنـواعـيـر والـدوالـيب

األقــراد في مــجـتــمــعـاتــهم. فــحـ
تـــولــد بـــشــكـل عــفـــوي مــثالً إرادة
لـلـتـغيـيـر في واقع مـعـانـاة وصلت
حـدوداً عـريــضـة وحـرجــة  فـإنّـهـا
تـكـون األقـوى واألسـلم في تـأصـير
مـقوّمـاتهـا اجملـتمـعيّـة لكي التـكون
راس عـلى حـساب حـقوق سـهلـة ا
مـجتـمعـيّة دسـتوريّـة مألـوفة. ومن
هذا اإلطار تنطلق سمات ومفردات
والدة اإلنــــتــــفـــاضــــات عــــلى واقع
إدارات لم تستـوعب إرادة اجملتمع
الـــذي يــريـــد بــهـــا إعــادة حـــقــوقه
وحـقــوق مـسـتــقـبل األجــيـال الـتي
تـتـجاهـلـها اإلدارات كـمـا حدث في
الـــكــــثـــيــــر من دول الــــعـــالم األول
و(الثاني) والثالث. وفي بيت شعر
آخـر من نفس الـقـصيـدة فإنّ إرادة
احلـــيــاة تــتــطـــلّب إدارة الــســلــوك

التالي:
ومن يتهيّب صعود اجلبال 

يعيش أبد الدهر ب احلفر
وبـاإلمـكـان أن نـكــتب هـنـا مـقـاربـة

في مـطـلع قصـيـدة (إرادة احلـياة )
الــــتي نــــظـــمـــهــــا شـــاعــــر تـــونس
اخلـضراء أبـو القـاسم الـشابي في
الـــــعــــام 193 تــــعـــــبّــــر اإلرادة عن
مالمحها في كونـها مسار ومقاربة
حلــــيــــاة فـــرد ومــــجـــتــــمع نــــحـــو
مبتغاهـما األسمى واألرحب. يقول

مطلع القصيدة:
إذا الشعب يوماً أراد احلياة

فالبدّ أن يستجيب القدر
وهـي صـــورة الــشـــطـــر والـــعـــجــز
إلحقـاق تصمـيم الشـعوب البـاحثة
عن حـياة تـريدهـا أفضل بـالتـفاعل
ـسـتمـر الـذي تشـهده مع الـتـطوّر ا
اإلنــــســــانـــيّــــة في اجملــــتـــمــــعـــات

والقارّات.
إنّ اإلرادة لـــــدى اإلنـــــســـــان مـــــثل
الـطــاقـة التُــفــنى مـادام دم احلــيـاة
يجري في الـعروق وهي تُـستحدث
وتــولــد من رحم مــفــردات احلــيــاة
عــــلى مــــدار أزمـــانــــهـــا وأداتــــهـــا
ومـقـاساتـهـا وعـوامل تأثـيـرها هي
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بغداد

عـن الـــدوافع واألســـبـــاب الـــتي
دفــــعت بــــالــــشــــعب الــــعــــراقي
لـلخروج فـي تظاهـرات مليـونية
وتــقـــد تــضـــحــيــات بـــشــريــة
ومـاديـة يــنـقـسم احملــلـلـون في
هــذا الـصــدد إلى قــسـمـ األول
يـرجع الـتـظـاهـرات إلى اسـبـاب
ســـــيــــاســــيـــــة بــــحـــــته ودوافع
خــارجـيــة ويـدعــمـون حـجــتـهم
بـــاخلالفــات الـــســيــاســـيــة بــ
احلــــكـــومـــة الــــعـــراقـــيـــة ودول

اجلوار .
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أما الفريق الثاني فيعزو االزمة
احلالـية إلى اسـباب اقـتصـادية
وداخـلــيـة ويــدعـمـون حــجـتـهم
بـالفـقر وعـدم العـدالة في توزيع

الدخل .
ونــــرى نــــحــــنــــو ان االســــبـــاب
والـــدوافع تـــكـــمن في الـــنـــقــاط

رتبة حسب األهمية: اآلتية وا
1- الــعــامل االقــتــصــادي : هــو
السبب الرئيس وراء االنتفاضة

ـتسـلط هي مـرحـلة ـسـتبـد وا ا
حتـقـيـق االحالم والـطـمـوحـات.
لــكن ظــنـهـم لم يـكـن في مــحـله
وتـعـالت االصـوات هـنـا وهـنـاك
ـــظــــاهـــرات وحــــدثت بــــعـض ا
ــنـددة بــعـدم واالعــتــصـامــات ا
الــعــدالـة لــكن نــظــراً لــقــلــتــهـا
وتــشـتــتـهــا كـانت تــفض بـوقت
قـــصــيــر  حـــتى حــان تـــوقــيت
2019/10/1 ودق جـــــــــــــــــــرس
الــطـوار حـيث خــرج الـشـعب
ـظـاهـرات مـلـيـونـية الـعـراقي 
تـــطـــالب بـــإصـالح مـــنـــظـــومــة
احلــــــــــكـم ووصــــــــــلـت هــــــــــذه
ظاهرات إلى ذروتها بعد يوم ا
2019/10/25 وهنـا عـلـيـنا ان
سببات الرئيسة نتساءل عن ا
لــهـــذه الــتــظــاهــرات? وإلى أين

ستقبل?.  تتجه في ا
أوال- االســـــــبــــــــاب والـــــــدوافع
الـــكــامـــنـــة وراء الــتـــظـــاهــرات
الـعــراقـيــة ال شك ان لــكل حـدث
اسـباب ودوافع وهنـا اشكـالية

مـنـذ تـأسـيس الـدولـة الـعـراقـية
احلـــديــــثــــة شـــهــــد اجملــــتـــمع
العراقي انتـفاضات ومظاهرات
وثـورات كـثـيـرة إذ كـانت ثـورة
1958 وتبـدل الـنظـام من مـلكي
إلى جـمـهوري أول الـثورات في
الــــتــــاريخ احلــــديث لــــلــــدولــــة
الـــعــــراقـي ومن ثم اســــتــــمـــر
مسـلسل االنـقالبـات العـسكـرية
حـــــتى عـــــام 2003 وأخـــــرهــــا
سقـوط نظـام الـبحث الـذي جاء
بـقـوة وإيـراده خـارجـيـة عـنـدما
ـــتـــحــدة حـــشـــدت الـــواليـــات ا
جـــنــودهــا وجــنــود حــلــفــاءهــا

الحتالل العراق .
بــعـد عـام 2003 وبـعــد سـقـوط
ـسـتـبـد ظن احلـاكم االوحــد وا
واطـنون الـعـراقيـون أنه حان ا
وقت احلــــــريــــــة والــــــعــــــدالـــــة
االجـتـمـاعـية وحتـقق الـرفـاهـية
بـجمـيع انـواعهـا بـعبـارة أكـثر
تـركـيـز ظن الـشـعب الـعراقي أن
مـرحـلـة مـا بـعد سـقـوط الـنـظام

وتــرسـخت عـنــدهم الـنـظـره عن
االحــزاب وشـخــصــيــات احلـكم
بــنـهم سـارقـون فـاسـدون غـيـر
وطنـيون ال يـريدون لـهذا الـبلد
الـــتـــطـــور واألمـــان واالزدهــار
ـعـنى اخـر انــهم شـخـصـيـات
(كــــمـــبـــرادوريـــة) تــــابـــعـــة إلى

اخلارج . 
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كل هـــــــذه الــــــعــــــوامل جــــــاءت
ونـضجت مـجـتمـعـة لتـولـد هذه

االنتفاضة الشبابية .
ــقـــيـــتــة او 4- احملـــاصـــصـــة ا
تـقـاسم الــكـعـكـة بـ مـجـمـوعـة
قليـلة : منذ احلكومـة االنتقالية
ــؤقـــتــة الــتـي جــاءت بــهــا أو ا
ـباركـة بـعض الدول امريـكـا و
االقـليمـية اجملاورة تـسلط على
مقـدرات العراق فئة قـليلة وهي
نـفــسـهــا الـتي تــوافق وتـراضـا
علـيها امريـكا والدول االقلـيمية
ـصـالح إذ احـتـكروا صـاحـبة ا
هــؤالء وزبـــانــيــتـــهم الـــفــوائــد
ــنــاصـب واالمــتــيــازات دون وا
اعـتـبـار يـذكـر لـلـشـعب الـعراقي
الــــــــذي وصـل بـه احلـــــــــال إلى
اخملـــاطــــرة بــــنــــفـــسـه من اجل
اخلــروج من الـعـراق والــهـجـرة
إلى اي بـلد كـان دون تـعـ بـلد
مــحـدد لـيس لـطـلب الـرفـعـة أو
ــال بل لــيـأسه من احلــصـول ا
عـــلى ابـــسط حـــقـــوقه فـي هــذا

البلد .
ثانيا-االنتفاضة إلى أين?

في احلــقـيـقــة هـذه االنـتــفـاضـة
لـــيس كـــســـابـــقـــاتـــهـــا بل هي
مــجــمــوعــة عـوامل مــتــشــابــكـة
يـصــعب تــفـكــيــكـهــا وذات قـوة

احلـالــيـة حــيث عـانى الــشـعب
الـعراقي وخـاصـة الـشـباب من
حرمان وعـدم تكافئ الفرص في
الـــعــــمل وهــــذا بـــدورة اتٍ من
االدارة الـغـيـر جـيـدة لـلـحـكـومة
في تـوفيـر فـرص عـمل للـشـباب

ة . ا يؤمن لهم حياة كر
2- العـامل الـسيـاسي : الـعامل
الـسيـاسي يدعم ويـكمل الـعامل
االقـــتــصـــادي وهـــنــا نـــقـــصــد
الــعـــامل الــســـيــاسي بــشـــقــيــة
الـــداخــــلي واخلـــارجـي كـــأحـــد
اسباب االزمة احلالية حيث لم
يكن الـنظام السـياسي الداخلي
وطـني بـامـتــيـاز بل كـان تـابـعـاً
حلـد بـعــيـد إلى دول خــارجـيـة
هـذا من جـهة ومن جـهـة أخرى
أن الصـراع السـياسي احلاصل
بـ إيـران وحـلـفـائـهـا وأمـريـكا
وحـــلــفـــائــهـــا انــعـــكــسـت عــلى
الــعــراق بــعــدّ الــعــراق نــقــطــة

تقاسم نفوذ ب الدولت .
3- العامل االجتـماعي والنظرة
إلـى الـشــخــصــيـات احلــاكــمـة :
تنـماز هذه االنتـفاضة بطـابعها
الشبـابي الذي يتراوح ب -15
20 عـــــــامـــــــاً هـــــــؤالء ولـــــــدوا
وترعرعوا ووعـوا على نظام ما
بعد 2003 ولم يعيشوا في ظل
الــنــظـام الــســابق بل هـم جـيل
الـتـكنـولـوجيـا واالنـتـرنت الذي
سمح لهم باالنـفتاح على العالم
 حـيث شــاهـدوا عـبــرهَ اشـكـال
االنـظـمة في بـاقي الـدول وكيف
يـعـيـشــون عـنـدهـا قـارنـوا بـ
وضـعــهم وحـيــاتـهم ونــظـامـهم
وبـــ الــدول االخـــرى خــاصــة
دول اجلـــوار من ذلك تـــكـــونت

عـالـية آتـت من الـدافع الـداخلي
لـــــلــــفـــــرد الـــــعـــــراقي والـــــدعم
ـــظــاهــرات اخلــارجي لـــهــذه ا
لذلك يـصعب الـتنبـؤ بنـتائـجها
ـكن اعـطاء بشـكل دقـيق لـكن 
ثالث سيـناريـوهات مـستـقبـلية

لالزمة : 
{ الـــســيــنـــاريــو األول: دخــول
ـنـطقـة اخلـضراء ـتـظاهـرين ا ا
بـــالــقـــوة بـــعــد االشـــتـــبــاك مع
الــقــوات احلـامــيــة لــلــمــنــطــقـة
اخلضراء هذا سوف ينتج عنه
ذهـاب ارواح كــثــيـرة والــذهـاب
بــالـبالد نــحــو الـفــوضى وعـدم
االســـتــقـــرار وانـــعـــدام األمــان
فــضالً عن اسـتــغاللـهــا من قـبل

اخلاليا االرهابية النائمة . 
{ الـسـيــنـاريـو الــثـاني: اجـراء
احلـــكـــومـــة اصالحـــات جـــديــة
ومــــــرضـــــــــــيــــــة لــــــلــــــشــــــعب
ـــــتــــــظـــــاهــــــرين وإقــــــنـــــاع وا
ـتـظـاهـرين بـإعـطـاء احلـكـومة ا
مــــدة زمــــنـــيــــة  الســــتــــكــــمـــال

نشودة . االصالحات ا
{ الــسـيــنـاريــو الـثــالث: دعـوة
احلكومة إلى انـتخابات مبكرة
وتــضـع نــفـــســـهـــا كــحـــكـــومــة
تــصـريف اعـمـال حلـ تـشـكـيل
احلـكـومـة اجلـديـدة بـعـد اجـراء

االقتراع السري .
وفقـاً للمعـطيات احلالـية يكون
الـســيـنــاريـو الـثــالث هـو اقـرب
إلـى الـتــحــقق من الــسـيــنــاريـو
األول والــثـــاني وذلك لـــوجــود
شـخصـيات قـياديـة في اجملتمع
وذات رؤيـا مسـتقـبلـية سوف ال
تسـمح باالنزالق نـحو الفوضى

واجملهول .

الـدوّارة ولكن بـحدود. إسـتمـرّ هذا
احلـال حــتى الــقـرن الــثـامن عــشـر
حـــ ظـــهــر حـلّ اليـــعـــتــمـــد عـــلى
الــعـوامل اجلــغـرافــيّــة  وتـغــيّـرات
ـــنـــاخ وهـــذا احلل هـــو احملـــرّك ا
ــهـــنــدش . لــقـــد كـــان ا الــبـــخـــاريّ
األسكتـلندي جـيمس واط هو وراء
جناح هذا احلل بتحسينه الواسع
لـلـمـبدأ األصـلي لـلـمحـرّك. إنّ مـبدأ
عــــمل هــــذا احملــــرّك هــــو حتــــويل
احلــرارة الى طــاقــة مــيـكــانــيــكــيـة
لـــــتـــــدويـــــر وحتــــريـك األجـــــســــام
ــتـــنــوعــة جلــعــلــهــا والــوســائط ا
متـحركة. لـقد بـنى جيمس واط مع
ــــثل هــــذا زمــــيل لـه أول مــــعــــمل 
وحـرصا احملـرّك في الـعـام 1775  
على سريّة التكنولوجيا فيه. وقبل
ذلك ومـــنــذ الـــعــام  1712ســـبــقت
جــيــمس واط مــحــاوالت لــتــولــيــد
بخـار ماء بغـليانه وحتـريك مكبس
بــــــــالـــــــضـــــــغـط الـــــــنــــــــاجت داخل
ــكــبس اســـطــوانــةونـــقل حــركـــة ا

وهكذا. 
وقـد بــدأت بـعـد ذلك تــكـنـولــوجـيـا
ـــضـــخّــات بـــواســـطــة تـــشــغـــيل ا
ــكـابس واإلســطـوانــات وحتـريك ا
الدواليب والطواح كبديل لطلقة
ـيـاه بـكـفـاءة أداء أعلى. الـريـاح وا
بـعــدهـا قــام جـيـمـس واط بـإدخـال
احلركـة األوتومـاتيـكيـة بإسـتخدام
ـــركــزيّـــة ألجــســـام تــدور الـــقــوة ا
وتــنـــتـــقل حـــركــتـــهـــا الى احملــرّك
البخاري (1782).  ولغرض قياس
قــدرة احملـرّك بــعــامل مــعــتــمـد في
احلسابات العملية والتكنولوجيّة
أدخـل جـيــمس واط وحــدة الــقـدرة
عروفة بالقـدرة احلصانية بداللة ا

معـامالت تعتـمد على الـشغل الذي
يــــنــــجـــزه هــــذا احملــــرّك. وضــــمن
اسـتـخدام نـفس مـبـدأ عـمل احملرّك
البخاري  تسيير أول عربة على
سكة في العام  1804بهذه الـطاقة
وكـذلك تـسـيـيــر الـبـواخـر. وضـمن
جـدول الـوحـدات الـفـيزيـائـيّـة فـقد
أدخـلت وحدات الـواط(لـلمـصـابيح
مـثالً) والـكـيـلوواط لـقـيـاس الـقدرة
اخلـارجـة لــلـسـيّــارات والـدرّاجـات

الناريّة ومنها (التُكتك).
لــقـد أصـبح جــيـمس واط الـذي لم
يــدرس أحـد األســمـاء فـي مـصـاف
النخبةبإرادة اإلصرار على حتقيق
إجنـاز تـكـنـولـوجي نـسـتـخـدمه في
حــيــاتــنــا الــيــومــيّــة حلــد زمــنــنــا

احلالي.
نشورة بأنّ أول علومات ا تشير ا
دراجة ناريّـة كانت قد اشـتغلت في
ـانــيـا وبــعـدهـا الـعـام  1885فـي ا
ــحــرّك وثالثـة بــســنـتــ درّاجــة 
دوالـيب بـإرادة الـرغـبـة فـي الـبـناء
الــــتــــكــــنــــولـــــوجي وهي اجلــــذور
الـتـاريخـيـة لعـربـة التُـكتـك بأدائـها
تألّق في ساحة التحرير.  األنيق ا
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مـازلـنـا في قـصـيـدة إرادة احلـساة
وجـــدلــيّــة الـــعالقــة بـــ اآلنــســان
واألرض وفي الـتــعـبــيـر عـنــهـا في
صــفـــحــات أزمــنــة مــتــعــددة. فــمن

القصيدة:
ّا سأللت: وقالت لي األرض 

أيا أمّ هل تكره البشر?
إنّ األرض األصــيــلــة تــزدهــر حـ
تطـعم أهلهـا األصالء فهي التدري
من ســيــأكل مـن هــذا الـزرع أو ذاك
لـكنّ اجلــمـيـع يـصــطفّ في جـبــهـة

رقــمـيّـة بـحـبّـهـا عن طـريق تـواصل
ـعــرفـيّـة اإلرادة عـبــر مـسـاراتــهـا ا
واحلـــرفــيّـــة إنّ الــتـــحــلّي بـــحــمل
ــعــرفــة اليـــكــفي بل يــجب إدارة ا
ـــقــوّمــات زيــادة إســتــخـــدامــهــا 
اإلنـتـاجـيّـة ومـردودها لـصـانـعـيـها
وأجـــيـــالـــهم مـــادامـــوا عـــاشـــقــ

إلرضــــهم وهم لــــهــــا حــــافــــظـــون.
فبـإرادة حب األرض يـنعم اجلـميع
والنشيد الوطني يكفي ح يطبّق
عــمــلــيّـــاً عــلى أرض الــواقع; واقع
موطن اجلميع مثلما كان ويكون.
إنّ اإلرادة احلـقّة تـشـخّص مسـيرة
أداء اإلدارة أمّــا اإلدارة فــعــلــيــهـا
ـسؤول جتـنّب الـشـخصـنـة وكـأنّ ا
عن كلّ شـيء هم أشــخـاص ولــيس
أنظمة التشريع والتنفيذ والرقابة.
لـــقـــد أصـــبح اجلـــمـــيع في اإلدارة
والـتــحـلــيل يـنــادي بـرسـم خـارطـة
طــــريق لــــلــــقـــــادم من الــــزمن دون
ـــا آلت الـــيه ـــتـــســـبب  ـــاضي ا ا
األوضـاع وكأنّ رسـم اخلريـطـة هو

في درس جغرافية بدأ ولم ينته!
أمّـا الـعـشق الرقـمي والـتـفـاعل فيه
فيكون تلـقائيّاً ح نرى صورة أو
نـشــاهــد أحــداثــاً يــتــفــاعل مــعــهـا
باإليجـاب دون معرفة مـرسليها أو
نـاشـريـهـا ولـكنّ عـشق األرض هو

رسل للجميع. ثابة ا
ÂU²)« —uDÝ

اذا كــان اجلــمــيع يــتــفق أن هــنـاك
مـفــسـدون وفـاسـدون وضـعف أداء
والـكل في اإلدارة ينـادي بـالتـغيـير
الــــــفــــــوري فــــــأيـن دور مــــــئــــــات
ستشارين العامل في مفاصلها ا
ـناصب على وعلى كلّ مسـتويات ا

مدى سن خدماتهم الطويلة ?!

بغداد
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