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لـكل مـنـا روح ثـانـيــة ورئـة ثـالـثـة إنـهــمـا الـوطن الـعـراق هـوالـروح
الـثانـيـة فـيـنـا ورئتـنـا الـثـالـثـة التـي نتـنـفس فـيـهـا هـواء وطن يـعمه
الـسالم واالمـان ففي هـذا الـزمن الـغـابر إصـفـرت الـريح في قلب
اجلروح فـأظهـرت لنا الـوحشـية والـفرقة واحلـرمان عـلى يد طرف
تسلط انحرف عن حتر العقيدة والـدين سفاح دم معروف من ا
البـاغي فـيهـاجم كوحش يـتلـذذ بدم االحـراراحملرومـ الصـابرين
ـوسم مطـر ليـغسل الـذين يؤمـنون بـأن السـماء لن تـبـخل علـيهم 
بـغـداد اجلـمـيــله وكل مـدن بالد الـرافـدين فال ولن تـكـون الـنـهـايـة
دمـر واحلكايـات الناقـصة التي االنطـواء والبكـاء فما بـ الفزع ا
تــسـردهــا الــنــوامـيس هــمــسـا بــآذان الــشــيـاطــ اجملــرمـ وهم
ـغدورين ويشـربون نخب دمـاء الشهداء يقبـضون ثمن إغـتياالت ا
االبـرار بـتـسـلـطـهم بـعـد أن فــقـد الـعـدل والـوعي من عـقـول هـؤالء
ـارسون ـتـسـلطـ الـبـغـاة وهم يتـفـاخـرون بـاجناز هـدر الـدم و ا
الـعـهـرالسـيـاسي والـغـدر والعـربـده حـتى ال يـبقـى لنـا غـيـراجلوع
ان ويعجلون واحلرمان والطوفان في ليالي تغـتال فيها براءة اال
ـظـلـومـه الى مـجـتـمع الــقـبـور..الـيـوم أحـداث فـي رحـيل االرواح ا
الوطـن بثورة أحـرار احملرومـ أيقـظتـنا من غـفلـتنـا إلعادة الـنظر
والـبـحث في تـأثيث حـيـاتـنا والـتـطـلع بال يـأس لبـنـاء وطن لـلسالم
ـتـســامح الـذي يـعــمه احلب والـبـنــاء ونـعـيــد احلـيـاة الـتي اآلمن ا
ريضـة لكي تـعود أشجـارالنخـيل شامخـة تقاوم دمرتـها النـفس ا
زمن اجلـبـروت واالنـحـراف ثم نبـحث عن ذواتـنـا فـنـسـلك الـطريق
الـصحـيح ونتـعلم كـيف نصـنع سفـينـة للـنجـاة ونقـضي على األلم
د ليـعيش األمل بـداخلـنا حـتى نحول احلـلم الى أغنـية لـلحـياة و
اخلطـى للـمـسـتـقـبل بـكل ثـقـة وثـبـات..حيـاتـنـا الـيـوم أصـبح فـيـها
ـوجـود ال يـداوي فـتـعـمـقت الـطـعـام ال يـغـني والـلـقـمـة ال تـكـفي وا
اجلروح وتـوسع هدر الدم وعـم احلرمان الـذي أتلف ودمـر جسد
ريح لسعادة االنسان الرغبة في البحث عن التسـامح واالفضل ا
وتقو االخالق والـعقائديـة الصحيـحة والسلـيمة فكيـف لنا اليوم
أن نـفـكـر في ظل هـذه الـظـروف فـيـمـا هـو أبـعـد من رغـيف اخلـبز
وكيف لـنا أن نفـكر في حتـس حال اآلخـرين الضـعفاء لـيتعـلموا
سـلـوك بـناء الـسالم والـتـسـامح والـطمـأنـيـنـة في الـذات أوال..ففي
هـذه احلـيـاة الـيـوم تـعـودنـا نـدفـن حـزنـنـا ونـداري قـهـرنـا ونـغـلف
كـآبتنـا التي أحـرقتـنا بـنارها ونـخفي عـقدنـا وندق مـسامـير نعش
ـمارسة ظـاهرية شاعـرنا  الزمن لـكي نظـهر بصـورة األسويـاء 
في السلوك مع ابناء دينـنا ووطننا واهلنـا ونقنع أنفسنا بأن األلم
يـجب ان تـنـطـفئ شـعـلـته وأن الـدمع يـجب ان نـغـلق مـصدره وأن
هـدورالذي بكـيناه يـجب ان يتوقف وأن الـوهم الذي حـلمنا الدم ا
انـنـا وبـتـقـو سـلـوكـنـا..مـوسـيـقى حـزيـنة رافـقت به سـنـنالـه بـا
حـيـاتـنا فـتـوقف الـزمن ونـام فـوق خـراب اجلبـروت وانـطـفـأ احللم
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ـعاناة بـهذه الـلغة الـتراجـيدية من ذاتي ال فقـد عمـدت سرد هذه ا
أضـمـر ورائـها الـنـيـة في إضافـة قـطـرات عـسل الى وعاء حـيـاتـنا
رة لكني قصدت أن أحتدث عن احللم واأللم الدف الذي تتآكل ا
حتت وطـأته أرواح الـكـثيـرين أمـثـالي في مـجتـمـعـنا.. ألن حـيـاتـنا
مـكتـظـة باآلالم فـيهـا نسـبـة عالـية من الـنـاس واألطفـال خصـوصا
ـزقة بـفقدان الـوالديـن وإتسـاع وإرتفاع الـذين يعـيشـون طفـولة 
نسـبـة الـيتـم مع غيـاب مـتـطلـبـاة احلـيـاة اليـومـيـة التـي يتـطـلع لـها
ـسـروقـة ومـجـتـمع يـعـاني ـنـهـوبـة وا اجلـمــيع في وطن الـثـروات ا
الـفـقـر واحلـرمـان وهـدرالـدم..هـذه هي احلـقـيـقـة إنـهـا حـقنـة أأللم
الـتي سـبـبـهـا األشــرار اجملـرمـ لـكي يـقـتــلـون فـيـنـا غـريـزة حب
ـكبـوتة احليـاة داخل ذات كل إنـسان وهـنالك جـبال من االحالم ا
الـتي تـكبـرمـعنـا ومـا تـلبث أن تـنـهار فـجـأة فتـحل بـنفـوسـنا اآلالم
ويـعم الـدمـار فال نـعـرف شـيـئـا عن األرواح الـتي فـارقـتـهـا الروح
وسط ظـروف صـنـعـهـا اجملــرمـ االشـرار فـقـطـعــتـنـا كـمـا تـقـطع
السـكاكـ اللحـوم..فآالمـنا الـتي جتاوزها الـزمن ال تمـوت وشقاء
ـزيفـة التي الـزمن ترك فـي أرواحنـا ندب ال تـخـفيـها إبـتـسامـتنـا ا
تـخــرج من الــفم فــقط ال من الــقــلب كــمـا يــحــدث مع جنــوم الـفن
سرحي كي صناع الكوميديـا عند إدائهم الدوارهم في العرض ا
يـزرعـون االبـتـسـامـة ويـضـحـكـونـنـا ونـحن لم نـفـهم أن احلـيـاة قد
ـرارة يومـا ما وهم ال يـعلمـون أن في ذواتنـا هنـاك رغبة أبكـتهم 
ـصطـنعة الـشقـية والـدمعة اخلـفيـة رغبة تمـوت ما بـ الضـحكة ا
إنــولـدت من غـريـزة حب احلـيـاة..لـنــدع الـقـلق واأللم جـنـبـا ونـبـدأ
صـابـيح الـتي تـضـيئ لـنـا حـيـاتـنـا لـتـنـمـيه ذاواتـنا بـالبـحث عـن ا
ونفوسنا والبيئة احملـيطه بنا ونسعي لتوفير بـيئة نفسية صحيحة
وصحـية لبـناء ذواتنـا ومن حولنـا في بيئـتنا ونـستثـمر في حيـاتنا
كي ينمـو الوعي والفـكر في مجـتمعـنا لوالدة أجيـال تبني بـفكرها
صـروحـا من الـوعي والــرقي..فـالـنـبــحث فـيـمـا يــجب الـبـحث عـنه
ال ألن لإلستثمار في عقل وقلب اإلنـسان وليس التجارة وعالم ا
الـطـاقـة واحلـقـيـقـة تـتـواجـدان داخل اإلنـسـان والـثـروة احلـقـيـقـيه
ـتسـلط منـاجمـها قـلب وعقل االنـسان فلـماذا رجـال السـياسة ا
ــزيـفــ ال يـســتـثـمــرون في الـوصــول الى عـقل ورجـال األديـان ا
االنـسـان بـصــدق وأمـانه بـدون خـداع ولـيس كـمـا تـفـعل إعالنـات
ال والتـجاره ..فالـسياسي بعـد تسلـطه ينسى من هو وأين أهل ا
ا يستحق كان وكيف وصل للسلطـة بعد أن منحته الدنـيا أكثر 
ـكـبوت والـعـدوانـية والـشـر مـنذ طـفـولـته أخذ وشـعـوره بـالنـقص ا
يــكــبــر مـــعه ويــطــغى عـــلى ســلــوكـه فــتــظــخــمـت وتــولــدت عــنــده
السيايكوباتية والسادية والنرجسية ونسي أنه كان يركب البهيمة
البـسة الـبـاليـة الـرثة فـإستل الـتي ورثهـا من جـده ذهابـا وإيـابا 
سـيف تسـلـطه لنـا ودمـروسادة احالمـنا وأيـامـنا الـتي هـرب منـها
لون الـتسـامح واحلب واالمان والـسالم..فمـن يريـد تطـوير وزيادة
ا ريضة و ثروته عليه أن يتجه لتطوير وبناء ذاته ويعالج نفسه ا
انه اصبح رجل سياسه عـليه أن يكون سويا ويـبدأ بذاته وتهذيب
نفـسه في تعـامله مع مجـتمـعه كي يعم التـقدم واالزدهـار والتوجه
لـتــنـمــيـة فــكـر ومـعــارفه ولـزيــادة وعـيه واالســتـثــمـار بـعــقل وقـلب

االنسان النتاج العطاء واالمان بالتسامح والسالم..
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ـواطـنـة وإرادة وقــصـد ال تـتـسم بـا
بـســبب غــيـاب الــرغـبــة اجلـادة في
مــعـاجلـة مـواقع اخلــلل في الـنـظـام
الـسـيـاسي. فـهـذا األخـيـر هـو أصل
الوبال وأساس الفـتنة. وكما يبدو
فال نـيـة في جـعـبة سـاسـة الـصـدفة
تنفذين في احلكم مغادرة شكله وا
الـبائس خـشيـة من فـقدان نـفوذهم
وخـــســـارة مـــكـــاســـبـــهم وضـــيـــاع
مـصـاحلـهم ومـا كــانت تـدرّ عـلـيـهم
إقــطـاعــيــاتُ الــوزارات والـهــيــئـات
اخلـــــاصـــــة مـن مـــــنـــــافع وأمـــــوال
وفـــضــاءات اســـتــغـــفــال لـــلــعـــامــة
واســــتــــغالل لــــلــــمـــنــــصب. حــــتى
ــرجــعـــيــة الــتي كــان الـــطــيــبــون ا
يــعــتــقــدون بــوقـــفــهــا مع الــشــارع
نـتفض مـنذ انطالقـة التـظاهرات ا
كــانت فـي حــقـــيــقـــة األمــر تـــمــسك
بالعصا من الوسط مـا جعلها مثار
نتفض أو هكذا يُقرأ شكّ وسط ا
خـطـابُـها األخـيـر لـيوم اجلـمـعة 31
كـــانــون ثــاني  2020 حـــيث أبــدت
تراجعًا ضمنيًا واضحًا لدى نقدها
ألسلوب االنـتفاضة و"تأكـيدها على
مــــــســــــألــــــة اإلســـــراع فـي إجـــــراء
انـتـخـابـات مـبـكـرة لـيـقـول الـشـعب
نقوصة قبل كلمته" بهذه العجالة ا
تلبية مطالب ملـحة ينبغي تنفيذها
ضــمن األولــويــات. فـــهي من حــيث
ـضـمـون تـتـوقع بل هي الـشــكل وا
مــتـأكــدة لــدرجــة كـبــيــرة من إعـادة
ـهـيمـنـة على تـدويـر ذات الوجـوه ا
شـكل الـنـظام الـسـيـاسي الـقائم في
حـالـة إجـراء مثل هـذه االنـتـخـابات
الـسـريـعـة بـالطـريـقـة الـتي خـططت
لــهـا أحــزاب الـســلـطــة وسـنّت لــهـا
القانـون االنتخابي الـذي ال يختلف
ضـمــنًـا عن ســابـقـه من حـيث بــقـاء
هــــــيـــــمــــــنـــــة ذات األحـــــزاب وذات
الــشــخـوص. وال غــرابــة من وقـوف

صــــاحب الــــوعـــود الــــعـــرقــــوبـــيـــة
والـتـصـريحـات اإلنـشـائيـة الـرنـانة.
وإذا كــانت هــذه احلــركــة اجلــديـدة
يُــقـصــد بـهــا فـرض تــثـبــيت رئـيس
ـرفوض كـلَّف بـالقـوّة وا الـوزراء ا
ـنــتــفض كــغــيـره من من الــشــارع ا
الـــســيــاســيــ الـــذين شــاركــوا في
مـنــاصب هــامــة وقـادوا الــبالد إلى
شـفــيــر الـهــاويــة لــيُـفــهَمَ مــنــهـا أنَّ
سـلـطـته سـتـكون فـي قبـضـة الـتـيار
الــــذي يـــقــــود هــــذا احلـــراك غــــيـــر
ــقـبــول شــعــبــيًـا الــوطــني وغــيــر ا
وسـيــاسـيًــا وإنـســانـيًــا فـإن األداة
والسلـوك والغايـة بهذه الـعنترة لن
تفي بالغرض فـي ضوء ما يُقرَأُ ب
الـــســـطــــور ومـــا يــــجـــري من وراء
الكوالـيس من صفقـات ومساومات.
ـكـلّف بـرئـاسـة الـوزارة اجلـديدة فـا
الــقـادمـة بـالــرغم من صـدق حـدسه
ومــعـــرفــته بــدهـــالــيــز الـــســيــاســة
والـــســـيـــاســـيـــ وانـــتـــقــاده ألداء
الكابينات السابقة إالّ أنه ليس من
نتفض بل خيار الشعب والـشارع ا
هـو كــســابــقه حــصـيــلــة لــتـولــيــفـة
سيـاسية لـصفقـة أخرى ب أحزاب
نـافذة في الـسـلطـة. والـعِلم واخلـبر
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من اخملــجل حــقًــا أن يــديــر ســاسـة
ــطــالب الــشــعب الــبالد ظــهـــورهم 
ـــنـــتـــفض بـــالـــرغم من ادّعـــائـــهم ا
جــمـــيــعًــا بــشــرعــيـــتــهــا ودعــمــهــا
وتواصل استمرار تظاهراتهم حتى
ـنـشـودة. وهـذه حتــقـيق الـغـايـات ا
كلّف اجلديد الدعوة ذاتُها أعلنها ا
بقيادة احلكومـة القادمة في خطاب
سألـة لم تعد في ليـلة التـرشيح. فـا
الـــتــهــريـش والــتــصـــريح واالدّعــاء
طالب بقدر ما هي تعبير بشرعية ا
وافٍ عن فـقـدان لـشـعـور وإحـسـاس

ــرجــعــيـة شــخــوص مــقـرّبــ من ا
الـــعــلـــيـــا ضــمـــنًـــا وفي الـــســرّ في
مــنـاصــرة أحـزاب وزعــمـاء اإلسالم
الـســيـاسيّ الــذين أثـبــتـوا فــشـلـهم
الـــــذريع فـي قـــــيـــــادة الـــــبالد وفي
تـبــعـيـتـهــا لـدول إقـلـيــمـيـة ودولـيـة
بالـشكل اخملـزي القـائم.  وال ننسى
مـــا حـــذرت مــــنه هي ذاتُــــهـــا قـــبل
أسـابـيع من أيــلـولـة احلـكـم لـلـغـيـر
وخـسارتهـم مكـاسبهـم ومنجـزاتهم
مــنـذ الــســقــوط عــلى أيــدي احملـتل
ــراوغ عــدوّ الــشــعـوب األمــريــكي ا
قـدرات الـعراق تالعـب  احلـرة وا
ــنـطـقـة وفـق أهـوائه ومـصـاحله وا

القومية. 
أولـــــويـــــات ال بـــــدّ مــــنـــــهـــــا قـــــبل

بكرة االنتخابات ا
رجعية التي كان في اعتقادي إن ا
الـشــعب يـعــدّهـا صـمــام األمـان من
دون انــحـــيــاز جلــهـــة أو فــئــة دون
غيـرها قـد تنـاست األولويـات التي
ال بـدّ منـهـا من أجل اإلصالح وفتح
صــفـحــة جـديـدة في الــبالد وحـسم
مـتـاعب الـعـبـاد ومـنـغـصـاتهـم على
ايـــدي رمــوز الـــنــظـــام الــســـيــاسي
احلـــالي. كـــمــا خـــذلـــتـــهم رئـــاســة
اجلـمـهـوريـة بـخـنـوعـهـا لـلـضـغوط
عبر فرض طموحـات الكتلة الكبرى
وأحزاب الـسلـطة التـي كانت رفعت
مـؤخـرًا راية الـتـهـديد والـوعـيد في
حــالـة خـروج الـرئـاسـة عن طـوعـهـا
طلـوب بعد أن وقع وإرادتها. أمـا ا
الـفــأس بــالـرأس أن يــأخــذ رئـيس
ــكــلّف بـاحلــســبـان أولى الـوزراء ا
ـنـتفض أولـويات مـطـالب الـشعب ا
الـتي من شـأنـهـا وضع الـبالد عـلى
ســـكــة األمـــان واإلصالح حتـــديــدًا
ومــنــهــا حــصــريًــا وبــالـتــوازي مع
استـمرار احلـراك الشـعبي الـوطني
ــســالم و"مِن دون شــراكــة راكــبي ا

وجة": ا
1- مـــحــــاســـبــــة قـــتــــلـــة شــــهـــداء
االنــتـــفــاضــة أيًــا كــانت هــويــاتــهم
ومـرجـعيـاتُـهـم ومنـحـهـم حقـوقـهم
الـوطنـية ومـعـاجلة اجلـرحى الذين
ســقـطــوا ضـحــايـا الــعـنف والــقـوة

فرطة من "الطرف الثالث". ا
2- وضع حـدود صـارمـة وحـاسـمـة
ـنفلت والـعصابات بوجه السالح ا
ــرتـبــطـة ـســلــحـة ا واجلــمـاعــات ا
يلـيشيـات أحزاب السـلطة والتي
تقـوم بأعمـال قتل وخطف واغـتيال
وتـرويع بـحق متـظـاهـرين سلـمـي
ونـاشـطـ مـدنــيـ طـالـبـوا بـوطن
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ة وخدمات مفقود ولقمة عيش كر
مدنية وأمن لهم ولعوائلهم.

3- محاسبة حيتان الفساد الكبيرة
الـــتي تـــخـــشى الــســـلـــطــات األربع
االقتراب من محيـطها والتعامل مع
ـا يـسـهم ـفـسـديـن  الـفـاسـديـن وا
ــسـاواة في بــتـحــقــيق الــعـدالــة وا
ـقصـرين وفق الدسـتور مـحاسـبة ا
"األعـــــرج" والـــــقــــــانـــــون ومن دون

محاباة ألحد.
4- إطالق ســـــراح احملــــــتـــــجـــــزين
ــنــتـــفــضـــ الــذين األبـــريــاء مـن ا
اختلطت أوراقُـهم بأوراق اجملرم
وعُـــدّوا خـــــــارجـــ عن الـــقـــانــون

ظلمًا.
5- الـبـدء بإصالحـات جـوهـرية في
احلـــكـــومـــة اجلــديـــدة وحث بـــاقي
واطن ـراعـاة حاجـات ا الـسلـطات 
الـــيــومـــيـــة وفـــتح أبـــواب الـــدولــة
مـشـرعـة أمـام شـراكــة حـقـيـقـيـة مع
الــقـــطــاع اخلــاص وعــدم احــتــكــار
ـهــمــات واألعـمــال الــتي من شـأن ا
الــشــركــات اخلــاصــة الــقــيــام بــهــا
بنجاح أكبـر باستقطابـها للعاطل

عن العمل.
6- تـشكـيل مفـوضيـة علـيا مـوثوقة
لـالنتـخـابـات يـشارك فـي تشـكـيـلـها
نـتفض وعن ثـلـون عن الشـارع ا
ــثـقــفـ الـنــقـابــات واالحتـادات وا
ـــيـــ كي تـــمـــثـل صــوت واألكـــاد
الـــشـــعب ولـــيس أحـــزاب الــنـــظــام
بـشـكلـهـا القـائم بـالرغم من تـشـكيل
هــذه األخــيـــرة مــؤخــرًا من قــضــاة

بالطريقة التي يُشكّك بها.
7- إجـــراء انــتــخــابـــات مــبــكــرة ال
تــتـعـدى من سـتـة أشـهـر- سـنـة في
أقـصى تــدبـيــر وذلك بـعــد حتـقـيق
شار إلـيها في أعاله أوالً طـالب ا ا
وحـــتــمًـــا بــاعـــتــبـــارهــا أولـــويــات
احلـــكـــومـــة اجلـــديــــدة كي تـــثـــبت
مـصـداقـيتـهـا مـع وعـودها لـلـشـعب
ـا تـعــهـد به الـرئـيس والـتـزامــهـا 

كلّف.  ا
ـا وفـي حـالـة فـشل هــذه األخـيـرة 
ورد في أعاله ومـا التـزم وتعـهد به
فـي خــطـــاب الــتــكـــلــيـف وهــذا مــا
نتوقعه بسبب شكوكنا بعدم قدرته
عــلـى مــجـــاراة أحـــزاب الــســـلـــطــة
واخلــروج عـن طــوعــهـــا وإرادتــهــا
وفـرض أجـنــدتـهـا الـتي أتت به من
خـلف الـكـوالـيس فـإن االنـتـخـابات
ـرتـقبـة لن تـكـون ذات فائـدة تـذكر ا
من حـــيث قــدرة أحــزاب الـــســلــطــة
ـال والنـفوذ والـسطوة الستـخدام ا

والـسالح وقـدرات الدولـة وجـهـدها
الــعــام في حــمالتــهــا االنـتــخــابــيـة
وكــــــسـب الـــــتـــــــــــــأيــــــيـــــد لــــــهـــــا
ولشـخوصهـا. وهذا مـا حصل فعالً
في التحشيد للمليونية األخيرة في
اجلـادريــة حـيـنــمـا سُـخّــرت جـهـود
الـدولـة فـي نـقل األتـبـاع إلى مـواقع
ـزيفة. وسـيحصل حـتمًا التـظاهر ا
الحـقًــا في اسـتـغالل قـدرات الـدولـة
ومــــبــــانــــيــــهـــا ومــــؤســــســــاتــــهـــا
والــضـــرورات الـــلــوجـــســـتـــيــة من
ــصـــلـــحـــتـــهــا ســـيـــارات ومــؤمـن 
وألغــراضـهــا الــفـئــويــة واحلـزبــيـة

والشخصية. 
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إنـنــا نـعــتــقـد أنّ ســيـر اخلط اآلمن
ـرتـقـبة لـسـكـة احلكـومـة اجلـديدة ا
في قــادم األيـام هــذا إن لم حتـصل
مـــــفـــــاجـــــآت أخـــــرى لـــــيـــــست في
احلـسبـان سيـحتّم عـليـها مـسايرة
ـنـتـفض وصـوالً وتـلـبـيـة الـشـارع ا
لـبـرّ األمـان في حـالـة الـتـزام رئـيس
ا تعّهد به كلَّف اجلديد  الوزراء ا
مـن دون ضـغــوط بــفـرض أجــنـدات
مـعــيــنـة رغــمًـا عـن إرادته وحـرصه
الـوطــني الــذي أظـهــره في لــقـاءات
وتصريحات سابـقة لترشيحه. ولو
حصلت هذه فحتـمًا سيترتب عليه
ـشـهـد كي يـتـثـبت االنـسـحـاب من ا
الــــشـــعب من حـــسـن الـــنـــوايـــا في
ـماطلة وكسب مسألـة التسويف وا
الـوقـت حلـ حتـقـيق غـايـة أحـزاب
الـسلـطة ومَن يـقف خلف أجـنداتـها

والترويج خملططاتها. 
حــيــنــئــذٍ لن يــكــون قــدّام ســاحــات
ــضيّ قــدمًـا في الــتـظــاهــر سـوى ا
مـوضـوعـة تدويل قـضـيـتهم لـتـكون
حــقـاً "قــضـيــة وطن" من أجل كـسب
الرهان والبدء الحقًا بخطوات أكثر
صــرامـة وحتـديــدًا وأجنع أسـلـوبًـا
. فـقــد ســئم اجلـمــيع تــفـرّج وشـكـالً
الـعـالم عـلـى مـا يجـري مـن مـشـاهد
قــتـل وخــطـف وتــرويـع من أطــراف
مشاركـة في السلـطة ومعـارضة لها
في ذات الــــوقت وكــــذا من تــــقـــلّب
وتلوّن وركـوب للمـوجة من البعض
االخر حـبًا بـالزعـامة وفـرض الذات
عمول سـتور وفضح ا بعد كشف ا

في الدهاليز.
 فـهـؤالء وإنْ تـزعـمـوا وطـغـوا فهم
ثـلون جـزءً من الشـعب وليس كلّ
الــشــعب ولــيس من حــقــهـم فـرض
الـوصايـة والواليـة بعـيدًا عن إرادة

الشعب وضدّ رغبة الشارع.

بـــعــد ان انـــقــطـــعت الــســـبل أمــام
ــشـروعــة في ــطـالـب ا أصــحــاب ا
االنتـفاضـة التـشريـنيـة التي تدخل
شـهــرهــا اخلـامس عــلى الــتـوالي
ظهرت بوادر جادة لنقل التحديات
اخلــــطــــيـــرة الــــتـي يــــواجــــهــــهـــا
تظاهرون السلميون في ساحات ا
االعـتــصــام في عــمـوم الــبالد إلى
ـــتــــحـــدة واالحتـــاد دوائــــر األ ا
األوربي بغية االستنجاد بسبب ما
يـــتـــعــرضـــون لـه من مـــنـــغـــصــات
وتــهـــديــدات واســـتـــخــدام الـــقــوة
ـــفـــرطــة وأعـــمـــال قـــتل الـــعـــمــد ا
واخلــطف واالغــتــيــال والــتــرويع
الســــيّــــمـــا بــــعـــد فــــرض فــــصـــيل
مـيـلـيـشـيـاوي سـطـوته عـلى مـوقع
االعـــتــصــام الـــرســمي فـي ســاحــة
الـــتــحــريــر وعــلـى رمــز الــصــمــود
طعم الـتركي (جبل قاومـة في ا وا
ـا ستؤول أحد). وال أحـد يتـكهن 
إلـيـه األوضـاع اخلـطـرة حـتى بـعـد
تــكـــلــيف رئــيـس الــوزراء اجلــديــد
رحـلة االنـتقالـية التي في لقـيادة ا
اعــتـــقــادنـــا لن تـــخــلـــو من فــرض
إرادات وإطـالق تــــــــــهــــــــــديـــــــــدات
واســـتــبــاحــة الــســـاحــات من قــبل
أحـــزاب وعــصـــابـــات وجــمـــاعــات
مــــســـلـــحــــة تُـــقـــاد كــــالـــرعـــاع في
الـــســـاحــات والـــشـــوارع مـــتى مــا
شاءت أحـزاب السـلطـة وزعامـاُتها
وكـيـفـمـا شـاءت وأيـنـمـا شـاءت من

دون قيود وال ردود.  
هذه حـالة انفالت واضـحة تـتطلب
إرادة صـــارمــة من رئــيس الــوزراء
اجلــديــد الـذي وعــد بــوضع حـدود
قــاطــعـة لــهــذه الـســلــوكـيــات غــيـر
ـا اثبتت احلضـارية وألمثالـها طا
الـرئـاسـات األربع الـقــائـمـة حـالـيًـا
فشلـها الواضح في مـعاجلة األزمة
مـنـذ تولي رئـيس الـوزراء الـسابق
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ـرة الـتي يــجب عـلـيـنـا واحلـقـيــقـة ا
قبولها ,وهنا أعود وأذكـر باخلطوة
الـكـبرى الـتي خطـتـها بـريـطانـيا في
سـبـيل حريـتـها من الـقـيود األوربـية
لكنها وقـعت ضحية حللـيفها القد
أمـريـكـا ,وهـذا يـجب أن يـحـسب في
العراق جيدًا ,وحتى ال نكون ضحية
لهذه الدولة أو تلك ,إذن ماذا نفعل:
تلك القوة عله أن أولًا. من أراد أن 
ـعـرفـة ,أي عـلـى احلـكـومـة ـتــلك ا
االهـتــمـام اجلـاد بــاجلـانب الــعـلـمي
ودعم اجلامعات وزيادة التخصيص

الي الشفاف لها. ا
ثــانـــيًــا. إعــادة أحـــيــاء الــصـــنــاعــة
الوطنية وكذلك الزراعة ,وأن ال تلقي
احلــكـومـة بــالًـا إلى دول اجلـوار في

ضغطها عليها وابتزازها.
ثالـثًا. زيـادة عدد الـشركـات الوطـنية
احلـكومـيـة وحتى اخلـاصـة ودعمـها
من أجل الدخول في ميـدان التنافس
االقــــتـــــصــــادي الــــداخــــلـي وحــــتى
اخلـــــارجي ورفـــــدهــــا بـــــالــــكــــوادر

واخلبرات الوطنية.
رابـــــعًـــــا. دعم مـــــراكـــــز األبـــــحــــاث
والـــدراســـات لــــتـــتــــولى إدارة دفـــة
الـنهـضـة االقتـصـادية الـتي يجب أن
تكون خطواتهـا مدروسة ومحسوبة
التبعات وتوعية الشعب خلطواتها.
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خامسًا. تفعـيل االتفاقيات مع الدول
الــصــنـاعــيـة الــكــبـرى واســتـنــسـاخ
جتــربــتـهــا فـي داخل الــعـراق ونــقل
خبـرتها في مـجال الصـناعات سواء

في مجال الطاقة أو النقل.
إن كل مــا يــحـــصل في الــعــراق هــو
بسبب التـدخل اخلارجي وهذا األمر
ال يـخـفى عـلى اجلـمـيع أن من وضع

األغالل في جــمــيـع الــقــطــاعــات كـان
هــدفه تـدمــيـر الــبـلــد وجـعــله فــقـيـرًا
وهذا تـنخـره آفـات اجلهل والـفـساد ,
مـا يـحـصل فعـلًـا وكـمـا أرادوا ونحن
ألننا نسـاعـدهم في مشـاريعـهم هذه ,
تــخـلــيـنــا أو تـمــلـصــنـا عن وأجــبـنـا
ـصــلــحـة الــعــامـة, الــوطــني جتــاه ا
وأصـبــحـنــا نـهــرول مـنــسـاقـ وراء
ـصــلـحـة اخلــاصـة الـشــخـصـيـة أو ا

احلزبية أو العرقية.
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لم يـجــني الـعــراق من عـضــويـته في
ـشــاكل واخلالفـات اجلـامــعـة غــيــر ا
نــتــيـجــة الـتــنـاقـض والـتــنـاحــر بـ
األعـــضـــاء ,فــــضـــلًـــا عن الــــتـــخـــلف
الـسـيـاسي واالقـتــصـادي والـثـقـافي;
أمـا مـن الـنـاحــيـة الــعـســكـريـة ,نـرى
بـعض األعـضـاء الذيـن يعـمـلـون على
ـواقف تـطــويــر قـدراتــهم من خـالل ا
عـلنـة مع األشقاء من عـلنـة وغيـر ا ا
جـهــة والـغــرب وإســرائـيل من جــهـة
أخرى ,ونرى دول الـتطبـيع أصبحت
ـاذا ال تـخــجل من مــواقــفــهـا ,لــذلك 
كرهم? موقف علينا أن نكون ضحية 
الــعـراق من قــضـايــا األمـة الــعـربــيـة
واإلسـالمـــــيـــــة واضح وصـــــريح وال
يـسـتـطـيع أحـد أن يـزايـد عـلـيه أو أن
ينقص من عروبته ,كانت لنا جتارب
عـــدة مع الـــدول الــــعـــربـــيـــة وحـــتى
اإلقـلـيــمـيـة الـتي ال تــريـد لـلـعـراق أن
يـكـون بـلدًا قـويًـا في جـمـيع اجملاالت
وحتاول جاهدة احلفاظ على الوضع
الراهن الذي نـعيشـه اآلن واستمراره
ــاذا يـجب ــكــنـة , إلـى أطـول مــدة 
على العراق وشعبه أن يكون منفتحًا
مـــعــهـم وأغــلب هـــذه الــدول حتـــظــر
واطن العراقي إلى بلدانها?. دخول ا

الـعراق مـنـذ مؤتـمر اإلسـكـندريـة عام
1944م وحتى يومنا هذا ببساطة ال
ـالية, شيء ,سوى مزيـدٍ من األعباء ا
ألنـــهـــا جـــامـــعـــة حتـــكـــمـــهـــا وزارة
ــصــريـة وتــتــحــكم في اخلــارجــيــة ا
جــمــيع قــراراتــهــا! وأردف هــنـا; (أن
قراراتهـا ضد العـراق كانت أشد أثرًا
وأسـرع صـيـاغة وتـنـفـيـذًا على أرض

الواقع من صفقة القرن).
 لـقد دفعًـا وسنـدفع  ثمـن موقفـنا في
مـسـيـرتـنـا مـن أجل نـصـرة الـقـضـيـة
ــزيـد من الــتـآمــر عـلــيـنـا الــعـربــيـة ا
والــتـــدخل فـي شــؤونـــا الـــداخــلـــيــة
وتصدير األزمات لـنا وحتريك الغرب
على احلكومة الـعراقية والرأي العام
ي عن طـريق اإلعالم وقـنـواتـهم الـعـا
الدبلوماسية- وهم ماهرون في ذلك-
الـيـوم احلكـومـة في مـوقف ال حتـسد
عـلـيه فـهي تـصــارع داخـلـيًـا وتـطـعن
خــارجـيًــا وتـتــعــرض لـضــغط كـبــيـر
ومزايـدات جمة ,إذ استـخدم اجلانب
االقتصادي- نقطة الضعف- في ذلك,
وجُــيـرَ الـصـراع اإليـراني مع أمـريـكـا
وحلفاؤها من العرب في ذلك ودفعوا
العراق دفـعًا- مضطـرًا- إلى التعامل
اقـتـصاديًـا ونتـيـجة الـنـقص احلاص
لـلـتـوجه نـحـو حـكـومة طـهـران الـتي
وفرت جـزء كبيـر من احتـياجاته ,هل
كانت إليـران فوائـد وأهداف من ذلك?
نعم ,ولكن هذا ليس مـوضع حديثنا,
لــكن الــذي يـهــمــنــا الـعــراق الــعـربي
صـاحب الـسـبق في قـضايـا الـعـروبة
الـيوم تـبـتزه الـدول الـتي وقف مرارًا
إلى جـانبـهـا منـذ عام 1948م وحتى

قبل ذلك.
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يـجـب عـلى الــعــراق أن يـتــبع مــسـار

الـوحـيـد الـذي أحسـنـوا صـنـعه أنهم
أكلوا وشربوا وتفرقوا.

هـل حـان الـوقـت حلل جـامــعـة الـدول
العربية?

نـعـم لـقـد آن األوان حلـلـهـا ,لـو عـدنـا
إلى الوراء قليلًا وبحثنا عن قراراتها
أو إجنــــازاتــــهـــــا لألمــــة عـــــمــــومًــــا
ولـفـلـسـطـ خـصـوصًا ,مـاذا قدمت?
ــزيــد من الــفــرقــة اجلــواب; قــدمـت ا
والـــتــنـــاحــر بــ الـــقــادة وزادت من
تـدخل الـدول الـغـربيـة والـشـرقـية في
الــشـأن الــعـربي ,مــا فــائـدتــهـا إن لم
تـسـتـطع صـيـاغـة قـرار وتنـفـذه عـلى
أرض الواقع ,إضافـة إلى أنهـا تكلف
الـدول األعـضاء الـتـزامات مـالـية ,من
األولى أن تصرف على الشعب أفضل
من صـرفـها عـلى الـوفود الـقـادمة من
أجل الـوالئـم والـفــنــادق الـفــارهـة ,ال
اجنـــــازات حـــــتـى في اجلـــــانـــــبـــــ
االقـتصـادي االجـتـماعي ,هم حتى لم
يـستـطيـعوا تـوحيـد اخلطاب الـديني
على أقل تقديـر.هل يجب على العراق
الـتـخـلي عن التـزامـاته مع اجلـامـعة,
ــؤسـســ لـهـا? وهـو من األعــضـاء ا
اجلواب لـيس قطعًـا ولكن مـاذا جناه

عـقد اجملـلس الوزاري جلـامعـة الدول
الـعــربـيــة في يـوم الــسـبت 1فـبــرايـر
اجـتــمـاعًـا طـارئًــا لـبـحـث تـداعـيـات "
صفـقة الـقرن " ,وقد تـرأس االجتـماع
مــحــمــد عــلي جنــكم وزيــر خــارجــيـة
العراق ,وبـدوره أعلن مـوقف الـعراق
الـــواضح والـــصــريح مـن الــقـــضــيــة
الـفلـسـطيـنيـة الـذي ال تغـييـر فيه  من
جـانب احلـكـومـة أو الـشـعـب.لـقـد دعا
العراق مرارًا وتكرارًا الدول األعضاء
إلى بــيـــان مــوقـــفــهـم احلــقـــيــقي من
الـقضيـة الفـلسطـينيـة وهذا مـا جعله
ـؤامـرات التي بـلـدًا يتـعـرض ألبشع ا
حيكت بـأيدي وعقـول عربية ونـفذتها
دول غربـية وإقـليـمية ,وكل ما حصل
ويـحـصل في بــلـدنـا هــو بـسـبب هـذا
ـلـيه عـلـيـنـا ضـمـيـرنا وقـف الذي  ا
وواجـبــنــا الــعـربي واإلسـالمي الـذي

يسمو في األفق.
أمــا اجــتـمــاع الــســبت الــذي انــتـهى
سـريـعًـا ولسـان حـالـهم يقـول: (جـئـنا
متفرقون وسنذهب مشتتون) ,لم ولن
يــــفـض إلى شيء ,ألن احلــــكــــومـــات
العـربية مـتناقـضة حتكـمها أطـماعها
وخـصـومــاتـهـا مع بــعـضـهـا ,الـشيء

ــتـــحــدة ويــنـــســحب من ــمــلـــكــة ا ا
اجلــامــعــة الــعـربــيــة ويــخــطـو أولى
خطواته حـرًا في مساره نحـو التقدم
ــــواقف تــــاركًــــا وراء ظـــهــــره زيف ا
األخــويـــة من األشــقـــاء واألصــدقــاء,
لـيــتـحـرر مـن قـيـود مــكـرهم ,ولـكن ال
يصطف أو يـنحاز إلى أحد ,يجب أن
ـنطقة, يصـبح سويسـرا الشرق في ا
وفي حالـة انسـحابه مـن اجلامـعة ما
هـي الــتــبـــعــات? ال شيء ,تـــلك قــطــر
انــسـحــبت ثـم من كــان الـســبب وراء
انسحـابها نـراه اليوم يـسعى جاهدًا
من أجل عــودتـــهــا وبــقــوة ,وأيــضًــا
ســوريًـا نـرى بـعـض الـدول تـلـمح من
أجل عــــودتـــهـــا إلـى مـــقـــعــــدهـــا في
كن اجلـامـعة; أمـا مع الـعـراق مـاذا 
أن يــحــصل له أن انـســحب? يــحـصل

اآلتي ولكن وفق شروط:
ــالـيـة أولًـا. الــتـحــرر من الـتــبـعـات ا

ومصاريف الوفود الباهظة.
ثانيًا. األربـاح الكبيـرة من بيع النفط
لـلـدول األعـضـاء بـالــسـعـر نـفـسه مع

ية. دول األخرى في األسواق العا
ثـالـثًــا. األربـاح من فـرض الـتــعـريـفـة
الكمـركية عـلى بضائعـهم وفيه فائدة
نتج مزدوجة أبرزها دعم وتـشجيع ا
الـوطني ,وأيـضًـا فـرض سـمـة دخول
سافرين من هذه الدول وما له على ا
من فوائـد. لو عدنـا إلى العـراق لنرى
هل احلكـومة مسـتعدة لـهذه اخلطوة
الـكــبـرى? أبـدًا ,لم ولن تــسـتـطع ذلك
لــلــظــروف الــداخــلــيــة واالمــتــدادات
والــروابط الــتـي جتــمــعــهــا مع هــذه
الدول ,وأيـضًـا ض مـنـهـا أن هؤالء
كنهم أن يقفوا مع العراق األعضاء 
ويدعمـوا موقفه في احملـافل الدولية,
وهـذا اعـتقـاد بـعـيـد عن أرض الواقع
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بغداد

•من أجـل أعـادة احلــيــاة الــطـبــيــعــيـة
ــعــاهـد ــدارس وا لــدوائــر الــدولــة وا
ــــدن مـن األحـــــتـــــبــــاس وحتـــــريـــــر ا
واألنـــســداد ..وتـــمــيــيـع ادوات الــشــر
ــنــدســة هــنــا وهــنــاك بــ صــفــوف ا

اخليرين.
 W ö)«

1- يــبــدو أن عــنــوان الـســيــد مــحــمـد
تـوفــيق عالوي هـو ( تـمــهـيـد األجـواء
والـظروف لـقـادم آخر ) يـفـتـرض يأتي
والشارع هـادىء واخملطط اخلطـير قد
تراجع ليُباشر في أوضاع أكثر هدوءا

وأكثر أستقرارا....
2-فال نــقـول ان الــســيـد عـالوي كـبش
فداء بـل بالـعـكس وحـتى وان لم يصل
لكرسـي رئيس احلكـومة .. فـتسجل له
حسـنـة بل حسـنـات في ميـزان أعـماله
بــأنه شــارك بل كــان العـبــاً مــهــمـا في
أبــعـاد الــفـتـنــة وفـرمــلـة مــخـطط الـدم
والفوضى السيمـا وأنه أعلن خطابات

تـــاريــــخــــيــــة حتـــتــــوي عــــلى األخالق
طالبة ببقاء التظاهرات صداقية وا وا
 ....وألول مـــرة يــســـمـــعـــهـــا الـــشـــعب
الـــعـــراقي مـن مــســـؤول عـــراقي !.  3-
والرجل وضع شرطاً عـلى نفسه ووعداً
لــلـشــعب بــأنه سـوف يــتـرك الــتـكــلـيف
ويعتذر حـال ما يصطـدم بشروط الكتل
السياسية وحـال جره نحو احملاصصة
( فـــــالـــــرجـل أعـــــطـى عـــــذره األخـالقي

أستباقيا).
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أال تالحــظــون مـعي أنــنــا أمـام مُــخـرج
لف العـراقي لم نتعود عليه جديد في ا
ــاضـيــة .. وقــطــعـا خالل الـ 16 ســنه ا
ُـــخــــرج االمـــريــــكي الــــبـــائس لـــيـس ا

والفاشل .
والعاقل يفتهم .

ــضي الـرجل أتـمــنى أني  مُــخـطىء و
نحو تشكيل حكومـة كفاءات ومستقل

ِحنة بسالم !....يارب !.   ونعبر ا

ـهـدي 2- وتـخـاجلـني قـنـاعـة أن عـبـد ا
باق وسيستمر لألسباب التالية :-

•ألن معركة أختيار  رئيس وزراء سوف
تمتد وستكون أكثر شراسة.

•ألن هـنـاك جـهـات ودوّل تـريـد مـعـاقـبـة
الشعب العراقي بالتسويف وعدم أقرار
ــوازنــة لــيــدخل الــعــراق في انــهــيـار ا
اقــتـصـادي عــلى الـطــريـقـة الــلـبـنــانـيـة
هـدي فترة وسوف يـحدث بـبقـاء عبـد ا

اطول.
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•ألن معركة رئيس الوزراء دخلت عليها
دول جـديــدة ومـنــهـا  دول أوربــيـة عـدا
الص وروسيا وايران وجـميعها تريد
ـهـدي... او اإلتــيـان بـرجل بـقــاء عـبــد ا
هـدي وخصـوصا يكـمل خطـوات عبـد ا
الــصـفــقـة الــصـيــنـيــة وطـريق احلــريـر

اجلديد .
3- وتـخـاجلـني قـنـاعـة سـوف يـصـطدم
الـسـيد مـحـمـد عالوي بـجـدار أسـمـنتي

حتـد وعــزم وشـجـاعـة ومــعـركـة أثـبـات
وجـــود والــســيـــد عالوي رجل مـــســالم

ويكره الصدام والتحدي.
أرجوكم سجّلوا عني هذا .

1- ال أدري تخاجلنـي قناعة بـأن السيد
ض نــحــو كــرسي مــحــمــد عالوي لم 
رئــيـس الــوزراء. وإن مـــضى ســوف لن
يــــطـــــيل اجلــــلـــــوس  -وأتــــمـــــنى أني

مخطىء-.

أنـا أعرف الـسـيد مـحـمـد عالوي وليس
بعيد عـني. ولدي التقـييم اإليجابي عن
شـخـصه كـشـخص وأنـسـان . ولكـني ال
أحسـدهُ قط عنـدما زُج به أو زج بـنفسه
في هذه الورطة الـتي حتتاج رجالً آخر
لـديه مــاهـو غـيـر مـوجــود عـنـد الـسـيـد
مـحـمـد عـالوي وأولـهـا  احلـزم والـقـوة
في الـتـحـدي والــصـلف أحـيـانـا وحـتى
ـرحـلة هي ـهمـة وا (الـبوكـسـات). ألن ا

يــتـمــثل بـجــهـات ســيـاســيـة أســتـعـدت
ــعـركــة  شـعــارهـا (أكــون أو ال أكـون )

وهي على ثالث جبهات :- 
•االولى :- جبـهـة العـراقيـ الـطامـع

بكرسي رئيس الوزراء.
•الثانيـة :- جبهة الـذين ال يريدون فتح

ملفات الفساد.
دعوم من اخلارج •الثالثة :- جبهة ا
ـــشـــهــد والـــذين يـــريـــدون تـــغـــيـــيـــر ا
ــوجــود تــمـامــاً من خالل الــســيـاسي ا

رئيس وزراء منهم .
4-وتخـاجلـني قنـاعـة أن مجـيء السـيد
ــهـمــة لـيـست مــحـمـد تــوفـيق عالوي 
كــــرسـي الــــرئــــيس بـل ألجل حتــــقــــيق

مايلي:- 
•ألجل تهدئة الشارع الذي يغلي.

•ألجل فــــرمــــلــــة مــــخــــطط الــــفــــوضى
والتقسيم.

ـرحــلـة من قــبل جـهـات •ألجل تــصـدر ا
سياسية محددة وحصل هذا.
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