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زحف مـلـيـونـي كـبيـر كـل عـام نـحو
ــقـدســة من كــافــة أنــحـاء كــربالء ا
العراق والـعالم العربي واإلسالمي
يـبدأ ,يـقـدر بـعشـرة مـلـيـون زائر  ,
في اخلـــــامس مـن شــــهـــــر صــــفــــر
ويـنتـهي في الـعشـرين منه  ,ذكرى
أربــعـيــنـيــة سـيــد الـشــهـداء اإلمـام
احلس ( ع) .. رغم الـبرد القارص
واإلمـــــطــــار في فـــــصل الـــــشــــتــــاء
والـشـمس احلـارقـة واحلـر الـشـديد
فـي فـصل الــصـيـف بـدعم حــكـومي
واضح مـن خالل صــــرف الــــوقـــود
كـــالـــنـــفط األبـــيض وغـــاز الــطـــبخ
وتـأمـ ســيـارات الـنـقـل لـلـزائـرين
إضـافة لـلحـمـاية األمـنيـة بتـحشـيد
أكــــثــــر من (100) إلف عــــســــكـــري
ومـــتــطــوع  مـع تــقـــد اخلــدمــات
ـسـتـشـفـيـات ـتـمـثـلـة بـا الـطـبـيــة ا
ــفـارز الـطـبـيـة أضف ـيـدانـيـة وا ا
إلى ذلك تبـرعات األهـالي الطـوعية
واد الي من الدنانير وا ئات ا
ـــبــالغ الــعـــيــنـــيــة  حــيـث تــقـــدر ا
ـصـروفة عـلى تـلك الـزيارة بـأكـثر ا
من مـلـــــــــيـار دوالر ســنـويــاً حـتى
أعــمــال الــتــنــظـــيف يــتــطــوع لــهــا
عراقيون وأجانب كعمال نظافة مع
قـيــام بـلــديـات احملـافــظـات بــتـوفـر
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إن اجلــمـــيـع هــنـــا الـــغــنـي مــنـــهم
تعلم واألمي تراهم في - والفقير ا
شاية  –كما يسمى شعبياً طريق ا
يــحـمــلـون أدواة الــتـنــظــيف بـكل ,
اناً منهم تواضع خدمةً للزوار وإ
برسالة اإلمـام احلس اخلالدة في
التضحـية والفداء  ,هذه التظاهرة
ــيـة الـسـلـمــيـة ضـد الـتـطـرف الـعـا
وضـد العـنف تشـاهد فـيهـا العـطاء
اخلـــيــالي وتـــســتــلـــهم دروســا في
الـــضـــيـــافـــة والـــكـــرم من األهـــالي

الـبـســطـاء الـذين ال يــتـوانـون ولـو
لـلــحـظــة واحــده في تـقــد كل مـا
ــكـنــهم لــلــزوار دون الــنــظـر إلى
قـيمـته وحـجمـــــه وهـنـاك من يقف
اء وسط الطريق ليقدم لك قناني ا
ـنـاديل أو يـرش عـلـيـك الـعـطور وا
ومـاء الورد  ,إضـافـة إلى من يـقف
ـشي ويــسـاعــدك بــكـلــمــاته عــلى ا
والـتـذكيـر بـالـثواب ,حـتى خـدمات
االنتـرنت متـوفرة في سرادق األكل
ــنـام لــغــرض االتــصــال بـاألهل وا
واألصدقاء األمر ذاته حينما تدخل
النساء إحدى مـخيمات االستراحة
تـســتـقـبـلــهـا سـيــدات وفـتـيـات من
الــلــواتي وهــ أوقــاتــهن خلــدمــة
الــــزائـــــرات أســــوة بــــالــــرجــــال...
ـاذا هـذه الـضـيـافـة تــسـاءلت مـرةً 
ــفـرطــة والــصــرف الـهــائل ? رغم ا
تــوقـف تــصـــديـــر الــطـــمـــاطــة إلى
الــعـــراق من قــبل إيـــران وارتــفــاع
أســعـارهــا في الــســوق الـعــراقــيـة
وانـــخــفــاض واضـح في الــعـــمــلــة
اإليــرانـيــة مــقــابل الــدوالر بــسـبب
تعددة التي العقوبات الصارمة وا
تفـرضهـا أمريـكا عـلى إيران والتي
قـد ال تسـمح للـكثـير من اإليـراني
من الـقـدوم إلى الـعـراق هـذا الـعـام
رغم الــتــســهــيالت الــتي تــقــدمــهـا
احلــــكـــومـــة الـــعــــراقـــيـــة لـــلـــزوار
اإليراني من خالل تـخفيض مبلغ
الــضـريـبــة من عـشـرة دوالرات إلى
دوالر واحـد وتــأشــيــرة الــدخـول (
الـفيـزة) خـفضت إلى  235تـومـانا
أيـــرانـــيــا  ,بـــعـــد أن كــانت (380)
تـــومـــانـــا  ,بــــاإلضـــافـــة إلى األكل
ــبـــيت اجملـــاني الــذي والـــنــقـل وا
يـقـدمه الـشـعب الـعـراقي لـلـزائـرين
كافة دون تميـيز ب دولة و أخرى
أو شـعب وأخـر وهـذا مـا ال جنـده,
في جــمــهــوريــة إيــران اإلسالمــيــة

قدسة فيها أثناء زيارتنا للـمراقد ا
سواء في مـشهد أو قم وغـيرها من
مدن إيران  ,فاجلميع يـتعامل معك
بــأســلــوب جتـاري يــعــتــمــد الـربح
واخلـــســـارة ,حــــتى الـــدخـــول إلى
ــنـتــجــعـات الــســيـاحــيـة  ,هــنـاك ا
تـسعـيرة دخـول لـلمـواطن اإليراني
تختـلف عن األجنبي ,مثال الدخول
إلى حـديقـة الزهـور(بـاغ كَلـها ) في
مديـنـة أصفـهان  ,يـدفع اإليراني 4
تــومـان بــيـنــمـا الــسـائح األجــنـبي
ومنهم أنا  20 تومان كذلك حديقة
الـطــيـور (بــاغ بـرنـدكَــان) اإليـراني
يــــدفع 8 تــــومـــــان والــــســــائح 24
تـــومــان ,والـــشـــخص الـــواقف في
الـبـاب يعـرفك من مـالمح وجهك أن
كـنت إيراني أو أجـنـبي أذا حاولت
االحــتــيــال عــلـيه  ,كــمـا وقـع مـعي
عـــنـــدمــا قـــلـت له أنـــا من مـــديـــنــة
األهـواز  ,حــيـنــهــا ســألــني سـؤال
بـاللـغة الـفارسـية لم أفـهمه ,ضحك
وقـال أذهب وغيـر الـبطـاقـة . وهذه
واحدة من ثقافات اجملتمعات التي
تعتمـد في عالقتهـا االقتصادية مع
اآلخـــــريـن عــــــلى هــــــذا الــــــنــــــفس
االقتـصادي  –الوطـني إضـافة إلى
تــعــرض الــكــثــيــر من الــعــراقــيــ
للـنصب واالحـتيـال و جرائم الـقتل
ـتـعـمدة مـن قبـل بعض والـسـرقـة ا
ضـعاف الـنـفـوس داخل إيران وفي
وضـح الــنـــهــار ,بـــســـبب ثـــقــتـــهم
فـرطة بـالطـرف األخر ,فقـد ذكرت ا
أحـــــدى اإلحــــصـــــاءات بـــــأن عــــدد
العراقي الذين دخلوا إيران خالل
النصف األول من عام  2018وصل
لـيون سائح, إلى ملـيون ونـصف ا
وهـذه واحـدة من مـؤشـرات أرتـفاع
الـــدخل لـــلـــمـــواطن الـــعـــراقي رغم
الـتقـشف احلكـومـي. أسـئلـة كثـيرة
ـــخـــيــلـــتـي وتـــمــنـــيـت لــو دارت 

يجيبـني عليهـا أحد من اخملتص
بـالـشـؤون االقـتـصـاديـة والـديـنـيـة
فــتـــذكـــرت فــتـــرة احلـــصـــار الــتي
عـاشهـا العـراق أيـام التـسعـينـيات
ـــاضي بــعـــد احــتالل من الـــقــرن ا
دولـــة الـــكـــويت من قـــبل الـــنـــظــام
الــســابق ,كــيف كــان الــعــراقــيــون
يـطـبـخـون الـطـعـام ويـوزعـوه عـلى
ـــارة من الــنــاس رغم الــبــيــوت وا
عـــســر احلــال وانــخــفــاض قــيــمــة
الــديــنــار آنـذاك ومــنَـع الـنــاس من
زيــــارة اإلمــــام احلـــســــ (عــــلــــيه

السالم) سيراً على اإلقدام.. 
وأتـساءل دائـماً ألـيس الفـقــــــــراء
أولى بـهـذه اخلـدمـات ونحـن أغنى
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بــلــد في الــعـالـم لـوال الــســيــاسـات
الطائشة للـحاكم .. أليست (وفي
أمــوالـكم حـق لـلـســائل واحملـروم )
هي الـفـريــضـة الـتي أوجــبـهـا الـله
ـسـلـم  ,ومن األجـدى بـنـا عـلى ا
إن نـتــفـانى في خــدمـة احملــتـاجـ

والفقراء..
…œËb2 …dHÝ

ويــأتـي اجلــواب بــأن احملـــتــاجــ
والـفـقراء يـأكـلون ويـشـربون طـيـلة
أربـــعــ يــومـــاً من هــذه الـــســفــرة
ــــمــــدودة من جــــنــــوب الــــعــــراق ا
ووســــطـه وشـــــمــــالـه إلى كـــــربالء
ـقـدســة يـتـبـارى فـيــهـا الـنـشـامى ا
أبـــنــاء الـــعــراق االصـالء ســلـــيــلي

الكتلة الكبرى قبل صراعهم التالي
على من سيـكون رئيـسا للوزراء . .
 وتدخل مـاكغـورك منـدوب الرئيس
االمـريــكي لـلــضـغط عــلى االطـراف
والية له لتـرشيح العبادي لوالية ا
ثـــانـــيـــة  وفـــشـل هـــو االخــر  الن
انتفاضة اهلنا في البصرة ووعود
ــزيـفــة قـد وضــعـته في الـعــبـادي ا
مــوقـف اليـــحـــســد عـــلـــيـه وطــارت
الواليـة الثـانيـة من يديه . واحلزب
الشـيوعي الـذي شارك فـي الولـيمة
الـسيـاسـية مع مـقـتدى الـصدر  لم
نــســـمع لـه صــوت واضـح في هــذا
الـــضــجـــيج الــصـــاخب من الـــكــتل
ـتـنـافـسـة علـى احلكـم .  وخرجت ا
كـتـلــة الـبــنـاء وهي اسم عــلى غـيـر
مـسـمـى النـنـا نـسـيـنــا الـبـنـاء مـنـذ
وقت بـعــيـد . خـرجـت هـذه الـكــتـلـة
لـتـدعي انـهـا االكـبـر النـهـا اخـتارت
ــان احلــلـــبـــوسي لــرئـــاســـة الــبـــر
بـاغـلبـيـة مـريحـة . والـكل يـعلم انه

فاز بتأثير ايراني واضح. 
ــقـــابل فــان كـــتــلــة االصالح وفي ا
الـتـي العالقـة لـهـا بـاالصالح النـهـا
مصـرة على احملاصـصة احلـزبية .
ادعـت هـذه الــكــتـلــة انــهــا الـكــتــلـة

الـفـائـزة في مـا يــسـمى بـالـعـمـلـيـة
الـسـيــاسـيـة . ثم تــخـبـطـوا في اي
كـتـلـة تـعـتـبـر الكـبـرى حـسـب قرار
احملـكمـة االحتاديـة  هـذه احملكـمة
التي تورطت سابقا باعتبار الكتلة
ــان هي الــكــتــلـة ـشــكــلــة بــالـبــر ا
الـكـبرى بـهـدف انـاطـة الوزارة الى

الكي .  ا
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و ذلـك كــــــمــــــا هــــــو مــــــعـــــروف
باستشارة من خارج احلدود حيث
جـــرى الـــتـــوافق في وقـــتـــهـــا بــ
احملتل االيـراني واحملتل االمـريكي
ــالــكي بــرئــاســة عـــلى تــكــلــيـف  ا
الــــوزراة عـــلى اعـــتــــبـــاره مـــرشح
تـوفــيـقي  . واالن حــارت احملـكــمـة
االحتــاديـــة في قــرارهـــا هــذا  هل
ستـنقض قـرارها الـسابق ام تـبقى
عـلـيه.  ولـم حتـدد اي كـتـلـة كـبـيرة
الـى يـــــومــــــنـــــا احلــــــاضـــــر  رغم
مـــــحـــــاوالت االخـــــوة االعـــــداء في
التوافق بينهم لتشكيل هذه الكتلة

دون جدوى  . 
وتـدخـل قـاسم سـلـيـمـاني لـتـوحـيد
صـــفــوفـــهم وفـــشل في مـــســعــاه 
وظـلــوا يـتــصـارعــون عـلى من هي

لقد ابتليت السـياسة العراقية منذ
االحـــتالل االمـــريـــكي الى يـــومـــنــا
احلـــاضــر بـــســـيــاســـيـــ جــهـــلــة
فاهيم والقواعد يفتقرون البسـط ا
الــسـيــاسـيــة  ولـيــست لــديـهم اي
خـبــرة بـالـعـمل االداري نـاهـيك عن
اتخاذ الـقرارات الصائـبة . وكانوا
يـعتـقدون ان مـجرد جـلوسـهم على
مـقـعـد السـلـطـة سيـكـونـون قادرين
عـلى االدارة واحلكم  . ولـكـنهم في
النتيـجة واجهوا جـهلهم وغباءهم
ن هـــذا فــحــاولـــوا االســتـــعــانــة 
يـعتـقدون انه مـستـشارا او خـبيرا
ــكن مـســاعـدتـهم عــلى فـهم واقع
ــنـاسب . احلـال واتــخـاذ الــقـرار ا
فـلجـئوا الى مـسـتشـارين من نفس
وسطـهم  حتى اصـبحـوا كاالعمى

الذي يقوده ضرير 
اقـــول هــذا وانـــا اشـــاهـــد الـــكـــتل
السـيـاسـيـة الـفائـزة بـاالنـتـخـابات
ـــزورة وهم يـــدورون في حـــلـــقــة ا
آزق واالزمـات . فتارة مفـرغة من ا
اعترضوا على نتائج االنتخابات 
فشكلوا مفـوضية جديدة ثم ندموا
على ذلك  فبـقيت النـتائج كما هي
مع ادخـال بــعض الــعـنــاصـر غــيـر

العراقية احلديثة .  . 
فــانــظـر الى كل هــذه الــفـوضى في
الـــســيـــاســة واحلـــكم في الـــعــراق
وتــعـامل الـسـلـطـات الـثالث بـطـرق
عـــشـــوائــيـــة التـــلــيـق بــبـــلـــد كــان
مــتــحــضـرا مــثل الــعــراق . .  لــقـد
ــــتـــحــــاورين وهم نــــسي هــــؤالء ا
يعانون من مأزق تـشكيل احلكومة
وخـروقات الـدستـور  انهم اوقـعوا
ــأزق اشـد . . الــشـعـب الــعـراقـي 
وهـو يـعـاني مـن اجلـوع والـبـطـالة
وانــعــدام اخلــدمــات .  ويــقف االن
عــلى اهــبــة االسـتــعــداد لــلــخـروج
بـوجــهـهم بــعـد ان تــخـطـى حـاجـز
الــدم واالعـــتــقــاالت والـــتــصـــفــيــة
اجلــــســــديــــة  . . وانـه يــــنــــتــــظـــر
ماسـيتخـذه رئيس الـوزراء اجلديد
من قـرارات وهـو يـعلم عـلم الـيـق
انهـا ليست في صـاحله   حتى لو
جـاء بنـية صاحلـة فانـه اليستـطيع
الــــعـــــمل مع اشـــــتــــراطــــات قــــادة
ــيــلــيــشــيــات االحــزاب وتــهــديــد ا
لـــــــتــــــقـــــــاسـم الــــــوزرات حـــــــسب
احملاصـصة عـلى االحزاب و الـكتل
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ان الـشـعب الـعـراقي االن في حـالـة
انتظار  النه يعلم انه سيراوح في
مـكـانه دون اي تـقـدم يـذكـر . لـكـون
االحــزاب مــازالت تـــتــصــارع عــلى
الــســلــطـــة وامــوال الــشــعب  رغم
احـــتــجــاجـــات الــشـــارع الــعــراقي
وانــفــصــاله االبــدي عـن الــســلــطـة
احلــاكـمــة واحـزابــهــا الـفــاسـدة  .
ولكنه يـنتظـر القامة احلجـة عليهم
. حــيث يـــعــلم اجلـــمــيع ان هــؤالء
الــفــاسـديـن اجلـهــلــة من مــخــتـلف
الـطوائف والـقومـيـات غيـر قادرين
بـــعــــد االن عـــلـى خـــداع الــــشـــعب
بــالــوعـــود الــفـــارغــة  كــمـــا انــهم
اليــسـتــطـيــعـون تــشـكــيل حـكــومـة
وطـنيـة كـفـوءة بـامـكـانـهـا الـقـضاء
على مظاهر الفساد او نزع اسلحة
ـيــلـيـشــيـات او تـقـد االحـزاب وا
اخلدمات من ماء وكهرباء اوتوفير
الـوظـائف  والنـهـوض باالقـتـصاد
من خـالل تـــنــــشـــيـط الـــصــــنـــاعـــة
والـزراعــة او االهـتـمــام بـالــصـحـة
والــتــعــلـيـم وغـيــرهــا من مــهــمـات
الــدولــة االســاســيـة الــتـي اهـمــلت
لسنوات طوال  وبالتالي فان مثل
هـذه احلـكـومة الـتي سـتـشـكل على
غرار احلكومات السابقة سوف لن
تـسـتـطـيع الـصـمـود الشـهـر قـلـيـلة
امـــــــام غـــــــضـب الــــــشـــــــعـب االتي
كــاالعـصــار والــذي اصـبح االن في
وضع مــاقــبل الــثــورة   وعــنــدئــذ
سوف لن تنفعـهم الدعوات الكاذبة
بـاالصالح والـتــغـيـيــر او الـفـضـاء
ا الوطـني  فقـد خبـرهم الشـعب 
فـيـه الـكـفــايـة خالل خــمـســة عـشـر
عـاما عـجاف  وان تـغيـير الـوجوه
اليــــعـــني بــــالـــضـــرورة تــــغـــيـــيـــر
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االكـــبــر وان مــرشــحـــهــا لــرئــاســة
ـهدي  الوزراء الـسيـد عادل عـبد ا
فـرفضـته كـتلـة العـبـادي بحـجة ان
الكتلة الـكبرى لم حتدد بعد  وظل
الـعــبـادي يـطــمح في واليـة ثــانـيـة
حتى ادرك استحالة ذلك . . وهناك
كـــــتل واحــــزاب مـــــثل احلـــــكــــمــــة
والـــفـــضـــيـــلــــة واجملـــلس االعـــلى
وحتالف القرار والـوطنية واحلل 
وغـيـرهـا  من الـكـتل الـصـغـيرة في
انــتـظـار تـشــكـيل الــكـتـلــة الـكـبـرى
لـيــنـضــمـوا الـيــهـا . وال تــصـدقـوا
دعــــوات انــــهم ســــيــــكــــونــــون في
ــعـارضـة  والـكل يـعـلم جـيـدا ان ا
عارضة التـقدم لهم اي مكسب او ا
مـنــصب وظــيــفي يـرتــزقــون مـنه .
وهم جـــمــيــعـــا مــتـــهــالــكـــ عــلى
نـاصب كاللـئام في مأدبـة االيتام ا
من ابـنـاء الـشـعب العـراقي الـفـقـير
الى الــلـه من زاخــو الى الـــبــصــرة
الـذبـيــحـة واالكـراد اخـتــلـفـوا هـذه
ـرة عـلى اسم رئيـس اجلمـهـورية ا
العتيد وكل من احلـزب الرئيس
رشـح اســـــمـــــا وتـــــرك مـــــوضــــوع
االخـتـيـار الى اللـحـظـة االخـيرة او

ان .   الى الكتلة الكبرى في البر
وتـدخل قــاسم سـلــيـمــاني ايـضـا 
لـتــوحـيـد رؤى االكـراد وفـشل  الن
انتزاع كركـوك من ايديهم وحتميل
االحتاد الوطني وزر ذلك . قد قطع
الطريق امام اي قرار كردي موحد.
وبـقي الـصـراع مسـتـمـرا حـتى فاز
الــســيــد بــرهم صــالح من االحتــاد
ـــــــنــــــصـب رئــــــيس الــــــوطـــــــني 
اجلـمـهـوريـة رغم اعـتـراض الـسـيد
مـــســـعــود الـــبـــرزانـي عــلـى آلـــيــة
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هـــذا من جـــهــة االحـــزاب والـــكــتل
الـــســـيـــاســـيـــة . امـــا من نـــاحـــيــة
ـرجـعـيـة فقـد وضـعت فـيـتـو على ا
من سبق وان تـولى مناصب مـهمة
سـابـقـة . وقـد اشـيـر بـهـذا الـصـدد
ـــالــكـي وهــادي الى الـــعـــبـــادي وا
الــعـامـري وفـالح الـفـيـاض وطـارق

جنم ايضا .
ــؤامـرات ــفــاوضــات وا كل هــذه ا
واحلـروب االعالميـة وااللكـترونـية
جتـــري وهم يـــعــلـــمــون جـــيــدا ان
غـالـبـية الـشـعب الـعـراقي قـد قاطع
االنــتــخــابـات النـه لم يــعــد يـطــيق
وجــــود نــــفس الـــــوجــــوه ونــــفس
االسماء من مصاصي دماء الشعب
والــذين لم يـــبــنــوا اي مــدرســة او

مستوصف او معمل .  
واخيـرا توافـقوا عـلى السـيد عادل
هدي لـيكـون رئيسـا للوزراء عبـد ا
دون مـعـرفة الـكتـلـة الكـبـرى حسب

قرار احملكمة االحتادية السابق.
ويـــبــدو ان هــذه احملــكـــمــة تــعــمل
حــسب الــطــلب ولــيـس هــنــاك ايـة
ضــوابط قــانــونــيــة او دســتــوريــة
تـنظم عـملـها . وهـذا مالم يـجر في
الـــعــراق مـــنـــذ تـــاســـيس الـــدولــة
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الـعصى الـغـليـظة الـتي تـخدم مـصـالح أفرادهـا وجتعل
صالح ها الذي ال عالقة له  منها ضيعة عائلية لها عا
الـشعب. وعـلى هذه الشـاكلة أصـبح هذا األمـر الشائع
تخلفة التي تضم فريق والتي قد ال في كل الـبلدان ا
ـصـالح بـ يـصح تـسـمـيـتـهـا (دولـة) بـسـبب تـنـاقض ا
فـريق الـسلـطـة أو احلـكـومة الـتي تـمـتـلك مـهنـة صـنـاعة
الــقــرارات الــتي تــخــدم وجــودهــا وبـ فــريـق الــنـاس
(الـشعب) الـذين يفـتقـدون من يرعى مـصاحلـهم وبهذا
تـغيب مـفاهـيم الدولـة والـشعب ويـكون الـبديل عـنهـا هو

السلطة والناس.
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ولـيس سراً أو أنهـا حالـة غير مـنظورة تـلك التي جتري
تـخلفـة التي يـظهر فـيها في أروقـة مؤسسـات البـلدان ا
ـنـهجي وبـوضـوح التـعـامل بـ الـفريـقـ فـاالسلـوب ا
ـوظف احملسـوب على الـسلـطة في ـبرمج في تـعامل ا ا
مـؤسـسـات اجلـهـاز احلــكـومي هـو تـعـامل بـيـروقـراطي
مـــتــــعـــالي يـــصـل الى مـــســـتــــوى الـــتـــعـــسف واإلذالل
د له واطن الذي يحتاج الى من  واالسـتهانة بحقوق ا
يـده لبساطة وإذعـان واستسالم الشريـحة الواسعة من
ـتـلك ـوظف احلـكـومـي الـذي  اجملـتــمع في مـواجـهــة ا
الـعصـا الغـليـظة الـتي تـتمـثل في الروتـ واالجتـهادات
ماطلـة في االجناز وسوء التعامل اخلـاطئة والتأخـير وا
ا واطن.. و الـذي أصبح احدى وسـائل التعـامل مع ا
واطنـ البسطاء يـزيد من معانـاة شريحة واسـعة من ا
ــا حتــتــويه جــهـــلــهم وعــدم مــعــرفــتــهم بـــحــقــوقــهم و
مـعامالتهم وما يجب ان تكون عليه االجراءات الرسمية
ـوظــفـ احلــكـومــيـ الـتـي تـبــالغ االدارات او بـعـض ا
ـخـتلف مـسـتـويـاتهم فـي الروتـ والـتـعقـيـد وتـغـليب و
األمــزجــة الــشـــخــصــيـــة عــلى أداء الــواجـب الــرســمي

طلوب وبدوافع شخصية فاسدة في أكثر األحيان. ا
وفي إطــار الــســلــوك الـبــيــروقــراطي الــذي يــتــصف به
اجلـهاز احلكومي فقد توفرت لـلموظف سلطة التصرف
الـتي خولته أن يختار الوقت والزمـان والطلبات وطريقة
االجنـاز ودرجة التعقيد بالشكل الذي يتالئم مع رغباته
ا نزعاته الشـخصية والنفسية وسـلوكه الشخصي ور
واطن مـادامت تلك هي الطريقة في اجنـاز معامالت ا
ــواطـنــ في ظل ضـعف الـتـي يـتم الــتـعــامل بـهــا مع ا
ـؤسسة الـرقابة وغـياب القـدوة احلسنـة في قمة ادارة ا
ستويات االدارية كن ان تؤثر ايجابياً في ا التي كان 
ـعنـاها سـؤولـية  األدنى لـو توفـرت شـروط الوظـيفـة وا
احلـقيقي ولـكن غيابـها يـزرع ألغامـاً من السلـبيات في
مـسيرة وأداء اجلهـاز احلكومي ليـصبح تقلـيداً وسياقاً
ـسـتـويـات ـوظــفـ في ا تـرسّخ في نـســبـة كـبـيـرة من ا
اخملـتلـفة مع االسـتثـناء في وجـود العـديد من الـعنـاصر
رفوض الـوظيفـية الـتي ال ينطـبق عليـها هـذا السلـوك ا
إال أن تــأثــيــرهــا ودورهــا فـي جــودة األداء يــضــيع في
ـسؤولـيـة ب ـتدني وضـعف ا مـتـاهات فـوضى األداء ا
األغـلبية األمر الذي يـزيد من الفجوة وفـقدان الثقة ب
ــواطن واجلـهــاز احلــكـومي الــذي أصــبح يــعـاني من ا

تراكمات األداء البيروقراطي.

الـــضــيـــافــة الـــعــربـــيــة األصـــيــلــة
واألخـالق احلــــمــــيـــــدة لــــتــــقــــد
ـــشــروبـــات لــهــؤالء ـــأكــوالت وا ا
الـــرجــال والـــنـــســوة واألطـــفــال -
السائـرون نحو اجملد - بطـريقتهم
تـوارثة من األجداد ثم التـقليـدية ا

اإلباء واألبناء .. 
أتمنى فعال إن تكون هناك مشاركة
مـجـتمـعـيـة من األهالي واحلـكـومة
فـقـط ولـيـسـت مـشـاركــة سـيــاسـيـة
يسـتغـلها بـعض رجاالت احلـكومة
ـتـأسـلـمة في ـان وأحـزابه ا والـبـر
خــدمــة الــزوار ,وأن تـــكــون هــكــذا
مـنـاسـبـة بـعــيـدة عن الـسـيـاسـيـ
الـــفـــاســديـن الــذيـن يــســـتـــغـــلــون

ناسبات الديـنية إلبراز وجوههم ا
الـــكــاحلـــة وأيـــديـــهم وجـــيــوبـــهم
ـال ــلـطــخـة بــالـفــسـاد وســرقـة ا ا
ـفـعم الـعـام لـكـي يـبـرزوا كـرمــهم ا
بــــــالـــــســـــحـت احلـــــرام إلغـــــراض
انـتخـابـية لـيس غـير  ,أتمـنى مرة
أخرى أن تـكون خـير فرصـة لتـغير
صورتنا التي بـدأت تتلوث بسواد
قيت العـنف والتعـصب الطائـفي ا
وروث من عفن التاريخ  ,وفرصة ا
لـتـطـهـيـر الــنـفس األمـارة بـالـسـوء
الي ومـحـاربـة الـفـسـاد اإلداري وا
ساوئه بشكل جدي الذي تـذكرنا 
ـرجــعـيــة الـديـنــيـة الــرشـيـدة في ا
النجف االشرف كل خطبة جمعة ..

ــتــواضـعــة عـلى - بــعـد رحــلـتي ا
ـسـمى مـحـلـيـاً ـشـايـة  –ا طـريق ا
وت) ب ميسان وكربالء (طريق ا
ال أتــردد فـي الــقـــول مــرة أخــرى ,
للـفاسدين  ,بان ال مـكان لـكم اليوم
إمــام مــا رأيـــنــاه من عــطــاء وكــرم
وأخـالق خلـــــــدمــــــــة زوار اإلمـــــــام
احلــســ ( ع ) وهم الـــفــقــراء إلى
ن انتـخبـوهم وخانوا الله ولـيس 
األمـانة الـتي حمـلهـا البعـض فكان
ظلومـاً جهوال  ,وبدالً من أن يسير
رجاالت الـسلطـة هؤالء نـحو اجملد
الــذي سـار عــلــيه اإلمــام الـشــهــيـد
وصحبه اإلبرار سار البعض منهم

نحو الفساد والرذيلة .
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الـوظيـفة احلـكومـية مـسؤوليـة أخالقـية تعـبر عن الـعمق
الـتـربوي لـلـمـجتـمع والـعـائـلة والـفـرد وهي بـذلك تـكون
ستوى احلضاري الـنافذة التي يُنظر منها الى القيم وا
الـذي يـتمـتع به الـبـلـد وأجـهـزته احلـكومـيـة الـتي تـمـتلك
الـقدرة علـى التحـكيم في تـسيـير مؤسـساتـها واخلروج
قومات األمة والشك ـحصلة (الدولة) الـتي تتصف 
بـأن مــفــهــوم األمــة يــنـطــوي عــلى جــوهــر مــفــهـوم األم
واألمـومــة الــذي يــتـجــســد بــالـوئــام والــسالم واحملــبـة
والـتعاون والتـسامح ونكـران الذات وتضحـية الفرد من
أجل اجملـمـوع الى احلـد الـذي يـتـصل بـتـعـاليـم اخلالق

والعمل الصالح وفعل اخلير.
ـكن الــقـول بـأن رمــوز وقـدوة اجملـتــمع الـتي تــتـمـثل و
ــســـؤول احلــكــومـي نــزوالً الى أدنى بــرجل الـــدولــة وا
مـستوى في الـسلم الـوظيفي هـو الذي يـحدد شخـصية
واخالقية السلطة احلكومية وكيانها النوعي بقدر حجم
ـسـؤوليـة التـي تتـوالها مـن خالل ادارة شؤون الـناس ا
ــواطن وراحـته بل وخـدمــة اجملـتــمع وتـيــسـيـر حــيـاة ا
ـكن أن وسـعـادته ألنــهـا هي الـتي تـمــلك الـقـوة الـتي 
تـوظـفـهــا في اشـاعـة الـعـدالــة من أجل خـدمـة االنـسـان
وسـعادته أو ان تـكون قوة غـاشمـة الضطهـاد االنسان

عيشته وأمنه ومصيره. والتحكم 
ومن الـبـديــهي وفـقـاً لــلـمـنـظـور االنــسـاني واحلـضـاري
واألخالقي ان يــكــون اجلــهــاز احلــكــومـي اداة خلــدمـة
تطلبات التي اجملتمع وتنظيم حياة الناس وتوفير أدق ا
ومة معـيشة اجملتمع حتـقق شروط احلياة الـسليمة لـد
ـتاحة ـستـويات الـتي تتالئم مع االمـكانـيات ا بـأفضل ا
الـتي تملـكهـا الدولة والـتي تكـون مؤتمـنة عـليهـا. وتكون
ـواطنيهـا كرعاية األم ألبـناءها واذا ما حَسُنَ رعـايتها 
الـتـعـامـل احلـكـومي حَـسُـنـت عـمـوم فـعـالــيـات الـتـعـامل
والـنشاط والسلوك في اجملتمع وعندئذٍ تتحقق صدقية
الـــدولــة في أن تــكــون خــيــمــة لـــلــشــعب وراعــيــة ألمــنه

وسعادته وتقدمه.
…—uD²  Ê«bKÐ

ـنظـور الذي يـتـحقق ويـجـري تطـبـيقه في ومع إن هـذا ا
ـتطـورة الـتي أصبـحت فـيـها احلـكـومة عـبارة الـبلـدان ا
عن مـنــظـومـة تـكــون في حـالـة االسـتــعـداد عـلى الـدوام
لـتـوفـيـر كل مـا يـجـعل احلـيـاة جـديـرة بـأن تـعـاش عـلى
أفــضل وجه وتــطــويع كل مــا من شــأنه خــدمــة الــنـاس
ـا وجدت احلـكومـة وتربع عـلى كراسـيها الـذين لوالهم 
قلة من احلكام الذين يعتاشون من خير هؤالء الناس.
ولـكن احلـقـيـقـة الـتـي أصـبـحت بـديـهـيـة مـقـبـولـة أن كل
الـدول التي يسـمونها لـلمجـاملة دوالً (نـامية) حتمل في
عيار حـقيقتها وجوهر وجودها تسـمية (متخلفة) ألن ا
في حتـديد صفـة اجلودة ألنظـمة احلكم يـنبع من حُسن
وجـودة أداء احلـكــومـة لـوظـائـفــهـا فـهل هي جـاءت من
أجل بـنـاء االنسـان وتـوظيف طـاقـاتـها خلـدمـته ليـتـحول
ـتـقـدمة أم أنـهـا جاءت ـتـلك مقـومـات الـدولة ا الـبـلد و
ن يجلس على كراسيها لـتجعل احلكومة قطاع خـاص 
ـتـلك الـقـدرة عـلـى اتـخـاذ الـقـرار وتـشـريع الـقـوانـ و
لـرموزهـا وأقطـابهـا التي أصـبـحت طبـقة حـاكمـة تمـتلك
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ال أحــد يـنـكـر ان الــشـعب الـعـراقي
شعب عـريق جذوره الـعريـقة تـمتد
آالف الـســنـ لـه حـضــارة كـبــيـرة
تــركت بـصـمــة واضـحـة في تـاريخ
لـــكن حـــاضـــره لــيس الــبـــشـــريــة 
كـمـاضـيـة وهــو يـعـيش اآلن ومـنـذ
حتى عقـود حياة ال يـحسـد عليـها 
ـوذج لـلـعـالم فـي الـفـساد أصـبح 
وذجه والـقـتل والـبـطـالـة وحتـى 
ـقراطي اصبح فـريد من نوعه الد
 ان الـشــعب الـعـراقي الـيـوم لـيس
كشـعب العـراق في السـبعـينات او
مــا قــبــلــهـا شــعب يــعــرف مــسـاره
ويـعـرف مـاذا يـعـمل ومـاذا يـخطط
شــعب يــحب الــتــحــرر والــثــقــافـة
واألدب كـانت مــطـابع لــبـنــان غـيـر
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كـافــيـة ان تـســد نـهـمـه في الـقـراءة
لك رؤيـة حتـريـرية والـعـلم  كـان 
وكان يحترم النظريات االقتصادية
فـظـهـرت بـ صـفـوفه أقـوى حـركـة
عـــمــالـــيــة وحــــــــركــة فالحـــيــة في
ــنـطــقـــــــــة مــطـالــبـة بــحـقــوقـهـا ا
ـهـنــيـة ووقـفت بــكل إصـرار أمـام ا
االســـتــعـــمــار وعـــمالئه وســـانــدت
احلــركـــة الــعـــربــيـــة ووقـــفت ضــد
حــروب االســتـــعــمــار في الــبــلــدان
الـعـربــيـة كـمـا أعــطى لـلـمـرأة دور
ـنــطـقـة في هـذا كـبـيــر سـبق دول ا
اجملــال  ولـــكن الــشــعـب الــعــراقي
الـيــوم تـنـقــصه كـثـيــر من األشـيـاء
لكي يـكون بلـد في مكانه الـصحيح
الــذي يـتـنــاسب مع تـاريـخه ودوره

نـطقـة ومن أهم هذه الريـادي في ا
األشياء ما يلي :-

ـــعـــرفـــة 1- يـــنــــقـــصه الـــعــــلم وا
والــتــخــلي عن اجلــهل الــذي زرعه
ــــرة ولــــيس فــــيه احلــــاكم هــــذه ا
ـــســـتــعـــمـــر  سالح اجلـــهل هــو ا
سالح مـــجــرب يـــجــعل الـــشــعــوب
سـهـله االنـصـيـاع لـلـحـاكم يـقـودها
كـمـا يقـاد قـطيـع األغنـام لـيس فقط
ــــــــــرعـى بـل إلـى اجملــــــــــزرة الـى ا
ويــجــعل الــشـعـب ال يـفــهم مــاهي
واجـبـاته ومـا هي حـقـوقه لـيـعيش
وتزرع حتت مـنـة احلـاكم وفـضـله 
بــ صـفــوفه اخلــرافـة والــتــخـلف

والصراعات الطائفية .
2- يـنـقــصه احلس الـوطـني حـيث

أن هــذا احلس مـســحه احلـاكم من
عقـول اغلب أبـنائه وزرع بدله حب
الـقـائـد الضـرورة واحلـزب الـواحد
والـطائـفة الفـالنيـة والعشـريه هذه
ـــا غـــاب حب والــقـــومـــيـــة تـــلك 
الــوطن وغــابـت خــيــمــته الــوارفــة
وعـلـمه اخلـفـاق فـتـشـضى الـشـعب
ــا وأصـــبح مــتـــحــزب كـل حــزب 
وأصـــبح اغـــلب لـــديـــهم فـــرحــون 

أبنائه والئهم لالجنبي .
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3- يــنــقــصه الــرجــال الــشــجــعـان
الـــذين يـــأخـــذون عــــلى عـــاتـــقـــهم
الـنهـوض بالـشـعب وانقـاذه من ما
هــو فــيه من فــســاد ومـحــســوبــيـة
ومـنــسـوبـيه ومــصـالح شـخــصـيـة
وفـــئــويــة ضــيــقـــة وظــلم وتــســلط
رجـــال امــنـــاء عــلى مـــال الــعــراق
وشــعــبه يــعــمــلـون بــشــكل مــثــمـر
وجدي في مجاالت احلياة من بناء
واعـمــار وخـدمــات ضـمن بــرنـامج
واضح ومــخـــــــــطط ضــمن خـطط
قـريـبـة االمـد وبـعـيـدة  واسـتـغالل
كـــافــــة الـــطــــاقــــات الـــشـــبــــابـــيـــة
وإمـــكــانـــيـــات الـــبـــلــد مـن ثــروات
لــلــنـهــوض به لــيـكــون بـلــد مــنـتج

وليس مستهلك .
4- يـــنــقــصـه رجــاالت الــســـيــاسه
احملـنـكـ عـلى صــعـيـد الـسـيـاسـة
اخلارجية والداخـلية رسم سياسة

تضمن استقاللية العراق بعيد عن
ـــــيــــــول الـــــدولــــــيه  احملــــــاور وا
ســيــاســـات تــضع أمـــام أعــيـــنــهــا
مصلـحة العراق أوال وأخـيرا بعيد

عن أي ميول أخرى .
5- يـــنـــقـــصه بـــنـــاء اإلنــســـان من
ان اإلنــــســــان الـــعــــراقي الــــداخل 
تعرض إلى هزات كـبيرة غيرت من
نفسـيته وبنـيته الداخلـيه فالشعب
الـعــراقي أكــثـر الــشـعــوب في هـذا
الــــعــــصــــر تــــعــــرض لــــلــــحــــروب
ولالنـقالبـات الـعسـكـريـة واإلرهاب
والـقتل والـتشـريد والـدكتـاتوريات
لــذلك إعـادة بـنـائه ضـرورة مـلـحـة
قـبـل بـنـاء الــبـنـيــة الـتـحــتـيـة ومن
خالل تــربــيـة جــيل جــديــد مــسـلح
بــــعـــوامل الــــنـــجـــاح مـن مـــحـــبـــة

وتسامح ووطنية .
ان مـــــا مــــوجـــــود في الـــــســــاحــــة
الــعـراقـيـة اآلن قــلـيل من األصـوات
الـــتي تـــرفـع عـــلم الــــعـــراق وعـــلم
احلـرية واألمـان والـتطـور في ح
فـي اجلـانب االخــر أصــوات كـثــيـر
تــدعــو إلى الــتــخــنــدق والــتــحـزب
ــيـول وإبـعـاد اهــتـمـام اآلخـرين وا
عن الـفــسـاد والــسـرقــات وهـذا مـا
جــعل الــعــراق يــتــأخــر كــثــيــر عن
سيرة الـتي سبقه إليـها كثير من ا
ــنــطــقـة الــشــعــوب وخــاصــة في ا

العربية .
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