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مــنـذ احــتالل الــعــراق عـام 2003 وقع الـبــلــد فـريــســة أجـنــدات دولــيـة
مـخــتـلـفــة..وبـدأ يـرزح حتت وطـأة االســتـعـمــار الـسـيـاسي واالســتـعـمـار
االقتـصادي الذي كان يقويهمـا ويدعمهما االستعـمار الثقافي والفكري..
لـذلك كانت الـدعـوة الى احليـاد..تـشمل جـمـيع انواع االسـتـعمـار بـالوانه
الـثالثة.. الـسيـاسي.. واالقـتصـادي.. والـثقـافي..والـطريف في األمـر بدأ
اتـبــاع ذلك االسـتـعـمـار بــأشـكـاله كـافـة تــبـديل تـسـمــيـة (االسـتـعـمـار) بـ
زري الذي اصبح الشعب ضحيته ولد ثورة (األجـندات)..وهذا الوضع ا
كامـنة في أعمـاق العراق لتـحرير الوطن وتـوحيده ورفع الظـلم السياسي
واالجتـماعي عن اجملتـمع بأسره..ولم يـعد للـشرفاء وخـاصة السـياسي
الوطـنـيـ االنـقـيـاء أن يـتصـوروا انـفـسـهم غـارقـ في الـتـأمل في بـحور
مـصاحلـهم الـشخـصـية والـوطن أمـامهم غـارق في الـصراع الـعـنيف من
فـترسة اخملـتلفـة ويعبـروا خير تـعبير اجل التـحرر من براثن االجـندات ا
عـركة وهم بأمس عن الـوضع..تعبـير ثـوار الشبـاب الذين يـعيشـون في ا
احلاجـة لوضع خـطة شـاملـة ألعادة تـرتيب افـكارهم بـحيث تـتفـق وتخدم
وضعـا سـيـاسـيـا جديـدا ال يـكـون نـسـخـة كربـونـيـة من احـدى االجـندات
اخلارجـية واضـع امـام األع قـواعد سيـاستـنا الـفكـرية ذلك ان ثـقافة
االرتبـاط باالجـندات اخلارجـية ارتـباط قد وجـديد ويـتجدد دائـما وعلى
احلكـومات حتييدها عن الصراعات وان تكون مـستقلة وتنأى عن نفسها
فـي الـدخــول في فـوضـى الـصــراعـات وأن ال تــسـمـح لـلــعـراق أن يــكـون
ساحـة لـلحـرب البـاردة أو الفـعلـيـة علـما انـها فـي موقف ال حتـسد عـليه!
وقــد اثــبــتت وقــائـع الــتــأريخ أن كل من ال يــنــتـــمي الى اصــالــته وتــرابه
وجـذوره الوطـنـيـة وأمتـه هو عـمـيل ال يـحرص عـلى مـصـالح بالده وابـناء
شعـبه بقدر ما يـحرص على اجنـداته اخلارجية وال فـرق بينه وب أعوان
احملـتل وهو على استعـداد ألن يبيع وطنه بـثمن بخس دوالرات معدودات
وانه يـستمـد الوحي من خارج بـلده ورائده في ذلك األوامـر التي يتـلقاها
ـهاتـمـا غانـدي عنـدمـا قال (أنـني انـظر الى من خـارج احلدود..وصـدق ا
األجــنـدات اخلـارجــيـة فال أجــد احلـيــاة في ظـلــهـا تالئــمـني..مــاذا يـنـفع
االنــسـان إذا كــسب الـعــالم كـلـه وخـســر نـفــسه?) هـكــذا يـقــول الـكــتـاب
ـقدس..وهـكذا أقـول أنا! وهـكـذا الوضع في مـفتـرق طـرق عنـدما يـكون ا
ره ارادة اخلـصـوم والـتـجـاذبات االقـلـيـمـيـة التـاريـخـيـة. وهـذا الوضع
بـالذات ادى الى ثـورة شـباب الـفـاحت من اكتـوبـر الى االنتـفـاضة واعالن
الشـرارة األولى بحماسة وعفويـة..حافلة بالقوة ملـيئة باالحساس العالي
ـطالب باحلـق في العيش لـعزة العـلم العـراقي وعزة الـنفس وصـراخهم ا
الـــكــــر كــــان له وقـع كــــوقع الــــنــــشـــوة فـي الــــنـــفـس والــــبـــهــــجــــة في
الـقلب..واصوات مألت األسماع  في سماء الوطن العراقي سنحتفظ بها
ونـشـيـد بـشـجـاعـة ابـطـالـها وشـهـدائـهـا الـذين سـقـطـوا بـرصـاص الـغدر
ـأجورين.. وبـتواصل ثـورة الشـباب وهـتافـاتهم وهم واحلقـد والـقنـاصة ا
يصرخون ويلقون بصدورهم العارية في خضم الساحات والشوارع في
بـغداد واحملـافظـات الـثائـرة ..غدا كـل شيء واضحـا جلـيـا..وبدأ كـابوس
الحقـة يطـارد الـنخب الـثقـافيـة واالعالميـة بالـتهـديد والـوعيـد واخلطف ا
والـقتل واصبح هذا الكابوس يسري مسرى النار في احلطب ..وهذا هو
نهـج حيـتـان الفـسـاد واالستـبـداد الذين شـاخت جـمـاجمـهم وهـرمت وما
ـناصب الـزائلـة واالمـتيـازات ويعـمـدون الى كل حيـلة زالوا مـتـمسـك بـا
ـعروف وال يلـتزمـون النأي وحجـة ليـراوغوا ويتـهربـوا من اطاعة األمـر با
بـالنفس عن جرائـمهم ورغم ذلك فإن أبنـاء الشعب من الشـباب اصبحوا
أجـورين وينـادون مطـالب ال يهـابون احلـيتـان واذنابـهم من القـناصـة وا
ـشروعـة حـسب قـوانـ مجـلس حـقـوق اإلنـسان في مـنـظـمة بحـقـوقـهم ا
ــتـحـدة ولـسـان حـال الـشـبـاب قـول الـلـه تـعـالى(ألـيس الـله بـكـاف اال ا
ـتحـجـرة تتـناسى الـبيـت الشـعري (وكم من شـهاب عبـده) ..واجلـماجم ا

بعالي السماء بطرفة ع تراه اندثر)….! 
عترف ـنطلق لنجـعل من الشباب سـلطانا ودولة وان سلـطانه  ومن هذا ا
ـتــقـدم ولـتـسـيــر امـوره في رفق وتـدفق ال به في كـثـيـر مـن دول الـعـالم ا
الحقة والـتهديد بالـقتل برصـاص حي في ابادة جـماعيـة واالعتقـاالت وا
وتكـميم االفواه.. فالشباب طاقـة عقلية وفكرية خـاصة وهو يعاني البطالة
ـتـمـثـلـة بـالـفـراغ الـقاتـل الذي يـعـيـشه حـمـلـة الـشـهـادات وهم يـطـالـبون ا
ـشروعـة في التعـي ومعـهم شباب الـطبـقة العـاملة مـتوحدين بحـقوقهم ا
وهم القـنطرة التي يعبرهـا الناشيء تاركا خلفه طـفولته..ومستقبال امامه
رجولـته أو انـوثته.. ومـسؤ ولـيـاته في احليـاة كامـلـة..والشـباب عـلى هذه
القـنـطرة يـتأرجح.. ويـتردد.. ويـنكـمش..ويـندفع. .ويـهدأ..ويـثور..ويـخاف
ويـتشجع..ويصل اخر األمـر الى الطرف اآلخر..الى الرجـولة.. والشباب
في وصـوله الى الطرف اآلخـر..تقابـله مشـكالت كثيـرة ضخـمة..منـها ما
شكالته مع أسـرته التي نشـأ فيها..ومـشكالته مع االسرة التي يـتصل 
يـــأمل في تــكـــويــنــهـــا لــنــفـــسه..ومــشـــكالته مع اجملـــتــمع الـــذي يــعــيش
فــيه..ومـشــكالته في ايــجـاد الـعــمل.. وهـنــا نـتـســاءل وفي ظل االوضـاع
ر بـها العـراق..ماذا فعـلت احلكومات رحـلة العـصيبـة التي  تـردية وا ا
تـعاقبة والعمليـة السياسية للشبـاب وماذا قدمت لهم..وماذا حققت لهم ا
من طمـوحات.. وهنـا نحن نريـد لشبابـنا الثـائر الواعي ان يـكون صاحلا
قـويـا قـادرا علـى حتـمل مـسـؤولـياتـه وخـاصـة نحـن في عـصـر أحـوج ما
نـكون فيه الى كفـايات شبـابنا اجلـاد..وهذا ال يتـأتى بالطبع اال اذا واجه
تعـاقبة معه الشـباب مشاكـله بشجاعـة وصراحة وواجهـتها احلكـومات ا
ووضـعت لــهـا احلـلـول الـتـي تـنـاسب صـمـيـم بـيـئـتـنـا الــعـراقـيـة وحـاولت
كن ان يـقف عـائـقـا أمام والـشبـاب امـانـة في اعـناقـهـا أن تـزيل كل مـا 
الـشـبـاب بـجـنـسـيه في طـريـق احلـيـاة الصـعـب.. وهـنـا نؤكـد وبـعـيـدا عن
ـبـاديء الـرئـيـسـيـة لـلـحـريـة الـشـخـصـيـة وهي..حـريـة الـعـقـيـدة..وحـريـة ا
باديء الـرأي..واحلرية االقتصـادية..والتحرر من اخلـوف..وما ب هذه ا
وب الـبرامـج احلكومـية مـن تقارب أو تـباعـد..وما يـترتب عـلى قـيام هذه
ـسؤولـيـات في أي مجـتمع الصـلـة على عـاتق احلـكومـة اية حـكـومة من ا
مـعـاصـر. .وقـد ضـاق الـشـبـاب الـيـوم وبـقـيـة الـعـاطـلـ عن الـعـمـل ذرعا
شروعـة.. ونتـساءل بإحلـاح ماهو دور طالـباتـهم ا بتـجاهل أولي األمـر 
وزارة التـعلـيم العالي والـبحث الـعلمي ومـا عليـها من واجـبات قانـونية ال
تـرقـيـعـيـة تـمـشــيـا مع مـنـطق االحـداث ومع مـا نـحن بـسـبـيـله من نـهـضـة
شاملة نتوق اليها لنقوى بالعلم..ونستعلي به..ولنرفع من مستوى احلياة
بـ ابـنـاء الـوطن الـواحـد..فـاذا قـوي سـلـطـان الـعـلـم فـيـنـا..قـوي شـعـبـنا
وعـرف الطريق القـو حلماية امـنه وسالمته وزراعته وجتـارته وصناعته
ا يـعود عـليه بالـرخاء والرفـاهيـة.. واالن ماذا عسـانا نريـد من االدمغة
الـســيــاســيــة..نـريــد أن تــكــون الــتـربــيــة هي الــســبـيـل الـقــو لالصالح
السـياسي وإن اريـد للـعمـلية الـسيـاسيـة ومن خالل احلكـومة الفالح فال
ـنـاصب احلـكــومـيـة من حــيـتـان الـفــسـاد ومن ضـعـاف بـد مـن تـطـهـيــر ا
ن شــاخت جـــمــاجــمــهم ــال الــعـــام و الـــنــفــوس ومـــحــتــرفي ســـرقــة ا
وهرمت..لـكي تـتـاح لالمـة الـعراقـيـة االصـيـلة أن تـنـهض وبـهـمة شـبـابـها
الـثـائـر نـهـضـة حـقـيـقيـة شـامـلـة من أجل نـشـر الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة ب
..ولـلمظـلوم ظـلوم ـكونات ونـشر االنصـاف ب الفـقراء ا الطـبقات وا

كـمــا يـقـال (جنـومــهم في الـسـمــاء..قـدرهم أن يـظـلــوا يـبـحـثــون عـنـهـا)..
والطـامة الـكبـرى تكـمن في العـمليـة السـياسـية الـكسـولة والـفاشـلة عـلما
وثـقـافـة وعـمـال وهي لم تـخـدم شــعـبـنـا يـومــا واحـدا حتت ذرائع احلـيف
الـسيـاسي أو اخلـدمـة اجلـهـادية ولـو  حتـقـيق صـادق وجـاد ونزيه في
األمر ألنـكشفت عملية تزوير كبـرى في التاريخ العراقي ساهم فيها كبار
احلــيـتـان مـن الـفـاســدين االشـرار والــغـربــاء الـذين شــاخت جـمــاجـمـهم
وهـرمت ..ورغم ذلك سيبقى الشعب صامـدا في موقفه..رافضا أن يبقى
مطـأطأ الرأس مطلقا الـعنان ليأس حائر يـغمر روحه وسيتطور وعيه الى
ـظـفـر عـمـقـا يـومـا بـعـد يـوم..وغدا نـهـضـة تـزداد جـذورهـا عـبـر شـبـابه ا
لنـاظره قريب. وستنزاح صخرة الغ اجلاثمة على صدور شبابنا الذين
ـستـقبل الـقريب.. ولم هم عـماد الـغد ورواد االمـة العـراقيـة برمـتهـا في ا
يعـد لـلـسكـوت مـتسع..فـفـرط الـسكـوت عـلى فـرط االذى سقم قـد يـسكت

اجلرح لكن ينطق االلم !
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بيروت

مـا أن نــشــرت الـصــحف الــصـادرة
صـبـاح اإلثـنـ 17 يــنـايــر/كـانـون
الثاني1977 اإلجراءات التي تـفيد
ـشـار إلـيـهـا بـرفع أسـعـار الـسـلع ا
بــنــســـبــة تــراوح بــ 30 و50 في
ئة هي نسبـة الدعم الذي سيُلغى ا
حـــــتـى بــــــدأنـــــا كــــــمــــــراســــــلـــــ
ودبـــلــومـــاســيـــ نــرى فـي بــعض
شــوارع الـقــاهــرة حـراكــاً شــعـبــيـاً
وبـحيث أنه مـا أن إنـتصـف النـهار
حـــتى بـــاتت مـــنـــاطق كـــثـــيــرة في
ــصــريـة ــدن ا الــقــاهــرة وســائــر ا
غـــاصــة بـــاجلـــمــاهـــيــر الـــهــاتـــفــة
بـشـعـارات عـفـويــة كـالـتي أطـلـقـهـا
حـراكـيـو لـبـنـان وحـراكـيـو الـعراق
وكل حــراك يــحــدث في ديــار األمــة

ألن األحوال متشابهة.
 ومـن بـ الـهـتـافات الـتـي أطـلـقـها
صريون واحدة إستهدفت نسيب ا
ـهـنـدس الــرئـيس الـســادات وهـو ا
سـيـد مـرعي صاحـب الشـأن الـنـافذ
في نــظــام الــسـادات كــمــا نــســيـبه
اآلخـرعـثــمـان أحـمـد عــثـمـان (إبـنـا
مــــرعي وعـــثــــمـــان هـــمــــا صـــهـــرا
الــســادات) وهي "ســـيــد مــرعي يــا
ســيــد بــيه.. كــيــلــو الــلـحــمــة بــقى

بجنيه". 
أمــا الـثــانـيـة فــكـانـت "يـا ســاكـنـ
الــقــصــور.. الـفــقــراء عــايــشـ في
قـــبــور". وأمـــا رئـــيـس احلـــكـــومــة
بـالــذات فـخـصـه احلـراك الـشــعـبي
بهُتافة صارخة "بالطول بالعرض..
ـــدوح األرض". لـــوال حـــنــــجـــيب 
تراجع احلكومـة عن القرارات لكان

ـكن في ضوء األيام لـلـبنـان التي 
إتـخـاذهـا وضْع ميـزانـيـة مسـتـقرة
للـدولة كـما أن الـدولة الـراغبة في
ـــــســـــاعـــــدة من خـالل "ســـــيــــدر" ا
ومبـادرات ثنائـية خلـيجية تـطمئن

إلى ودائعها. 
صرية طلوب من احلكومة ا كان ا
ـصـري تـخــفـيض سـعــر اجلـنــيه ا
وإعــادة الــنــظــر في دعم أكــثــر من
ثالثـــ ســلــعـــة أهــمـــهــا الـــســكــر
والـشاي والـوقـود واألرز والـزيوت
إلى جانب رغيف العيش. مثل هذا
اإلجـــراء يــنــعـــكس ضــائـــقــة عــلى
عــشـرين مـلـيــون مـصـري في احلـد
األدنـى فـــــــــــضـالً عـن أن هـــــــــــؤالء
ــطــالـبــ بـالــتـقــشف يــعـيــشـون ا
بـســبب تـراكم الــظـروف الـصــعـبـة
الــــنـــاشــــئـــة عن حــــربـــيْـن حـــيـــاة
ـتــقـشـفــ ولـوال دعم احلــكـومـة ا
لـلسـلع التي يـطـلب صنـدوق النـقد
الـدولي رفْع أسـعارهـا وبـذلك يـبدأ
وضع مــيـزانــيــة الــدولـة عــلى خط
اإلسـتـقـرار لكـان احلـراك الـشـعبي
حــدث قـبل ذلـك بـســنــوات وإتــخـذ
اشـكاالً بـالغـة اخلـطورة. كـان ال بد
من التجاوب مع ما يريده صندوق
الـــنـــقـــد الـــدولـي وكـــان الـــرئـــيس
الــسـادات في هـذه األثــنـاء يـخـطط
ـرحــلـة مــا بـعــد حـرب  6أكـتــوبـر
1973 التـي بنى عـلى نصـره فيـها
ـــا في رؤى بـــرسـم الــتـــنـــفـــيــذ و
تقديره توجب شأن قيادته وجتعل
مـــصــر عــلـى أهــبــة اإلنـــتــقــال إلى
سـنـوات من الـرخـاء في ظل عـهده.

هـــذا الـــذي يــــواصل احلـــدوث في
لــــبـــنــــان ولـــيـس واضـــحــــاً كـــيف
سينتهي في العراق وسبق حدوثه
في السودان ويـتواصل حدوثاً في
ـــشــــهـــد اجلــــزائـــر وهــــنـــاك فـي ا
اإلحـتـجاجي مـواعـيـد غيـر مـحددة
حلــراكــات في دول عــربـيــة أُخـرى
ـا لــيس جــديـداً عــلى األمــة ولــطــا
حــدثت في أزمــان مـضت حــراكـات
من هـذا الـنوع لـعل احلـراك الـرائد
شـجع واحملـفـز كان ذلك ـعـنى ا
الذي تسنى لي أن أواكبه كمراسل
من الــقـاهــرة لــصـحــيـفــة "الـنــهـار"
الـلـبـنانـيـة ظـروفه وما حـفل به من

مفاجآت صادمة.
 وأعـنـي بـذلك إنــتـفـاضــة شـعــبـيـة
عشت أيامهـا العاصفـة بدءاً بفتيل
إشـعالـها وإنـتـهاءً بـواقعـة كان من
شـأن إكــتـمــالــهـا والدة حــدث بـالغ
اخلــطـورة في احلـيـاة الـسـيـاسـيـة
ــصـــريــة وهــو أن يـــجــد رئــيس ا
الـنــظـام نــفـسـه يـغــادر الـوطن إلى
مالذ آمن قيل لـنا إن الـرئيس أنور
الــســـادات كــان ســيـــفــعل ذلك وأن
الذ اآلمن هـو إيـران الشـاهـانـية. ا
بداية احلراك اإلحتجاجي الشعبي
في مصـر كانت في مـثل هذه األيام
من الـــعــام 1976 بــعـــد إضـــطــرار
ـدوح احلــكـومـة الـتي يـتـرأسـهـا 
ســالـم ذو اخلــلــفــيــة األمــنــيــة إلى
ـــوافــــقــــة عــــلى إجــــراءات حـــدد ا
طبيعتها صندوق النقد الدولي من
ــثـله لــدى مـصـر. وهي خالل من 
قــريـبـة الــشـبه مـن مـثـيــلـتــهـا هـذه
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حــــكــــومـــــة اإلنــــقــــاذ حل عــــاجل
ـتظاهرين ومرضي لـلمرجـعية وا
وجلـميع عـقالء وحكـماء  الـشعب
الـــعــراقـي .فــمن خـاللــهـــا ســوف
يـخرج الـعراق من دوامـة األزمات
بــشــكل دســتــوري وبــتــوفـر ثالث

عوامل  وهي :
تـظـاهرين 1-  ضـغط الـشـارع وا
على الكـتل واألحزاب  السـياسية
الـــتي فــشــلت بـــإيــجــاد احلــلــول
راجعة مـسيرتها وفشلت حـتى 
في احلكم والتـعاطي مع الشعب.
فيجب استغالل هذا الضغط  !!. 
رجعـية الشـيعية مع 2- تعـامل ا
ـتـظـاهـرين بـشـكل الـشـعب ومع ا
واضح وملـحوظ وعـلى الرغم من
انها أقفلت بابها منذ سنوات عن
. وكـان الــسـيـاســة والـسـيــاسـيـ
يـفـترض بـالشـارع الـنهـوض حال
ــرجــعــيــة إقــفــال بــابــهــا اعالن ا
بوجه السياسي  وحال إعالنها

عدم التعامل مع السياسة .
ـرجـعـيـة الــشـيـعـيـة  حـكـيـمـة  فـا
وتــــعــــرف جــــدا مــــاذا يــــدور في
الــشــارع والــكــوالــيس وتــســمع
انــتــقـادات الــشــعب لــهـا كــونــهـا
دعــمت في يــوم من األيــام بــعض
القـوائم األنتـخابيـة والتي أفرزت
أحـزابـا وحـركـات تـتـحـمل نـسـبـة
كبيرة من مسؤولية خراب ودمار
العراق ومسؤولية خطف الدولة
وجتــــويـع وجتــــهــــيـل واهــــمــــال
الـشعب الـعراقي وإفـراز مافـيات
سـياسـية سـرقت الدولـة والشعب

.!!
3- أنــحـــيــار الـــســيـــد  مــقـــتــدى
لــلـمـتــظـاهـرين ولــصـوت الـشـعب
الـذي يــنـادي بـالـكــرامـة واإلنـقـاذ
وبـــاتت الـــظـــروف  مـــهـــيــأة االن
بـالـذهاب الى (حـكـومة أنـقاذ) من
وجــوه بـعــيــدة جـدا عّن الــوجـوه
الـتي  عــرفـهــا الـشــعب مـنــذ عـام
2003 وحـتى السـاعة وتـكون من
ذوي األخـتــصـاصـات ومــعـروفـة

حـكم الـعسـكـر  وأفـضل من حكم
احلــزب الــواحــد والــديــكــتــاتــور
األوحـــد...لــذا هـي بـــحــاجـــة الى
ــــكن تــــقــــو وأصـالح وهــــذا 

وأول الطريق :
1 - اسقـاط احملاصصـة احلزبية

والطائفية 
2- تـغــيـيــر قـانــون االنـتــخـابـات
تــمــامــا وتــكــون بــإشــراف دولي

وتعلن النتائج باليوم التالي 
3-  حــظــر الـــعــمـل والــتــثـــقــيف
والــتــوظـيـف الـطــائــفي ...وجـعل
الــعـــراق دائـــــــرة انـــتــخـــــابــيــة

واحدة !. 
4- اســقــاط مــنــظــومــة الــفــســاد

والفاسدين 
5- الــغــاء مــجــالس احملــافــظـات

فورا 
ثيرة للجدل 6- تعديل الفقرات ا

في الدستور    
في حـالة عـدم حتـقيق ذلك يـصار
االنــتـقــال الى مــشــروع حــكــومـة

األنقاذ !!.
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حكـومة األنـقاذ  ال يعـني أنقالبا
وال تـعني خـطف الـسلـطة بل هي
حـكومـة ( حكـماء وأخـتصاص  )
وهـــو الــهــدف الــذي أشّــرَت الــيه
ـــرجـــعــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة خالل ا
ـاضية  مرارا السـنوات القلـيلة ا
ً ولكن بطـرق وإشارات واضحة.
وكـذلك طــالب بـهـا مــرارا الـسـيـد
مـقتـدى الـصـدر وبـعض  الـكـتاب
ـثــقـفــ والـنــواب والـســاسـة وا
ـاضـيـة .مـهـمة خالل الـسنـوات ا
هــؤالء احلــكـــمــاء  واخملــتــصــ
حمل العـراق للضفـة اآلمنة وقبل
ان يـــغــــرق.  وان غـــرق الـــعـــراق
ســــوف لـن يــــســـــلم الـــــســــاســــة
ومـقراتـهم ومكـاتبـهم  ومريـديهم
ا حتى أقـربائهم. وأحزابـهم ور
وهــذا ال نــتــمــنــاه ألنه ســيُــغــرق
الـــعــراق بـــالــدم والــثـــأر والــثــأر

ضاد!. ا

ــقـال يـســتـفـز نـعـلـم ان عـنـوان ا
أصــــحـــاب الـــســـلــــطـــة والـــكـــتل
ــتــــــــسـيــدة عـلى الـســيـاســيـة ا
ـشــهــد الـســيــاسي في الــعـراق ا
منـذ عام 2003 وحتى الـلحـظة .
والـــــتـي مـــــنـــــعـت صـــــعـــــود اَي
شــخص او جـمــاعــة او حـزب اال
من خـاللـهـم. ولـديــنــا دلــيل وهـو

قــانـــون األنـــتـــخـــابـــات الــذي 
تفـصـيله عـلى مـقاسـاتـهم تمـاما.
بـحيث ضـمنـوا الفوز لـهم وليس
لــغـيـرهم أســتـبـاقـيــا وفِي جـمـيع

األحوال. 
وهـذا يـعـني ان الـعـراق يُـدار من
قـــبل  نـــظـــام  الـــديــكـــتـــاتـــوريــة
اجلــمــعـــيــة و احملــددة بــأحــزاب
وجـــمـــاعــات هـي نــفـــســـهــا  وان
غـــيــرت أســـمـــاؤهــا وجـــلـــودهــا

وشعاراتها. 
نـــخــتــلف مـع الــكــثـــيــرين الــذين
يـعتـقدون أن الـعملـية الـسيـاسية
تـخـلــو من الـوطـنـيـ والـشـرفـاء
.فــهـــذا ظـــلم شـــديـــد. ألن هـــنــاك
شخـصيـات وجماعـات في الدولة
ولــكــنــهم أقــلــيــة  يــخــافـون الــله
ويــحـبــون وطــنــهم. ولَـم تـســجل
ضــــــدهـم مــــــلـــــــفــــــات فـــــــســــــاد
ومـــحـــســـوبـــيـــات. ولـــكـــنـــهم لم
يــــــــخــــــــرجــــــــوا فـي االعـالم وَلم
يحترقـوا . ولهم الفضل ان هناك
بقـايا دولة تُـشغل النـاس وتوفر
ــعـاشــات وتُـســيّـر لــهم األمن وا
احلياة بشكل عام.وبالتالي هناك
نواة موجودة لتـسيير الدولة في
حــــالـــة الـــطـــوارىء وفِي حـــالـــة
الــعـمل االنــتـقــالي الـذي تــفـرضه
الـظروف من أجل سـالمة الـعراق

وأنقاذه!.
ونــخـتــلف مع الــكــثــيـريـن الـذين
يــطــالــبـون بــأســقــاط الــعــمــلــيـة
الـسيـاسـيـة برمـتـهـا... فهـذا غـير
ـكن. فهـذه العـملـية الـسيـاسية
الـــعـــرجـــاء أفـــضل بـــكـــثــيـــر من
الــفـوضـى  وأفــضل بــكــثـيــر من

بدأ في قـيادة احلكـومة منـذ نحو
ستة أشهر .

ولــو أتـيــنــا بـديــغـول الــفــرنـسي
وتشيـرشل البريطاني لن يـتمكنا
من أيــــجــــاد احلـــلــــول ألخــــطـــاء
وتـراكـمـات وفــشل ونـهب وسـلب

استمر لـ 16 عاماً !!.
2- بات واضـحـاً ان الـسـيـد عـبد
هـدي يتـأرجح وسط  حبل جتر ا
مـن طرفـيه الـيـم اجلـهـات التي
جـلـبته من بـيتـه ودعمـته  ليـكون
ـقــدمـتـهـا رئـيــسـا لـلـحــكـومـة و
(ســـائــــرون والــــفــــتـح) ...وجتـــر
بـــطـــرفـه الـــيـــســـار مــــا تـــســـمى
ـــعـــارضـــة الــــتي قـــفـــزت من بـــا
احلـكومـة بعد فـقدانـها امـتيازات
ومـناصب ومـجمـوعات احلـكومة
الــســابـــقــة الــتي تـــريــد الــعــودة
لــتـــشــكــيل حـــكــومـــة حــتى ولــو

صبغت شوارع العراق بالدم!.
ـــفــارقـــة ان هـــنــاك جـــهــات 3- ا
رســمـــيــة وفِي أمــاكـن حــســاســة
ـهدي والءها لـيس لـلسـيـد عبـد ا
كــــــشــــــخـص  ولــــــيـس والؤهـــــا
ـا ـهــدي... ور حلــكــومـة عــبــد ا
تورطت بـأعمال الـعنف واختراق
الـتـظاهـرات وجـرها لـطـريق الدم
ـهـدي وجنـحوا لكي يُـتـهم عـبد ا

بذلك!!
هدي أن يشرف (فيفترض بعبد ا
بــنــفـــسه  عــلـى حتــقــيـق مــهــني
وشــــجـــاع ويــــكــــشف اجلــــهـــات
واألشــــخـــــاص  مــــهــــمــــا كــــانت
مـــــواقــــعــــهـم والــــذين قـــــتــــلــــوا
ــتــظــاهــرين األبــريــاء وقــتــلــوا ا
افرادا من القـوات األمنية وجروا
أزق خـطير...) ألنه ليس العراق 
ـهـدي اخـفاء من مـصـلحـة عـبـد ا
احلــقـيــقــة. ألن أخــفــاءهــا سـوف
ــتـهم االول واالخـيـر يـكـون هـو ا

فيما حدث !.  
4- بـات واضـحـاً ايضـا ان هـناك
فـجوة عمـيقـة وواسعـة باتت ب
ـــهـــدي والـــشــارع عـــادل عـــبـــد ا

العراقي وبالعكس وسببها:
{ أعـــداد الـــشــهـــداء واجلـــرحى
ـظـاهـرات الـذين سـقـطـوا خالل ا
ومن رصـاص  جـهـات مـجـهـولـة.
وتـمــاهل احلـكــومـة في كــشـفــهـا

بسرعة !.
{ وتـــــيـــــرة اإلصالحـــــات الــــتي
خــرجت وهي   غــيـر مــقـنــعـة من
ـــــراقــــــبـــــ وجــــــهــــــة نـــــظــــــر ا
ــتــظــاهـــرين .. والــتي جــاءت وا
اغـلب فـوائـدهـا جلـهـات اصال لم
تـتظاهـر فيمـا لو أخذنـا موضوع
ـــفـــصــولـــ في وزارتي أعــادة ا
ـا حـسـنت الـدفـاع والــداخـلـيـة 
ـــان أمـــام صـــورة رئـــيس الــــبـــر

جمهوره  !. 
هدي في { تراخي الـسيد عـبد ا

بـــالـــنـــزاهـــة وحـــسـن الـــســـلــوك
والسمعـة احلسنة ويُحـدد عملها
بزمن معلوم وواجبات معلومة. 
وال يـجـوز ألعــضـائـهـا الـتـرشـيح
نـاصب مـسـتـقبـلـيـة وال أحد من
عائالتهم  وال حـتى السماح لهم
االشــتـــراك في االنــتـــخــابــات هم
وعــائالتــهم  الــتي تــلي حــكــومـة
همة األنقـاذ. لكي يكـون عملـهم 
شـــرعــيـــة ووطـــنــيـــة وأخالقـــيــة

وتاريخية  !!. 
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1- فــلـلــعـلـم  ان الـنــائب األسـبق
عــــبــــد اخلـــضــــر الــــطــــاهــــر عن
الـنــاصـريــة نـشــر مـشـروعــا قـبل
ســنـوات حــول حــكــومــة األنــقـاذ
واســتـضــيف الــرجل فـي وسـائل
االعالم واعــــــطى نـــــســــــخـــــة من
مــشــروعـة لــلــمـالــكي والــعــبـادي
وســــيــــاســـــيـــــ اخــــرين ولــــكن
ـشـروع ذهب الى سلـة مـهمالت ا
مــكــاتب هــؤالء ولَم يُــعــ به .بل
ــا كـان سـبــبـا بـإبــعـاد الـرجل ر
ـــســيــرة اصال كـــونه اســتـــقــرأ ا
وعـرف ان اخلـطر قـادم.وبـالـفـعل
بــــات اخلـــــطــــر اآلن في شــــوارع
الــعــراق وبــأصـــوات عــالــيــة من
حــنــاجــر شــبــاب هم ابــنــاء هــذا
الـــنــظـــام عـــمــريـــا!! وهي حـــالــة
يــفــتــرض دراســتــهـا مـن قــبـلــهم
ولـكـنـهم يـكـرهـون من يـنـصـحـهم

بذلك !!.
2- وقـــد يـــســـأل الـــشـــعب كـــيف

تمضي حكومة األنقاذ !?
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ان العراقي أ:- تعقـد جلسه للـبر
 بجميع أعضائه وجميع رؤساء
الـــكـــتل ويـــتــقـــرر حل مـــجــالس

احملافظات و حل احلكومة .
ب:- يُـصـار مـبـاشـرة لـلـتـصـويت
ستـقل عـلى حكومـة إنقـاذ من ا
دة ثالث سنوات (عمر احلكومة
ــتـبــقـي)  عــلى أن ال يــرشــحـوا ا
النـــتـــخــابـــات الحــقـــة ومـــثــلـــمــا

وضوع !.  وضحنا في سياق ا
ان الـعراقي ج:- ثم يـصوت الـبر
عـلى تــعـلـيق الــدسـتـور  ثم يـحل
ـان نـفـسه وفـقـا لـلـمـادة 64 الـبـر

اوال من الدستور  !!.
د:- وبــــذلك يــــتم االنـــتــــقـــال الى
وضع جـديـد بال دمـاء وال حرائق
وال خـسائـر بشـرية وال تـدميـر ما
تـــبـــقى مـن الـــعـــراق وال ســـرقـــة
ـصـارف وال دخـول الـعـراق  في ا
الــيــمــنــيـــة وال انــتــقــال الــعــراق

للمأزق السوري !.
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1- لــنــكن مــنــصــفــ لــقــد حُــمّل
هدي  جميع أخطاء السيد عبد ا
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة لـ 16عـاماً
وهـذا اجحـاف بحق الـرجل الذي

مـحـاربـة الـفـسـاد والـفـاسـدين. ال
بل ولـــدت شــبـــكــات جـــديــدة من
الفـاسدين.وهنـاك وزراء فاسدون
ـهدي وبـالرغم في حـكومـة عـبد ا

من وجود وزراء جيدين   !.
هدي { عابوا  على السيد عبد ا
والدة وتــــأســــيس  تــــشــــكــــيالت
وجـهــات ومــجـالـس لـيــست لــهـا
ا صـفـات قانـونـيـة وشــــرعـيـة 
اتـــهـــمه الـــبــعـض بــانـه يــؤسس

لدولة عمــــيقة جديدة  !!. 
هدي في { تراخي الـسيد عـبد ا
مــوضــوع حــسم مــلف الــوكـاالت
وبسرعة كـوّن صورة ضعيفة عّن
شـــخـــصه أمـــام الـــشـــعـب وبــات
بـطـلق عـلـيه تــسـمـيـات تـهـكـمـيـة
..ويــفــتــرض ان يــكــون حــاســمـا
وشجـاعا في أتخـاذ القرارات  !!.
{ انــتـشـار ظــاهـرة احملــاصـصـة
وبـــشــكل أعــمق مـن الــســابق في
هدي. عـهد حـكومة الـسيـد عبـد ا
بــحـــيث وصـــلت حــتـى لــرؤســاء
األقــــــــســـــــــام فـي الــــــــوزارات  !!
هـدي في وتـراخي الـسـيـد عـبـد ا
مــــحـــاربــــة تــــلك  احملـــاصــــصـــة
واحملـسـوبـيـة الـتي بـاتت تـتـمدد

بشكل خطير جدا  !.
{ هـنــاك كـتب رسـمــيـة وقـرارات
وتــنـقالت بــاتت  تــخـرج ال يــعـلم
ـهـدي حـسب بــهـا الـسـيـد عــبـد ا
ـا سـبـبت شـهــادات الـكـثـيــرين 
صــدمــة لــلــمــراقــبــ ولــلــشــارع

العراقي!!. 
{ ظـهور ثـقافـة هيـمنـة العائالت
عــلى الــقــرار الــعــراقي  في عــهـد
ـهدي وهذه مـثلـبة خـطيرة عـبد ا
جـدا ومـحـاصصـة اخـرى تـضاف
لــــلــــمــــحــــاصــــصــــة احلــــزبــــيـــة

والطائفية!.
{ الــــتـــــنــــازالت الــــتي أبــــداهــــا
ــهـدي ويــبــديـهــا الــسـيــد عــبـد ا
إلقــلـيـم كــردسـتــان بــاتت حــديث
الـــشــارع الــعـــراقي مــنـــذ أشــهــر
وهـــــــــــنـــاك وثـــائـق وأرقـــام قـــد
ـا نــشــــــرتــهــا وسـائـل االعالم 
ســـبت نــقــدا واســـعــا ضــد عــبــد

هدي  !. ا
ــهـدي { تــنــازل الــســيــد عــبــد ا
بـصــفـتـه رئـيــسـا لـلــحـكــومـة عّن
بـــعض الـــصـالحـــيـــات لـــرئـــيس
اجلـــمــهــوريــة بــحــكم الــصــداقــة
ـراقـبـ بـيــنـهـمـا بـات يـضـايق ا

ويضايق أطرافاً كثيرة ... 
وهـــــذا ال يــــجـــــوز دســـــتـــــوريــــا
..ويفـترض بـرئيس الـوزراء ينذر
رئـيـــــــس اجلـمـهـوريـة بـالـتـقـيـد
في صـالحيـاته ومعـرفـتهـا تمـاما
لــــكي ال يـــتـــجـــاوزهـــا. النه بـــات
يـشوش جـدا على عـمل احلكـومة
وعــــمل رئـــيـــســــهـــا عـــادل عـــبـــد

هدي!.   ا

ــصـري في يـنـايـر 1977 احلـراك ا
سيبدو مـثل احلراك السوداني في
يـــــنـــــايــــر 2019 ومـــــثـل احلــــراك

العراقي الذي لم يُحسم أمره.
w «dF « „«d(«

 وحــول هـذا األخــيــر يـســتــوقـفــنـا
األســــلـــوب الـــذي أخــــذ به رئـــيس
اجلـمهـورية الـعراقـية بـرهم صالح
حــيث أنه وقف مــخــاطــبــاً بــكــامل
الـهـدوء والـثقـة بـالـنـفس والـتـفـهم
ـوضـوعي عـشـرات األلـوف الذين ا
خاضوا غـمار احلراك الـشعبي في
ناطق في العراق. بغداد ومعظم ا
ـــقــارنـــة مع األســـلـــوب الــذي وبـــا
إعـتـمـده الـرئـيس الـسـادات والـذي
عـــايـــشتُ كـــمــراسل مـن الــقـــاهــرة
وقائعه وسجلتُ على الورق بعض
عباراته نالحظ مدى قرب الرئيس
بـرهم صــالح من حــقــيـقــة احلـراك
وعــــفــــويـــتـه وأحـــقــــيــــة مـــطــــالب
ــشــاركــ فـــيه ومــدى الــغــضب ا
الـذي صبَّه الـرئـيس السـادات على
الذين شـاركوا في حـراك كاد يصل
إلى مرتبـة اإلنتفاضـة العارمة. من
منـطـلق الـشـعـور بثـقـة عـمـيـقة في
الـنفس إفـتـرض الرئـيس الـسادات
ـصريـ دون إستـثنـاء علـيهم أن ا
عدم إقالق نظامـهم ورئيسه ما دام
أعـاد إلى كل مـنـهم الـثـقـة بـالـنفس
ـة يــونــيـو بــعـد إزالــة مــرارة هــز
1967 وأنه إذا كـــــــانت هـــــــنــــــالك
إجــراءات قــاســيــة بــالــنــسـبــة إلى
ـواد الــتـمـويـنــيـة بـغـرض بـعض ا
تـصــويب مـسـار مــيـزانـيــة الـدولـة
فــمن الــواجب عـلـى كل مـنــهم عـدم
الـــتـــظــاهـــر وعـــدم إحـــراق بــعض
ـقــرات الـرسـمــيـة واألمـنــيـة كـمـا ا

حدث. 
وإفترض أن األمور تسـتقيم بإلقاء
تـهـمة حتـريك الـتـظاهـرات وأعـمال
شـغب حـدثت من بـيــنـهـا هـجـمـات
البعض على ثالجات وإفراغها من
ـبـرد عـلى الـشـيـوعـيـ الـدجـاج ا
وبعض أقطاب اليسار غير السائر
فـي ركـاب الـنــظـام الــسـاداتي. كـان
كـالم الـرئــيس بــرهم صــالح أشــبه
ـــأمــول لـــلــعـــراقــيــ بــالـــثــواب ا
الغـاضب فـهو في اخلـطاب الذي
بثه الـتلفـزيون العراقـي مساء يوم

اإلثـن 7 أكــتــوبـر/ تــشـرين األول
2019 قال من الكالم ما يقر بواقع
احلال الـصعبـة للغـاضب مـعتبراً
أن "اإلحــــتـــجـــاجـــات جـــاءت عـــلى
ظـالم والشـعور خـلفـية الـبـؤس وا
الـــــعــــام بــــحــــاجـــــة الــــعــــراق إلى
اإلصالح" وإن الـــشـــعب الـــعـــراقي
يــطــالب بــالــعــدالــة االجــتــمــاعــيـة
ـتربـص ـة" وإن ا واحلـياة الـكر
واجملــــــرمـــــ الــــــذين واجــــــهـــــوا
ــتـــظــاهـــرين والــقـــوى األمــنـــيــة ا
بــالـــرصــاص احلي أعـــداء الــوطن
والـشعب وعـلى اجلهـات اخملتـصة
سـؤول عن إراقة الدم محاسـبة ا
الـعـراقي" وال شـرعـيــة ألي عـمـلـيـة
ســيـاســيــة وال لــنـظــام ســيـاسي ال
يــعــمل عــلى حتــقــيق مــتــطــلــبــات
الــعـراقـيـ وأدعــو إلى فـتح حـوار
طلوبة عاجلـات ا ناقـشة ا وطني 
ـــنــظـــومــة لـــلــخـــلل الـــكــامـن في ا
الـسـيـاسـيـة" ويـجب ضـبْط الـنـفس
ومـــنْع الـــتـــصـــعــيـــد وكـــذلك مـــنْع
األجــنـبي مـن الـتـدخـل في حـوارنـا
وخيارنا الوطني ونقدر أطروحات
ــعــاجلــة ــرجــعــيــات الـــديــنــيــة  ا
الي ـتراكـمة" والـفسـاد ا األزمات ا
واإلداري عرقل فـرص التـقدم وكبَّل

إمكانات وطننا الكبيرة". 
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والالفت أن الــرئـيس بــرهم حتـدَّث
واقـفاً وشـفاهيـاً وهو لـم يقم سـلفاً
بــــتـــحــــضـــيـــر خــــطـــابـه وقـــراءته
وتـنـقـيـحه وطـبْعه بـحـروف كـبـيرة
ـعتاد بالنـسبة إلى ملقي كما هو ا
اخلُـطَب من رؤسـاء أو شخـصـيات
تتوخى احلذر وعدم تـفسير الكالم
عـلى غـيـر قـصـده. لم يُشْـف العالج
الـكالمي مـن جـانب الـرئـيس بـرهم
الـوجع الـذي أوجب الـتـظـاهـر ومـا
نتج عن احلـراك الشـعبي من قـتلى
وجـــــــرحـى لـــــــكـن مـن اجلـــــــائــــــز
اإلفــتــراض أنه ســـيــخــفف الــوجع
ـا حدث ذلك ثم يـكـمل احلوار ور
الـــوطــــني ومــــا يــــصـــدر عــــنه من
قـرارات تـنـظـيــمـيـة مـا هـو مـأمـول
إجنـازه. هـذا مـا يـتــعـلق بـالـثـواب
الـبرهـمي الـذي بلـوره الـرئيس في
بــيـان رئــاسي صـدر يــوم األربـعـاء
16 تـشــرين األول عــلى إثــر لــقـائه

ــثــلــ عن في "قــصــر الــسالم" و
ــــتـــــحــــدة ومـــــفــــوضـــــيــــة األ ا
ـسـتقـلـة إضـافة إلى اإلنـتـخـابات ا
عــــدد من أســــاتــــذة اجلــــامــــعــــات

والناشط وخبراء.
ـا جـاء في الـبـيـان "إن الـعراق  و
مـقــبل عـلى حتـوالت كـبـيـرة ونـحن
بحاجة إلى إصالحات كـبيرة تعيد
ـنـظـومة احلُـكم فـي البالد الـثـقـة 
ــنـــظـــومــة وأهـــمـــهــا مـــراجـــعـــة ا
اإلنــتــخــابــيــة بــشــكل جــدي يــوفـر
للـعراقيـ فرصة مـناسبـة للتـعبير
عن رؤيــتـهـم حـول بــلـدهم من دون
إنــتـقــاص أو تالعب ولــنـا اجلـرأة
في أن نــــدعــــو إلى حــــوار وطــــني
شامل نـعالج فيه مـكامن اخللل في
ـا مـنــظــومـة احلُــكم في بالدنــا و
ــة ألبــنــاء يــحـــقق احلــيــاة الــكــر

شعبنا". 
أمـا بالـنـسبـة إلى الـعقـاب األنوري
فـإنه إقتـصـر على إعـتـبار مـا جرى
بأنه "إنتـفاضة حـرامية" وطلب من
اآللـة اإلعالمــيــة الـتــركـيــز عـلى أن
وراء احلـراك الـشـعـبي الـذي حـدث
مــخــطَّــطـاً لــزعــزعــة الـنــظــام أعـده
الـشـيـوعـيـون وبـعض الـيـسـاري

ـا مـعــنـاه إن مـســألـة أسـعـار أي 
الــســلع الــتي أوجــبت أفــكــار بــنك
الــنـــقــد الـــدولي إتـــخــاذهـــا كــانت

مسألة فيها نظر. 
وهـذا تـبــريـر لم يـلق اإلقــتـنـاع من
. اآلن وبـعـده وقبْل ذلك ـوجوعـ ا
بعقود سيبقى احلراك الشعبي في
إنتـظار إستـعادة الـطبقـة الوسطى
في اجملـتـمع الـعـربي من مـوجـبات
التـعبـير عن وجع الـناس الـذين ما
أضـيق عـيـشهم لـوال فـسـحة األمل
وعـــلى نـــحــو مـــا رسم مالمـــحــهــا
اخلطاب الـذي ألقاه الـرئيس برهم
صالح ثـم بلـورها البـيان الـرئاسي
قـبْل أن يــتــحـول احلــراك إلى بــنـد
ا يشكل مع بقـية البنـود غضباً ر
َيـولـد إغـتـيـاالً كـمـا حـدث لـلـرئـيس
الـســادات وإنـقالبــاً وسَـجْــنـاً كــمـا
حـدث لـلــرئـيس حـســني مـبـارك ثم
للـرئيس عـمر البـشيـر ومن قبْلـهما

للكثيرين.
والــله الــهــادي إلى ســواء تــقــديــر

عضالت. الظروف وسبيل حل ا
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