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 عــنــدمــا انــطــلــقت الــتــظــاهـرات
الــعــارمـة فـي أرجـاء احملــافــظـات
الـــوســـطى واجلـــنــوبـــيـــة بــدأت
احلــــكـــــومــــة بـــــطــــرح حـــــزمٍ من
االصالحـات اآلنـية بـقـصد تـهـدئة
ـوقف بردود الـوضع ومعـاجلة ا
افـــعــــال تـــراهـــا ذات فــــائـــدة في
ـطــالــبـة أو إســكــات االصــوات ا
أنــــــهـــــــا كــــــانـت تـــــــامل فـي دفع
التظاهرات الى أقبية تشتت فيها
آرائـــهـم في نـــوع مـن تـــســـيـــيس
الـقضيـة باجتـاه يجنب احلـكومة
ـسلح في مواجـهتهم. االحتـكاك ا
ولـكن كل تـلك احملـاوالت قـد باءت
بـــالـــفـــشل الـــذريع واســـتـــمـــرت
ـطـالـبـات تـزداد يـومـاً بـعـد اخر ا
حـــــتـى وصـــــلت الـى مـــــرحـــــلـــــة
االعـتــصـام واإلضــراب اجلـزئي

واإلصـرار عــلى حـضــور مـيـادين
ا ـة وادراك  الـتـظـاهر بـكل عـز
ســــتــــؤول الـــــيه االمــــور وكــــأن
الـشــبـاب أصـبـحــوا قـادرين عـلى
مواجهـة أية مستـجدات تعترض
طـريقـهم أو إنهم نـذروا انفـسهم
قـــرابــ من اجل حــيــاة فــضــلى
وأكمل يصنعون فـيها مستقبلهم
ـــا يـــأمـــلــــون ويـــعـــبـــرون عن
ارادتـــهم الـــفــــوالذيـــة في كـــســـر
اجلــمـود الــفــكــري الــذى صـنــعه

الساسة 
 الــــعـــراقــــيـــون في رؤاهـم الـــتي
حــــمــــلت ذرائع وجــــود احملــــتل
وتـــنـــظــيـم الــقـــاعـــدة واإلرهــاب
الـداعشي ( شمـاعة) تـعلق علـيها
األخــطـــاء اجلـــســيـــمــة في إدارة
ــدة طــويــلــةٍ من الــزمن. الــدولـة 

وكـــأن الــــدول األخــــرى لـم تــــمـــر
ـحن وابـتالءاتٍ.. واسـتـطـاعت
بـــــرغم ذلـك أن تــــخــــرج مــــنــــهــــا
مــنـتــصــرةً وقــادرةً عــلى اثــبـات
شـــخـــصـــيـــتــهـــا الـــســـيـــاســـيــة
ــوارد ـــا  واالقـــتـــصــاديـــة ور
التسجل شيئا اذا ما قورنت امام
مـوارد الـعـراق وثـرواتـه وغـناه.
والغـــرابــة في الــقــول اذا اخــذنــا

الشقيقة ( سوريا) مثاال لذلك. 
ــــوضـــوع  ولــــكي النــــذهب فـي ا
بــعــيــدا. البــد أن نــضع بــ يـدي
الـقـاريء الــكـر إشـكـالـيـة بـارزة
في متبـنيات احلكومـات العراقية
ـنـصـرمـة في وعـلى مـر الـعـقـود ا
الـتــعـامل مع مــلف الـتــعـيــيـنـات
واســلـوب الـعــمل به حــيث إنـهـا
ـنـهجـية الـصـحيـحة تفـتـقر الى ا

في توظيف الشباب واإلفادة من
خــبـراتـهم الــعـلـمــيـة وجتـاربـهم
احلـيـاتـيـة بـغيـة تـطـويـر الـقـطاع
ــــوارد احلــــكـــــومي ورفـــــده بــــا
الــبــشــريــة الــتي تــســهم في دفع
عـجـلة الـتقـدم وزيادة االنـتاجـية
الـتي تسـعى لـها فـروض اجلودة
ـؤسـسي هـذا فضال في الـعـمل ا
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ـــا تـــغـــيب عن ذهن مـــهـــمـــة طـــا
ـؤسـسـة ـتـقـدم لــلـتـعـيــ أو ا ا
الــتي تـقـوم بــتـعـيــيـنـهم أال وهي
الــــرغـــبــــة الـــشــــخـــصــــيـــة لـــدى
عـين حـديثاً. ومن األشخـاص ا

رجح أن يكون الدأب وراء  ا
الراتب اجليـد بسبب الـتمايز في
ـرتبـات بـ الوزارات الـعراقـية ا
اخملتلفة -( وتـلك قضية في غاية
األهمية ينـبغي أن تدرس بامعانٍ
من قبل اخملتص )- هي احلافز
األكـــبــر لـإلقــبـــال عــلى وزارة من
دون اخـرى واعـتـقـد أنـه سـرعان
ــعــ أنه قـد ــوظف ا مــا يــجـد ا
ارتــــكب خــــطــــأً بــــحق نــــفــــسه 
وبــالـــتــالي ســتـــكــون مـــســيــرته
الـوظيفـية عرجـاء وبائسـة وغير
قـــائــمــة عـــلى أُسس صـــحــيــحــة
لإلخـتـيـار. وبـاحملـصـلـة سـنـقوم
بـبــنـاء اجــهـزة حـكــومـيــة بـقـوامٍ
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مـــتـــرهـل وعـــاجـــزٍ عـن اإلتـــيـــان
ـاهـو ابـداعي وجـديـد في كـافة
مـيـادين الـعـمل.  واذا كـانت هـذه
ــنـهــجـيــات الـتي الــطــرائق هي ا
ورثناها من االسالف حتى يومنا
هذا. فإن التجديد اصبح ضرورة
ملحة لتفادي العجز احلاصل في
أروقـــــــة الــــــــدولـــــــة وعـــــــلـى كل
ـسـتويـات والـصـعـد. اذ يـنـبغي ا
أن تــــكــــون الـــــعــــنــــايــــة بــــادارة
مــؤسـسـات الــدولـة مـن أولـويـات
اإلصالحـات في سـجـل الـقـائـمـ
ـــعــقــول أن عــلــيـه. إذ لــيس من ا
ترسل هذه اجلـيوش من الطاقات
الـشـابـة الى الـوزارات بال تـدقـيق
في مستوى توظـيفهم أو معايير
حقـيـقيـة لـتعـييـنـهم السيـما وأن
هـنـاك من يــحـمل مـنـهم شـهـادات
عـلـيـا أو أولـيـة ذات أهـمـيـة  لـو
انها وظفت تـوظيفاً حقـيقياً لكان
األفـضل. فــكـيف واحلــالُ بـهم إذ
يجـري تـعيـيـنهم بـرتبـةٍ عـسكـريةٍ
بــسـيــطـةٍ التــرقى الى مـســتـواهم
العـلمي?! أوتعيـينهم في وزارات
خـارج إخـتـصـاصـاتـهم. ولـتـدارك
هــذا اإلربــاك وعــجــالــة اإلجــراء
كـــان يــــنـــبــــغي أن تــــقـــوم وزارة
الـتخطـيط بفتح مـراكز احصـائية
لـلـشبـاب في بـغداد واحملـافـظات
وعبر استمارة خاصة معدة لذلك
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كلما أحاول تفسير مـشهد مكان انتفاضة الـشباب سيسيولوجيا
كـان وازمنـة احلدث وصنـاعهـا اصطدم واربطـها بشـخصـيات ا
بفـكرة تأويل الـتفسـيرات الـعلمـية التي حتـدث عنـها عدد كـبير من
عــلـمـاء االجـتــمـاع ومـنـهم بــالـطـبع الـعــالم الـعـراقي الـكــبـيـر عـلى
ــطـيـة مــفـهـوم الـوردي لـفــهم جـدلــيـة الـشــخـصـيــة الـعــراقـيـة  و
ـقايـيس الـتي اعتـمدت في حتـليل وا االزدواجيـة وفـكرة الـتعـميم 
ليس من الشخصية الـتي تكاد اليوم حتتمـل الفصل ب األجيال 
ـا هـو تفـسـيـر لصـدمـة ما وا بـاب الـتقـلـيل من قـيمـة جـيل بـعيـنه 
بل ان سـتـقبل  ورؤى ا ومـا سـيحـدث في تـفاصـيل الـواقع  حدث
ـفـاجــأة من الـعـيـار الـثـقــيل امـام الـتـنـظـيـرات مــشـهـد الـيـوم هـو ا
ـاط وا الــنـظـريـة الـتي لـم تـسـتـطع الـتــنـبـؤ بـشـخـصــيـة الـشـبـاب 
وطـريــقـة اسـالــيـبـهم لــلـبـحث عن تــفـكـيــرهم  وأسـالـيب تــمـردهم 
وقريـبا من أماكنهم ـكان التقـليدي  بعيدا عن ا هويتهم احلـقيقيـة 
االفـتراضـية الـتي تـبنت فـكرة الـتنـشـئة الـعنـكبـوتيـة الـتي يعـتبـرها
ـؤسـسة ـقـدسـة وخـروجـاً عن األعـراف ا ـاً لـلقـيم ا الـبـعض تـهـد

اط تفكيرها . للشخصية وا
يبدو ان مـشهد سـاحات االنتفـاضة كانت اشـبه باختـبار لدراسة
نـاسبة لها ناهج ا الشخصـية العراقـية واختبـار الفرضيـات وا
هو مشـهد يسـتحق التـأمل والدراسة واخلـروج بالنـتائج العـلمية
وهي أيضا تأكيد بأن نتائج ا هي مخالفة للدراسات السـابقة  ر
ا هي بـحـوث العـلـوم االجـتـماعـيـة واإلنـسانـيـة لـيسـت مطـلـقـة وا
كـان والزمان الن االنسان كـائن اجتـماعي مـتغيـر بفـعل ا نسـبيـة 
وهـذا هـو اجلـواب الـعـلـمي لـلـتـسـاؤل وظـروف الـبـيـئـة اخلـارجـيـة 
الكبـير :ماذا حدث لـلشخـصية الـعراقية الـتي قيل عنـها في عقول
العـلماء  وبـطون الـكتب بانـها شـخصيـة تعـاني من (االزدواجية )
و( قــلـقـة ومـتـوقـعـة ) و(تــسـلـطـيـة قـامـعــة وجـدالـيـة ) و (نـكـوصـيه

خاضعة ) و(منكمشة وتغالبية وانفعالية ) . 
انـظــروا الـيــوم الى مــشـهــد مـكــان انـتــفــاضـة الــشـبــاب سـتــجـد
التنـاقضات يـرفع منسوبـه ب جيلـ جيل جديـد انتفض بـطريقة
مـثيـرة لألعـجاب والـدهـشة فـأسـقط قدسـيـات غيـبـية تـربى عـليـها
لسـنـوات من اجليل الـذي سبـقه واقـتلع جـذور الـبنـاء االجتـماعي
التقليدي وأسقط جدران اخلوف السياسي ومارس حقه بطريقة
حـضـاريـة اسـتمـدهـا من ثـقـافـة االنـتـرنت ومـضامـيـنه الـشـبـابـية
مثلما اثاره ايضا الوجع العراقي من ظلم وفقر وبطالة واستبداد.
وح يـتـحدث الـعلـمـاء عن فتـرات سوداء عـاشـها الـعراق يـجدون
وميضاً حتت الرماد وهذا الوميض هو ان السمات الثابتة نسبياً
لـلـشــخـصـيـة الــعـراقـيــة انـهـا شــخـصـيّـة حــيّـة وحـضــريـة بـنّـاءة
ة بطـبيعـتها ولـها قدرة على الـصبر وقـدرة عالية وانفعـالية مـسا
عــلى الــتــكـــيّف مع الــظـــروف واالنــســجــام مع الـــبــيــئــة واحملــيط
االجــتـمــاعي والـطـبــيـعي لــكـنـهــا سـرعـان مــا تُـصـبح ثــائـرة حـ
حتركها الدوافع وتـثيرها العوامل الـداخلية واخلارجـية شخصية
عاشت كـل التـغيـرات والتـحوالت الـبنـيـوية الـتي حدثت لـها بـسبب
ومن ثم احلـصـار اجلائـر ومـا احدثه دمـرة وأهـوالهـا  احلـروب ا
ريضة من إذالل للشخصية والعملية السياسية ا احتالل العراق 
وخــلال وانـكــسـاراً في شــخـصــيـته وســبـبـت جـروحـاً الــعـراقــيـة 

سيكولوجية عميقة . 
لــكن ســؤاال يـفــرض نــفـسـه في هـذا الــســيـاق وهــو كــيف حتـولت

بهرة? شخصية االنسان العراقي الى هذه الصفات اإليجابية ا
 الـقاعـدة الـعلـمـية تـقـول لنـا ان الـبيـئـة هي التي تـصـنع شـخصـية
ة ال تـنـمـو وال تـتطـور اال مـن طريـق احلـياة االنـسـان فـالـشـخـصـيـَّ
االجتمـاعيَّة بوصف اإلنـسان كائنًـاً اجتمـاعيّا يتـأثّر في الظروف
ة اخملتلفة ويـؤثّر فيها .والعـراق عبر التاريخ مـر بالكثير االجتماعيـَّ
من الــتــســلـط والــظــلم واالضـــطــهــاد االمــر الــذي انـــعــكس عــلى
شـخـصــيـة الـعـراقي في مـد وجـزر وتــغـيـر وتـذبـذب فـاحلـكـومـات
الــعـراقــيـة االسـتــبـداديـة عــلى مـرّ الــتـاريخ كــانت تـمــارس الـعـنف
واخلــوف واإلذالل ضــد أبــنــائــهــا; بــحــيث بــات الــقــهــر كــأنه حق
لـلـسـلـطـة واخلـضـوع كـأنه واجب عـلى الـرعـايـا وهـذا هـو مـنـشأ
كـراهـية الـعـراقيـ لـكل حـكومـة. وهـذا هـو سر الـطـاقـة اإليجـابـية
ـبـطن الـذي يجـمع مـتـضـادات الزمن لـثـورة الشـبـاب وسـلوكـهم ا
االجـتمـاعي والـسيـاسي وطـاقـات فعل احلـضـارات ومكـتـسبـاتـها

عنوية. ادية وا ا
والـتـفـسـيـر االجـتـمـاعي لـظـاهـرة الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة اجلـديدة
ـقارنات االفـتراضية تمـثلة بـالشباب هي انـها ولدت في زمن ا ا
والوعي باألحداث وجـدليتها وعـدم تلوثهـا بالطروحات الـسياسية
قولبة التي اضية واألفكار ا التقليدية التي تربت عليها األجيال ا
ا كـانت استـجابة لـثقافـة عنكـبوتية تأسست بـالقهـر واخلوف وا
سـتـور واحالـتهـا الى سـلوك مـتـمرد عـلى الـقيم جـديدة كـشـفت ا
قدسات الغيبية وساعدتها عوامل أخرى واقع البائدة وهدمت ا
وعومل اختفاء العدالة القهر االجتماعي والـسياسي وبيئة الفقـر 
ومـا افرزه من فساد بأنواعه وظـلم الواقع السياسي  االجتماعية 
وتمـايز وبالـذات طبـقة الـفقـراء   وتهـمـيش للـطبـقات االجـتمـاعيـة 
واالهم شــعـور الـشــبـاب بـالــتـهــمـيش والـبــطـالـة  طــبـقي مــخـيف 
وعدم قدرتهم على حتقيق ابسط رارة فقر عوائلهم  واالحساس 
بـني على البناء حقوقهم احلـياتية . لـذلك كان االنتقـام اإليجابي ا
ال الهـدم وهـو انتـقام اجـتـماعي سـادي ال يحـمل مـرضاً نـفسـياً
بقدر مـا هو تعـبير اجـتماعي لـلتغـيير لـذلك ارتفع منـسوب نكران
الــذات الى اعـلى درجــاته وبـرزت مــآثـر الــشـبــاب اإليـجـابــيـة في
اذج السلوك والتصرف والتعـاون حيث شهدت ساحات الثورة 
للـسـلوك احلـضاري في إعـادة وتـنظـيف وتزيـ الـطرق بـاللـوحات
والــشـعـارات وجـعل الــتـكـتك رمـزا جملــتـمع االيـثـار والــتـضـحـيـة
وايـقـونة لـثـورة الـشبـاب بـفـعل مـا قام به مـن مآثـر جـلـيلـة ومـبـهرة

شكلت هما لسلطات القتل.        
ـقـارنـة بـ األجـيـال لكـنـنـا عـلـيـنا ان مـرة أخـرى أقـول ال نـريد ا
نعتـرف بأن مـا قام به جيل (االنـترنت) وأصـحاب (الكـذلة) جتاوز
ـاضي ألنـنـا امـام جـيل مـبـهـر بــتـضـحـيـاته واقـتـحـامـاته الـفـعـل ا

ونكرانه للذات. 
ـضـارع فجـدد لـلـجيل الـقـد خاليـا شيـخـوخة انه جـيل الـفعل ا
ر الـوطـنيـة ومرض الـيأس من االمل اليـأس واشـفاهم من زهـا
وجـمع االضداد االجـتـماعـيـة لـلطـوائف والـقومـيـات واألديان حتت
خـيـمة الـوطن الـواحـد الـذي ال يـقبـل القـسـمـة واسس لـنـا قواسم
مـشـتـركـة لـلـمـواطـنـة بـدون جـر ومـجـرور ورفع مـنـسـوب االنـتـماء

الوطني وفكرة السيادة بحروف التوكيد. 
ديـنـة الفـاضـلة الـتي يـعيش ـا ألول مرة شـعـرنا بـأنـنا نـعـيش ا ر
فــيـهــا الـنـاس أحــرارا حتت سـلــطـة الــشـعب ... ال سـلــطـة الــقـهـر

واالستبداد!

ـــعـــلـــومـــات تـــتـــضـــمـن كـــافـــة ا
. إذ طـلـوبـة وتـوثق الكـتـرونـياً ا
عـاونة تـقوم وزارة الـتـخطـيط 
وزارة الــــشـــبــــاب والــــريــــاضـــة
ووزارة الــــــعـــــــمل والـــــــشــــــؤون
االجـتــمــاعــيــة. بـتــشــكــيل جلــنـة
مـشـتـركـة يـكـون عـمـلـهـا مـرتـبـطاً
(باألمـانة العـامة جمللس الوزراء
ـالــيـة) بـغــيـة الـوقـوف ووزارة ا
على شواغـر الدرجات الوظـيفية
أو إســتـحـداث درجــات وظـيــفـيـة
أُخرى أو تـثبيت الـشباب بـصفة
عــــقــــود وأُجــــراء في الــــوزارات
وحـسب إختصـاصاتـهم الدقـيقة
وتـكـون الـفـتـرة الـتي يـتـقـدم بـهـا
الـــشـــاب وأعـــتـــبــــاراً من تـــاريخ
الطلب خدمـةً له إلغراض التقاعد
حـــصــراً يُــمــنح خـاللــهــا راتــبــاً
شهـرياً يـتراوح من ( 150- 500)
الف ديــــنــــار وحــــسب مــــؤهالته
 وحتت ســقف زمــني الــعـلــمــيــة
ــــا تـــراهُ حتــــددهُ احلــــكــــومــــة 
مناسـباً وبذلك نسـتطيع حتقيق
إسـتقـرار نفـسي لعـامة الـشباب 
و توافـر قناعة حـقيقيـة لإلهتمام
بــهم. هــذا فــضالً عـن الــتـوظــيف
الـــســــلـــيم لــــطـــاقـــتــــهم وبـــنـــاء
مــؤسـســات حــكـومــيـة تــضــطـلع
بـدورهــا عـلى أكــمل وجه وأوفـر

عطاء.
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وعــداوته في تــصـاعــد  زال وعـمـر
ـتد  فنـسلها لن رجعـية طويل  ا
يـقـطعه مـسـتبـد  وتـاريخـهـا حافل
باالسـتهـدافات واالنـتصـارات  فلم
ــر عـــهـــد بــهـــا اال وتـــســتـــهــدف
وخـتـامـهـا انـتـصـار  فـدولـة الـظلم
ســاعـة ودولــة الـعــدل إلى ان تـقـوم

الساعة . 
Àb(« …¡«d

عـلى سـاسـة الـعـراق قـراءة احلـدث
ـاضي القريب والـبعيد  القائم ال ا
فـأول من تصـدى لتـهديـدات احملتل
قــبل أن تــقع الــنـجـف الـتـي حـذرت
وتــوعــدت ونــبــهت واســتــنـهــضت
الــهــمم  وهل مـن مـوال أو بــاغض
ــرجع في مــواجــهـة يــنـكــر وقــفـة ا
االحـتالل بــعـد وقـوعه  وهل نـسي
ســـاســــة الـــعـــراق مـن أوقف زحف
ـدني وآلـته العـسـكـرية  ? احلـاكم ا
ـــســار الـــعـــمــلـــيــة وهـل من راسم 
الـســيــاســيــة بــعــد الــعــدوان غــيـر
ــا نــســيت الــذاكـرة الــنــجف ? ور
وقــفــتــهــا من مــخــطط الــقــومــيـات

ـعطي ـقدم ا وهـو احلاكم الـباذل ا
ــمــيت  احلـــامي الــواهب احملـيّ ا
نــعم هــو يـعــذب ويــقــتل ويــبـطش
ويــــخـــــفي ويـــــرمي فـي غــــيـــــاهب
الـســجــون وال رقــيب أو حــسـيب 
ويقيناً جاهـل من يعتقد هذا الدور
احملدود للمرجع  وجاهل اكبر من
يــعـتــقـد قــدرته عــلى تـقــيـيــدهـا او
ــسـاس بـهـا  حتــجـيم دورهـا أو ا
فـقـد نـاصـبهـا كل الـطـغـاة الـعداء 
ض عهد وال حقبة في تاريخ فلم 
عاصر العراق القـد واحلديث وا
ـستـبد  اال ويـسـتهـدفهـا احلـاكم ا
وهي تــقف وتــتــصــدى وتـشــخص
وتواجه حتى خشي من قـبلنا على
اسـتمـرارهـا وخشـينـا عـلى قادتـها
فـي عـــهـــد الـــزائـل بـــعـــد أن راحت
ــراجـع تــتــولى تــتــرا إلى قــوافل ا
بارئـها األعـلى اعتالءً لـلمـشانق او
اغـتـيـاالً بـيـد من بـاع اخـرته بـدنـيا
ـــرجـــعـــيـــة ولــود ـــســـتـــبـــد  وا ا
بـرجـاالتـهـا يـغـادرهـا كـبـيـر ويـولد
ــسـتــبـد فــيــهـا كــبـار  وطــغــيـان ا

قبل سـنة 2003 لم يكن األغلب من
الـعـامـة يـعــرفـون الـوزن احلـقـيـقي
ـرجــعـيــة الــنـجف األشــرف  مـرة
بفعل احلصـار والتعتـيم والتكميم
واإلقامة اجلبرية والتضييق ومنع
مـنـابع االتـصـال والـنـقل والـنـشر 
ــرجع حــبــيس الــدار  وعــيـون فــا
السلطـة على الداخل واخلارج منه
واليه  الدرس مـرة مراقب وأخرى
نوع  مـن يتصل به يـعتقل ومن
يصلـه يالحق  ومن يدعي الوصل

به مغضوب عليه متابع . 
وعــمل وعـاظ الـسـلـطـان عـلى مـدى
ـرجعـية على نـشر مـفاهيم تاريخ ا
رجعية الدينية مخطوئه عن دور ا
العـليـا  فالـشائع عنـد غيـر االتباع
ــذهب أن بل عــنــد بــعض اتــبــاع ا
ـرجع يتـمـحور حـول الدرس دور ا
والـفـتـوى وإشـهــار حـلـول الـشـهـر
والـعـيـد ومحـرم وصـفـر  أمـا شأن
الرعـية والسـياسـة فمن مخـتصات
احلـاكم الـظــالم يـدبـرهــا ويـديـدهـا
ويعـصف بـها كـيف يشـاء  كيف ال
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ولـتـحـقـيق أمــلـهـا بـضـرورة رحـيل
أحـــزاب الــســـلــطـــة ومَن خــاب ظنُّ
الـشــعب بــهم بـعــد الــوقـوع في فخّ
إعـــادة انــتـــخـــاب ذات الــشـــلّــة من
زعـــــــامــــــات األحــــــزاب وأزالمـــــــهم
وأتـــبـــاعــــهم من الـــذيـن تـــغـــوّلـــوا
وتــنــمــروا واســتـخــفــوا بــالــشـعب
وبحقـوقه وبثروات بالده بال وازع

وال ضمير وال حدود. 
وال أعتقد بعودة األوضاع بعدُ إلى
حـالــة الـتـهــدئـة والـركــون لـلـوعـود
الــــرنــــانــــة وألبــــواق اإلصالحــــات
الترميمية التي لن جتدي نفعًا بعد
اتـسـاع مسـاحـات االحـتـجاج ورفع
طالب التي لن تتنازل بأقلّ سقف ا
من اســتـقـالــة احلـكــومـة الـهــزيـلـة
ناصب التي عُـرفت بحكـومة بـيع ا
وتـــعـــزيـــز احملـــاصـــصـــة وتـــوزيع
اإلقطاعيات الربحية والنفعية على
فـصــائل مـسـلـحــة ومـيـلـيــشـيـاويـة
تمـرّست واستـأسدت وتـغلـغلت في
عمق الـدولـة بدعم واضح من جـهة
مـهــيـمــنـة عـلى مــقـالـيــد احلـكم في

البالد. 
من هــنـا فــقــد أيــقن اجلـمــيع وفي
مــقــدمـتــهم الــنـخب الــواعــيـة مــنـذ
ســـنـــوات بــــأنّ اخلـــلل يــــكـــمن في
الــنــظـــام الــســيــاسي الــقــائم عــلى
احملـــاصــصــة وتــقــاسـم الــســلــطــة
ناصب ب أحزابٍ جلّ والثروة وا

ّن تــمـتـعـوا شـمّــاعـة لـلـكــثـيـرين 
بـدعم فـاسدي الـسـلطـة بـامتـيازات
ومـرتــبـات ال حـدود لـهـا. كلّ الـذين
ارتــضــوا ركـــوب مــراكب الــفــســاد
وخيانة الوطن والشعب ومَن وقف
ّن ادّعوا على طول في صفوفهم 
مسيـرة السن السـبع عشرة التي
انـــــقـــــضـت من عــــــمـــــر الـــــعـــــراق
صرّون لغاية والعراقي ومنهم ا
الــسـاعــة عـلى ســيـاســة الـتـطــبـيل
بــــقــــطـع الـــوعــــود والــــتــــســــويف
والــضــحك عــلى ذقــون الــبــســطـاء
الــذين خـســروا أغــلى مــا عــنـدهم
مــازالــوا يـــحــاولــون بــكلّ الــطــرق
والــــوســــائل قــــمع االنــــتــــفــــاضـــة
تواصلة ووأد الشعبية الصاعدة ا
أحالم الشـعب الثـائر وحـرمانه من
حــلمٍ بــبـســمــة قــادمـة عــلى شــفـاه
األبـريـاء وعـبـاد الـله الـبـسـطاء كي
ـظــلم بــكل تــشـفـي جـراح األمـس ا

جرمه وكلّ فساده وكلّ سطوته.
 لـــقــد صـــحــا الـــشــعب مـن جــديــد
الستعادة حقوقه وكرامته وفرحته
ولـيـعـيـد لـلــوطن حـضـارته وقـيـمه
وعروبته وللطفل والفتوة والشيب
ـفـقـودة مـنذ والشـبـاب بـسـمـتَـهم ا

عقود. 
ـقاييس ثورة شـعبية عـارمة بكلّ ا
تـــكـــفي ألخــــذ الـــدروس والـــعـــبـــر
ـــطــالب واالســتـــجــابـــة جلــمـــيع ا

بـالرغم من تـفـاعل الشـعب والـعالم
ـتـحـدة مع احلق الـشرعي واأل ا
إلبـداء الرأي وفي الـتعـبيـر وكشف

احلقائق. 
لقد قـال الشعب كلـمته وهو مصدر
الـــســـلــطـــة بـــعــد أن فـــقـــد الــثـــقــة
ّن ثليه  صداقية بساسته و وا
ــــقــــدراته وبـــــعــــقــــله لــــعــــبـــــوا 
ــشــروعـة واســتــبــاحـوا حــقــوقه ا
بــــوطن يــــتــــفــــيــــؤون حتـت ظالله
الــوارفـة بـأمن وسالم وطــمـأنـيـنـة.
وإذْ خـذلت الـشـجاعـةُ مّن ائـتـمـنوا
عــلى الــســهــر عــلى حــقـوق شــعب
الـعـراق الطـيب بـطيـنـته العـروبـية
اجملـبـولـة بـحضـاراته الـعـريـقة من
عهد بابل وسـومر وآشور ومرورًا
بعهد إبراهيم أبي األنبياء فقد آن
األوان لــكــســـر األغالل واكــتــســاح
جـــحــــور الـــفـــســـاد والــــفـــاســـدين
واالقـتــصـاص من كلّ مَن خـرج عن
طـيـبـة عـبــاد الـرحـمن وأثـرى عـلى
حـسـاب الـشـعب من دون وجه حق
واســـــتـــــــــــعــــادة أمـــــوال الـــــبالد
ـسلـوبـة التي تـقاسـمـتهـا أحزاب ا
الــــــســــــلــــــطـــــــــــــة فـي دســــــتـــــور
احملـــاصـــصــــة ومن ثمّ اســـتـــرداد
الــدولــة لــعــقــاراتــهــا الـتـي بـيــعت
لـهـؤالء بـأبـخس األثـمـان أو سـطت
عــلـيــهـا حــيـتــان األحـزاب والــكـتل
الـسيـاسيـة وأتبـاعُهـا وأذياُلـها من

دون وجه حقّ. 
فـالـكـلّ مـثل الــكلّ عـمــلـوا في هـذا
االجتاه اخلاطئ وباعتراف صريح
ّـن تــولــوا وواضح من الـــعــديــد 
مسؤولـيات في الدولة الـعراقية ما
ـــقــيت. بــعـــد الــغـــزو األمــيـــركي ا
فـــالــــفـــســـاد مـن دون شك أصـــبح
واطن اليـوم حديث الـشارع وهمّ ا
األكــبـــر الــذي يـــتــطـــلّع لــصـــحــوة
حـقـيقـيـة ألجـهزة الـقـضاء وأدواته
في تشخيص الفـاسدين ومحاسبة
كلّ مَـن تــــثـــــبت إدانـــــتُه بـــــاألدلّــــة
تيسر والسائد الدامغة في ضوء ا

هـمّـهـا وكلّ غـايــتـهـا الـسـطـو عـلى
مـقــدرات الـبالد بـحــجـة الــدسـتـور
الـقاصـر وغـير الـوطـني الذي يـعلم
اجلـمـيع تــضـمـيـنه فــخـاخًـا قـاتـلـة
وقنابل مـوقوتة قابـلة االنفجار في
أية حلـظة أرادها احملـتل األمريكي
أن تـــكــــون أدوات قـــاتــــلـــة لــــعـــدم
ـكـر ـنـطـقـة  اسـتـقـرار الـعـراق وا
ــــر سيّء الــــصــــيت احلــــاكم بــــر
وأدوات األحــــزاب والـــكــــتل الــــتي
راهنت على هذا الدسـتور لتحقيق
ها ما مكاسبها واإلبقاء على مغا
شـــاء الـــقـــدر. إنـــهـــا أزمـــة نـــظـــام
سياسيّ فاسد لم يعد للشعب قدرة
زيد من مـفاسده وآن على حتـمّل ا
األوان كي يــقــدّم أركــان الـعــمــلــيـة
الـسـياسـية اعـتـذارهم جمـاعـيًا من
الـشعـب وخليـانـتهم ألمـانـة الوطن
عــــبـــر احـــتـــقـــار شـــعـب بـــكـــامـــله
واالستخـفاف بعـقله بحجـة حماية
الـــديـن والـــطـــائـــفـــة والـــقـــومـــيـــة
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واألجـدر بــهـؤالء الــركـون لــتـلــبـيـة
ــطـــالب والـــتــنـــحي بـــعـــيــدًا عن ا
األنظار ولألبد والتـمتع بالشجاعة
الـكـافــيـة لـقـول كــلـمـة احلق بـوجه
الظـلم وإزالة الـغشـاوة من الـعيون
وقهر اخلوف من قلوبهم والوقوف
بـــوجه مـــيـــلــــشـــيـــات الـــســـلـــطـــة
ـسـلـحـة واجلـمـاعات والـفـصـائـل ا
نفلتة التي تشكل الدولة العميقة ا
في سـلـوكـيـاتــهـا وهي الـتي تـقـود
عمليـات القتل والقـنص والترهيب
ــتـــظـــاهــرين والـــتــهـــديـــد بــحـق ا
والــنــاشــطــ والــكــتــاب ووســائل
اإلعالم ومراسليهم بحجة اتهامها
بــالــتـــحــريض فـــيــمــا هـي تــنــشــر
ـواطن والعالم احلقيـقة وتطلع ا
عــلى حـــقــيـــقــة مـــا يــجـــري خــلف
ظـلـمة الـكـوالـيس وفي الدهـالـيـز ا
لــــلــــجـــــهــــات الــــتي تـــــريــــد قــــمع
تظاهرين بـأي ثمن وبأية وسيلة ا

والبادي للعـيان من ملفات ووقائع
وثـراء فاحش غـير مـبـرّر للـكثـيرين
ّـن شــاركــوا أو كـانــوا جــزءًا من
الـعــمــلـيــة الــسـيــاســيـة الــفــاسـدة
والـفاشـلـة في عراق مـا بـعد 2003
وعبـر تعـاقب احلكـومات الـشيـعية

تعاقبة.  الطائفية ا
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إنّ صـــوت احلق لن يـــخـــفت بـــعــد
ـكن ان يـخـفت الـبـتـة الــيـوم وال 
ا بقـي نفـر كبيـر من الفـاسدين طـا
ــفـســدين في الــبالد أحـرارًا من وا
دون مـــحـــاســـبـــة وال عـــقـــاب. أمّــا
مـحـاسـبـة صـغــار الـفـاسـدين فـلن
ـــشــكـــلــة مـــا لم تـــطــال يــدُ يــحلّ ا
ـسـتـقلّ كـبـار الـفـاسدين الـقـضـاء ا
وحـيـتـانهم الـذين يـخـشى الـبعضُ
من رجـــاله الـــتـــطـــرق لـــفـــســـادهم
وتشخيـصهم واالكتفاء بـتلميحات
غامضة وكأنهم أشباح قادمون من
الفـضاء. فـلو عـاد حمـورابي اليوم
ــســلّــته وقــوانــيــنه الــوضــعــيــة
الـــصــارمــة حــفــاظًـــا عــلى حــقــوق
مــواطـنــيه ألعـاد لــلـعــراق هـيــبـتَه
ولــلــشــعـب كــرامــته ولـــلــحــكــومــة
مصداقيـتها وللمـحروم حقوقهم
ثـقف اسـتحقـاقاتهم وللـعلمـاء وا
ــشـروعــة. وهــذا مـا نــطــمح إلـيه ا

جميعُنا.  
قـصارى الـقول حتـتـاج البالد إلى
إعـادة هـنـدسـة من أجل بـنـاء دولـة
مـــدنــيـــة جـــديـــدة مـــتــطـــورة وفق
ـــعــايــيــر الــدولـــيــة وعــلى أسس ا
ـــواجــهـــة الـــتــحـــديــات حـــديــثـــة 
بـاالعـتـمـاد عـلـى مـهـنـدسـ أكـفـاء
قـــادرين عـــلى حتــمّـل مــســـؤولــيــة
إعـادة الــبـنـاء الــشـامل في الــفـكـر
والـعـقلـية والـتـربيـة والـعلـوم وما
ّ الــــتـــعـــويل عـــلى أكـــثـــرهم لـــو 
كـفــاءاتــهم الــوطــنــيـة والــعــلــمــيـة
ــيـة والــبــحث عــنــهم في واألكــاد
بلدان االغتراب وفي أسواق البالد

والساحات العامة.

والطوائف ? وهل غـاب عن الذاكرة
فـتـواهـا الـتي اعـادت الـعـراق بـلـداً
مـسـتقالً بـعـد أن حـولته سـيـاسات
الساسة االرجتالـية  إلى اسير بيد
اإلرهـاب ودولـة الظـاللة . لـقـد عـبر
الــقــادم اجلــديـــد إلى ســدة احلــكم
رجعـية العليا  بعد بقارب جناة ا
ان خــان الــغـــالب األمــانــة وتــقــول
عــنـهــا مـالم تــقـلـه  وراح يـتــبـجح
بوصله بها  وهي ال تصل الفاسد
الـفـاشـل  لـكن عـمـر الـكـذب قـصـير
والبد للـمدعي أن ينكـشف ولو بعد
حـ . وجـاءت حلـظـة احلـسم بـعد
ـــرجــــعـــيـــة ان دق جــــرس إنـــذار ا
لـــــلـــــقـــــوى الــــتـي أدارت الـــــشــــأن
الـســيــاسي بــعـد ســنـة 2003 بـأن
ــســار ال الــتــغــيــيــر وتــصــحــيح ا
مـنـاص مـنه  وال ميـدان لـلـمـناورة
مـن جــديـــد بـــعــد ان اغـــلـــقت بــاب
الـــوصل بـــهـــا مـــنـــذ ســـنـــة 2016
لـتتـركهـا تـواجه مسـؤوليـتهـا أمام
الـشــعب الـذي اسـقط كل الـطـغـاة 
فـقـطـعت بـهذا الـصـد الـطـريق على
ـــدعي الـــذي راح يــعـــبث بـــشــأن ا
الــبـالد والــعــبــاد بـــداعي الــعالقــة
ال والـوصل . لـقـد بـلغ الـفـسـاد بـا
حـد ال يـقـبل مـنطـق او عقل  وراح
ـقـدرات احلـاضـر الـفـاسـد يـعـبث 
ـسـتـقـبل وهــو يـصـول ويـجـول وا
دون رادع  غير مكترث لسلطة وال
رقــيب بـعــد ان خـان الــله واألمـانـة
والــــــوطن  والـالفـت في فــــــســــــاد
الــقــابض عـــلى الــســلــطــة انه راح
يستثمر األمن واخلطر  االستقرار
واالضــطـراب  الــفــتــنــة واإلرهـاب
كـي يـسـرق ويـفـسـد ويـعـبث حـتى
خرج الـشعب عن صـمته وفاض به
رجـعية الـدينية الصـبر  لتـخرج ا

الـعـلــيـا حـامـيـة ومــنـظـرة وداعـمـة
ومـسـانـدة بل داعـيـة لـعـدم الـعودة
اال بعد حتقيق اإلصالح وتصويب
ا يزل سار  ومن افسد وعبث و ا
ــتــثل ويــدعم يــرفع الــصــوت أن 
ـــرجــعـــيــة ويــؤيـــد مـــا قــالـت به ا
مـــطـــالـــبـــاً اآلخـــرين بـــاالمـــتـــثـــال

والتشبه.
VzUG « rzUI «

ـغفل ال ـدعي هـو الـغـافل ا أال أن ا
الـــــشـــــعب الـــــذي شـــــخص ووقف
وتـصدى وأسـقط وأعـجز  فـتاريخ
ـعاصر سلسلة العراق السياسي ا
من االستبدادات واالنقالبات  فقد
ن استـبد من قـبل القـائم الغالب 
حــكـم الــعــراق  وكــان مـــصــيــرهم
الـزوال على يـد الـشعب الـغاضب 
فشـعب العراق أعـمق  وعياً من كل
الـشـعـوب الـتي تــصـدت حلـكـامـهـا
ــســتــبــدين  لــكـن صــبــره اطـول ا
وقــدرته عـلـى مـنح الـفــرص أكـثـر 
وثــورته عـلـى الـغــاصب ال تـقف اال

بتحقيق ما خرجت من اجله . 
رجعيـة الدينيـة العليا لقد نـبهت ا
تـعاقبة  إلى تقصـير احلكـومات ا
ـتـعـاقـبـ ان وذكــرت كل احلـكـام ا
قـــوة احلـــاكم بـــانـــصـــاف شـــعـــبه
وضعفه بظلمه  لكن اإلجابة كانت
بصم األذان والـصد عن الـنصـيحة
مــعــتــقــدين أن الــشــعب اســتــســلم
ـرجـعـيــة سـتـهـادن  لـلـقــائم وان ا
رجعية ويقيناً أن من خرق قارب ا
جـاهـل بـشـأنــهـا وتــاريـخــهـا وهـو
ـرجعـية لم يـدعي اخلبـرة بـها  فـا
تـنل هـالة االحـتـرام ولم تتـبـؤ هذه
ـــكــانـــة ولم تـــرعب الـــســـابـــقــ ا
والـــــقــــائـــــمـــــ والـــــقـــــادمــــ اال
ألبـويـتـهـاوحـكمـتـهـا ووقـوفـها إلى

ة ظـلـوم  فالـنـجف القـد جـانب ا
شاهد زهدها  وبيـوتات العلم تقر
بـحكـمتـها  وتـاريخ الطـغاة يـشهد
ـواقـفـهـا وتـصـديـهـا وإسـقـاطـها
وتـنـصـيـبـهــا  وهي تـقـطن الـبـيت
الصـغير بـحجمه الـكبيـر بابويته 
رجعـية لـم تتمـلك الفـارهات من فـا
الـــــبـــــيـــــوت  واحلـــــديـــــثـــــات من
ـــركـــوبــــات  ولم حتـــتــــكم عـــلى ا
ـلـيـارات من الدوالرات  لـكن ذلك ا

شان من باع اخرته بدنياه . 
لــقــد قــالــتــهــا الــنــجف مــدويــة أن
الـشـعب لن يـقبـل اال بالـتـصـحيح 
وعلى من حكم واخفق أن يؤمن أن
ال طريق أمامه اال بـاإلذعان لصوت
الشـعب الثـائر الـذي خرج من أجل
رة التـصحيح  ولـن تضلـله هذه ا
زايدات  الشعارات واالدعاءات وا
فــقـد عــلّمَ الـشــعب الــعـراقي غــيـره
الــــوعي  ونــــوّرَ اجلـــاهـل وارشـــد
الــتــائه  عـرف الــدســتـور في وقت
كانت فـيه الشـعوب جاهـلة والدول
مــحـــتـــله  لــكـن صــبـــره الـــطــويل
وجتـاوزه لإلساءات وتـغـاضيه عن
الـظالمـات مخـتـاراً خيّلَ لـلـمسـتـبد
أنه ساكن مـهادن مسـتسلم  راض
بـــالـــقــــائم لن يـــثــــور ولن يـــثـــأر 
وبـالقـطع أن داء الغـفـلة داء ابـتلي
ن تــولـى الــشــأن مـا به الــغــالب 
تـماثـلة  وال يزال يفـسر الـنهـاية ا
لــلـتــصـويـب مـجــال ولـلــتـصــحـيح
مـيـدان ولإلنـصـاف مـتـسع  وعـلى
من جــهل الــشــخـصــيــة الـعــراقــيـة
الـعـودة لتـاريخ الـعراق الـسـياسي
عـاصر  ففـيه البـصيرة والـبصر ا
 وليس العيب اجلـهل بالشأن لكن
الـــعـــــــيب كـــله ان جتـــهل وتـــدعي

العلم .
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تطـورُ األحداث وتـفاعلُـها مـنذ يوم
25 تشرين اول 2019 وما تالها ال
يترك مجاالً للـشكّ بشهادة اجلميع
عــــلى ثــــورة شــــعــــبــــيــــة عــــارمـــة
وانتـفاضـة وطنـية عـفويـة من كافة
ـرة. فـقـد قـطـاعــات الـشـعب هــذه ا
برز في ساحات االحتجاج مؤخرًا
فـئـات مـن شـبـاب عـاطل بـاحث عن
حــــقــــوق مــــشــــروعــــة ومن نــــخب
ـيـة اقـتـصـاديـة وقـانـونـيـة وأكـاد
ومن عامة الناس من كال اجلنس
ّن ذاقـوا األمـرّين وضـاقـوا ذرعًـا
على أيدي طبقة سياسية فاسدة ال
تـمتّ في أغـلب شـخوصـهـا لـلوطن
وأرضه ومــصــاحله أرادت إزاحــته
عن مــحــيــطه الــعــربـي الـطــبــيــعي
وتــعــدديـة مــكــونــاته الــتي تــشـكل
فــســـيــفـــســاءَه الــغـــني بــتـــاريــخه

وحضارته. 
الــيــوم تــخـرج نــخب اقــتــصــاديـة
وطالبـيـة وأخـرى مـتـوقـعـة غـيـرُها
مـشاركـة وداعمـةً لـلحـراك الشـعبي
الـــذي يـــطـــالب بـــتـــنـــحي أحـــزاب
ّن الـــســلـــطــة وأركـــان الــفـــســاد 
ـسـخــوا ضـمـائـرهم ارتــضـوا أن 
ــال احلـرام ويــلـوثــوا أيــاديـهم بــا
واستغالل الـبسطـاء بحجـة حماية
ـــــــذهب الـــــــديـن والــــــدفـــــــاع عن ا
ـظــلـومـيـة والـطــائـفـة أو بـحــجـة ا
ـذهبية التي أضحت السياسية وا


