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اختلف علماء النفس واالجتماع والبيولوجي في تفسير النفاق كل
منـهم فسـر االمر ضـمن اختـصاصه فـهو مـرض اجتمـاعي تصـنعه
البيئة واأليدولوجيات وأماكن االحداث وجغرافية االزمان وتعاقبها
مثلـما هو مـرض نفـسي بشخـصيـت متـصارعـت تعـيش في جسد
ظـاهر اخلارجـية اخملادعة واحد أحدهمـا تعبـر عن نفسـها خالل ا
واألخرى باطنية ال يراها الـناس تظهر غير ما تـبطن انتهازية تلعب
. مـصــلـحـتــهـا الـذاتـيــة تـغـلب عــلى مـصـلــحـة االخـرين عـلى حـبــلـ
واقف هو مرض باختصار يعانون من تنافر معرفي في السلوك وا
يصيب القلوب ويورث الذل. بيـنما يرى علماء البـيولوجية بأن النفاق
ـداهـنة ـارس مشـاعـر ا له عالقـة بالـتـركـيب اجلـيـني فهـو يـريـد أن 
ـا يـصـاب بـسـكـتة أو ـارسـة الـنـفـاق ر الـذاتـيـة ولـو  مـنـعه من 
ـنافـق ـناسـبـة بعض الـسادة ا تتـعطل أجـهزة جـسـده. نقـول هذا 
ـوجـة فـي انـتـفــاضـة الــشـبـاب ن أصــروا عـلى ركــوب ا الـذاتــيـ 
وافـتــعـلـوا الــتـواجــد الـرمـزي بــالـصــورة ألثـبـات الــوجـود وافــتـعـال
نافقون مـاركة مسجلة في كل العصور واالزمان الوطنية. السادة ا
واألماكن يلعبون على احلبال مثل العب السيرك ويتفننون بصناعة
ـلوك ـراوغة وقـتل األنـبيـاء واخلـلفـاء وا الدجل والـكـذب والتـزلف وا
والعلماء كما فعلها رموز النفاق ابي لؤلؤة اجملوسي وابن العلقمي
ـديح (فـأنك وبن سـلـول وصـانـعي (اآلداب الـسـلـطـانـية) وقـصـائـد ا
لـوك كواكب.) والوعـاظ ورجال الـدين والفقـهاء فمـا يقوله شمس وا
نـافق التـاريـخي حلاكم الـيوم سـبق ان قـاله حلاكم االمس وهـكذا ا
ـــنــــافق في دورة أرضـــيــــة لـــيـــست عــــلى طـــريـــقـــة جتـــري امـــور ا
ا كوبرنيـكوس البـولندي مـكتشف دوران األرض حـول الشمس وا
على طريـقة بطـليموس الـذي جعل األرض ثابـتة والكـواكب والشمس
يـدورون حـولـهـا. لذلـك ال تـنـتظـروا مـن أولـئك الـذين اعـتـادوا الـنـفاق
وأدمنوا الذل اعتذارا وال صحوة ضمير وال تنتظروا يقظة متأخرة
نـافق في حـد ذاتهـا ستـكون نـفاقًـا آخر. من بَعـد سُبـات ألن توبـة ا
ـنافـقـون الستـوحـشتم في وكان الـبـصري مـحـقا عـنـدما قـال: لـوال ا
ـاذا نبت هـذا اخملـلوق الـدنيء الذي الطـرقـات. علـميـا اعـرف جيـدا 
اسمه النفـاق في تربة األوطـان واستفـحل وجوده وأصبح (ارضة)
تنخر بالروح واجلسد وثقافة دائمة في السلوك وانفصاما مرضيا
نافق في الشـخصيـة ألن التـاريخ واحداثه ونـكبـاته صنع لـنا هـذا ا
الذي حـول لـنـا احلاكم الـعـادل الى حـاكم مـستـبـد بـالفـطـرة وجـعله
مزهـوا في حـياته وحـكـمه وطاووسـا ال يـعجـبه العـجب فال يـنام اال
عـلى صوت مـنـافق يـنـشـد له الـشـعـر (اعـطـوه ألف درهم) وراقـصة
ـنة ويسـرة وألف ليلـة وليلـة من السحر دربها مـنافق كيف تـتمايل 
واجلـمال والـنـفـاق. والـقـصـة ال تـنـتـهي الى هـذا احلـد فـأن في قاع
ـمارسـات الـتي تصـنع مـنافـقـا (سوبـر مان) اجملتـمع (بالوي) من ا
فاألسـرة تزرع اشـواكـا اجتـمـاعيـة باسم الـقـيم الفـاضـلة والـعادات
وحتقن األبـناء بأنـسولـ القـهر واالسـتبـداد واخلوف وتدربـهم على
اخلداع والتـزوير وتـرشدهم الى حيـث اخلسارة كـأنهم في الـطبائع
من ثمـود وكـذلك حال الـتـعلـيم ونـظامه واسـالـيبه الـقـهريـة وبـرامجه
ريـضة الـتي تتـفن باسـتنـهاض األطـفال والـشبـاب على الـعنـصرية ا
والطـائـفـيـة وبالدة الـتـفكـيـر مـثـلـما لـوثت االيـدولـوجـيـات واألحزاب
والوية من القناص نافق  أفكار العباد فخرجت لنا افواجا من ا
والـقــتـلــة .لـكـن اخـطــرهم وأسـواهـم رجل الـديـن الـذي ســيس الـدين
وسـخر ـدنس  ـقدس  خلـدمـة ا وجـعـله قـنـاعا  وسـخـر ا صـاحله 
األعلى  لصالح األدنى .فلوث البـعض بيئة احلياة العـراقية  بعمامته
وبـكتـريـا الـطـائـفـية وفـيـروسـات الـتـجـهيل احملـشوة بـروث احلـمـيـر 
وبــكــتـريــا الــغــيــبــيــات . أنـظــروا الى مــشــهــد الــعــراق الــسـيــاسي
ـنـافـقـ تركـع بـ يـد أحزاب واالجـتـمـاعي سـتـجـدو جـيـوشـا من ا
دينـية ال تـخاف الـله ال يعـرفون مـعنى احلـرية وال قـيمـة الكـرامة بل
يـفــرّون من ذكــر أي قـيــمــة إنـســانـيــة ســامـيــة ركـزوا عــيــونـهم إلى
الــســـفـــوح ونــســـوا كــيـف تُــرفـع الــرؤوس لـــتــرى الـــقـــمم وأخــذوا
يـسـتــمـرئـون الـذل والــهـوان ويـسـتــمـتـعـون بــتـعـذيب ذاتــهم فـعـبـدوا
جلّادهم وأمدّوه بدمائهم لذلك اعتبروا أن النفاق (سياسة والتحيّل
كـيــاســة والـدنــاءة لُـطْف والــنــذالـة دمــاثـة) كــمـا قــال عــبـد الــرحـمن
ـا هي خـمـيرة الكـواكـبي. وظـاهـرة الـنفـاق لـيـست صـنـاعة الـيـوم ا
تاريـخـية واجـتمـاعـية تـأسـست بفـعل تـراكم احملن والـعادات والـقيم
ـتـنــاقـضـة لـكـنــهـا الـيـوم تـتــضـخم مـرضـيـا كــشـفـتـهـا واالحـداث ا
تالحـقـة وظـهـر عـلـيهـا صـدأ الـزمن لـذلك ظـهـر الـسادة االحـداث ا
تلونون بأبهى صور باأللوان الزاهية فرأينا كيف خلع نافقون وا ا
الرفـيق احلزبي الـبعـثي القـد مالبـسه ليـنتـقل من بيت(الـبعث) الى
ـطــلك) ــالــكي) و(الــصـدر) و(الــنــجــيــفي) و(الــعــامــري) و(ا بــيت (ا
و( اجلبوري ) فتحـولت االمة الواحدة الى و(احلكيم) و(اخلزعـلي)
امة إيـرانـية وتـركـية والـرسـالة اخلـالـدة الى رسالـة طـائفـيـة بامـتـياز.
البس دين ـاركـسي هـو اآلخـر مالبـسه  مـثـلـمـا اسـتـبـدل الـرفـيق ا
األحزاب وايـدلـوجـيـة االمـبريـالـيـة االمـريكـيـة! بل ان مـا نـشـاهده في
شـهـد سـيـرك فـهـنـاك نط ومط ومـهاتل احلـياة الـسـيـاسـيـة اشـبه 
وموارب فالـكثـير ينط من قـوارب احزابـهم لقوارب أحـزاب السـلطة
والزال البعض هذا يـضع رجال هنا ورجال هنـاك استعدادا لـلمكون
السيـاسي األكثر قـربا في تربـع السلـطة معـروض للـبيع في مزاد
األحزاب الـفـاسدة. وابـلغ فكـرة قـالهـا حـكيم عـربي من ذلك الـزمان:
أخـاف من مــنـافق عــلـيم الــلـسـان. أخــطـر مــا يـفـعــله الـيــوم الـسـادة
ـهـ ـنـافـقــون انـهم يـلــوثـون سـاحـات زهــور الـعـراق بـتــواجـدهم ا ا
للثورة بعضهم عمل (سلـفي وطني) ألثبات الوجود ثم عاد مسرعا
للبيت لـيضع صورته علـى التواصل االجتـماعي مثلـما فعلـها أيضا
ـرض الـنـرجــسـيـة وتــضـخم الـذات خــداعـا ومـراوغـة ـصـابــون  ا
ان واألحزاب الـسياسـية من اجل ركوب وكذلك بعض أعـضاء البـر
ـا انـتـفـاضـة لـرفع مـوجـة خـاسـرة لـيـس اخالصـا لالنـتـفـاضــة وا
ـنافقون منسوب الـنفاق فالـفساد والوطـنية ال يلـتقيان مـهما حاول ا
خـلـطـهـمـا. ومع األسف مـازال الـطـب لم يـكـتـشف بـعـد عالجـا لـغـدد
واجهة مسـتخدمي أسلحة النفاق الذاتي فنـحن بحاجة إلى طريـقة 

النفاق الشامل.
فـارقـة اجلـديرة بـالـتـأمل التي تـشـيب الـراس هي مشـاهـدة الـكتل ا
ـتـلونـ وسـمـاسرة االزمـات في سـاحات نـافـق وا البـشـرية مـن ا
ـشــهـد وتــدويـر وجــودهم الـســيـاسي الـعــز الخـتــطـاف الــصـور وا
شهد واحلياتي وقبحهم اإلنساني بـأصرار غبي ولوال ما اصاب ا
ـا شاهـدنـا هذه السـيـاسي من تـراجع وانـحسـار وتـهـميش ونـفـاق 
الـصـور اخملـزيـة ولــكـان هـنـاك شيء من احلــيـاء لـكن لألسف فـإن

الذين استحوا ماتوا!
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قدم معلومات كاملة لكل ما يعرفه
عن نــشــاطــات ال في الــعــراق من
اماكن عقد لقاءاتـها واجتماعاتها
الـى عنـاوين الـبـيوت االمـنـة التي
تستـخدمها الى اسمـاء العراقي
تـعامل مـعها. تـكشف الوثائق ا
ان االنسحاب االميركي العسكري
قدم اليـران خدمة كـبيرة بـتقليص
اخملابـرات االميـركيـة لـنشـاطاتـها
وانـفاقـهـا وتخـلـيـها عن عـمالئـها
لــــــــتـــــــربـح ايــــــــران مـــــــكــــــــاسب
اسـتـخبـاراتيـة كبـيرة تـضاف الى
مـكـاسـبـهـا االســتـراتـيـجـيـة الـتي
جـــــاءت من الـــــغــــزو االمـــــيــــركي
واحــــتالل الــــعــــراق اصال. عــــلى
سـتوى السـياسي وهو اكـثر ما ا
اثــار االهـتــمـام اعالمــيـا تــتـحـدث
الــوثـــائق كـــمــا هـــو مــعـــلــوم عن
الــعالقــات اخلــاصـــة الــتي تــربط
ـهدي رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
بـايران. ذلك امـر لـيس خافـيا فـقد
ـهدي عـلى مـدى عـقود كان عـبـد ا
عــضـــوا قــيــاديـــا في الــتـــشــكــيل
الــسـيــاسي الــشـيــعي االقـرب الى
ايــران ,اجملـــلس االعــلى لـــلــثــورة
االسالمــيـة. وقــد كـانت نــشـاطـات

الــوثــائق او هـــويــة من ســربــهــا
لــــكــــنــــهــــمــــا اكــــدا صــــحــــتــــهـــا
ومـوثــوقـيــتـهـا. ولــسـنــا هـنـا في
صدد بحث الشبهات التي اثارها
متعاطفون مع ايران حول توقيت
التسريب واسلـوبه وحقيقته وما
الـى ذلك. كــــذلك لـــسـت في صـــدد
اتـخـاذ مـوقف سـيـاسي مـن ايران
ودورها فغايتي كصحفي وباحث
هي الـــــوصـــــول الى احلـــــقـــــائق

وفهمها ونشرها.
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الشك ان اليــران كــدولــة مــصــالح
ـتـحـدة واجـهـزة مـثـل الـواليـات ا
ومــــــثـل اي دولــــــة اخـــــــرى وهي
تسعى لـتحقيق مصـاحلها بطرق
مـختـلفـة.تقـدم الوثـائق معـلومات
عن حتــرك االيـرانــيــ لــتـجــنــيـد
مــــصــــادر وعـــمـالء عــــمـــلــــوا مع
ـركـزية االمـيركـية ثم اخملـابرات ا
حــولــوا والئــهم وارتــبـاطــهم الى
ايران بعد انـسحاب واشنطن من
الـــعــــراق. احــــد هـــؤالء ,واســــمه
احلــركي عــنــد االمــيــركــيــ كــان
دوني بــراســكــو  ,يــبــدو انه كــان
فعال صـيـدا ثمـيـنا لاليـرانـي اذ

تـــمـــثل وثـــائق االســـتـــخـــبـــارات
االيــرانــيـــة الــتي  الــتي نــشــرهــا
مــــوقع انــــتــــرســــبت االمــــيــــركي
بـاالشتراك مع صـحيـفة نـيويورك
ز معلومات مهمة عن الوضع تا
ـواجـهة االمـيركـية في الـعراق وا
االيرانية على ارضه وعن عالقات
كـبــار الــســيــاسـيــ الــعــراقــيـ

وصغارهم مع االجـهزة االيرانية.
صـحـيح ان الـوثـائق في الـعـمـوم
لم تــكــشف جــديـــدا لــلــعــراقــيــ
الـعــارفـ بـكل تــلك الـقـصص بل
ا ما هو اكثر منها اال ان من ور
ــــــهـم دراســــــة وثــــــائـق ايـــــران ا
وتـثـبـيت نـقـاط اسـاسـيـة ومـهـمـة
فيها. فالوثائق تتكون من حوالي
الــســـبــعـــمــائـــة صــفـــحــة فـــيــهــا
مـعــلـومــات عن اتـصــاالت عـالــيـة
ـــســتـــوى بــ االســتـــخــبــارات ا
االيــرانـيــة ومـســؤولـ عــراقـيـ
ـسـتـوى وعن نـشـاطـات رفـيـعي ا
اخــرى لـلــنـشــاط االسـتـخــبـاراتي
ضاد.لم يـكشف موقع والنـشاط ا
انـتـرسـبت و صـحـيـفـة نـيـويـورك
ـز السـباب مـعـلومـة الـطريـقة تا
الـــــتي  الـــــوصــــول بـــــهــــا الى

وبـــعــضـــهم مـــثل الــوزراء وكـــبــار
الـسـياسـيـ من الـشـيعـة والـسـنة
والــكـرد ورد اســمــهم عــلى اسـاس
التعاون والعالقة اخلاصة من غير
باشرة توضيح صيغة ارتباطهم ا
والتفصيلـية باخملابرات االيرانية.
كان من الالفـت غيـاب اشارة بارزة
في وثـائق ايــران لـرئــيس الـوزراء
الـكي الذي كـثيرا الـسابق نـوري ا
مـــا اشــارت وثــائـق ســابــقـــة مــثل
وثـــائـق ويـــكـــيـــلـــيـــكس الى ادوار
سـلـبيـه له كـمـا وامتـألت الصـحف
ـية في الـسنـوات االخيرة عن الـعا
قـصص لعالقـته بايـران ومحـورها
بعـد ان كانت نـفس وسائل االعالم
تـلك تـمـتـدحه وتـقـدمـه كـشـخـصـية
غــيـر طــائـفــيـة في ســنـوات مـضت
حـــيــنـــمــا كـــان مــرضـــيــا عـــنه من
. تتحدث الوثائق ايضا االميركي
عن طـلب ايران من وزيـر الـنقل في
حـكـومـة الــعـبـادي بـاقــر الـزبـيـدي
اسـتـخدام اجملـال اجلـوي الـعراقي
لــنــقل اســلــحـــة الى نــظــام بــشــار
االسد. وقد نقـلت الوثائق عن باقر
ـــعـــروف بـــاســـمـــائه الـــزبـــيـــدي ا
احلركية االخرى مثل بيان جبر او
بــاقــر صــوالغ قــوله لــقــائــد فـيــلق
الـقـدس اجلـنـرال قـاسم سـلـيمـاني
(من عــــيـــــوني ) مــــوافـــــقــــا عــــلى
(الـطـلب). يـقـدم هـذا ان صح دلـيال
اخــر عــلى ان دعم ايــران لــلــنــظـام
الـسوري عن طـريق اجواء الـعراق
ـالـكي عن لم يـتـوقف بـعـد ابـعـاد ا
احلكم رغم انه كـان واحدا من اهم
اســـبـــاب غــــضب واشـــنــــطن مـــنه
وسـحب دعــمـهـا عــنه ثم اسـقـاطه.

تـخـلص الـوثائـق الى استـنـاجات
وتـقيـيـمـات تـستـحق االنـتـباه. اذ
انها  تـنتقد قائـد فيلق القدس في
احلـرس الــثــوري االيـرانـي قـاسم
سـلـيـمــاني ودوره في الـعـراق. اذ
ان عـمــله ودعــمه لـلــمـيــلـيــشـيـات
الـشـيـعـيـة العـراقـيـة قـد عـاد بـأثر
ـــكــــاسب الــــتي عــــكــــسي هــــدد ا
حـصلت عـليـها ايـران. كمـا وتتهم
الــوثـائق ســلــيـمــاني بــاالهـتــمـام
بـــالــــتـــرويج لــــشـــخـــصـه اثـــنـــاء
العـملـيات الـعسكـرية ضـد تنـظيم
داعش. كـل ذلك سـمح المـيـركـا ان
تعود للعراق بقوة وبشرعية اكبر
من تلك التي كـانت تفتقـدها اثناء
ســـنــوات احــتاللــهــا الــعــســكــري
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تــمــثل الـوثــائق فــصال مـهــمـا في
تــــاريخ الــــعـــراق وعالقــــة ايـــران
وامـــــيـــــركــــا بـه. نــــفـي االطــــراف
ـا ورد فـيــهـا قـد يـكـون ــتـعـددة  ا
مقنعـا هنا وهناك لـكن العراقيون
ــواضــيع الـتي يــعــرفـون جــيـدا ا
تــدور حــولــهــا قــصص الــوثـائق.
ـــرحــلــة تــهـــتم ايـــران ايــضـــا بــا
أزق الـذي وصلت الـيه مؤخرا وا
في عالقـتها مع الـعراق وحتـولها
تـظاهرين. لعل الى مركـز لنقـمة ا
نفس اجـهزة االسـتخبـارات تعمل
أزق االن على ايجاد حلول لذلك ا
لــكن ايـــران نــفــســهــا تــعــاني من
الـضغط االقـتصـادي الكـبيـر الذي
سـبـبـتـه الـعـقـوبــات االقـتـصـاديـة
االمــيــركــيــة وقــد تــكــون ادت الى

تسريب تلك الوثائق.

اجملـــــلـس تـــــرتـــــبط مـــــبـــــاشـــــرة
بــاالسـتــراتـيــجــيـة والــسـيــاسـات
االيـرانية الـتفصـيليـة في العراق.
كــذلك كـانـت البـراهــيم اجلـعــفـري
عالقــة خـاصـة بــطـهـران تــتـحـدث
عــنــهـــا الــوثــائق وذلك امــر غــيــر
خاف ,فقـد عاش ابـراهيم االشـيقر
او ابو احمد اجلـعفري  في ايران
لـسـنوات طـويلـة قـبل انتـقاله الى
بريـطانـيـا. حتى في بـريـطانـيا لم
يــنـقــطع اجلــعــفــري او غــيـره من
قــــادة حـــزب الـــدعــــوة عن زيـــارة
ايـران والـتنـسيق مـعـها وهـو امر
شـمل رئـيس الوزراء االخـر حـيدر
الــعــبــادي الــذي كــان يــعــيش في
بــريــطـــانــيــا ايــضـــا ولــكن يــزور
ــنــطــقــة بــاســتــمــرار و يــتــولى ا
مـسـؤولـية مـنـظـمـة حـزب الـدعوة
في لـبـنــان في مـرحــلـة تـاريــخـيـة
مهمه جدا في عالقة ايران بلبنان
ــاضي. في ثــمــانــيــنــات الــقــرن ا
الــعـبــادي نـفى مــا يـتــعـلق به في
الـوثائق نـافـيا وجـود لقـاء خاص
جـــــمــــــعه مـع احـــــد مــــــســـــؤولي
اخملـابـرات االيـرانــيـة ايـام تـولـيه
رئــاســـة الـــوزراء. وطـــالب ايــران
بـالـتوضـيح من غيـر ان يسـميـها.
ـــكـــصــوصي كـــذلك نـــفى حــا ا
دير السابق الستخبارات وزارة ا
الـدفاع الـعراقـية اي تـعامل له مع
االســـتـــخـــبـــارات االيـــرانـــيـــة من
مــنــطـلق طــائـفـي. وقـد ظــهـر اسم
ـكـصـوصي واسـمـاء مـسـؤولـ ا

اخــــــــــــريـن مـن وزراء ومـــــــــــدراء.
بـعـضـهم كان عـمـيال لـلـمـخـابرات
االيرانية برقم محدد وراتب ثابت
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شهر وبضعة أيام مر على انطالق
التظـاهرات الشـعبية في األول من
ـاضي الـتي طـالب تـشـرين األول ا
ــتـظـاهـرون  بــحـقـوقـهم و فــيـهـا ا
بـإجــراء تــغـيــيـرات جــوهــريـة في
العملية السـياسية الكسيحة التي
ــآسي والـكـوارث هـي سـبـبت كل ا
الـتي حـلت بـالـعـراق وشـعـبه بـعد
ان هـيـمـنت أحـزاب طائـفـيـة تدعي
أنـها إسالميـة على الـسلـطة وعلى
مقدرات العراق وشـعبه ستة عشر
عـــامـــاً فـــســـرقت أمـــوال الـــعـــراق
ونــهـــبت ثــرواتـه ودمــرت شـــعــبه
وقـتلته وظـلمـته وأفقـرته وجوعته
وهــجـــرته وخــانـــته ولم تـــقــدم له
ابـــسط اخلــدمـــات ولم تـــتـــعــاطى
احلكومة وأجهزتـها األمنية بشكل
ايجابي مع التظاهرات بل قمعتها
بـكل  قـوة وبـاسـتـخـدام الـرصاص
ـسـيـلـة لـلـدمـوع احلي والـقـنـابل ا
التي كانت تـطلق بصـورة مباشرة

ـتــظـاهـريـن فـسـقـط بـسـبب عــلى ا
ذلك أكـــثــر مـن مــائـــة وخــمـــســون
شهيداً وأكثر من ستة آالف جريح
ــتـظــاهـرون تــظـاهــراتـهم وعــلق ا
لعدة أيام مانح احلكومة فرصة
لــتــحــقــيق إصـالحــات حــقــيــقــيــة
ـال وتــقـد الــفــاسـدين وســراق ا
الـعـام الى احملـاكم ومـحـاسـبـة من
ـتـظـاهـرين الــسـلـمـيـ بـدم قــتل ا
بـارد إال ان احلـكـومـة لم تـقـم بـأية
إجراءات حقيـقية لإلصالح ترتقي
الى حـــجم الـــتـــظـــاهــرات وحـــجم
ـــتــــظـــاهـــريـن وكـــانت مـــطــــالب ا
إجــراءاتـــهــا مــجـــرد أقــوال بــدون
أفـعال كـمـا شكـلت احلكـومة جلـنة
عـرفـة أسـباب اخلـسـائـر الكـبـيرة
فـي صــــــفـــــوف شــــــبــــــابـــــنــــــا من
ــتـظــاهـريـن الـســلـمــيــ وكـانت ا
نـتــائج حتـقــيـقــهـا مــخـيــبـة آلمـال
ــــتـــظــــاهـــريـن وآمـــال الــــشـــعب ا
ــا أدى الـى مــواصــلـة الــعــراقي 

التظاهرات الشعبية  في اخلامس
والعـشرين من تـشرين األول حيث
كـانت أكـثـر حـشوداً وكـان زخـمـها
اجلماهـيري يزداد يومـاً بعد  يوم
بعد ان شـاركت فيها فـئات جديدة
 شـــــمــــــلت طـالب اجلـــــامــــــعـــــات
ـــدارس ونــــقـــابـــات الــــعـــمـــال وا
ــعــلـمــ واحملــامـ واألطــبـاء وا

والفنان وغيرهم.
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 كـمـا شـاركت فـيـهـا أغـلب عـشـائر
اجلـنـوب  فتـحـولت الى انـتفـاضة
ــد شـــعــبــيـــة كــبـــرى وإزاء هــذا ا
اجلــمـــاهـــيـــري الــكـــبـــيــر ازدادت
وســــائل الــــقـــــمع احلــــكــــومــــيــــة
واســـتــخــدمـت الــقــوات األمـــنــيــة
وبـــعض مــيـــلــيــشـــيــات األحــزاب
ــا تــســبب في ـفــرط   الــعــنـف ا
وقوع خـسـائـر أخـرى كـبـيـرة جداً
ـتــظـاهـريـن بـسـبب في صــفـوف ا
اســـــتــــخـــــدام الــــرصـــــاص احلي

ـسـيـلـة لـلـدمـوع الـتي والـقـنــابل ا
كـــــانت تــــرمـى مــــبــــاشـــــرة عــــلى
ــــا تــــؤدي الى ــــتـــظــــاهــــرين  ا
اســـتـــشـــهـــادهم في احلـــال ورغم
قـسـوة إجـراءات األجـهـزة األمـنـية
احلـكـومــيـة وبـعض مــيـلـيــشـيـات
األحـزاب إال ان  التـظاهـرات كانت
فـي تصـاعـد مـستـمـر وامـتدت الى
بـعض محـافـظات الـوسط التي لم
تـــشــارك في تـــظــاهــرات األول من
تـــــشــــريـن األول ومع تـــــصـــــاعــــد
االنـــــتــــفـــــاضــــة وازديـــــاد أعــــداد
ـشـاركـ فـيـهـا فقـد ازداد سـقف ا
نتفـض ليـشمل إسقاط مطـالب ا
احلــكـــومــة وتــغــيــيـــر الــعــمــلــيــة
السـياسـية إال ان رئيس احلـكومة
تظاهرين التي رفض كل دعوات ا
طـــالـــبـــته بـــاالســـتـــقـــالــة وحـــتى
الـدعـوات الـتي جـاءت من حـلـفائه
في احلكومة والـعملية الـسياسية
الـكـسيـحـة ولم تثـنـيه عن سيـاسة
الـقـمع  دمـاء الشـبـاب الـتي سالت
في ســاحــة الــتــحــريــر وســاحـات
الـتـظـاهـر في احملـافـظـات األخرى
واسـتـمـرت احلـكـومـة وأجـهـزتـهـا
الـقمـعيـة في إيقـاع خسـائر كـبيرة
ـتــظـاهـرين يــومـيــاً في صـفــوف ا
تـضـاف الى اخلــسـائـر الـسـابـقـة,
فـــإلى مــتـى تــســـتــمـــر عــمـــلــيــات
اســتــبــاحـة دم الــعــراقــيـ ? ومن
يــوقف نــزيف دم  شـبــاب الــعـراق
الـســلـمـيـ الــذين ال يـحـمـلـون إال
شروعة ? علم العراق ومطـالبهم ا
وهـل يــعـــلم رئـــيس الـــوزراء ومن
يــــســـانـــده فـي مـــوقـــفـه الـــرافض
لالسـتقـالة وحـقن دماء الـعراقـي
انه يـتــحـمل وزر كل الــدمـاء الـتي
سـالت في سوح الـتـظاهـر بصـفته
سلحة وان القائـد العام للقـوات ا
إصـــراره عـــلـى إراقـــة مـــزيـــدا من
الــدمـاء الــبـريــئــة سـيــضــعه أمـام
مسائلة قـانونية سواء في العراق
أو أمام احملكمة اجلـنائية الدولية
? وهـل يـعــلم رئــيس الـوزراء ومن
يـقـدم له االسـتـشـارة في مـواصـلة
تـظـاهـرين الـسـلـمـي ان ضـرب ا
طالب خـسائر الـشبـاب العـراقي ا
بـــاحلـــقـــوق وخالل شـــهـــر واحــد
والـتي بـلـغت حـسب إحـصـائـيـات

أجــهـزة احلــكــومـة أكــثـر من 250
شهيد علماً ان اخلسائر احلقيقية
جتـاوزت ال 400شــهـيـد وان عـدد
اجلرحى قد جتاوز احد عشر ألف
جـريح ان هذه اخلـسائـر فاقت في
أعدادهـا خسـائر اجلـيش العراقي
وجهـاز مكـافحة اإلرهـاب واحلشد
سـاندة الـشـعبي وبـاقي الـقـوات ا
ــوصل من في مــعـــركــة حتــريـــر ا
داعـش الــتي اســتــمــرت أكــثــر من
شهرين والتي استخدمت فيها كل
أنـــواع األســلـــحـــة كـــالـــطـــائــرات
ـدفعية والصواريخ والـدبابات وا
تـوسـطة والـهـاونـات واألسلـحـة ا
واخلـفيـفة ? فـأي إجرام هـذا الذي
أوقع كـل هـــــذه اخلـــــســــــائـــــر في
ـتظـاهـرين الـسلـمـي ? صفـوف ا
وأي مــجـــازر هــذه الـــتي تـــرتــكب
ــنـتـفـضـ الـعـزل ? بـحق هـؤالء ا
ومـا ذنـبهم حـتى يتم قـتـلهم بـهذه

الوحشية ?
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 لـقــد اســتــمـرت الــتــظــاهـرات في
فـرنـسـا  أكثـر من عـام  ولم يـسقط
فــــيـــهــــا قـــتــــيل واحــــد وخـــرجت
تـظاهـرات اجلزائـر منـذ ما يـقارب
الــعـام ولـم يـســقط فــيــهـا شــهــيـد
واحـد وخـرجت تــظـاهـرات لـبـنـان
مـطـالـبة بـاسـتـقـالـة احلـكـومة ولم
تـســتـخــدم احلـكــومـة الــقـوة ضـد
ــتــظــاهـــرين ولم يــســقط فــيــهــا ا
شــهــيــد واحــد واســتــقــال رئــيس
الوزراء الـلـبـنـاني قـائالً ان لـبـنان
أهم من كل مــنــصب فـمــتى يــقـول
ـهدي ان العراق أهم من كل عبد ا
منصب وان دماء الشهداء أهم من
الــسـلــطـة . لم يــبـقى لــديـنـا إال ان
نــتــقــدم بــســؤال مــهم الى رئــيس
الـــــوزراء ونـــــقـــــول له الـى مـــــتى
تـسـتـمـر قـوافل الـشـهداء تـزف كل
يوم من  سـاحات التـظاهر ? والى
مـتى يسـتـباح دم شـباب الـعراق ?
ومن يــتــحــمـل وزر هــذه الــدمـاء ?
ونـتـوجه أيضـاً بـعدد مـن األسئـلة
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـرشـيـدة الى ا
الـتي أيدت الـتـظـاهـرات السـلـمـية
شروعة طالبة بحقوق الشعب ا ا
الـى مـــتى تـــســـتـــمـــر عـــمـــلـــيـــات
اســتــبــاحـة دم الــعــراقــيـ ? ومن

ـستـمـر مـنذ يوقف هـذا الـنـزيف ا
أكـثـر من شهـر?والى مـتى يـستـمر
الــــشـــعـب بـــتــــقـــد قــــرابـــ من
الـــشـــهـــداء كـل يـــوم واحلـــكـــومــة
وأحـزاب الـسـلـطـة تـتـفـرج عـلـيه ?
الم يــكن من حق الــشـعب تــغـيــيـر
حـكـومـته الـتي لم تـقدم له أي شئ
ــآسي والــتـي تــســـبـــبت في كـل ا
والــكـــوارث الــتي يــتـــعــرض لــهــا
الــعـــراق وشــعـــبه والــشـــعب هــو
صــاحـب الــســلــطــات كــمــا يــقــول
دســـتــورهم  ? الم تـــكــفي كل هــذه
الدماء الزكـية وكل هؤالء الشهداء
واجلرحـى إلسقـاط احلكومـة التي
أوغلت بقتل شـعبها?  ألم يكن من
حق الــشــعـب انــتــخــاب حــكــومــة
ـيـة وطـنـيـة مـن الـكـفـاءات األكـاد
العراقية الوطنية النزيهة في هذه
الظـروف العصيـبة لتكـون حكومة
ــدة ســـنــة تــنــقــذ إنـــقــاذ وطــني  
الــعــراق وتـــخــرجه مـن الــهــاويــة
السـحيقة الـتي ألقته فـيها أحزاب
الـــســـلــطـــة تـــعــمـل عــلـى تــعـــديل
الـــدســــتـــور وتــــغـــيــــيـــر قــــانـــون
االنتخابـات الذي فصلته األحزاب
تنفـذة على مقاساتـها لتبقى في ا
الــــســــلـــــطــــة الى األبــــد وجتــــري
اســتــفــتـــاء شــعــبي يـــخــتــار فــيه
الـشـعب  نــوع الـنـظـام الـسـيـاسي
الـــذي يـــريــده وتـــقـــدم اخلـــدمــات
ـلحـة لـلشـعب الذي عـانى طويالً ا
وتـوفـر لـهم الــعـيش الـكـر اآلمن
بــاالسـتـفــادة من أمـواله الــطـائـلـة
الــتي ظــلت نــهــبــاً لــلـســيــاســيـ
الـفاشـلـ والـفـاسـدين وعـوائـلهم
وأحزابهم  طيلة الستة عشر عاماً
ـاضية ثم تـعلن قـبل انتـهاء مدة ا
عـملـها عن مـوعد انـتخـابات عـامة
النتخاب رئيس جمهورية ورئيس
وزراء ومــحـافـظــ لـلـمــحـافـظـات
انــتـخــابــاً مــبــاشــرا من الــشـعب,
أولـيـست هــذه مـطـالب مـشـروعـة?
إنــهـا حــقـوق مــشـروعــة وإذا كـان
الـشـعب هـو مـصدر الـسـلـطات في
قـراطي الذي يـتبجح الـنظام الـد
به ساسة العراق فلماذا يتم قمعه
ــاذا لم يـتم بــهـذه الــوحـشــيـة ? و
اإلصــغـاء الى نــداءاته وصـرخـاته

ومطالبه.
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قـــبل بــدايـــة الــعـــام اجلــديـــد عــلى
راســــمـي مــــوازنــــة عــــام  2020ان
يضـعـوا في حسـابـاتـهم استـيـعاب
ـكـن من الـعـاطـلـ في اكـبـر عـدد 
وظــــائـف تــــنــــاسب شـــــهــــاداتــــهم
خـــصـــوصــا وان وتـــخـــصـــصـــهـم 
قومات التي تلك جميع ا العراق 
تـــمـــكـــنه من اســـتـــحــداث وظـــائف
ــتــلـكـه من ثـروات ـا  ـواطــنــيــة 
مــالــيــة وبـــشــريــة واخــرى تــخص
موقـعه اجلغرافي وارضه اخلـصبة

ومــزارتـه الــديــنــيــة والــســيــاحــيــة
والترفيهية وغيرها.

¡UÐdNJ « ŸUD

في الــــبــــدء يـــــجب عــــلـى راســــمي
ـوازنة الـنهوض بـقطـاع الكـهرباء ا
ـشـاريع والـطـاقـة لــتـوفـيـرهـا الى ا
االنــتـاجــيـة بـتــكـلـفــة اقل ومن هـذه
عـامل العامـة واخلاصة شـاريع ا ا
ـاء مــضـخــات ا ورش الــتـصــلـيح 
ــــرافق الــــفـــنــــادق وا الــــزراعــــيــــة
السـيـاحـية بـعـدهـا توفـيـر االموال

ا شاريع  القراض اصحاب هذه ا
يـــحــتــاجـــونه لـــتــطــويـــر عــمـــلــهم
وتوسيعه وتسويقة مع توفر الدعم
احلكـومي لهم خصـوصا االنتـاجية
منها بـضمنها مـنع استيراد السلع
كن تـوفيرها محـليا ويشمل التي 

ذلك احملاصيل الزراعية.
وعــلى احلـــكــومـــة ان تــعـــمل عــلى
تــوفـــيــر الــدعم لـــلــقــطــاع اخلــاص
ــراقـبــة من قــبل اجــهـزة ــوازاه ا
الــتـقــيـيـس والـســيـطــرة الــنـوعــيـة

ـستهلك والسيطرة وجهاز حماية ا
على االسـعار ومـنع االحتـكار االمر
الــذي ســيـــوسع عــمل الـــقــطــاعــات
االنتاجيـة احمللية ويجعـلها بحاجة
دائــــمــــة لـاليــــدي الــــعــــامـــــلــــة من
ـهـندسـ واالداريـ واحملاسـب ا
والــــفـــنــــيــــ والـــعــــمــــال ومن كال
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وفــيـمـا يـخـص الـقـطـاع الــصـنـاعي
بـنبـغي على احلـكومـة اعادة الـعام 
ــــصـــــانع وحتــــديث الــــعـــــمل في ا
ــا يالئم خــطــوطــهــا االنـتــاجــيــة 
والــتـطـورات اجلـاريـة عـلى االذواق
ـــنــتــجــات ــوديالت لـــتــنــافس ا وا
االجــنــبــيـــة خــصــوصــا وان وزارة
الصناعـة تمتلك  75شركة صناعية
عامة   %95منها متوقفة عن العمل
وتصرف للمـوظف والعمال رواتب
وازنة العامة. ما يشكل عبء على ا
ان اعـادة تشـغـيل وحتديث مـصانع
الــزيـوت الــنـبــاتـيــة والـكــهـربــائـيـة

وااللـكتـرونيـة والغـذائيـة والقـطنـية
والنـسـيجـيـة والصـوفـية ..وغـيـرها
ســـتـــوفــــيـــر فـــرص عـــمل كـــبـــيـــرة
خــصـــوصــا اذا عــلــمـــنــا بــان هــذه
صـانع تـنـتـشر في عـمـوم الـعراق ا
مــا يــعــنـي تــقــلــيص الــبــطــالــة في
احملافـظات الـتي تتزايـد فيـها نسب

العاطل .
في نــــفس الــــوقت عـــلـى االجـــهـــزة
القـضـائـيـة االسـراع في اجـراءاتـها
حملـاكمـة الـفـاسـدين والـتـحقـيق في
ــال الـــعــام تـــهم الــفـــســاد وهـــدر ا
ـــنـــهــوبـــة حتت واعــادة االمـــوال ا
ـشاريع الـوهـميـة وعـقود عـنـاوين ا
الــتـجــهـيــز الـتي لـم تـرى الــنـور مـا
ـلـيارات من ـهـد العـادة عـشـرات ا
ـكن ان تـوجه نـحـو االمــوال الـتي 

البناء واالعمار.
ان تــقـلــيص رواتب ومــخـصــصـات
ـســؤولــ من الــدرجــات الـعــلــيـا ا
سـتسـهم في تـوفـيـر امـوال ضـخـمة
دارس كن توجيهها لبناء مئات ا

ـشاريع ـسـتـشـفـيـات وا وعـشرات ا
اخلــدمــيــة واالســتــثـمــاريــة والــتي
ســتـــوفــر بـــدورهـــا االف من فــرص
الـعــمل والـتي تــسـتـقــطب خـريـجي
الـــكــلــيـــات الــطــبـــيــة والــتـــربــويــة

والهندسية وغيرها.
بـاديء قد يـتطلب ان تـطبيق هـذه ا
نـصف عـقـد لـلـقـضـاء عـلى الـبـطـالة
وانــتـشــال الــعــاطــلـ مـن ازمـتــهم
ـالـيـة واالقـتـصـاديـة والـنـفـسـيـة  ا
وسيقـلل من نسب التفـكير واالعداد
لـهجرة الـشبـاب الى اخلارج بـحجة
عدم توفر وسائل العيش الكر في

بلدهم .
ان تــتـبـع هـذه اخلــطـوات ســيــمـكن
الـــعــــراق من اســـتـــعــــادة عـــافـــيـــة
اقتصاده وتفـتح له ابواب استثمار
ـــالـــيـــة وتـــقــد ـــوارده ا رشــيـــد 
ـا خـدمــات مـنــاسـبــة لــلـمــواطن ر
اليـة بعد عقد من ـوازنات ا تمكن ا
االن مـن تـوفــيـر الــرفـاهــيـة جلــمـيع
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