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بغداد

وقــانــون االنـتــخــابـات وقــانـون
مفوضـية االنتخـابات مع أهمية
ــفـوضـ بـالـقـضـاة اسـتـبـدال ا

بعيداً عن هيمنة األحزاب .
كلف 4) يـقوم مـجلس الـوزراء ا
بـإدارة الـدولـة لـفـتـرة انـتـقـالـيـة
(ســنـة واحـدة) حلـ اسـتـكـمـال
ـــان ورئـــيس انــــتـــخـــاب الـــبــــر
اجلـمــهـوريــة ومـجــلس الـوزراء
ــــنـــــتــــخـب حــــسب اجلـــــديــــد ا

الدستور بعد التعديالت. 
5)اإلعالن واإلحـالة الى الـقضاء
فوراً عن كل اجلـهات التي كانت
طـرفـاً في الـتـجـاوزات واالساءة

للمتظاهرين.
6)تـــــوجــــــيـه الــــــوزراء اجلـــــدد
ــــــراجـــــعــــــة كــــــافـــــة عــــــقـــــود
ـــشـــتـــريــات االســـتـــيـــرادات وا
واالحـــالــــة الى الـــقــــضـــاء لـــكل
مــافـيــات الــفــسـاد واســتــرجـاع

نهوبة.  األموال ا
7)فرض هـيـبـة الدولـة واحـترام
الــقـانــون عــلى كل الــتـشــكـيالت
الـسياسـية واحلزبـية وان يكون
الــــسالح فـــــقط بــــيــــد الــــدولــــة

وإدارتها.
8) تـــشـــكــيـل جلـــان قــانـــونـــيــة
وإداريــة في الـــوزارات لــغــرض
اعــادة الـنــظـر بـكــافـة الــقـوانـ
والتـشريعات الـتي تتعارض مع
ــسـاواة ــصـالح الــوطـنــيـة وا ا

اجملتمعية.
9)إلــغـاء امــتـيــازات الـرئــاسـات
والـنـواب ومـسـاواة كل الرواتب
في الـــدولــة ورواتب الـــتــقـــاعــد
حسب سـنوات اخلـدمة الـفعـلية
واالسـتحـقـاق مع إيـقـاف حاالت
ـســتـوى تــعـدد الــرواتب عــلى ا
الــــوطـــنـي الحـــقــــاق الـــعــــدالـــة

االجتماعية في الدولة. 
10) دعم الــصــنــاعــة والــزراعــة
بـاجراءات اسـتـثـنـائـيـة وتـقـن

االســـتـــيـــرادات الـــعـــشـــوائـــيــة
وتـشـجـيع االســتـثـمـار الـوطـني
واألجــنــبي مـع تــفــعــيل قــانــون
ـــنـــتــــوج الـــوطـــني حـــمــــايـــة ا
وتسـهـيل عمل مـشـاريع القـطاع
اخلـاص النــهـا احلـل احلـقــيـقي
ـــشــاكـل الــبـــطــالـــة ولن تـــقــوم
لـلعـراق قـائـمـة بـغيـر الـصـنـاعة

والزراعة.
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11) السيطرة احلقيقية وتفعيل
إجـراءات الــســيـطــرة الــنـوعــيـة
ــنــافـذ احلــدوديـة في عـلى كل ا
عـموم الـعـراق اليـقاف الـتـهريب

بكافة الوانه. 
12) تقن مزاد الـعملة الصعبة
ــســتــقــبل بــهــدف إلــغـــائه في ا

ومراقبة حركة األموال.
شاريع صناعية باشرة  13) ا
إنـــتـــاجــيـــة ومـــشـــاريع الـــبــنى
الــتـحــتــيـة والــتــوجه الى بــنـاء
مـجمـعـات سكـنيـة يـشتـرك فيـها
آالف العاطل عن العمل في كل

احملافظات بدعم الدولة .
14) االهتمام بـقطاع اإلتصاالت
ومــنــظـــومــة األمن الـــرقــمي الن
االعالم سالح ذو حــدين ويــؤثـر

بشدة على االمن الوطني . 
15) الــتـخـلص من افــة الـفـسـاد
ستـشرية والبطالة والرشاوي ا
ــــؤســــســــات ــــقـــــنــــعــــة فـي ا ا
احلكومـية  بهدف تقـليل معاناة

. واطن ا
16)يـجب ان يـكـون شـعارنـا في
ـسـتـقـبل حي عـلى الـبـناء حي ا
عــلى الــعـمـل لـتــوعـيــة الــطـلــبـة
ـــــــدارس والــــــــشـــــــبــــــــاب فـي ا
ــواطــنـة واجلــامـعــات بــدولــة ا
وحب التـعلم وتوحيـد الصفوف
ـشــاركـة الـفـعــلـيـة في لــغـرض ا
انـــتــخــاب االفـــضل بــعـــيــداً عن

الطائفية والعرقية.

مـنذ 2003 ولـغايـة االن يـبـرهن
ـســؤول عــلى عـمل عـلى قــدرة ا
الـكـثـيـر اذا توفـرت فـيه الـكـفاءة
والــشــجــاعــة واحلـزم  في ادارة
ــسـؤولــيــة اضــافـة الى مــوقع ا
الـنـزاهــة والـتـرفع عـن مـغـريـات

وقع .  ا
 ان تـهـدئـة وكـسب ثـقـة الـشـارع
والــشــبــاب الــعــراقي الــغــاضب
ــشــبــوهــة وألســكــات االبــواق ا
يـسـتلـزم رئيس وزراء قـادر على
مــواجـهـة الــفـاسـدين بــشـجـاعـة
وان اليــــــــــــــــكـــــــــــــــون فـي وادي
وطــمـوحــات أبـنــاء الــشـعب في
وادي آخـر وان اليتـقـدم بـحـلول
تـرقيـعـية ولـهـذا الغـرض أقـترح
األلـيات الـتالـية وبـعض احللول
ــثـــلــ عن ـــنــاقـــشــتــهـــا مع 
التـنسـيقـيات الشـبابـية وتـهدئة
الشارع اليقاف نزيف الدماء أذا
 أالتفاق عـلى تكليـفه استثناءً
ـهـمـة الـصـعـبـة ولـفـتـرة لـهــذه ا

انتقالية:
1) تــشـــكــيل مـــجــلس وزراء من
ذوي االخــتـــصـــاص والــكـــفــاءة
بعيداً عن اي تأثير من األحزاب

والقيادات السياسية احلالية.
ان عن انـتخـابات 2)اعالن الـبـر
مــبــكــرة بــإشـراف جلــنــة عــلــيـا
يشـترك فيهـا شخصيـات وطنية
وشـــخــصـــيـــات تــمـــثل احلــراك
الشعـبي لتـحديد شـكل وطبـيعة
ـطــلـوبــة وتـشـمل اإلصالحـات ا
االستفتاء الـشعبي حول النظام
السـيـاسي واالنتـخـابي االفضل

للبلد . 
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3)تــعـاون الــلــجـنــة الـعــلــيـا مع
ــان احلـالي وطـلب اشـراك الـبـر
ـــتــحــدة بــهــدف خــبــراء اال ا
اقــتــراح وتــشـــريع الــتــعــديالت
الـــضــــروريـــة عـــلى الـــدســـتـــور
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مـنذ أكـثر من ربع قـرن والتدهـور يشـمل كل شيء في العـراق ابتداء
بـالعـمليـة السيـاسية ومـاكنتـها التـي تقوم بـتدوير الـنفايـات السيـاسية
لـألحزاب وتـفـقـيس الـفـسـاد والـطـائفـيـة وخـداع اجلـمـهـور بـقصص
ـسـتـنـقـعـات األوهـام الــديـنـيـة الـغـيـبـيـة وقـتل كــرامـات الـعـراقي في ا
ـيـاه االسـنـة لـلـشـرب وأوحــال مـيـاه االمـطـار ومـقـاهي واجملــاري وا
ـزابل! ـرصـوصـة بـتـراب ا الـعــاطـلـ عن الـعـمل وشـوارع الـعـراق ا
ـستـقبل وهـدمت مدنه وقراه مـثلـما أطـفأت في روحه جذوة االمل وا
واذلـت أهله عـمـدا ومـسخت انـسـانـيتـهم وكـرامـاتهم وعـطـشت مـدنا
كــبـيــرة وأطـفــات االنـوار عــلى الــعـراق كــله وجـعــلت شـبــاب الـوطن
ـوت الـبـطيء واشـعـلت فـيـهم مـتـسـولـ بال امـل وأسرى خملـدرات ا
هـلـوسـة الـتـمـرد والغـضب واالنـحـراف حـتى كـادت جـراحـات الوطن
ـية ـشهـد احلاضـر. بل أصبح الـوطن ماركـة عا هـي الصـورة األبرز 
مـسـجــلـة في الـفـقـر والـتـخـلف والـفـسـاد لـيـصـبح في آخـر األوطـان.
ولـيـسـدل الـسـتـار على وطـن مسـتـورد في أسـواقه ومـنـتـوجاتـه حتى
ـرء باخلـجل: كـيف ان هـذا الـعراق الـعـظـيم غيـر قـادر الـيوم يـشـعـر ا
عـلى انتاج البصل والطماطة والـفجل واخلضروات بعد ان كان ينتج
الـصواريخ والـسيارات واألدويـة واألجهـزة االلكتـرونية? وإذا صحّ ان
ـا فـيه فـإن رائـحـة مـا رشح خالل سـنـوات االنـاء يــرشح او يـنـضح 
حـكـمـهم تـزكـم االنوف ألن مـا تـعـرض لـه العـراقـي نـفسـيـا مـن قوات
وت والقتل ـتخلفـة ورعاع ا االحـتالل والنخب السـياسية الـعراقية ا
ـواطن الـعـراقي جـحـيـمـا يـومـيـا تـفـوق صـبره أصـبح عـلى اجـنـدات ا
وطـاقته كبـشر وما كان هـمسا خجـوال أصبح أكثر صـخبا من خوار
الـثـيران ألنه مـهمـا يبـلغ الـفقـر بالـعراقي ومـهـما يـثقل عـليه الـبؤس
ومــهـمـا يـسيء الـيه الـضـيق فـإن فـي فـطـرته شـيـئـاً من صـبـر ايـوب.
وأفـضل نعمـة تمتع بـها العراقي خالل هـذه السنـوات انه تمتع بوهم
قراطيته الـدستوراللـقيط وألغامه الـطائفية وافـعال احملاصصـة ود
ـعبأة ببارود الرصـاص احلي فلم جند قانونا عـمليا واحدا ينصف ا
الـعراقي بل كانت شـوارع العراق مـليئة بـجثث البـشر بدال من زهور
. كـان الـقـانـون االبـرز هـو قـانـون الـسـالح وكـا الـصوت الـيـاسـمـ
وقــانـون الـفـســاد والـنـهب لــذلك  قـتل الـعــبـاد بـدم بـارد دون ذنب
ـدن ألنهم وتـشـريـدهم من مـدنـهم وقـراهم وخـطف الـشـبـاب من كل ا
أصـحاب راي ورمـز للـعنـفوان والـتمـرد. كانت اخلـطة تـدميـر العراق
حـضارة ووجودا واقـتالع جذور العراقي مـن تاريخه وقيـمه وتدمير
هـويـته ونحـر الـشبـاب بـطقـوس الـغيـبـيات واخملـدرات والـلهـو احلرام
ستوردة والهدف ابعادهم وتغيبيهم ـؤسس على خرافات العقيدة ا ا
شـهد وتـعطـيل قدراتـهم الشـبـابيـة وحمـاسهم الـوطني وانـهاء مـن ا
جــذوة االمل في نـفـوسـهم لــكن هـذا اجلـيل الـذي راهــنـوا عـلى قـتـله
ارد وهو يحمل كل خزين احلضارات مـعنويا ونفسيا استيقظ مثل ا
الـعراقية وشهق احلياة اجلديدة وعنفـوان الفرات لينقلب (السحر
بل ان احلفـرة التي حفروها لـلشباب وقعوا عـلى الساحر) كمـا يقال 
ة ولم يـتـصوروا يـومـا ان البـغي يـرجع عـليـهم بـالنـكـال والهـز فـيـها 
والــعــار( وعـلـى الـبــاغي تــدور الـدوائــر ). وأكــبـر اعــجــوبـة الــيـوم ان
احلـكومة الـذي قتلت الـشباب بـدم بارد مازالـت مغيـبة بأفـيون احلقد
ـشاهد نزف دم زهور الـعراق فال بيان توضيح وال وشـهوة التلذذ 
كــلـمــة طـيــبـة تـلــئم اجلـروح رغـم جـريـان الــدم الـعــراقي في شـوارع
لـيشيات لـلمظاهرات الـسلمية فال وازع الـعراق ومجازر الـسلطة وا
ا ـنـطـقـة اخلـضـراء  أخـالقي وانـسـاني لـلـرعـاع وهم يـجـلـسـون في ا
ـدن الــعـراق ـقــابــلـة لــهم من بــغــداد او  يــجــري لـلــضــفـة األخــرى ا
يـتة بهوس اجلـنوبيـة الثائرة. فـاألمر ال يعنـيهم واليحرك مـشاعرهم ا
ال كأن مـا يحدث في الـعراق كرنـفاال لالحـتفال بـالنصر الـسلطـة وا
ة الشـيطان االكبر وغـرورا ببالدة حكم القـوة وقتل العباد عـلى هز
فــأي عــار هـذا الــذي نــراه في حـاكـم الـيــوم واحـزاب الــرذيــلـة وهم
ـكـرون ويـقـتـلـون ويغـدرون واي عـار وهم يـتـقـاتـلـون اليـوم من اجل
تـدويـر نـفـايـاتهم الـسـيـاسـيـة القـذرة لـلـبـقـاء بالـسـلـطـة في ظل جـريان
الـدماء الزكية وقتل فتيـان الرافدين واي وجه قبيح هذا الذي يجري
فـي تعلـقهم الـبليـد بالـسلطـة بالـرغم من صراخ الشـعب: ارحلـوا أيها

القتلة!
ــكن ان يــعـــيش فــيه قــاتل وطـن جــمــيل وعــاشق مـــثل الــعــراق ال 
وعـميل وساقط وسربلي ومخاتل ومرياع متخوم بالفساد ومزور
وعـاهـر مأبـون  يدمـر وطـنا من جـذوره ويـقتل ابـناءه ويـنـحر شـبابه
مـع سبق اإلصـرار الن كل قطـرة دم شاب جـميل ونـبي تائـر وامام
كن اال ان يكون طائرا لـلحب في حدائق الوطن وبساتينه شـهيد ال 
عـراقنـا ال يـريد اال رجـال تـلـيق بعـراقـيته ونـخـيـله.  نقـول من اآلخـر 
ـطـاع ال تـابـع له ال مـتـبـوع عـمـيل ألن الـعـراق هـو الـسـيـد الـوحـيـد ا
ـصـنـوع واحلـاكم ال احملـكـوم لـذلك نـقـول لكم الـطـائع الـصـانع ال ا
بـاسم الـشعب الـذي قـتلـتمـوه: ارحـلوا من الـعراق!   مـا يـحدث الـيوم
لــتـكـوين الــتـحـالـفــات هـو صـراع مــصـالح ومـغــا بـالـدرجـة أولى 
وصـراع قـوى خـارجـيـة مـدمـرة ال تـأخـذ بـاحلـسـبـان خـسـائر الـوطن
الـكبـيرة والفـادحة ألن الـواقع يشيـر الى استـمرار االزمات وتـعميق
ـا سيـخلق مـستـقبال مـتوالـية الـصراعات  ثـقافـة الثـأر السـياسي 
وتـدوير الوجوه السيـاسية التقليـدية كما انها سـتنسف آخر مقومات
ـصالح ويـزيد حالة لـوث بأمراض الـتناحرات وا الـواقع السيـاسي ا
الـيأس اجملـتمـعي ويعمق الـصورة الـنمـطية لـلمـواطن في عدم جدوى
مـا يـجـري من انتـخـابـات وحتالـفـات وأن الـعراق يـتـجه الى اجملـهول.
مــشــهــد الـعــراق الــيــوم يـبــدو أكــثــر تـعــقــيــدا وصـعــوبــة ألن نــتـائج
االنـتـخـابـات وما أفـرزته من نـتـائج جـعلت اجلـمـيع في مـأزق تـكوين
صالح (الـكتـلة األكـبر) وهي كـتلة االزمـات وخلط األوراق وتـثويـر ا
ـغـا وبـيئـة ظـهـور الالعـب اخلـارجـيـ وابتـكـار لـعبـة الـصراع وا
لـالسـتـحـواذ عـلى الـرئـاسـات الـثالث بــاعـتـبـارهـا مـدخال لـلـسـيـطـرة
وتــقـريـر الـواقع الـسـيـاسي بـقـيــادة خـارجـيـة حتـقق مـصـاحلـهـا عـلى
ايـجري الـيوم هـناك قـوى خارجـية تـتسـيد حـسـاب العـراق. أنظـروا 
ـكشوف وكـلها تـتسابق ـشهـد من خلف الكـواليس وأحيـانا على ا ا
لــتـحــقـيق (الــضـربـة الــقـاضــيـة) وإعالن الـفــوز. والـكل لـه مـصـاحله
ـنـطق الـسـيـاسي وفـقه جـائـز مـادامت حتـقق لـها وأجـنـداته وهي بـا
شـهـد الـعراقي مـصـاحلـهـا وامنـهـا ومـادام وإذا ما أردنـا أن نـقـرأ ا
احلــالـي وصــراعــات الــقــوى اخلــارجــيــة وتــداعــيــات االنــتــخــابــات
كـر والـتدخالت صـائـد ا ـلغـومـة  ـعقـدة ا والـتـزوير والـتـحـالفـات ا
ستقبل العـراقي في ضوء التحديات واالزمات األجـنبية واستقـراء ا
واطـن العـراقي مـن هو فـأنـنـا سـنـبـدأ بـالـسـؤال الـذي يـشغـل عقـل ا

الفائز من هذه الصراعات والتحالفات? 
ـعركة لم تـنته بعـد وان األيام الـقادمة سـتشهـد صراعات يـبدو ان ا
واتـفـاقـات بعـضـها يـأخـذ شـكال توافـقـيـا ب اإليـرانـي واالمـريـكان
بـطـريقـة تـبدو لـلـظـاهر كـأنـها اتـفـاقات من خـلف الـكوالـيس وهـو امر
اسـتـبـعده تـمـامـا لكـنه اتـفـاق (صـدفة)او اتـفـاق (مـصالح) لـلـتـسريع
بترشيح الرئاسات الثالث الن كال الطرف مصلحتهما عدم التأخير

ألسباب محلية ودولية
امـا مـسـتـقـبل الـعـراق فـهـو مـسـتـقـبل غـامض يـحتـاج الى رب رحـيم

لينقذه من محنته االبدية. 
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العراقية منذ بدايات السبعينات
اضي   واالن تـعود من الـقـرن ا
ــــــــواطن بــــــــهــــــــدوء وبـــــــدعـم ا
تـظاهـرين مـنهم حتـديدا بـعد وا
ـــنــتـــجــات تــبـــني مـــقــاطـــعــة  ا
االجـنـبـيـة مـهمـا كـان مـصـدرها 
ومـع هــذا  االنــتــعــاش  يــحــتـاج
ـنــتج الــعـراقي  الى دعم وزارة ا
الــصـنـاعـة فـي الـقـطــاعـ الـعـام
ــــزيــــد من واحلــــاص  وابــــداء ا
االهــتــمـــام  دون تــردد  وذلك من
خـالل اصـــــــدار قـــــــرارات مـــــــنع

العـراقي اكان  زراعـي او صناعي
ــعــروفـــة والــتي ــنــتـــجــاتـه ا و
الــفــنــاهـا مـن ســنـ  مـــتــمــيــزة
وتـفـوق مـنـتــجـات االخـرين الـتي
اصــبـحـت سـائــدة  في اســواقــنـا
العراقية  مع بدايات االحتالل   

 U−²M  ÕdÞ

وبـــــروز اجـــــنــــدات  الجـــــهــــاض
الصـناعة الـعراقية    التي كانت
منـتعشة بـشكل  واضح  وتساهم
ـنتجات العـراقية التي في طرح ا
كــانـت   مــنـــتـــشـــرة في الـــســوق

كن ان ـنتجات التي  استيراد ا
ـصــانع الــعــراقــيـة تـصــنع فـي ا
وفي ذلك دعم لــلــقــطــاع اخلـاص
ابـظا الذي يعـد ركنا اسـاسيا في
ا نـــتـــعــاش الـــصـــنـــاعـــة   هــذا
ـــهم في الـــقـــطــاع احلـــيـــوي  وا
اقتـصاديات الدول جـميعا   كما
صانع بتقد يتطلب دعم هـذه ا
 قــروض بــفــوائــد تــشــجــيــعــيــة
مـنـخـفـضــة ومـد اجـال الـقـروض
ـواد االولية وتـسهـيل استـيراد ا
بـاإلعـفاء مـن الـرسـوم الـكـمـركـية
والـى حـ مــحــدد والــزام دوائـر
ومؤسسات الدولة جميعا بشراء
ــنــتج الــوطـني   وبــالــتــأكــيـد ا
سـيـســاهم ذلك في تـوفـيـر فـرص
الــعــمـل  لــلــشــبــاب الــذي  خــرج
احــتــجــاجـا عــلى مــا وصل الــيه
االقتـصاد الـعـراقي الذي يـستـمر
بــالـتــراجع مــنــذ عــام االحـتالل 
هـــؤالء الــشـــبـــاب الــذين عـــانــوا
ومازالوا يعانون الـبطالة القاتلة
للـطـاقـات الـشـابـة هـذه الـطـاقات
التـي تعـتمـدها اجملـتـمعـات التي
نـــعــــمـل عـــلـى ادارة  مــــواردهـــا
ا االقـتصـاديـة  ادارة رشـيـدة و
يـحــقق الــتــنــمــيـة االقــتــصــاديـة
واالجـتـمـاعــيـة بـكل مـفـاصـلـهـا 
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والــــعـــراق كـــبـــلــــد فـــيه  مـــوارد
اقتـصادية وقوى عـاملة وخبرات
ابــــدعت فـي كل زمـــــان وفي زمن
احلـــصــار حتــديــدا حـــيث كــانت
الــصــنـــاعــة شــغــالــة رغم مــرارة
احلــصــار اجلــائــر   فــلــمـاذا  ال
يعـاد هـذا القـطاع الـى تألـقه مرة
اخرى فـي زمن لـيس فـيه حـصار
بل هــنـاك انـفــتـاح  وامـكــانـيـة ال
واد االولية واستبدال استيراد ا
ـــتــقـــادمــة ـــعــدات ا ــكـــائن وا ا
الكـات ان تطـلب االمر وتـدريب ا

ذلك .
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ـــاذا   هـل هــــنـــاك ارادة  نــــعـم 
خارجـيـة ان يبـقى الـعراق سـوقا
لألخـرين ام ماذا    اعـود فـأقول
. نــعـم مــصـــانع تـــعـــمل في زمن
احلــصـار فـلــمـاذا ال تـعـمل االن 
واعــود لـــلــقــول هل هــنــاك ارادة
دولـية او اقـلـيـمـيـة لإلبـقـاء عـلى
هــــذا احلـــال?   وان كــــان االمـــر
كذلك   اين الوطـنية واين الوالء
لــــلــــعـــراق الــــذي نــــعــــيش فــــيه
ونــتـــعــاش بــخــيــراته?    ايــهــا
ـسـؤولــ عن الـقـطـاع الـسـادة ا
الصناعي   وما يقال عن القطاع
الـصــنـاعي   يــقـال عـن الـقــطـاع

الــــزراعي   وان كــــان يـــــحــــسب
لوزارة الـزراعة مـشـكورة  مـنعـها
اسـتــيـراد مــجــمـوعــة من الــسـلع
الــــــزراعــــــيــــــة وان كـــــان ذلـك من
واجـبـهـا عـنـدمـا مـنعـت اسـتـيراد
مـنـتـجـات زراعــيـة الن  مـا يـطـرح
من القطـاع الزراعي الى االسواق
الــعــراقـــيــة يـــغــطـي احلــــــــاجــة

وزيادة .
  فــــالـف حتــــيـــة الـى الــــشــــبـــاب
ـتـظـاهر الـذي كـانت انـتـفـاضته ا
ـنتج محـركا اسـاسيـا النتـعاش ا
العـراقي و الذي ضحى بـأغلى ما
ـــلـك  وهي االرواح الــــزكــــيـــة 
الــرحــمـة عــلى االرواح الــطــاهـرة
البـريـئـة والـصـبر والـسـلـوان لـنا
جــمــيــعــا ولــذويــهم ومــحــبــيــهم
وامـنـيــاتـنـا عـلـى اخملـلـصـ  في
هــذا الـــبــلــد اجلـــريح الــنــهــوض
بقـطـاعـاتـنا االقـتـصـادية جـمـيـعا
كل من مـــوقـــعه  وحتــيـــة اجالل
ـتـظـاهر   في وتـقـدير لـلـشـباب ا
كل الـــســـاحــــات في بـــغـــداد وكل
احملـــافــظـــات الـــتـي احــتـــضـــنت

االنتفاضة  .
 وامـــلـــنـــا ان تـــقـــوم احلـــكـــومــة
ـتــابــعــة الــقــانـونــيــة لــقــتــلـة بــا

الشهداء من الشباب الثائر.

مع بــدايـات  انـتــفـاضـة او ثـورة
تـشريـن كمـا يـسـمـيـهـا  الـشـباب
تظاهـر و بروز الروح الوطنية ا
ـعــروفـة  فــوق مـســتــويـاتــهــا ا
حيث احلديث عن الوالء الوطني
 والتعبير عـنه  بوسائل مختلفة
واالنتـماء ال رض العراق الـطيبة
نتج    بدأت  حمالت تـشجيع ا
الـــوطــني واالشــتـــيــاق الى هــذا
ــــــتـــــمـــــيـــــز فـي كل ــــــنـــــتج  ا ا
ا يقول البعض واصفات   ر ا
ـنـتج انك مـنــحـاز اقـول نـعم   ا

شهق الناس

مــالــديـهم حــيث ان الـتــضـحــيـة
بــالـروح اعــلى غــايـة اجلـود. أن
ــقـــبــولــيــة من اهم االمــور في ا
ــــرحـــلــــة وفــــرض هـــذه هــــذه ا
قبولـية على كل األطراف التي ا
لديـها أجـنـدات لن يتـعارض مع
مصـلحة الـوطن الن العراق أوالً
ويــجب ان تــبــقى رايــة الــعـراق
أوالً فـي كـل مـــــــكــــــــان من ارض
الرافـدين العزيـزة .اسأل الله ان
ـقـالـة الى اصـحاب تـصل هذه ا
الـقـرار من سـيــاسـيـ وشـيـوخ
عشـائـر وقـيـادات الـتنـسـيـقـيات
الـشــبــابــيــةوأن يــطــلــعـوا عــلى
ـرفقة لـلدكتور الـسيرة الـذاتية ا
عـلي يـوسف الشـكري اجلـبوري
ـــانـي ووزيـــر ســـابق وهــــو بـــر
للتخطيط ويدعموا ترشيحه من
خـالل الــــــــطــــــــلـب مـن رئــــــــيس
اجلــمــهــوريــة الـعــمل بــاخالص

وصدق لهذا الترشيح. 
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يــــشـــهــــد الــــله بــــاني ال أعـــرف
الـدكتور علي الـشكري شـخصياً
لــكن من خالل مــقــارنــة دقــيــقــة
للـسيـرة الـذاتيـة ألغلب االسـماء
ــطـــروحـــة فــاني وجـــدت هــذا ا
ـــــرحـــــلـــــة الـــــرجـل هـــــو رجل ا
ـاني وتـأريــخه الــوزاري والـبــر

ـنــافع الــشــخــصــيــة تــتـحــطم ا
ـبـاد والــقـيم لـذا عـلــيـهــا كل ا
فـــانــــا عـــلى يــــقـــ ان مــــعـــظم
الـــعــراقـــيـــ وفـي مــقـــدمـــتـــهم
الــقــيــادات الــســيــاســيــة الــذين
يـــطـــالــبـــون عـــلـــنـــاً بـــاإلصالح
والـتـغيـيـر لـكنـهم يـختـلـفون في
الـوسائل وألـيـات االنـتـقال والن
سافة بـ اجلهل والفساد من ا
جهة الى حالة خيانة الوطن من
جهـة ثانـية هي خط رفـيع فإنـنا
جنــد كل طــرف ســيــاسي يــضع
الـــــطــــرف االخـــــر في اخلـــــانــــة
ـعـاديـة.لـقد تـسـرب في االعالم ا
الـعـراقي واخلارجي الـعـديد من
االسـمــاء لـتـولي مـنـصب رئـيس
الــوزراء بـعـد اســتـقـالــة الـسـيـد
ــهــدي الــذي كــان عــادل عــبـــد ا
وبــكل جــدارة كـبش الــفـداء النه
كــان ضــعـــيــفــا" مع الــفــاســدين
ومــتـــردداً في ادارة األزمــة ومع
كل الـــتـــقـــديــــر لـــكل مـــاورد من
ـهمة شخـصيـات وأسماء لـكن ا
صـعـبـة وتــسـتـوجب شـخـصـيـة
تــمــتــلـك الــشــجــاعــة والــنــظــرة
الـثـاقـبــة مع اإلمـكـانـيـة الـذاتـيـة
إلدارة هــــذه األزمــــة وحتــــقــــيق
اإلصـالح الـذي ضـحت من اجـله
هذه الكوكبـة من الشباب بأغلى

أذا الــشـعب يـومــا" اراد احلـيـاة
فـالبـد أن يـسـتــجـيب الـقـدر . أن
ـعـقـدة تـسـتـوجب الـتـحـديــات ا
حــلـوال اســتـثـنــائـيــة والـظـروف
صيرية التي يواجهها العراق ا
االن تـستـلـزم معـاجلـات حكـيـمة
ومخـلصة لتـجاوز حتديات هذه
األزمـة وخـلق ارضـيـة من الـثـقة
والتـعاون بـ الشعـب والطـبقة
الـــســـيـــاســــيـــة الـــتي خـــســـرت

ولالسف هذه الثقة.
لم يـــعــد الــعــراق بــعــد تــشــرين
2019هــو الـعــراق قـبل تــشـرين
والــبـالد في أشــد احلـــاجــة الى
رجل دولـة يـواجه هذه احلـقيـقة
ــــتـــلك احلــــكـــمـــة والـــرؤيـــة و
الـسليمـة إلدارة السفـينة الى بر
األمـان . ألن مسـتقـبل البـلد على
احملك واحــتـرامــاً لــدمـاء مــئـات
الـــشـــهـــداء وأالف اجلـــرحى من
الـــشـــبـــاب الـــعــــراقي فـــكـــلـــنـــا
مــسـؤولــون بـدرجـات مــخـتــلـفـة
وعـلى اجلميع قـيادات سيـاسية
وشعـبيـة ومـتظـاهرين ان نـكون
ـرحــلـة في مــسـتــوى خـطــورة ا
لالتفاق على رئيس وزراء يكون
ــنـــقــذ في هــذه هـــو االفــضل وا
ــرحــلـة الــعـصــيـبــة من تـاريخ ا
وطــنـــنــا اجلــريـح . أن صــخــرة
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فــخــطـــاب االول كــان طــائـــفــيــا
والـثـاني مـعـتـدال والـثـالث اكـثر

اعتداال   وما بدلوا تبديال .
WOM «  «u

لنتحدث كعسكر (جيش عراقي)
فـال يـروقــني ان اكــنى (الــقـوات
االمــنــيــة) ألني ال ارتــضي هــذه
الـــتـــســـمـــيـــة جلـــيش الـــعـــراق
صــــاحب احلــــروب االربع ضـــد
(اســــرائــــيـل) وصــــاحب حــــرب
الـسن الـثمان ضـد ايران التي
هي ثالثـة اضـعافه في كل شيء
 وهو الذي صمد امام احلصار
عـقـدا مـن الزمـن لـيـقاتـل بـعـدها
عـشـرات الـدول  وبـعـدهـا ثالث
دول عظـمى ويصـمـد لفـترات لم
ـــنـــطـــقـــة تـــكـن ايـــة دولـــة في ا
تـسـتـطـيع ان تـصـمـد نـصـفـها .
ستوى وقاتل االرهاب بعـدها 
مـقـبـول ولم يـلـوث يـده بـتـدمـير
ــدنـــيـــ .. اكــرر ـــدن وقــتـل ا ا
اقصد (اجليش) وليس غيره ..
سـأبـدأ بال نـفـاق فـوقـت الـنـفاق
قد ولى فاليوم سواقي دم اهلنا
جتري في كل العراق  ألقول ان
خـطـابـكم مـع الـشعـب يـعجـبـني
كـثـيـرا وســمـعـتـكم جـيـدة ولـكن
دعـني اســألـكـم بـعض االســئـلـة
ــتـســلــســلــة بــدون تـرك ألن ال ا
يوجـد سؤال لـلـترك الـيوم وهي
: اال تـــوجــــد مــــداخل مــــحـــددة

ــعــادالت ثــقل ايـــضــا في تـــلك ا
الــســطــر االول لم يـحــصل خالل
ـنـصب  اال اني اعرف تـولـيكم ا
انه لـيس هـنـاك بـصمـة يـضـعـها
فـالن او فالن في مــــنــــصـــبه ألن
الـبــصـمــة االولى واالخــيـرة هي
لــلــنــظـــام ولــيس لــلـــحــكــومــات
اخملــتــلــفـة وأن كل شـيء وضـعه
الــنــظــام بـدقــة وعــنــايــة فــائــقـة
د اصـبعه ن يريـد ان  والـويل 
قـرب اخلـطـوط احلـمـر لـلـنـظـام 
ان كــان قـــائــد قـــوات بــغــداد او
ـســلـحـة قـائــدا عـامــا لـلـقــوات ا
ـة واالدلـة كــثـيــرة ومـنــهـا جــر
الــســنك  وأكــيــد انــكم الحــظـتم
الـفـرق بـ شخـصـيـات  الـسادة
ـهدي الـكي والـعبـادي وعـبد ا ا

لـســاحـة الــتـحــريـر?? اال تــوجـد
ـداخل ?? قــوات حلـمــايـة هــذه ا
ان كــانت االجـابـة نــعم فـمـا هـو
واجبـها ان لم يكن واجـبها منع
عــديـــد الــعـــجالت الـــتي دخــلت
بــــــدون اي عــــــذر فـال عــــــذر في
دخـــــول عـــــجـالت مـــــحـــــمـــــلــــة
بـصــنــاديق الــعــتــاد والــبي كي
سـي واجلي سي الـــتي هي جي
ــــاني وصــــارت سي اي ثــــري ا
ثالثـة بالفـارسي والكالشـنكوف
ـــصــمـــمــهــا الـــعــريف نــســـبــة 
الـروسي كالشنـكوف ... كل ذلك
يـدخل بــدون اتـفـاق ?? او بـدون
خـوف من الـركـاب ?? يـقال انـهم
تـمـكـنــوا من الـدخـول والـعـهـدة
عــلى الـــنــاشـــر كــونــهـم كــانــوا
يـــحـــمـــلـــون هـــويـــات مـــزورة 
ــاذا يــتـــمــكن والــســـؤال هــنـــا 
احلشد الـشعبي من الدخول وال
تــتـمـكن قــطـعـاتــكم من الـدخـول
والــــدلــــيـل انــــكم طــــلـــــبــــتم من
ــعـتـصــمـ ان يـتــعـاونـوا في ا
اذا يتمكن هذا اجملال معكم  و
احلــشــد الـشــعــبي من الــدخـول
دن وال وهم كما سمعنا خارج ا
ينبغي للحشد او لغيره التدخل
ضـمن قاطع مـسؤولـيتـكم وأكيد
انـكم لم تـنـسـوا سـيـادة الـفريق
مـا درسنـاه في كلـية االركان عن
اهـــمــــيـــة تـــخـــصـــيص قـــواطع
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اربيل

ــســـؤولــيــة وربط الــنــهــايــات ا
السائبة في وصايا التنسيق ..
النقطة االخرى هي انه ال توجد
ارض حـــــــرام بــــــ قــــــواتـــــــكم
ــعــتــصــمــ (اجلــيش) وبـــ ا
ـسـافـة هي بـحدود  100الى فـا
 200مـــتـــر وهــــذا مـــا يـــســـمح
ستوى بحصول تنسيق عالي ا
خـصوصا وانـكم حماة لـهم كما
كن ان حتمي تقولـون.. فكيف 
شـخــصـا او مــجـمــوعـة دون ان
تـــنــسق مــعـه/ مــعــهم ودون ان
تكـون هنـاك ثـقة كـان ينـبغي ان
تــكـون قــد تـعــززت واقـعــيـا بـ
الـطــرفـ ?? وال اريـد ان اصـدق
هـنــا ان قــواتـكـم قـد انــســحـبت
حلـظـة الـهـجـوم  ألنـها ال حتـمل
السالح ألن ذلك يذكرني بسائق
(شـفل) مـدني في بـدايـة احلـرب
االيـرانـيـة الـعـراقـيـة وكـنت آمـر
سريـة وكان يـنـبغي له ان يـكمل
ــدرعـــات قــبل حــفـــر مــواضـع ا
الضياء االول وكان هناك قصف
مــدفـعي مـعــاد فـرفض ان يـكـمل
وعــنــدمــا اســتـفــســرت مــنه عن
الـــســبب قــال لـي (( انت عــنــدك
روح وآني روح لـيش انت كـاعد
ـلـجأ وآني اتـعـرض للـقصف با
وأنـت ال?)) فـــــاضــــــطـــــررت الى
مـــرافــقــتـه اثــنــاء احلـــفــر ...في
الـوقت نـفـسه نـسـأل عن الـغـاية

مـن وجــــود قــــواتــــكـم ان كــــانت
ســــتـــنـــســــحب عـــنــــد حـــصـــول

التهديد??
يتـذكـر سيـادتـكم فصـائل االنذار
ـدرع والــتي كــانت في الــلــواء ا
الـعـاشر وبـعض االلويـة األخرى
والذي كـان يتـبـدل يومـيا فـيأتي
الـفصيـل بكامل جتـهيزاته لـينام
في قـــاعــة بـــنـــيت له فـي مــوقف
ــدرعــات / الـــدبــابــات  وكــان ا
النوم مـسموح بـالقيـافة الكـاملة
مع الــــسالح وجنـــري عــــلــــيـــهم
ــمـــارســات بـــشــكـل يــومي كي ا
ـــســتــغــرق نــتــأكـــد ان الــوقت ا
درعة لـقيـامهم وصـعودهم فـي ا
وتشغـيلها ال يتـجاوز دقيقت ..
ألم يـكن لـديك فصـيل مشـاة قرب
كل مـدخل ينطـلق بدقيـقة واحدة
ألن العجالت هي همرات ويصل
الى اجملـرمـ بخـمس دقـائق او
عــــشــــر او عــــشــــرين فـي اســـوأ

االحوال.
WOLKÝ …—uŁ

الـــكالم يـــطـــول اخـي الـــكــر ..
ـرات الــقـادمـة وفـقــكم الـلـه في ا
فـهـذه الـثـورة الـسـلـمـيـة ثـورتـنا
ــا بــقــيت سـلــمــيـة جــمـيــعــا طـا
ـطالبهـا الواضحة واالستـجابة 
شـروعة هـو السـبيل الـوحيد وا
فـــالـــعـــنف ال يـــولـــد اال الــعـــنف

واخلراب والدمار .

ببساطة تمكنتم من ان جتمعوا
ـعــلـومــات عـني  وبــبـســاطـة ا
ايــضـا عــرفـتم انـي ال يـجـوز ان
اسـكن بـالـقـرب من احـد اطراف
ليـئة بـاتباع ـقدسـة ا نـطقة ا ا
الفرس واالمريكان واخلليجي
واالتــراك والـصــهـايــنـة  ومن ال
يــتـبـع ألحـدى هــذه اجلـهـات او
اكـــثـــر فــــحق الـــرد مــــكـــفـــول 
ـكنني ان اتـكفل بـالدفاع عن و
نــفـسي بـســؤال واحـد حلـضـرة
دعي الـقاضي وهو ان اطـالب ا
ــا انه ال يــنــتـمي ألي مـن تـلك
اجلــهــات فــمن الــذي جـاء به ??
ــــذهب والــــعــــرق جــــاء بــــهـم ا
ذهب واجلـهة الـتي تـدعم ذلك ا
او الــعـرق  والـسالح طــبـعـا له


