اراء

االحد 2015 / 9/ 6

العدد 2429 :

يارئيس الوزراء  :إصالحاتك لم تنفع ثورة الجياع الى اآلن

شيء للكالم
اوقفوا قتل الشباب
ابنتكم واختكم
ابتسام ابراهيم

ً
دائما ألوم االصدقاء حين
يقررون النأي بانفس���هم
عن النظام العشائري ،أو
ينسلخون منه تماماً ُ
,كنت
ألومهم ،ألن العشيرة سن ٌد
وظه��� ٌر ُ
يكفل ل���ك األمن
واألم���ان ،كم���ا وصفها
اإلمام علي ع »:عشيرتك
جناحك الذي به تطير» .اليوم وبعد سماع
قصص ذوي االبرياء ،ممن طالت أحبتهم
ُ
نزاع بين اثنين ال
يد الث���أرِ ،
عرف إن أي ٍ
لاّ
يستطيعان اثبات شجاعتهما إ باألسلحة،
سوف يكون ضحيته خيرة شباب العشيرة
بمجتمع
من مدنيين ومثقفين ،ممن حلموا
ٍ
أفضل وج ّدوا بالس���عي إليج���اده ،حوادث
ُ
يفترض
نظام
جعلتني اص���اب بالخيبة من ٍ
به حف���ظ الم���ال والرج���ال واألعراض،
فالكثير من ش���بابنا الواعي ُقتِل غدراً في
حرب ال ناق���ة له فيه���ا وال جمل ،وترك
ٍ
ً
أطفاال ،ال يفقهون م���ن حكم الثأر
خلف��� ُه
شيئاً ،اليسعني الخوض في تفاصيل الثأر،
ُ
فلست شيخاً او رئيس فخذ ،لكنني أعرف
مس���ألة الثأر في مصر عن���د الصعايدة،
حي���ن يتتبعون القاتل س���نوات ع ّدة حتى

يظف���روا به ،وإن لم يج���دوه يقتلون احد
أوالده ,لكنه���م -الصعاي���دة -ال يتع���دون
ال���ى عمه أو قريبه من الدرجة الس���ابعة
عش���ر ،كما يحدث عندنا في العراق,وهذا
يع��� ُد مخالفة لقول نبين���ا األكرم «ص» :
ّ
(بش���ر القاتل بالقتل ولو بع���د حين) أي
القاتل نفسه وليس أبن العشيرة ،لذا ومن
منطلق إس�ل�امي وأخالقي وألني أبنة هذه
األعراف والتقاليد ،وجهت ندائي الى ابائي
وإخوتي ممن يضطلعون بمهام العش���يرة
الشاقة ،أن ال تقتلوا بريئاً وال تتسببوا بيتم
تروعوا النس���وة اآلمنات بحرق
طفل ,ال ّ
بيوتهن,ف���اذا كانت الش���جاعة والرجولة
هي حمل الس�ل�اح ،فارجو أن تعلموا إني
ُ
تعلمت استخدام السالح من والدي
كامرأة
ّ
س���ن الخامسة عش���ر( ..يعني مو فد
في
ش���ي تعرف ترم���ي طلق���ات!!) ال تقتلوا
ش���اباً ُ
يقف على باب بيت���ه ولم يودع أمه
ُ
ش���اب جعلته األعراف عرضة
أو طفلته,
ٌ
لرصاصكم وإلاّ س���ترون الكثير من خيرة
ّ
ويفضلوا
شبابكم ينسلخون من العشيرة،
البقاء مس���تقلين ،ألن االبرياء ال يسببون
ً
مش���اكال ،وبقائهم بينك���م يعرض حياتهم
وحياة أطفالهم للخطر.

التظاهرات احلقيقية غطاء
مطالب ال مترير مأرب
عبد الخالق الفالح

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

منذ تحول النظام السياسي في العراق
عام  ،2003والمشاريع الدولية التي
ُجهزت ض ّد العراق ،قائمة متواصلة من
المؤامرات التي تحاك لتقسيم العراق،
لسياس���ي
((أخره���ا مؤتمرالدوح���ة
ِ
ّ
الفتن���ة وعمالء الطائفي���ة)) ،والغاية
من مش���اركة بعض الساسة العراقيين
في المؤتم���ر ،مبايع���ة تنظيم داعش
اإلرهاب���ي ،ومن بين المش���اركين في
المؤتمر،معارضين عراقيين وقيادات
( أربعيّة -المذاهب األربع اإلسالمية)
مناهضة للعملية السياسية ،بينهم نائب
رئي���س الجمهورية الس���ابق ،طارق
الهاشمي ،المحكوم باإلعدام ،التهامه
وفق المادة  4إرهاب  ،ووزير المالية
الس���ابق رافع العيس���اوي ،المطلوب
للقض���اء بتهم إرهاب ايضاً ،وبمباركة
الدكت���ور س���ليم الجب���وري ،رئي���س
مجل���س النواب الحالي ،وسياس���يون
وبدعم قطري
في العملية السياس���ية،
ٍ
بمبلغ  200ملي���ون دوالر ،ملخصها
نهب ث���روات العراق وتخريبه وتدمير
ُفرق
مؤسساته ،وإشغال ش���عبه بما ي ّ
اجماعه ويس���تفرد بمكوناته ،إغراءاً
أو ارتهاناً ،ووضع األزمات واالختالل
ً
منهج���اً ونفوذاً
متواص�ل�ا ،كذلك فأن
التصريحات الواضح���ة دون رتوش،
بالتهديد بتقس���يمه وتفتيته مباش���رة
،أخ���ذت تتوال���ى م���ن المس���ؤولين
الغربيي���ن ،وعل���ى رأس���هم الواليات
المتحدة االمريكية في ظل االنس���حاب
خال
االجباري ،والتي لم تترك العراق ٍ
من ذيولها والتابعي���ن ،أو المرتبطين
بهم رغم االتفاق.المش���هد الحالي في
المقاب���ل ،والقائم في الع���راق ،يُظهر
واقع تط���ور الوعي الش���عبي وقوة
اإلرادة الوطني���ة في رس���م مس���تقبل
الوطن ،وبن���اء الدول���ة المدنية التي
تؤسس لدولة المواطنة وحفظ القانون
والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان،
م���ع مراع���اة التح���والت وأزمانها،
والتظاهرات التي يشهدها العراق في
معظ���م محافظاته مؤخ���راً ،هي ثورة
العراقيين ،وقد تك���ون نموذجاً لبلدان
ش���عوب المنطق���ة كما نش���اهدها في
وسجلت ثقافة فريدة تحتاج الى
لبنان،
ّ
األهتم���ام و التنمية و التعريف بها ،و
نحن نش���هد تكاتفاً بي���ن المتظاهرين
أنفسهم ومن قبل قوات األمن بصورة
عامة ،إضافة إلى الخطاب العقالني و
المطالبات الموضوعية و النقد ّ
البناء،
و هو األمر الذي يعكس مقدار الوعي
لدى المواطن ،وض ّد كل ما هو فاش���ل
وإصالح المسيرة  ،ولكنها ليست ض ّد
النظام السياسي العراقي و ٌ
حق طبيعي
كفله الدستور للمطالبة بالحقوق ،بعد
الفس���اد الذي اصبح ممارساً ،وينهش
جميع مفاصل الدولة ،ولكن اس���تغالل
هذه الظاهرة من أجل عمليات التسقيط
بين الق���وى السياس���ية تع��� ُد خطوة
خطيرة ج��� ّدًا ،وتهدد كي���ان الدولة ,
وخاصة اذا ما مورست بدون أي قيود
أو ضوابط إعالمية أو سياسية أو على
أس���اس مهني ،أو أخالقي ،لهذا يجب
ٍ
تقديم مصلحة الوطن والمواطنة على
ما س���واها من مصال���ح ،كونه المالذ
األول واألخي���ر لكل سياس���ي مخلص
 ,واالحتكام الحقيقي للدس���تور ،كونه
اتفاق مشبوه
الحصن اآلمن على أي
ٍ
أو مس���اومة غير قانوني���ة ،واالبتعاد
عن التصريحات اإلعالمية المتش���نجة
،والتي وسعت رقعة الخالف ،وولّدت
أفعال ش���عبية س���لبية على كل
ردود
ٍ
أطراف العملية السياسية ،واإلصالحات
تعني العم���ل لبناء
مؤسس���ات الدولة
أس���اس
عل���ى
الكف���اءة والنزاهة
 ،محاربة الفس���اد
 ،وم��� ّد جس���ور
الثق���ة بي���ن جميع
مكون���ات الوطن ،
ألن الجمي���ع ركب

س���فينة الع���راق  ،فإذا م���ا تعرضت
لله���زات فالجميع مهدد بالس���قوط ال
محال���ة ،تظاهرات االحتج���اج القائمة
اآلن ،عمّت أغل���ب المدن والتجمعات
السكانية ،ورفعت مطالبها األساسية،
بعد أن بلغت ممارس���ات الفساد حدوداً
ال يمكن الس���كوت عليها ،وهي جزء
من عملي���ة التخريب التي بُنيت عليها
العملية السياسية الحالية على أساس
المحاصص���ة وخلوها م���ن الكفاءة ،
وكذلك تكريس الطائفية وبعض الكتل
الت���ي ّ
وف���رت بيئة لداع���ش وغيره،
لتمزيق النس���يج االجتماعي والترابط
الدين���ي والقوم���ي والتاريخ���ي التي
قاومت كل المحاوالت السابقة للتفرقة،
والعوام���ل الخارجية الت���ي تتواصل
م���ع العام���ل اآلخر بتفش���ي اإلرهاب
وعصاباته وانتشاره ،إلضعاف طاقات
الش���عب وتبذير خيراته االستراتيجية
وتهدي���م بنيته التحتية كما نش���اهدها
ّ
ومه���دت أرض الرافدي���ن
الي���وم،
الحت�ل�ال آخر ،وبأس���ماء
وجيرانه���ا
ٍ
أخرها ما يس���مى إعالمياً
جدي���دة و ِ
بداع���ش ،وتس���هيل أعمال���ه وتوفير
ظروف���ه ،وتجهيز معدات���ه اإلعالمية
والعملي���ة ،ذاتياً وعبر تخادم واس���ع
م���ن دول المنطق���ة العميل���ة .لم تكن
هذه االحتجاجات األولى ،فقد س���بقتها
أخ���وات لها كان���ت قليل���ة ،وقصيرة
األجل وس���ريعة االنتهاء ،إال اننا في
ِّ
ظ���ل الح���راك المدني الذي نش���اهد ُه
اآلن في الش���ارع العراقي ،فأنها أكثر
ثمان س���نوات منصرمة،
تنظيماً خالل ِ
وقد شهدت نسبة كبيرة من محافظات
نوع
الع���راق خ���روج تظاهرات م���ن ٍ
اس���تثنائي غير معهود بهذه الصورة
س���ابقاً ،وبات واضحاً إن هذا الحراك
أعاد جزءاً من ثقة أفتقدها العراقيون
جراء حاالت االحباط واليأس المتكررة
ّ
م���ن الحكومات المتعاقب���ة ووعودها
الفارغة ،وتراف���ق أمني مضطرب لم
ً
فضال عن استشراء
يس���بق له مثيل،
الفس���اد الذي أحال خزينة الدولة الى
خواء ،وتس���يب ملحوظ لم يش���هد ل ُه
العراق قب���ل وطيلة تاريخ���ه ،ورغم
إن أغلبه���ا رفعت ش���عارات واضحة،
مطلبية ،وإرهاص���ات تنادي بضرورة
التغيير وإعادة البناء ،وليس التخريب
أو لتعبي���د الطري���ق ام���ام داع���ش
ومنظومته السياس���ية التي تقف على
رأس اله���رم وأصناف���ه ،كما نرى في
بعض المؤسس���ات  ،إلاّ أنها ظلت في
حدودها وفي مواجهات محدودة ض ّدها
أو معها ،ولم يُستثمر تنبيهها لإلصالح
او التوج���ه له ،وفي كل األحوال كانت
أش���به بالتمرين���ات األول���ى ،وال بد
م���ن االس���تفادة منه���ا ،والتطور في
استخدامها وسيلة للتعبير عن المطالب
بشكل
الشعبية ،وطاقة للصبر والتحمل
ٍ
صحيح ،بعيداً عن التخريب  ،كما علينا
االنتب���اه إن هنالك م���ن يتربص بهذه
التظاهرات ،للحصول على امتيازاتها
و نتائجها  ،ألنها بدأت من خالل دوافع
اقتصادية و خدمي���ة خاصة بالمواطن
بالدرجة األول���ى ،و هذا ال يعني بأنها
بدوافع سياسية أساساًّ ،
إنما معالجة ما
هم عليه من ش���ظف العيش والمعاناة
ألسباب منها،
من الحرمان والتهميش
ٍ
الفئوي���ة والحزبية ،وع���دم االلتصاق
به���ذا الفري���ق الناف���ذ أو ذاك ،ومنع
التدخالت السياسية المغرضة من أيّة
ّ
الشك سوف تعطي نجاحاً
جهة كانت،
 ،و تقوية العزم لالس���تمرار المعتمدة
على اإلرادة  ،و االعتماد على القيادة
الذاتية النابعة م���ن خضم احداث هذه
المرحل���ة ،و ليس مم���ن تملصوا من
الواجب���ات التي القي���ت على عاتقهم،
وهم دون حراك و االستفادة من العقول
الوطني���ة النقية الخالية من ترس���بات
األف���كار و العقائ���د و األيديولوجيات
البالية الت���ي ُفرضت على أهل العراق
من قبل نظام البعث واحزاب الس���اعة
في المرحلة السابقة.
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مافائدة ه���ذه اإلصالحات
ال���وزراء..
يارئي���س
المطل���وب اآلن أن نبدأ من
المواضي���ع الت���ي لها أثر
ملح لجميع العراقيين،وهي
تحقي���ق العم���ل ،وتحقيق
الس���كن بالدرج���ة األولى،
وه���ذا عي���ن اإلص�ل�اح
،لتحقي���ق كرامة وعيش
المواطن العراقي ،وتحقيق
الضم���ان االجتماع���ي
والضمان الصحي للش���عب
العراقي اآلن
المواط���ن العراق���ي جائع

يارئي���س ال���وزراء ،ال
يحت���اج ش���عارات فارغة،
ويحتاج
يحت���اج غ���ذاءاً،
ُ
ُ
مستشفيات لعالج المرضى
ويحتاج بيت
والمصابي���ن،
ُ
س���كن يس���ت ُر عائلت ُه فيه،
ويحتاج
مث���ل بقية ال���دول
ُ
ويحتاج
ش���وارعاً مبلطة،
ُ
رف���ع النفايات م���ن المدن
وتبلي���ط األزقة،الحكوم���ة
العراقية ،تعني خيمة على
العراقيي���ن والذين هم اآلن
وبال تمييز  -ثالثة أرباعهم
اآلن جائع ،وأنا ش���اهدت

هؤالء الجياع من الش���باب
ف���ي المظاه���رات ،تطالب
ً
عمال
الحكومة ب���أن توفر
للعاطلين عن العمل ،قس��� ٌم
منه���م اصحاب ش���هادات
جامعية ،وقس ٌم بال شهادات،
واكثر م���ن نصف المجتمع
جائع ..من المس���ؤول عن
رعايته���م ؟ ه���ذه الفقرة
مهم���ة اآلن يارئي���س
ال���وزراء قبل كل ش���يء،
والفق���رة الثانية والملحة
يطال���ب المواطن
والت���ي
ُ
العراقي بها ،الس���كن وهو

ّ
ح���ق م���ن حقوق���ه على
الحكومة بأن توفر الس���كن
الالئق للمواط���ن العراقي
بما ه���و أكثر م���ن مجرد
أربعة جدران وسقف ،وهو
ّ
حق كل امرأة ورجل وشاب
وطفل ف���ي الحصول على
بيت آمن يؤويه ،ومجتمع
محلي ينتمي إليه ،ويعيش
في وطنه بس���لم وكرامة،
والمطالبي���ن األكثري���ة
بالمظاه���رات يحتاج���ون
قط���ع أراضي في مس���قط
الرأس أو بيوت سكن بدل

العش���وائيات ،أو تملي���ك
العش���وائيات ،وإعط���اء
مبل���غ م���ن الم���ال لبنائه
حس���ب المخطط السكني،
فلماذا ه���ذا البخل يارئيس
ال���وزراءّ ..
إن ارض اهلل
واسعة !! المالكي لم يق ّدم
ش���يئاً الى فقراء العراق،
فرج���اءاً التس���تمرعلى
نه���ج المالكيّ ،
ألنُه ارتكب
س���لبيات واخط���اء كثيرة
وفشل.
اهلل يرحمك ياعب���د الكريم
قاس���م ،أنت الوحي���د أبو

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

الح ّكام التى
الفقراء ،إمّ���ا ُ
جائ���ت م���ن بع���دك ،فهم
تحكمه���م العق���دة الطائفية
 ،والقس���م اآلخر لصوص
لمصالحه���م ولمصال���ح
اقربائه���م وأحزابهم ،وإمّا
هذه الملف���ات التي تفتحها
اآلن ،فس���ر على بركة اهلل
يارئيس ال���وزراء ،بالرغم
م���ن أنها لم ُتلب���ي طلبات
المتظاهري���ن الجياع اآلن،
ّ
وقت من
وإنم���ا
ُ
تحتاج الى ٍ
الزمن ،وأهم هذه الملفات
هي مايلي :

 .ملف الفس���اد ،وتش���ير
أصابع االتهام الى حكومة
المالكي المزدوجة -
 - .ملف الصناعة الفاشلة
طيلة عشر سنوات
 .ملف العق���ود الوهمية
في أغلب الوزارات السابقة
 مل���ف الفضائي���ن م���نالجيش والش���رطة من قبل
الضب���اط الفاس���دين ولحد
اآلن مستمر الفساد.
مل���ف ش���راء المناص���ب
بالجي���ش والش���رطة ،

إصالحات العبادي ..النفخ في قربة مثقوبة
هبّت الجموع الغفيرة  ،متمثلة
بالتظاه���رات االحتجاجي���ة
التي ملئت الس���احات والمدن
العراقي���ة ،طوفانات بش���رية
هائج���ة بالغلي���ان الش���عبي
العارم  ,بعد تراكم المش���اكل
واألزم���ات ،دون بوادر أفق
للمعالجة والحل ،وبعد انزالق
الع���راق الى الخطر الجس���يم
من غزوات س���رطان الفساد
المال���ي واإلداري  ,وإضعاف
قوة العراق وإفق���اره بالفقر
الشديد ..من عمليات السرقة
واللصوصي���ة م���ن االحزاب
اإلس�ل�امية الفاس���دة الت���ي
تربعت على السلطة والمال،
وغابت ع���ن رؤيتها ونهجها
كلم���ة اإلص�ل�اح والنزاه���ة
والمس���ؤولية ،فقد تزاحمت

المعض�ل�ات العويص���ة ,
وخاصة الكهرباء والقضاء ,
بش���كل
فترهل أزمة الكهرباء
ٍ
مره���ق ،خاصة في الس���نة
األخيرة  ,واصبحت المشكلة
األول���ى في الع���راق  ,والتي
ّ
وتحل بالمس���ؤولية
لم تعالج
والمنطق الس���ليم الحريص،
ومثلها مش���كلة القضاء الذي
نخر ُه الفس���اد ،وفقد مقومات
العدل والمسؤولية في تطبيق
القانون  ,لذلك شذ عن قاعدة
النزاهة واالستقاللية والهيبة
ً
والمكانة ،وص���ار تابعاً
ذليال
لمش���يئة ورغبة الفاس���دين،
يح ّركون���ه وف���ق مصالحهم
األنانية  ,المشبعة باالستحواذ
على زمام الس���لطة والسحت
الحرام ،فقلب���وا ميزان العدل

لصالحهم ،بأن يكون لس���ان
حال الباطل والفساد.
لقد استجاب رئيس الوزراء
لمطال���ب الح���راك الش���عبي
 ,ووع���د وتعه���د بتنفي���ذ
اإلصالح���ات الالزم���ة التي
س���تنقل العراق نقلة نوعية،
وتم��� ّزق صفح���ة الماض���ي
البغي���ض  ,وخاص���ة الحكم
أعوام من
الكارث���ي لثماني���ة
ٍ
تس���لط المالك���ي ،ولكن رغم
م���رور أكث���ر من ش���هر من
تواجد التظاهرات االحتجاجية
الجماهيري���ة في الش���وارع
والس���احات ،ظل���ت الوعود
حب���راً عل���ى ورق دون أن
ُتنفذ  ,ولم يتجاس���ر العبادي
بالشجاعة المطلوبة  ,ويوفي
بتعهداته ويبدأ مرحلة تطبيق

بش���كل ج ّدي ,
اإلصالح���ات
ٍ
وخاص���ة مش���كلة الكهرباء
والقض���اء ،وتقلي���م أظاف���ر
الفاسدين بالمحاسبة والعقاب
 ,س���وى تنفي���ذ إصالح���ات
هامش���ية وفوقية  ,ل���م تغيّر
شيئاً  ,مثل إقالة نواب رئيس
الجمهوري���ة ون���واب رئيس
مجلس الوزراء ،إمّا المشاكل
والمعض�ل�ات ،فظلت تنهش
وتره���ق المواط���ن بالمعاناة
المرهق���ة والمتعب���ة يومياً ,
وزاد الطين بلة ،المس���رحية
الكوميدية في جلسة البرلمان
 اس���تجواب وزير الكهرباء ,واالقتن���اع باألجوب���ة،
والتصوي���ت بالثق���ة لصالح
بقائه ف���ي المنص���ب  ,رغم
إن وزي���ر الكهرب���اء  ,تحوم

حوله جملة من تهم الفس���اد
المال���ي واإلداري بالوثائ���ق
والمستمس���كات الدامغة التي
تدينه بخرق وتجاوز القانون
والمس���ؤولية ،والتي عمّقت
مش���كلة الكهرباء الى االسوأ
 ,خالل تس���لمه مقاليد وزارة
الكهرب���اء ّ ,
وإن التصوي���ت
لصال���ح وزي���ر الكهرب���اء
بالثقة ُ ,
تمثل قمة االس���تهتار
واالس���تخفاف واالحتق���ار
واالس���تهزاء ،بالتظاه���رات
الشعبية العارمة  ,وهذا يؤكد
بشكل اليقبل الطعن والشك ,
ٍ
بأن الكتل السياسية المشاركة
ف���ي البرلم���ان والحكومة ,
توح���دت في جبه���ة موحدة
ضد الش���عب  ,فه���م يقفون
صلبة ض ّد الغليان
في جبه���ة ُ

انتش���رت ه���ذه األي���ام،
تحذي���رات م���ن قب���ل بعض
المغرضي���ن المأجوري���ن أو
المغفلي���ن ،تدعو زوار مرقد
أمير المؤمنين (ع) الى أخذ
الحيطة والح���ذر من وضع
هواتفهم النقالة وأش���يائهم
القيّمة في الخزنة الزجاجية،

ّ
المطه���ر،
خ���ارج الح���رم
ّ
محذري���ن م���ن ان بع���ض
الس���رّاق ،قاموا بعمل نسخة
ُ
من أغل���ب تل���ك المفاتيح،
ليقوم���وا بس���رقة محتويات
الخزنة الزجاجية!
ه���ذا التحذي���ر كاذب جملة
ً
وتفصيال لع ّدة أسباب ،منها:

يُلق���ي كثي��� ٌر من اآلب���اء دور
األبوة الفكرية والروحية خلف
ظهوره���م ،ويتركونه لخارج
المنزل ،س���واء المدرس���ة أو
األصدق���اء ! وف���ي النهاي���ة
س���يحصد اآلب���اء م���ا زرعت ُه
أي���دي المعلمي���ن واألصحاب
غرس ف���ي نفوس أبنائهم
من
ٍ
دور لآلباء في
 ..م���ن غي���ر ٍ
تحديد هوي���ة ونوعية معلّمي
أبنائه���م ،ومن جه���ة أخرى ،

ُح ِرم بعضهم من األب اللحمي
في صغره ،وتـلـقائياً ُ ُح ِرم من
حنان���ه  ،ويعتبر وج���ود أباه
بركة في المنزل  ،حتى لو كان
صامتاً قابعاً في غرفة ظلماء،
والبعضُ ُح ِرم من حنان أبيه مع
وج���وده في حياته ،وإن عدمه
كوج���وده !  ،متمني���اً لو يُلغى
دور أبي���ه من دائرة أس���رته،
والبعض يرى إن والده عرقلة
ف���ي حياته ّ ،
وإنُه الس���بب في

إلى أبي مع التحية ؟

 -١إن مفاتي���ح الخزن���ات
الزجاجية ه���ي مفاتيح ذكية
مبرمجة غير قابلة للنسخ ،و
ُ
بنس���خ
تحتف العتبة العلوية
ٍ
إضافي���ة لجمي���ع الصناديق
 ،وفي ح���ال فقدان المفتاح،
تقوم اإلدارة بفتح الصندوق
بعد فحص وتدقيق جيد ،ومن

ث ّم تق���وم بتبدي���ل القفل الى
قفل جديد ،وإلغاء النس���خة
ٍ
المفقودة.
 -٢تق���وم إدارة العتب���ة
بمراقبة الصناديق جيداً عن
طري���ق كامي���رات المراقبة
والمستشعرات الذكية.
 -٣عيّن���ت اإلدارة موظفين

الشعبي العارم  ,ولن يعيروا
أيّة أهمية لمطالب الشعب في
ّ
حل المشاكل التي يعاني منها
وترهق ُه يومياً  ,ولن يستجيبوا
لصوت العق���ل والتعقل  ,ولم
ينف���ذوا اإلصالح���ات مهم���ا
َ
يب���ق طريق
كان���ت  ,ل���ذا لم
لسماع صوت الشعب المدوي
المطال���ب باإلصالح���ات  ,إلاّ
التوجه الى المنطقة الخضراء
ُ
حي���ث بناية البرلمان العراقي
الشعب صوته.
ُسمع
 ,لي
ُ
إن األف���ق مس���دود تج���اه
طري���ق اإلصالح���ات  ,طالما
الس���يد العبادي يتردد بخوف
وقلق  ,ولم يتجاس���ر بالجرأة
المطلوب���ة ّ ,إنُه مقيّد باصفاد
نظ���ام المحاصصة الطائفية ,
ولم يفعل س���وى تعاطي لعبة

البيت الشعري أعاله هو للشاعر
أب���و الطي���ب المتنب���ي ،والبيت
الصحيح ه���و يا أمة ضحكت من
جهلها األمم ،للش���كوى مما ألت
إليه األمة العربية ،وأنا أقول  :يا
أمة بكت من جهلها األمم ،وذلك
بحسب التصريحات التي صدرت
م���ن ال���دول األوروبي���ة والغير
مس���لمة ،بعدما لجأ إليهم اآلالف
من المهاجرين الغير ش���رعيين
من المس���لمين ،وقال���وا أيضاً :
س���وف يذكر التاريخ هذا الحدث
الذي يدور هذه األيام ،بعدما لجأ

مما أس���همت ف���ي خلق جو
حض���اري حداثوي ،ووفرت
مزيداً من الراحة والس���كينة
لزائ���ري مرقد
واالطمئن���ان
ّ
اإلم���ام عل���ي (ع) وهذا ما
ازع���ج بع���ض المغرضين
ورافضي التطور في العراق،
مما جعلهم يبثون الش���ائعات

كانت األديان بكل أشكالها وتوجهاتها
تمثل أعلى مراح���ل الثورة وأكثرها
تعاطي���اً مع الواقع وجزئياته  ..حين
كانت البش���رية تفتق���د إلى صناعة
األف���كار  ،وتس���ير وف���ق قوال���ب
اجتماعية متوارثة ،تفتقد الى العدالة
والمساواة  ،يكون الفرد فيها جزءاً
م���ن قطي���ع ُتحرّكُه عوام���ل القوة
والنفوذ ،فجائت ه���ذه االديان لتغيّر
بعضاً م���ن رم���وز ه���ذه المعادلة
المغلوط���ة وتصححه���ا ،لتنق���ل
المجتمع���ات ضم���ن قوال���ب فكرية
تكون ّ
جديدة ُ
أقل حرية وأكثر عدالة
للف���رد ،وكقول نابليون بونابرت ( :
الثورة فك���رة وجدت س�ل�احها ) ،
فق���ادت ه���ذه األدي���ان المجتمعات
لقرون طويلة من خالل
اإلنس���انية
ٍ
طبق���ة الثيوق���راط ،اس���تغلت الدين
وجرّدت���ه م���ن فحواه اإلنس���اني ،
وأخرجته عن األهداف الموضوعية
التي وجد من أجلها ،كما حدث إبان
الحك���م األموي والحكم العباس���ي ،
وحكم الكنيسة في القرون الوسطى
 ،فظلم���ت البش���رية بأس���م الدين،
وس���رقت ونهب���ت تحت ش���عارات
مق ّدسة  ،الدين برا ٌء منها ،مما دعا
إلى نش���وء حركات وتوجهات داخل
ه���ذه المجتمع���ات م���ن رح���م هذه
األدي���ان ،تحاول إح���داث صيرورة
جدي���دة ،تمكنه���ا من تجري���د هذه
الطبقة من س���لطتها ،وتحرير الدين
قبل اإلنس���ان منها.تراثنا اإلسالمي
مليء بالش���واهد لثورات اإلصالح
السلمية والمس���لّحة التي أرادت إن
تعيد لإلس�ل�ام ألقه ولإلنسان حقوقه
وكرامت���ه التي أهدرت تحت س���ياط
الظلم والج���ور  ،إمّا في أوروبا فقد
حاول مارتن لوثر من إعادة صياغة
مفاهيم الدين بالثورة على الكهنوت

المغرضة في س���بيل إفشال
ه���ذه الخط���وة المبارك���ة
وكل مش���روع يخدم الوطن
والمواطن.

فوزي صادق  /كاتب وروائي سعودي
fs.holool@gmail.com
فشله في هذه الدنيا  ،والبعض
اآلخر يعتبر أن وجود أباه فقط
لوجوده اللحم���ي ،ويتمنى لو
لم يخل���ق أباه ول���م يوجد هو
بهذا العناء ،إمّا المحظوظون،
وهم ف���ي مكان غبطة الجميع،
ُزقوا بآباء نخبة وقدوة،
فقد ر ِ
تراهم يقلّدون األنبياء حتى في
كالمهم ،يراع���ون أبنائهم من
هفوة اللس���ان وغب���ار األيام،
يقفون كي ال تقع الشمس على

رؤوس أبنائه���م ،يكرّمونه���م
حنان���اً قبل اإلش���باع  ،وتربية
قبل معلّميهم ،يتركونهم أرض
خصب���ة لتلقي عل���وم األخالق
والمعرفة ،ولغرس يانع ي ّ
ُسهل
على المعلم العناية به وتشذيبه.
يه���م ويهتم الش���ارع المقدس
في كيلتا الحالتين الس���ابقتين،
بأولويات إحت���رام األب ،مهما
كانت سلبياته وأخطائ ُه ،ويعتب ُر
عقوق األب من الكِبائر ،وأهم

بوحدة األرض واألصل والعادات
واللغة ،واألمة العربية هي التي
تنتمي اليها كل المجموعات التي
تتخذ من اللغة العربية لغة قومية
ورسمية ،وتعتب ُر التأريخ العربي
والثقاف���ة العربي���ة المش���تركة
أساس���اً لهويته���ا ومرجعيتها،
وأهم مقومات الش���عور العربي
القوم���ي ،ه���و اللغ���ة والثقافة
والتأري���خ والمصير المش���ترك.
أين األمة العربية من هذا ؟ فبعد
انش���اء الجامعة العربية وانشاء
الدول العربي���ة الحديثة ،اصبح

جميع الملوك والرؤوساء عمالء
ألمريكا وإسرائيل ،فعندما أرادوا
أعدام احد الجواس���يس اليهود،
وكان عراق���ي الجنس���ية ،قال :
تريدون إعدام���ي !! وإن جميع
الملوك والرؤوساء العرب عمالء
إلس���رائيل إلاّ الزعيم عبد الكريم
ً
عميال ،وكان هذا
قاس���م ،لم يكن
بعد سنة واحدة من استشهاده..
فلتحيا روح ُه الخالدة ،دعوني بعد
ذلك أخبركم ع���ن قصة قصيرة:
كان يام���ا كان في ه���ذا الزمان،
كان هنال���ك أخ���وة ولديهم أخت

ثورة اإلصالح في العراق
بين المطالب المشروعة وغياب الهوية
ال���ذي ص���ادر الدي���ن لمصالح���ة
الش���خصية ،إلاّ إن حركته صودرت
بع���د أن تبناها المل���وك واألباطرة،
وأصبح���ت ج���زءاً م���ن المنظومة
األخالقي���ة والديني���ة له���م ،فجائت
الث���ورة الثقافية في الق���رن الثامن
عش���ر ،لتنقل البش���رية نقلة غيّرت
مس���ار العالم ،وفتح���ت آفاق جديدة
لرؤية اإلنس���ان لألشياء من حوله،
خالف م���ا كان يتص���ور أو يعتقد ،
كان عص ُر التنوي���ر مرحلة جديدة،
أطلت بها اإلنس���انية على عالم أكثر
عقالنية  ،وأقل انفعاالت دينية زائفة
 ،فظهر أدباء ومفكرين وفالس���فة،
طرح���وا أرائهم بج���رأة ووضوح،
محاولي���ن تغيير واق���ع مجتمعاتهم
الغربي���ة التي كان يس���ودها الجهل
والفق���ر والظلم ،أمث���ال جون لوك
وفولتير وجان جاك روسو وبيكون،
وغيرهم العش���رات الذي���ن أنتجت
محاوالتهم المثمرة هذه ،قفزة ،نقلت
ه���ذه المجتمعات إلى قم���ة الترف
بشكل فعّال في
والرقي  ،وس���اهمت
ٍ
نش���وء مقومات النهوض والتطور
لديه���ا  ،بعدم���ا أصب���ح العقل هو
الفيص���ل ف���ي تقيميها وتفس���يرها
لألش���ياء ،إمّا مجتمعاتن���ا العربية
الحديث���ة  ،فه���ي كانت وم���ا زالت
مجتمع���ات متلقية لي���س لها القدرة
على إنتاج منظومة فكرية تتالئم مع
طبيعتها  ،تمكنه���ا من تجاوز عقدة
الدين والطائفة إلى أفاق أكبر وأعم،
تس���تطيع من خالله���ا التماهي مع
ُ
التط���ور الحض���اري الحاص���ل في
عالمنا المعاصر  ،لذلك ظلت رؤيتها
لجميع األمور نابعة من هذا المنطلق
الضيق  ..في العراق كان العراقيون
يعيش���ون لعقو ٍد طويل���ة تحت نظام
سياس���ي ظال���م اُح���ادي التوج���ه

الوعود التي لن تجد طريقها
الفعلي في التنفي���ذ  ,لذا هيا
الى المنطق���ة الخضراء أيتها
الجموع الغفيرة والطوفانات
البشرية  ,عند ذلك  ,ستتبدل
لهجة البرلم���ان والحكومة ,
عند ذلك يبدأ الخوف ينخر في
صدور الفاسدين  ..أنهم أقزام
امام إرادة الشعب الفوالذية..
إن الش���عب أقوى م���ن أقزام
الفساد ..

محمد جواد ّ
شبر

شي يقف عنده ،عدم إطاعتهم
في معصي���ة اهلل ،قال تعالى :
نس َ
���ان ِب َوالِ َد ْي ِه
“ َو َو َّ
صي َْن���ا الإْ ِ َ
اه َد َ
ُح ْس ًنا َوإِن َج َ
اك لِ ُت ْش ِر َك ِبي
ْس لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم َفلاَ ُت ِطع ُ
ْهمَا
مَا لَي َ
َر ِج ُع ُك��� ْم َفأُ َن ِّب ُئ ُكم ِبمَا ُكن ُت ْم
إِلَ َّي م ْ
َت ْعمَلُ َ
ون “  -سورة العنكبوت،
ُ
وعند العرب ،يرث ُ
اإلبن األكبر
حاجي���ات أبي���ه الخاص���ة بعد
رحيل���ه  ،كالخات���م والحصان
والخنجر والمصحف وكرسيه

و عص���اه التي يت���كأ عليها ،
ولو تأملنا كي���ف يحترم األب
عن���د بعض الملل و الش���عوب
 ،لوقفنا وقف���ة إجالل وتعظيم
لتلك الشعوب  ،وألمرنا أبنائها
بتقليدهم بعاداته���م وتقاليدهم
 ،فف���ي البل���دان العربية ُ يقبّل
كل أبناء األس���رة يد األب أول
النه���ار وآخ���ر النه���ار ،قبل
الخ���روج والدخول ،وال يجوز
عيني األب
النظر والتحليق في
ّ

واحدة ،تجمعهم الرحمة والمودة
والوئام ،وفي أح���د األيام ،دخل
الشيطان بينهم وأعمى بصيرتهم،
وذهبت الرحمة والمودة والوئام
فيم���ا بينه���م ،وفي أح���د األيام
اغتصب���وا أخته���م أمامهم وهم
يتفرجون ،ولم يح ّركوا س���اكناً،
فأنتفض أخوه���م األكبر فقتلوه،
األخت هي فلسطين واألخ األكبر
هو العراق ..نع���م قتلوا العراق
من الوري���د للوريد ،بمفخخاتهم،
بتعصبهم ..بجهلهم ،بدوالراتهم
قتلوا أخوهم األكب���ر ،وبعد ذلك

تقاتل���وا فيما بينهم ،الس���عودية
تقت���ل اليم���ن ،والبقي���ة يقتلون
س���وريا ،وأخته���م المغتصبة لم
يطالبوا ّ
بحقها ،ولم يس���ترجعوا
شرفهم ،بل تركوه بيد إسرائيل،
ألنه���م جميعاً عمالء إس���رائيل،
والعال���م المتق���دم يضحك ويبكي
على هذه األم���ة الجاهلة ،أحياناً
يضحكون على هذه األمة ،ألنهم
يتقاتل���ون فيما بينه���م ،وأحياناً
يبكون ألن ش���عوب تل���ك األمة
نصفهم شهداء ونصفهم جرحى،
ونصفه���م نازحي���ن ونصفه���م

يا أمة ضحكت من جهلها األمم ..يا أمة بكت من جهلها األمم
إلينا المس���لمون وقمنا بإيوائهم،
وكانت مك���ة أقرب اليهم كما لجأ
إلينا المسلمون سابقاً ،عندما قال
لهم الرس���ول محمد ( ص ) “ :
أذهبوا الى الحبشة فأن بها ملكاً
ال يظل ُم عند ُه أحد” ،هكذا يقولون
على أمة نبي الرحمة محمد ( ص
) بعدما تكالب العرب فيما بينهم،
البعض يقت���ل البعض ،والبعض
اآلخر يتفرج على البقية ،فعندما
نأتي الى األم���ة العربية ،ونقوم
بتعريفه���ا :هي مجتم���ع طبيعي
من البشر ،يرتبط بعضها ببعض

ومحاس���بة
السابقين- .
مل���ف أمان���ة بغ���داد التي
اهمل���ت مناط���ق بغ���داد
بمش���اريع وهمية وسرقة
أموال المشاريع- .
 ملف س���يطرة الحكوماتالس���ابقة عل���ى عق���ارات
الدول���ة في بغ���دادن بدون
وجه حق وأهملت الفقراء.

جمعة عبد الله

الخزنات الزجاجية والعمل على إفشال المشروع الحضاري
لحماية الصناديق من العبث
وس���وء التصرف ،وارشاد
الزائرين في كيفية االستفادة
م���ن خدم���ات الخزن���ات
الزجاجية بصورة جيدة.
لقد ّ
وف���رت ه���ذه الخزنات
الوق���ت والجه���د لل���زوار
والموظفين على حد سواء،

ال���وزراء

والتفكير ،تارة ادع���ى العلمانية في
أغلب ِحراكه الفكري والسياس���ي،
ُ
من���ذ ع���ام  ،1963وكان���ت معظم
أبجدياته تدعو ال���ى محاربة الدين،
وإبع���اد المجتمع العراق���ي من كل
مظاه���ره  ،لكن��� ُه بالرغ���م من هذا
االدع���اء ،كان يم���ارس الطائفي���ة
السياس���ية واالجتماعي���ة بصور ٍة
واضح���ة  ،وكانت س���مة اإلقصاء
والتهميش ّ
بحق األغلبية ( الجعفرية
– المذه���ب الجعفري اإلس�ل�امي)
والكورد هي السائدة في تعاطيه مع
إدارة مفاص���ل الحياة ف���ي العراق،
إضاف���ة إل���ى مصادرت���ه للحريات
الدينية والمدنية لإلنسان العراقي ،
فمأل الس���جون والمعتقالت برجاالت
الدي���ن والمف ّكرين وأصحاب الرأي،
وكل من يحاول أن ي ّ
ُش���خص مكامن
الخطأ في هذا النظام الفاش���ي ،وبعد
هزيم���ة هذا النظام في حرب الخليج
الثاني���ة ع���ام  ، 1991وإجهاضه
النتفاض���ة آذار المباركة بالقس���وة
والوحش���ية التي اطلع عليها العالم
بأسره ،عبر المقابر الجماعية التي
حوت مئ���ات اآلالف من األجس���اد
ُ
بدم
الطاهرة
ٍ
لنس���اء وأطفال ،قتلوا ٍ
بارد ..ال لشيء سوى ألنهم ينتمون
إلى طائف���ة أو قومي���ة ،كانت ُ
تمثل
هاجس خ���وف وريبة له���ذا النظام
الذي لبس بعد هذه التجربة المريرة
ف���ي تاريخ الع���راق الحديث ،لباس
الدين والتقوى عبر حملته اإليمانية
التي ادعاها زوراً .بعد التاس���ع من
نيس���ان عام  2003تغي���ر الواقع
السياس���ي واالجتماع���ي العراق���ي
،بص���ورة جذري���ة  ،وتنفس معظم
العراقي���ون الصع���داء بعد خالصهم
من س���طوة هذا النظ���ام ودمويته ،
وبرز على الس���طح العامل الفطري

 ،فهنيئاً لمن يجد أباه كل صباح
ويكحل عينيه برؤيته ،وهنيئاً
ّ
لمن يجد فرص���ة ليخدم أبيه،
وهنيئاً لمن يزور أبيه ،وهنيئاً
لمن يس���تمع ويتحدث ويحاور
أبيه ،فمهما أخطئوا في الحياة
معكم ،فهم السبب في وجودكم
وقراءتكم هذا المقال.

بالل حنويت الركابي

مهاجرين ،ليغرق���وا في عرض
البحر ،وأنا ُ
لست عربياً ..فالعرب
خانوا بلدي ..خانوا العراق ..أنا
عراقي فقط.

احمد عواد الخزاعي
الدين���ي ،نتيج���ة عق���ود الكب���ت
والحرمان السابقة التي عاشها هذا
المجتم���ع  ،فكان م���ن الطبيعي أن
تكون ثقافت���ه الحتمية هي الحاضرة
في بحبوح���ة الحرية الت���ي انتجها
س���قوط ه���ذا النظ���ام  ،بعدما غيّب
فكر مدني علماني
النظام السابق كل ٍ
وطني  ،ومنع نش���وء أي حركة أو
حزب أو توج���ه يخالف ثوابته التي
اُختزلت في شخصية القائد األوحد،
لذلك لم يج���د العراقيون بعد التغيير
غير ما كان مطروحاً على الس���احة
السياس���ية ،ليتبن���وه كممث���ل لهم
لتجربته���م الفتي���ة ف���ي ظ���ل
الديموقراطي���ة الواهية والفوضوية
الت���ي أوجدها االحت�ل�ال األمريكي،
وتص���ور الكثي ُر م���ن العراقيين إن
األحزاب الموجودين على الس���احة
السياس���ية ّ
بكل توجهاتها هي طوق
لمجتمع عان���ى من ويالت
النج���اة
ٍ
الح���روب والظلم والحص���ار ..في
غي���اب واضح ألي ح���زب أو حركة
ٍ
مدنية رصينة ،كان لها القدرة على
اس���تقطاب ولو جزء يسير من هذا
الجمهور ،فتش���كل النظام السياسي
العراق���ي الحدي���ث مش���وه المعالم
والتوجه���ات ،وف���ق رؤى توافقية
قام���ت عل���ى أس���اس المحاصصة
الحزبية والطائفية والقومية ،وتحت
رعاي���ة المحتل األمريكي الذي حمل
في أجندته مخططات خبيثة لمستقبل
العراق ،هي خالف ما كان يدعيه ..
فأنتجت هذه المنظومة الش���اذة بكل
مقاييس السياس���ة الفس���اد اإلداري
والمالي  ،وس���اهم ضعفها وتشتتها
باس���تفحال اإلرهاب  ،وسقوط مدن
كبي���رة ومهمة بي���ده  ،كان كل هذا
يحدث والشعب العراقي يعاني الشلل
والصدمة مما يرى ويش���اهد على

الرغم من نزوله للش���ارع للمطالبة
بحقوقه ألكثر من مرّة  ،إلاّ إن تلك
المحاوالت كان���ت خجولة ومحدودة
تفض إلى نتائج ملموس���ة  ..إذاً
لم ِ
ٍ
ما الذي جعل الشعب العراقي يخرج
بهذه الثورة العارم���ة والمتواصلة
ض��� ّد المنظومة الحاكمة والفس���اد
الذي يعد من أهم معالمها وس���ماتها
؟ إن انخفاض أسعار النفط بالصورة
المخيف���ة الت���ي هو عليه���ا اآلن ،
وفقدان الع���راق لصناعته الوطنية
واندث���ار الزراع���ة في���ه ،بفع���ل
السياس���ات الخاطئ���ة للحكوم���ات
المتعاقب���ة على حكمه بعد س���قوط
الصن���م ،والفس���اد اإلداري والمالي
الذي نخر جس���د الدولة وأفلس���ها ،
وحال���ة الترف للكثير من الساس���ة
العراقيي���ن والغن���ى الفاحش الذي
يتنعمون فيه من أموال العراق ،عبر
امتيازات منحوها لنفس���هم بال وجه
ّ
ح���ق  ،وغياب العدال���ة االجتماعية
ونش���وء طبقة برجوازي���ة من كِبار
موظفي الدولة ،اغتنت على حساب
ّ
الم���ال الع���ام ،والمفارق���ة الغريبة
الحاصل���ة اآلن بين أن���اس يدفعون
دمائه���م الطاه���رة ثمن���اً لمحاربة
اإلره���اب وهم يص���دون بصدورهم
همجيته ووحش���يته ،محررين مدننا
المغتصبة من قبله ،بال حتى رواتب
أو ما يضمن لهم ق���وت عائالتهم ،
وآخرين يتنعم���ون بخيرات العراق،
دون استحقاق أو مسوغ ّ ..
كل هذه
األسباب جعلت الجماهير تفقد األمل
في المس���تقبل  ،وإن ال حل س���وى
التغيير والمطالبة بحقوقها المسلوبة
وإصالح النظام السياس���ي الشاذ ،
ومحاسبة الفاس���دين ..فخرجت في
تظاه���رات كبي���رة ف���ي معظم مدن
العراق في حالة أصبحت شبه يومية

 ..لكن ما هي هوية هذه التظاهرات
؟ وهل تمتل���ك القيادة الموحدة التي
تس���تطيع ان تتفاوض مع الحكومة
لتلبية مطالبها المش���روعة ؟ إن من
يتابع سير هذه االحتجاجات الشعبية
العارمة سوف يالحظ أمرين مهمين
هما  :األول غياب الهوية والصبغة
الواضحة لها ،بي���ن مدنية علمانية
تدعو إلى إقامة دولة مدنية ،وأخرى
ديني���ة إصالحية تعمل ال���ى إحداث
اإلص�ل�اح من داخل رح���م األحزاب
الدينية التي تقود العملية السياسية
اآلن ،واألم���ر الثان���ي ،ه���و غياب
القيادة السياس���ية له���ا التي تم ّكنها
م���ن إيص���ال مطال���ب الجماهي���ر
المنتفضة إلى أصحاب القرار ،وإن
هتاف���ات المتظاهرين تبيّ���ن البون
الشاسع في طريقة التفكير والحراك
بي���ن مكوناته���ا عل���ى الرغ���م من
اجتماعه���م عل���ى رف���ض الفس���اد
والمفس���دين ،وهذه إح���دى عوامل
الضع���ف في هذه التظاه���رات التي
س���تفقدها زخمه���ا وفعاليته���ا في
إحداث اإلص�ل�اح .اآلن الكل يطالب
باإلصالح والتغيير ومحاربة الفساد
ُح ّكام ومحكومين  ،أحزاب سياس���ية
منتفعة من الس���لطة  ،كان األحرى
به���ا بأن تغيّر نفس���ها ً
أوال ،وتلفظ
الفاسدين من رحمها  ،قبل مطالبتها
الحكوم���ة باإلص�ل�اح ،وجماهي���ر
س���حقتها عجلة اإلرهاب والفس���اد
والبطال���ة واألزم���ات السياس���ية
واالقتصادي���ة  ..فم���ن يُغيّ���ُر من ؟
الس���يد العب���ادي ه���و ج���زء م���ن
المنظوم���ة السياس���ية الحاكمة في
الع���راق ،ونت���اج لمحاصصته���ا
وتوافقاته���ا األثني���ة والقومي���ة
والحزبية ،وتخويل المرجعية الدينية
ل���ه بالضرب بي���د من حدي���د على

ّ
ص���ك
الفس���اد والمفس���دين ،كان
الغفران الذي لم يس���تثمره بصورة
جي���دة إلح���داث اإلص�ل�اح ،وتخليد
أس���مه في الذاكرة الجمعية العراقية
كما خلّدت الزعيم عبد الكريم قاس���م
 ،فم���ا زال اداء الحكوم���ة ضعيف���اً
ً
خج���وال في إحداث اإلص�ل�اح الذي
تنش���د ُه الجماهير ،مقارنة مع حجم
التخوي���ل الممن���وح لرئيس���ها من
المرجعية والشعب ،والسيد العبادي
في حديثه األخير لوس���ائل اإلعالم،
ً
تخوي�ل�ا إضافياً كبي���راً من
طل���ب
الش���عب لتغيير الدس���تور والعملية
السياسية برمتها  ..من خالل خروج
تظاه���رات مليونية حاش���دة مطالبة
بذل���ك ،وإن حال���ة التش���تت وعدم
االنس���جام بين المتظاهرين وغياب
الهوي���ة الواضحة للتظاهرات ،قد ال
يم ّكنه���ا م���ن تحقي���ق أهدافه���ا
المنشودة ،مما يتسبب في استنزافها
وإجهاضها ،لذلك عل���ى الجميع أن
يدركوا ّ
بغض النظر عن توجهاتهم ،
بأن العراق على مفترق طرق  ،فإمّا
أن نصن���ع بل���داً آمناً حراً ،يس���وده
الع���دل والمس���اواة ويعي���ش في���ه
اإلنس���ان بكرام���ة ،أو أن يودي بنا
مس���تقبل
الفس���اد واإلره���اب الى
ٍ
مجهول المعال���م والخواتيم ،الخيار
اآلن للجماهي���ر ..لندع مس���مياتنا
الثانوية والجزئي���ة جانباً  ،ونتخلى
ع���ن انتماءاتنا الحزبي���ة والفئوية،
ونجعل والئن���ا لوطننا ولمس���تقبل
أطفالن���ا  ،فجميعن���ا وإن تع���ددت
مش���اربنا ما زلنا نبحر في س���فينة
واحدة  ،وجميعنا نتمنى لها النجاح
بأمن
بالعبور بنا الى الضفة األخرى ٍ
وسالم .

