
 

 !األمل وشراُعنا الزوارق بحطام نتشبث

 

العضاض  كامل. د

 

 :تمهيد 

 والبإس والضٌاع واألزبال الحطام صور سوى ذاكرتً فً تبق لم العزٌزة، بغداد من أٌام منذ عودتً بعد

 إنما أرى، بما أتفاجؤ ال فؤنا وبالتالً عام، كل فً المتكرره زٌاراتً من واحدة وهذه. سواء حد على والرٌاء

 ٌصبح بل األعوام، بمرور ٌتطهر أو ٌتنقى وال ٌتحّسن ال و ٌتعّمر ال الحقة مرة كل فً أراه ما بؤن هً الفجٌعة

 !وإنحطاما وتهشما قبحا أكثر

 الشواهد هذه كل أهمل أن قررط النتٌجة فً ولكنً المشاهد، من الكثٌر ووثقطُت  عدٌدة صورا إلتقططُت  لقد

. كال لبغداد؟ ووصفٌة مٌدانٌة صحفٌة مهمة فً أنا هل الكتابة، هذه من الغرض عن نفسً سؤلط ألنً والوثابق،

 أجل من هو الغرض  المقدمة؟ هذه من الغرض هو ما إذن،. كال طبعا، للناس؟ جدٌدة معلومة سؤضٌف هل

 ونحن هابج، بحر خضم فً الزوارق بحطام نشّبههُت  حطاما، إال ٌعد لم الٌوم عراقنا بان التمهٌدي القول إختزال

نا تبقى لكً لنا، إتخذناه األمل، من شراعٌع  ٌحدونا الحطام، بهذا متشبثٌن إال نبرح ال  شاطا الى شاخصة أنظارُت

 العراق بناء سنعٌد كٌف. والخضوع التراخً تقبل ال صامدة، الخالص أجل من عزابمُتنا ولتبقى للنجاة، ما

  والواقعً؟ والموضوعً العقالنً المدخل هو ما المحطم؟

 مما جنٌنا، ماذا نسؤل أن لنا ٌحق الثامنة، السنة أبواب على نحن وها المرٌر، التجرٌب من سنواط سبع بعد

 تحقق هل الهاوٌة،؟ الى اإلنحدار عن توقفنا هل شاطا؟ أي من إقتربنا هل اإلحتالل؟ بعد لما حكوماتنا أنجزته

 تفتٌط أخطار زالط هل الجدران؟ وبناء العامة، المنافع تدمٌر توقف وهل الغلبان، للمواطن واألمان األمن

 فً نجحنا هل وعرقٌة؟ ودٌنٌة طابفٌة مكوناط الى العراقً الشعب تحوٌل خطر تالشى هل وتقسٌمه؟ العراق

 خطواط لبضع ولو حتى والنهب الفساد تراجع هل واألثنٌة؟ والسٌاسٌة المذهبٌة والتقاسماط المحاصصاط إلغاء

 هل والغاز؟ النفط مقدمتها وفً الطبٌعٌة، وثرواته موارده ٌملك برمته العراقً الشعب أضحى وهل للوراء؟

 أم األرٌاف، وفً الجنوب فً إلطفالنا البقة مدارس توفرط هل بل العراقٌة؟ األسر لمالٌٌن صالح سكن توفر

  !بسٌطا؟ حرفا ولو أطفالهم لتعلٌم بنابها الى األهالً ٌضطر التً هً بالحٌواناط تلٌق ال التً الطٌن مدارس أن

 الطٌن، شوارع بشؤن تقول ماذا بمعٌته، جاءط الذي اإلحتالل ألرث الحاملة المحاصصة حكوماط تقول ماذا

 الفقراء، وإنسحاق األطفال لفزع تقول ماذا العمل، عن العاطلٌن الشباب لمالٌٌن األمل وفقدان اللٌالً، وظالم

ٌّناتنا تقدٌم بمعرض ولسنا كلها؟ والحٌاة والناس بالنفس الثقة وفقدان البسماط، وغٌاب المالٌٌن، وهجراط  ب

 ولكن أحد، إستدعاها إن للحجة، متوفرة فهً المصورة، وثابقنا وال والدولٌة، الرسمٌة والرقمٌة، اإلحصابٌة

 قصورا نزور أن ٌندر إذ الناس، بٌن إال نسٌر فال هناك، أهلنا نزور حٌنما فنحن، الناس، بٌن من ٌؤتً برهاننا

 !الدروس ونتلقى الكوستراط، ونركب الشوارع، فً نبحث بل وموصدة، مترفة حكومٌة بناٌاط أو



 تصبرون؟ ال بالكم ما لنا فٌقول بالمغاالة، ٌتهمنا وقد علٌنا، ٌرد التساإالط هذه على معترض مجٌب ولرب

 منذ العراق وزراء ربٌس المالكً، نوري السٌد بقٌادة ناآل تشكلط قد وطنٌة شراكة أو وحدة حكومة فثمة

 الرجال وعرف التحدٌاط، أغوار وسبر األمان، وحقق الخبراط، أكتسب قد بانه والشك الزمن، من عقد نصف

فحط منها سنة ألن ثالثة، نقول وال) أخرى، سنواط أربع اآلن وأمامه المعرفة، حق حوله من  فً هُتدرط أو سُت

 المعجزاط لٌجترح األخرى فرصتة للرجل نعطً ال فلماذا ،(األخالقٌة النخاسة نقل لم إن المساومة، أسواق

 ٌطلق حٌن منطقٌا، الرد هذا ٌبدو أال ؟!والشفاء والسعادة والنماء بالرخاء محمالط آتٌاط قلٌالط سنواط خالل

 تصف مقاالط من سٌلحقه لما كمقدمة كتبناه فقد المقال، هذا نطٌل ال بؤن رغبتنا ولوال عواهنه؟ على هكذا

 ومتماسكة، وشعبٌة حصٌفة معارضة ٌقود دٌمقراطً تٌار نشإ أهمٌة وألبراز السٌاسٌة، العملٌة مستقبل وتحلل

 أحكام، للضرورة ولكن بندا، بندا معه المتحاصصٌن وبقٌة المالكً عن دفاعا المطروحة اإلدعاءاط هذه لناقشنا

 :اآلتٌة بالفقراط وسنوجز

 : الماضية الخمس للسنوات المالكي سجل. 1

عد هناك. تتكلم أن ٌجب التً هً اإلعالمً، الزعٌق ولٌس األرض، على الحقابق ان  ٌمكن لما مختلفة صُت

 عن الكثٌر قٌل وهنا. موضوعٌة ألسباب مقدمتها، فً ٌؤتً السٌاسً/األمنً الصعٌد ولعل باإلنجازاط، تسمٌتها

 القاعدة، دحر تم قٌادته، تحط حكمها من األولى الخمس السنواط فخالل كً،المال لحكومة محسوسة إنجازاط

. القانون عن الخارجة الصدر ملٌشٌاط ٌسمها ولم ،"القانون عن الخارجة" سّماها، التً الملٌشٌاط وحارب

 تلبالك المسّور داره من مساءا المرء ٌخرج أن ممكنا صار أي الناس، أمن فً التحّسن بعض بالفعل، وحصل،

 بمفاجباط ٌنتكس بقً أم نهاٌته؟ الى اإلنجاز هذا مضى هل ولكن. آخره فً ولٌس المساء أول فً الكونكرٌتٌة

 المسٌحٌٌن األحباء أشقابنا من األبرٌاء ضحٌتها راح التً" النجاة سٌدة" كنٌسة مذبحة وآخرها هابلة، دموٌة

 التزال و. األزل منذ غٌرهم قبل هم عراقهم وهو العراق، أجل من وٌصلون وٌتطهرون ٌتعبدون كانوا الذٌن

 سجون بمثابة وهً الكونكرٌتٌة، الحواجز رفع على الحكومة تجرأ وال مكان، كل فً مبثوثة الموط خالٌا

 المسإول ٌزال وال الحماٌاط، من ثالتٌن نابب لكل زال وال الخصوص، وجه على بغداد فً للعراقٌٌن مناطقٌة

 والتزال. بها الصاخب موكبه مرور عند الشوارع ٌستبٌح مدججا، صغٌرا جٌشا تشبه بحماٌة إال ٌسٌر ال الكبٌر

 بؤي ولكن لألمن، نعم نقول نحن. الدوالراط من الملٌاراط الى ترتفع المتواضع األمنً اإلنجاز هذا تكالٌف

 ستقرار،واإل باألمان النفسً الناس شعور أي الموضوع؟ لب شمل وهل مستدٌم؟ هو فهل مدى؟ أي والى ثمن؟

 لهذه (سرا المدّبر) واإلرهاب اإلرهابً العنف تعالج لبنادق إستبجار مجرد هو أم حقا، منهم واعٌة وبمشاركة

 الشافٌة الموضوعٌة فالمعالجة. ودواعٌها وأسبابها عمقها فً ولٌس العنفٌة الظاهرة سطح على تلك أو الملٌشٌة

 بالبندقٌة تُتعالج لن وهذه الظالمً، والتآمر واإلغتٌال والعنف اإلرهاب وأسباب دوافع تعالج التً تلك هً تماما،

 والجٌش األمن قواط فقط ولٌس كلها، والدولة برمته، الشعب فٌها ٌشترك علٌا بإستراتٌجٌة بل وحدها، المإجرة

 وتؤهٌلٌة وتشغٌلٌة وإنمابٌة إعمارٌة وسٌاساط حلوال اإلستراتٌجٌة هذه توجب كما. والمحتلون والمستؤجرون

 لها تتوفر ال طالما غاببة، وستبقى غاببة، بؤنها األرض، على الحقابق تقول جوانب، وهذه وثقافٌة، وتربوٌة

 كثٌر فً والقٌادي الوظٌفً، المستوٌٌن على للنخاع وفاسد إنقسامً مذهبً تحاصصً نظام تحط القٌام شروط

 قتل فقط لٌس هو اإلرهاب هدف أن قولال ٌمكن شدٌد، وبإٌجاز! اآلن حتى وأُتقرط أُتدٌنط التً الحاالط من

 مواردها وتحوٌل وإستنزافها، وإستنفارها حكومة، أٌة الحكومة، لشلّ  أساسا، إنما، األبرٌاء، حٌاة وإطفاء الناس

 متنفس ٌبقى ال ذلك، وعلى. والمحتملة الفعلٌة عملٌاته لصد والهدر اإلسراف الى اإلعمار ألجل التوظٌف عن

 وتحقٌق كالبناء وعمقا،، شمولٌة أكثر معالجاط الى لتنتبه مصٌدته، فً وواقعة اقةمنس تصبح حكومة، إلٌة



 كحكومة، باقٌة، هً طالما العلمٌة، والمتابعة والتنفٌذ التخطٌط فً الكفاءة بإعتماد والمصالحة، الشعبٌة الوحدة

 واإلٌقاع تجرٌموال السرقة لصالح فٌها البعض قبل من الفوضى وتوظٌف والتناحر التحاصص على قابمة

 ٌزال ال اإلرهاب بؤن نرى الوقابع، هذه ضإ وفً. وهكذا واإلمتٌازاط، والنفوذ المناصب على بالمنافسٌن

 الحكومة، وٌشلّ  شلّ  ألنه ببساطة، منتصر، فهو اإلجرامٌة؛ التدمٌرٌة عملٌاته عدد أنخفض وإن حتى منتصرا،

 !النتٌجةا فً وإنشطارا تفسخا ٌزٌدها وقد عملٌا،

 والبشرٌة، والصحٌة والثقافٌة واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة والتنمٌة اإلعمار صعٌد على المالكً حكومة سجل أما

 التنمٌة خطة وثٌقة وهً البالد، فً علٌا تخطٌطٌة رسمٌة وثٌقة أهم تضمنتها رسمٌة ومإشراط أرقام فهذه

 المسحٌة الدراساط تبٌن حٌث ،2009 لعام األول كانون فً الصادرة ،2014-2010 للسنواط الوطنٌة

 والنساء، الشباب بٌن% 30 الى النسبة هذه وتصل العمل، عن عاطل العاملة القوة من% 15 بؤن والتشخٌصٌة

 الى 2003 عام فً ملٌون، نصف من الحكومة فً المستخدمٌن عدد إرتفع حٌث المقنعة، البطالة عن ناهٌك

 أدى مما اإلجمالً، المحلً للناتج حقٌقٌة إضافة أٌة حقٌقط دونما ،2010 عام فً ونصف، مالٌٌن أربعة

 ما إحتساب بدون وذلك اإلستهالكً، والهدر األستهالك ألغراض الناضبة النفطٌة الموارد إستنزاف الى وٌإدي

 هم شخص، مالٌٌن سبعة من ٌقرب ما اي السكان، من% 23 وأن. المشرعة والفساد النهب دهالٌز الى ٌدخل

 فً العجز وأن أكثر، ال الٌوم فً دوالرٌن أو بدوالر األسرة دخل ٌحدد الذي الخط وهو ،الفقر خط دون

 تعتمد الدخل موارد من% 90 وأن! سكنٌة وحدة ملٌون 3.5 الى تصل العراقٌة األسر إلٌواء المطلوبة المساكن

 من% 50 من بؤقل إال همتسا ال الخام، النفط غٌر من السلعٌة، القطاعاط وإن الخام، النفط من الصادراط على

 مقدار لعرفنا الثابتة، الحقٌقٌة باألسعار الناتج هذا تقدٌراط أخذنا ولو. الجارٌة باألسعار اإلجملً المحلً الناتج

. اإلجمالً المحلً الناتج تحقٌق فً الخام، النفط غٌر من السلعٌة، اإلنتاجٌة القطاعاط مساهمة وضمور تهافط

 وآالف ٌتٌم مالٌٌن وخمسة أرملة ملٌونٌن من أكثر وجود الى الحكومٌة الرسمٌة طالبٌانا تشٌر ذلك، الى أضف

 كلها وهذه%!! 22 الى إرتفغط السكان مجموع  فً األمٌة نسبة وان.  والشحاذٌن والمشردٌن المعّوقٌن

 مناسبة صعبة وموارد تقنٌة ومعارف ومإسساط إستراتٌجٌاط وجود تستوجب هابلة، تنموٌة تحدٌاط

 لإلحتكاراط وبالذاط العالمً، لإلقتصاد بالكامل منكشفا رٌعٌا، إقتصادا الواقع، فً نواجه، ولكننا. هتهالمواج

 إضعافها، ٌراد التً للنفط المصدرة للدول أوبك إحتكار مقابل الخام، النفط شراء سوق على المهٌمنة العالمٌة

 برمٌل ملٌون 12 بمعدل العالمٌة، السوق فً الخام للنفط عارض أو مجهز مجرد الى العراق تحوٌل طرٌق عن

 تحوٌل على القادرة غٌر اي المستلبة، الرٌعٌة حالتة فً بقاءه سٌإمن مما القادمة، العشر السنواط خالل ٌومٌا،

 ٌفعل أن ٌستطٌع لن وهو. النفطٌة غٌر السلعٌة القطاعاط فً حقٌقٌة إستثماراط الى الناضبة الرٌعٌة الفوابض

 ربع لمدة الخام النفط من برمٌل ملٌون 12 تصدٌر تضمن عالمٌة، نفطٌة شركاط مع عقودا وقع طالما ذلك،

 الخام، النفط به ٌباع الذي األمرٌكً وبالدوالر الخام، بالنفط أي عٌنا، الفوابد، مع إستثماراتها تسدٌد مع قرن،

  .العمالط من بغٌره ولٌس

 وإنما العراقً، اإلقتصاد فً اإلستالب حالة فقط لٌس تُتجلً وغٌرها المإشراط لهذه التحلٌلٌة المضامٌن إن

 إقتصادٌة إلدارة مواصفاط المالكً حكومة فً تتوفر فهل! الٌوم ٌواجهها التً الضخمة التحدٌاط حجم تجسد

 الفساد لحاالط أٌضا إنما المشكلة، الحكومة طبٌعة الى فقط لٌس نظرنا ما إذا مواجهتها؟ على قادرة تنموٌة

 عبد القاضً ربٌسها لسان على النزاهة، هٌبة قبل من وبالذاط رسمٌا، عنها ٌُتعلن والتً والنهب، والرشوة

 المنطوي، العام هذا من أول كانون 28 بتؤرٌخ النواب، مجلس فً إستضافته عند وذلك العكٌلً، الرحٌم

 محاكمة تمط وأنه دوالر، الملٌار تجاوزط قد وحده العام هذا فً المالً الفساد قٌمة بؤن أفاد حٌث ،2010



 عن ناهٌك!! وزٌر بدرجة 9و فؤعلى، عام مدٌر بدرجة 709 وأدٌن فقط 165 منهم بُترئ مسإوال، 873

 إدارة تحط ،2008 -2006 األعوام خالل وخصوصا ، السابقة السنواط فً الدوالراط بملٌاراط سرقاط

 من والمشتقاط النفط تهرٌب آخرها ولٌس والبانزٌن، والزٌط الخام النفط تهرٌب سرقاط ومنها المالكً، السٌد

 حكومة ظل فً اإلدعاء، ألحد ٌتسنى فكٌف! ومحمً منظم نطاق وعلى وغٌرها إٌران الى كردستان إقلٌم

ّسحة حكومٌة وأجهزة تحاصصٌة  ً َك  بؤن أٌضا، والفاسدٌن المرتشٌن ومن عملٌا، العاطلٌن، من بجٌوش مُت

 السٌد نواٌا صدقط لو حتى بإقتدار، والتنمٌة اإلعمار إعادة لتحدٌاط ستتصدى األجهزة، وبهذه كهذه، حكومة

 المخططة اإلستثماراط وحجم أخرى، مرة الوطنٌة، التنمٌة خطة أهداف الى ولونظرنا وأعوانه؟ المالكً

 بنٌط التً اإلفتراضاط من فقط لٌس العجب، ألصابنا دوالر، ملٌار186 بمقدار ،2014-2010 للسنواط

 الى الرٌعٌة طبٌعته من اإلقتصاد لتحوٌل المطلوبة، العلٌا التنموٌة اإلستراتٌجٌة لغٌاب بل التقدٌراط، هذه علٌها

 الفوضى حاالط لمواجهة المطلوبة والمإسسٌة الوظٌفٌة واألطر الهٌكلٌاط على التشدٌد عدم والى التنوعٌة،

 أدنى على حتى والوظٌفٌة، بل فحسب السٌاسٌة، لٌس والمحاصصاط، والتسٌب الكفاءة وعدم والفساد

 من الرغم على الوطنٌة، التنمٌة خطة أهداف تحقٌق على ستقدر الجدٌدة المالكً السٌد تشكٌلة فهل. مستوٌاتها

 عامها إنقضى التً الخطة هذه من المتبقٌة المدة خالل اإلستثمارٌة، تقدٌراتها وحجم وإفتراضاتها بناءها هشاشة

 والصالحٌاط المناصب ومحاصصة لتقسٌم الصفقاط، وعقد المساوماط أسواق حومبة فً اآلن األول

 فماذا سنواط، ثالث لدٌنا فبقٌط والمناطقٌة؛ والعرقٌة والطابفٌة والشخصٌة الكتلوٌة والمكاسب واإلمتٌازاط

إختزالها؟  أم أخرى لسنواط الخطة مشارٌع جدولة وإعادة بمراجعة سٌؤمر هل بها؟ المالكً السٌد سٌفعل
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 ومالٌزٌا، الهند فً وحتى المتحدة، والوالٌاط األوربٌة والدول المتحدة كالمملكة المعروفة، الدٌمقراطٌاط فً

 حصلط أي أغلبٌة، حققط التً الكتلة أو الحزب قبل من العامة اإلنتخاباط نتابج ظهور بعد الحكوماط تُتشكل

 أٌضا، المعروف البلد دستور وبموجب. واحد مقعد بفارق ذلك كان ولو حتى البرلمان، فً المقاعد غلبٌةأ على

 مهلة خالل الحكومة لتشكٌل حجمها، كان مهما باألغلبٌة، الفابزة السٌاسٌة الكتلة أو الحزب زعٌم ٌُتستدعى

 حٌث من تلٌه التً الكتلة أو الحزب قابد ٌُتستدعى المهلة، تلك خالل مهمته فً فشل فإن وقصٌرة، محددة زمنٌة

ٌُتكلف بها، فازط التً البرلمانٌة المقاعد عدد  هو فشل وإذا أٌضا، المهلة نفس وضمن الحكومة، بتشكٌل و

 والكتل األحزاب من ٌرغب لمن إبتالفٌة حكومة لتشكٌل تفاهم او خطة أو إتفاق لوضع البرلمان ٌُتستدعى اآلخر،

 الكتل، أو األحزاب بعض سٌختار وبالطبع،. تحوزها التً المقاعد عدد حٌث من المتقدمة غٌر أو المتقدمة

 ألسباب المعارضة، فً والبقاء الحكومة فً المشاركة عدم بها، فاز التً المقاعد عدد عن النظر بغض

 أن ومنها له، تصوط لم التً تلك حتى الجماهٌر حوله فتلتف بناءة، معارضة ٌصبح أن منها موضوعٌة،

 الشعب، خدمة على قادرة ٌراها ال حكومة، فً بالمشاركة له الٌسمح والبرامجً والمنهجً الفكري اإلختالف

 عندما بها، إسوة المسإولٌة سٌتحمل ألنه فٌها، بالمشاركة سٌاسٌا ٌنتحر أن ٌرٌد ال فهو وعلٌه، فعالة، بصورة

  :المالحظاط من عددا نسجل هنا ومن. أدابها فً تفشل

األغلبٌة؛  حجم عن النظر بغض باألغلبٌة، الفابزة الكتلة أو الحزب ٌشكلها المبدأ حٌث من الحكومة، أن   -أ

 حكومة لكل تكون أن وتوجب تعنً الدٌمقراطٌة وإن المعارضة، إمتٌاز أو حق ٌفقد الحكومة فً ٌشارك من  -ب

 إحكام بل حكومة، إنتخاب فقط لٌسط هً الشعب نواب مهمة ألن وذلك اإلعتٌادٌة، الظروف فً معارضة،

 !علٌها الشعب رقابة



 المسإإولٌة مبدأ مع ٌتنافى ذلك ألن الوقط، بنفس أٌضا وتعارضها بالحكومة جهة تشارك أن الٌمكن  -ت

والتضامنٌة؛  الجماعٌة

 مفّصل برنامج حسب بالتوافق البرلمان نواب ٌُتشكلها إبتالفٌة حكومة فهً الوطنٌة، الوحدة حكومة أما  -ث

 ذاط الكتلة أو الحزب أما. بالتضامن البرنامج ذلك تنفٌذ عن مسإولٌن فٌها المشاركون أطرافها فٌصبح ومحدد،

 .المعارضة فً البقاء فستختار المختلف، البرنامج

 من أشهر ثمانٌة من ٌقرب ما مضً بعد الجدٌدة، العراقٌة الحكومة تشكٌل أسلوب نضع أٌن تقدم ما ضوء فً

 لٌخدموه إنتخبهم من على الشعب حق من مسروقة مساوماط مدة كانط وهً) العامة، اإلنتخاباط نتابج ظهور

 إنسانً معنى للدٌمقراطٌة أن علما الدٌمقراطٌة؟ من نوع أي تحط هذا، العراقً المنهج نضع أٌن ؟(فٌها

 !واحد وإقتصادي وإجتماعً وسٌاسً

 أثناء حصل كما جدا، محدودة تؤرٌخٌة حاالط فً معارضة، قٌام بدون وطنٌة، وحدة حكومة تتشكل قد نعم،

 السٌد السادس جورج الملك فكلف بالزوال، مهددا العظمى برٌطانٌة وجود أصبح حٌث الثانٌة، العالمٌة الحرب

 وطنٌة وحدة حكومة لتشكٌل المحافظٌن، لحزب وانتقل األحرار، حزب من باألصل وهو تشرشل، ونستن

 وكان كاسحة، بؤغلبٌة ٌحظى المحافظٌن حزب ٌكن ولم. فٌها واإلنتصار الحرب خوض مسإولٌة تتحمل

 إنضواء بسبب جماهٌرٌا األقوى وهو الثالث، الحزب أما األحرار، حزب هو الحجم حٌث من الثانً الحزب

 ،المحافظٌن وحزب تشرشل قٌادة تحط شاركوا الجمٌع ولكن العمال، حزب هو قٌادته، تحط كلها العمال نقاباط

 تحقٌق وحتى وإخالص، بؤمانة جنب الى جنبا معه وقاتلوا معارضة، بدون وطنٌة، وحدة حكومة تؤلٌف فً

 .وحلفاءها األلمانٌة الفاشٌة على النصر

 تشكٌلها عن أعلن كما وطنٌة، وحدة حكومة من تمخض ما بؤن إلثباط والتدقٌق البحث من الكثٌر الى نحتاج ال

 حصص مقابل تضمرها أو الخالفاط تخفً محاصصة، حكومة إال الواقع فً لٌس هو ،2010/ 21/12 فً

 اإلجتماعاط فً تُتناقش لم فهذه البرامج، حول تكن لم الخالفاط ان بدلٌل الحكومٌة، المناصب فً واسهم

 طولها لفداحة ،"رختر أو غٌنٌز" مقٌاس فً تسجٌلها ٌمكن مدة وهً أشهر، ثمانٌة مدى وعلى الماروثونٌة

 منه اكثر والتمظهر، اإلدعاء من كنوع للتذكٌر، توزع أو تُتذكر البرامج كانط إنما حكومة، لتشكٌل المستغرق

 التً هً وحدها الكرد كتلة ولكن،. الحكومة فً الدخول عدم أو الدخول قبولها على ٌعتمد مبدأٌة، كمطالب

 فً الكردستانً التحالف أصواط الى بحاجة األطراف جمٌع ألن أحد، لها ٌتصدى ولم شروطها، فرضط

 إعطنً،" طرٌقة على تقاسم، موضوع هو إنما مبادئ، موضوع لٌس هو إذن، فالموضوع،. البرلمان

 مثل سٌتبع عما النظر وبغض الوطنٌة، البالد مصالح على وتعطٌنً أعطٌك ما آثار عن النظر بغض ،"فإعطٌك

 بالمناطق ٌسمى، ما ٌخص، بما سواء، قادمة، وصراعاط خالفاط من والتوافقٌة التحاصصٌة الترتٌباط هذه

 الحقا، سٌدوي الذي المحتمل الصراع أو والغاز، كالنفط الطبٌعٌة، الموارد على السٌطرة أو علٌها، المتنازع

 المسإول الوزراء، مجلس لدٌنا جهة فمن. البالد فً العلٌا السٌاساط لتقرٌر متناقضٌن مجلسٌن لوجود كنتٌجة

 بتؤثٌراط المفروضة المحاصصة أو التراضً منهج ولكن ومتابعتها، وتنفٌذها السٌاساط رسم عن دستورٌا

 إختلقط التً هً ،(بمصالحها بل الحقٌقٌة، العراق بحاجاط لها شؤن ال وهذه) وخارجٌة، وقوى محلٌة كتلوٌة

 فازط الذي العراقٌة كتلة لزعٌم إرضاءا وذلك الدستور، لنصوص خالفا العلٌا، السٌاسط لرسم وطنٌا مجلسا

 حالما تفجٌرها، أوان سٌحٌن مخفٌة ألغام ثمة فإن وهكذا،. الماضٌة اإلنتخاباط فً مقعدٌن باغلبٌة قابمته

 الصٌف تجمع الحكومة تشكٌلة ألن موضوعٌة، ألسباب ستتضارب وهً الكتلوٌة، واألهواء المصالح تتضارب



 وإخفابه الخالفاط تراب كنس الى اللجإ عند حتى بانه القادمة األٌام وستُتعلمنا. واحد زابف سقف تحط والشتاء

 فكٌف. التحاصصٌة اإلرضابٌة اإلتفاقاط أسٌرة ستبقى بل فاعلة، تصبح أن ٌمكن ال الحكومة فإن البساط، تحط

 الطموحة، اإلعمارٌة المشارٌع تنفذ أن وحزبه ربٌسها ووطنٌة نٌة حسن بإفتراض المالكً، حكومة ستقدر

 الزمنً المدى ناحٌة من وخصوصا إقتصادٌا، مجدٌة علمٌة فنٌة دراساط حقٌقَة، مدروسة، غٌر مشارٌع وهً)

 العالمٌة، النفط أسعار ومنها عالمٌة، وإقتصادٌة سٌاسٌة عوامل به تتحكم الذي التموٌل ناحٌة ومن للتنفٌذ،

 فً الموضوع لهذا سنعود -وعمٌقة علمٌة إسانٌد على تقوم ال راٌنا، فً هً، الخصوص بهذا فاإلفتراضاط

 الى بحاجة الٌوم والعراق  والمحدداط؟ المآزق هذه كل المالكً حكومة ستعالج كٌف! (الحقا متخصصة دراسة

 وبالذاط والعالمٌة، اإلقلٌمٌة الخارجٌة، والتؤثٌراط والمحاصصاط األهواء بها تتالعب ضعٌفة، ال قوٌة حكومة

 حكومة نفس إنتاج إعادة تم قد بؤنه واضحا ٌبدو ذلك، وعلى!! والكردٌة والتركٌة واإلٌرانٌة األمرٌكٌة منها

 تشكٌل ضرورة الى ٌدعو الرجل وكان بل مّرا، شكاءا نفسه المالكً منها ٌشكو كان التً السابقة المحاصصة

 .بكامله المخرب العراق من ما شًء إعمار إعادة لمصلحة شٌبا ٌنتج أن لٌستطٌع أغلبٌة، حكومة

 الدٌمقراطٌة السٌاسٌة بالعملٌة ومإمنه وعاقلة حصٌفة سٌاسٌة معارضة وجود فً نرى ما أهمٌة تكمن هنا ومن

 فً والتالعب والفساد الضعف ولكشف العراقً، الشعب مصالح عن للدفاع المخلص الوطنً وبالطرح

 أو  المذهب لذلك او الطاثفة لهذه والء أوتقدٌم ألحد، إستثناء بدون العراق، الشعب لكل الثابتة الوطنٌة المصالح

 حاجة الٌوم تقوم. جمٌعهم وللعراقٌٌن الواحد للعراق هو فٌها الوحٌد الوالء ٌكون بل اولتلك، األثنٌة لهذه

 العرقٌة والقومووٌة المذهبٌة/والدٌنٌة الطابفٌة والكتل لألحزاب سٌاسٌا بدٌال تشكل لمعارضة، موضوعٌة

 مما إقتسامها، ٌمكن ومغانما حصصا إال العراق فً ترى ال التً والكتل لألحزاب بدٌال تشكل أي التحاصصٌة،

 !وفنابه لتفتٌته خطٌرا مدخال ٌشكل

 إستعادة تريد تآمرية دموية بدائل وجود مقابل الحقيقي، والديمقراطي النزيه الوطني السياسي البديل. 3
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 فقد الطرٌق، بوصلة البعض ٌفقد قد والكوارث، المحن تراكم بسبب العراقٌٌن، نفوس فً مداه الٌؤس ٌبلغ حٌنما

 ذلك إبان ومستلبا ومُتَهمشا ومُتبت زا مُتهانا كان صحٌح بؤنه السابق، الدٌكتاتوري النظام مع بالمقارنة البعض، ٌرى

 لم هو طالما شحٌح، كان مهما عٌاله، ورزق سالمته ٌؤمن كان األقل، فً ولكنه، الصدامً، اإلستبدادي العهد

 ال حٌث فحسب، المعٌشٌة، حالته تسإ لم الدٌمقراطٌة، ٌدعً نظام ظل فً الٌوم اما. النظام لذلك معارضا ٌكن

 الهواء والحتى إلطفاله، المالبمة المدارس وال الدواء وال المعقولة المواصالط وال الخدماط ال و الكهرباء ٌجد

 من كثٌر فً جرط التً المذهبً التطهٌر عملٌاط وبسبب. عٌاله وحٌاة حٌاته ٌؤمن أن ٌستطٌع ال هو إنما النقً،

 بل وطنه، فً الجبا فؤصبح االبالد، وداخل خارج الى المالٌٌن، فرّ  كما المواطن، هذا فرّ  العراق، مناطق

 فً. أجنبٌة دول وبكرامته به وتتحكم الدولٌة، المنظماط علٌه تتصدق أخرى، دول فً الجبا ذلك من وأتعس

 هو بالدٌمقراطٌة ٌُتسمى ما أن هو اإلستنتاج المواطنٌن؟ هإالء لمثل المنطقً اإلستنتاج ٌكون ماذا الحالة، هذه

ٌُتّشردونا وٌقتلونا لٌسرقونا جاءوا لقد"  ٌقول، قد فحسبه خداع، هو بل وهراء، زٌف محض  ضٌمه فٌدفعه". و

 الوعً، ٌنتكس وهكذا! ورحمة دفبا أكثر سوداء، كانط مهما سٌراها، ألنه صدام، ألٌام أحد ٌعٌده أن لٌتمنى

 من فعل بسبب وتتشوه، الدٌمقراطٌة تُتهزم وهكذا الدٌكتاتورٌة، إلعادة الداعً الفكر وٌترعرع ٌنتعش وهكذا

 !قٌادتها إدعوا



 هً بل فحسب، سٌاسً نظام لٌسط فهً برمتها، للحٌاة راقٌا نظاما األشمل بمفهومها تمثل الدٌمقراطٌة ولكن

 والطابفة والدٌن كالقومٌة الثانوٌة، الهوٌاط أساس على ولٌس اإلنسان، إنسانٌة على تقوم إنها وسلوك، ثقافة

 هنا ومن. الثانوٌة بهوٌاتهم إختلفوا مهما بالقٌمة، سواسٌة الناس إن على ٌقوم مفهومها أن بل والعرق، والجنس

 فً إنتكاسة سٌولد السٌاسٌة بالعملٌة المتمثل الظاهر وجهها فً وخصوصا الدٌمقراطٌة العملٌة تشوٌه أن نعتقد

 مراوغة أسالٌبا ٌنتهجون الذٌن الدكتاتورٌة الى العودة لدعاة خصبة أرضا سٌوفر مما التفكٌر، فً ورّدة الوعً

 عمالء السٌاسٌة العملٌة فً نالمشاركً كل وإعتبار المسلحة، المقاومة الى الدعوة منها السبٌل، هذا فً وتآمرٌة

 ما أسهل وما. األمرٌكً اإلحتالل من للعراق تحرٌر عملٌة هً المسلحة بالقوة أزاحتهم وإن للمحتلٌن، وكالء أو

 والتشرٌد عاناه، الذي الطابفً اإلضطهاد منها ألسباب، الدعوة، هذه الى العراقٌٌن الوطنٌٌن بعض ٌنساق

 تصبح فالمقاومة. البالد فً اساسٌة بترولٌة مصالح لها كبرى دولة قبل من وإحتالله الوطن بضٌاع والشعور

 غاٌاتهم ٌعً وال المسلحة، المقاومة ٌوظفون الذٌن هم من ٌعلم ال البسٌط المواطن لكن. الوحٌد خٌاره وكؤنها

 فً مصلحة له من وكل بل الجوار، دول وبعض السابق النظام فلول هم ٌمولها من بؤن ٌدرك ال وربما البعٌدة،

 الدول قابمة من العراق إخراج إسرابٌل ٌسر أال. تفتٌته أو تقسٌمه فً والرغبة بل العراق، فً الدمار إدامة

 فً إسرابٌل عمالء ظلوع الى تشٌر التً التقارٌر وهل معها؟ القوى مٌزان تكسر أن كادط التً القوٌة العربٌة

 لدول كما الفٌزٌاء، أو الذرة فً إختصاص لهم بؤن ٌُتشتبه من وخصوصا العراقٌة، العقول من المباط تصفٌة

 الطابفٌة الصراعاط وتؤجٌج الفوضى إدامة وفً والعلمٌة، الفنٌة الفباط بعض تصفٌة فً دور أخرى مجاورة

 الدٌمقراطٌة عن النكوص ٌفضل أضحى هل الحصٌف، العراقً العقل ٌرى ماذا الحالة، هذه فً. والعرقٌة

 تخلٌص نحو التحرك ام الجدٌد؟ اإلحتاللً اإلستعمار من التحرر شعار تحط الدكتاتورٌة، الى والعودة

 الذي هو الحصٌف العقل الحقٌقٌة؟ الدٌمقراطٌة من بمزٌد بالمطالبة وذلك ومّشوهٌها، مختطفٌها من الدٌمقراطٌة

 المشترك، للعٌش مشتركة قواسم وجود رغم والثقافاط، األثنٌاط ومتعدد متنوع كمجتمع مخرجنا، أن ٌرى

 هو الصغٌرة، العربٌة غٌر أثنٌاته مصالح مع ٌتناقض ال وبما للعراق، العربً القومً العمق إمتداداط ورغم

 إقتصادي وكنظام كثقافة بل وإنتخاباط، سٌاسٌة كعملٌة فقط، لٌس األشمل، بمعناه دٌمقراطً نظام إقامة

 بالدٌمقراطٌة علٌها نطلق أن ٌمكن ما أو إجتماعً، بمضمون دٌمقراطٌة إقامة أي وأخالقً، وتربوي وإجتماعً

 هً إن للدٌمقراطٌة، قٌمة ال إذ فالته، دٌمقراطٌة الى تتحول قد األخٌرة فهذة الفجة، اللبرالٌة ولٌسط اإلجتماعٌة،

 إمنوني ال الذٌن السٌاسٌٌن بعض ٌد على ٌوم كل تشوٌهها ٌجري التً السٌاسٌة العملٌة على إقتصرط

  .للسلطة للوصول كؤداة ٌستخدموها بل اساسا، بالدٌمقراطٌة،

 جبهة أو تٌار أو حزب بدون الدٌمقراطٌٌن ولكن. دٌمقراطٌٌن بدون دٌمقراطٌة ال أن القول ٌصح وعلٌه،

 إنعدام وإحتمال وموارده، ثرواته ضٌاع أو تقسٌمه، مخاطر ال و العراق نزف إٌقاف ٌستطٌعون ال دٌمقراطٌة

 عاجل كنداء اإلجتماعً، بمضمونه الوطنً الدٌمقراطً التٌار لقٌام الدعوة تؤتً هنا ومن. القادمة إجٌاله مستقبل

 الصفوف رص الى ٌومٌن منذ أصدروه بٌان فً العراقٌٌن المثقفٌن من المثاط تداعً هنا ومن. ومصٌري

 فقط لٌس الحضاري، الدٌمقراطً البدٌل لبناء وخارجه، العراق داخل المبذولة الجهود لمواصلة الهمم وشحذ

 الدٌمقراطً الوعً وترصٌن لتعمٌق باألساس إنما الٌوم، العراقٌة الساحة على المهٌمنة الطابفٌة للقوى كبدٌل

 الحرٌاط عن بضراوة وتدافع الحكوماط، تراقب ووطنٌة، جماهٌرٌة معارضة ولتشكٌل واإلنسانً، الحضاري

 وارامل أٌتام من المختلفة، المجتمع شرابح من والمستباحٌن والمستضعفٌن اإلنسان حقوق وعن المستباحة،

 فً لإلطالع  أنظر. ومعوقٌن وعاجزٌن ومشردٌن ونساء

:  http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=260&ref=1#new  

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=260&ref=1#new


 بعٌدة ٌة،وسلم واضحة وبوسابل المكٌن، الحقٌقً الشعب صوط تكون أن ٌجب الدٌمقراطٌة الوطنٌة فالمعارضة

 نهابٌا المحتلٌن إلخراج الرمح رأس هً الدٌمقراطٌة المعارضة. المبدأٌة غٌر والتحالفاط التآمر عن البعد كل

 موارد على للحفاظ الجوار دول مع متوازنة عالقاط وإقامة العراقً، التراب وحدة على وللحفاظ البالد، عن

 علمٌا مدروسة برامج بتقدٌم مطالبة ستكون الدٌمقراطٌة العراقٌة والمعارضة. المابٌة وغٌر المابٌة العراق

 مواجهة علٌها ٌتوجب التً وهً الطابفٌة، األحزاب أو المحتل، خلقها التً المشكالط جمٌع الى للتصدي

 حٌنما أو سٌاسٌة، معارضة مجرد بوصفها ذلك كان سواء الٌوم، العراق ٌجابهها التً الكبرى التنموٌة التحدٌاط

 الثابط فشراعنا الزوارق، بحطام نتشبث الٌوم كنا ما وإذا. اآلتً الغد عراق فً الحكومة لتشكٌل الشعب ٌنتخبها

    .العراق بخالص الناصع األمل هو

 

 

العضاض  كامل.د

1/1/2011 

kaladhadh@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


