
 بواسير حكومتنا العراقية واسبابه

ابو فادي/ مارسيل فيليب   

صباحاً بعد قراءة سرٌعة ألخبار الداخل العراقً وتطوراته ، وما طرح من تبرٌرات حول تدهور الحالة 

األمنٌة والوضع العام ، وخوف السطة من ان ٌقوم ارهابً القاعدة الهاربٌن من سجن التاجً وابو 

ما اتفق على تسمٌته  )غرٌب  بأحتالل المنطقة الخضراء ، خطر لً التشبٌه بٌن ما ٌعنٌه مصطلح  

والتً تتشكل كأنتفاخات مؤلمة فً األوردة  (العملٌة السٌاسٌة بالحالة المرضٌة المسماة بالبواسٌر 

.  بسبب عملٌة تكرار اإلجهاد بالضغط على البطن، اثناء التبرز .. الموجودة بالجزء السفلً من المستقٌم 

" من نوابنا األشاوس حصلوا على كراسٌهم  % 95مجلس الوزراء ورئٌسه دولت نوري المالكً و 

معرضٌن .. كالذٌن سبقوهم بشكل عام   ( 2003قادة ما بعد  )ومصٌبة هؤالء " .. بطرٌقة الزحف 

.. من كثرة اصرارهم فً التمسك بالجلوس على كرسً السلطة  (فتحة الشرج  )لألصابة بأنتفاخات 

وتكرار اإلجهاد والضغط فٌما بٌنهم  لتكرار تجاربهم الفاشلة لحل المشاكل األمنٌة او انعاش حركة 

ولٌس القضاء  (الممنهج  )األقتصاد أو السعً للتخفٌف من معاناة الطبقات الفقٌرة ، أو الحد من الفساد 

فً المشكلة ترجع إلى انهم ٌُحِجموم عن مراجعة األطباء ألستشارتهم  عن علٌه ، والمصٌبة األكبر 

وخاصة بمعرفة ... حلول منطقٌة سلٌمة ، وعن األسباب الرئٌسٌة لبداٌة االلم  فً هذه المناطق الحساسة 

الجمٌع ان بداٌة االالم بدأت بعد ان اتفقت األطراف الرئٌسٌة على سٌاسة المحاصصة الطائفٌة واألثنٌة 

الكارثة  فً تقسٌم السلطة والنفوذ واعتماد المحاصصة فً كل شٌئ ، كنظام ألدارة دولة جدٌدة  حتى 

 . (فراش  )فً موقع 

 ال ادري من أي منطلق  ، ٌرفض القادة ورؤساء الكتل واألحزاب الحل السلٌم والعملً لمعالجة سبب 

" َسبابَة " ضرورة ادخال   (حالة معالجة المحاصصة الطائفٌة واألثنٌة  )المشكلة ، عندما تدعوا  

األخصائً المهنً  لتشخٌص الداء فً نهاٌة مستقٌم ما سمً بالعملٌة السٌاسٌة وحكومة التوافق الوطنً 

درجة خاصة ان  بواسٌر حالتنا العراقٌة بعد التغٌٌر تطور الى بواسٌر من ال.. او شراكة الفساد المقنن 

 .الثالثة  ، تلك التً تهبط عبر الشرج عند التغوط ولكنها تتطلب رداً باإلصبع 

 عندما 2003الكثٌر من المصائب  الى جانب ما ورثناه من كوارث الدكتاتورٌة المقبورة ، جاءت بعد 

رضٌنا  تأسلُمنَا دستورٌاً ، وتحجبنا رجاالً ونساًء وتفاخرنا بتدبٌج المواكب العزائٌة الملٌونٌة واشباعها 

لطماً وبكاًء ، حٌنها ابتلى الوطن بالتافهٌن ممن جاؤا الى السلطة بأسم صنادٌق األنتخابات والدٌمقراطٌة 

من الكائنات المعممة والملتحٌة الخرافٌة ، وافتى الكثٌر منهم بحلول غرٌبة فً مجال الثقافة والتعامل 

 . (مٌلشٌات  الهٌة رحٌمة  )األنسانً  ، وفرضت على المثقف واألنسان العراقً غصباً بواسطة 

ووضعت الحلول األٌمانٌة ألصالح العملٌة السٌاسٌة واقامة العراق الدٌمقراطً الجدٌد بطرٌقة اجراء 

بدالً من عملٌة جراحة الربط او الكً ألستئصاله  بشكل ..  ألزالة البواسٌر الغرغرة بالماء الدافئ والملح

والفرق بسط جداً فأما العمل لتحقٌق .. ال زال الوقت فً صالح شعبنا والخٌرٌن من ابنائه .... دائم 

بناء عراق دٌمقراطً ٌتسع للجمٌع ، وضرورة مراجعة شاملة للعملٌة السٌاسٌة واعادة مؤتمر وطنً ل



بنائها على وفق مفهوم المواطنة بعٌدا عن المحاصصة بأي شكل كانت ، او كما طرحت فً  جرٌدة 

 . ورجاء   العراق، وما تبقى البناء الشعب من امل الجهاز على مستقبلالقبول با.. المدى 


