
www.azzaman.com

عــلـمـيـة مـتـطـورة رصـيـنـة وبـنـاء
االنـــســــان  بـــأمس احلــــاجـــة الى
تــــنـــظـــيم الـــعـالقـــة بـــ الـــدولـــة
ؤسسات التربـوية والتعليمية وا
وانــضـــبــاط بـــعض رجـــال الــدين
ؤسسات الدينية التي اسهمت وا
 في حتـقيـق االهتـزازات الـقـيـمـية
التي حدثت في اجملـتمع العراقي
سـؤولة بسـبب خـطابـاتـها غـيـر ا
ـتــوازنــة الــتي اصــابــهـا وغــيــر ا
اخلـلل خاصـةً بعـد بروز الـتكـفير
والـــتــطـــرف الـــديــني الـــذي كـــبــر
وترعـرع في ظلـها والـتي شجعت
عــلى الــتــطــرف والـتــكــفــيــر الـذي
ــفــاهـيم انــعــكس وشــوَّشَ عــلى ا
الـديــنــيـة احلــقــيـقــيــة وصـنــاعـة
داعـش اإلرهـابي مــثــال لـلــتــطـرف
الـديــني الـدمــوي واخلـروج  عـلى
ــبــاد  الــروحــيــة وهــذه مــهـام ا
ومـسـؤولــيـات تـنــتـظـر احلــكـومـة
الــقـادمـة وتـلـزمـهـا ومـؤسـسـاتـهـا
الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة واالمـنـية
واالعـالم الــــــــــــعـــــــــــام بـــــــــــوضـع
اسـتراتـيـجـيـات ومـناهـج وبرامج
حلــــمـــايـــة اجملــــتـــمع و تــــهـــذيب
اخلـطـاب الـديــني  االسـتـراتـيـجي
الـذي يهـتم  ببـناء االنـسان قـيمـيا
وروحـيـا من خالل اعــتـمـاد اسس
وقـــواعــد ومـــنـــطــلـــقـــات ودعــائم
الــوسـطـيــة اإلسالمـيــة واالعـتـدال
الـديـني  ونــبـذ الـعـنف والـتـطـرف
ونـشر روح الـتـسامح واحملـبة من
ـشـترك خالل التـنـسـيق والعـمل ا
دارس الـبـنـاء بـ احلـكـومـة   وا
ــراكــز  الــدنــيـة واجلــمــعــيــات وا
بـسبب تـأثيـرها الـفاعل   في بـناء
االنــســـان الــذي يــعـــتــبــر الـــكــنــز
احلقيقي الذي يـتطلب العمل على
حتصـيـنه و بنـائه بـشكل مـتـكامل
بـدنــيــا وعــقـلــيــا وثــقـافــيــا وهـذا
بـــحـــاجـــة الى اهـــتـــمـــام الـــدولــة
وتــعــاونــهــا  وتـــشــجــيــعــهــا  كلّ
االطـراف لـلـمـشـاركـة في عـمـلـيـات
بـنــاء االنـسـان الــعـراقي  وإظـهـار
الــهــويــة   الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة
وتــعـمـيــقـهـا في ضــمـيـر ووجـدان
ـرحلة الـقادمة ابنـاء العراق الن ا
ـفـتـرض أن تـكون لـلـحكـومـة من ا
من أولويـات مـهامـهـا وواجبـاتـها
بــنـاء االنـســان كـون االنــسـان هـو
كنـز االمـة والـغـاية والـوسـيـلة في
االنـتــصــار في جـمــيع  مــعـاركــنـا
مـنـهـا  مـعـارك الـتـنمـيـة لـتـحـقـيق

ــهـنـيـة واصـبح االسـاتـذة الـقـيم ا
لـيسـوا باألسـاتذة الـذين عرفـناهم
وعرفتهم االجيـال السابقة بعد ان
اخــــــــرجـت مـــــــراكــــــــز الـــــــدروس
ــــــدارس اخلــــــصـــــــوصــــــيـــــــة وا
دارس واجلامعات  االهلية اكثر ا
احلــكــومـيــة من اخلــدمــة وتـردت
درسـية  وهي وتـراجعت الـكـتب ا
رض االهتزازات القيمية اعراض 
والــعــلــمــيــة وهــذا يــعــني هــنـاك
مــشـكـلـة كـبــيـرة وخـطـيـرة تـواجه
حــكـومـة االربـع سـنـوات الــقـادمـة
والـتي يراد لـهـا ان تـولـد بعـمـلـية
قـيصـريـة يـعـني حكـومـة والدتـها
سؤوليات هام وا غير طبيعية وا
التي تنتظرها ايضا  غير طبيعية
ـشـكلـة هي لـيست واحلقـيـقة أنَّ ا
مـشـكـلـة  التـربـيـة والـتـعـليـم التي
ــركــزي لــكل ـــفــتــاح  ا تــعــتــبــر ا
االبـــواب بل  تالزمـــهـــا الــصـــحــة

والثقافة  واآلداب والفنون .
ــشــاكل إن الـــتــغــلـب عــلى هـــذه ا
ـكـنـنـا من االرتـقـاء  بـالـبـلـد  من
خـالل االرتقـاء بـاإلنـسـان الـعراقي
من مــنــطـــلــقــات واسس وقــواعــد

ـشاكل والـتحـديات تـعود مـجمل ا
الــــتي تـــــعــــيــــشــــهــــا الــــبالد الى
االهـتزازات  االخالقـيـة  والقـيمـية
الـتي حـدثت  بـسـبب فـشل الـدولة
ــعــنــيــة بــبــنـاء ومــؤســســاتـهــا ا
االنسان الـعراقي إنَّ كلّ  اجلرائم
و في مـــقـــدمــتـــهـــا آفــة الـــفـــســاد
وازدواجـيـة الـوالء الـوطـني تـعود
لــهـذا الــعــيب والــفــشل في  بــنـاء
االنسان  وهي عـملية مـركبة احد
اهـم اســـبـــاب صـــنـــاعـــتـــهـــا هـــو
انـحـسار دور مـؤسـسـات الـتـربـية
والـتـعلـيم فـي تصـريف مـهـامـهـما
ـهنية  الـوطنية واداء رسالـتهما ا
اإلنسانية ما يدفعنا للتركيز على
البـعـد الـتربـوي واظـهـار  صورته
بـالـشــكل الـذي يـحـتـاجـهـا الـواقع
اجلديد في الـعراق لنتـمكن بعدها
من بـناء اسـس وقواعـد منـطلـقات
تـربـويــة رصـيـنـة  بـعـد ان  فُـقِـدَتْ
واصـابــهـا اخلـراب والــدلـيل عـلى
ذلك غـياب البـعد الـتربـوي بعد أنْ
اصــبحَ هـدف وزارة الــتـربــيـة هـو
الـتعلـيم فقط  وحـتى التعـليم هو
اآلخــر اصــيب ولـــفــته اهــتــزازات
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جتتـاز تـركـيا من جـديـد األجواء
ـألـوفـة الـتي تـمـيـز الـصـاخـبــة ا
ــواعــيـد االنــتــخــابــيـة والــتي ا
ـــرة يــوم 24 ســـتـــجـــري هـــذه ا
يـونـيـو/حـزيــران. تـكـتـسي هـذه
االنتخـابات أهمية بـالغة كونها
تـــعِــد بــنـــقل الــبالد إلـى حــقــبــة
مــتـــمـــيـــزة تــقـــوم عـــلى نـــظــام
سـياسي جـديد مـختـلف اختالفا
كـــامال. في ظـل هـــذا الــنـــوع من
النـظام الرئاسي لن تـكون هناك
حـــكـــومــــات ائـــتالفــــيـــة. وهـــذا
االنـتـقـال من نـظـام إلى آخـر له
مـا يفـسره كـون أن تركـيا عرفت
مـنـذ  ?2002حـكـمـا قـاده عـدد ال
يحـصى من حـكـومـات االئتالف
ثـبت عـجـزهـا بـعـد أن فشـلت في
حتـقــيق مــصــالح الــبالد سـواء
عــلى الــصـعــيــد االقـتــصـادي أو
السياسي ولهذا السبب يتطلع
الـكـثيـر من األتـراك إلى أن يضع
النـظام اجلـديد حـدا حلالـة عدم
االستقرار الـناجمة عن حكومات

االئتالف.
ال يشـمل الـنظـام اجلـديد رئـاسة
الوزراء ورئـيـس الدولـة هـو من

ا في سيُع مجلس الوزراء 
ذلك الــــوزراء ونـــواب الـــوزراء
ولن يـكــون الـوزراء أعـضـاء في
ــا يــعــيـنــون من ــان وإ الـبــر
ـــان أو يـــنــبـــغي خــارج الـــبـــر
عـليـهم االسـتـقالـة مـنه أوالً قبل

تعيينهم وزراء.
بـعــد نــتــائج االنــتــخــابـات من
ـرجح أن يكـون حزب الـرئيس ا
ـان وحــزب األغــلـبــيـة فـي الـبــر
. وفي هذه احلـالة قد مـختـلفـ
ـعـارضـة بـتـعـطيـل عمل تـقـوم ا
الـنـظام وإدخـال الـبالد في أزمة
جـديـدة لكـن مع ذلك يـوفـر هذا
النـظام طـرقًـا لتـجاوز مـثل هذه
األزمـات. في حـالـة عـدم تـوصل
ـان إلى تـوافق الــرئـيس والـبــر
بـــشـــأن نـــقـــطـــة مـــعـــيـــنـــة وال
يــســـتــطــيــعــان الــعـــمل بــشــكل
ان ـكن لكل من البر متناسق 
والــرئــيس الــدعــوة إلى إجــراء
انتـخابـات مبـكرة وتـرك القرار
شكلة بسهولة. للشعب وحل ا
سـيـقـدم الـنـظـام اجلـديـد أيـضـا
ـقـراطـيـا جـمـاعـيا ـوذجـا د
من خالل إرساء آلـيـات لـتـفادي

تـكــريس نـظــام دكـتــاتـوري من
خالل تـــكــريـــسه عـــلى ســـبــيل
ـــثــــال مـــبــــدأ الـــفــــصل بـــ ا
الـــســـلـــطـــات وتـــقـــيـــيـــد عـــدد
الـعـهـدات الـرئـاسـيـة وإمـكـانـية
مـــتــابــعـــة الــرئــيس قـــضــائــيــا
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الـنظـام السـياسي اجلـديد ليس
ـستجد الـوحيد الذي أتت هو ا
بـه هــذه االنـــتــخـــابــات هـــنــاك
أيـضا تغـييـرات مهمـة في نظام
االنــتـخـابـات وأهـمـهـا أن هـذا
الـــنـــظـــام ســــيـــتـــيح لألطـــراف
ـتـنــافـسـة إمـكـانـيـة الـتـعـاون ا
فـيـمـا بـيـنـهـا قـبل االنـتـخـابات
وهي طــريــقــة تــســتــخــدم عــلى
نـــطـــاق واسع في الـــعـــديــد من
الـبـلـدان مع اخـتالفـات طـفـيـفة
لـكنه تـعـتـبـر جـديدة بـالـنـسـبة
لــتـــركـــيـــا ويُــســـمح لـألحــزاب
الصـغيرة في التـحالف بدخول
ان. وهذا أمر بالغ األهمية البر
ألن هنـاك عتبة الـ   10بالـنسبة
لالنتخابات في تركيا ويخشى
الكثيرون من عدم سماح النظام

ان. أما بتمـثيل اجلميـع في البر
األحــــــزاب األصــــــغـــــــر الــــــتي ال
تـستطـيع الوصول إلى عـتبة 10
وال تـــســتــطــيع بـــنــاء مــثل هــذه
التحـالفات فلن يكـون لها تمثيل

ان. في البر
يــنـطـبق هــذا الـوضع في الـوقت
الــــراهن عـــــلى حــــزب الــــشــــعب
ـقـراطي  . HDPوقــد شـغل الــد
ـواطـنـ بشـكل ـوضـوع ا هـذا ا
الفت سواء في جلـسات النقاش
بــ اجلــمــهــور أو في األوســاط
الــسـيــاسـة الــتـركـيــة. وإذا فـشل
ــقـراطي في حـزب الــشـعب الــد
بــلـــوغ احلــد األدنى ســيــضــيف
احلــزب احلــاكم إلى حــصـته 30
ــان. وتــعــتــقــد نــائــبًــا في الــبــر
عارضة والسيما حزب أحزاب ا
الـشعب اجلمـهوري الذي يـعتبر
ــعـارضـة الـرئــيـسـيـة أن قـطب ا
تـــــــأثــــــيـــــــر حـــــــزب الــــــشـــــــعب
ـــــــــــــقـــــــراطي  HDPفي الــــــد
جنـوب شرق األنـاضول يجب أن
يــســتـمــر في حــ أعــرب حـزب
HDP عن عـــــــزمـه دعم مـــــــرشح
حــزب الـــشــعب اجلــمــهــوري في
حــالـة حــدوث اجلـولــة الـثــانـيـة.
ومن نـافـلــة الـقــول أن مـثل هـذا
الـســيـنـاريـو يـشــكل خـطـرا عـلى
تـركـيـا ألن تـمثـيل الـ  HDP في
ان أمـر مـحفـوف باخملـاطر البـر
من نــواحي عـديــدة ألنه مـدعـوم
PKK مـن قــــــبـل مــــــنـــــــظــــــمــــــة

اإلرهابية.
اسـتـمر حـزب الـعدالـة والـتنـمـية
في السـلطة منـذ ما يقرب من 16
عــامًـــا واســـتـــنـــد في حـــمـــلـــته
ـشـاريع الـتي االنـتـخـابـيــة إلى ا
أجنزهـا خالل هـذه الـفـترة. ومن
جـــمــــلــــة أهم اإلجنــــازات الــــتي
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احلــديـثـة واحلــكـومـة الــتي يـكـون
ـقدورهـا العـبور بـالعـراقي الى
ضفـة االمان واالسـتقرار واالنـتقال

الى مرحلة التقدم واالزدهار .
إنَّ بـنــاء وتـشـكـيـل حـكـومـة سـوف
كــهـذه حتـظـى بـتـجــاوب وتـواصل
وتـعـاون  شـعــبي كـبـيـر يـعـزز من
صـمــوده وحتـديه لـكل الــعـقـبـات
من أجل بنـاء حـاضـره ومسـتـقـبله
الذي يـتمنـاه وهذا يتـطلب أن يتمّ
االلـتـزام من قــبل الـدولـة والـشـعب
سـؤوليـات الوطـنيـة كل حسب بـا
اخـتـصـاصه ودوره ومـوقـعه  وان
حتـقيق  ثـقافـة وطنيـة ومجـتمـعية
بـحـاجة الى تـبـني ثـقـافـة  الـثواب
والـعقـاب من اجل تطـبيق الـعدالة
ــسـاواة االجـتــمــاعـيــة وحتـقــيق ا
ليكون اجلزاء عـلى مستوى العمل
واالنـتـاج الـذي ضــاعت مـقـايـيـسه
في الدولـة الـعـراقيـة وهـذا الـنهج
الـعمـلي الـتـطبـيـقي بـحاجـة مـاسة
الى شــجـاعــة من الـدولــة  الـتي لم
تـخــطط او حتـسب او تــدرك حـتى
االن بـأنَّ تفـعـيل االهداف الـوطنـية
االسـتــراتـيــجـيـة تــرتـبط ارتــبـاطـاً
فـعـلـيـاً بـانـضـبـاط الـسـلـوك الـعام
وتـنـميـة وتعـميق االنـتمـاء والوالء
لـــلــوطن وتــفــعـــيل دور االنــظــمــة
والقوان وتطـبقها على اجلميع
 ويـكــون في مـقــدمـة من يــطـبــقـهـا
ويـــلــتـــزم بــهــا ويـــحــتـــرمــهــا وال
يتـجـاوز علـيـها ويـخرقـهـا عنـاصر
الـسـلـطة الـتـشـريعـيـة والـتنـفـيـذية
ــــعـــنـــ فـي أجـــهــــزة الـــدولـــة وا
ومؤسـساتهـا االمنيـة والعسـكرية
يــعــنـي من يــريـــد دولــة عـــصــريــة
وسعادة واماناً واستقراراً وعيشاً
مــزدهـراً عــلــيه احــتـرام وتــطــبـيق
االنــظــمـة والــقــوانــ وهـي امـانٍ
واحالم فـحـسب مـا لم  يـكن هـنـاك
عزم وحزم وشجـاعة  من احلكومة
لـتـطـبـيـقـهـا والـشـعـب الـذي يـنـشد
الـعيـش الـكـر واحلريـة والـسالم
واالمــــان ان يـــحــــتـــرم االنــــظـــمـــة
والقوانـ ويطبقهـا كواجبات قبل
احلـقـوق النَّ عـدم احتـرام األنـظـمة
والــقــوانــ وتــطــبــيــقــهــا اسـاس
الـــفــســـاد والـــتـــخـــلف واالنـــفالت
االمـني وخــراب الـدولــة واجملـتـمع
والـعـائـلـة ولـنـقل احلـقـيقـة ان من
يــخــرق االنــظــمــة والـقــوانــ  في
ـــواطن الـــعـــراق الـــيـــوم  لــــيس ا
البسيط الـعادي  ومن يسير عكس
واطن العادي السير أيـضاً ليس ا
بلْ هم من الــقــادة والــســيــاســيـ
واعـضـاء الـسـلـطـتـ الـتـشـريـعـية
والـتنـفيذيـة وحمـاياتـهم وسواقهم
وحــــواشــــيــــهـم وهــــذا من عــــمق
ـــنـــتــــشـــر فـي الـــدولـــة اخلــــراب ا
الـعراقـيـة وفـسـاد رؤوسـهـا كل ما
مـــرَّ هـــو حتـــديـــات كـــبـــيـــرة امــام
حكومة االربع سنوات التي ننتظر
ظهـورها بفـارغ الصبـر واالمنيات
وسط مـــــــخـــــــاوف وحتــــــلـــــــيالت
وحــســابـات ال تــعــدّ وال تُــحْــصى
ـــقـــدور ويــــبـــقى الـــســـؤال : هل 
احلـكومـة القـادمة الـتي حتيط بـها
كل هــــذه الـــظــــروف مـن حتـــقــــيق
انـطالقـة جديـده  متـسـارعة واعـية
على طريق بناء العراق والنهوض

واخـــراجـه من حتت ركـــام حـــروب
ـذهـبــيـة والـتــكـفـيـر الــطـائـفـيــة وا
والـتـطــرف والـفـسـاد  والـفـاسـدين
سؤولية ومغادرة  عدم الشعور با
والــصــراع عـلـى الـســلــطـة?   هل
ــقـــدورهــا االنــطـالق و الــتــوجه
نــحــو مــشــاريـع واطــر الــتــنــمــيــة
الـــــبــــشــــريــــة واالجـــــتــــمــــاعــــيــــة
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة
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هـنـا نــعـود لـلــتـذكـيــر كل مـا تـقـدم
بـــخـــصـــوص الــــبـــنـــاء واالصالح
والــتـــغــيــر والــتــجــديــد  يــعــتــمــد
بــالــتـفــصــيل عــلى بـنــاء االنــسـان
ونـوعيـة وحداثـة وبرامج ومـناهج
واساتذة هذا البناء خللق االنسان
ـــقـــدوره الـــفـــاعل الـــذي يـــكـــون 
االصالح والـــتــغــيـــر وبــنــاء االمــة
ـــدنــيــة الــدمـــقــراطــيــة والــدولــة ا
احلــديــثــة الــقــائــمــة عــلى الــعــدل
واالنــــصـــاف واحــــتــــرام حــــقـــوق
االنـسان وسـيـادة الـقـانـون وهـكذا
مـراس وسلوك حـتما سـيبرز قـيمة
االنسان الـعراقي ودولته وهيـبتها
احــتــرامــهــا كل هــذه الــفــعــالــيـات
ـطـلـوب اجنـازهـا تـؤشـر ـهـام ا وا
لـنا الـصـعـوبـات والتـحـديـات امام
حــكــومـة االربع ســنــوات الـقــادمـة
انــهــا فــعــالــيــات ومــهــام وطــنــيـة
بـحاجة الـى اجناز وهي ال تـتحقق
اال عـنــدمـا تـدرك قـيــادات سـلـطـات
الدولـة والـعمـلـية الـسيـاسـية بـجد
ــرحـلـة الـقـادمــة مـرحـلـة عـمل ان ا
وجــهــود اسـتــثــنــائــيــة مــضــاعف
مـرحلة ال يـوجد فيـها سراق لـلمال
الـــعــام والـــثــروات الــوطـــنــيــة وال
(كـــومــنــشــنــات) بل فــيــهــا ثــواب
وعــقـــاب وقــانــون من اجل جتــاوز
ركـام العـقد ونـيف من زمن الفـساد
والـفــاسـدين لــتـحــقـيق طــمـوحـات
الـــعـــراقـــيـــ بــــضـــوابط وخـــطط
اســتــراتـيــجـيــة عــلـمــيـة مــدروسـة
ومــشــروع وطــني شــامل وشــفـاف
ـهــام واالهـداف ضـمن لــتـحـقــيق ا
سقوف زمني مؤطـرة غير مفتوحة
وغـير سـائـبـة يعـني عـلى سـلـطات
الــدولـة وبــشـكـل خـاص احلــكـومـة
حــشــد كـل الــطــاقــات  واخلــبــرات
والــكـــفـــاءات الـــوطــنـــيـــة من اجل
الـوصـول الى الـضـفة االمـنـة وهذا
لـن ولم يـــحـــدث ويـــتم اذا لم يـــكن
هناك ادارة وقـيادة رشيـدة  شفافة
لــلــدولــة والـــعــمل بــالـال مــركــزيــة
ـنـضبـطـة لـتـصريف الـدسـتوريـة ا
ــســؤولــيـات واألنــظــمـة ــهـام وا ا
والــــقـــــوانــــ بـــــاتــــبـــــاع االسس
الـــقــانـــونــيـــة وضـــوابــطـــهــا وفي
مــقـــدمــتــهـــا الــشــفــافـــيــة من اجل
ـعلومات وتـبادلها الوصول الى ا
بـشـكل صحـيح وهـنـا بالـذات البدَّ
من احلــديث عن مـــفــصل وحــلــقــة
وسيـاق اسـاسي مـهم جـدا مـفـقود
فـي عــــمل الــــدولـــة مـع كل األسف
وهو احد عوامـل خراب مؤسسات
الدولـة وضعـفـها وإشـاعـة الفـساد
ــســاءلـة فــيـهــا  اال وهــو مــبـدا ا
السـمـة االسـاسيـة لـعمل احلـكـومة
ـا يـتم جتـاهـلُـهـا وهي مـســألـة طـا
وجتــاوزهــا وال تــعــتــمــد في عــمل

احلـــكــومـــة   ألســـبــابٍ ومـــصــالحَ
خـــاصـــة تـــأكل من جـــرفِ الـــدولــةِ
وســلـطــتِـهــا وهـيــبـتِــهـا عــلـمـاً أنَّ
ـساءلـةَ حالة مـهمـة لضـبطِ ايقاعِ ا
عـمـلِ الـدولــةِ وتـصــريفِ مــهـامِــهـا

بنجاحٍ وشفافيةٍ يحفظ هيبتها 
سائلة حالـة اساسية مطلوبة إنَّ ا
ــســـؤولــ الن في تـــقــيـــيم اداء ا
عني بإدارة سائلـة دفع ا هدف ا
الـدولــة الى االنـضـبــاط وااللـتـزام
بـــاألنــظــمــة والــقــوانــ واتــخــاذ
الــقـرارات األصـولــيـة ورفـع كـفـاءة
ـــســـؤولــ فـي حتــقـــيق الـــعــدل ا
ــــــســـــاواة بـــــ واالنـــــصـــــاف وا
ــواطـن عــنــدمــا ــواطـــنــ الن ا ا
يشعر بالـغ وعدم  وجود نصيب
له في الدولة التي ينـتمي لها يفقد
تفاعله معهـا ويتمرد عليها بعضَ
األحــيـان بـطــريـقـتـهِ اخلـاصـة  كلُّ
ـــــكن أن يـــــشــــكـل صــــورة هـــــذا 
واضـحــة اضــعـهــا أمــام  حـكــومـة
االربع ســنـوات الــقـادمـة وجــمـيع
سـلطـات الدولـة وادعوهـا للـتمسك
ــســاءلــة ــبـــدأ ا بــهــا والـــعــمل 
القانونية من أجل حتقيق التالحم
والـتعاون بـ الدولـة ومواطنـيها
ولــتــحــســ وصــيــانــة مــســتــوى
مـعيـشتهم الن مـسؤولـية احلـكومة
االســتـجــابـة لــرغـبــات وتـطــلـعـات
واطنـ وحتقيقهـا وهذا مفقود ا
من قـبل الـدولـة  بـعـد ان اصـبـحت
الــــــدولــــــة فـي الــــــعـــــــراق في واد
ــــواطــــنـــ فـي وادٍ اخـــر واذا وا
ارادت احلكومـة ان تكون جادةً في
ـواطــنـ االلــتـفــات الى اوضــاع ا
وحتــســ احــوالــهم عــلى الــشـكل
الــذي ذكــر فــعـلــيــهــا   مـضــاعــفـة
اجلــــهـــود في  حتـــقـــيق مـــعـــدالت
تـنــمــيـة والســيـمــا أنَّ بـعــضـا من
مــعـدال ت الـتـنـمــيـة هـذه  يـبـدأ من
الـصـفـر بــسـبب مـا نـحن عـلـيه من
مــسـتـويــاتٍ رديـئــةٍ مـتــخـلــفـةٍ  في
الــصـنـاعــةِ والـزراعـةِ واالقــتـصـادِ
ـطلوب من احلـكومة عـنى آخر ا
الــقـادمــة الـقــيــام بـأعــمـال جــبـارة
وانـطالقـة تـنقـذ الـبالد من االزمات
الـتي مرت بـها مـنذ االحـتالل حتى
يــومـــنــا هـــذا الــذي ال نـــعــرف مــا

ينتظرنا في غده.
l¹—Uý “U$«

الــــــســــــؤال االهـم  هل يــــــحــــــصل
قدورها العـراقيون عـلى حكومـة 
مـبـاشـرة الـبـنـاء واالعـمـار واجناز
شـاريع الـعـمالقة مـثل بـنـاء مدن ا
جديدة ومحطات الكهرباء والطاقة
وشـــبــــكـــات الـــطــــرق  والـــصـــرف
الصـحي كل هذه األمـور هي امور
مــوجـــودة في ابــسط دول اجلــوار
ــال ـــتــلـك ا اإلقــلـــيـــمي ونـــحن 
ـوارد الـبـشـرية واد األولـيـة وا وا
واخلبرات والـكفاءات العـلمية بكل
االخــــتــــصـــاصــــات وهـــذه مــــهـــام
ومسؤوليات لـيست امام احلكومة
فـــقط بـل امـــام كل قـــادة االحــزاب
والــكــتل الــســيــاســيــة  وامــام كل
اعــضــاء الــســلــطــة الــتــشــريــعــيـة
والــــتـــنـــفـــيــــذيـــة  وامـــام رئـــيس
اجلـمـهـورية كـلُّ هؤالء مـسـؤولون
عــمــا دار ويـدور في الــعــراق ومـا
اصـبح عـلـيـه ومـسـؤولـون عن كل

دينـار لم يُعْـرَفْ مصـيرهُ وليسَ كل
ملـيـار. واحلقـيـقة تـقال مـا يـنتـظر
احلــكـومــة الـقــادمـة اربـعُ سـنـواتٍ
شـاقــةٍ سـتـنــتـهي بــالـقــالِ والـقـيل
صــراعـات واتــهـامــات وجتـاذبـات
وهي ولـيدة النـتـخـاباتٍ مـشـبـوهةٍ
ناهـيكَ  عن مـيراثـهـا الثـقـيل جداً
ولــهــذا هــنــاك الــكـثــيــر من الــذين
يـشكُّ بــقـدراتِ احلــكـومــةِ  الـقــيـام
بـأيـةِ نهـضـة او اجنـازاتٍ تـطـرقـنا
ـقـال ويعـدها لـهـا في سيـاق هذا ا
سـتحيل وقـد يراها البـعض من ا
الـــبــــعـض االخـــر احـالمــــاً وامـــا
ـعـنـ بإدارة الـدولـة من قـيادات ا
يــرون هـــكــذا عــمل احالم واوهــام
وامــانٍ غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــقــيق
واحلــقـيــقـة هــؤالء هم الــفـاسـدون
اعداء الـشعب العـراقي الن العراق
وارد كـما ذكـرنـا وطن الثـروات وا
الـبـشــريـة  والـكـفـاءات واخلـبـرات
والــعـلــمـاء ألنَّ الــلـصــوص الـذين
يـــســرقــون الــبالد والــعــبــاد مــنــذ
خـمـسـة عـشـر عـام   يـرون الـتـقـدم
واالزدهـار احالم وهي كثـيـرة على
الــشــعب الــعــراقي امــا الــشــرفـاء
ابنـاء العراق احلـقيقـيون النـجباء
يـرونهـا امـاالً وطـمـوحاتٍ شـعـبـيةً
مشـروعة وهنـاك قدرة وامكـانيات
عـلى حتـقـيـقهـا بـاإلرادة واالصرار
ومــضـــاعــفـــة الــعـــمل واإلخالص
ــــســـــؤولـــــيــــة وحتـــــمل شـــــرف ا
ال واالبتـعاد والـترفع عن سـرقةِ ا
العـام والـثـرواتِ الوطـنـيـة ألنَّ ما
نــشـهــدُه الـيــوم من جتــاوزِ بـعض
ـــال  الـــعـــام الـــفـــاســـدين عـــلى  ا
والثروات الـوطنية وصـوالً لسرقةِ
أراضِي الـدولـة  واالثـار الـوطـنـيـة
ــصـالح وانــتــشـار  الــرشــوة في ا
ــوظف احلــكـــومــيــة ابــتـــداء من ا
الــبــســيطِ  وصــوالً لـلــمــحــافــظـ
والـوزراء والـكل يــعـرف مـا حـدث
ـلــيــارات ومـا مـن اخـتالســات بــا
يـجري من حـاالت سطوٍ واسـتيالء
على البتـرول  وتهريبه وغيرَ ذلك
مـن اشـكـالِ الــسـرقــاتَ والـتــحـايلِ
والــــفــــســــادِ وصــــوالً النــــتــــشــــار
اخملـدرات واالجتار بـهـا وكلُّ هذه
ـــآسي والــــكـــوارث هي بـــســـبب ا
االهـتـزازات الـقـيـمـيـة والـتـربـوية
الــتي ضــربت اجملـــتــمع الــعــراقي
ولـبـست بـعض قـيـاداته الـفـاسدة
ــواطن الــعــادي قــبل ان تــلــبـس ا
الــبــســـيط الــذي انــحــرف بــســبب
الــنــمــاذج الـســلــبــيــة في قــيـاداته
االداريــة والــسـيــاســيــة وكل هـذه
االوضــاع ســتــواجــهــهــا حــكــومـة
االربع سنـوات القادمـة وهي مهام
خـطـيـرة وصـعـبــة عـلـيـهـا  إيـجـاد
ـــعــــاجلـــاتــــهـــا .يــــقـــول حــــلــــول 
ـستحيل العـراقيون نـحن نصنع ا
بــقـيــادة سـيــاســيـة نــظـيــفـة حتب
الـعراق والعـراقيـ وتلـتصق بهم
قـيادات تـتـنـازل لـلعـراق ولـشـعبه
ــرة واحـدة وتـقــدم حـكـومـة ولـو 
كـفـاءات مـهـنــــــيـة امـيـنـة عـمـيـقـة
دقــيـقـة عـلـــــــــمـيـة عــمـلـيــة لـبـنـاء
الـــــوطن واالنـــــســـــان الــــعـــــراقي
واشاعة ثقافة قبول االخر مؤكدين
ان الـعراق الكـبيـر يسع العـراقي

جميعا.  
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طـبعت فتـرة حكم حزب الـعدالة
ر فوق والـتنمـية ثالث جـسر 
مـــــضـــــيق الـــــبـــــوســـــفـــــور في
ــســتــشــفــيـات اســطــنــبــول وا
احلـكومـيـة الضـخـمة واألنـفاق
الــفـــرعــيـــة الــتـي تــربط آســـيــا
وأوروبــــا وأكـــبــــر مــــطــــار في
الـــعــالـم والــقـــطـــارات فــائـــقــة
ـــطـــارات في كل الـــســـرعـــة وا
مـدينـة تـركيـة تقـريـباً واجلـسر
الـذي يــتم بـنــاؤه عـلى مــضـيق
الدردنـيل وآالف الـكـيلـومـترات
من الـطـرق السـريـعـة واألنـفاق
الــتي تــربط بـيــنــهـا ومــشـروع
قناة اسطـنبول وأحواض بناء
الــــســـفن اجلـــديـــدة واألقـــمـــار
الصناعية اجلديدة التي أطلقت
في الـفـضـاء وصــنـاعـة الـدفـاع
الـتي أصـبـحت مـحـلـيـة بـدرجـة
أكــــبــــر إلى جــــانب ذلـك وعـــد
عركة ضد احلزب احلاكم بـأن ا
تـــنــــظـــيم  FETOاجملـــمـــوعـــة
اإلرهــــابــــيـــة الــــتي تــــقف وراء
مـحـاولـة االنـقالب الـفـاشـلـة في
تمـوز واجلمـاعـة اإلرهابـية 15
PKK? سـوف تـتـواصل إلى أن
تــضـع حــدا نـهــائــيــا لـإلرهـاب
وأعلن الـرئـيس أردوغـان أيـضا
أنه سـترفع حـالة الـطوار بـعد

االنتخابات. 
»eŠ l¹—UA

عارضة من جهة أخرى تزعم ا
أن الــعــديــد من مــشـاريـع حـزب
العدالة والتنمية غير ضرورية
بل إنــهـا مــفـرطــة في الـتــبـذيـر
وتـــعِـــد في حـــالـــة فــوزهـــا في
ـشاريع االنـتخـابـات بـإيقـاف ا
أو تـــدمـــيـــرهـــا حـــتى. ويـــدعي
مــــــــرشح حـــــــــزب الــــــــشــــــــعب
اجلــمــهــوري مــحــرم إنش أنه

إذا فاز في االنـتـخـابـات فإنه لن
يستخدم القصر الرئاسي فضال
عـن رفـــضـه الــــنـــظــــام اجلــــديـــد
وتــــعـــهـــده بـــالـــعــــــــــــــودة إلى

ـــــانـي إذا  الـــــنـــــظــــام الـــــبــــر
انتخابه.
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ــــعــــارضــــة وفي حــــالــــة فــــوز ا
ــرجح أن بــاالنـــتــخـــابــات مـن ا
تــشــهــد الــســيــاســة اخلــارجــيـة
الـتركيـة تغيـيرات جذريـة. تقول
ثال إنها عـارضة على سبـيل ا ا
ستـعيد  3.5ملـيون الجئ سوري

ـعـارضة إلى بلـدهم. وقـد نأت ا
بـنـفسـهـا عن عـملـيـة عـفرين في
ســـوريــا. ومـن شــأن مـــثل هــذه
ــصـرح بــهــا من قـبل ـواقف ا ا
ــعــارضـة أن تــنـشــر مـشــاعـر ا
الــــذعــــر والــــقـــلـق في نــــفـــوس
ــواطــنــ من احــتــمــال فــوز ا

عارضة. ا
سـيــتـوجه  56مـلــيــون شـخص
إلى صـنـاديق االقـتـراع في يـوم
انتـخابات  24يونـيو. ورغم كل
مـا تمر به تـركيا من صـعوبات
ــقـــراطــيــة تـــضلُ الــدولـــة الــد

ـنطـقـة. وأيًا األكـثـر أهمـيـة في ا
كـانت نـتيـجـة هـذه االنتـخـابات
فـإن تعـزيز دعـائم الدولـة وبناء
تـــركــيــا أقــوى هـــو في نــهــايــة
ـطــاف في مـصــلـحــة اجلـمـيع ا
ـقراطـيـة تركـيا أما إذا بـدأت د
تـتـعـثـر ال قـدر اللـه فمـا من شك
أن مـــــشـــــاكل الـــــشــــرق األوسط
سـتزيد تـعقيـدا وتعاظـمًا ولهذا
ـــهم أن تـــســـفــر الـــســـبب مـن ا
نـــتــائج هـــذه االنــتــخـــابــات عن
والدة تركيا قوية وهو ما نأمله

وندعو من أجله.

حـلم الـعـراقـيـ الـوطـني في بـنـاء
دولـــتــهم  الــتي تــقــوم عــلى أسس
ومــبـاد  احلـريــة والـدمـقــراطـيـة
وهـي عوامـل اسـاسيـة فـي حتقـيق
االصالح الـسـيـاسي واالقـتـصـادي
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعي وهـي مـن اهم
اولــــــــويــــــــات عــــــــمـل الــــــــدولــــــــة
واستراتيجيـاتها وشغلها الشاغل
ـشـاركة لـتـرميم وتـوسـيع قـاعـدة ا
السياسيـة خللق مساحات واسعة
مــشــتــركــة بــ الــعــراقــيــ وبـ
ـزيد القـوى السـيـاسيـة لتـحـقيق ا
من الـتـوافق والتـفـاهم واالنسـجام
الــذي يـصـنع الـتـمــاسك والـلـحـمـة
االجتـماعيـة ويحقق الـسلم االهلي
بـإشـراك اجلـمــيع   بـاسـتـثـنـاء من
رفع الـسالح بوجـه الدولـة ومارس
االرهــــــاب والــــــعــــــنـف والــــــقــــــتل
واطن والتـخريب ضد الـوطن وا
وأصــــرّ عـــلـى ذلك ألنَّ من اخــــتـــار
طريق اإلرهاب والـعنف والتخريب
والف والتطرف والـتكفير ال مكان
له في قـواعـد الـقـيـادة والـسـيـاسـة
ولـيس من الــعـقل وال من احلــكـمـة
نـطق ان يعمل امـثال هؤالء في وا
قــيـــادة الــعــراقـــيــ والـــعــمـــلــيــة
الـــســيـــاســيـــة الن من ســـفك دمــاء
العـراقيـ واحدث  االنـهيارات في
الـدولـة واجملتـمع ال يـصلـح لقـيادة
العراقـي وال يؤتمن عـلى حياتهم
وحــاضـرهم ومــسـتــقـبـلــهم وعـلى
احلــكــومـــة الــقــادمــة ان تـــتــحــمل
ـدّ اجلسور مع مـسؤولـية الـسعي 
ــواطـنــ كــافـة وكــسب ثــقــتـهم ا
لـيـتعـاضـدوا معـهـا من اجل ارساء
قـــــواعــــد االســــتـــــقــــرار والــــسالم
والـتنـميـة الوطـنيـة ووضع نهـاية
واطـن ـشاكل الـوطن ومـعانـاة ا
والتوجه بشجاعة لـلقيام بعمليات
اســتــئـصــال وجــراحـة لــكل انـواع
الفساد الـذي أريد له أنْ يتجذرَ في
الوطن وفي مؤسسات الدولة نعم
عمـليات اسـتئصـال  تبدأ بـالثواب
والـــعــــقـــاب إلفــــراز الـــصــــالح من
الــطــالح وصــوالً لــتــحــقــيق مــبـدأ
ساواة وتكافؤ الفرص العدالة  وا
جلـميع الـعـراقيـ ويكـون اجلزاء
عـلى قـدر الـعـمل واإلنـتـاج لـيـتـسم
بـعدهـا السلـوك العـام  باالنـضباط
واالنتماء والـوالء للوطن وهذا لن
يـتم ويـتـحـقق بـصـورته الـنـاصـعة
مالم يكن القـادة والسياسي ومن
يـحـكم هم الـنـمـوذج  اإليـجابي في
الـــســـيــــر عـــلى طـــريق الـــســـلـــوك
الـصــحـيح لــلـوصــول الى الـتــقـدم
طـلوب وهذا واالزدهـار الوطنـي ا
لن يتحـقق إال باختيـار من يتولون
سؤوليـات العامة في البالد على ا
اســــاس الـــكــــفــــاءات واخلــــبـــرات
والنـزاهة والـشرف الوطـني يعني
أنْ تـتـوفـرَ في الـعـنـاصـر اخملـتـارة
لــقــيــادة حــكــومــة االربع ســنــوات
الـقادمة مـقومـات النجـاح والقدرة
عـلى اإلدارة والقـيادة من أصـحاب
الـسمـعة الـطيـبة والـشفـافية وهي
ـطـلوبـة إلنـقاذ الـعراق العـنـاصر ا
من كوارثه وهي خـيارات شـجاعة
ومـهــنــيـة ووطــنـيــة تــعـني اإلرادة
الوطنـية الصادقـة في حتقيق بناء
ـدنـية دولـة الـعـراق الدمـقـراطـيـة ا
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