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وخـــنـــدقــــته  مـــذاهب وأطـــيـــافـــاً
وأعـراقــاً  لــقـد خــرج الــنـاس إلى
الــــشـــارع بــــعـــد أن عــــجـــزوا عن
مـــنــاشـــدة الـــدولـــة بـــشـــكـل عــام
ــتـعــاقــبـة بــشـكل واحلــكـومــات ا
خــاص بـعــد ان حتـمـلت حــكـومـة
ـيـراث الــثـقـيل ـهــدي كل ا عـبـد ا
ــعــقــدة ــشــاكل ا ووزر كل هــذه ا
ـركـبة عـلـما كـتـبت بـالتـفـصيل وا
ــقـــصــود ـــوضـــوع وا عـن هــذا ا
ـــهــدي حتـــمل حـــكـــومـــة عـــبـــد ا
إفـرازات ومـردودات  احلــكـومـات
ــقــال في صــحــيــفـة الــســابــقــة 
الـزمــان الـغــراء بـعــد تـسـلـم عـبـد
ـهــدي رئــاسـة مــجــلس الـوزراء ا
يراث جاء حتت عـنوان حكـومة ا
شاكل الثـقيل  نـاهيك عن تـراكم ا
االقـــتـــصــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
والسـياسيـة  التي عاشـها الناس
ومـازالوا يـعـيشـون مـرارتهـا مـنذ
سـقوط الـنظـام الدكـتاتـوري حتى
الـيـوم دون أن ننـسى إن اجملـتمع
ـنــفـتح مــنـذ زمن عـلى الــعـراقي ا
ـعـرفة واآلداب الـتـقـدم والـعـلم وا
والــثــقــافـة والــفــنــون وتــقــنــيـات
تلكه  من ا  احلاضر باإلضـافة 
الــقــيم الــروحـيــة واالجــتـمــاعــيـة
ـتــلـكه غـيـره من الــراقـيـة  مـا ال 
اجملـتمـعات األخـرى بعـد ان خرج
مـغـادرا أألمـيــة مـنـذ عــقـود حـتى
وصلت نـسبة التـعليم فيه الى97
راحل ئة موزعـة على جـميع ا با
الـــــــدراســـــــيـــــــة ومـــــــخــــــــتـــــــلف
اخـــتــصـــاصـــاتــهـــا والـــيــوم  مع
األسف يـتـفـكك اجملـتـمع الـعـراقي
ــدارس ويــتـــســرب أطــفـــاله من ا
ــة وتــتــسـع آفــة األمــيــة واجلــر
واخملـــــــدرات بـــــــعـــــــد أن بـــــــاتت
وأصـــبــــحت طــــبــــقـــات وفــــئـــات
مـحــدودة تـنــعم بــخـيــرات الـبالد
وســواد الــنــاس يــشــكــون مــرارة
الـعيش ويـعانـون البطـالة والـفقر
والــتـفــاوت الــطــبـقـي نـاهــيك عن
اغتـراب وهـجـرة الـشـباب من كال
اجلـنــســ ومـئــات الــعـوائل إلى
اخلــــارج واألســـــبــــاب كـــــثــــيــــرة
ومعروفه ومنـها ما تقدم في سرد
ـوضـوع كـلـهـا عـوامل وأسـبـاب ا
دفعت بـالناس الـيوم النزول  إلى
الشـوارع  للـمطـالبـة بعـيش كر
امن  البــد من حتــقــيــقه من خالل
إصـالح  الــــنـــظــــام الــــســـيــــاسي
االقتـصـادي واالجتـمـاعي الـركيك
ـؤشــر بـالــفـســاد الـذي اســتـمـر ا
أكــثـر مـن  عـقــد ونـيـف من الـزمن
دون أن يــــلــــوح  فـي الــــنــــفق أي
ضـياء بـعـد أن وعـد السـيـاسـيون
ومن يـحـكم الـعـراقــيـ بـتـطـبـيق
الــعـدالــة االجـتــمـاعــيـة واحلــريـة
قـراطية واالهتمـام بتطوير والد
األنــظـــمــة واألحــوال الــثـــقــافــيــة
واالجـــتــمـــاعــيـــة وهــنـــا البــد من
ـــتــمــيــزة في تــأشــيـــر  ألــســمه ا
التـظاهـرات الـشعـبـية الـتي نزلت
إلـى الــــــشــــــارع إن غـــــالــــــبــــــيـــــة
ـتــظــاهـرين فــيــهـا هـم من جـيل ا
الــشـبـاب الـذي لم يــعـرفـوا عـصـر
الـدكـتـاتـور وال نـظـامه الـبـائـد بل
نـــــشـــــأوا وتـــــرعـــــرعـــــوا فـي ظل
القـيـادات السـيـاسيـة الـتي حتكم
الـعــراق الــيـوم  وهم  يــخــرجـون
عــلـيــهـا يــطـالــبـونـهــا  بـاإلصالح
والـــتــغـــيـــر وحتـــقـــيق الـــعـــدالــة
ال االجـتمـاعـيـة واحلـفـاظ عـلى ا
الــــعـــام والـــثــــروات الـــوطــــنـــيـــة

والــتــفــاوت الــطـبــقـي أنـهـم نـواة
مـــشـــروع اإلصـالح الـــســــيـــاسي
والوطـني والـتغـير احلـقـيقي لـقد
جــاءت الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيـة
السلمية  لتحقق عالمات وسمات
ـدني الشـجاع الـفعـل السـياسي ا
واجلــريء لـتــقـدم نــهـجــا وطـنــيـا
ســيــاســيــا مــنــاهــضــاً لــلــفــســاد
واالســتـبــداد لـتــحـقــيق مــشـاريع
اإلصالح الـوطــنـيـة  الــسـيــاسـيـة
واإلداريـة والدستـورية بـعيدا عن
كل من يريد ويتطلع لتكبيل إرادة
ـطالـبه الـعـراقـيـ ومـنـعهـم من أ
بـحقـوقهم في اإلصالح والـتغـيير
عـــــــلـى الـــــــرغـم مـن إن احلـــــــراك
الشعـبي  احلاضر يفـتقر وما زال
 لقيادة سياسية حترك اجلماهير
الوطـنـية الـتي نـزلت إلى الـشارع
مـن اجل تـوجـيــهـهـا نــحـوأهـداف
وطـنـيـة مـؤطـرة ومـحـدده لـتـكـون
أكـثــر فـاعــلــيـة وتــأثـيــراً وبـريــقـاً
ـا هي علـيه  وهنـا البد ـعانـاً  و
من اإلشـارة وبــوضـوح ألنــخـراط
الــعــديــد من جــمــاهــيــر األحــزاب
والـكــتل الـســيــاسـيــة  وحـتى من
ــنــتـمــيـة لــهـا وبــشـكل الــكـوادر ا
متـفاوت في التـظاهرات الشـعبية
الــتي خــرجت في  1/ 2019/10
والــــتـي ركــــزت عـــــلى اجلـــــوانب
االقـــتـــصــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
والــسـيـاسـيـة واخلـدمـيـة بـعـد أن
انـكــشــفت عــورات بــعض الــقـادة
والـسـيـاسـيـ ومــفـاسـدهم وقـلـة
خبـرتـهم في فن وجتـربـة الـقـيادة
الــسـيــاســيـة واإلداريــة  والــنـهج
الــتــنـمــوي وكل هــذه عـوامل أدت
وأثـمرت وأنتـجت الفـساد والـفقر
والـبــطـالــة وانـحــسـار اخلــدمـات
وإهـمــال إدامـة الـبــني الـتـحــتـيـة
الــتي دمــرت من قــبل الــفــاســدين
عـــمــــدا لــــتـــرويـج بـــضــــاعـــتــــهم
وتـصريـفها لـيعم الـفسـاد وتخلط
األوراق الـسـياسـية واالقـتصـادية
واالجــتـــمــاعـــيــة بــعـــد إن حتــمل
الــعـراقـيـون مـا ال يــطـاق من قـهـر
ومــاس مـتــنـوعــة الـبــعض مـنــهـا
يتـحـمـلـهـا الـقـادة والـسـيـاسـيون
ـــبــــاشـــر بــــســـبب الــــفـــســـاد بـــا
وصــراعـــاتـــهـم عـــلى الـــســـلـــطــة
وباخملـتـصر الـشـديد لم تـسـتثـمر
هــــذه الـــقــــيـــادة الــــســــيـــاســــيـــة
ـتعـاقـبة عـلى حكم واحلكـومات ا
الـعــراق بــعـد االحــتالل وســقـوط
الـنــظـام الـدكـتـاتـوري الـعـديـد من
الفـرص الثمـينة وخـاصة الفرص
ــرجــعــيـة الــتي مــنـحــتــهــا لـهم ا
الرشيدة وكان بإمكانهم استغالل
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وســــــمــــــاع أصــــــوات الــــــنــــــاس
ونداءاتهم التي تطالب باإلصالح
إلخـــراج الــبـالد من الـــتــحـــديــات
واخملاطر التي تـواجهها  وصوال
ــرحــلــة ســيــاسـيــة اجــتــمــاعــيـة
ــقـراطـيـة اقـتــصـاديـة وطــنـيـة د
جـديـدة  تـخــتـلف عن سـابــقـاتـهـا
لـــــكـن كل هــــــذه األزمـــــات وبـــــكل
أنـواعها تـضاعـفت وفي مقدمـتها
األزمـة االقــتـصـاديـة الــتي عـمـقت
الــفـوارق بــ  مـخــتــلف الـفــئـات
االجـتـمـاعــيـة وفي جـمــيع إنـحـاء
الــبالد  بـــعــد أن تــعــطل انــدمــاج
اجملــتـمـع الـعــراقي كـمــا يـجب ان
يــكــون عــلــيه بل عــمــلت كـل هـذه
الـعـوامل عـلى تـفـكـيـكه وتـخـريبه

وحـمـايـتـهـا من مـافـيـات الـفـسـاد
ــال الــذي  ســـاح وتــبــخــر هـــذا ا
بحـمايـة مظـالت الفـساد الـكبـيرة
الـتي يـتربع قـسم منـها  عـلى قمم
بـعض قيـادات الـدولة في الـعراق
اجلـديـد ان مـا يحـدث في الـشارع
الـيــوم هي نـتـيــجـة  أرادة اجلـيل
اجلــديـــد ومـن يــنـــاصـــرهم عـــلى
مـــواجـــهـــة حتــــديـــات الـــفـــســـاد
والــــفــــاســــدين مـن اجل اإلصالح
والـــتــغــيــر لـــقــد لــفت انـــتــبــاهي
وبــشــكل دقــيق إن جــمــيع هــؤالء
ـــتـــظــــاهـــرين الــــذين خـــرجـــوا ا
يضحون حد الشهادة لم يرفع أي
واحـــد مــنـــهم شـــعـــاراً أويــبـــعث
بإشارة تشـير إلى انتمائهم   إلى
أي اجتـاه ســيـاسي اواجــتـمـاعي
أوفـــئــــوي جــــهـــوي اوعــــرقي بل
طـلبيه جـاءت جميـع شعاراتـهم أ
واضــحــة تــعــبـــر عن طــمــوحــات
الـناس بال تـميـز وبدون اسـتثـناء
تـظــاهـرات انــخـرط فــيـهـا جــمـيع
ـــواطــنـــ  الــغــيـــر راضــ عن ا
األوضـــاع ألـــقـــائـــمه مـــطـــالـــبــ
بـإصالحــهــا  لـقــد خـرج اجلــمـيع
حتت شـعـارات اإلصالح والتـغـير
بـــعــــد أن أصـــاب الــــضـــر ســـواد
الـعراقـيـ الـصـابرين مـنـذ عـقود
طـويـلـة كانـت أمالـهم كـبـيـره بـعد
سـقــوط الـنـظــام الـدكــتـاتـوري أن
يــنـعـمــوا في عـيش كــر وحـريـة
قـراطيـة حـقيـقـية لـكن خابت ود
أمــــالــــهم وتــــبــــخــــرت أحالمــــهم
وطمـوحاتـهم بسبب فـشل وفساد
قــيــادة الـــعــمــلــيــة الـــســيــاســيــة
تـبـعة في إدارة احملاصـصـاتيـه ا
الـبالد  وفــقـدان تـواصل الـنـخـبـة
السيـاسيـة احلاكـمة مع الـغالـبية
الـــواســـعـــة في اجملـــتـــمع  أضف
لـذلك الــتـفـاوت الــطـبــقي وغـيـاب
اوتدمير وسحق الطبقة الوسطى
في اجملـتمع وتضـخم آفة الـفساد
وانـــحـــســار وتـــراجع اخلـــدمــات
وتوطن البطالة  كل هذه العوامل
الــــتـــقت لــــتـــصــــنع جــــمـــاهــــيـــر
ـتـضـررة من أزمات التـظـاهرات ا
الـــــبـالد وعــــــلى نــــــطــــــاق واسع
وحـشــدتـهم لـلــنـزول إلى الـشـارع
للـمطالـبة بـاحلقـوق نتـيجـة حالة
الـغضب والـغلـيان الـشعـبي الذي
تــصــاعــد ومــازال وبـــشــكل غــيــر
مـســبـوق أدى إلى هــذا االنـفـجـار
اجلــمــاهـــيــري بــســـبب الــفــســاد
وغــيــاب الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة
والـذي جـاء بسـبب عـدم استـفادة
احلـكـام اجلـدد والـسـيـاسيـ من
الـتـجـارب الـقـريـبـة جـدا لـغـيـرهم
إن  تــمـادي بــعض الــسـيــاســيـ
تعاقبـة بعدم تفهم واحلكومـات ا
مـــطــــالب الـــنــــاس بـــشــــكل جـــاد
وإهــمـالــهـا وعــدم االكــتـراث بــهـا
ــســتــمــر إلـى اإلمـام بــهــروبــهم ا
أوصل احلـــال إلى مـــا هـــوعــلـــيه
ــهــدي لــتــأتـي إصالحــات عــبــد ا
ســـريـــعـــة مـــتـــخــــبـــطـــة من اجل
اسـتـيـعاب واحـتـواء الـتـظـاهرات
الـصـاخـبـة والـسـؤال اما كـان من
األجـدر إن يـجــلس جـمـيع الـقـادة
ــعـنــ بـإدارة والـســيـاســيـ وا
الـعــمــلـيــة الــسـيــاســيـة والــدولـة
واجملــــتــــمـع وكل مـن يــــتـــــحــــمل
مسـؤولية حـماية الـوطن والناس
إلى طـاولـة حـوار مـشـتـركه جـادة
حقـيـقيـة وبـارادة إصالح صـادقة
إلعـادة الـنـظــر بـسـلـوكــيـاتـهم في
إدارة البالد والـعملـية السـياسية
ووضع خارطـة طريق أي صـياغة
مــــشـــــروع وطــــني اقـــــتــــصــــادي
اجــــتـــــمـــــاعي زراعـي صــــنـــــاعي
اسـتـثــمـار تـربـوي امـني مـشـروع
تتخـلله ثوابه وقواعد ومـنطلقات
الـنـشـاطـات االقتـصـاديـة والـبـناء
واألعمـار ومكافـحة الفـساد إلنقاذ
مــا تــبــقى من الــنــزر الــقــلــيل من
خــيــرات هــذا الــبـــلــد الــتي حــرم
سـواد العـراقيـ من خيـراته بعد
أن تــعــرضــوا مــنـذ االحــتالل إلى
يـــومــنـــا هــذا لـــكل االخــتـــبــارات
واالضــطــرابــات الــعــنــيــفـة الــتي
راقـــقــهـــا مــا رفـــقــهـــا من إرهــاب
وتــكــفــيــر الــقــاعــدة وداعش كــان
الـــتــطـــرف والــتـــكــفـــيــر وإرهــاب
الـقـاعــدة الـذي أنـتـجت لـنـا حـرب
طـائفـية مذهـبيـة أهليـة على مدار
خــمس سـنـوات عـجــاف تـواجـهـا
داعش اإلرهــابـي كل هــذا الــواقع
الـــرد الــــذي أصــــاب اجملـــتــــمع
العراقي لم يتغير حتى دق جرس
اإلنذار ونزل الناس إلى الشوارع
يــتـظـاهـرون مـطــالـبـ بـاإلصالح
والتـغـير وبـأبـسط حقـوقـهم التي
كـفــلـهــا لـهم دســتـورهـم اخملـتـرق
ــركـون عــلى الــرفــوف الـعــالــيـة ا
والــذي اســتــحق الــيـوم اإلصالح
كـل هـــذه اإلرهـــاصــــات والـــقـــادة
والــــســــيــــاســــيــــ في الــــعــــسل
والـعــراقــيــ ال يــقـبــضــون غــيـر
الشـعارات والـوعـود التـي ملـوها
ومن هـــــنــــا حل وأصـــــبح نــــزول
الـــــشــــبـــــاب الى الـــــشــــارع احلل
الوحيـد ليـنتـزعوا حـقوقـهم التي
كـفلـهـا لـهم الـدستـور بـكل الـطرق
ــتــاحــة لــيــحــقــقـوا الــســلـمــيــة ا
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بغداد

االصالح واحلــــقــــيــــقـــة البــــد من
اإلشـــارة إلـى إن من خـــرج ونـــزل
إلى الـــشـــارع لـــيـــحـــقق اإلصالح
والـتغـير من اجلـيل اجلديـد أبناء
الــعـقـديـن ونـصف الــذين عـاشـوا
بــــكـــــنف الـــــتــــغـــــيــــر والـــــقــــادة
والــسـيــاسـيــ الـذين يــحـكــمـون
الـعـراق الـيـوم ويـديـرون عـمـليـته
السياسية هذا اجليل الذي جوبه
بـــالـــرصـــاص احلـي والـــقـــتل مع
ـلـبـسـات األسف عـلى الـرغم من ا
والـــتــبـــريـــرات الــتي رافـــقت ذلك
ولــــكن البـــد مـن الـــوقــــوف عـــنـــد
حقـيقـة األمـر هو إن الـعراقـي ال
يـريــدون وال يـقـبـلـون االنـسـحـاب
إلى خارج التاريخ وهذا ما أكدته
تـــــظـــــاهــــرات اجلـــــيل اجلـــــديــــد
وهـوولـيــد الـتـغـيــر الـذي ال يـريـد
العودة إلى مـخلفات الـدكتاتورية
والــــنــــفـخ في كل أنــــواع الــــفــــ
لـــطـــمـس الـــهــــويـــة الـــوطــــنـــيـــة
ـذهبية والـعنصرية بالـطائفية وا
ومـن حق الـــعـــراقـــيـــ اخلـــروج
للـدفاع عـن حقـوقهـم ومصـاحلهم
وهــويـتـهم الـوطـنــيـة وحـقـهم في
الــتـقــدم واســتـقـاللـهم الــســيـادي
ـعانـاة والظـلم والفـساد ورفض ا
واالســتــغـالل وتــبــديــد ثــرواتــهم
ــطـالــبــة بــالــعـيش الــوطـنــيــة وا
الــكـر وبــإصالح مـا يــحـدث من
مــشــاكل وأزمــات بــســبب غــيــاب
الــــــعــــــدالـــــــة وعــــــدم احــــــتــــــرام
قراطيـة  والتعددية والتنوع الد
ـــنع تــغــلــيب بــشــكـل حــقــيــقي و
األفــكـار األحــاديــة والـســيــاسـات
ألـــضــيـــقه وجتــيش مـــكــون ضــد
ـارسة التـسقيط كـون األخر و ا
ـكونـات التي سـتمـر ب هـذه ا ا
أدت الى ضـــعــضـــعت وأضـــاعف
الـتعايـش السلـمي بسـبب تأجيج
ـذهـبـيـة والطـائـفـية الـصـراعات ا
والعنـصرية البـغيضة التي زادت
من االحـتـقـانـات الـشـعـبـيـة وأدت
الى االحــتــقــانــات االجــتــمــاعــيـة
والسياسيـة والضيق االقتصادي
ومـرارة الـعيش وأنـتـجت كل هذه
التـظـاهرات الـعـارمة الـتي عـفرت
بـدماء الشـهداء ولـيعـلم من يلعب
بـالنار انـه سيحـرق اجلمـيع  بعد
أن أصـــبـح الـــعـــالم كـل الـــقـــريـــة
سهـلت على النـاس طرح أفكارهم
وأرائـهم والتعـبير عـنها بـسهولة
وشـــــفـــــافـــــيـــــة بـــــعـــــد كل هـــــذه
التكنـولوجيا والتـقنيات أحلديثه
والـــكــبـــيـــرة وانــتـــشــارهـــا لــذلك
ــــقـــال أصــــبــــحت ألــــصـــوره أوا
ـعـلـومـة تـنـتشـر خالل ثـواني آوا
لتـغير أوضاع وأحـوال بل تسقط
حـــكـــومـــات ورغـم ذلك مـــا زلـــنـــا
نلـمس ونـشـهد تـضـخم حـجم آفة
الفـساد والكذب والـتزوير وصوال
ــواطن الــذين يــخــرجـون لــقــتل ا
لـلمـطـالبـة بـحقـوقـهم مهـمـا كانت
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وهي أوضـاع خطـيـرة ال تتـناسب
قـراطية مع الـدول واألنظـمة الـد
احلـــــديـــــثــــــة ودول الـــــقـــــانـــــون
ــؤسـســات الــدسـتــوريــة الـتي وا
تـمثل رأي الـنـاس لـهـذه األسـباب
خـــرج الـــعــراقـــيـــون مـــطـــالـــبــ
باإلصالح والتغير وبحقوقهم من
خالل الـتعبـير عـنها في تـظاهرت
ســلــمــيـه مــشــروعه كــفــلــهــا لــهم
الدستور ليلقون بالكره في ملعب
ــان والـــقــادة احلـــكــومـــة والــبـــر
والــــســــيــــاســــيـــ  دون أن يــــتم
االلـتــفـاف عــلـيــهـا بـكـل الـوسـائل
تـظـاهرين  بـعدم هنـا يبـرز دور ا
قـــبـــول احلـــلـــول الـــتـــخـــديـــريـــة
الـــتـــرقـــعــــيـــة الـــتي تــــقـــدم لـــهم
(بـالـتـقـسـيـط ) وعـلـيـهم الـوقـوف
بــــحـــزم لــــتــــمـــريــــر مــــشـــرعــــهم
ــطــالــبـة اإلصـالحي الــوطـني  وا
بـــاحلـق الـــســـيـــاسي إلى جـــانب
احلق االقـتــصــادي واقـصــد هــنـا
حق الـــتــغــيــر لــيـــكــون الــنــجــاح
ـتـظـاهـرين حـلـيـفـهم أي حـلـيف ا
وكـل الــــــشــــــعـب الــــــعــــــراقي الن
ـــطـــالب مـــحـــاوالت تــــشـــتـــيـت ا
الـشـعـبـية وحتـويـلـهـا اقـتـصاديه
بـحـته تـرتـبط بـإصالحـات فـوريه
ترقـعـيه وبـتحـديـد سقـوف زمـنيه
تـرتـبط بـأيـام مـحـدده  بـعيـدا عن
اإلصـالحــات الــســـيــاســـيــة الــتي
ـــركــزي في ـــفــتـــاح ا تــعـــتــبـــر ا
اإلصالح والتـغيـر بل إصالح لكل
شاكل أالقتصاديه واالجتماعية ا
واألمـنية والـثقافـية نعم مـا نعني
مـنه مـشـاكل جـمـة لكن مـشـكـلـتـنا
ــشـكـلــة الـسـيــاسـيـة األبـرز هي ا
ركزي حلـل جميع ـفتـاح ا وهي ا
أوأكــثـر مـشـاكــلـنـا األخـرى  وحل
شـكلـة السـيـاسيـة ال يتم إال عن ا
طـريق نـزول الــنـاس الى الـشـارع
يــعــني ال حـل بـدون دور الــشــعب
وهــذا الـــدور يـــجب أن ال يـــغــيب
ويـكـون حـاضــر وبـالـفــعل حـضـر
لـــيـــلـــوي اذرع الـــفـــســـاد ورقــاب
الـــــفــــاســــديـن بــــعـــــد أن أصــــبح
العـراقيـ على وعي كـامل عرفوا
اخللل وعرفوا أسبابه  وهم ليس
بحاجة وصاية احد عليهم مطلقا

بــعــد أالن ويـــرفــضــون من يــريــد
فـــرض الـــواقع الـــقـــائم عـــلـــيـــهم
واالســتــسالم له  وتــخــيــرهم امـا
الــقــبــول بـالــواقع الــفــاســد وإمـا
اخلــــــــراب وفـــــــوضـى احلـــــــروب
الـــطـــائـــفـــيـــة واالنـــفالت األمـــني
والعـراقي عـرفوا طريـقهم اليوم
ـقدورهم اخـتيار  الـدمقـراطية و
احلــقــيـقــيـة والــنـظــام والـقــانـون
وحتـقيق الـتـغيـر واإلصالح وقلع
الـفـاســدين من جــذورهم سـلــمـيـا
ن يـريد مـصادرة وعـدم الـسمـاح 
احــتــجــاجــاتـهـم وتــظـاهــرات من
خالل إعـمـال الـشـغب لـيـواصـلـوا
حتـــقــيق أهـــدافــهم وخـــيــاراتــهم
بــــدون تـــــراجع ومــــهـــــمــــا عــــمل
ـفــسـدون لـلــتـشــبث بــالـســلـطـة ا
سـيـكون مـصـيـرهم الـزوال حـتـما
(لـودامت لغـيـرك ما وصـلت إليك)
والـزوال غير مـعروف بـأي طريقه
ـغادرة سـيـكون وأحـسن الـطرق ا
بـشــكل طـوعي وسـلــمي حتـاشـيـاً
لـبـقـية الـوسـائل لـلـمحـافـظـة على
الـدولـة بـكل مـؤسـسـاتـهـا وابـعاد
شــــبح الــــفــــوضى عــــنــــهــــا وعن
الـــعــراقــيـــ الــنــجـــبــاء بــعــد أن
صـنـعت لـنـا ظـروفـنـا الـسـيـاسـية
واالقـــتــصــاديـــة واالجــتــمـــاعــيــة
فـاسدين جـدداً حتى وان صـنعهم
الـناس أنفـسهم نـتيجـة العواطف
وبـدون شـعـور والـيـوم يـخـرجون
لــسـحـب الـشــرعــيـة من بــعــضـهم
وعن الــــفــــاســـديـن بــــشـــكـل عـــام
والـتــخـلص مـنـهـم بـكل الـوسـائل
السـلميـة والدسـتوريـة بعـيدا عن
العنف وخرق الـقانون  وهنا البد
من الـتأكـيـد بـالقـول والـفـعل على
الــطـرق الـســلـمــيـة والـدســتـوريـة
وحـمــايـة مــؤســسـات الــدولـة من
ــــنــــدســــ واخملــــربـــ الــــذين ا
يـعـملـون ويـتـحـركون ويـنـشـطون
في دوائـــر الــشــبـــهــات الخــتــراق
الـتـظــاهـرات وتــشـويه صــورتـهـا
احلــقــيــقــيــة الــســلــمــيــة وصــوال
لـــتـــخـــريب مـــؤســـســـات الـــدولــة
واالعـتـداء عـلى األجـهـزة األمـنـية
الـوطـنـيـة أبـنـاء الـعـراق الـشـرفاء
الـذيـن لـقـنـوا الـتـكـفـيـر واإلرهـاب
ولـيه دروس التنسى وقيـادته و
نـــعم كـل الــعـــراقـــيــ الـــشـــرفــاء
والـقــادة والـسـيـاسـيـ أصـحـاب
الـغيـرة على شـعبهم ووطـنهم مع
االحـتجاجـات والتظـاهرات لكـننا
ــطــلـق نــقف ضــد جــمـــيــعــا وبـــا
الــــتـــخــــريب واخملــــربــــ الـــذين
يـحـاولـون تـمـريـر سـيـنـاريـوهـات
خـاصـة كتـبت واعـدت في الداخل
واخلـــــــارج الـــــــوطـــــــنـي وهـــــــذه
ـطـلـوب مـنـهـا الـسـيـنـاريـوهـات ا
صـلحة تشـويه صورة أصـحاب ا
احلـقــيـقـيـة في الـتـظـاهـرات وجـر
الـبالد الـى فـوضى عـارمــة تـكـون
أثـارهـا أسـوأ واخـطـر من الـواقع
احلـالـي نـعم الـكل يـشــعـر بـحـجم
مظالت الـفسـاد  الكـبيـرة حلمـاية
حـلــقـات الـفــسـاد األصــغـر هـؤالء
الفاسـدين الصغار الـذين يعملون
على تـثـبـيت وحمـايـة كـبارهم من
الفاسدين ليبـقوا في السلطة لكن
تـغــيــرهم يــجب ان يـتـم بـالــطـرق
الـدسـتـوريـة الـشــرعـيـة الـتي تـتم
دني بالضغط الشـعبي السلمي ا
احلضاري وعلى الـرغم من علمنا
 ان مجيء الفاسدون إلى السلطة
أســــهل بـــكـــثــــيـــر من مـــحـــاوالت
إخــراجـــهم مــنـــهــا الن تــغـــيــرهم
صـعب بـعد امـتالكـهم الـكـثـير من
أدوات الـسلـطـة التي تـمكـنهم من
إســكـات صــوت الـنـاس وقــمـعـهم
واســتــغـاللــهم والـــتــجـــاوز عــلى
حــــقـــــوقـه وتــــزيـف ومـــــصــــادرة
أصـواتـهـم وحـقـوقـهم لـقـد ابـتـلي
الـعـراقـيـون بـبـعض الـسـيـاسـي
ـال والــسـلــطـة مـرضى بــهــوس ا
وهم يـحـاولـون وضع الـعـراقـيـ
إمــــــام األمــــــر الـــــواقـع بـــــشــــــتى
األســالـــيب والـــطـــرق وصــنـــاعــة
اإلحـداث الـتي حتـقق لـهم تـنـفـيـذ
ذلك وعلـى العراقـي عدم الـقبول
وهم الـيـوم في سـاحـات ومـيادين
ــعــادلـة الــتـظــاهــرات لــتـغــيــيـر ا
يــــعــــرفــــون إن قــــدرهم مــــرهـــون
بــاإلصالح والـــتــغـــيــيـــر وضــرب
رؤوس الـــــفـــــســــاد ومـــــافــــيـــــاته
بــــــالــــــقــــــانــــــون والــــــدســــــتـــــور
وبــاالســتــحـــقــاقــات الــشـــعــبــيــة
واجلماهيـرية وان الشعب مصدر
الـسلـطـات يـنـتزع حـقـوقه انـتزاع
ـــا كــفـــله له الـــدســـتــور عـــقــده
ــؤكــد ســوف االجــتــمــاعي ومن ا
يقـف مع الـشعـب كل الـشرفـاء من
القادة والـسياسي لـتحقيق هذا
الـــهــــدف الـــوطـــنـي واالنـــســـاني
النبيل من خالل رفع  أيديهم  عن
الــفــاســديـن في أي مــوقع كــانــوا
لــيـــنــتــصـــر الــشـــعب ويــتـــحــقق
اإلصالح ويـعـود الــعـراق مـعـافى
شـــوكـــة فـي عـــيـــون الـــتـــكـــفـــيـــر
واإلرهــاب وكـــــــل األعــداء  بــعــد
إن اصــــــبـح قـــــــدر األجــــــيـــــــــــال
الــعــراقـيــة اجلــــــديـدة مــواجــهـة
الـــــظــــلم والـــــتــــعـــــسف وضــــرب

الفاسدين .

 خبر الـعراقيون دور الـسلوكيات
ـذهبـية والـطائـفية مـارسات ا وا
ــصـطــنــعــة  في والــعــنــصــريــة ا
إخـــــراج الـــــبالد والـــــنـــــاس ومن
دورهم الــــــوطــــــنـي وتــــــدمــــــيـــــر
ومــحـوالــهــويـة الــوطـنــيـة لــتـحل
مــحــلــهــا الــهــويــات الــطــائــفــيــة
ذهبـية والـعنـصريـة والفـئوية وا
والـيــوم من حق الــنـاس اخلـروج
ر الذي شكل لتغيير هذا الواقع ا
 عـلى الـعــراق والـعـراقــيـ اكـبـر
اخملاطر عندمـا حل الفساد بينهم
لـــيــصــادر حـــقــوقــهـم ويــضع في
مطـحنة الـفقـر والقـهر والـفوضى
مـن خالل إبـــــعــــــاد الـــــنـــــاس عن
تمسكهم بهـويتهم الوطنية لتحل
مــحــلــهــا هــويــات أخــرى  مع كل
التـقدير واالحـترام لعقـائد الناس
وتــــــــراثــــــــهـم وطــــــــقــــــــوســــــــهم
وخـصــوصـيــاتـهم ومــعـتــقـداتـهم
الــروحــيــة الــتي يــجب ان تــكــون
عـــامل قــــوة لـــلـــفــــرد واجملـــتـــمع
والـوطن بـرمــته ومن حق الـنـاس
الــيــوم أن يـــقــرروا أي قــرار وكل
قـرار يجدون فـيه إصالح حـياتهم
ـطـالـبة ومن أولـويـات حقـوقـهم أ
بــاإلصـالح والــتـــغـــيــيـــر وإعــادة
األمــور الـسـيـاسـيـة والقـتـصـاديـة
واالجــتـــمـــاعـــيــة إلـى مــوقـــعـــهــا
ونصابها الـوطني في اجتاهاتها
الـصـحـيحـة  إن هـدف الـعـراقـي
الوطـن الـشرفـاء من النزول الى
الـشـارع مـتـظـاهـرين  هـومن اجل
ـــــاديــــة إعـــــادة االعـــــتــــبـــــارات ا
والــرمــزيــة لــلــســيـاســة والــعــمل
الـــــســــــيـــــاسي مـن خالل اجنـــــاز
تـعـاقدات سـيـاسـيـة جـديـدة تدعم
ـــقـــراطي وحتـــرك اإلصالح الـــد
الـــصــادق واألمـــ الــذي جـــمــده
وعـطله الـفـسـاد والفـاسـدون بـعد
أن  جـاءت الـتظـاهرات الـصاخـبة
صـدمـة صـاعـقـة لـتـعـيـد االعـتـبار
للـجـمـاهـيـر من خالل قـيم اجلرأة
والـشجاعـة  لبـناء مواقف وطـنية
ــقــراطــيــة جــديـدة ســيـاســيــة د
زيفة لبعض تتجاوز الشـعارات ا
السياسي ومـخاتلتهم ولتصبح
االحتجـاجات والتظـاهرات سمية
وطـنية لـلفعل الـسياسي الـشعبي
في الـعــراق اجلـديــد لـقــد تـصـور
الـبــعض أوالـكــثــيـر من ســيـاسي
الـعـراق وقـادته إن خـروج الـناس
بـهذه ألـطريقه الـعفـوية  الوطـنية
الـهـادفــة أصـبح مــسـتـحــيالً لـكن
الـــعــراقــيـــ الــشــرفـــاء خــرجــوا
إلصالح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
بـرمــتــهـا عــلــمـا إن مـن خـرج إلى
الشـارع هـم أناس لـم يـكونـوا من
محترفي العمل والفعل السياسي
تـطـرف بل هم جيل احملـتـرف أوا
الــــعــــقــــديـن ونــــيف اآلخــــرين  ال
يطمحـون إلى إشغال اواحلصول
عـلى منـاصب لكـنهم فـي احلقـيقة
انــــطـــــلـــــقـــــوا من قـــــلب الـــــوطن
واجملتمع ومعانـاته ليقدموا فعال
وطـــنــيـــا تـــاريـــخـــا لـــفــتـح أفــاق
سـيــاسـيــة وطـنــيـة جــديـدة تالئم
عـــصــــرهم وواقــــعـــهـم بـــإبــــعـــاد
الــفــاســدين  واإلتــيــان بــقــيـادات
وطـنـيه تـخـلـصـهم من مـعـانـاتـهم
ـشــروعـة وحتـقق طــمــوحـاتــهم ا
أنهم شـباب افـرز تهم السـياسات
اخلـاطــئـة الـتي مــورست من قـبل
الـــســـيـــاســـيـــ نـــعم افـــرز تـــهم
احلــــاجـــة والــــفـــقــــر والـــفــــســـاد

ليس أمراً جديداً على لبنان إذا هو إنتفض. ففي تاريخه التليد قبْل اإلستقالل
في أزمـان عـثـمـانـيـة وفرنـسـيـة وبـعـد اإلسـتـقالل في أكـثـر من واليـة رئـاسـية
ـشـاركـ فـيـهـا. وليس إنـتفـاضـات لـكل مـنـهـا دواعـيهـا وهـتـافـاتـهـا ومطـالب ا
ـبـهـر عـلى مـدى أسـبـوع في عـدة مدن ـشـهـد اإلحـتـجـاجي ا مـسـتـغـرَباً هـذا ا
لبنـانية وبـالذات بيـروت عاصمـة اللبـنانيـ وكذلك العـاصمة الـثانية لـلعرب من
ـا إحتـاج عرب كـثيرون إلى الـتنـفس من خاللها دون إستـثناء كـونهـا التي طا
كمـا إحتـاج إنقـالبيـون وثوريـون إلى اإلرتـماء في رحـابهـا. ولـقد إعـتاد الـعرب
ناسبات مسيرات وتظاهرات يقومون بها لنصرة على اللـبناني يبتكرون في ا
األشـقـاء العـرب عـنـدمـا تلم بـهـذا الـشقـيق أو ذاك مـحـنـة وطنـيـة. وفي الـذاكرة
مـسـيـرات من أجْـل ثـورة اجلـزائـر ومـسـيـرات من أجْـل نـصـرة مـقـاومـة مـصـر
صلحة هـذه القضية أو سيـرات  لـلعدوان الثالثي عام 1956 .ودائمـاً تكون ا
عـتـدى عـليه في دولـة شـقيـقـة. كـما في الـذاكـرة مبـادرات كـتلك ذاك الـشـعب ا
ـقاومـة الفـلسطـينـية وكيف أنه التي كـانت تتكـرر في بيـروت زمن إستـضافة ا
ر موكب اجلنازة في شارع عنـدما يتم اإلعالن عن تشييع شهيد فلسطيني و
سجد مشتـرَك مسلم-مـسيحي فإن تـكبيراً يـصدر عبْر مـكبرات الصـوت في ا
ـشاركة في احلـزن وهذا يـحدث تـلقـائياً وأجراس كـنيسـة تعـبر بـدقاتـها عن ا
ظاهرات سيـرات وا ومن دون أن تطـلب سلطة رسـمية ذلك. ما يـراد قوله إن ا
ا شهـدتْهـا بيروت أم الـشرائع (مـاضياً) أسـبغت عـليهـا صفـة جديدة التي طـا
ـعنويـة" لبـعض األشقـاء العـرب عنـدما تـلم بهم نـائبـة وتكون هي"أم النـجدات ا
ـا أفاد مقـاومة ثـوار اجلزائـر لإلستـعمار تلك الـنجـدات صوتاً بـقوة الـدوي طا
الفرنـسي ومـقاومـة عبدالـناصـر للـعدوان اإلسـرائيـلي- الفـرنسي- الـبريـطاني
وصمود يـاسر عـرفات كي تـبقى الـقضيـة الفـلسـطينـية حـاضرة في الـبال.هذه
ـرة بـالذات ونـتـيـجـة إلحسـاس الـلـبـنانـيـ بـأن علـيـهم أن يـنـظـروا في أمرهم ا
بعـدما بات الوطـن ملعب أمزجـة غرباء ومـشاريعـهم وبات أمر إنـتهاك األصول
والـثـوابت والتـوريث واإلكـتـناز واإلرتـهـان حـالة تـهـدد اخلـصوصـيـة الـلبـنـانـية
جاءت اإلنـتفـاضة الـتي ال بد مـنهـا تعـبيـراً عـما في الـنفـوس من خيـبة أمل من
قاليـد األمور. وجاءت تخلو مـن أي شوائب. وطنية بإمـتياز. عفوية مـسك  ا
ـشاركـون فـيهـا لـغيـر أصـوات أوجاع نـاشـئة عن عـسـر األوضاع ال يـصـغي ا
ـستـشريـة. وإسـتطـاعت بـعد أسـبوع من ـعيـشـية واإلحـتـياجـات اجملتـمـعيـة ا ا
ـعـارض مـقـابل الـصـمـود والـثـبـات عـلى احلس الـوطـني أن تـكـون هي لـبـنـان ا
ه. لبـنان احلـاكم. وإسـتطـاعت إنـتزاع بـعض مـا تتـمـنى على أهل احلُـكْم تـقد
كن إعتـبارها مكاسب. األمثولة ثمة أمـثوالت كثيرة أفرزتهـا اإلنتفاضة وهذه 
ـان بـلبـنان وطـنـاً وليس سـاحة وعَـلَـمه يرفـرف ويـعلـو على األهم إسـتـعادة اإل

سائر األعالم. أما أبرز بقية األمثوالت فهي:
W¹d¹dŠ W uI

ـقولـة احلـريـريـة أبـاً أن ال أحـد أهم من الـوطن وبـالـتـالي فإن  الـتـأكـيـد عـلى ا
ثـلون تتقـدم على لبنان بعض احلـا والساع إلى تـثبيت أن أهمـيتهم وما 
الـوطن واخلـصوصـيـة اللـبـنـانيـة سـيعـيـدون الـنظـر في تـطلـعـاتـهم تلك.  مع أن
لـلــسالح قــوته فـي فـرض األمــر الــواقع أحــيــانــاً فـإن اإلنــتــفــاضــة بـثــبــاتــهـا
وشــمـولــيـتــهـا أكــدت أن األصـوات اإلحــتـجــاجـيــة الـتي إنــطـلــقت من حـنــاجـر
وجوع في الساحات هي بقوة ذلك السالح جلهة أنه ال بد من إعادة النظر ا
. بعـد اإلنتـفاضة ـضامـ في أمور كـثيـرة وفي معـادلة حتـتاج إلى تـدوير في ا
ـا كـانوا ـتـعددة األجـنـحـة شمـاالً وجـنوبـاً وجـبالً وسهـالً بات عـلى الـذين طا ا
ارسـون سياسة فرْض تـعظيم الذات واألمـر الواقع واإللغاء الـتواضع كثيراً
عمالً بـقـول اإلمام عـلي (رضي): ضع فـخرك وإحـطُط كِبَـرك وأذكـر قبـرْك فإن
رك. لقد عطَّـلت لغة الكالم عالقة لـبنان باألشقـاء وهذا إثم ما بعده إثم علـيه 
رتكـبون. وبـعد اإلنـتفـاضة لن تكـون هنـالك أصوات تـعلـو على صوت إرتكـبه ا
ا يحقق مصـلحة الوطن في أن يـكون عند حُـسْن ظن الغيـر به والتعامل مـعه 
سـاندات اخللـيجيـة والدولية إستقـراره وطمأنـينة شـعبه. في ما مـضى كانت ا
توضع في حـسابات الدولـة ومن دون أي رقابة على اإلنفـاق ثم يتب أن الذين
شــغـلـوا مــنـاصب مــتـقــدمـة في الــدولـة واحلـكــومـة واإلدارة تــعـامــلـوا مع هـذه
ـا هم شـركـاء للـدولـة فـيهـا وبـذلك إغـتنى هـؤالء ولم تـصـطلح ـسـاعدات وكـأ ا
يـزانية. وعندمـا ستستأنف الـدول الداعمة وبالذات دول حال الـناس وتعثرت ا
الية ستقي لبنان النخـوة اخلليجية دعماتها فإن رقابة مـشددة على النجدات ا
الــدولــة والـشــعب مـن مـخــاطــر إنــضــاب الــبـعـض لـهــذه اخلــيــرات. مــوضـوع
ومـحـاسـبـة الـذين تـمـلـيـروا في غـفــلـة من الـزمن كـان الـقـضـيـة األسـاسـيـة في
اإلنـتـفـاضـة ولـيس هـنالك أي حـديث حـول مـوضـوع سـيـاسي أو عن الـصراع
الـعربي  –اإلسـرائـيلي والـقضـيـة الفـلسـطيـنـية. لـكنه حـديث من دون تـسمـيات
األمر الـذي أفقد الـدعوة إلى احملـاسبـة أي قرائن بـإستـثناء مـعلـومات مـتداولة
على وسـائل التواصل وهـذه عمومـاً ليـست وثائق. بعـد اآلن ستنـحسر مـظاهر
ـكـتـنـزيـن وكـذلك بـعض ذوي الـشـأن األبـهـة واحلـفالت الــتي يـقـيـمـهـا بــعض ا
ظـهر األغنـياء تـوريثاً أو أغـنياء الوظيـفي في الدولـة وتتسـم بالبـذخ والظهـور 
األزمـات وعـوائـد الـصراع عـلى لـبـنـان. ومـثل هـذا اإلنـحسـار مـا كـان لـيـحدُث
(إحــتـمـاالً) لـوال اإلنـتــفـاضـة. بـعـد إخـتــراق نـوعي في مـنـاطق مــصـنـفـة والئـيـاً
حزب الله" و "حركة أمل" ستكون هنالك إعادة تقييم للموقف من جانب"
زعـامـة كل من احلـزب واحلركـة. في تـغـييـب (إحتـجـابـاً وإضعـافـاً) لـلصـحـافة
اللـبنانية التي كانت مرآة مسيـرات وتظاهرات وإنتفاضات الزمن الذي مضى
حـلت ثالث فـضـائـيــات لـبـنـانـيـة مـحل تـلـك الـصـحف وكـان لـهـا دور فـاعل في
إجناح اإلنتـفاضة التي إتسـمت برقي ال مثيل له قيـاساً باإلنتفاضـة الفرنسية.
بل إن هذه الـفضائيات أجـرت ما يشبه اإلسـتفتاء وعلى الـهواء وال يحتاج إلى
تدقيـق في النـتائج كـما إسـتفـتاءات بـعض الرئـاسات الـعربـية احملـدَّدة نتـاجها
ـصرية جملرد البـدء بهـا.ويبـقى ان جناح سـيدة اإلنـتفـاضات بـعد شـقيـقاتـها ا
والتونـسية والـسوريـة والسودانـية والـعراقيـة بعد الـفلـسطيـنيـة هو في متـابعة
شروع اإلصالحـات التي عـرضهـا على الهـواء(يا لـيته طلب متـأنية وضـاغطـة 
بث جـلـسـة مـجلس الـوزراء إذاعـيـاً وتـلـفـزيـونيـاً عـلى الـهـواء) رئـيس احلـكـومة
سـعـدالدين رفـيق احلـريري بـأمل إتـباعـهـا بتـعـديل حكـومي جـذري يـعزز مـبدأ
سـيـاسـة الـنـأي بـالـنـفس ثـم بـحـكومـة تـكـنـوقـراط يـتـقـاسـمـهـا كـمـا حـصل في
السودان مـدنيون وعسـكريون بـإعتبار أن الـعسكري تـكنوقـراطي بطبيـعة عمله
ـؤسـسة الـعسـكريـة التي أسـاسهـا اإلنضـباط. وبـعد ذلك يـتحـقق ما وتـقالـيد ا
ن يريد خيراً يصبـو إليه اللبنانيون وهو انتخابات جديدة يكون اإلختيار فيها 
لـلبـالد وطمـأنـيـنة لـلـعـباد. وبـذلك تـكـون إنـتفـاضـة بـيـروت وأخواتـهـا في سـائر
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