
طلبه  ما  ه��ذا  الالزمة"  الإج���راءات  "اتخاذ 
ال�����س��ي��د خ��ال��د ال��ع��ط��ي��ة ب��ح��ق ج��ري��دة امل��دى 
ال�سامل  ب���در  وارد  ال��ق��ا���ص  ال��ك��ات��ب  وب��ح��ق 
بعنوان  امل��دى  جريدة  يف  مو�سوعا  لن�سره 
ان اعرت�ست  ال�سفر"، بعد  "برملانيون حتت 
هذه  واعتربت  العراقي  الربملان  من  ع�سوة 
اأثناء  وذل��ك  واأع�سائه  للربملان  اهانة  املقالة 

جل�سة يوم ال�سبت 2009/11/7.
الإج�����راءات   " لكلمة  ان  الم����ر،  حقيقة  يف 
الذين  القادة  ح�سب  كثرية،  معاين  الالزمة" 
املعني، وملا  البلد  يطلقونها، وح�سب قوانني 
كنا نتحدث يف "العراق اجلديد" فانها حتمل 
ك��ل امل��ع��اين، وح��ت��ى ل ات��ع��ب ال��ق��ارئ معي، 
ال�سطح وحتت  وهو الدرى مبا يجري على 

ال�سطح.
العامل  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يحتل  ف��ال��ع��راق 
وبامتياز يف قتل ال�سحفيني او م�سايقتهم او 
تهديدهم، وهو الذي يتذكر احلادثة )الطريفة( 

"اأحمد  املرموق  العراقي  للكاتب  جرت  التي 
جريدة  يف  مقالة  ن�سر  احل�سني" حينما  عبد 
الأح����زاب  ببع�ص  فيها  ا���س��ت��خ��ف  ال�����س��ب��اح 
النتخابات  اأب��واب  على  وخا�سة  ال�سيا�سية 
من  ك��ان  فما  "البطانيات"،  بتوزيع  لقيامها 
جالل  املعروف  الدين  ورجل  الربملان،  ع�سو 
يف  مبحا�سبته  طالب  ان  ال  ال�سغري  الدين 

خطبة اجلمعة من جامع براثا.
بالختفاء  امل�سكني  الكاتب  ه��ذا  اأثرها  وق��ام 
نعرف  ول  وعائلته  عمله  وت��رك  الأنظار  عن 
احلقيقتان  هاتان  ال�ساعة،  حتى  عنه  �سيئا 
اأوردهما، واأورد معهما مثال من اأيام النظام 
العراقي  املواطن  يتعر�ص  كان  حينما  املباد، 
او تهكم على  الل�سان" اذا تعر�ص  "قطع  اىل 

راأ�ص النظام او النظام بذاته.
اما  القارئ الكرمي،  �ساأترك ال�ستنتاج لفطنة 
باأموالها  لي�ص  لها،  فاأقول  امل�سون،  للنائبة 
على  جتل�ص  ب�سهادتها  ول  ب�سمعتها،  ول 

متعبني  اأن��ا���ص  ب��اأ���س��وات  ب��ل  الكر�سي،  ه��ذا 
باملاء  تتنعم  وه��ي  وحم��روم��ني،  وم�ساكني، 
)رباعية  وال�سيارات  واحلمايات  والكهرباء 
التقاعدي،  وال��رات��ب   )- ج��دا  – مهم  ال��دف��ع 
واإجازات احلج والزيارات، واأخريًا اجلواز 
ال�سحفية  املقابالت  عن  ناهيك  الدبلوما�سي، 
الوقت  .ويف  وال��ف�����س��ائ��ي��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ال�سائع املتبقي من عمر هذا الربملان يحز يف 
النف�ص حقا ان ل جتري جل�سة علنية يقيم بها 
اأمام املواطنني  اأداءهم  الربملان والربملانيون 
بعدما  جديد  م��ن  �سينتخبونهم  رمب��ا  ال��ذي��ن 
قانونا   140 ت��ن��اول  يف  الأق���ل  على  اأخفقوا 
للدورة  رح��ل��ت  لكنها  م�ستحقًا  ت�سريعا  او 
تتوافر  ل  ان  اأي�سًا  بالنف�ص  ويحز  القادمة! 
ونوابها  ال�سيا�سية  الكتل  ملحا�سبة  اآلية  اأي��ة 
املتهمني  او  ال��غ��ي��اب��ات  وك��ث��ريي  املق�سرين 
او  وال��ت��زوي��ر  وال��ر���س��وة  الإره����اب  بق�سايا 

الف�ساد الإداري.

يف العرف العام، ان من يتبواأ من�سبا عاما او 
ومن  للنقد  عر�سة  يكون  حكومية  م�سوؤولية 
الإعالم  �سمي  ولهذا  الإعالمية،  املنابر  على 
مكمال  ي��اأت��ي  ان��ه  اأي  الرابعة"  "ال�سلطة  ب��� 

لل�سلطات الثالث.
على  الوقوف  ال�سحفي  واجبات  �سلب  ومن 
البدائل  وطرح  وتعريتها  ال�سلبية،  الظواهر 
لها، ولي�ص مداهنة احلاكم او الرت��زاق على 
ال�سحفيني  فئة  ن�����س��اأت  هنا  وم��ن  م��وائ��ده، 
املوائد  رواد  او  امل��داح��ني  وف��ئ��ة  املنا�سلني 
احلكومية، �سيء واحد حمّرم على الإعالمي 
هو  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  يف  وال�سحفي 
امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ق��ت��ل او ال��ت��ح��ري�����ص ع��ل��ي��ه او 
يتعر�ص  ذاك  وعند  حجة،  بدون  تهمة  �سياق 

للم�ساءلة والتقدمي للق�ساء.
ال�سيد  القا�ص  ف��اإن  العراقية،  حالتنا  يف  اما 
وارد بدر ال�سامل مل يقذف الربملان ول طالب 
الذي  كل  لكن  اأعرا�سهم،  م�ص  ول  باإعدامهم 

مهنة  وم��ن  امل��واط��ن��ون،  ي�سكوه  ما  هو  قاله 
ول  القيامة  تقوم  فلماذا  ذلك،  فعل  ال�سحفي 

تقعد؟
هل �سعر الربملانيون حقا باحلرج اأمام معاناة 
املواطنني، بينما هم يناق�سون عالواتهم قبل 

نهاية دورتهم؟
مدمى  والوطن  بالفخر  ي�سعرون  حقا  وه��ل 
هم  بينما  والقتلة  الإرهابيني  من  وحما�سر 

يتنعمون باإجازتهم ال�سيفية ول يقطعونها؟
وه���ل ح��ق��ا ع��ن��دن��ا ب��رمل��ان��ي��ون، ي��ع��ق��دون 11 
قانون  على  تعديل  اإق����رار  اج��ل  م��ن  جل�سة 

النتخابات؟
ان ما قاله الكاتب كان قليال بحق هذا الربملان، 
حرية  وراع��ى  الأدبية  الكيا�سة  التزم  ورمب��ا 
هوؤلء  من  الكثري  على  اأمتنى  لكني  الن�سر، 
النواب ان ينزلوا لل�سارع )وبدون حمايات( 
ذاك  ع��ن��د  ب��ه��م،  امل��واط��ن��ني  راأي  وي�سمعوا 

�سيرتحمون على مقالة الكاتب.

ان وجود ال�سحافة يف حقيقة الأمر تعبري عن 
املاليني  ب��اإدارة  والحتفاء  والعناية  الحتفال 
من الب�سر واحلر�ص على ك�سب هذه الإدارة هي 
قبل كل �سيء ملك لل�سعب وهي و�سيلة ال�سعب 
يف التعبري عن راأيه، وهي بهذا اأرقى م�ستوى 
ال��ن��ق��دي��ة م��ا يجعلها  ال���ق���درة وامل��م��ار���س��ة  م��ن 
لتاأكيد  الرفعة  بالغة  ح�سارية  اإن�سانية  و�سيلة 
اجلماعية  اإرادت���ه  وحتقيق  الإن�سان  اإن�سانية 
ومر�سد  عمل  دليل  وهي  واحلرية.  التقدم  يف 
اأمني اىل احلقيقة، ولأنها هكذا فاليوم ميار�ص 
امل�سروعة  مبطالبهم  اجلهر  يف  حقهم  النا�ص 
والأ�سا�سية وحقوقهم امله�سومة التي افتقدوها 
ال�سعب  اأيدي من هم ممثلو  ب�سكل �سر�ص على 

كما ينبغي ان يقال.
يعانيه  �سيئًا عما  يعلمون  ال�سعب ل  ان ممثلي 
فقط مب�ساحلهم  ب�ساأنهم  لأنهم معنيون  النا�ص 
الذاتية ومبا يتمتعون به من املال العام ب�سكل 
ال�سحفي  ما جاء مبقالة  ان  ي��درون  ل  روات��ب 
يتداوله  مم���ا  ب��ع�����ص  ه���و  امل����دى  ج���ري���دة  يف 
يف  مكان.  كل  يف  نهار  ليل  وي��رددون��ه  النا�ص 
واملكتب  ال�سارع  ويف  وال�سحف  الف�سائيات 
عن  �ساغل  �سغل  يف  ال�سعب  وممثلو  والبيت، 
به  يتحدث  وم��ا  وين�سر  يكتب  ما  لأن  ذل��ك،  كل 

النا�ص وما يطرحونه من ا�ستغاثات و�سكاوى 
ل  فهو  وبالتايل  بعيد  اأو  قريب  من  يعنيهم  ل 
يدفعهم اىل فهم حقيقة ب�سيطة ومهمة جدًا هي 
ان ما يجتمعون عليه اليوم من حماولة مقا�ساة 
ج��ري��دة امل���دى ه��و ب���الأح���رى دع���وة خمل�سة 
تق�سري  من  ويفوتهم  فاتهم  ما  ل�ستدراك  لهم 
وبالقوانني  بالنا�ص  وا�ستخفاف  وا�ستهانة 
مبقالة  ج���اء  م��ا  لأن  والأع�������راف،  والأن��ظ��م��ة 
�ساخ�سة  ووقائع  دامغة  حقائق  هي  ال�سحفي 
الإفادة  بهم  الأج��در  فكان  دليل،  اىل  حتتاج  ل 
ب�سيء  وو�سحته  اليه  اأ�سارت  ملا  والتنبه  منها 
من ال�سخرية يف التناول والتعبري، وذلك واحد 
من اأ�ساليب ال�سحافة يف كل مكان وقبل هذا هو 
الآن اأ�سلوب النا�ص يف التعبري عن احتجاجهم 
ورف�سهم ملا يجري و�سجبهم املمار�سات الكيدية 
كان  اإذ  ال�سعب )جم��ازًا(،  ينتهجها ممثلو  التي 
املقالة  يف  ج��اء  ما  على  ال��رد  يف  عليهم  ينبغي 
هو ذكر العمال املطلوبة والجنازات املتحققة 
�سوى  ل��دي��ه��م  لي�ص  لل�سعب..  ق��دم��وه��ا  ال��ت��ي 
اإهمال ق�سايا النا�ص وم�سا  الإيغال املتعمد يف 
كلهم التي باتت خارجة على التحديد لكرثة ما 

توالد منها بفعل الرتاكم والن�سطار.
ان ما يلفت النظر يف موقف النواب هذا يدعو 

لديهم  ال��ق��درة اخل��ارق��ة  ه��و  ال��ع��ج��اب،  للعجب 
وامتيازاتهم  امل��ادي��ة  مغامنهم  ع��ن  ال��دف��اع  يف 

الأ�سطورية.
م��ن اأي���ن ي��ب��ت��دئ م��ن ي��ري��د ال��ت�����س��دي ل��ه��م يف 
اأين  واىل  وامل��ت��ع��ددة،  امل��ق�����س��ودة  اأخ��ط��ائ��ه��م 
ينتهي؟.. انها �سل�سلة من الأخطاء واملمار�سات 
النا�ص  ب��ح��ق��وق  ال���س��ت��خ��ف��اف  يف  ال��ب��اه��ظ��ة 

ومطالبهم.
قلياًل من الرتوي واحلكمة اأيها ال�سادة لتعودوا 
اأنف�سكم وتراجعوا مواقفكم على �سوء ما  اىل 
تطرحه ال�سحافة وو�سائل الإعالم الأخرى وما 
يردده النا�ص باأمل وحرقة وباأ�سف ولوعة على 

ال�سياع والت�سييع اللذين هم فيهما.
وهكذا جتتمعون ب�سرعة على رف�ص ما مي�سكم 
ويف�سح ما اأنتم فيه من قطيعة مع ال�سعب وعزلة 
و�سعتم اأنف�سكم فيها، كل ذلك من اأجل مرتبات 
اأ�سطورية و�سفرات وايفادات واإجازات �سارت 
تعر�ص  ���س��وداء  وكوميديا  للنا�ص  اأ�سحوكة 

اأمامهم من دون توقف اأو ا�سرتاحة.
على  احلكم  اأي  ال�سامل  النقد  ع�سر  يف  نحن 
النا�ص  اإرادة  فاليوم جتتمع  احلياة واملجتمع، 
ع��ل��ى اجل��ه��ر م��ن اأج����ل امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
راأ�سها  وعلى  الإع��الم  و�سائل  عرب  وذلك  النقد، 

ال�سحافة.
وال�سحافة لي�ست لعبة األفاظ اأو رطانة ل تفهم، 
عن  التعبري  يف  ال�سعب  اأداة  النا�ص،  ملك  هي 

راأيه.
حتكم  ان  ب��ني  وح�سا�سة  دقيقة  ع��الق��ة  ه��ن��اك 
حتكم  ان  بال�سيء،  تتحكم  وان  ال�سيء  على 
ان  ومعنى  راأي���ًا  تبدي  ان  معناه  ال�سيء  على 
تتحكم بال�سيء اأي ت�سيطر عليه وت�ستغله وهذا 
مب�سائرهم  تتحكمون  بالنا�ص،  تفعلونه  م��ا 
براأي  عليكم  يحكموا  ان  وترف�سون  واأقدارهم 
مماثلة.  اأخ��رى  واأ�سياء  جريدة  يف  مبقالة  اأو 
احلكم عندكم حتكم و�سيطرة وهذا ما يفتح هوة 
ال�سحافة  تعمل  ما  وهذا  ال�سعب،  وبني  بينكم 
انفكت  م��ا  ال��ت��ي  ال��ه��وة  تلك  واإل��غ��اء  ردم  على 
�سور  اأرف��ع  تتم  ال�سحافة  يف  وتت�سع..  متتد 
تتوفر  وب��ذل��ك  واحل�����س��اري  الجتماعي  النقد 
النظرة الكلية وال�ساملة اىل الع�سر واملجتمع، 
وتتالقى اخلربات والتجارب املتنوعة وتن�سج 
م�����س��رتك��ة، وبذلك  ع��ام��ة  وت��ت��ب��ل��ور يف خ���ربة 
لأطياف  الجتماعية  الإرادات  وح��دة  تتحقق 
املجتمع، وهذا ما ينبغي ان يكون عليه ال�سراع 
بني ال�سلبي واليجابي.. بني الذي يبني والذي 
يخرب، وهو مهما يكن من �سيء هو �سراع من 

والرقابة  الو�ساية  من  ال�سحافة  حترير  اأج��ل 
هنا  ال�سحافة  وحترير  والت�سخري،  املتع�سفة 
والتبعية  اخل����وف  م��ن  امل��ج��ت��م��ع  حت��ري��ر  ه��و 
وامل��ذل��ة واخل��ن��وع، وذل��ك م��ن اأج��ل ان تتمكن 
القوى والطاقات الجتماعية املتقدمة من احلكم 
والتحكم يف جمتمعاتها.. ال�سحافة وبالأ�سا�ص 
واجتماعي  اإن�ساين  م�سلك  اأي  �ساأن  �ساأنها  نقد 
اأو  اجتماعيًا  اأو  فكريًا  ذل��ك  ك��ان  ���س��واء  اأخ���ر 
ال�سحافة م�ساركة فعالة يف تعميق  وجدانيًا.. 
امل�سرتك  ال��وج��دان  وب��ل��ورة  باحلقائق  الوعي 
التعبري عن همومهم واأ�سواقهم يف  للنا�ص يف 
التغيري  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  والتقومي  النقد 
يعي�ص  وبال�سحافة  ال�سحافة  يف  والتطوير 
املجتمع جتربة النقد من اأنبل واأجمل �سورها 
احلياة  نقد  وظائفها  اأع��م��ق  ويف  وجتلياتها، 
�سواء  عليها  واحلكم  وال�سيا�سية  الجتماعية 
لها  اأخ���رى  موؤ�س�سة  اأي  او  ال��ربمل��ان  ذل��ك  ك��ان 
عالقة مبا�سرة بحياة النا�ص واملجتمع، والنقد 
الفاح�سة  بالنظرة  عليها  احلكم  عملية  هو  هنا 
يف  الفاعل  وح�سورها  اأدائ��ه��ا  على  وال�ساملة 
يف  والعملية  والوجدانية  الفكرية  امل�ساهمة 

توجهها وتطويرها وتغيريها.
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نعم.. يقبل لكم 
�الهانة

الربملان  اأع�ساء  اليه  ا�ستند  الذي  ذلك  غريب  منطق 
ما  اإزاء  و)اجن���ازات���ه���م(  اأن��ف�����س��ه��م  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
ن��ائ��ب��ي رئي�ص  ل��ه م��ن ان��ت��ق��ادات م��ن  ي��ت��ع��ر���س��ون 
امتيازات  ق��ان��ون  ب�سبب  والإع�����الم  اجل��م��ه��وري��ة 
املواطنني  بني  فعل  ردود  من  اأث��اره  وما  الأع�ساء، 

عرب عنه نائبا الرئي�ص وال�سلطة الرابعة.
ع��ن��دم��ا ي��ت��وج��ه ال��ن��ا���ص اىل ���س��ن��ادي��ق الق����رتاع 
اأعلى  لي�سكلوا  �سخ�سا   275 ل���  الثقة  ومي��ن��ح��ون 
ان  ح��ق��ه��م  م��ن  ب���اأن  ي��ع��ن��ي  ه���ذا  ال���ب���الد،  �سلطة يف 
الأمانة(  )خيانة  على  اأقدموا  اذا  ه��وؤلء  يحا�سبوا 

وهو ما يفعلونه الآن.
من امل�سحك املبكي ان يخرج احد هوؤلء ويت�ساءل: 

هل نائبا رئي�ص اجلمهورية اأف�سل منه؟
هذا ال�سوؤال الذي ي�سغل خميلة النواب، هو الطامة 
الكربى الذي اأو�سلهم اىل )برملانيون حتت ال�سفر( 
فارزة  يف  ال�����س��امل  ب��در  وارد  ال��زم��ي��ل  و�سفهم  كما 

»املدى« بتاريخ 7 ت�سرين الثاين 2009.
ان ال�سلطة التي تفتتح جل�ساتها با�سم )ال�سعب( لبد 
من ان تكون حار�سا على م�ساحله وان ل ت�سمح باأن 
ياأخذ كل ذي حق اكرث من حقه، ل اأن تدخل هي يف 
ال��وزراء  ورئا�سة  اجلمهورية  رئا�سة  مع  مناف�سة 
عليه  يح�سلون  ما  ب��اأن  تعتقد  كانت  اذا  وال��وزراء، 

هو اكرث مما ي�ستحقون.
يحملون  اجلمهورية  رئي�ص  نائب  اأولد  ك��ان  ف��اإذا 
القبول  ذل��ك  يعني  ل  ديبلوما�سية،  �سفر  ج���وازات 
واذا  ال��ن��واب.  جمل�ص  اأع�����س��اء  اأولد  اىل  مبنحها 
فهو  امل�سوؤولية،  اأبائهم  تويل  اثناء  مقبول  ذلك  كان 

مرفو�ص على الإطالق بعد خروجهم منها.
الب�سيط  امل��واط��ن  م��ك��ان  نف�سه  اح��ده��م  و���س��ع  ه��ل 
املغلوب على اأمره وت�ساأل مع نف�سه للحظة، ملا عليه 
اأن يقف يف النتظار يف املطار واآخر يذهب م�سرعا 

لن والده كان ع�سوا برملانيا قبل �سبع �سنوات!
اأما التحجج مبا اذا كان املواطن يقبل الهانة لع�سو 
جمل�ص النواب يف اخلارج، فاأعتقد ان اجلواب هو: 

نعم.
فاإذا كان هذا املواطن هو نف�سه يتعر�ص اىل الهانة 
امل���ط���ارات وامل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة يف اخل����ارج،  يف 
و�سلطته التنفيذية والت�سريعية تتفرج، وتغادر هذه 
املنافذ خجولة وم�سرعة بجوازات �سفر دبلوما�سية، 
ان  الثقة  الذي منحهم  املواطن  ال�سوؤال هو: مل على 

يرف�ص اأهانتهم اأ�سوة مبا يتعر�ص له؟
ان �سيق �سدر ال�سلطة الت�سريعية من النتقادات ملا 
هو غري معقول وبالتايل غري مقبول يف عملها، هو 
ل  ان  ناأمل  )ا�ستثنائية(  برملانية  دورة  ختام  م�سك 

ن�سهد لها مثيال يف امل�ستقبل.

راأي

عبد الرزاق ر�شيد النا�شري

جمال العتابي

كمال يلدو

�ل���رد عق�الني����ة  وال  �خلط����اب..  عقالني����ة 

حــال  لــ�ــشــان  الــ�ــشــحــافــة  ــت  ــان ك اذا 
كافة-  النا�س  حــال  ل�شان  املجتمع، 
اأ�شبح للنا�س ل�شان  وهي كذلك- فقد 
واحد اأو األ�شنة حال متعددة تتناف�س 
يف التعبري عنهم، واإذا كانت ال�شحافة 
عن  التعبري  اأ�شلوب  فهي  حال،  ل�شان 
وجهة النظر يف الرف�س وال�شجب ويف 
ال�شحافة  والر�شا،  والقناعة  القبول 
ال�شحافة  الأن  الراأي  عن  التعبري  هي 
عن  العام  للراأي  منر  هي  باالأ�شا�س 
احلكم العام عن وجهة النظر العامة. 
حال،  ل�شان  جمرد  لي�شت  وال�شحافة 
بل  العام،  للراأي  منر  جمــرد  لي�شت 
العامة،  لل�شلطة  منر  كــذلــك  هــي 
رابعة  �شلطة  هي  �شلطة.  ال�شحافة 

بالتعريف التقليدي لل�شلطات.

باللحاق  ت�سرع  اأن  )م�سلحتها(  من  اإن 
تخ�سر  اأن  قبل  التجمع  اأو  الكيان  بهذا 
فر�ستها التاريخية بخو�ص النتخابات 
حني  للقلق  ي��دع��و  م��ا  ث��م��ة  ه��ن��اك  لي�ص 
القوى متار�ص حقها  ان هذه  املرء  يرى 
الختالف  اأو  ال��ت��ح��ال��ف  يف  الطبيعي 
وان  �سليمة،  دميقراطية  اأج���واء  �سمن 
ت��ل��ت��ق��ي م���ع ب��ع�����س��ه��ا ع��ل��ى ���س��ي��غ عمل 
م�����س��رتك، ول��ي�����ص ه��ن��اك م��ا مي��ن��ع هذه 
م��ن حت��دي��د اجتاهاتها  ك��ذل��ك  الأط����راف 
اأو  الوطنية  والأه����داف  ال��غ��اي��ات  نحو 
تتحالف  ال��ت��ي  الأط�����راف  اخ��ت��ي��ارات��ه��ا 
التجربة  �سهدت  ولقد  تختلف.  اأو  معها 
وا�سحة  مالمح  ق�سرها  على  العراقية 
امل�سروع  ال�سيا�سي  ال�سلوك  ه��ذا  م��ن 
الذي يوؤكد حق القوى وال�سيا�سيني يف 
م�سلحة  متليه  مبا   . واملوقف  الختيار 
الوط�ن وال�سعب، ال ان الظاهرة الالفتة 
حقائق  اأف���رز  امل�سهد  ه��ذا  ان  لالنتباه، 
ال�سيا�سي،  احل���راك  ه��ذا  �سمن  اأخ���رى 
التيار  ه�سا�سة  ه��ي  اعتقد  كما  اأول��ه��ا 
و�سعف  هام�سيته،  اأو  املعتدل  الو�سط 
التاأثري على احلياة  ال�سيا�سي يف  دوره 

ال�سيا�سية لأ�سباب عديدة.
فمنذ �سقوط الديكتاتورية يف عام 2003 
اإىل  باأمل  يتطلع  العراقي  املواطن  كان 
التي  وال�سخ�سيات  القوى  من  العديد 
قدمت نف�سها باأنها متثل تيارًا دميقراطيًا 
قادرًا على العمل يف ظل اأجواء خمتلفة 
قومية  اأو  طائفية  حل�سابات  تخ�سع  ل 
بقدر  حتظى  اأن  ال��ق��وى  ه��ذه  ومتكنت 
ال�سارع  الح��رتام والقبول يف  جيد من 
ال��ع��راق��ي غ���ري امل��ن��ح��از ل��ط��رف يحمل 

�سمات التخندق الطائفي اأو الأيدلوجي، 
اأن  الأط���راف من  القدر مكن ه��ذه  وه��ذا 
تك�سب مواقع ومنا�سب حكومية رفيعة 
يف الدولة، والبع�ص الآخر حقق جناحًا 
الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  وا���س��ح��ًا 
ي�سمى  م��ا  اإىل  تنتمي  لأن��ه��ا  ال�سابقة 
بالتيار الدميقراطي امل�ستقل، والإن�سان 

ان  اأم��ل كبري يف  ك��ان  يحدوه  العراقي 
يوؤ�س�ص هوؤلء ب�سدق حقيقي مل�سروعهم 
الوطني ويوفروا اأ�سباب اكتمال ن�سجه 
امل�سالح اخلا�سة،  بعيدًا عن  وازده��اره 
م�سلحة  ت�سع  التي  ال�سيقة  والأنانية 

الوطن غايتها الأوىل.
القوى  ه��ذه  ان  ج��دًا،  املوؤ�سف  من  لكن 

ومن ميثلها مل ت�سع يف ح�ساباتها هذه 
مب�ستقبل  التفكري  ول  اأوًل،  امل�سلحة 
لالن�سم�ام  ف�سارعت  ال�سيا�س�ي،  العراق 
)الف�وز(  لت�سم�ن  كبي�رة  كيانات  اإل�����ى 
وتخل�ت  ح��ك��وم��ي  اأو  ب��رمل��ان�����ي  مبقع�د 
ب�سرعة  الدميقراطية(  )م�ساريعها  ع�ن 
لأنها  )الغنيمة(،  بهذه  الظفر  اج��ل  من 

)امل�ستقبل(  �ستخ�سر  انها  متامًا  واثقة 
الذي  وما�سيها  حا�سرها  خ�سرت  كما 
خدعت به نف�سها اأوًل وخدعت الآخرين 
تلك  بع�ص  اإن  ال��زم��ن،  م��ن  ع��ق��ود  طيلة 
ال�سخ�سيات حتى وان �ساخت وهرمت، 
ال�سيا�سية،  ال�ساحة  تغادر  اأن  تريد  ل 
وت�سعى بكل الأ�ساليب اىل اأن ل تخ�سر 
امتيازاتها التي حققتها بالكذب والنفاق، 
اأن  وحاولت  �سورتها  جملت  وان  وهي 
ب�سبغ  وجهها  عن  الزمن  جتاعيد  تزيل 
تتمكن  لن  انها  ال  وال�����س��وارب،  اللحى 
اأخرى  م��رة  العراقيني  ت��خ��دع  اأن  اأب���دًا 
البديل لعراق  اإنها �ستكون امل�سروع  من 
تقنع  ان  ك��ذل��ك  ميكنها  ول  امل�ستقبل، 
النا�ص الب�سطاء باملربرات ال�ساذجة التي 
)خلخل���ة(  من  �ستتمكن  انها  من  قدمتها 
الكيانات الكبرية، باإعادة النظر مبيزان 

لكي تعيد ح�ساباتها وفق هذا )الواقع(.
ت��ع��د ب��ح��اج��ة اإىل  ال��ك��ي��ان��ات مل  ف��ه��ذه 
انتهاز  اهتمامها  ج��ل  ف��ا���س��دة(  )دم����اء 
املال  على  للح�سول  وال�سعي  الفر�ص 
�سعب  ل��ه��م  منحها  ال��ت��ي  والم��ت��ي��ازات 
التي  ال�سمجة  اللعبة  هذه  عليه  انطلت 
يجيدون  حم��رتف��ون،  �سا�سة  م��ار���س��ه��ا 
امل����ن����اورة، وال��ق��ف��ز، وح����رق امل���راح���ل، 
الفر�ص،  واقتنا�ص  وامل��ك��ر،  وال��ل��ع��ب، 

وال�سيد ال�سمي�ن.
هذا  �سوى  اأمامها  يعد  مل  الأ�سماء  فهذه 
الأمل  وم�ساحة  مي�سي  فالزمن  اخليار 
�سّرعت  ال��ت��ي  الأ����س���وات  بتلك  ت�سيق 
مل�ساريع  واأدجل���ت  والنتهازية  للنفاق 
)دميقراطية( وهمية وكاذبة ل اأ�سا�ص لها 

وح�سنًا فعل�ت انها ك�سفت عن نف�سها.

و�الم���ت���ي���������������از�ت �مل��ن��������ا���ص��������ب  ور�ء  �ل��ل��ه�����������اث 

اأبرز ما مييز امل�شهد ال�شيا�شي االآن، يف الفرتة التي ت�شبق 
االنتخابات النيابية �شعي القوى ال�شيا�شية اإىل حتقيق الغاية 

االأهم يف التمثيل الرملاين، باأي قدر ممكن لك�شب اأ�شوات 
الناخبني عر اأ�شاليب وو�شائل انتخابية متعددة ، مبا ي�شمن 

الفوز باملقاعد الرملانية، لذا �شهدت هذه الفرتة ت�شكيل 
العديد من الكيانات ال�شيا�شية با�شطفافات وحتالفات 

جديدة �شاركت فيها اأطراف �شيا�شية واأحزاب ومنظمات 
وقوى ع�شائرية، لي�شت بال�شرورة انها متفقة بالروؤى 

واملنطلقات الفكرية وال�شيا�شية با�شتثناء االتفاق على 
برنامج انتخابي غري وا�شح املعامل حلد االآن، لقد وجدت 

العديد من القوى وال�شخ�شيات ال�شيا�شية،

م�����ن؟ ي����ح����ا�����ص�������������������ب  �أن  ي����ج��������������ب  م�������ن 


