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عقالنيــ��ة اخلطــ��اب ..وال عقـالنيــ��ة الـ��رد

ر�أي

نعم ..يقبل لكم
االهانة

عبد الرزاق ر�شيد النا�صري

اياد عبد الر�سول
منطق غريب ذلك الذي ا�ستند اليه �أع�ضاء الربملان
يف ال��دف��اع ع��ن �أن�ف���س�ه��م و(اجن��ازات��ه��م) �إزاء ما
ي�ت�ع��ر��ض��ون ل��ه م��ن ان �ت �ق��ادات م��ن ن��ائ �ب��ي رئي�س
اجل �م �ه��وري��ة والإع �ل��ام ب�سبب ق��ان��ون امتيازات
الأع�ضاء ،وما �أث��اره من ردود فعل بني املواطنني
عرب عنه نائبا الرئي�س وال�سلطة الرابعة.
ع �ن��دم��ا ي �ت��وج��ه ال �ن��ا���س اىل � �ص �ن��ادي��ق االق �ت�راع
ومي�ن�ح��ون الثقة ل �ـ � 275شخ�صا لي�شكلوا �أعلى
�سلطة يف ال��ب�ل�اد ،ه ��ذا ي�ع�ن��ي ب� ��أن م��ن ح�ق�ه��م ان
يحا�سبوا ه ��ؤالء اذا �أقدموا على (خيانة الأمانة)
وهو ما يفعلونه الآن.
من امل�ضحك املبكي ان يخرج احد ه�ؤالء ويت�ساءل:
هل نائبا رئي�س اجلمهورية �أف�ضل منه؟
هذا ال�س�ؤال الذي ي�شغل خميلة النواب ،هو الطامة
الكربى الذي �أو�صلهم اىل (برملانيون حتت ال�صفر)
كما و�صفهم ال��زم�ي��ل وارد ب��در ال���س��امل يف فارزة
«املدى» بتاريخ  7ت�شرين الثاين .2009
ان ال�سلطة التي تفتتح جل�ساتها با�سم (ال�شعب) البد
من ان تكون حار�سا على م�صاحله وان ال ت�سمح ب�أن
ي�أخذ كل ذي حق اكرث من حقه ،ال �أن تدخل هي يف
مناف�سة مع رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة ال��وزراء
وال��وزراء ،اذا كانت تعتقد ب��أن ما يح�صلون عليه
هو اكرث مما ي�ستحقون.
ف ��إذا ك��ان �أوالد نائب رئي�س اجلمهورية يحملون
ج��وازات �سفر ديبلوما�سية ،ال يعني ذل��ك القبول
مبنحها اىل �أوالد �أع���ض��اء جمل�س ال �ن��واب .واذا
كان ذلك مقبوال اثناء تويل �أبائهم امل�س�ؤولية ،فهو
مرفو�ض على الإطالق بعد خروجهم منها.
ه��ل و��ض��ع اح��ده��م نف�سه م�ك��ان امل��واط��ن الب�سيط
املغلوب على �أمره وت�س�أل مع نف�سه للحظة ،ملا عليه
�أن يقف يف االنتظار يف املطار و�آخر يذهب م�سرعا
الن والده كان ع�ضوا برملانيا قبل �سبع �سنوات!
�أما التحجج مبا اذا كان املواطن يقبل االهانة لع�ضو
جمل�س النواب يف اخلارج ،ف�أعتقد ان اجلواب هو:
نعم.
ف�إذا كان هذا املواطن هو نف�سه يتعر�ض اىل االهانة
يف امل� �ط ��ارات وامل �ن��اف��ذ احل ��دودي ��ة يف اخل� ��ارج،
و�سلطته التنفيذية والت�شريعية تتفرج ،وتغادر هذه
املنافذ خجولة وم�سرعة بجوازات �سفر دبلوما�سية،
ال�س�ؤال هو :مل على املواطن الذي منحهم الثقة ان
يرف�ض �أهانتهم �أ�سوة مبا يتعر�ض له؟
ان �ضيق �صدر ال�سلطة الت�شريعية من االنتقادات ملا
هو غري معقول وبالتايل غري مقبول يف عملها ،هو
م�سك ختام دورة برملانية (ا�ستثنائية) ن�أمل ان ال
ن�شهد لها مثيال يف امل�ستقبل.

اذا ك��ان��ت ال�����ص��ح��اف��ة ل�����س��ان ح��ال
املجتمع ،ل�سان ح��ال النا�س كافة-
وهي كذلك -فقد �أ�صبح للنا�س ل�سان
واحد �أو �أل�سنة حال متعددة تتناف�س
يف التعبري عنهم ،و�إذا كانت ال�صحافة
ل�سان حال ،فهي �أ�سلوب التعبري عن
وجهة النظر يف الرف�ض وال�شجب ويف
القبول والقناعة والر�ضا ،ال�صحافة
هي التعبري عن الر�أي لأن ال�صحافة
بالأ�سا�س هي منرب للر�أي العام عن
احلكم العام عن وجهة النظر العامة.
وال�صحافة لي�ست جمرد ل�سان حال،
لي�ست جم��رد منرب للر�أي العام ،بل
ه��ي ك��ذل��ك منرب لل�سلطة العامة،
ال�صحافة �سلطة .هي �سلطة رابعة
بالتعريف التقليدي لل�سلطات.

ان وجود ال�صحافة يف حقيقة الأمر تعبري عن
االحتفال والعناية واالحتفاء ب ��إدارة املاليني
من الب�شر واحلر�ص على ك�سب هذه الإدارة هي
قبل كل �شيء ملك لل�شعب وهي و�سيلة ال�شعب
يف التعبري عن ر�أيه ،وهي بهذا �أرقى م�ستوى
م��ن ال �ق��درة وامل �م��ار� �س��ة ال�ن�ق��دي��ة م��ا يجعلها
و�سيلة �إن�سانية ح�ضارية بالغة الرفعة لت�أكيد
�إن�سانية الإن�سان وحتقيق �إرادت��ه اجلماعية
يف التقدم واحلرية .وهي دليل عمل ومر�شد
�أمني اىل احلقيقة ،ولأنها هكذا فاليوم ميار�س
النا�س حقهم يف اجلهر مبطالبهم امل�شروعة
والأ�سا�سية وحقوقهم امله�ضومة التي افتقدوها
ب�شكل �شر�س على �أيدي من هم ممثلو ال�شعب
كما ينبغي ان يقال.
ان ممثلي ال�شعب ال يعلمون �شيئ ًا عما يعانيه
النا�س لأنهم معنيون ب�ش�أنهم فقط مب�صاحلهم
الذاتية ومبا يتمتعون به من املال العام ب�شكل
روات��ب ال ي��درون ان ما جاء مبقالة ال�صحفي
يف ج��ري��دة امل� ��دى ه��و ب�ع����ض مم��ا يتداوله
النا�س وي��رددون��ه ليل نهار يف كل مكان .يف
الف�ضائيات وال�صحف ويف ال�شارع واملكتب
والبيت ،وممثلو ال�شعب يف �شغل �شاغل عن
كل ذل��ك ،لأن ما يكتب وين�شر وم��ا يتحدث به

النا�س وما يطرحونه من ا�ستغاثات و�شكاوى
ال يعنيهم من قريب �أو بعيد وبالتايل فهو ال
يدفعهم اىل فهم حقيقة ب�سيطة ومهمة جد ًا هي
ان ما يجتمعون عليه اليوم من حماولة مقا�ضاة
ج��ري��دة امل ��دى ه��و ب��الأح��رى دع ��وة خمل�صة
لهم ال�ستدراك ما فاتهم ويفوتهم من تق�صري
وا�ستهانة وا�ستخفاف بالنا�س وبالقوانني
والأن �ظ �م��ة والأع � � ��راف ،لأن م��ا ج ��اء مبقالة
ال�صحفي هي حقائق دامغة ووقائع �شاخ�صة
ال حتتاج اىل دليل ،فكان الأج��در بهم الإفادة
منها والتنبه ملا �أ�شارت اليه وو�ضحته ب�شيء
من ال�سخرية يف التناول والتعبري ،وذلك واحد
من �أ�ساليب ال�صحافة يف كل مكان وقبل هذا هو
الآن �أ�سلوب النا�س يف التعبري عن احتجاجهم
ورف�ضهم ملا يجري و�شجبهم املمار�سات الكيدية
التي ينتهجها ممثلو ال�شعب (جم��از ًا)� ،إذ كان
ينبغي عليهم يف ال��رد على ما ج��اء يف املقالة
هو ذكر االعمال املطلوبة واالجنازات املتحققة
ال�ت��ي ق��دم��وه��ا لل�شعب ..لي�س ل��دي�ه��م �سوى
الإيغال املتعمد يف �إهمال ق�ضايا النا�س وم�شا
كلهم التي باتت خارجة على التحديد لكرثة ما
توالد منها بفعل الرتاكم واالن�شطار.
ان ما يلفت النظر يف موقف النواب هذا يدعو

للعجب ال�ع�ج��اب ،ه��و ال �ق��درة اخل��ارق��ة لديهم
يف ال��دف��اع ع��ن مغامنهم امل��ادي��ة وامتيازاتهم
الأ�سطورية.
م��ن �أي ��ن ي�ب�ت��دئ م��ن ي��ري��د ال�ت���ص��دي ل�ه��م يف
�أخ�ط��ائ�ه��م امل�ق���ص��ودة وامل �ت �ع��ددة ،واىل �أين
ينتهي؟ ..انها �سل�سلة من الأخطاء واملمار�سات
ال �ب��اه �ظ��ة يف اال� �س �ت �خ �ف��اف ب �ح �ق��وق النا�س
ومطالبهم.
قلي ًال من الرتوي واحلكمة �أيها ال�سادة لتعودوا
اىل �أنف�سكم وتراجعوا مواقفكم على �ضوء ما
تطرحه ال�صحافة وو�سائل الإعالم الأخرى وما
يردده النا�س ب�أمل وحرقة وب�أ�سف ولوعة على
ال�ضياع والت�ضييع اللذين هم فيهما.
وهكذا جتتمعون ب�سرعة على رف�ض ما مي�سكم
ويف�ضح ما �أنتم فيه من قطيعة مع ال�شعب وعزلة
و�ضعتم �أنف�سكم فيها ،كل ذلك من �أجل مرتبات
�أ�سطورية و�سفرات وايفادات و�إجازات �صارت
�أ�ضحوكة للنا�س وكوميديا ��س��وداء تعر�ض
�أمامهم من دون توقف �أو ا�سرتاحة.
نحن يف ع�صر النقد ال�شامل �أي احلكم على
احلياة واملجتمع ،فاليوم جتتمع �إرادة النا�س
ع�ل��ى اجل �ه��ر م��ن �أج ��ل امل �� �ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة يف
النقد ،وذلك عرب و�سائل الإع�لام وعلى ر�أ�سها

ال�صحافة.
وال�صحافة لي�ست لعبة �ألفاظ �أو رطانة ال تفهم،
هي ملك النا�س� ،أداة ال�شعب يف التعبري عن
ر�أيه.
ه�ن��اك ع�لاق��ة دقيقة وح�سا�سة ب�ين ان حتكم
على ال�شيء وان تتحكم بال�شيء ،ان حتكم
على ال�شيء معناه ان تبدي ر�أي � ًا ومعنى ان
تتحكم بال�شيء �أي ت�سيطر عليه وت�ستغله وهذا
م��ا تفعلونه بالنا�س ،تتحكمون مب�صائرهم
و�أقدارهم وترف�ضون ان يحكموا عليكم بر�أي
�أو مبقالة يف جريدة و�أ�شياء �أخ��رى مماثلة.
احلكم عندكم حتكم و�سيطرة وهذا ما يفتح هوة
بينكم وبني ال�شعب ،وهذا ما تعمل ال�صحافة
على ردم و�إل �غ��اء تلك ال �ه��وة ال�ت��ي م��ا انفكت
متتد وتت�سع ..يف ال�صحافة تتم �أرف��ع �صور
النقد االجتماعي واحل���ض��اري وب��ذل��ك تتوفر
النظرة الكلية وال�شاملة اىل الع�صر واملجتمع،
وتتالقى اخلربات والتجارب املتنوعة وتن�ضج
وت�ت�ب�ل��ور يف خ�ب�رة ع��ام��ة م���ش�ترك��ة ،وبذلك
تتحقق وح��دة الإرادات االجتماعية لأطياف
املجتمع ،وهذا ما ينبغي ان يكون عليه ال�صراع
بني ال�سلبي وااليجابي ..بني الذي يبني والذي
يخرب ،وهو مهما يكن من �شيء هو �صراع من

�أج��ل حترير ال�صحافة من الو�صاية والرقابة
املتع�سفة والت�سخري ،وحترير ال�صحافة هنا
ه��و حت��ري��ر امل�ج�ت�م��ع م��ن اخل ��وف والتبعية
وامل��ذل��ة واخل �ن��وع ،وذل��ك م��ن �أج��ل ان تتمكن
القوى والطاقات االجتماعية املتقدمة من احلكم
والتحكم يف جمتمعاتها ..ال�صحافة وبالأ�سا�س
نقد �ش�أنها �ش�أن �أي م�سلك �إن�ساين واجتماعي
�أخ��ر ��س��واء ك��ان ذل��ك فكري ًا �أو اجتماعي ًا �أو
وجداني ًا ..ال�صحافة م�شاركة فعالة يف تعميق
الوعي باحلقائق وب�ل��ورة ال��وج��دان امل�شرتك
للنا�س يف التعبري عن همومهم و�أ�شواقهم يف
النقد والتقومي من �أجل امل�ساهمة يف التغيري
والتطوير يف ال�صحافة وبال�صحافة يعي�ش
املجتمع جتربة النقد من �أنبل و�أجمل �صورها
وجتلياتها ،ويف �أع�م��ق وظائفها نقد احلياة
االجتماعية وال�سيا�سية واحلكم عليها �سواء
ك��ان ذل��ك ال�برمل��ان او �أي م�ؤ�س�سة �أخ��رى لها
عالقة مبا�شرة بحياة النا�س واملجتمع ،والنقد
هنا هو عملية احلكم عليها بالنظرة الفاح�صة
وال�شاملة على �أدائ�ه��ا وح�ضورها الفاعل يف
امل�ساهمة الفكرية والوجدانية والعملية يف
توجهها وتطويرها وتغيريها.

م�������ن ي����ج����ـ����ـ����ب �أن ي����ح����ا�����س����ـ����ـ����ـ����ب م�����ن؟

كمال يلدو

"اتخاذ الإج ��راءات الالزمة" ه��ذا ما طلبه
ال���س�ي��د خ��ال��د ال�ع�ط�ي��ة ب�ح��ق ج��ري��دة امل��دى
وب �ح��ق ال�ك��ات��ب ال�ق��ا���ص وارد ب��در ال�سامل
لن�شره مو�ضوعا يف جريدة امل��دى بعنوان
"برملانيون حتت ال�صفر" ،بعد ان اعرت�ضت
ع�ضوة من الربملان العراقي واعتربت هذه
املقالة اهانة للربملان و�أع�ضائه وذل��ك �أثناء
جل�سة يوم ال�سبت .2009/11/7
يف حقيقة االم���ر ،ان لكلمة " الإج� ��راءات
الالزمة" معاين كثرية ،ح�سب القادة الذين
يطلقونها ،وح�سب قوانني البلد املعني ،وملا
كنا نتحدث يف "العراق اجلديد" فانها حتمل
ك��ل امل �ع��اين ،وح�ت��ى ال ات�ع��ب ال �ق��ارئ معي،
وهو االدرى مبا يجري على ال�سطح وحتت
ال�سطح.
ف��ال �ع��راق يحتل امل��رت�ب��ة الأوىل يف العامل
وبامتياز يف قتل ال�صحفيني او م�ضايقتهم او
تهديدهم ،وهو الذي يتذكر احلادثة (الطريفة)

التي جرت للكاتب العراقي املرموق "�أحمد
عبد احل�سني" حينما ن�شر مقالة يف جريدة
ال���ص�ب��اح ا��س�ت�خ��ف فيها ببع�ض الأح� ��زاب
ال�سيا�سية وخا�صة على �أب��واب االنتخابات
لقيامها بتوزيع "البطانيات" ،فما ك��ان من
ع�ضو الربملان ،ورجل الدين املعروف جالل
الدين ال�صغري اال ان طالب مبحا�سبته يف
خطبة اجلمعة من جامع براثا.
وق��ام �أثرها ه��ذا الكاتب امل�سكني باالختفاء
عن الأنظار وت��رك عمله وعائلته وال نعرف
�شيئا عنه حتى ال�ساعة ،هاتان احلقيقتان
�أوردهما ،و�أورد معهما مثاال من �أيام النظام
املباد ،حينما كان يتعر�ض املواطن العراقي
اىل "قطع الل�سان" اذا تعر�ض او تهكم على
ر�أ�س النظام او النظام بذاته.
�س�أترك اال�ستنتاج لفطنة القارئ الكرمي ،اما
للنائبة امل�صون ،ف�أقول لها ،لي�س ب�أموالها
وال ب�سمعتها ،وال ب�شهادتها جتل�س على

ه��ذا الكر�سي ،ب��ل ب��أ��ص��وات �أن��ا���س متعبني
وم�ساكني ،وحم��روم�ين ،وه��ي تتنعم باملاء
والكهرباء واحلمايات وال�سيارات (رباعية
ال��دف��ع – مهم ج��دا  )-وال��رات��ب التقاعدي،
و�إجازات احلج والزيارات ،و�أخري ًا اجلواز
الدبلوما�سي ،ناهيك عن املقابالت ال�صحفية
وال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة وال�ف���ض��ائ�ي��ة .ويف الوقت
ال�ضائع املتبقي من عمر هذا الربملان يحز يف
النف�س حقا ان ال جتري جل�سة علنية يقيم بها
الربملان والربملانيون �أداءهم �أمام املواطنني
ال��ذي��ن رمب��ا �سينتخبونهم م��ن جديد بعدما
�أخفقوا على الأق��ل يف ت�ن��اول  140قانونا
او ت�شريعا م�ستحق ًا لكنها رح�ل��ت للدورة
القادمة! ويحز بالنف�س �أي�ض ًا ان ال تتوافر
�أي��ة �آلية ملحا�سبة الكتل ال�سيا�سية ونوابها
املق�صرين وك �ث�يري ال�غ�ي��اب��ات او املتهمني
بق�ضايا الإره� ��اب وال��ر��ش��وة وال�ت��زوي��ر او
الف�ساد الإداري.

يف العرف العام ،ان من يتبو�أ من�صبا عاما او
م�س�ؤولية حكومية يكون عر�ضة للنقد ومن
على املنابر الإعالمية ،ولهذا �سمي الإعالم
ب�ـ "ال�سلطة الرابعة" �أي ان��ه ي��أت��ي مكمال
لل�سلطات الثالث.
ومن �صلب واجبات ال�صحفي الوقوف على
الظواهر ال�سلبية ،وتعريتها وطرح البدائل
لها ،ولي�س مداهنة احلاكم او االرت��زاق على
م��وائ��ده ،وم��ن هنا ن���ش��أت فئة ال�صحفيني
املنا�ضلني وف�ئ��ة امل��داح�ين او رواد املوائد
احلكومية� ،شيء واحد حم ّرم على الإعالمي
وال�صحفي يف الأن�ظ�م��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة هو
امل �ط��ال �ب��ة ب��ال�ق�ت��ل او ال�ت�ح��ري����ض ع�ل�ي��ه او
�سياق تهمة بدون حجة ،وعند ذاك يتعر�ض
للم�ساءلة والتقدمي للق�ضاء.
اما يف حالتنا العراقية ،ف��إن القا�ص ال�سيد
وارد بدر ال�سامل مل يقذف الربملان وال طالب
ب�إعدامهم وال م�س �أعرا�ضهم ،لكن كل الذي

قاله هو ما ي�شكوه امل��واط�ن��ون ،وم��ن مهنة
ال�صحفي فعل ذلك ،فلماذا تقوم القيامة وال
تقعد؟
هل �شعر الربملانيون حقا باحلرج �أمام معاناة
املواطنني ،بينما هم يناق�شون عالواتهم قبل
نهاية دورتهم؟
وه��ل حقا ي�شعرون بالفخر والوطن مدمى
وحما�صر من الإرهابيني والقتلة بينما هم
يتنعمون ب�إجازتهم ال�صيفية وال يقطعونها؟
وه��ل ح�ق��ا ع�ن��دن��ا ب��رمل��ان �ي��ون ،ي�ع�ق��دون 11
جل�سة م��ن اج��ل �إق� ��رار تعديل على قانون
االنتخابات؟
ان ما قاله الكاتب كان قليال بحق هذا الربملان،
ورمب��ا التزم الكيا�سة الأدبية وراع��ى حرية
الن�شر ،لكني �أمتنى على الكثري من ه�ؤالء
النواب ان ينزلوا لل�شارع (وبدون حمايات)
وي�سمعوا ر�أي امل��واط �ن�ين ب �ه��م ،ع�ن��د ذاك
�سيرتحمون على مقالة الكاتب.

ال��ل��ه��ـ��ـ��ـ��اث وراء امل��ن��ـ��ـ��ا���ص��ـ��ـ��ب واالم���ت���ي���ـ���ـ���ـ���ازات
�أبرز ما مييز امل�شهد ال�سيا�سي الآن ،يف الفرتة التي ت�سبق
االنتخابات النيابية �سعي القوى ال�سيا�سية �إىل حتقيق الغاية
الأهم يف التمثيل الربملاين ،ب�أي قدر ممكن لك�سب �أ�صوات
الناخبني عرب �أ�ساليب وو�سائل انتخابية متعددة  ،مبا ي�ضمن
الفوز باملقاعد الربملانية ،لذا �شهدت هذه الفرتة ت�شكيل
العديد من الكيانات ال�سيا�سية با�صطفافات وحتالفات
جديدة �شاركت فيها �أطراف �سيا�سية و�أحزاب ومنظمات
وقوى ع�شائرية ،لي�ست بال�ضرورة انها متفقة بالر�ؤى
واملنطلقات الفكرية وال�سيا�سية با�ستثناء االتفاق على
برنامج انتخابي غري وا�ضح املعامل حلد الآن ،لقد وجدت
العديد من القوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية،
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�إن من (م�صلحتها) �أن ت�سرع باللحاق
بهذا الكيان �أو التجمع قبل �أن تخ�سر
فر�صتها التاريخية بخو�ض االنتخابات
لي�س ه��ن��اك ث��م��ة م��ا ي��دع��و للقلق حني
يرى املرء ان هذه القوى متار�س حقها
الطبيعي يف ال��ت��ح��ال��ف �أو االختالف
�ضمن �أج���واء دميقراطية �سليمة ،وان
ت��ل��ت��ق��ي م���ع ب��ع�����ض��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ي��غ عمل
م�����ش�ترك ،ول��ي�����س ه��ن��اك م��ا مي��ن��ع هذه
الأط����راف ك��ذل��ك م��ن حت��دي��د اجتاهاتها
نحو ال��غ��اي��ات والأه����داف الوطنية �أو
اخ��ت��ي��ارات��ه��ا الأط�����راف ال��ت��ي تتحالف
معها �أو تختلف .ولقد �شهدت التجربة
العراقية على ق�صرها مالمح وا�ضحة
م��ن ه��ذا ال�سلوك ال�سيا�سي امل�شروع
الذي ي�ؤكد حق القوى وال�سيا�سيني يف
االختيار واملوقف  .مبا متليه م�صلحة
الوطـن وال�شعب ،اال ان الظاهرة الالفتة
لالنتباه ،ان ه��ذا امل�شهد �أف���رز حقائق
�أخ���رى �ضمن ه��ذا احل���راك ال�سيا�سي،
�أول��ه��ا كما اعتقد ه��ي ه�شا�شة التيار
الو�سط املعتدل �أو هام�شيته ،و�ضعف
دوره ال�سيا�سي يف الت�أثري على احلياة
ال�سيا�سية لأ�سباب عديدة.
فمنذ �سقوط الديكتاتورية يف عام 2003
كان املواطن العراقي يتطلع ب�أمل �إىل
العديد من القوى وال�شخ�صيات التي
قدمت نف�سها ب�أنها متثل تيار ًا دميقراطي ًا
قادر ًا على العمل يف ظل �أجواء خمتلفة
ال تخ�ضع حل�سابات طائفية �أو قومية
ومتكنت ه��ذه ال��ق��وى �أن حتظى بقدر
جيد من االح�ترام والقبول يف ال�شارع
ال��ع��راق��ي غ�ي�ر امل��ن��ح��از ل��ط��رف يحمل

�سمات التخندق الطائفي �أو الأيدلوجي،
وه��ذا القدر مكن ه��ذه الأط���راف من �أن
تك�سب مواقع ومنا�صب حكومية رفيعة
يف الدولة ،والبع�ض الآخر حقق جناح ًا
وا���ض��ح � ًا يف االن��ت��خ��اب��ات الربملانية
ال�سابقة لأن��ه��ا تنتمي �إىل م��ا ي�سمى
بالتيار الدميقراطي امل�ستقل ،والإن�سان

العراقي ك��ان يحدوه �أم��ل كبري يف ان
ي�ؤ�س�س ه�ؤالء ب�صدق حقيقي مل�شروعهم
الوطني ويوفروا �أ�سباب اكتمال ن�ضجه
وازده��اره بعيد ًا عن امل�صالح اخلا�صة،
والأنانية ال�ضيقة التي ت�ضع م�صلحة
الوطن غايتها الأوىل.
لكن من امل�ؤ�سف ج��د ًا ،ان ه��ذه القوى

ومن ميثلها مل ت�ضع يف ح�ساباتها هذه
امل�صلحة �أو ًال ،وال التفكري مب�ستقبل
العراق ال�سيا�سـي ،ف�سارعت لالن�ضمـام
�إل��ـ��ى كيانات كبيـرة لت�ضمـن (الفـوز)
مبقعـد ب��رمل��ان��ـ��ي �أو ح��ك��وم��ي وتخلـت
عـن (م�شاريعها الدميقراطية) ب�سرعة
من اج��ل الظفر بهذه (الغنيمة) ،لأنها

واثقة متام ًا انها �ستخ�سر (امل�ستقبل)
كما خ�سرت حا�ضرها وما�ضيها الذي
خدعت به نف�سها �أو ًال وخدعت الآخرين
طيلة ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن� ،إن بع�ض تلك
ال�شخ�صيات حتى وان �شاخت وهرمت،
ال تريد �أن تغادر ال�ساحة ال�سيا�سية،
وت�سعى بكل الأ�ساليب اىل �أن ال تخ�سر
امتيازاتها التي حققتها بالكذب والنفاق،
وهي وان جملت �صورتها وحاولت �أن
تزيل جتاعيد الزمن عن وجهها ب�صبغ
اللحى وال�����ش��وارب ،اال انها لن تتمكن
�أب���د ًا �أن ت��خ��دع العراقيني م��رة �أخرى
من �إنها �ستكون امل�شروع البديل لعراق
امل�ستقبل ،وال ميكنها ك��ذل��ك ان تقنع
النا�س الب�سطاء باملربرات ال�ساذجة التي
قدمتها من انها �ستتمكن من (خلخلـــة)
الكيانات الكبرية ،ب�إعادة النظر مبيزان
لكي تعيد ح�ساباتها وفق هذا (الواقع).
ف��ه��ذه ال��ك��ي��ان��ات مل ت��ع��د ب��ح��اج��ة �إىل
(دم����اء ف��ا���س��دة) ج��ل اهتمامها انتهاز
الفر�ص وال�سعي للح�صول على املال
واالم��ت��ي��ازات ال��ت��ي منحها ل��ه��م �شعب
انطلت عليه هذه اللعبة ال�سمجة التي
م��ار���س��ه��ا �سا�سة حم�ترف��ون ،يجيدون
امل����ن����اورة ،وال��ق��ف��ز ،وح����رق امل���راح���ل،
وال��ل��ع��ب ،وامل��ك��ر ،واقتنا�ص الفر�ص،
وال�صيد ال�سميـن.
فهذه الأ�سماء مل يعد �أمامها �سوى هذا
اخليار فالزمن مي�ضي وم�ساحة الأمل
ت�ضيق بتلك الأ����ص���وات ال��ت��ي �ش ّرعت
للنفاق واالنتهازية و�أدجل���ت مل�شاريع
(دميقراطية) وهمية وكاذبة ال �أ�سا�س لها
وح�سن ًا فعلـت انها ك�شفت عن نف�سها.

