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VIEWS&THOUGHTS
اراء وافكار

NO (585)Man. (23) January

ما أسباب خسارة القوى العلامنية والليربالية والديمقراطية
العربية يف االنتخابات األخرية؟
كاظم حبيب
كشفت االنـتخابـات األخيـرة عن
نتــائج أوليـة علــى النحــو االتي:
حصل االئتالف الـعراقي املوحد
علـ ـ ــى  129مـقعـ ـ ــدا ،ال ــتحـ ـ ــالف
الك ــردسـت ــانـي علـ ــى  52مقع ــدا،
والـت ــوافـق الع ــراقـي امل ــوح ــد 44
مـقعـ ـ ــدا ،الق ـ ــائ ـمـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة
الـوطنية علـى  25مقعدا ،قـائمة
احلـوار الـوطـني علـى  11مقعـدا
واحلـزب اإلسالمي الكـردستـاني
 5مـقاعـد ،وتسـعة مـقاعـد وزعت
عل ـ ــى كــتل س ـي ـ ــاس ـي ـ ــة صغ ـي ـ ــرة
ومتنوعة.
حتـى االن ،ورغم مـرور ما يـقرب
م ـ ــن شـهـ ـ ـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االنــتخـ ــاب ـ ــات وظهـ ــور الـنـت ـ ــائج
األول ـي ـ ــة ،لــم يـ ـص ـ ــدر اي ب ـي ـ ــان
علـنـي عــن القـ ــوى الـعلـمـ ــانـيـ ــة
واللـبـ ــرالـيـ ــة وال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة
الـع ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــت
االنـتخ ــاب ــات األخـي ــرة بق ــائـم ــة
"العــراقيـة الـوطـنيـة" او بقــوائم
ائتـالفيــة وفــرديــة أخــرى كـثيــرة
ي ـشـيــر إل ــى انهــا درسـت جتــربــة
ح ـ ـمـل ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا االن ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
واالنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات وعـالقـ ـ ـ ــاتـهـ ـ ـ ــا
مبـخـ ـ ـتـلـف فـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـشـع ـ ــب
وبـرامجهـا الفكـريـة والـسيـاسيـة
وح ــددت األسبــاب الك ــامنــة وراء
النتائج الـضعيفة جدا بـاملقارنة
مع قـ ــائـمـ ــة االئـتـالف العـ ــراقـي
املـ ـ ــوحـ ـ ــد او قـ ـ ــائ ـمـ ـ ــة ال ـت ـ ـ ــوافق
الــوطـني املــوح ــد .اذ ان النــسبــة
التـي حققتها القـائمة العـراقية
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة بـلـغ ــت  % 1،9م ــن
مجـم ــوع مـن ادل ــوا ب ــاصـ ــواتهـم
تـق ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا .واذا م ـ ـ ـ ـ ــا اض ـ ـيـف
الـعل ـمـ ـ ــان ـي ـ ـ ــون والل ـبـ ـ ــرال ـيـ ـ ــون
الفـائـزون ،ومـنهم الــسيــد مثـال
االلــوسـي ،او شخـص اخــر مـثال
فـ ـ ــانهـ ـ ــا لــن ت ــتجـ ـ ــاوز الـ  %10يف
اح ـ ـســن األح ـ ــوال .ام ـ ــا حـ ـص ـ ــة
احلـزب الــشيــوعي العـراقـي فلم
ت ـ ـ ــزد علـ ـ ــى مـقعـ ـ ــديــن ك ـمـ ـ ــا يف
االنــتخـ ــابـ ــات الـ ـسـ ــابقـ ــة ،او مـ ــا
يعادل  % 0.7من املـشاركني فعال
يف الـتـصــويـت ،او م ــا يقــرب مـن
 80الف ص ــوت يف بغــداد وب ــابل،
اذا م ــا احتـسـبن ــا ان لكل ن ــاخب
 40الف صـوت .وهـي نتــائج غيـر
م ـبـهج ـ ــة لـلق ـ ــوى الـعل ـم ـ ــان ـي ـ ــة
واللـبـ ــرالـيـ ــة وال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة
العــراقـيــة .واذا م ــا اضفـنــا إلــى
الق ــوى العلـم ــانـي ــة واللـب ــرالـي ــة
والــدميقــراطيـة قـوى الـتحــالف
الـك ـ ــردس ـت ـ ــانــي ،ف ـ ــان ال ـن ـ ـس ـب ـ ــة
س ـ ـت ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراوح بـ ــني  % 29-28مـ ــن

مجموع املندوبني يف اجمللس.
ان ه ـ ــذا ال ـ ــواقـع يفـ ـ ــرض عل ـ ــى
قـيــادات وكــوادر وقــواعــد جـمـيع
القوى الـدميقراطـية واللبـرالية
والعـلم ــانيــة الع ــربيــة ان تــدرس
ال ـن ـتـ ـ ـ ــائج ال ـتــي حتـقق ــت له ـ ـ ــا
بع ـن ـ ــاي ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة وعل ـ ــى اسـ ــس
علـمـي ـ ــة وواقعـيـ ــة ،وان ال ت ــضع
مـســؤولــة خـســارتهــا علــى عــاتق
الـن ــاخـبـني والـنـ ــاس الع ــراقـيـني
وتبـرئ القيـادات نفسهـا منـها او
علـ ـ ــى قـ ـ ــواعـ ـ ــد واعـ ـض ـ ـ ــاء تلـك
االح ــزاب ،بـل علـيهـ ــا ان تفـتــش
عـن ذلك يف ن ـش ــاطه ــا القـيــادي
وسيـاســاتهـا ومــواقفهـا ومـجمل
عملهـا خالل الفتــرة املنصـرمـة.
وارى انهــا ملــزمــة بـتعـميـم تلك
الـنتــائج األوليــة ملنـاقــشتهــا من
قبل النـاخبني واعـضاء احـزابها
ومؤيـديهم واجلـماهـير الـواسعة
لتـنجلي صـورة احلــال وتكتـشف
االخـط ــاء والـن ــواقــص ،ولكـي ال
تتكرر هذه احلـالة مرة أخرى يف
الـدورة القـادمـة وبعـد مـرور اربع
سنوات.
ال يــكفــي ،ب ـ ــاي ح ـ ــال ،ان ت ــضع
قـيــادات ه ــذه القــوى خ ـس ــارتهــا
الـكبيرة علـى شماعـة التجاوزات
الفظة اثناء احلملة االنتخابية
وقـتل ومطـاردة بعـض النـاس ،او
تــزويــر االنـتخــابــات ،واسـتخــدام
الــدين بـصــورة مخــالفــة للــدين
واســتغالل املـ ــرجعـي ــة ال ــديـنـي ــة
ل ــدعـم مـب ــاش ــر وغـي ــر مـب ــاش ــر
لقـ ـ ــائ ـمـ ـ ــة االئ ــتالف الـ ـ ــوط ـنــي
العــراقي ،وكـذا احلـال بــالنـسبـة
لـ ــدور هـيـئـ ــة علـمـ ــاء امل ــسلـمـني
بـ ــالـنـ ـسـب ـ ــة لقـ ــائـمـ ــة الـت ـ ــوافق
الع ــراقـي ،رغـم صح ــة كـل ذلك،
وخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة وج ـ ـ ـ ــود ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاط
املليـشيـات شبه العـسكـريــة التي
حتـركت بحريـة وبحمايـة أجهزة
الدولـة ومارست ما يتناقض مع
ش ــروط االنـتخ ــاب ــات او ب ـسـبـب
نـشــاط قــوى االرهــاب الــدمــوي.
اذا ك ـ ــانــت تلـك األس ـب ـ ــاب غ ـي ـ ــر
كـافيـة ،فايـن يكمن اذا اخللل يف
ن ـ ـ ـش ـ ـ ــاط وعـ ـمـل ه ـ ـ ــذه الـق ـ ـ ــوى
السياسية العراقية؟
يـبــدو لـي ان األسـبــاب وراء هــذه
الـنـتـيجــة كـثـيــرة ،مـنهــا مــا هــو
مــوض ــوعي ،ومـنهــا مــا ه ــو ذاتي
يـ ـ ــرت ـب ــط بـ ـط ـب ــيعـ ـ ــة االحـ ـ ــزاب
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيـ ـ ــة والل ـب ـ ــرال ـي ـ ــة
والعلمـانية ،وتكمن يف عدد مهم
مـن القضـايـا التي تـستـوجب ان
تـت ـ ــوقف عـن ـ ــده ـ ــا تلـك الق ـ ــوى

وتـسعـى بجـديـة إلـى معــاجلتهـا
وعـدم االكتـفاء مبـدح الذات وذم
اآلخــرين واالدعـاء بــانهـا بــذلت
املـ ـســتحــيل لــتحـ ـسـني الـنـ ـسـب،
ول ـك ــن ل ــم تـ ـنـجـح .س ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــاول
االجـته ــاد يف اإلج ــاب ــة عـن ه ــذا
ال ـس ــؤال م ـسـتـنـ ــدا يف ذلك إل ــى
حتـليالت الـوضع وإلــى املظـاهـر
الـتــي تلـمـ ـســته ــا خـالل الفـت ــرة
املـنصـرمـة وإلـى قنـاعـات تكـونت
ل ـ ـ ـ ــدي م ــن خـالل مـ ـت ـ ـ ـ ــابـعـ ـت ــي
الـي ــومـيـ ــة وعل ــى م ــدى سـنـتـني
ونـصف الــسن ــة لنـشــاط القــوى
السيـاسية العـراقية ،إضـافة إلى
معــرفـتـي بهــا وبــاوضــاعهــا قـبل
ذاك أيـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـاً .وال ادعـ ــي ه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا
الع ـص ـم ـ ــة عــن اخل ـطـ ـ ــا ،بل اود
حت ـ ـ ــريـك مــن لــم ي ـتـح ـ ـ ــرك بـه
خلـ ـ ـ ــوض احلـ ـ ـ ــوار والـ ـتـف ـكـ ـيـ ـ ـ ــر
مبـستقـبل البالد الـدميقـراطي.
اخلص مالحظاتي فيما يلي:
 -1طـبـيعــة الــرمــوز الـتـي تــولـت
قيــادة تـلك الق ــوائم يف الـشـطــر
العـ ــربـي مــن العـ ــراق والـتـي لـم
تـتميز بنهـج دميقراطي عقالني
م ـس ــؤول ،بل مــارسـت سـيــاســات
خ ــاطـئ ــة يف مـ ــواجه ــة االوض ــاع
الـتـي بـ ــدات مـع سقـ ــوط ن ـظـ ــام
ص ـ ـ ــدام حـ ـ ـســني ،اذا جت ـ ـ ــاوزن ـ ـ ــا
وتــركنـا خـلفنـا دورهـا ونـشـاطهـا
قبل سقـوط الـنظـام ويف عـمليـة
اسقاطه .لقـد جربت اجلمـاهير
يف اعـقـ ـ ـ ــاب سـقـ ـ ـ ــوط الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــام
العـديـد مـن تلك الـشخـصيـات،
ومــنه ـ ــا ال ـ ــدك ـت ـ ــور ايـ ـ ــاد عالوي
والـ ـ ـ ــدكـ ـتـ ـ ـ ــور احـ ـمـ ـ ـ ــد الچلـ ـب ــي
وال ــدكتــور عــدن ــان البــاجـه جي.
فـ ــاالول ك ـ ــان بعـثـيـ ــا مــتقـ ــدمـ ــا
ومشـاركا فعـاال يف احداث ،1963
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى اس ـت ـم ـ ــرار ع ـمـله
ونـ ـ ـشـ ـ ـ ــاطه احل ـي ـ ـ ــوي يف ح ـ ـ ــزب
الـبعـث حـت ــى ع ــام 1971./1970
ثـم شكل الــوفــاق ال ــوطنـي علــى
غرار اسس ومبادئ حزب البعث،
وهـو ال يـزال يحـمل فكـرا بعـثيـا
يف ج ـ ـمـلـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن الـقـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــا
االساسـية ،وعنـدما تـولى رئـاسة
الوزراء لـم يتصـرف بحكمـة ولم
مي ـ ـ ـ ـ ــارس ع ـ ـمـال ج ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا
وبعـقالنـيـ ــة م ــطلـ ــوبـ ــة ،بـل دفع
العمل بـاجتـاه الفـرديـة وتقـدمي
الهـ ــداي ـ ــا للـ ــوزراء واملـ ـسـ ــؤولـني
واسـتمـر الـفسـاد يف فتـرة حـكمه
وسـيـط ــر الكـثـي ــر مـن الـبعـثـيـني
علـ ــى مـ ــواقـع مهـمـ ــة يف أجهـ ــزة
الــدولــة حتــى اكتــشف نفـسه ان
رئـي ــس جه ــاز امــنه كـ ــان بعـثـي ــا

ويعـمل ملــصلح ــة ق ــوى االره ــاب
الـص ــدامـي ــة يف مجلــس ال ــوزراء
واوصل قــوائـم كل زائ ــري رئيـس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ـ ـ ـ ــى تـلــك الـق ـ ـ ـ ـ ــوى
ل ــتخ ـتـ ـطـف وته ـ ــدد وتـ ـصـ ـط ـ ــاد
وتقـتل من تـريـد .لقــد احتـضن
الـكـثـيـ ــر مـن الــبعـثـيـني الـ ــذيـن
كـانـوا اصـدقـاء له ووجـدوا لـديه
غـط ــاءً لنـشــاطـهم ،شــاء ذلك ام
ابـ ــى ،وحـ ــاول جتـمـيـ ــد نـ ـشـ ــاط
جلنـة اجـتثــاث البـعث بـطــريقـة
غير عقالنية ،رغم اني ضد هذه
التـسـميـة وضــد االسلـوب الـذي
متـ ــارسه ح ــالـيـ ــا ،اذ انهـ ــا تخـلق
اعـ ــداءً للـ ــواقع اجلـ ــديـ ــد النهـ ــا
تفـصل وتطرد من لم يكن بعثيا
فعـال بل اجـبـ ــر علـ ــى االنـتـمـ ــاء
حلـزب البعث حتت تهديد سيف
اجلالد .ان ال ــدكـتـ ــور عالوي لـم
يحقق  40مقعدا يف االنتخابات
ال ـس ــابق ــة اال ب ـسـبـب وج ــوده يف
رئــاســة الــوزارة وبـسـبب االمــوال
ال ـتــي ص ـ ـ ــرفهـ ـ ــا يف الـ ـ ــدعـ ـ ــايـ ـ ــة
لقــائمـته يف العـديـد مـن قنـوات
التلفزة .وقناعتي الشخصية ان
الـرجل ال يصـلح ان يقود قـائمة
الع ــراقيــة الــوطـنيــة وق ــد كتـبت
مـجمــوعــة مـن املقــاالت يف نقــد
سيـاسـاته وطـريـقته الفـرديـة يف
العــمل وت ـص ـ ــريح ـ ــاته الـتـي لـم
تعبـر عـن نضـوج يف وعي الـواقع
الـع ـ ـ ــراقــي حــني ك ـ ـ ــان رئ ـيـ ـ ـس ـ ـ ــا
للـ ــوزراء ،كـمـ ــا عـمـل معـه بعــض
الوزراء الـذين ال تـزال تالحقهم
تهمة الـرشوة والفساد الوظيفي
واملالي.
امـ ــا الـ ــدكـتـ ــور احـمـ ــد الچلـبـي
فـمالحـظ ــاتي عـنه كـتبـتهــا قـبل
سق ـ ــوط ن ـظ ـ ــام ص ـ ــدام حـ ـســني
وح ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـثـه يف ال ـك ـ ـ ـ ـ ــونـغ ـ ـ ـ ـ ــرس
االم ـ ــريـكــي وادع ـ ــائه ح ـي ـن ـ ــذاك
بتمثيل الشعب العراقي ،دون ان
يكــون قــد انـتخـبه الـشعـب لهــذا
امل ــوقع ،ثـم الـط ــريق ــة الـتـي روج
بهــا للحــرب واستـسهـالـه املهمـة
الـتـي لـم تـ ـس ــاعـ ــد عل ــى دراس ــة
اس ـ ــوا االح ـت ـمـ ـ ــاالت يف اعق ـ ــاب
سقــوط النـظــام ،ثم يف عالقــاته
ب ـ ــاألجه ـ ــزة االمـنـي ـ ــة وال ـ ــدف ـ ــاع
واخلارجيـة يف الواليـات املتحدة
التـي تتحـدث عنهـا الـصحف يف
خـ ـ ــارج العـ ـ ــراق واالشـكـ ـ ــال ـيـ ـ ــات
الـكـثـيـ ــرة املـثـيـ ــرة الـتـي حتـيــط
بشخـصه التي ال امتلك الدليل
علـى مـا يـشـاع بهــذا الصـدد ،اال
ان املـثل ال ــشعـبـي يق ــول "لـيــس
هنـاك من دخان دون نار" .اال ان

النـاس تتـابع تـقلبه بـني اليـمني
الـ ـ ــوس ــط وال ـي ـمــني امل ـتـ ـطـ ـ ــرف
واجنـ ـ ـ ـ ـ ــرافـه وراء الـقـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـطـ ـ ــائف ـي ـ ــة ،اذ اع ـت ـب ـ ــرت ذلـك
انتهازيـة صارخة منه ،وكتب عن
ذلـك الـك ـث ـي ـ ــر ،رغــم ان الـ ـ ــرجل
علـمـ ــانـي ولـيـبـ ــرالــي حقـ ــا .انه،
وكما ارى يـسير علـى نهج اساس
هو ان "الغاية تبرر الواسطة".
امــا الـشخــص الثــالـث البــارز يف
ه ــذه اجملـم ــوع ــة الـثالثـي ــة فه ــو
ال ــدكـت ــور ع ــدن ــان الـب ــاجه جـي.
ال ــذي دخـل العق ــد الـت ــاسع مـن
عمره الذي ارجو له طول العمر
والـصحـة ،فهــو يف قنـاعـتي رجل
يعـود إلـى مــاضي العـراق وليـس
إلـ ــى حـ ــاضـ ــره ،وكـنـت افــضل ان
يتـرك الـعمل الـسيـاسـي لكتـابـة
مذكـراته بعد ان اصدر كتابا عن
سيـرة والـده الـسيــاسيـة مــزاحم
البـاجه جي .فهـو سيـاسي حـائر
بني املـواقف القـوميـة اليـميـنيـة
واملـواقف الـدميقـراطيـة وحقـوق
الـق ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــات ،رغـ ــم انـه رجـل
علـمـ ــانـي ب ـ ــالق ــطع ولـيـبـ ــرالـي
أي ـضـ ـاً ،ول ـســت مقـتــنعـ ــا بكـ ــونه
دميقـراطيـا ،بل فـرديـا ومـزاجيـا
يف آن واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد .ورغـ ـ ــم وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
شخصيات أخـرى يف القائمة اال
انهـا لم تكن الـوجوه الـتي لعبت
دورهـا املنـشـود يف اطـار القـائمـة
ويف احلملـة االنتخابـية ،رغم ان
بعـ ــضهــم مبـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى امله ـمـ ـ ــات
املطروحة يف البالد.
 -2مت تــشكـيل ائـتالفــات كـثيــرة،
ولكـن يف وقت متـاخـر جـدا ،كمـا
برز العجـز عن العمل اجلاد بني
القوى الـدميقراطـية واجلـمهرة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواســع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
الـ ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراط ـ ـيـ ــني يف ضـ ـ ـ ـ ــوء
استـراتيجيـة مدروسـة ومرتـبطة
بتـكتيكـات يومـية فـعالـة ،بحيث
امـكـن اكـتـ ـس ـ ــاحهـم مـن جـ ــانـب
قـ ـ ـ ـ ـ ــوى االسـالم الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي
الـ ـطـ ـ ــائف ـي ـ ــة .وع ـن ـ ــدم ـ ــا امـكــن
ت ــشكــيل حتـ ــالف سـي ــاسـي مــثل
القـائمـة العـراقيـة الــوطنيـة ،لم
يكن القـبول واسعا بالـنسبة إلى
رئيس القائمة.
 -3ي ـف ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض يف الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
ال ـ ــدميق ـ ــراطـي ـ ــة والـعلـم ـ ــانـي ـ ــة
والـلبــراليــة التـي تعــاونت يف مــا
بيـنهــا ان تعـمل علــى تـشـخيـص
تلك القـوى التـي ميكن التـعاون
معهــا وتلتـزم بقــواسم مـشتـركـة
تعــمل مـن اجـلهـ ــا ،وان ال تك ــون
ملــوث ــة بجـمهــرة مـن الـبعـثـيـني

والـقـ ـ ـ ــومـ ـي ــني وال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـي ــني
الفــاس ــدين ال ــذين امــا ايــديـهم
ملــطخ ــة ب ــدم ــاء الع ــراقـيـني او
جـي ــوبهـم وح ـس ــاب ــاتهـم ملـيـئ ــة
بـ ــامـ ــوال اخلـ ــزيـنـ ــة العـ ــامـ ــة ،او
تـ ــاتــيهـم مـ ـسـ ــاعـ ــدات مـن قـ ــوى
خـارجية لها مصـاحلها اخلاصة
يف الـع ـ ـ ـ ــراق وال تـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــاغ ــم مـع
مصالح اجملتمع العراقي.
 -4ان جـمـيـع الق ــوى واالح ــزاب
السياسيـة التي تتحرك يف اطار
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيـ ـ ــة والل ـب ـ ــرال ـي ـ ــة
والعـلم ــانيــة ،مـن دون استـثنــاء،
حتتـاج إلـى اعــادة نظـر جـادة يف
عدة نقاط جوهرية ،منها:
ا -االســس الفكـريــة التـي تعـمل
علــى اســاسهــا والتـي تبـشــر بهــا
وان تـرى يف مـا اذا كـانت ال تـزال
مناسبة لهذه املرحلة ومهماتها،
ام فاتهـا القطـار او انها تـتحرك
ملـ ـســتقــبل ال ي ـ ــزال بعـيـ ــدا عـنـ ــا
لعقــود عــديــدة قــادم ــة ،والنــاس
بحـاجـة إلـى مـا يلـبي حـاجـاتهـا
اليومية.
ب -ال ـسـيــاســات الـتـي مت ــارسهــا
والتـكتيكـات التـي تتبعهـا يومـيا
بــني اف ـ ــراد اجمل ـت ـمـع وجتل ـي ـ ــات
ذل ــك يف أجــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة اعــالمــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وصحـافتها وخـطابهـا السـياسي
غـي ــر املـتجـ ــدد وعالق ــة قـ ــادته ــا
بــالفئـات االجـتمـاعيــة اخملتلفـة
وبالناس عموما.
ت -ال ـصــيغ الـتـن ـظـيـمـي ــة الـتـي
تـتـبـعهـ ــا يف عـمـلهـ ــا ومـ ـسـتـ ــوى
ال ــدميقــراطـيــة واحلــري ــة داخل
ت ـن ـظ ـي ـمـ ـ ــاته ـ ــا وم ـ ــا ي ـت ـم ـتـع به
االع ـضـ ــاء مــنهـ ــا ويف ممـ ــارسـ ــة
ال ــنقـ ـ ـ ــد دون ردع او تخـ ـ ـ ــويف او
تردد.
ث -التجـديد املـستمـر للقـيادات
والقوى الـشابة بـدال من اعتماد
ك ـب ـ ــار ال ـ ـســن ،او االس ـت ـم ـ ــرار يف
العـمل القيـادي احلـزبي سنـوات
طويلة بحيث يفقد املرء القدرة
عل ـ ــى امل ـب ـ ــادرة واالب ـ ــداع ،وك ـ ــان
لـيــس هـن ــاك مـن ي ـسـت ـطــيع ان
ي ـحــل م ـحــل اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ــن .وال
يقـتـص ــر ه ــذا امل ــرء عل ــى ح ــزب
واحد او جماعة واحدة بل ميس
اجلميع.
ج -اج ـ ــراء تغـيـيـ ــر جـ ــوهـ ــري يف
ط ـب ــيعـ ـ ــة الـعالق ـ ـ ــة مع ال ـنـ ـ ــاس
وقضـايـاهـم وسبل الـدفـاع عـنهم
وال ـت ـ ــزام م ـ ـشـكـالتهــم وال ـن ـ ــزول
اليهم رغم املـشاكل الكبيرة التي
يتسبب بها االرهاب.
ح -وض ــوح ال ــرؤي ــة يف مم ــارس ــة

املهندسون وخصخصة كهرباء العراق
لم تفلح السلطات احلاكمة اجلديدة بعد انهيار الدكتاتورية
الصدامية يف ضبط السوق الوطنية التي سادتها الفوضى
الشاملة املنسجمة مع السياسة االقتصادية لالدارة املدنية
االميركية يف تشجيع القطاع اخلاص والتجاري من دون قيد
او شرط واغراق هذا السوق بالسلع االستهالكية ومنها املعدات
واألجهزة الكهربائية واملولدات.وبذل كل من مجلس احلكم املعني
واحلكومة املؤقتة وحكومة االئتالف العراقي املوحد اجلهد الستيعاب
االثار التدميرية التي خلفها النظام املقبور وباالخص انهيار الدولة لكن
واقع احلال اكد ان اجلهد احلقيقي انصب على تهميش القطاع العام
وتشجيع انطالقة العنان الالمحدودة للقطاع االهلي.
كل ذلـك وســط ت ـ ــواصل ازم ـ ــة انق ـطـ ــاعـ ــات
الـكهـ ــربـ ــاء وت ـ ــربع شـ ــراذمـ ــة الــبعـث املــنهـ ــار
والنخب الـسيـاسيـة الطـائفيـة علـى املفـاصل
الــرئيــسيــة يف منـظـومــة الكهـربـاء الـوطـنيـة
وكــامل األجهــزة احلكــوميـة االمـر الـذي ولـد
االستـياء عند العـراقيني واثار الـشكوك حول
الـتــواطــؤ ال ـســاف ــر لالجه ــاض علــى جتــربــة
القطـاع العام يف مـضمار الـطاقـة الكهربـائية
وبقـي ــة القـط ــاع ــات االقـتـص ــادي ــة ال ــوطـنـي ــة
االرتكازية.
الــسلـطــات الع ــراقي ــة تبـيح لـنفــسه ــا تبــريــر
االنقـطــاعــات يف الـتي ــار الكهــربــائـي وسلــوك
منهج الـذرائعيـة والـنفعيـة االقـتصـاديـة ،كمـا
تق ـ ــوم ب ـ ــذات ال ـ ــوقــت يف تـ ــشجــيع ال ـ ــوالءات
الــرجـعيــة وبــاالخـص الـطــائـفي ــة ولم تـتخــذ
االجــراءات احلــازمــة ملالحقــة الـص ــداميــة يف
األجه ــزة القـمعـيــة ،وهـي نفــس القــوى الـتـي
تتجـاوز على الكهـرباء وتسـرقها وتسـتخدمها
لالب ـتـ ـ ــزاز ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســي وت ـن ـتـهج االس ـتـغالل
ال ـسـيــاسـي للــديـن ...فهــذه الــسلـطــات غـيــر
بعـيــدة عـن غلـيــان الـتجـيـيــش الـط ــائفـي يف
العـراق الذي يهـدد بحرب اهلـية .ان الـذريعة
الـتي تتـذرع بهـا احلكـومـة بـان شـروط الـبنك
الــدولي لـشـطب الـديـون هــو رفع الـدعـم عن
املــشتقـات كـاذبـة ،لـذا كـان علــى احلكـومـة ان
تصارح الشعب باحلقـيقة كاملة وليس بعض
احلقـيقــة مـت ـسـتــرة بــذلـك عل ــى امللـي ـشـيــات
والع ـص ـ ــاب ـ ــات املـ ـسـلح ـ ــة ومـن ي ـ ــدعــمهـم يف
املنطقة اخلضراء.
يـضـع البـنك الــدولي شــروطه املعــروفــة علــى
احلـكـ ــومـ ــات الـتــي تقـتـ ــرض مـنـه ويل ـ ــزمهـ ــا
بق ــواع ــد دفع خل ــدم ــة ال ــديـن (االق ـس ــاط +
الفـوائد) وبـاوقاتهـا احملددة .وهـو يزعـم تولي
مـســوؤليــة اجلــوانـب الهـيكـليــة االجـتمــاعيــة
للـتنـميـة إلـى جـانـب صنــدوق النقـد الــدولي
واس ـنـ ـ ــدت ال ـيـه مه ـمـ ـ ــة مـ ـ ــراق ـبـ ـ ــة االوضـ ـ ــاع
االقـتـص ــادي ــة يف الـبل ــدان االعـض ــاء وف ــرض

الــسيــاســات االنـكم ــاشيــة علـيهــا مـثل تعــومي
العمالت الـوطنيـة ،وزيـادة الـرسـوم والضـرائب
علـى ذوي الـدخل احملـدود ،وتـقليـص االنفـاق
الـعـ ـ ـ ـ ــام عـلـ ـ ـ ـ ــى اخلـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
للـمــواطـنـني.امــا مـنـظـمــة الـتج ــارة العــاملـيــة
فـتـنـظـم اج ــراءات ت ــرتـيـب الـتج ــارة ال ــدولـي ــة
…وبذلك يضمن الثالوث الراسمالي الدولي
" البنك الـدولي  ،WBصندوق النقد الدولي
 ،IMFمنظمـة التجارة العـاملية " WTO
بـاعـتبـاره قـاعــدة العـوملـة الــراسمــاليـة تـسـرب
الفــائــض االقتـص ــادي من الــدول املــسحــوقــة
والـفقيـرة إلــى الغـنيـة وتــرسم به االحـتكـارات
الع ـ ــامل ـي ـ ــة س ـي ـ ــاســتهـ ـ ــا يف تع ـم ـيــم ال ـن ـم ـ ــوذج
االم ـي ـ ــركــي ك ـن ـظ ـ ــام اج ـت ـم ـ ــاعــي اق ـت ـص ـ ــادي
دميق ــراطـي لل ـسـي ــر ب ــاجت ــاه االقـت ـص ــادي ــات
االس ـتـهالك ـيـ ـ ــة وال ــتحـلل مــن االل ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات
واالخالق ـي ـ ــات ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة وصـ ـ ــوب حتج ـيــم
القطاع العام مما يلـحق افدح االضرار باعادة
ت ـ ــوزيع الـثـ ــروة ل ـص ـ ــالح الـ ــشعـب ويـ ــسهـم يف
تفعيل تـاطيــر التنـاقضـات الـداخليـة .يف ظل
هذه االجـواء املكهربـة انتقلت دوائر الـكهرباء
العــراقيــة مثال إلـى نـظم ادارة الـشـركــات وفق
قانون الشـركات العامـة رقم  22لسنة  1997يف
محـاولـة دميـاغـوجيـة وبـراغمـاتيــة مفضـوحـة
النقــاذ الـصـنــاعــة الـكهــربــائـيــة مـن االنهـيــار
ومعـاجلـة ازمـة انـقطـاعـات الـتيــار الكهـربــائي
حـ ـسـب زعــمهـ ــا .وهـ ــاهــي سل ـطـ ــات االئــتالف
املــوح ــد تنـتهج نفـس الـطــريق االخــرق الــذي
انتهجه صدام حسني.
عندما يتـولى القطاع اخلـاص ادارة مؤسسات
الكهـربـاء يجـري الـتنـافـس عـادة علـى اسعـار
الـكهـ ــربـ ــاء عـبـ ــر بـ ــورصـ ــة الـكهـ ــربـ ــاء واطالق
االسعـار حسـب العرض والـطلب ..ويتـاح عادة
للـم ـسـتهلـك الكـبـيــر حــريــة الـتع ــامل مع اي
ش ــركـ ــة كه ــرب ــاء تـتـيـح له ب ــالـنه ــاي ــة ال ــسع ــر
االرخـص! ويف اخلـصخـصــة حتــاول ال ـشــركــة

املنتجـة للكـهربـاء مبا لـديهـا من تكنـولوجـيا
ان تنـتج الكهـربـاء بـاســاليب اقـتصـاديـة تـتيح
لهـا تخفـيض الـسعـر كي متـتلك االولـويـة يف
بيع االنتـاج للشركة القـابضة  -النقل  -التي
تقــوم هي أيـض ـ ًا ببـيعه لـشـركــات التــوزيع كل
عل ــى ح ــدة.وتخــتلف االرب ــاح ح ـسـب امل ــواقع
اجلغـرافيـة والبـيئيـة .ويف اخلـصخصـة تـقيم
اصـول شركـات الكهـرباء الـعاملـة عبـر(املكتب
االستشـاري اخلبيـر املركـزي) ليجري اخـتيار
املسـتثمـر الـرئـيسـي لشـراء النـسبـة التـي يتم
ط ــرحه ــا لالكـتـت ــاب الع ــام علــى هـيـئ ــة اسهـم
حـيـث تــظه ــر اهـمـي ــة الـب ــورص ــة يف حت ــدي ــد
االسع ــار للـكهــربــاء املـنـتج واملـبــاع!..وميـتـلك
الق ـط ـ ــاع اخل ـ ــاص يف ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة -
النمـوذج الراسمالي املتقـدم  -وبقية البلدان
ال ــراسـم ــالـي ــة اسهـم ــا يف ش ــرك ــات الـكه ــرب ــاء
بنـسبة ال تـزيد عـلى  %49بينـما تبقـى شبكات
الضغط الفائق والعالي بيد الدولة الغراض
االمـن القــومـي ....واملعــروف ان يجــري طــرح
الـشـركــات للـبيـع بنــسب تـتنــاسب مـع قيـمهـا
احلقــيقـيـ ــة لــتجـنـب االضـ ــرار بـ ــالـ ـشـ ــركـ ــات
وامل ـشـت ــريـن مع ــا! ومـن الـض ــروري ان جت ــري
م ــراقبــة كفــاءة واسع ــار الكهــربــاء يف فــوضــى
الـسـوق الـوطـنيـة ،وان تــسيــر ميــادين تــوليـد

ونـقل وت ـ ــوزيع الـكهـ ــربـ ــاء يف اطـ ــار االلـتـ ــزام
بــالق ــوانني الــوطـنيــة السـيمــا تلـك املتـعلقــة
بحمـايـة الـبيئـة ووضع الضـوابـط التـي تكفل
املنـافـسـة املـشـروعـة يف هــذه امليـاديـن ضمـانـا
للنفع الـعام  ،ويجـري تنظـيم منح تـراخيص
انـشاء وتـشغيل وصـيانـة مشـاريع الكهـرباء...
وال ت ــولي االنــظمــة ال ــراسم ــاليــة ايــة اهـميــة
لهــذه املعــاييــر بل تـتجــاوزهــا جـشعــا بــالــربح
الـ ـ ـس ـ ـ ــريـع واغـ ـت ـ ـص ـ ـ ــاب ف ـ ـ ــائـ ــض الـقـ ـيـ ـم ـ ـ ــة
االجمـالي.ويـسبب الـسكن والـتواجـد لفـترات
ط ــويلــة ب ــالقــرب مـن احملــوالت الـكهــربــائـيــة
والقــابلــوات واملــولــدات نــاهيـك عن احملـطــات
الكهـربائيـة نفسها الـتعرض خملاطـر االصابة
ب ـس ــرط ــان ال ــدم (الل ــوكـيـمـي ــا) وس ــرط ــان ــات
االطفال بسبب الدقائق الكهرومغناطيسية!
يقبع املهـندسـون يف مقـدمة اجلـهاز اخملـطط
والـتــنفـيـ ــذي ملـ ـشـ ــاريع اخل ـطــط االمنـ ــائـيـ ــة
واالعـمــار ويـقع علــى ع ــاتقهـم العـبء االكـبــر
من مهمـة التنفيـذ ...ويتوزع عمـل املهندسني
يف مختلف القـطاعـات االقتـصاديـة ويف عمل
املـنظمـات غيـر احلكـوميـة ،والعقـود مع االمم
املتحـدة والـشـركــات االجنـبيـة .وال يــستـطيع
املقاولـون تنفيـذ املشـاريع املتعـاقد علـيها دون
مهـنـ ــدسـني ..لـ ــذا يقـ ــوم املقـ ــاولـ ــون بـ ــاغـ ــراء

النقـد ازاء القـوى األخـرى الـتي
يـع ـ ـمـل هـ ـ ـ ـ ــذا احلـ ـ ـ ـ ــزب او تـلــك
اجلـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة مـعـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــدال م ــن
جتاوزهـا خشيـة تردي عالقـاتها
بالقوى األخرى.
خ -خــوض الـصــراع الفكــري مع
قـ ـ ـ ـ ـ ــوى االسـالم الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي
مب ـخـ ـ ـت ـلــف اجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وممــارس ــاتهــا ،ســواء اكــانـت مـن
القـوى واجلمـاعـات املـتطـرفـة او
الـيمينـية او املعـتدلـة ،اذ ان هذه
القوى قادرة علـى التاثير بسبب
قلـ ــة خـ ــوض ال ـص ـ ــراع الفـكـ ــري
وبــسبـب غي ــاب عمـليــة الـتنــويــر
ال ـ ـ ـ ــديـ ـن ــي واالجـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاع ــي .ان
الـ ـ ـ ــدميق ـ ـ ــراط ـي ـ ـ ــة واحل ـ ـ ــري ـ ـ ــات
النـسبـية املـتوفـرة تتيح امـكانـية
خــوض الـص ــراع ،رغم ان ال ــذين
يـفـج ـ ـ ــرون املـق ـ ـ ــرات ويـقـ ـتـل ـ ـ ــون
االف ـ ــراد مي ـ ــارس ـ ــون ذلـك س ـ ــواء
بـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود الـ ـنـقـ ـ ـ ــد او يف عـ ـ ـ ــدم
ممارسته.
د -عجــز القــوى الــدميق ــراطيــة
عـن ايج ــاد رؤي ــة م ـشـت ــركـ ــة مع
الـقـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراطـ ـيـ ـ ـ ــة يف
الــتح ـ ــالف الـك ـ ــردس ـت ـ ــانــي مب ـ ــا
يـسـاعــد علــى تعــاونهـا بــدال من
جل ــوء الـتح ــالـف الك ــردسـت ــانـي
إلى التعاون مع قائمة االئتالف
العــراقي املــوحــد .والـتعــاون بني
الـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــالـف ال ـكـ ـ ـ ـ ــردسـ ـتـ ـ ـ ـ ــان ــي
واالئتالف العـراقي املوحـد قائم
عل ــى اس ــاسـني ال ب ــد مـن فهـمه
والتعامل معه يف ضوء ذلك:
•ان الكرد والعرب الـشيعة عانوا
بـ ـ ـشــكل خـ ـ ــاص مــن اضـ ــطهـ ـ ــاد
ال ـن ـظ ـ ــام الـ ـس ـ ــابق ،وب ـ ــال ـت ـ ــالــي
يجـدون لغـة مـشتـركـة ملعـانـاتهم
السابقة.
• ان االئـ ـتـالف الـع ـ ـ ـ ــراق ــي وافـق
علـى االستجابة ملطلب الكرد يف
الفيـدراليـة ويف تـنفيـذ املـادة 58
من قـانـون االدارة املــؤقتـة بـشـان
كـركوك ،يف حني يـرفض البعض
غير القليل يف القائمة الوطنية
العـراقية املـسالتني او احـداهما،
وبالتالي يستجيب الكرد للعرب
ال ـ ـش ــيعـ ـ ــة ب ـ ـشـ ـ ــان ف ـيـ ـ ــدرال ـيـ ـ ــة
اجل ـن ـ ـ ــوب .ورمب ـ ـ ــا يـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذا
املـ ـ ـ ــوقف مــن ج ـ ـ ــانــب االئ ــتالف
العـراقي املوحـد تكتيـكيا ،اال انه
يستجيب راهنيا ملطالب الشعب
والقـوى الكردستانية .واعبر عن
قنـاعتي حـني اقول بـان احلليف
ال ـطـبــيعــي واحلقــيقــي لل ــشعـب
الكردي واملـسالـة الكرديـة ليست

االحــزاب اإلسالميـة الـسيـاسيـة
علـ ـ ــى املـ ـ ــدى ال ــبع ـي ـ ـ ــد ،بل هــي
الـق ـ ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ــدميـق ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
وال ــتق ـ ــدم ـي ـ ــة ،وه ـ ــو ال ـ ــذي لــم
يـتـجل بـ ــوضـ ــوح خـالل الفـتـ ــرة
امل ـنـ ـص ـ ــرم ـ ــة ،ب ـ ـس ـبــب املـ ـ ــواقف
املـتبـاينـة للقـوى الـدميقـراطيـة
واللـبـ ــرالـيـ ــة والـعلـمـ ــانـيـ ــة ازاء
املـسـالــة الكـرديـة ،وخـاصــة تلك
املـ ــؤتلف ــة يف ق ــائـم ــة ال ــوطـنـي ــة
العــراقـيــة والـتـي تـضـم بعـثـيـني
سـابقني وقـوميني مـا زالـوا عنـد
حـدود الرؤية القـدمية للمـسالة
الكردية.
ان جـمـيـع القـ ــوى الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـ ـتـ ـبـ ـن ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيـ ـ ــة والل ـب ـ ــرال ـي ـ ــة
والعلـمانيـة بحاجـة إلى جتـديد
نفـسهــا وإلــى جتــديــد قيــاداتهــا
وإل ــى التـصــاق افـضل بــالـشـعب
وفئاته اخملتلفة.
 -5ال ش ــك يف ان ال ـ ـ ـ ـط ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح
الـشخـصـي لالفـراد والــرغبـة يف
الــوصــول إلــى اجمللـس الـني ــابي
واثـبات قدرة البعـض على الفوز
مبفـرده او يف حتـالفــات صغيـرة
مــن جهـ ــة ،وغـ ــرور اجلـمـ ــاعـ ــات
االكبر والتعالي على اجلماعات
الـصغيــرة وسبـل التعــامل معهـا
وكـانهــا ال شيء من جهـة ثـانيـة،
إضــافــة إلــى غـي ــاب املعــايـيــر يف
ال ــتع ـ ـ ــرف علـ ـ ــى قـ ـ ــدرة االفـ ـ ــراد
واجلمــاعــات والتــشتـت الكـبيــر،
اسهـم كـل ذلك يف ب ــروز الكـثـي ــر
مـن القوائـم الفرديـة والصغـيرة
الـ ـت ــي اض ـ ـ ــاع ــت الـكـ ـثـ ـي ـ ـ ــر م ــن
االص ــوات من دون ان حتــرز لهــا
مق ـ ــاع ـ ــد يف اجملل ــس الـنـي ـ ــابـي
اجلـديـد ،ممـا حـمَّل اجلمـاعـات
الـ ــدميق ــراطـي ــة خ ـس ــائ ــر غـي ــر
قليلة.
اننـا امـام مـرحلـة جـديـدة ،وهي
ليــست خــامتــة املـطــاف ،كمــا ان
االنــتخـ ــابـ ــات األخـيـ ــرة لـيـ ـسـت
نهــاي ــة التــاريخ ،وب ــالت ــالي فــان
الــدخ ــول كق ــوة معــارضــة لـيــس
غريبا وال ضـارا بالنسـبة للقوى
الدميقراطية العراقية العربية،
ان تعـذر فعال املـشاركـة بحكـومة
تـوافق وطـني ودميقــراطي ودون
ان تـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض امل ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ الـ ـ ـت ـ ــي
تع ـت ـمـ ـ ــدهـ ـ ــا إلـ ـ ــى االسـ ـ ــاءة .ان
الدعوة إلى اقامة حكومة وحدة
وطـنـي ــة هـي االكـث ــر ص ــواب ــا يف
هـذه املـرحلـة ،وهـي االكثـر قـدرة
علـ ـ ــى م ـ ـ ــواجهـ ـ ــة ال ــتحـ ـ ــديـ ـ ــات
الراهنة واملي ان يتحقق ذلك.

املهندس االستشاري /
سالم ابراهيم عطوف كبة

امله ـن ـ ــدس ــني العـ ـ ــامل ــني يف أجه ـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة
حلملهم على ترك وظائفهم والعمل لديهم..
وتلـعب الـشـركــات االجنـبيـة واالمم املـتحـدة
واملـن ـظـمـ ــات االهلـيـ ــة والق ـط ــاع اخل ــاص دور
املقــاول! وحـتمــا تـثمــر خـطـط املقــاوالت إلــى
حد مـا نظـرا للتبـاين الكبـير يف الـرواتب بني
القـطاع العام وبقية القطاعات .ويشجع ذلك
علـى تهــرب املهنـدسـني من الـعمل يف الـقطـاع
العـ ــام ..ولـم تـنـفع اسـ ــالـيـب دوائـ ــر الـ ــدولـ ــة
للحيلولـة دون ذلك! وستبقى هـذه االشكالية
م ــادام الفــارق يف الــرواتـب وخــدمــات ال ــسكـن
والـنقل م ـسـتـمــراً .ام ــا املهـنــدســون االجــانـب
واخل ـب ـ ــراء وامل ـ ــرت ـب ـط ـ ــون بـعق ـ ــود تــكفـل لهــم
االج ـ ــور امل ـ ــرتـفع ـ ــة فــتخـلق ل ـ ــدى املهـن ـ ــدس
العــراقـي ردود الفعل الــسلـبيــة الن كفــاءته ال
تـقل عــن امله ـن ـ ــدس االج ـن ـبــي ان لــم تــتف ـ ــوق
عليها! ويـواجه املقاول –الراسمـالي الوطني
يف العـراق والذي يفكـر بالـربح االكبر مـشاكل
االجـازة والتصنـيف حيث االستئثـار الطائفي
واحل ــزبـي والف ـس ــاد ..اال ان ف ــوض ــى ال ـس ــوق
تـبقي املشـاريع حكرا علـى نخبة مـن املقاولني
الكـب ــار ال ــذيـن يحــتك ــرون امل ـش ــاريـع الكـبـي ــرة
ويتحـكمون باسعار السوق ،وعادة يكون هؤالء
الـيوم حتت اخليم الطـائفية الضيقـة املقيتة
بعـ ـ ــد ان كـ ـ ــانــت حتــت اخل ـي ـمـ ـ ــة ال ــبع ـث ـيـ ـ ــة
الكـريهـة! .امــا الكـادر الـوسـيط بـني املهنـدس
والــشغـيل ف ــان الـنقــص له اجـب ــر املهـن ــدسـني
على القـيام بدوره واغفـال واجباتهم الـرئيسة
لضــرورات متليهـا علـيهم طـبيعــة العمل ..وال
ت ـ ــوكل خل ـ ــريجـي الـكلـيـ ــات الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــة
والتقنـية واملـعاهـد الفنيـة املشـاريع واالعـمال
الـتي تتنـاسب مع اختصـاصاتـهم باتـصال مع
فقـر االجـور واخملـصصـات االمـر الـذي اوجـد
ظــاهــرة الــورش واحملــال الـتجــاريــة .تــراكـمت
املشـاكل وتعقدت قضـايا املهنـدسني والتي من
ابــرز مـالمحهــا ..قـضــايــا الـبـطــالــة ،ال ــدخل
املالئـم ،اخلـ ــدم ـ ــات املقـ ــدم ـ ــة للــمهـنـ ــدسـني،
احلقـوق الـدميقــراطيـة ،اهـميـة الـتمـييــز بني
امل ـه ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس ( )engineerوالـ ـ ـ ـت ـقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
(technologistاو )technicalوالـغـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ق ــرارات مـجلــس قـي ــادة الـث ــورة الـلعـني ووزارة
التعليم العالي ذات العالقة....
الـكهـ ــربـ ــاء صـنـ ــاعـ ــة ارتـكـ ــازيـ ــة اوال وخـ ــدمـ ــة
اسـاسيـة ثـانيـا ..وجبـت حمـايتهـا من ضـروب
املنافـسة واالحـتكار اي ان ال تـكون بيـد فرد او
حفنـة يف مـواجهـة اآلخـرين.والبـد للحكـومـة
ان تلـعب الــدور الفــاعل يف تقــدميهــا وتــذلـيل
الـتـمـتـع به ــا يف سـبـيـل احلفـ ــاظ عل ــى كـي ــان
اجملتمع وسـالمة امـنه االجتمـاعي عـلى نـحو
يضمن املنـافسة املشروعة والعدل واملساواة يف

احل ـص ـ ــول علــيهـ ــا.امـ ــا اتـبـ ــاع مـبـ ــدا ال ـ ــربح
واخلـسـارة لـتحـديـد اجــور الكهـربـاء ...وهـذا
نـت ــاج اي ــة خــصخـص ــة مل ـش ــاريع الـكه ــرب ــاء...
فـي ـ ــؤدي إل ـ ــى عج ـ ــز االع ـ ــداد ال ـ ــواسع ـ ــة مـن
املــواطـنني لـيقعــوا فــريـســة القـطــاع ــات غيــر
احلك ــومـي ــة الـتـي يـتق ــوى ع ــودهـ ــا يف العه ــد
اجل ــديـ ــد مع اسـتـم ــرار االحـتالل االمـي ــركـي
وت ـطـبــيق سـيـ ــاسـ ــات الـثـ ــالـ ــوث الـ ــراسـمـ ــالـي
ال ــدولـي ...وه ــذه ال ـسـي ــاس ــة اسـتـم ــرار لــنهج
صــدام حــسني ونــوري الـسـعي ــد االستـعمــاري
والـت ــابع ولـبـن ــاء االقـتـص ــاد ال ــوطـنـي امل ـش ــوه
جملة وتفصـيال! وتؤدي اخلصخصـة عموما
إلـ ـ ــى مت ـتــني عـ ـ ــرى الـ ـ ــزواج الـكـ ـ ــاثـ ـ ــول ـيـكــي
الـالمقـ ــدس بـني الـبـ ــورجـ ــوازيـ ــة الــطفــيلـيـ ــة
العــراقيـة واالحـتكـارات الــراسمــاليــة لتــواجه
الدولـة العـراقيـة االقتـصاديـات االستهالكـية،
واالخـتالالت الهـيـكلـي ــة ،والعجــز يف املــوازنــة
احلكــوميــة العـامــة .كمـا تـؤدي اخلـصخـصـة
إلـى شرذمـة املهنـدسني العـراقيني واالنـتعاش
املقـ ـ ــاوالتــي الـكـ ـ ــوم ـبـ ـ ــرادوري ..وال ميـكــن ان
تكـسب مواقعهـا العالء شان القطـط السمان
يف عـ ـ ــراق ال ـيـ ـ ــوم اال ب ـنـ ـصـ ـ ــرة الـ ـط ـ ـ ــائف ـيـ ـ ــة
ال ـسـي ــاسـي ــة وال ــديـنـي ــة والءا عـصـب ــوي ــا دون
وطـني ..اي عــرقلــة الــدميق ــراطي ــة كمـشــروع
لـلعقل االجـتم ــاعي والــسيــاسـي يف اجملتـمع!
وهنا مكـمن املفارقـة السـياسيـة واالجتمـاعية
واالقـتصـاديــة اي البـارادوكـس ()Paradox
اخلـ ـ ـصـخـ ـ ـصـ ـي ـ ـ ـ ــات ــي ...ال عـج ــب ان ت ـ ـ ـ ــروج
الـطــائفيــة وثقـافــة القـطـيع نفـس الــسيـاسـة
الـتي اوجـدهــا وعمل بهــا نظـام االسـتبـداد يف
حـكـم الــبالد ...وبـ ــدال مـن احـ ــداث الــتغـيـيـ ــر
االساسـي على تلك السيـاسة واتباع الـسياسة
الوطنـية العقالنـية احلضـارية مـورست نفس
االســالـيب واالدوات الـطــائـفيــة واالثـنيــة ولم
تتخذ االجراءات احلازمة ملالحقة الصدامية
يف األجهــزة الـقمـعيــة االمــر الــذي تـسـبب يف
خلق االحـتقـ ــان الكـبـي ــر يف ال ـشـ ــارع وتفج ــر
االرهـاب لـيلجــا النـاس لالحـتمـاء بــاملكـونـات
األولـي ـ ــة لهـم وهـي امل ـ ــرجعـيـ ــات ال ـط ـ ــائفـيـ ــة
واالثـنـي ــة! ....وتق ــود دميقــراطـيــة الـط ــوائف
واالعـ ــراق إل ـ ــى انهـيـ ــار الـعقـيـ ــدة الـ ــوطـنـيـ ــة
احل ـ ــاف ـظ ـ ــة مل ـص ـ ــالح الــبالد الـ ـسـي ـ ــاسـي ـ ــة -
االقـت ـص ــادي ــة واخل ـض ــوع مل ـشـيـئ ــة الـث ــال ــوث
الـ ـ ــراس ـمـ ـ ــالــي الـ ـ ــدولــي اي تـ ـ ــواصـل تفـكـك
الـتشكيلـة الوطـنية وابقـائها يف حـدود العجز
عـن بـنــاء الــدولــة ال ــدميقــراطـيــة امل ـسـتقلــة،
واعـتـم ــاد دميقــراطـيــة مـنـبـثقــة مـن الـتــوازن
االهلـي املـ ــرتكـ ــز عل ــى احلـم ــاي ــة اخل ــارجـي ــة
وابقاء املشاركة االجنبية يف صياغة املستقبل
السياسي  -االقتصادي للعراق..

