
قد يخيل اىل انف�سكم انكم �ستقراأون حتقيقا اعتياديا عن 
ايجابيات  من  لها  وما  االنرتنت  �سبكات  عرب  التجارة 
االتي  ال�سيناريو  عن  احلديث  ب�سدد  لكننا  و�سلبيات 
الأنه  اليه رمبا  التطرق  او  عنه  احلديث  يتم  قلما  والذي 
ياأتي   ( االحيان، وهو  ب�سكل علني يف كثري من  يتم  ال 
ال  ماليا  م�رشوعا  ب��داأت  جمموعة  اىل  ينظم  �سخ�ص 
ا�سا�ص حمدد له ب�رشط ان يقوم بدفع مبلغا ماليا ادناه 
على  يح�سل  املقابل  يف   3.000 واعاله  دوالر   900
�سلعة او خدمة ح�سب ما توفره هذه املجموعة ثم يقوم 
باإح�سار �سخ�سني ا�سافيني يقومون بنف�ص ما مت ذكره 
ويح�سلون على ما ح�سل عليه اي�سا ولكنه يح�سل على 
تت�سع  ان  اىل  العملية  هذه  وت�ستمر  اح�سارهم   عمولة 
و�سفها   ميكن  ما  اق��رب  �سيئا  مكونة  املجموعة  هذه 

بال�سبكة العنكبوتية .
قد يبدو امرا جميال ومربحا وال ا�رشار تذكر له ولكن 
املواطنني  من  عدد  اىل  حتدثنا  فقد  كذلك  لي�ص  االمر 
مدى  وحول  ال�رشكات  من  النوع  هذا  يف  راأيهم  حول 
فالتقينا  باإن�سائها  امل�ساهمة  او  معهم  بالعمل  ثقتهم 
بال�سيد احمد جميد وحدثنا قائال )نعم اعرف هذا النوع 
وطبيعة  ا�سلها  عن  البحث  عند  ولكن  ال�رشكات  من 
عملها ومدى االمان املادي الذي من املمكن ان توفره 
للفرد الذي ي�سعى لك�سب املال، لن جتد معلومات ميكن 
اال�ستناد عليها للخو�ص يف هذا املجال دون التح�سب 

من امكانية حدوث خ�سارة مالية( .
تفكك ا�رشي  

�سديقتي  زوج  ق��ام   " قالت  �سعيد  حكمت  ال�سيدة 
باملغامرة بجزء كبري من امواله للعمل مع هذا النوع 
ال  ب�سكل  مربحا  االمر  كان  البداية  يف  ال�رشكات  من 
ا�ساب زوجها  االيام حتى  ان مرت  ما  ولكن  ي�سدق 
اجل�سع فقام باال�ستدانة اماًل بزيادة راأ�ص ماله ولكن 
رياح  بهم  وع�سفت  اخل�سارات  توالت  املقابل  يف 
يف  كانت  كما  حياتهم  تعد  ومل  اال����رشي،  التفكك 

ال�سابق." 
رف�ص قاطع للفكرة 

كما اجاب املواطن عبد الرحمن "عر�ص عليَّ �سديقي 
العمل وعندما فكرت تو�سلت اىل نتيجة ان  مثل هذا 
هذا العمل ن�سب واحتيال ويوؤدي اىل م�ساكل ال يحمد 
عقباها حمذرا يف الوقت نف�سه من االن�سياق وراء من 
يدعون اىل العمل بها باأي �سكل من اال�سكال. اىل هنا 

يبدو مربح ماديا وان مل يكن هناك اي �سمانات يف 
يعد  هل  اخر،  ت�ساوؤل  اىل  يدفعنا  هذا  ولكن  املقابل، 
" لكننا مل  وقانونا  ال�رشكات جماز �رشعا  عمل هذه 
نوفق يف احل�سول على اي اجابة من اجلهات املعنية 
ال�سباب غري مقنعة وتهربا من اعطاء راأي او ت�رشيح 
هذه  تتخذ  اخريا   " ال�رشكات  هذه  مع  العمل  يخ�ص 

ال�رشكات نف�ص مبداأ العمل لكن يكون االختالف فقط 
العراق  ويف   qent ال�سعودية  ففي  ال�رشكة  با�سم 
املهمة  املعلومة  اخذ هذه  ، ولكن يجب   ihorizon
كافة  من  االم��وال  جمع  يتم  عندما  االعتبار  بنظر 
يف  اداري��ة  �سلطة  اعلى  اىل  اي�ساله  ويتم  امل�سرتكني 
بها  وال�سفر  االم��وال  اخذ  يتم  ال�رشكات  هذه  من  اي 

من  يعاين  وحيدا  امل�سرتك  ويبقى  العراق  خارج  اىل 
انه  اىل  باالإ�سافة  عليها  يح�سد  ال  مادية  �سائقة 
يتعر�ص اىل فقدان ثقة جميع من ادخلهم للعمل معه 
ال�رشكات  هذه  ،اىل  املقربون  واال�سدقاء  االهل  من 
وهو ال�رشط اال�سا�سي الذي يفر�ص على امل�سرتك منذ 

بداية عمله معهم.

العراق  البطيء يف  الدميقراطي  التحول  الرغم من  على 
دميقراطية  اأزمة  يعي�ص  اليزال  العراق  ان  اال   ، اجلديد 
ب�سبب تاريخه ال�سائك واملريرالذي عا�سه لفرتة طويلة 
حتت �سل�سلة من االحتالالت املقيتة وما �ساحبها من 

تدهور يف احلياة االجتماعية واالقت�سادية والثقافية.
كمفهوم  للدميقراطية  معنى  تعرف  ال  ا�ستبدادية 
يف  اال�ستبدادي  للموروث  ونظرا   ، و�سلوك  وممار�سة 
العراقي  املجتمع  يف  احلاكمة  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة 
والعربية على احلياة  االقليمية  ال�سيا�سية  االطر  وتاأثري 
من  املطلقة  ال�سلطة  .واأحتكار  العراق  يف  ال�سيا�سية 
اأمرا�ص  خلفت  والدكتاتورية  اال�ستبدادية  االنظمة  قبل 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  البيئة  اأ�سابة  عديدة  و�سوائب 
على  �سيئة  �سلبية  اآثاراً  تركت  مما  العراقية،  والثقافية 
اأ�سبحت  .حيث  العراقي  ال�سيا�سي  وال�سلوك  الثقافة 
واجل�سدي  الفكري  واالأ�ستبداد  واالق�ساء  العنف  ثقافة 
ثقافة �سائعة يف املجتمع العراقي، متار�ص ب�سكل وا�سع 
االخرى.  العراقية  واملوؤ�س�سات  واملدر�سة  االأ�رشة  يف 
يف  ال�سيا�سية  االنظمة  م�سرية  يف  العنف  واأ�ستخدام 
خ�سوم  مع  املع�سالت  حلل  و�سيلة  باعتباره  العراق 
التي  القاهرة  الظروف  تلك  ظل  وال�سيا�سة.ويف  الراأئ 
حما�سية  ثورية  اأفعال  ردود  ولدت  االنظمة  مار�ستها 
م�سابهة ل�سلوك ال�سلطة وغري ممنهجة، وهي عبارة عن 
تعبريات م�سحونة بالعاطفة والثاأر ومبنية على العنف 
والت�سفيات اجل�سدية �سد جربوت �سلطان حاكم. وتلك 
ليربالية  و�سيا�سية  ع�سكرية  حركات  اأجنبت  الظروف 
وا�سالمية ، جعلت املجتمع يعي�ص يف م�سل�سل االنقالبات 
الع�سكرية وال�سيا�سية ، ادت اىل جتديد اأ�سطورة اال�ستبداد 
وال�سطوة والظلم على رقاب ال�سعب العراقي. واأن ت�سارع 
تلك االحداث يف تاريخ العراق املعا�رش �سكلت تراجعا 
عميقا  وانحدارا  ال�سيا�سي  الوعي  يف  خطريا  ح�ساريا 
الو�سع  الرغم من  االأجتماعي.وعلى  ال�سلوك  يف مفهوم 
بني  وال�سعود  بالت�سلق  اأخذ  الذي  العراقي  االقت�سادي 

القرن  �سبعينيات  يف  الثالث  العامل  دول  اأقت�ساديات 
الت�سلطية  وطبيعته  ال�سيا�سي  اأدارة  ان  اال  املا�سي، 
جعل  م�سوؤول،  الغري  الهمجي  و�سلوكه  واال�ستبدادية 
الطاقات  و�سخر  والذخائر،  لالأ�سلحة  م�ستودع  العراق 
و�سعبه  العراق  للحروب.واأدخل  وقود  اىل  الب�رشية 
ودمرت  واحلجر  الب�رش  فيها  اأزهقت  طاحنة  بحروب 
ذلك  وحلق  العراقي.  لالن�سان  والذاتية  اخلدمية  البنية 
عزلة  مع  والياب�ص،  االأخ�رش  اأكل  اأقت�سادي  ح�سار 
اقليمية ودولية، مما جعل البالد يف هاوية االنهيار. وقد 
ل�سخ�سية  م�ساعفة  قوة  احلرجة  الظروف  تلك  كر�ست 
وا�سعاف  داخليًا،  وت�سلطه  �سطوته  وتقوية  الدكتاتور 
قوة املجتمع ماديا ومعنويا .ويف ظل تلك الظروف فقد 
العراق مفهوم الدميقراطية ومفهوم الوالء للوطن . وذلك 
ب�سبب الثقافة التي انتهجتها القيادة ال�سيا�سية يف ظل 
واال�ست�سالم  العبودية  ثقافة  البائد.  الدكتاتور  نظام 
مما  اآنذاك،  ال�سائدة  البعثي  والفكر  القائد  ملقوالت 
م�سوهة يف  تداعيات  وال�سلوكيات  الثقافات  تلك  تركت 
الوطن والوالء  الفرد، وانطباعات خمتلفة ملفهوم  ذهن 
والنقد  للحوار  مفهوم  هناك  يكن  مل  احلوار.حيث  ولغة 
واالنتقاد ، فقد عا�ص الفرد العراقي يف تلك املرحلة ال 
ت�سكل  املرحلة  تلك  كانت  بل  للدميقراطية،  معنى  يفقه 
اأهم االزمات  هدرا للفكرالب�رشي. وتعد الدميقراطية من 
االحتالل  مرحلة  العراقي.وبعد  املواطن  عا�سها  التي 
االمريكي للعراق 2003 حتول العراق من نظام احلزب 
ومن  املتعددة،  االحزاب  نظام  اىل  الدكتاتوري  الواحد 
االنفتاح املفرط. ولكن تبقى تلك  االنغالق املطبق اىل 
االحزاب فاقدة للروؤية ال�سيا�سية العراقية ما بعد �سقوط 
الدكتاتورية، ب�سبب ما تعانيه تلك االحزاب من �سعف 
اأنظمتها  يف  و�سوح  وعدم  ال�سيا�سي،  ن�سوجها  يف 
تعي�ص  البالد  جعل  مما  الداخلية.  وت�سكيالتها  الفكرية 
املعوقات  ال�سيا�سي.  والتخبط  الفو�سى  من  حالة  يف 
العامل  يف  للدميقراطية  االنتقال  عملية  تواجه  التي 

العربي اواًل، منظومة القيم التقليدية املوروثة: 
جذور  لها  ال�سائدة  العربية-االإ�سالمية  الثقافة  اإن 

الدميقراطية  العربية، وهي �سد  عميقة يف املجتمعات 
والليربالية وحرية الفرد وحقوق املراأة. وهذه الظاهرة 
املو�سوعية  الظروف  وليدة  هي  بل  فراغ،  من  تاأت  مل 
جذورها  متتد  التي   ،)culture( املوروثة  والثقافة 
فالبداوة،  العربية.  اجلزيرة  �سحراء  يف  البداوة  اإىل 
اأرنولد  املعروف،  الربيطاين  املوؤرخ  و�سفها  كما 
�سكون  يف  اأي   " متجمدة  "ح�سارة  باأنها  توينبي، 
وركود، ع�سية على التطور والتغيري. ولكن على الرغم 
لي�ست  العربية  ال�سعوب  فاإن  املعوقات،  بع�ص  من 
متا�ص  حالة  يف  فهي  العامل،  يف  يجري  عما  مبعزل 
االأخذ  عملية  ويف  دومًا،  املتجدد  املتح�رش  العامل  مع 
والعطاء، توؤثر وتتاأثر باحل�سارة االإن�سانية التي �ساهم 
مراحل  من  مرحلة  يف  وافر  بق�سط  بنائها  يف  العرب 
من  مزيج  هي  الراهنة  العربية  فالثقافة  التاريخ. 
ولكن  خمتلفة،  بن�سب  ولو  احلديثة  واحل�سارة  البداوة 
االنتفا�سات ال�سعبية االأخرية اأثبتت اأن ال�سعوب العربية 
قد بلغت مرحلة تغليب كفة احل�سارة على البداوة دون 

اأن تتخل�ص من البداوة كليًا.
الثًار، ال�رشاعات والفنت الدينية والطائفية: 

ال �سك اأن هذه ال�رشاعات تهدد الدميقراطية يف البالد 
موقف  كذلك  موقوتة،  األغام  عن  عبارة  فهي  العربية، 
يف  االنتفا�سات  من  املزدوج  العربية  احلكومات 
الوقت  ففي  املثال،  �سبيل  العربية، وعلى  البالد  بع�ص 
ال�سعب  انتفا�سة  العربية  اجلامعة  فيه  دعمت  الذي 
لفر�ص  الناتو  حلف  واأيدت  القذايف،  نظام  �سد  الليبي 
وقفت  �سليم،  موقف  وهو  ليبيا،  على  اجلوي  احلظر 
البحريني  ال�سعب  انتفا�سة  ذاتها �سد  العربية  اجلهات 
الدول  من  قوات  اإر�سال  واأيدت  بالطائفية،  وو�سفتها 
اخلليجية لقمعها. واجلدير بالذكر اأن م�سايخ الوهابية 
العراق  ال�سدامي يف  البعث  اأ�سدرت فتاوى لدعم حكم 
ال�سنة  على  عدوانًا  به  االإطاحة  واعتربت   ،2003 قبل 
العرب، وهو لي�ص كذلك، ولكنها يف اأيامنا هذه اأ�سدرت 
ال�سوري  البعث  حكم  �سد  فتاوى  ذاتها  امل�سايخ  هذه 
علمًا  العلوية،  الطائفة  من  رئي�سه  الأن  كافراً  واعتربته 
�سقيقان  وال�سوري،  العراقي  البعثيني،  النظامني  باأن 

يتبنيان ذات االأيديولوجية.
ثالثا: تف�سي االأمية واجلهل 

االأبجدية متف�سية بن�سبة عالية  االأمية  اأن  من املوؤ�سف 
الذكور،  بني   40% نحو  تبلغ  اإذ  العربية،  البالد  يف 
يف  املريع  النق�ص  عن  ناهيك  االإناث،  بني  و60% 
املعرفة، اأي االأمية الثقافية. )راجع تقرير االأمم املتحدة 
لعامْي 2002 و 2003 عن »التنمية الب�رشية يف العامل 
العربي«(. وهذه امل�سكلة ت�سكل عقبة اأمام الدميقراطية، 
االنتخابات فح�سب، بل وحرية  فالدميقراطية ال تعني 
االختالف،  وحق  والتظاهر  والتنظيم  والتفكري  التعبري 
ووعي املواطن بحقوقه على الدولة، وواجباته اإزاءها، 
اأعداء  ي�ستغل  اأن  ميكن  لذلك،  للقوانني.  واحرتامه 
وا�سعة  واجلهل بني �رشيحة  االأمية  تف�سي  الدميقراطية 
�سد  وت�سليلهم  بينهم،  االإ�ساعات  لبث  النا�ص،  من 
كما  وال�سعب،  الدميقراطية  �سد  وتوجيههم  م�ساحلهم 
�سبيل  على  م�رش،  يف  االأخرية  اأمبابة  فتنة  يف  ح�سل 

املثال.

اىل ال�سادة املحرتمني يف دائرة ماء بغداد نرجو منكم اإي�سال �سوتنا 
او ر�سالتنا اىل مدير دائرتكم املحرتم حيث �ستكون امانة على كل من 
الزوية ع�سرية  بغداد نحن منطقة  دائرة ماء  اىل  يو�سلها  ان  يقرئها 
١٤عام  حوايل  منذ  االمرين  ذقنا  ان  بعد  دياىل  ج�رش  يف  العكيدات 
يبلغ  التي  املنطقة  من  ال�رشب  ماء  بقطع  املخربني  من  ثلة  قاموا 
حو�سيات  يف  حقوقنا  اب�سط  علينا  ليبيعو  ن�سمة  االف   ٣ �سكانها 
االمانة ولدينا اال�سماء وال ناأخذ منهم �سوى وعود كاذبة ويقومون 
بفتح و�سخ املاء اىل كل مناطق ج�رش دياىل عدا منطقة الزوية حيث 
للماء  الرئي�سية  امل�سخة  باإلغاء  قام  كليبان  احمد  ا�سمه  هناك مدير 
الناقل  اخلط  يف  علو  هناك  انه  ُيزعم  حيث  ال�سبكة  يف  خلل  بحجة 
م�سافة ٥٠٠ مرت يف احدى االأماكن مما يجعل املاء ين�ساب اىل املدن 
ماءنا  علينا  يبيعون  حيث  عذره  ا�سمعتم  املنطقة  قبل  التي  االخرى 
حلول  وو�سع  انقاذنا  جنابكم  من  راجني  نحن  لذا  بر�سانا  مبالنا 
ايام  يف  م�ستمر  املاء  كان  حيث  ابنائكم  على  الرحمة  لتحل  جذرية 

النظام املقبور، راجني تعاونكم.

اىل اجلهات املعنية يف وزارة الدفاع نرجو اأن يتم اي�سال �سوتنا 
،نحن جمموعة طالب نريد التقدمي على الكلية الع�سكرية االأوىل 
علما اننا من مواليد 94 ولكننا جوبهنا بالرف�ص وقيل لنا انه 
العمر،  م�ساألة  حول  ا�ستثناء   وجود  حال  يف  اال  قبولنا  يتم  لن 
نعلم اننا تاأخرنا لكن ب�سبب ظروف التهجري والنزوح وعدد كبري 
منا  تركوا درا�ستهم وذهبوا اىل احل�سد وعندما ذهبت اىل الوزارة 
قالوا  يل ان التقدمي مغلق، اخريا اقول البالد يف حالة حرب والت 
وتف�سال  عطفا  جند  فهل  التقدمي  يف  تاأخرنا  اىل  الظروف  بنا 

باحل�سول على ا�ستثناء لهذه ال�سنة فقط .

�سقيقة  وه��ي   ،1957 ع��ام  بغداد  مواليد  من  �سريين  الراحلة 
بكالوريو�ص  على  حا�سلة  ال��راوي،  �سذى  املعروفة  الت�سكيلية 
هند�سة معمارية من جامعة بغداد، وعملت مهند�سة يف اجلامعة 

امل�ستن�رشية.
 وُتعد �سريين اأول ر�سامة كاريكاتري يف العراق، ن�رشت العديد من 
ر�سوماتها يف ال�سحافة العراقية منذ نهاية ال�سبعينيات، ف�ساًل 
عن م�ساركاتها املتوا�سلة يف معار�ص الكاريكاتري داخل العراق 

وخارجه، كما �ساركت يف العديد من امل�سابقات الدولية.
�ساركت  الذكية،  واأفكارها  واالناقة   باحلداثة  خطوطها  متتاز 
يف عدد من معار�ص الكاريكاتري املحلية والعاملية، وكانت من 
الفنانات النادرات اللواتي مار�سن فن الكاريكاتري اإن مل تكن هي 
الرائدة يف هذا املجال وبخا�سة يف ال�سحافة العراقية، هذا ما 
العراقية  الر�سامة  عن  احلمريي  خ�سري  الكاريكاتري  ر�سام  قاله 

�سريين الراوي التي فارقت احلياة عن عمر ناهز  57 عامًا. 
بعد   ، �سريين  الراحلة  العراقيون  الكاريكاتري  فنانو  نعى  وقد 

�رشاعها مع املر�ص يف اإحدى م�ست�سفيات كندا.
�سريين  اأن  موؤكدة  العراقيني،  املعماريني  جمعية  نعتها  كما 
بقيت خالدة يف ذاكرة الكثري كمبدعة عراقية ا�سطرتها الظروف 
القا�سية للرحيل بعيًدا عن وطنها العزيز متاما كطري مهاجر لكنه 

كان دوًما يرنو للرجوع اىل نبعه االول.
باء  الف  جملة  يف  زاملتها  التي  املفتي  نرمني  ال�سحافية  اما 
توفت   عندما  نعتها  فقد  رحيلها،  حتى  بها  ات�سال  على  وظلت 
على  كندا  اىل  الهجرة  وتاأ�سرية  �سعيدة  كنت  �سريين..   : بالقول 
 " املميزة، قلت  ؟ وب�سحكتك  ن�ستاقك  : وحني  لك  جوازك..، قلت 
ينطينا عمر و نلتقي، اذا مو بكندا، اهنانا بابو ظبي"..، ال اعرف 
�سحكتك..  بني  دموعك  الحظت  الين  رمبا  قلبي..  اوجعني  ملاذا 
وعدت اىل العراق و انت هاجرت مع فرحتك " كاأنني طفلة.. كل 
�سيء، هنا، يده�سني.. عدت اىل الر�سم ومبتعة كبرية"، و مل ت�ستمر 
الده�سة كثريا، و انت تكت�سفني الده�سة، كان املر�ص اخلبيث قد 

اكت�سفك.
اأول  تعد  ال��راوي  ح�سن  �سريين  الفنانة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
ر�سامي  تزاحم  اأن  ا�ستطاعت  ال��ع��راق،  يف  كاريكاتري  ر�سامة 
اأن  ومتكنت   ، معهم  جنب  اىل  جنًبا  وتقف  الرجال  الكاريكاتري 
جملة  �سيما  ال  اجلرائد  �سفحات  على  م�ساحة  لر�سومها  تف�سح 
خطوطها  بتميز  فيها  حا�رشة  نف�سها  وج��دت  التي  ب��اء(  )ال��ف 
تعانيه  ما  فيها  تتناول  كانت  التي  اأفكارها  وظرافة  الر�سيقة 
الغريب  ب�سكل عام.ومن  واملجتمع  ب�سكل خا�ص  العراقية  املراأة 
اأن رحيل الفنانة �سادف اليوم الذي احتفل به بع�ص ال�سحافيون 

بعيد األف باء، اأي املجلة التي احت�سنتها منذ بداياتها .
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هل عاد سامكو الى العراق  بهيأة شركات الشبكة العنكبوتية !؟
56  بال حسيب وال رقيب 

اعداد :مريم الياس 

مرَّ العراق مبرحلة ع�ضرية يف ال�ضنوات املا�ضية، من عمر الدميقراطية 
املتعب����ة، واخلا�ض����ر الوحي����د ه����و ال�ض����عب، مل����ا مل�ض����ه م����ن اآل����ة الإرهاب 
التكفريي، وتعطيل عجلة الإ�ض����تقرار ال�ضيا�ض����ي يف العراق، مما �ضبب 
اإمت����داد لباقي دول املنطق����ة، وخا�ضة الدول التي مل تع����رف باإ�ضرائيل 
دول����ة، بينما بقيت بع�ض الدول اآمنة من لها امتداد خفي، وعالقات غري 
معلن����ة معها، وهذا �ضبب كارثة يف املنطق����ة العربية، اأّدْت اإىل حرب بني 
اأطي����اف ال�ضعب الواح����د، ي�ضاف لهم املرتزقة الذي����ن مت اإ�ضتريادهم من 
قب����ل داعمي الإرهاب، ومملكة اآل �ضعود تعتلي املقدمة .اإرهاب اآخر كان 
ال�ضب����ب يف ع����دم الإ�ضتقرار يف الع����راق، وكان له الكاأ�����ض املعلى، وهو 
الإره����اب ال�ضيا�ضي! ولغر�ض اإثبات الوج����ود ي�ضع ب�ضمة يف ال�ضارع، 
من خالل تفجري اأو حمالت اإغتيال! واإ�ضتهداف القوات الأمنية، ومنهم 
من �ضّرح على العلن، يف جمل مو�ضوعة بدقة، بخطاب ي�ضمونه خطاب 
معت����دل، لكنه ملغ����وم وموجه لثل����ة املجرمني، وكلمة الرج����وع "للمربع 
الأول" كانت من �ضمن اجلمل التي اأطلقها من كان ي�ضمي نف�ضه �ضيا�ضي 
وطن����ي، يريد بناء دولة دميقراطية، وه����و بالأ�ضل معار�ض وب�ضدة من 
تطبيقه����ا تطبيق����ًا �ضحيحا، لأنه �ضيتم اإكت�ضافُه يف ي����وم من الأيام، باأنه 
جم����رم من الط����راز الأول .اخلط����اب املعتدل ك�ضع����ق الكهرباء يف ج�ضد 
ال�ضائري����ن عك�ض التي����ار، لأنه �ضيجردهم من الإمتي����ازات، التي اأتخمت 
بطونهم م����ن الف�ضاد الذي اأوج����دوه، ويعملون بكل الط����رق على عرقلة 
التحقيق����ات الت����ي تك�ضف بني احل����ني والآخر، ف�ضاد اولئ����ك الذين ل هم 
له����م �ضوى جمع الأموال ب�ضتى الطرق، و�ضرائهم الأمالك خارج العراق 
خوفا من م�ضادرتها، وقد ثبت بالفعل اأن هنالك �ضخو�ض يقفون بكل ما 
اأوتوا من قوة يف �ضبيل اإيقاف عجلة التقدم، ومنهم من نف�ض الئتالف! 
وهذا جعلنا يف ح����رية من اأمرنا، و�ضعارات الإنتخابات التي اأطلقوها، 
مل تك����ن �ضوى ه����واء يف بالون طلي����ق يف جو حار، و�ضينفل����ق يومًا ما 
وينتهي الأمر.طرح فكرة م�ضروع باين للعراق يوؤمل بع�ض ال�ضيا�ضيني، 
ومل يق����ف عن����د هذا املوقف، ب����ل ن�ضبوا الع����داء ل����ه وت�ضقيطه وهو يف 
املهد! واإيجاد فكرة ال�ضخرية والإ�ضتهزاء منه وحماربته، وهذا و�ضعنا 
يف مف����رق ط����رق، والإن�ضحاب من العملية ال�ضيا�ضي����ة لي�ض احلل، لأنه 
�ضيفت����ح املجال اأك����ر لهم، يف و�ضعنا حل����ال ل يليق بالع����راق و�ضمعته 
الدولية، و�ضيثبت للعامل اأننا ل منتلك املقومات باإدارة الدولة، وب�ضبب 
تلك الهفوات و�ضعود اأ�ضخا�ض ل ميتلكون اخلربة، اأّدى بنا احلال اىل 
م����ا نعي�ضه الي����وم، اإ�ضافة اإىل الف�ضاد الذي نخ����ر كل املوؤ�ض�ضات، وكانت 
النهاي����ة املجازر الت����ي اإرتكبها الإره����اب و�ضياع ثلث الع����راق و�ضهداء 
باجلملة.النتخابات على الأب����واب، وهنالك حراك من قبل الذين بداأوا 
بالتح����رك عل����ى جمهوره����م ال����ذي خذل����وه، ومل يحققوا له �ض����يء يذكر، 
ووعوده����م ذهبت اأدراج الرياح، ومل يتحقق اأّي من تلك ال�ضعارات التي 
اأطلقوه����ا اأي����ام النتخابات املا�ضي����ة، ول اأعتقد اأنه����م �ضينالوا اأ�ضوات 
كتل����ك التي ح�ضلوا عليها، �ض����واء احلقيقية منها اأو الت����ي متت �ضرقتها 
م����ن باقي الكتل، و�ضندات الأرا�ض����ي والبيوت التي مت توزيعها ل زالت 
بي����د م����ن �ض����وت لهم، واأثبت����وا للع����امل اأجمع اأنه����م ل ميتلك����ون برنامج 
حقيقي يف بناء الدولة، بل كانت النتخابات ل متثل لهم �ضوى منا�ضب 
واإ�ضت����راء براأ�����ض الفقري، الذي �ضدقهم ول ميك����ن اأن تنطلي عليهم يف 

هذه الإنتخابات .
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