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رئيس الوزراء ..
شرطي مرور

تبح���ث بعض الكتل السياس���ية
عن رئيس وزراء يش���ابه لحد
كبير عمله عمل ش���رطي مرور
ينظم السير السياسي والحكومي
لكنه بكل تأكيد اليقوى على ردع
تل���ك الكتل الفائزة في البرلمان،
وه���ذه مش���كلة «المقبولية «
الارى فرقا واسعاً بين المقبولية
والرضوخ.
المرحل���ة المقبلة م���ن العملية
السياسية تتطلب النظر بواقعية
وطنية أي تبتع��� ُد عن المصالح
الخاصة والحزبية أو االسلوب
الس���يء ال���ذي كان دارجاً في
السابق في اروقة مجلس النواب
«كم لي ؟ ،كم لك ؟».
العراقيون يتطلع���ون اليوم إلى
ان تغي���ر الكتل السياس���ية جلد
تفكيرها وأن تبتعد عن استفزاز
رئيس ال���وزراء المقبل وتمنحه
صالحي���ات واس���عة لُيتخل���ص
العراق م���ن داعش وحواضنها
ومن يتعاطف معها وأن اليتكرر
سيناريو مجلس النواب السابق
الذي تحول إلى ن��� ّد وضرة مع
الحكومة الس���ابقة السيما فيما
يتعلق بمل���ف تس���ليح القوات
االمنية.
يخي���م التفاؤل على العراقين في
تجني���س العالق���ة االدارية بين
الحكومة ومجل���س النواب عبر
تفعيل القوانين الداعمة للحكومة
ورفع التجميد عن وظيفة مجلس
الن���واب في اس���تجواب رئيس
الوزراء والوزراء والمسؤولين
الكب���ار في الحكوم���ة بعيدا عن
االه���واء السياس���ية  ،لكن كل
ذل���ك الينفع في حال قيدت الكتل
السياسية رئيس الوزراء المقبل
بسالس���ل من القرارات الفاشلة

والضارة بصلحة البالد.
الحقيقة الواضحة أن اس���تمرار
حب���س النصوص الدس���تورية
بأمزجة سياس���ية والعمل على
تقلي���ص صالحي���ات رئي���س
الوزراء المقبل لن تجدي نفعاً ،
من دون ادنى ش���ك مطلوب من
رئي���س الوزراء المقبل أن يعلن
ع���ن برنامج���ه الحكومي وأن
يحدد الم���دة الزمنية التي يمكن
أن يطبق فيها البرنامج.
مطل���وب م���ن أن تف���رز الكتل
السياس���ية النيابي���ة رئيس���اً
للوزراء ،قادراً على إعادة هيكلة
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القوات االمنية وتطوير قدراتها
بما يتناسب مع تحديات المرحلة
المقبلة والعمل على تس���ليحها
وإعادة النظ���ر ببعض القيادات
األمنية الفاشلة .
المجال لخوض تجارب فاش���لة
في اختي���ار كابين���ة حكومية ،
فالمرحلة المقبل���ة تتطلب عدم
مجاملة الكتل السياسية وينسى
اعضاؤه���ا أنهم يمثل���ون هذه
الكتلة أو تلك.
م���ن اخط���ر الحكوم���ات تل���ك
الحكومة التي يقودها ش���رطة
المرور يعمل وفق نظام «مشي

إختيار المناصب الحساس����ة في الدولة
 ...من هن����ا كانت مح����اوالت التحالف
ألبعاد مشكلة حس����م الخالف من خالل
تأجيل البت في تس����مية رئيس الوزراء
في خطوات ( مبيتة ) تمثلت بـ :
 .1التهرب من إج����راء صفقة واحدة (
مع بقية المكون����ات العراقية ) إلختيار
الرئاس����ات الث��ل�اث  ،واس����تدراج بقية
المكون����ات إلختي����ار ممثليه����م بمراحل
يك����ون آخرها منصب رئاس����ة الوزراء
ليتمتع التحالف بم����دة أكبر في محاولة
للخروج من أزمت����ه الخانقة التي تهدد
وجوده  ...ال مجرد توافقاته .
 .2عدم تقديم طلب رس����مي الى رئيس
الس����ن ف����ي جلس����ة البرلم����ان األولى
في ك����ون التحالف الوطن����ي هو الكتلة
البرلماني����ة األكب����ر  ،بالرغم من وجود
أوراق ومواثيق في أدراج التحالف بهذا
اإلتفاق .
 .3ع����دم إرس����ال التحال����ف الوطني (
وليس دولة القانون ) كتابا رس����ميا إلى
المحكمة اإلتحادية لإلستفسار أو تسمية
الكتل����ة البرلمانية األكب����ر  ،مع وجود
أخبار مرس����لة ونص����وص مقطوعة ال
ُتس����من وال ُتغني من جوع في تفس����ير
الكتلة األكبر .وكالعادة  ...ووس����ط هذه
اإلرباكات خ����رج علينا القيادي في كتلة
األحرار النائب بهاء األعرجي وهو يلوح
إلى وق����وع التحالف في أخطاء كالتأخر
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يومك « من ش���أنها أن توسع
حركة الجماع���ات المتطرفة في
الب�ل�اد وتعطل تق���دم البالد نحو
االمام .
ملخ���ص الحديث الب���د أن تفكر
الكتل السياس���ي برئيس وزراء
ق���وي وديمقراطي ف���ي الوقت
نفس���ه ،يخرج من نفق التفكير
الحزب���ي واالنتم���اءات إل���ى
اف���ق الوطن وفضائ���ه المفتوح
ً
حقال
..النريد أن يبق���ى العراق
للتجارب السياسية المريرة فقد
حان وق���ت بناء الدولة الحقيقي
..ولكم الخيار.

ليلة ليالء ...
قبيل إنتخاب رئيس الوزراء !!!
شهدت ليلة أمس الثالثاء حبوا سياسيا
!  ( ...وال أق����ول ح����راكا سياس����يا ألن
الح����راك قد يفيض إلى ح����ل )  ...حبوا
للتحالف الوطني ( الشيعي ) في العراق
إلختيار مرشحا لرئاسة الوزراء .
فالواق����ع الش����يعي اليوم ف����ي العراق
يش����هد وألول مرة غياب الرأي القاطع
والتوجي����ه الحاس����م لعنص����ري ق����وة
الش����يعة في الع����راق وهم����ا المرجعية
الديني����ة في النجف والدول����ة الموجهة
والداعم����ة إيران  ...فبينما تتحدى كتلة
دولة القان����ون لصاحبها نوري المالكي
المرجعي����ة الدينية  ...ومث����ال عليه ما
كان م����ن تصريح لهم قبل س����اعات من
ضرورة عدم إقحام المرجعية في إختيار
رئيس الوزراء !  ...يبدو من جانب آخر
أن األدميرال ش����مخاني المُكلف الجديد
من خامنئ����ي بادارة الملف السياس����ي
ف����ي الع����راق ( بعد أن توح����ل الجنرال
قاسم س����ليماني بمستنقع الثورة السنية
الملتهبة في المحافظات الست المًنتفظة
)  ...ل����م يُفلح في جمع رؤس����اء الكتل
الش����يعية على كلمة س����واء في إختيار
رئيس الوزراء المرتقب ! .وال ينكر أحد
المأزق الذي يعيش����ه التحالف الوطني
الي����وم  ...وق����د تمكنت بع����ض قياداته
وصار لها من المال والنفوذ والس����لطة
والق����وة ما له����ا  ...حت����ى إختل ميزان
التفاضل بينها ودخلت معاييرجديدة في

قب���ل أي���ام كن���ت أتناكف مع
زم�ل�اء عم���ل قطريي���ن،
عندم���ا س���ألوني :وين راح
تقضي إجازت���ك ها الصيف،
فقلت لهم إنن���ي لم أعد أهتم
بالس���فر صيف���ا ألنني قررت
منذ س���نوات عدم قضاء اي
اجازة خارج الس���ودان ،وفي
نفس الوقت لس���ت انتحاري
المي���ول حت���ى أس���افر إلى
السودان صيفا ،ومن ثم فإن
إجازاتي الس���ودانية شتوية،
فص���اح أحدهم مش���هود له
بطول اللس���ان :مخبول انت؟
وش تبي من السودان صيف
ولال ش���تا؟ وقبل أن أن أفتح
فم���ي بكلمة تغل���ق فمه ،قال
زمي���ل قطري آخ���ر :اللي ما
يعرف الصقر يش���ويه ،وهذا
من الحكم واألمثال الش���عبية
الخليجي���ة البليغ���ة يقال عن
الشخص الذي ال يعرف قيمة
األش���ياء الثمينة ،وبصراحة
أدهش���ني رد صاحبن���ا ه���ذا
عل���ى «أبو لس���ان طويل»،
ألنه قال عن الس���ودان ما لم
أك���ن س���أقوله ردا على ذلك
التساؤل البايخ ،ولكنه زادني
ومن كان���وا معي اندهاش���ا
عندما ق���ال :الش���ي الوحيد
اللي أنا متحس���ف عليه ،هو
إن���ي خلص���ت دراس���تي .ثم
واص���ل الحديث :أنا درس���ت
ف���ي جامعة س���ودانية وكنت
مطالب���ا بالس���فر للخرطوم،
فقط مرتين في الس���نة اي 8
مرات خالل األعوام الدراسية
األربعة ،وفي اليوم األول من
الزيارة األولى أحسست بأنني
أقدمت على حماقة بالتسجيل
في جامعة س���ودانية وشلت

بارس����ال إس����م القائمة األكب����ر أو عدم
القدرة عل����ى التوافق داخل التحالف!!!
 ...ومع هذا فان األعرجي يرى األولوية
في تحقيق مصلحة التحالف الوطني ...
ال ف����ي غي����ره !!!  ...وكأن على نزيف
الدم العراقي أن يستمر  ...وعلى الهوة
بين مكونات الش����عب العراقي أن تتسع
 ...قربانا لعيون التحالف الوطني وإبنه
الع����اق دولة القانون !  ...وقد ش����ممنا
م����ن حدي����ث األعرجي رائح����ة الوالية
الثالث����ة !  ...وفي س����ؤال محرج أظهر
ع����ورة تيار األحرار حول موقف رئيس
التيار مقت����دى الصدر من المالكي وهل
م����ا زال ثابتا  ...ق����ال  ( :وبعد التلعثم
) إن الس����يد مقتدى ال ينظر إلى األفراد
!!!  ...وإنما الى مصلحة البالد بش����كل
أكبر !!! .لقد ش����هد يوم أمس واألمس
القريب تحركات ولق����اءات مهمة جلها
( إن ل����م نقل كله����ا ) كانت ضمن البيت
الش����يعي  ...لعل أبرزه����ا الزيارة غير
المُعلن����ة لرئي����س التحال����ف الوطن����ي
الجعفري إلى إي����ران ولقاءاته المهمة
م����ع أهل الحل والعقد م����ن اإليرانيين (
في الش����أن العراق����ي ! ) وعودته الى
بغداد برفض اللوبي اإليراني لعادل عبد
المهدي وأحمد الجلبي وإصرارها على
ترشيح واحد من بين إثنين إما المالكي
أو الجعف����ري  ...ذلك ال����رأي الذي نقل
سياسيون تحفظ المرجعية على ترشيح

غيرت مالم���ح العيش في زمن
غريب األطوار  ,مس���تقبل مبهم
أو غير موجود بالمرة  ,تبعثرت
مفاتيح الحي���اة و أغلقت أبواب
األمل المنتظر  ,صار كل ش���يء
في طيات تراجيديا مفتوحة على
جميع الوجهات  ,الجهل و الفقر
يفرض نفسه إلى درجة يستحي
البعض عن البوح باس���تفحاله
 ,الخجل يطفو فوق المش���اعر
في حقوق وجب التش���بت بها و
النضال من أجلها .
افتقدنا الحب في بلد االس���تثناء
 ,الفقر ينخر جسد هذا الوطن ,
مازال في هذا البلد أناس أفطروا
رمض���ان عم���دا و دهش���تي و
استغرابي لألسباب التي تركتهم
يقبلون على ه���ذا  ,فاعتقلوهم

خانقة تتأهب للفقر حتمت عليهم
توديع الشرف وشرب نخب الذل
و العهر وس���ط مجتمع سينظر
م���ن الزاوية التي يريد أن يراها
كونها عاهرة و فاس���دة و تغافل
عن الفساد الحقيقي من حوله .
نأس���ف كثيرا لهؤالء لوجودهم
ف���ي الزمان و الم���كان الخطأ ,
أوضاع بلدنا تدق ناقوس الخطر
و تندر باألس���وأ  ,نعلم مس���بقا
أن الفقر يداهم أح�ل�ام الصغار
لكن جلن���ا يكتفي بانتظار فحوى
انجازات مازالت حبرا على ورق
 ,مازلن���ا نحلق م���ن أجل قطف
ثمار الوهم وس���ط زحمة الفساد
الالمتناه���ي  ,ال ولن ننتظر من
يذكرنا بأوض���اع بلدنا اقتصاديا
أو اجتماعيا من إعالمية فاشلة

هم الزيارات التالية بل فكرت
في إلغاء قيدي من الجامعة،
فرغ���م أن الفندق الذي نزلت
في���ه كان يط���ل عل���ى النيل
وكان شكله الخارجي مطابقا
للصورة التي رأيتها له على
اإلنترنت ،إال أن خدماته كانت
«زفت» ،وفي أول المس���اء
جلس���ت في صال���ة مفتوحة
في مواجهة النيل مباش���رة،
وفجأة حس���بت أن الصينيين
الذين كان���وا يمألون ردهات
الفن���دق انهالوا عل���ي طعنا
بإبره���م الش���هيرة دون أن
أشكو لهم من علة ،فانتفضت
واقفا وص���رت أهرش وأحك
جلدي ،واالنزعاج باد في كل
مالمح وجهي ،وأنا على ذلك
الحال سمعت شخصا يضحك

على مقربة مني ،واش���تعلت
غضب���ا عندم���ا أدرك���ت أنه
علي ،وقبل أن انفجر
يضحك ّ
في وجهه اقترب مني الرجل
وكان ش���ابا ،وسألني باسما:
األخ أول مرة تجي الخرطوم؟
قلت متعم���دا إغاظت���ه :نعم
وآخر م���رة ،فقال :وال يهمك
وال تخل���ي البع���وض يعطيك
فكرة س���يئة ع���ن الخرطوم،
أنا جي���ت الفندق أحجز قاعة
لمؤتمر ولو س���محت حأكون
دليل���ك الس���ياحي الليلة ويا
ريت تش���رفنا عندنا «فرح»
في صالة ف���ي الجانب اآلخر
من المدينة ،فقلت له :ما في
مانع بس يا ليت ما يكون في
بعوض في الصالة.
واص���ل صاحبن���ا القط���ري

حكايته :شهدت أول حفل فرح
سوداني في حياتي ،وعدت إلى
الفندق ف���ي زفة من أصدقاء
جدد ،ولحس���ن حظي وحظهم
كان���ت جمي���ع أغراضي في
الجنطة (الشنطة) ،فحملوها
ودفعت للفن���دق أجرة نصف
يوم وكانت تلك آخر مرة أنزل
فيها في فندق خالل زياراتي
للخرطوم ..زرته���ا أكثر من
 15مرة وليس فقط  8مرات
خ�ل�ال س���نواتي األربعة في
الجامعة ..واقتادوني إلى بيت
ُري»،
صغير ف���ي ضاحية «ب ِّ
واكتش���فت أن ذل���ك البي���ت
الصغي���ر امت���داد لبيت كبير،
ولكنه مخصص لـ«العزاب»
في العائل���ة ،وحكى صاحبنا
القط���ري كيف أنه اكتس���ب
عش���رات األصدق���اء ف���ي
زياراته المتكررة للس���ودان،
وأنه أقام في نحو سبعة بيوت
مختلفة خ�ل�ال تلك الزيارات،
ألن أولئ���ك األصدق���اء كانوا
يتب���ارون ف���ي «الحلف���ان
بالطالق» الستضافته.
ضح���ك القطري أبو لس���ان
طوي���ل ،وق���ال :أدري أن
الس���ودانيين زيني���ن وطيبن
وكرماء ،ب���س بلدهم تعبانة،
فقلت له :هي م���ش تعبانة..
دي عيان���ة ،لك���ن أهله���ا يا
حالوتهم ،تخالطهم في ديارهم
تنسى التعب و«العيا» ..وفي
تاريخ الح���ق أتيت���ه بألبوم
صور للخرط���وم فصاح :مو
معقول ..ما كنت أحسبها بها
النظافة والح�ل�اوة ..قلت في
سري :يا مسكين هذه خرطوم
السبعينيات.

سمير الكتبي
الجعف����ري في����ه ! .ومن أب����رز لقاءات
رئي����س البرلمان ورئي����س الجمهورية
كان����ت مع الس����فير األميرك����ي ونوري
المالك����ي والس����فير اإليران����ي ورئيس
مجلس القضاء األعلى ومس����ؤولين من
الداخل والخ����ارج  ...والتي لم يخرجوا
منها إال بشعارات مُستهلكة حول وحدة
الع����راق وتوافق مكونات����ه !  ...وكان
لضغوط المالكي عل����ى رئيس البرلمان
الفتي سليم الجبوري صدى في اإلعالم
ّ
وفي األروقة السياس����ية  ...بينما بقي
الموقف األميركي إنسحابيا ثابتا يقضي
بعدم إط��ل�اق الدعم العس����كري للعراق
إال بعد تش����كيل حكومة توافقية مرضي
عنها م����ن جميع األط����راف .وال يمكن
هن����ا التغافل عن دور المجلس األعلى (
بزعامة الحكيم ) في رسم معالم المرحلة
السياسية القادمة فبالرغم من تحفضات
إيران على مرشحيهم و اعتراض التيار
الصدري على السيد عادل عبد المهدي
وغياب صوالغ عن س����احة الترشيحات
 ...فان األخبار تتحدث عن استراتيجية
جديدة للمجلس تتحرك بمحورين األول
 :عدم المنافس����ة على منصب رئاس����ة
الوزراء ك����ون المنصب يُمثل عبئا على
من سيتواله في قابل األيام للتركة الثقيلة
التي أورثها المالك����ي وفي كل مجاالت
الحياة  ...واس����تحالة اإلصالح وس����ط
هذه األج����واء المتش����احنة والتحديات

الكبيرة مع المشاركة في دعم مرشحين
من كتل أخ����رى  ...والثاني  :الحرص
عل����ى الحص����ول عل����ى وزارات مهمة
يعزز به����ا نفوذه وامكانياته اس����تعدادا
لمرحلة قادمة  ...وال بأس من إستغالل
دعم البعض للحصول على مكتس����بات
ومغان����م أكبر ! .وبينما تس����تمر عملية
( الط����رد المرك����زي ! ) داخل التحالف
الوطني إلختيار رئيس الوزراء  ...تلك
العملية التي قد تنتج مفتاحا لحل األزمة
العراقية الخانقة ( في إحتمال ضعيف !
)  ...أو ترمي علينا ( السمح اهلل ) بمن

الثروة في بلد االستثناء
ادن بفرقك���م الخاصة ألن ذنبهم
هو عدم توفره���م على موائدكم
ففضلوا اإلفط���ار في صمت إلى
أن تتيس���ر األوضاع إن تيسرت
أصال وس���ط هات���ه الفوضى ,
مازال منهم من يخالجه الخوف
م���ن فصل الش���تاء كأن���ه عدو
س���يقتحم بيته  ,أطفال يفتقدون
ألبسط شروط العيش وسط برد
قارص يتعذر عليهم مواجهته ,
فكيف بإمكانهم ولوج المدرسة
بتركي���ز وجد و تفان���ي ,هذا إن
وصلوها أصال أمام عقبات البنية
التحتية و المطبات الجغرافية .
مازلنا في بلد ال يكفل حقوق بعض
الفئ���ات على منوال المطلقات و
األرامل الذين يس���لكون الطريق
الخطأ  ,ألنهم وجدوا في أوضاع
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تكون نهاية الع����راق الواحد المُتعايش
عل����ى يديه !  ...وفي ظل ه����ذا التدافع
نس����مع عن ه����روب ( مُقن����ع ) لطارق
نجم القيادي في ح����زب الدعوة ومدير
مكتب المالكي والمرشح القوي لرئاسة
الوزراء بعد تعرضه لضغوط من جهات
معروفة ليكون بديال عن المالكي  ...وال
ندري هل ذلك الهروب عرفانا ألس����تاذه
المالك����ي  ...أم خوفا من ملفات وزالت
مسكها عليه س����يده ويخشى إفتضاحها
!!!  ...وبينما تختفي أسماء من طاولة
الترش����يح كالشهرس����تاني والعام����ري

والخزاعي  ...ألس����باب ق����د يكون منها
خروجهم عن ط����وق المالكي في حالة
تنكره للتحالف الوطني وإعالن ترشحه
لمنصب رئاسة الوزراء عن كتلة دولة
القانون  ...فانه يبقى األسم األكثر إثارة
للجدل والق����ادر عل أن يُفج����ر مُفاجئة
الس����اعة األخيرة ه����و أحم����د الجلبي
الق����ادم من حزب المؤتم����ر الوطني ...
والذي رش����ح لإلنتخابات البرلمانية مع
المجل����س األعلى  ...وقدم نفس����ه نائبا
لرئيس البرلمان باس����م التيار الصدري
 ...وجلس في مقاعد البرلمان مع خانة
جلوس العرب السنة والكرد !!! .كل هذا
وتشهد س����احة بقية المكونات العراقية
من العرب الس����نة والكرد ترقبا حادا ...
فبينما تزداد اإلتهامات لسليم الجبوري
رئي����س البرلم����ان العراق����ي بمهادنة
المالكي  ...نس����مع الي����وم أن التحالف
الكردس����تاني قد هدد رئيس الجمهورية
الق����ادم م����ن تحالفه بالتخل����ي عنه في
حال����ة تأييده لتكلي����ف المالكي عن كتلة
دول����ة القانون للوالية الثالثة لرئاس����ة
الجمهوري����ة ! .هي ليلة ليالء من ليالي
العراق المشحونة بالخالفات والنزاعات
 ...نس����أل اهلل تعالى أن يكف ّ
عنا ش����ر
َظالمه����ا وكيد ُظ ّ
المها  ...وفي داخل كل

عراقي أصيل دعاء باألمل ينادي ويقول
 :أليس الصبح بقريب !!!

حسون محمد

مهنيا عل���ى غرار أماني الخياط
و يكفيها أوض���اع بلدها التي ال
تحسد عليها  ,ال نريد األوراش
الكب���رى و التنمية البش���رية و
الجهوية المتقدمة ككلمات مرت
على أس���ماعنا فق���ط  ,فالتنمية
عرفنا حصيلتها في تقرير األمم
المتحدة .
لن نحتاج من يذكرنا أن المغرب
دولة إس�ل�امية ويختب���أ وراء
العفاريت و التماسيح و لوبيات
الفس���اد من مختل���ف وجهاته ,
ل���ن نرضى بمن يس���تغل الدين
من أجل المصلحة الخاصة  ,لن
نراود أحالمهم الكبيرة ونهمش
أمانين���ا الصغيرة  ,ال يش���رفنا
معارضة تستهتر بمشاعر الغير
بادعائه���ا اإلصالح و هي مجرد

هراء و استفزازات تقضي كليا
على نواي���ا أرادت أن تتحقق ,
لن نس���تثني أحدا من اإلصالح
حكومت���ا أو ش���عبا أو غير ذلك
فكلنا مسئولون عن هذا الوطن
و بإرادتن���ا صرتم هناك  ,كل ما
في األمر أنك���م إزدتتم غنا على
جيوب الضعفاء الذين يزدادون
فقرا و هشاشة كل لحظة .
الثروة صارت ف���ي كفة واحدة
 ,أحتكرت م���ن نخبة ظلت هي
الس���باقة لها  ,عرفت بالغنا مند
زمن  ,منهم من استفاد من إرث
أجداده و البعض األخر اس���تغل
منصبه السلطوي لبناء الثروة ,
و هناك شق أخر في جمع هاته
الثروة حينما يكون اس���تنزاف
ثروة الغي���ر و الذي يحول دون

تكافؤ الفرص في تقسيم الثروة
و عوض التكثيف من مجهودات
تطوير القطاعات الحساس���ة في
القرى و الح���د من الفقر يصبح
الهم هو بناء االس���تثمار و رقم
معام�ل�ات على جي���وب هؤالء
الضعف���اء  ,م���ن جه���ة أخرى
يتم بناء مش���اريع تهدف لجمع
الثروة فقط باسم مستعار يدعى
التنمية  ,حينما ال تخضع بعض
القطاع���ات للمحاس���بة أو حتى
المراقبة فال يمكننا التحدث عن
مغرب جدي���د يواج���ه تحديات
العص���ر الحدي���ث بايجابيات���ه
وسلبياته  ,و لن نعلم أبدا مصير
هاته الثروة المبعثرة بين طيات
كوادر ال نس���مع أس���ماءهم إال
في إحصائي���ات <فوربس> أو

غيرها .
صرنا وس���ط مس���تقبل مجهول
ليس كالذي راود أحالم يقضتنا
 ,لم أعد أعل���م أين الخطأ  ,هل
نح���ن من لدينا أف���كارا مغلوطة
ع���ن ه���ذا البلد ؟ طبع���ا ال ألن
هن���اك خلل واضح ف���ي ميزان
هذا الوطن  ,الفساد عنصر مهم
في هاته الخلط���ة  ,و الحكومة
دورها بثر هذا الس���رطان الذي
يستفحل بسرعة مهولة و ليس
التشخيص فقط  ,يجب الوقوف
على االوراش المراد إنشائها و
االهتمام ببعض القطاعات التي
مازالت تتماطل في واجبها اتجاه
بلدها و الت���ي يهمها الربح فقط
 ,يجب فرض مراقبة ش���ديدة و
صارمة  ,يجب الزج في السجون

لناهب���ي الم���ال الع���ام لتحقيق
األهداف المنوط انجازها و ليس
أصحاب الكلم���ة الحرة رغم أن
أهدافهم كلها غيرة وحب للوطن
و الذي���ن يصنفون ضمن الثروة
البشرية  ,لس���ت مؤهال ألنبهم
بمصير ه���ذا البلد الذي أنعم اهلل
عليه بجميع الخيرات و الثروات
 ,ولس���ت ملم بجميع المسا طير
الت���ي تذهب ف���ي اتج���اه تدبير
الثروات رغم أن كل من اعتنق
منصب يستغله لنفسه  ,أنا فقط
مواطن يتساءل عن ثروة بلده.

