
 
أجري استطالع للرأي لعموم العراقيُت يف داخل العراق وخارجو حول السياسة ادلتبعة حالياً يف العراق وعن أداء السياسيُت عموماً 

وكان ىذا االستطالع قد أجري أثناء مبارايت ادلنتخب . وعالقتهم ابلشعب وعن شكل السياسة اليت يريدىا الشعب يف ادلستقبل 
التفجَتات اليت  ما ىو األمر الذي يفرحهم رغمم آسيا ، حيث بُتن العراقيون مجيعاً ممن خرج اىل الشوارع الوطٍت يف بطولة كاس أم

أصابت رلموعة من ىؤالء احملتفلُت وحىت بعد حظر التجول الذي فرض بعد ادلباراة النهائية للبطولة ، وكأهنم يريدوا أن يوصلوا كلمة 
ىا حنن خنرج ورىاب وخرجنا يف االنتخاابت السابقة لنصوت لكم ونوصلكم اىل ما أنتم فيو اآلن اىل السياسيُت مفادىا أننا ربدينا اإل

اآلن مرة أخرى لنصوت ضد السياسة اليت اتبعتموىا وضد التقصَت الذي كان مسة ابرزة لكم ، وكما تفتخرون أبنكم صعدمت اىل 
خولكم نطالبكم أبن تسمعوا صوتنا اآلن وموقفنا اجلديد  ىذه ادلناصب أبصوات الشعب الذي ربدى اإلرىاب وأن الشعب ىو من

كالسياسة اليت اتبعها ادلنتخب العراقي الذي بيناه وحنن متحدون اإلرىاب أبننا سئمنا من ىذه السياسة الفاشلة ونريد سياسة وطنية 
. عالم ، سياسة بعيدة عن احملاصصة بعيدة عن تقاذف االهتامات والتصرزنات النارية عرب وسائل اإل

 
وىنا ال بد من دراسة ىذا احلدث التارسني ادلهم ، وال نعٍت دراستو كفوز يف البطولة رغم أذنية ىذا الفوز من اجلانب الرايضي ، 

ولكننا رنب أن ندرسو ونستفيد من نتائجو الطيبة لنعكسها على اجلانب السياسي عسى أن ذبلب الثمار اليت جلبها منتخبنا الوطٍت 
فهناك عدة فوائد شنكن استخراجها من ىذا الفوز العظيم وشنكن . نقلل السلبيات اليت جاء هبا السياسيون العراقيون  أو على األقل

:- أن يستفيد منها ساستنا من بردلانيُت وحكومة وكتل سياسية ، وىذه النتائج ىي 
  فعلى احلكومة نقل منذ عقود ،  فرحة كانت غائبة منذ سنوات إن ملفوز ادلنتخب العراقي اعترب إن الشعب العراقي

العراقية أن تستفيد من ىذه النقطة ورباول أن تدخل الفرحة على أبناء الشعب العراقي لكي تلقى ما لقي ادلنتخب 
العراقي من حب ودعوات ابخلَت واالحتفال هبم أينما ذىبوا ، وال أعتقد أن احلكومة العراقية لقيت مثل ىذا احلب 

 .فضالً عما قبل السقوط قوط النظام وحلد اآلن والدعوة ابخلَت منذ س

   إن الشعب العراقي فرح بفوز ادلنتخب الوطٍت ألن ىذا اإلجناز مل يكن فوزاً لطائفة أو عرق ففرح اجلميع هبذا الفوز ، فإذا
ا وطنية وليست انتهجت احلكومة العراقية والكتل السياسية عموماً هنجاً مشاهباً أبن تكون إجنازاهتا ومشاريعها وبرارلو

 .طائفية سوف تسعد كما سعد ادلنتخب الوطٍت ابحتضان شعبو لو 

  مل يتشكل ادلنتخب الوطٍت العراقي ضمن نظام احملاصصة ، بل وال يستطيع أي شخص أن شنيز السٍت من الشيعي والعريب
العراقي حىت وإن فاز بكأس  من الكردي إال من كان قريباً منهم ولو تشكل هبذه احملاصصة مل يلَق الًتحيب من الشعب

 .العامل 

  مل يلعب الفريق العراقي ليحقق الفوز لطائفتو أو عرقو أو حزبو بل لعب ليفوز العراق مع احتفاظ كل العب خبصوصياتو
مل ادلذىبية والقومية والدينية واالنتماءات األخرى ، ولو شعر الشيعي أبن الفريق العراقي يريد ربقيق الفوز للسنة مل يفرح و

يشجعو وكذلك الكردي لو شعر أبن الفريق لعب لتحقيق الفوز للعريب مل يفرح ، ولكن جند العراقيُت جبميع فئاتو ومكوانتو 
احتفلوا ابلفوز نتيجة النهج الوطٍت الذي انتهجو الفريق العراقي ، ولو سار السياسيون ما سار عليو الفريق العراقي من 

 .احتفاظ كل مكون خبصوصياتو حلصل على ما حصل عليو ادلنتخب العراقي  السعي لتحقيق األىداف الوطنية مع

  إن خروج العراقيُت واحتفاالهتم بفوز ادلنتخب الوطٍت إشعاراً أبهنم يريدون هنجاً وطنياً وما فرحتهم ىذه إال أتييداً لفوز
م يقول إن النهج الوطٍت يفرحنا ادلنتخب الوطٍت وليس لفوز ادلنتخب الشيعي أو السٍت أو الكردي ، وكأن لسان حالو

وىذا يعٍت أن النهج الغَت وطٍت مرفوض عند عموم الشعب العراقي ، ولو تصرف الفريق العراقي بطائفية معينة لفقد ىذا 
 .التأييد اجلماىَتي الواسع الذي عرب احلدود العراقية ومشل العرب أيضاً 



 دلا سبكن من احلصول ادلباراة النهائية ولوال النهج اجلماعي  كان لعب ادلنتخب العراقي بشكل عام مجاعي وخصوصاً يف
يف ادلبارايت اليت مل : على الكأس ، ولكي نكون منصفُت وواقعيُت وبعيدين عن تعظيم شخصيات وربقَت أخرى نقول

اجلماعي  ويف ادلبارايت اليت سبيزت ابللعبشعبياً يلعب فيها الفريق العراقي بصورة مجاعية كان أداؤىم غَت مقبول 
وخصوصاً ادلبارايت الصعبة مثل مباراة منتخبنا مع أسًتاليا والسعودية فنجد النتيجة كانت جيدة ومفرحة للشعب العراقي 

وعليو إذا كان العمل السياسي للساسة العراقيُت مجاعي بعيد عن األاننية وبعيد عن اإلقصاء وعن هتميش اآلخرين فإن . 
ى الشعب العراقي ، وإن مل أيِت بو فالشعب سوف يقدر الظروف الصعبة اليت شنر هبا العراق ىذا ابلتأكيد سيأيت ابخلَت عل

لن أييت خبَت للشعب العراقي وسوف لن يرحب بو وقادة العراق وشعب العراق ، أما التصرف ابنفرادية وإقصاء سوف 
 .الشعب العراقي كما أثبت ذلك عند فوز الفريق العراقي ابلبطولة قيد الدراسة 

  رفع اسم العراق و لعبوا من أجل تنصيب العراق على عرش آسيا بلمل يلعب العبو ادلنتخب العراقي ألجل منصب معُت
موقع مل يتمكن السياسيون من رفعو منذ عقود من الزمن رغم اإلمكانيات ادلادية والفنية والصالحيات اليت شنتلكوىا اىل 

مليار  30)مقدارىا أكثر ستوى وزير ربت تصرفهم ميزانية سنوية ذ على ممننن ( 30)ع وأكثر من مشرن ( 275)وىم 
تدعمهم دول وقوى خارجية ، ومع ىذا مل يتمكنوا من ربقيق ما حققو أحد عشر العباً مع مدرهبم واالحتياط ( دوالر

العراقيُت والوفد ادلرافق ذلم ، إذن جعل ادلنصب ىدف شخصي أو حزيب أو فئوي أو طائفي سوف لن أييت ابلسعادة على 
. 

 إضافة اىل إذنال ادلسؤولُت منذ عهد صدام  كانت أغلب مبارايت الفريق العراقي ومنذ عقود من الزمن خارج أرض الوطن
أعطى شعوراً لدى العراقيُت وغَت العراقيُت أبن ىذا ادلنتخب مظلوم وزنتاج اىل دعم وأتييد شعيب للرايضة يف العراق 

 دعم على كافة نياً ودويل اثلثاً ، فمىت ما شعر العراقيون أبن السياسيُت مظلومُت وحباجة اىلومجاىَتي أوالً وحكومي اث
وزناربون  (كما فعل ذلك العبو ادلنتخب الوطٍت) ادلستوايت وشعر الشعب برغم مظلومية السياسيُت ذبدىم رناىدون

فق يف أن السياسيُت مظلومون ، بل أن األعم وال أعتقد أن أحداً يت. أعداء الشعب لكي زنققوا للشعب ما يصبو إليو 
األغلب من العراقيُت يرى أن السياسيُت ظادلون وشديدو القسوة على الشعب بسبب اىتمامهم دبصاحلهم الشخصية 

واحلزبية والفئوية ، وحنن ال نريد أن تكون أحالمنا وردية وال نريد الظلم على السياسيُت لكننا نريدىم أن يضحوا من أجل 
عب ويكافحوا من أجلو كلو ال من أجل فئة معينة أو طائفة أو حزب معُت كما فعل ذلك العبو ادلنتخب الوطٍت الش

 .وحازوا عل حب وتقدير كل العراقيُت دبا فيهم السياسيون 

 تيجة الضغط قام ادلسؤولون يف الدولة بتوزيع اذلدااي من مكافآت وقطع أراضي وىو أمر إرنايب إال أننا خنشى أنو مت ازباذه ن
قن الدعم احلكومي تونتمٌت أن ال يكما اإلعالمي واجلماىَتي والغاية منو الدعاية اإلعالمية ونتمٌت أن ال يكون كذلك ، 

الذي ( فيَتا)على ادلستوى الفٍت ابلتعاقد مثالً مع مدربُت زلًتفُت كادلدرب  الدعم للفريق اىل ىذا ادلستوى وإدنا يستمر
كن من ربقيق لقب البطولة دبساعدة أبطال ادلنتخب العراقي ، وكانت ىناك أخبار تبُت أن مكث دلدة شهرين فقط ومت

ىذا ادلدرب سيتعاقد مع منتخب كوراي ونعتقد أنو إذا ترك تدريب الفريق العراقي فهذا مؤشر على عدم جدية احلكومة يف 
يق دعماً فنياً للبطوالت القادمة فهذه ليست دعم ادلنتخب الوطٍت يف ادلستقبل ، ومثل ىذه اإلجراءات مهمة لدعم الفر

ىو واجهة للحكومة العراقية أول أو آخر بطولة أيخذ لقبها العراق ، وعلى احلكومة أن تعلم أن إجنازات ادلنتخب العراقي 
فلتستثمرىا لتقلل من السخط الشعيب ذباىها ، كما أن على احلكومة أن تسن قوانُت وتشريعات خبصوص قطاع الرايضة 

اليت ربيط ابلرايضة  ، وأن تفك األزمات والشباب ابلتعاون مع رللس النواب يدعم الرايضة عموماً وكرة القدم خصوصاً 
 .والرايضيُت دلا يصب يف مصلحة البلد والرايضيُت مثل األزمة القائمة بُت وزارة الشباب والرايضة 

 مكاهنا التحرك إلسعاد الشعب العراقي وإدخال السرور على إن ىذا الفوز الكروي الكبَت نبنو احلكومة العراقية اىل أن إب
األرامل واليتامى بطريق بعيداً عن السياسة واألمن والتجاذابت واألزمات السياسية ، فلو دعمت احلكومة مالياً وفنياً 



فكرين ادلنتخب الوطٍت ألدخل أبطال ىذا ادلنتخب السرور على الشعب العراقي ، ولو ربركت احلكومة لدعم امل
وادلبدعُت لتمكن ىؤالء ادلفكرون وادلبدعون من تقدمي ما ىو سار ومفرح اىل الشعب العراقي ، ولو قامت احلكومة بتطوير 

السعي بشكل جاد اىل ربقيق االستقرار السياسي يف تلك ادلناطق وزلاولة احملافظة على استقرار األماكن اآلمنة يف العراق و
ة لتشجيع االستثمار فيها ، وبناء ادلستشفيات وادلؤسسات اخلدمية اليت زبدم كل العراقيُت ، الوضع األمٍت يف تلك احملافظ

لذلك فإن على احلكومة أن ال تركز جهودىا على سراب مثل ادلصاحلة الوطنية وفرض القانون وغَتىا من ادلشاريع اليت مل 
 .اء الشعب العراقي تؤسس دولة قوية حلد اآلن بل أضعفتها ومل تقدم خدمات مباشرة ألبن

  إن ىذا الفوز يعطينا دروساً يف اإلدارة أيضاً وليس يف السياسة فقط ، فنجد أن ربقيق الفوز كانت لو ركيزاتن أساسيتان
ذنا ادلدرب وأعضاء الفريق ، فادلدرب سنطط والفريق ينفذ فإذا كان التخطيط رديئاً خسر الفريق مهما كان الالعبون 

ولو أراد أن يلعب ادلدرب مكان  الالعبون بشكل جيد مل يفز الفريق مهما كان التخطيط جيداً ، جيدين ، وإذا مل يلعب
وىذا يدفعنا اىل فهم  أحد الالعبُت مل زنقق شيئاً وكذلك لو خطط أحد الالعبُت مكان ادلدرب كانت النتيجة اىل األسوأ ،

جيداً ورنب أن يكون ىناك من ينفذ  اً طط زبطيطتوزيع الصالحيات يف مؤسسات الدولة ، فيجب أن يكون ىناك من يخ
، وىذا ابلضبط ، إضافة اىل أمر ىام وأساسي ىو العالقة اجليدة اليت تربط من سنطط دبن ينفذ تنفيذاً جيداً ىذا التخطيط 
حلكم لكي ، وىذا ما رنب أن تسعى لو احلكومة يف تنفيذ المركزية ا( مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ)بـما ىو معروف 

ادلوجودة فيها ، وما عليها سوى الفرعية ترفع عن نفسها محالً كبَتاً يتمثل جبزئيات احلكم يف احملافظات والدوائر احلكومية 
توافق إسًتاتيجيتها وال تتعارض مع دستور البالد وتًتك التنفيذ دلن ىو يف ىذه الدوائر الفرعية ، فمهما  خلططزبطيط ال

إدارة ىذه اجلزئيات فهي واذنة ويكون مثلها مثل ادلدرب الذي يريد أن يلعب مع أعضاء فريقو  تصورت أهنا قادرة على
 . ليحقق الفوز 

 
نتمٌت أن ال يكون كالمنا جارحاً لإلخوة السياسيُت حيث أننا نؤمن أبن يكون الكالم جارحاً وانصحاً أفضل من السكوت على 

صاغية من السادة ادلسؤولُت وصناع القرار لكي يسعى اجلميع لتحقيق الفرحة للشعب  اخلطأ ، ونتمٌت أن ذبد مالحظاتنا ىذه آذاانً 
العراقي ادلنكوب دائماً وادلقهور غالباً وادلراتح اندراً ، وهننئ ادلنتخب الوطٍت ليس فقط ابلفوز بكأس آسيا وإدنا إبدخال السرور 

وهننئهم على تنبيو من كان غافالً عن الطريق الصحيح خلالص على قلوب العراقيُت الذي عجز عن ربقيقو الساسة العراقيون ، 
ىو من شنثل الشعب العراقي على أرض الواقع ادلنتخب الوطٍت واقعياً ومقنعاً للنهج الوطٍت ، وصار  العراق والعراقيُت وضرب مثاالً 

سار عليو الفريق  ليهم أن يتبعوا مارجل السياسيُت عوسحب البساط من ربت أرجل الساسة العراقيُت ، ولكي يعود البساط ربت أ
 .العراقي 


