
 

 

 

 

 حذاِر من االختراق الجديد!
 

 
 جاسم الحلفي

لم تتواَن طغمة الحكم فً استغالل كل ما ٌمكنها لترسٌخ لبضتها فً السلطة وإدامة وجودها فٌها. ولم 
تسلم حتى االنتفاضة من أالعٌبها، فحاولت اخترالها بتشكٌل أحزاب جدٌدة باسم المدنٌة واالنتفاضة، 

المستملة  لضمان حصتها من األحزاب المدنٌة التً دخلت اخٌرا فً سجالت المفوضٌة العلٌا
 حتى اآلن.  ٠٤٢لالنتخابات، والتً تجاوز عددها الـ 

نعم، لم تمف طغمة الفساد المبالٌة امام ظاهرة تشكٌل أحزاب جدٌدة، بل واحتلت مولعا خاصا فً هذه 
الظاهرة، التً تتطلب دراسة وتفكٌرا وتحلٌال، خصوصا وهً فً توسع مضطرد، وال تلوح لها نهاٌة فً وضعنا 

 الراهن.
اء ذلن بُعٌد ظاهرة منالضة، طغى فٌها إستهجان االنتماء الحزبً، وتفضٌل الشخصٌات المستملة على الحزبٌة، وج

وإنتشار األفكار العدمٌة التً ال ترى جدوى فً وجود األحزاب. كذلن الخلط المفتعل بٌن األحزاب جمٌعا وعدم تمٌٌز 
المكافحة من اجل خالص الشعب من المعاناة، الى بعضها عن بعض، ما عرض موالف األحزاب الوطنٌة النزٌهة 

 التشوٌه الممصود بتحمٌلها هً اٌضا المسؤولٌة عن الخراب الذي سببته أحزاب الفساد. 
 والملفت اٌضا تزاحم من ولفوا ضد األحزاب بالمطلك على تصدر لوائم تشكٌل بعض األحزاب الجدٌدة!

حاجة النظام السٌاسً العرالً لهذا الكم من األحزاب، سٌما اذا  والسؤال المشروع الذي ٌطرح نفسه هنا هو عن مدى
دلمنا فً رؤى وبرامج هذه األحزاب التً تشكلت أخٌرا. فلٌست هنان فروق جوهرٌة فً وثائمها، حٌث ٌجمع الكل على 

، وٌعرض لـ نبذ المحاصصة والفساد وانتشار الملٌشٌات، وٌتبنى محاربة اإلرهاب. كما ٌنتمد ضعف الخدمات وتراجعها
 . "الحلول"و "المعالجات"

لمد تأسس عدد غٌر للٌل من هذه التنظٌمات عبر تدبٌر خبٌث من طرف الموى المتنفذة، ضمن وجهة منظمة غاٌتها 
تشوٌه الحٌاة السٌاسٌة، وبعثرة جهود الشباب، وزٌادة المشهد السٌاسً تعمٌدا، وفً اطار سعً خبٌث لالنتفاع من رصٌد 

 نوي الكبٌر، الذي تشكل عبر تضحٌات جسام.االنتفاضة المع
اما المسم االخر من األحزاب فمد تصدرها نهازو الفرص، الذٌن ابتلً بهم العمل السٌاسً الحمٌمً. أؤالء الذٌن ُعرفوا 
ببٌع موالفهم وتسوٌك انفسهم بابخس االثمان من اجل المناصب، والذٌن تجسدت فٌهم نزعات االنانٌة وحب الظهور 

 وفرض الذات. والتزعم
كل ذلن وغٌره ٌشوه الخطوات الجادة التً الدم وٌمدم علٌها شباب االنتفاضة البواسل، ومحاوالتهم الصادلة لتنظٌم 
أوضاعهم بعد ان توصلوا الى لناعات بأهمٌة العمل السٌاسً، وبضرورة االنتظام فً اطر حزبٌة واالستعداد للمشاركة 

 تفاضة وأهدافها.السٌاسٌة فً سبٌل تنفٌذ مطالب االن
وامام السٌل من األحزاب التً اسستها طغمة الفساد، باسم المدنٌة تارة وباسم االنتفاضة تارة أخرى، ٌتوجب التحذٌر من 

الواعٌن من الفرز الواضح، والعمل على تنسٌك نشاط لوى  المماصد. كما ال بد بالنسبة الى فخاخ هذه اللعبة معروفة
لف واسع ٌضم األحزاب والشخصٌات المدنٌة الدٌممراطٌة، التً تتبنى لٌم المواطنة والنزاهة التغٌٌر الحمٌمٌة، فً تحا

 والعدالة االجتماعٌة، فً اطار ٌتسع لكل التنوع فً هذا المجتمع.
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