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االجـتـمـاعـيـة التـي كانـت توجه
وحتكم وتنظم تصرفات األفراد
فـقــدت تــأثـيــرهـا عــلـيــهم األمـر
الــذي يــؤدي بــهم إلـى اخلـروج
عـلـيـها ومـخـالـفتـهـا وقـد يؤدي
هـذا التفـكك إلى تخريب تـنظيم
وفـــعــالـــيـــة وتــأثـــيـــر الــروابط
والـعالقات البيـئية فـالتفاعالت
االجـتـماعـيـة والعـقـائديـة تـقوم
بــــدور أســــاسـي في تــــنــــظــــيم
كونة للمجتمع وإذا العناصر ا
أخــفــقت وفــشــلت في ذلك نــتج
تفـككاً للـروابط والعالقات التي
ـــــؤســـــســــات تـــــفـــــرضـــــهـــــا ا
ــاط االجـــتــمـــاعــيـــة فــتـــعــززأ
عـززة لعنصـر القسر السـلوك ا
واإلكـراه األمـر الـذي يـؤدي إلى
نشوء فـوضى في العالقات ب
األفــراد ....فــمــشــكــلــة الــتــفــكك
اجلـتماعي والعـقائدي سـلوكية
تــتـرك انــعــكـاســاً مـاديــاً كـبــيـر
الضـررعلى عمـوم اجملتمع ففي
الـتـحـلـيل الـنـفـسي االجـتـماعي
للظـواهر االجتمـاعيه والسلوك
الــعـــام في عــراق الــيــوم يــجب
دراسـة هــذه الـظــواهـر الــنـفس

االســتـقــرار وزيـادة الــعـنف في
عـــمــــوم اجملـــتــــمع والـــتــــفـــكك
االجـتـماعي الـذي هـدد وال يزال
يـهدد الـوحـدة الوطـنيـة بـسبب
التـشـظي الـسيـاسي حـيث اخذ
يــنـعــكس ســلـبــا عـلى الــعـقــيـد
الـديـنـية واالجـتـمـاعيـة لـلـعراق
الـــعـــظــيـم وحــتـى عــلـى وحــدة
الطـائفة الديـنية الواحدة .ومن
هـنــا تــتـحــدد مـصــادر الـتــفـكك
صالح االجتـماعي في صـراع ا
والـقــيم وعـادة مــا يـرتــبط هـذا
الـصـراع بـجـمـاعات كـل واحدة
مـنـهـا تـســعى بـالـدرجـة األولى
لتـحـقيق مـصـاحلهـا إلى جانب
ـكانة والـتزامات الدور صراع ا
وتــعــدد األدوار داخل اجملــتـمع
الـواحـد فـيـحـدث لـلـفـرد صـراع
بــ األدوار بـــســـبب غـــمــوض
الـدور فـيـنـتج عن هـذا الـصراع
فــــــشل فـي األداء الـــــوظـــــيـــــفي
وبـــالـــتـــالي يـــظـــهـــر الـــتــفـــكك
االجــتـمـاعي الــذي هـو تـنـاقص
تأثيـر وفعـالية الـقواعـد والقيم
االجــتــمــاعـيــة عــلى تــصــرفـات
األفـراد أي إن الــقـواعـد والـقـيم

 تـفـكك اجملـتـمـعـات يـحـدث في
حـاالت كـثـيـرة مـنـها ردات فـعل
غـير متـوقعة لـقرارات سيـاسية
واقـتـصـاديـة من ادارات الـدولة
الفـاشلـة وغير الـكفـوءة نتـيجة
فـسـادهـا وسرقـاتـهـا واهمـالـها
لــــلـــخـــدمــــات االجـــتـــمــــاعـــيـــة
ــؤســســاتــيــة الــتي تــرتــقي وا
بــالـــعــيـش الــكـــر لــلـــمــواطن
وعـــمــوم اجملـــتــمع وقـــد شــهــد
الــعـــراق عــدم االمـــان واعــمــال
ـنـظم وغـير الـعنف واالرهـاب ا
ـنظم واضـطرابات اجـتمـاعية ا
اسفرت عـن خسائر في االرواح
الـــبــشـــريــة ســـبــبه الـــتــيــارات
السـياسـية واالحـزاب العـراقية
ـتعـصـبـة فـاوجدت الطـائـفـيـة ا
التـفـكك االجـتمـاعي وصـراعات
ســيــاســـيــة وعــدم االســـتــقــرار
ـا تسبب بارتفاع االجتماعي 
نـــســــبـــة الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر
وانـــــــخـــــــفـــــــاض فـي الـــــــدخل
الـشـخـصي لـلـمـواطن وازديـات
حـدة الــتـفــاوت في الــدخل بـ
االفـراد الـذي اخـذ يـهـدد الـنـمو
ــدى الــبــعــيــد وزعــزعــة عــلى ا
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تعد الـعمـليـة االنتـخابـية في أية
دولــــة فـي الـــعــــالم   الــــلــــبــــنـــة
األســاســيــة الـتـي يـضــعــهــا هـذا
الشـعب في هـذه الـدولة الخـتـيار
ــثــلــونه وقــد جـاءوا من نــواب 
رحم هـذا الـشـعب حلكم أنـفـسهم
بـأنـفــسـهم وهي اخلـطـوة األولى
التي يخـطوها الفـرد ألختيار من
يـصــلح الن يــحـكــمه وابــعـاد من
اليــصــلح حلـكــمه وتـمــارس هـذه
الشعيرة كل فـترة زمنية يحددها
دستور هـذا البلد ليكـون التغيير
تطلبات كل مستـمرا ومتماشيـا 
فــتــرة زمــنــيــة وتـســمى كـل هـذه
ـقراطية أي ( حكم العمـلية بالد
الـــشــعـب بــالـــشـــعب نـــفــسه) أن
االخــــــتـالف في الــــــطــــــبــــــقــــــات
والـــتـــوجــــهـــات و الـــقـــومـــيـــات
ذاهب داخل الدين والديانـات وا
الــــــواحـــــــد  وكـــــــذلك الـــــــتـالقي
والـــــتــــــقـــــارب  الشـــــخـــــاص مع
ـــــكن ان اشـــــخـــــاص اخـــــريـن 
يـكــونـوا مـخـتـلـفـ في الـدين او
الـــعــقــيـــدة او الــقــومـــيــة  ولــكن
يـلـتـقـون في فـكـر واحـد يـكـونون
من خاللـه كـتــلــة فــكـريــة اوتــيـار
فكـري معـ   وتـلك ميـزة مهـمة
لـــشـــعب من الـــشــعـــوب كل هــذه
الــتـــجــمـــعــات الـــبــشــريـــة الــتي
كن ويـحق لها تشكيل ذكرناها 
تـكـتالت تــمـثل فـئـاتــهـا وفـكـرهـا
اجملـتـمــعي او الـديـني او االثـني
ــــنـــــاطــــقـي وتــــســـــمى هــــذه وا
التـكـتالت البـشـرية بـاالحزاب او
الـتــيـارات وقـوة هــذه الـتــكـتالت
تــكـون حــسب حـجم اجملــتـمع او
ـــتــكــون مـــنه لــغــرض الـــفــكــر ا
الدخـول في العـملـية االنـتخـابية
وحتقيق مـكاسب فيهـا للحصول
عـــلى حـــصــــة في إدارة الـــدولـــة
ـنــاصب. اثــنــاء تــوزيع كــعــكــة ا
ـشـاركـة وحلـصـول هـذا الـفـوزوا
في احلـكم عـلـى هـذه األحزاب او
الــتـيــارات  ان تــقـوم بــتــسـويق
فــكـرهـا جلـمــهـورهـا ونـاخــبـيـهـا
ـاهـيـتــهـا ومـاهـيـة لــتـعـريـفــهم 
بـرامـجـهـا الــسـيـاسـيـة وأسـبـاب
وجــوادهـــا وقــدراتـــهــا في إدارة
هــذا الـبــلــد في أي مــوقع ضــمن
احلـــكـــومــة والـــدولـــة النــهـــا من
مـكن ان يكـون لديـها مـنافـس ا

ضـمـن الـفـكـر الــواحـد او ضـمن
ـتـكـونه مـنه الــتـكـتل الـبـشـري ا
ـنـافـس أسـاسا   نـاهـيك عن ا
ـوجـوديـن خـارج هـذا الـتـكـتل ا
الـبــشـري او خــارج هـذا الــفـكـر
ولـكن يـلبـي رغبـة ويـطـابق فـكر
الكـثـيـر او بـعض من افـراد هذا
التـكتل اجملتـمعي او هـذه الفئة
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عـلـى هـذا احلـزب او الــتـيـار ان
يـــقــدم نـــفـــسه بــشـــكل يـــضــمن
تـواجده عـند كل فئـات مجـتمعه
ـنبـثق مـنه  واليحـدث هذا اال ا
من خـالل تـــســـويق نـــفـــسه من
خـالل االعــــمـــــال الــــدعـــــائــــيــــة
واالعـالنـــيـــة ونـــشـــرهـــا في كل
قــنـوات االتــصـال والــذي يـكـون
االعـالم أحــــــد أعــــــمــــــدة هــــــذه
القـنوات  او يأخذ احلـيز األكبر
فيها  على األقل حلد يومنا هذا
ناهيك عن بقية قنوات االتصال
األخرى . أن عـمليـة التسويق و
اإلعالن   لألحــزاب والــتــيــارات
الـتي تــشـكـلـت من كـتل بــشـريـة
كما ذكرنا سابقا تبدأ خطواتها
عترك السياسي بالدخول الى ا
في كـل  مـــنــــاطق الــــبــــلـــد دون
استثناء  حتى وان كان الناجت
االنتـخابي يصل الى صـفرالنها
التـــــمـــــتـــــلك قـــــواعـــــد أو ثـــــقل
ــنــاطق جــمــاهـــيــري في هــذه ا
حيث يكون الهدف هنا التهيئة
ــا هـو قــادم ويــكــون الــتـرويج
االنـتخـابي فـرصة لـكل األحزاب
جلس نـــبض الــشــارع في مــدى
الـتــقـبـل لـهـا  وخــاصـة لــبـعض
ـــــنــــــاطق مـن عـــــدمـه و  جس ا
الـنبض من خالل مـجسـات هذه
الـكــتل سـوف يــحـدد اسـلــوبـهـا
االنـتخـابي وكيـفيـة التـعامل مع
ـنـاطق ودراسـة أحـتـيـاج هـذه ا
كل منـطقة او إقـليم او مـحافظة
اثناء عملية الترويج االنتخابي
ــســتــمــرة  أن هــذا األســلــوب ا
الدعائي  يكـون اكثر جناحا في
األحـزاب والــتـيــارات الـتي (ال )
تــعــتـمــد بـنــيـتــهــا الـســيـاســيـة
والـفـكريـة عـلى دين أومذهب او
قومـية مـعيـنة حيـث تكـون اكثر
تـأثـيرا في الـشـارع من األحزاب

الـتي تعـتـمـد ببـنـيتـهـا على دين
او قــومـيـة  ويــكـون تــوجـيــهـهـا
ـالـيـة والـصـرف غـيـر لـلـمـوارد ا
مــحــدد الــوجـهــات  في عــمــلــيـة
الــتــرويج والـدعــايـة في قــنـوات
االتــصـــال اإلعالمــيـــة ولــكـــنــهــا
بـتـوجـهـهـا هـذا الـذي حتاول ان
تـــشق لـــهـــا طـــريق والـــتـــاثـــيــر
بـأخـرين اليــنـتـمــون الى فـكـرهـا
ونــهــجـــهــا حتــتـــاج الى مــوارد
مــالـيـة دعــائـيــة وأعالنـيــة أكـثـر
لــلــدخــول والــتــاثــيــر فـي شـارع
التــنـتــمي الــيه او نـفــوذهــا فـيه
مــحــدود جــدا مــحــاولــتـا كــسب
ـــــكن كـــــســـــبـه من افـــــراد مــــــا
وجــمـاعــات وتـعــزيـز صــفـوفــهـا
داخل الــبــيــئــات ذات الــنــزعـات
ذهبية ) (الطائفية والعرقية و ا
 و يـــنــــصب جل اهــــتـــمــــامـــهـــا
الـدعـائي بالـبـرنـامج االنـتـخابي
الــــذي ســــوف تـــطــــرحه أثــــنـــاء
تــولــيـهــا احلــكـومــة ومــا سـوف
تـقــدمه  امـا بـالـنـسـبـة لألحـزاب
والــتـيــارات الــتي أســست عــلى
ديـن او قومـيـة او مـذهب او فـئة
مـعــيـنـة فـتـوجـهــهـا يـكـون اكـثـر
وضــوحــا والــدعــايــة االعالنــيــة
التي تطلقها في وسائل أعالمها
تـطـابق في بـنـيـتـهـا الـتـكـويـنـية
فـكـر كـتــلـتـهــا الـبـشـريــة بـحـيث
تصنعها لتناغي وتوائم أسلوب
من غـيـر ان تــفـكـيــر جـمــهـورهــا
تــكـلف نـفـســهـا او تـسـعى حـتى
او حتـــــــاول اقـــــــنــــــاع اخـــــــرين
الينتـمون الى كتلتهـا اجملتمعية
حــيث ان كل زعــيم كــتـلــة أثــنـاء
االنـتـخــابـات يـوجه خـطـابه الى
نـبثـقة منـها حزبه اجملـتمـعات ا
او تــــيـــــاره غــــيــــر أبـه بــــبــــاقي
اجملـتـمـعـات الـذي تـربطـه معـهم
وحـدة مـصــيـر من خالل قـنـواته
او او وسـائل اتـصال خـاصة او
عـــامــة  وهــذه لـــيــست عـــمــلــيــة
إعالمـيـة صـحـيـحـة فـالـكل يـدور
حــول نـفــسـه . ان كل دولــة لــهـا
بـيـئـتـهـا اخلـارجـيـة والـداخـلـيـة
وهـاتـ الـبـيـئـتـ تـؤثران عـلى
ـواطـني هذه الـفـكر االنـتـخـابي 
الــدولــة بــغض الــنــضــر ان كـان
يــحــمـل مــواطــني هـــذه الــدولــة
مسـتـوى عالـيـا من التـعـليم اوال
فهومه مكن أن التعليم  ومن ا
الـعـام قــد يـقـلل االحــتـقـانـات ان
وجــــدت ولـــكن لـــيس بـــتـــاثـــيـــر
واضح اثنـاء االنـتـخـابـات وهذا
ــؤخـذات اثـنـاء قــد يـكـون احـد ا
(انــتـاج ) اإلعـالنـات لــلــتــكـتالت
السـيـاسيـة في تـلك الـدول حيث
ان لـكل دولـة نـسـقـا تـؤثران فـيه
الـبيـئتـان الـداخلـيـة واخلارجـية
ــــا وصـــلت وان بــــعض الـــدول 
واالت الــــــــــــــــيــه األمــــــــــــــــورمـن
تــدهــوراخــذت تــسـوق إعـالنــهـا
ــسـلـمــات احلـيـاة االنـتــخـابي 
الـتي جتـاوزتـهـا الــبـشـريـة مـنـذ

قـرون عديـدة أويكـون البـلد نـفسه
ــكن ان يـكــون قـد جتــاوزهـا في
زمـن قـد ولـكن لــظـروف مـعــيـنـة
أعيـد هذه البـلد الى نقطـة البداية
ووقع عـبئ انتـاج نفسـه من جديد
عـلى كاهل مـواطنيه مـعتـمدا على
مـــاتــبــقى من أرثـه  وتــبــقى هــنــا
لـــلــدعـــايـــة واالعالن الـــســـيــاسي
وخــاصــة اثــنــاء الــســيــر زمــنــيــا
بــاجتــاه االنـتــخــابـات  أصــولــهـا
وقـواعــدهـا  فـهـي بـاالصل عالقـة
جتـــاريــة بــحــتـه واليــوجــد هــدف
منها سوى سوى حتقيق مكاسب
مــالـيــة وبـاعــلى مــسـتــوى ربـحي
ـــســتــوى دون الـــنــظـــر الى رفع ا
ـقـراطي لـهذا الـبـلـد وتـعـزيز الـد
أدائـه في كـــيـــفـــيـــة حـــكم نـــفـــسه
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ويـجب ان يـعتـمد هـنا في انـتاجه
على فكرة أساسيـة تبناها التكتل
احلزبي الـذي يسوق له انتـخابيا
ومـن هـــذه الـــفــكـــرة يـــتـم انـــتــاج
اإلعالن االنتخـابي اما باخذ كامل
ــوضــوع الــذي بـنى الــفـكــرة او ا
عـلـيه (الــتـكـتل) دخـولـه الـعـمـلـيـة
االنــتــخـابــيـة ووضــعه  في اعالن
واحــد او اخـــذ جــزء من الـــفــكــرة
وعـــــمل اعـالن عـــــلـى ان تـــــنـــــتج
إعالنـات أخرى تقـدم كامل الـفكرة
ولكن باجزاء معتمدة على جتزيئ
الـــفــكـــرةاالســاســـيــة  وكل اعالن
يـجب ان يـوافق خـواصه الفـكـرية
ـــوضـــوع  ويــجب ان فـي طــرح ا
يــراعى اثـنــاء اإلنــتـاج ان اإلعالن
يـجب ان ( ال ) يـكون فـضـاضا في
ســــــرده الـــــصـــــوري او االدبي او
ـا يـركـز في بـنـائه على الي وا ا
الـفــكـرة وهـو بــحـد ذاته يـجب ان
يكـون فـكرة ومـحـترف لـيـحاكي و
شـاهدة وال يـجذب اكـبر قـدر من ا
يكـون له ارتداد عـكسي في عمـلية
الـتـسـويق والـتـرويج في الـشـارع
دون أن يسـتغل من قبل الـتكتالت
نـافـسة في االنـتخـابـات ليـحقق ا
ـرجـوة مـنه في تـعـزيـز الـنـتـائج ا
روح االنــتـمـاء لـلـمـتـحـزبـ جتـاه
هــــذا الــــتـــكــــتل وزعــــزة اخلـــصم
ؤيدين جدد. ويكون عامل جذب 
تـبــقى مــســألــة انـتــاج وصــنــاعـة
اإلعالن االنـتـخابي وتـسـويق هذا
الـتــكـتل أو ذاك لـنـفـسه او لـفـكـره
جزءاً من العـملية االنتـخابية لكي
ــواطن فـي كل الــبـــلــدان يــحـس ا
وخــاصـة الـبـلـدان الــتي تـقـبع في
اخـــر الـــتـــطــور اإلنـــســـاني بـــانه
قراطـية التي ال يعـيش حالة الـد
تـــــكـــــتـــــمـل اال بـــــوجـــــود اإلعالن
االنـتـخـابي  لـلــتـكـتالت الـبـشـريـة
التي تـمثـلهـا األحزاب الـسيـاسية
لــكـي تــكــتـــمل اركــان الـــعــمـــلــيــة
االنــتـخــابـيـة حــتى وان كـانت في
الـبـلـدان ذات احلزب الـواحـد لكي
يـكــتـمل الــشـكل الــعـام لـلــعـمــلـيـة
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عـيشـة وتفـاقم الفـقر والـبطـالة ا
واشــتـــد الــتـــفــكـك االجــتـــمــاعي
والفـوضى السياسـية والفوضى
االقــتــصـاديــة ويــرتــبط الــتــفـكك
االجتـماعي بـالسـياسـة والفرص
ا ـعاشية واالقـتصاديـة اكثر  ا
يــرتـــبط بـــاخلالفــات الـــعــرقـــيــة
ا تسبب في االحباط والدينية 
ومن ثم ازديـــاد وارتــفـــاع نــسب
ـة والـعـنف وهـذا يـقوض اجلـر
امن االفـــراد واجملـــتــمـع بــرمـــته
وخاصة الفئات الـضعيفة ومنها
الــشــبـاب والــنـســاء كل مــاسـلف
ذكـــره هــونـــكــسه تـــعــرض لـــهــا
اجملــتـمع الـعــراقي قـلـبت بــنـيـته
االقــتـــصـــاديــة واالجـــتـــمــاعـــيــة
والسياسية والثقافية راسا على

عقب . 
واالنــــحــــراف أنــــواع وأشــــكـــال
مـتـعـددة فـاالنـحـراف الـفـكـري أو
العـقائـدي الذي سـببـته االحزاب
هـو أساس االنـحـراف الـسـلوكي
واألخالقي وهــو أخــطــر ويــقــوم
عـلى عقـدة الـنفس وغـالـبا يـكون
نـاجتا عن ضـعف الوازع الـديني
وعن هذا االنحـراف الفكري ومن
أمثلـته ظاهـرة التـطرف والـنفاق
الــســيــاسي والــشــرك وأســبــابه
تـــكـــون عــمـــــــومـــا هــو الـــفــراغ
الـفـكـري وفـقدان وسـيـلـة االقـناع
ا يجعل الفرد نطق  بالعقل وا
أرضــا خـــصـــبــة لـــزرع أي فـــكــر
واألمــر نــفــسه في حــال سـاد في
اجملــــتــــمع نــــوع من الــــفــــوضى
ــقــنــعــة الــتي الــفــكــريــة غــيـــر ا

تتبناها االحزاب .. 
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وأمــا االنـــحــراف الــســلــوكي من
مـظـاهـره الــظـاهـرة لـلــعـيـان هـو
تــــــعـــــاطي اخملــــــدرات وجـــــرائم
اإلخالل بــالــنــظــام الــعــام وعــدم
احــتــرام الــبـيــئــة االجــتــمــاعــيـة
..فـاالنـحـرافـات الـسـلوكـيـة الـتي

تـــنـم عن االنـــحــــراف الـــفـــكـــري
والـعقائـدي والتفكـك االجتماعي
من اســبـــابــهـــا اســبـــاب ذاتــيــة
وأخــــرى خـــــارجــــيـــــة ومن أهم
االســـبــاب الـــذاتـــيـــة هي غـــبــاء
وجـــهل الـــنـــاس بـــالـــعــديـــد من
األحـكـام واآلثـار الـتي تـنـتج عن
االنـحـرافـات الـسـلـوكـيـة إضـافة
ــــاني إلى ضـــــعف الـــــوازع اإل
والـديـني ألنه احملـرك الـرئـيـسي
لـلـجـوارح فالـفـراغ والـبطـالـة قد
تـكـون نـقـمـة في حـيـاة اإلنـسـان

وعـامال مسـاعدا عـلى االنحراف
في حـال ربط االحـبـاط والـغـبـاء
ــــان فـــيــــؤدي الى ونــــقص اإل
الــتـدهــور أو الـتــفــكك مع مـرور
الـوقـت وقـد يـكــون ذلك نـتــيـجـة
تــردي وفـشل أو انـهـيـارالـنـظـام
الـــــســــــيـــــاسـي في عــــــراقـــــنـــــا
وتشريعاته غير العادلة بتوزيع
الـــثـــروات لــتـــحـــقـــيق تـــنــمـــيه
اجـــتــمـــاعـــيــة مـــتـــزنـــة وتــدعم
اقتصاد وسالمة االسرة وتام
مـتطـلـبـاتـهـا واحتـيـاجـاتـها الن

االسـرة هي الـلـبــنـة االسـاسـيـة
ــنــتج وحتــقـيق في اجملــتــمع ا
رفــاهـيــتــهــا وامــنـهــا من خالل
الــفـــرد الــذي هــو اداة الـــبــنــاء
وهذا كـله ينعـكس على اجلانب
االجـتماعي والـعقـائدي وهذا ال
ـا بـدراسـات يـتم عــشـوائـيــا ا
مـيـدانـيه عـلى يد مـتـخـصـص
لــوضع احلـلــول والــتـوصــيـات
بـــاجـــراءات ســـريـــعـــة لـــتالفي
االنــهـيـار االجـتــمـاعي واالمـني

واالنحراف .
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اجـتمـاعـيـة بالـطـريـقة الـعـيـادية
وطــــرحـــهــــا مـن خالل بــــحـــوث
ميدانية و جتريبية محددة بدقة
تتمتع بها نتائجها النهائية من
خالل عــلم الــنـفس االجــتــمـاعي
وإسـهامها الـغني جداً بـالنتائج
الــــــتـي تــــــكــــــمـل الــــــدراســــــات
االجتـماعية والنـفسية من خالل
ـتعددة ضـطربة ا الـسلوكـيات ا
الـتي سببـتها االحـزاب احلاكمة
ومــــرجـــعـــيــــاتـــهــــا الـــديــــنـــيـــة
ــريـضه نـفــسـيـا والـسـيــاسـيه ا
وطرحها بطرق منهجية لدراسة
سلـوكيـات االنسـان النـاجتة عن
مــعــانــات اجملــتــمع من احــبــاط
وانـعـدام الـثـقه وفـقـدان الـعـداله

والعيش االمن والكر . 
wŽUL²łô« pJH² «

فــانــعـكــست عــلى بـروز ظــاهـرة
الـتـفكك االجـتـمـاعي والعـقـائدي
الـذي يـتـبـنـاه اإلنـسـان بـسـلوكه
ختلف خصائصه الوجودية و
ـنـهـجـيـة تـبـ ان هـناك وهـذه ا
خلال في التـماسك وفي ظواهره
على تـنوعـها وتشـتتـها ويـنتظم
في بنية دينـاميكية هي وضعية
ـــــقــــهــــور احملــــبط اإلنــــســــان ا
صدوم فاقد االمن واالمان وما ا
يؤدي به الى االنـحراف وحسب
اجملـــاالت الـــتي حتـــدث فـــيـــهـــا
سـواء كـانت اجـتمـاعـيـة نفـسـية
او بــيــئــيــة وغــيــرهــا..وهــذا مـا
تــؤكــده الــعــديــد من الــدراسـات
واكــــثــــر مــــا يــــؤثــــر الـــتــــفــــكك
االجتـماعي تاثيـرا سلبيـا عميقا
عـلى االطفـال فـيهـيـئهم الرتـكاب
اجلرائم ويـزيد احـتمـال قيـامهم
بـــســلــوكـــيــات اخــرى مـــعــاديــة
لـلــمــجـتــمع .. ووفــقــا لـتــقــاريـر
مــنــظـــمــة الــعــمـل الــدولــيــة عن
احلالـة الـعـراقـيـة نتـيـجـة فـساد
الــســـلــطــات الــعـــراقــيــة وســوء
االدارة فــقـــد تــدهــور مـــســتــوى
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البـصـر ة الفـيحـاء تنـتفض مـنذ
أيـــــام بــــعـــــد أن ضـــــاقت ذرعًــــا
بــإهـمـال حـكــومي في اخلـدمـات
اآلدمـــيـــة: حـــيث ال مـــاء صـــالح
يدخل مـعدة الفقـراء وال كهرباء
وطنية تقي أهـلَها من لفحة قيظ
الصـيف الـقـاتل وال أمن يـحمي
ـتقـ الـله من فـقراء وبـسـطاء ا
الـــــــشـــــــعـب اخلـــــــاضع إلرادات
ميـليشـيات األحزاب الـدينية في
ــــســــؤولـــ غــــالــــبـــيــــتــــهـــا وا
ـتاجـرين بـحـقوق احلـكـوميـ ا
أبناء هذه احملـافظة التي تسبح
عــلى بــحـور من الــذهب األسـود
وأهـلـوهـا مـحــرومـون من نـعـيم
عوائدها. البصرة تنتفض ومن
حقـها أن تنتفـض وتثور وتقطع
الطـرق من دون مظاهر عـسكرية
مستنكرة أو   إضرار باخلدمات
نشـآت ودوائر الدولة العـامة وا
التي هي ملك لهم ولكلّ الشعب.
ــــكـــوار الــــلـــذان فـــالــــفـــالــــة وا
اســـتـــخـــدمـــهـــمـــا الـــشـــعب في
انــتــفــاضـة  1920أيــام شــعالن
أبــــو اجلــــون كـــــفــــيالن بــــأداء
مـهـمـتـهـمـا في طـرد األغراب عن
حـكم البالد. فهـؤالء ال يختـلفون
في أطـمـاعهم عن حـكم اإلنـكـلـيز
أيام زمـان. ولنـتـذكر أن الـتاريخ

يعيد نفسه.
 البـصرة تـنتـفض في شهـر أغر
ــوسم الــثـورات ســاخن عُــرف 
واالنتفاضات واالنقالبات ليس
في الـعـراق فـحـسب بل في عدة
مــنـاطق من الــعـالم. لــكن مـوسم
هــذا الــعــصــر له عــطــر آخـر ألن
حـيثيـات االنتفـاضة القـائمة قد
جتـــاوزت في صـــبـــرهـــا حـــدود
الـطاقـة الـتي أذعـنت لـهـا قدراتُ
العـراقـي من شـمـال البالد إلى

جنوبها. 
ـــشــــاكل في عــــمـــوم الـــبالد فـــا
تـتــفـاقم والــعالئق بــ اإلخـوة
األعــداء من األحــزاب احلــاكــمــة
تــتــعـقــد والـتــوتـرات بــ شـبه
الــدولــة والـشــعب تــتــسع وسط
ــيــلــيــشــيـات ارتــفــاع ســلــطــة ا
والـعـشـائـر الــتي صـارت سـيـدة
ـوقف والـقــرار فـيـمـا احلــكم وا

ســلــطــة شـبه الــدولــة تــتـراجع
ــــظــــاهــــر غــــيــــر أمــــام هــــذه ا

احلضارية. 
بـتــنـا الــيـوم نــخــضع لـلــفـصل
الـعــشــائــري أكــثــر من ســيـادة
الـقانـون الغـائب في الكـثير من
مـفـاصـله. فـهـذا األخـيـر بـحكم
الـــواقـع خـــاضـع لـــتــــأثـــيـــرات
األحــزاب احلــاكــمــة شــئــنـا أم

أبينا. 
 البـصرة تنـتفض وقد تتـبعها
مـحـافـظات أخـرى بل نـأمل أن
ينـتـفض كلّ العـراق من شـماله
إلى جــنــوبـه كي يــقــول كــلــمــة
الـقرار احلق: آن األوان لـتنـفيذ
مــفـــهـــوم "الـــشــلـع قــلـع" بــحق
الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة بـرمـتـها
التي نعتقد أنها تلفظ أنفاسها
األخـيــرة بل صـار َمـن يـعــتـقـد
بـقـراءة سـورة الـفاحتـة عـلـيـها
بــــرمـــتـــهـــا في ضـــوء الـــواقع

تردي.  ا
wÝUOÝ œU

فــبـعـد خــمـسـة عـشــر عـامًـا من
الــفــســاد الــســيــاسي واإلداري
واجملـتـمـعي الــذي احـتـجـزتـنـا
فيه األحـزابُ احلـاكمـة وزعـماءُ
البالد ومـجمـلُهم من مزدوجي
اجلـنـسـيـة الـذين أثـبـتت األيـام
تــنــكُّــرَهم أليـــة ســمــة وطــنــيــة
وبــعــدَهـم عن هــمـــوم الــشــعب
واهـتمـامَـهم بـتكـديس أمـوالهم
من مـال الـشــعب ومن الـسـحت
احلـرام يكـون األجدر بـالشعب
البـائس أن يـواصل انتـفـاضته
من كبـيره إلى صـغيـره ليـقول:
كـفى للـظلم! كـفى للـضحك على
الـذقـون! كفـى لـلـمـخاتـلـة! كـفى
لــســرقــة أمــوال الـشــعب! كــفى
ظلوم! للمجامـلة على حساب ا
كـفى لــلـمــتـاجـرة بــاسم الـدين!
فـباسم هـذا الدين وبـاسم هذه
الـطــائـفــة أو تـلك وبــاسم هـذا
ـــرجع اإلمــــام وبـــاسم هــــذا ا
وبــاسـم تــلك الــعــمــامــة مـارسَ
الـــــــلـــــــصــــــوص والـــــــســــــراق
والــــعـــــصــــابـــــات أفــــعـــــالــــهم
الــلـصــوصـيــة وسـرقــوا فـرحـة
األطـفـال وكـدّروا سـعـادة اآلباء

ودمّروا مـدنـية الـبالد وجـرحوا
نـسـيجـهـا اجملـتـمـعي. وبـسـبب
ــــــتـــــرديـــــة هـــــذه األوضـــــاع ا
تــــــصـــــدعـت الـــــعـالقـــــات بـــــ
ـتـكـافـلـة وكـثـرت اجملـتـمـعــات ا
ـشـاكـل بـ األسـر والـعـائالت ا
وزادت الزيـجات غـير الـشرعـية
وانــتـــشــرت فـي الــبالد مـــراكــز
ـــقـــنّع الــتـــزويـــر والـــتـــرفـــيه ا
وسـادت الـقـوانــ الـعـشـائـريـة
عـلى ســلـطـة الـدولــة والـقـانـون
دعومة يلـيشيات ا وأصبحت ا
من أحـزاب مسلـحة متـنفذة هي
الــتـي حتــكم وتـــقــرر وتـــفــرض
الرأي. إنـتـفـاضة الـبـصرة وإن
جـاءت متـأخـرة إالّ أنـهـا حتمل
بـصـيص أمل قـد يـقـود لـلـضـوء
ـظلم الـباهـر في نـهايـة النـفق ا
الـذي عـاشه الــعـراقــيـون لـيس
مـــــنــــذ الـــــســـــقـــــوط في 2003
فحـسب بل قـبل ذلك بـسـنوات.
ـسـتـقـبل قـريب يـحـمل فـاألمل 
تــبـــاشـــيــر اخلـــيــر واالنـــفــراج
والـعـودة إلى الـسكـة الـوطـنـية
قـد يبدو قـادمًا مع تصـاعد حدة
االنـتــفـاضــة واتـســاع رقـعــتـهـا
لتشمل محافظات أخرى مرورًا
بــبـــغـــداد كي تُـــســـقط أصـــنــامَ
نـطقـة اخلضراء بـال استـثناء ا
بـأيـدي عـراقــيـة خـالـصـة وروح
وطـنـيـة عـارمـة وغـايـة تـنـمـويـة
صــحـيـحـة تـعـيــد لـلـبالد ألـقَـهـا
ـدن الـعراق ولـبغـداد رونـقـها و
كافة عـزتَها واستحـقاقها ليس
كـمــا أسـقط األمــريـكــان الـصـنمَ
لــــغــــايـــات تــــدمــــيــــر الــــعـــراق
واالسـتـخـفـاف بـشـعـبه وإبـقائه
ـــــــــشــــــــاكـل واألزمــــــــات رهـن ا
والـتعقـيدات في مفـاصل حياته
الـيـومـيـة إلى أمـد غـيـر مـسمّى.
إنتـفاضـة البصـرة هي الـبداية
وال ينبـغي أن تتوقف أو تترهل
أو تــتـــراجع حــتى حتـــقــيق كل
مطـالب أهلـها من مـاء وكهـرباء
وأعــمــال واســتــقـرار وطــرد كلّ
مظهر مسلّح لـتعود قبلةَ العالم
ولــيس اخلـــلــيج فـــحــسب. لــذا
لـيس عـلى الـبــصـريـ الـقـبـول
بــــأربـــاع أو أنـــصـــاف حـــلـــول.

فـحـيــاتُـهم هي عـلـى كف عـفـريت
ـزيـد من مـنـذ أجـيـال وال مــجـال 

الصبر وطول األناة واالنتظار.
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 فهـذه قـد فاقت احلـدود ولم يـعد
لــهــا مـكــان في قــامــوس األحـرار
الــذي ارتـضـوا لـسـنـوات عـجـاف
أن يـــــــبــــــقــــــوا رهـن اخلــــــنــــــوع
واخلضـوع والتـبعـية لـهذا الـبلد
ـرجع وهـذا احلـزب وهذا وهـذا ا
عـمَّم. الـبصـريون الـسيّـد وهـذا ا
هم السيّـاب الذي تغنى بنـخيلها
الـــــبــــــاسق فـي يـــــوم من األيـــــام
وأصـبح رمـزًا لـلـحـريـة والنـفـتاح
أهــــلـــهـــا ولــــكـــرمـــهـم وطـــربـــهم
وأغنـياتهم وأهـازيجهم الشـعبية
اجلميـلة.  إنـتفـاضة الـبصرة في
حـالــة اسـتـمــراهـا حــتى حتـقـيق
ـطـالب الـوطــنـيـة واحملـلـيـة من ا
دون تـــنــازالت بــدايــة لــتــغــيــيــر
شهد الـسياسي وإلسقاط رموز ا
الــفـســاد وإبـعــاد الـلــصـوص من
احلــكـم ووضع حــدّ لـــلــتـــبــعـــيــة

للجيران. 
إنــهـا شــجـاعــة االحـتـجــاج الـتي
عُـرف بــهـا الـشـعب مــنـذ تـشـكـيل
الــدولــة الــعـراقــيــة كـلّــمــا نــكـثت
احلكـومات وزعـماؤُهـا بوعـودها
لــتــحــقــيق الـرفــاهــة والــســعـادة
والـتـنمـيـة واإلجنـازات اخليـالـية
واإلصالح التي أضحت جـميعُها
ــؤتــمـرات الــصــحـفــيـة أســيـرة ا
الــدعــائــيـة وال شيء مــنــهــا عـلى

أرض الواقع.
 فــالـــقــطــاع اخلـــاص الــذي كــان
يـنـبــغي أن يـشـكّـل عـصب الـبالد
االقــتـصـادي مــازال يـتـرنح حتت
ـــتـــنـــامـــيــة وطــأة الـــضـــرائـب ا
والــــقــــوانــــ اجلـــــائــــرة غــــيــــر
نـضـبطـة في معـظمـها ألسـباب ا
كـثــيــرة. أمـا اخلــدمــات الـعــامـة
فــــحــــدّث وال حـــــرج عالوة عــــلى
انـدثار ما كـان قائمًا مـن مقومات
الـدولة وعدم إضـافة أيـة مشاريع
اسـتـراتـيـجـيـة مـهـمـة في الـطـرق
ــــيـــاه واألجـــواء واجلــــســـور وا
رور والتجارة والصناعة وما وا
إلى ذلـك وهي عـــديـــدة تـــشـــكـــو
ـــــعــــــاجلــــــة وغــــــيـــــاب اإلدارة ا
ـهـنـيـة. ـتـابـعـة ا الـصـحـيـحـة وا
إنـتفاضـة البـصرة إذن ال تراجع
دن فـيهـا ولـتقـتـفي غيـرُهـا من ا
مـا قـامت به من شـجـاعة من دون
ــمـــتــلــكـــات الــعــامــة إضـــرار بــا
واخلاصة بالـشعب. فاستمرارُها
يــعـــنـي إحـــيـــاءُ وطـــنـــيـــةِ ثــورة
الـــعــشــرين وانــتــفــاضــة ســمّــيل
وثــورة الــشـــواف واالنــتــفــاضــة
الشعبانية حتى حتقيق األهداف
في رسم ســيـاسـة جـديـدة لـلـبالد
شـهد الـفاسد بعيـدًا عن زعمـاء ا
الـقائم مـنذ  .2003وكـان الله في
نصرة شعب الـفيحاء ومّن يحذو

حذوَهم!
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