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بيروت

وتــــبــــدّد الــــوطن  ومــــثـل هـــذا
الـشعور نـاجم عن جشع الطـبقة
الـسياسـية احلـاكمة وهي طـبقة
غــريــبــة عــنــهم بــعــد أن أخـذت
أحــاسـيــسـهـا تــتـبــلّـد بــالـتـدرّج
وضـمــيـرهـا يـصــاب بـاخلـمـول
حتى إزاء الدماء الـساخنة التي
ســالت لـدرجــة أنـهــا انـفــصـلت
كـــلــــيـــاً عن آمـــال وطـــمـــوحـــات
احملروم واجليـاع والعاطل

وزاد عـليـها في الـعراق مـا تركه
االحـتـالل من نـظـام مـحـاصـصـة
طــــائــــفي وإثــــني نــــاهــــيك عن
ؤثـر بصورة النـفوذ اإلقـليمـي ا
مــبـاشــرة. أمـا في لــبـنــان فـكـان
عـلى الـدوام يـخـضع حلـسـابـات
الـقوى اإلقلـيمـية والدولـية التي
تـرسم له خـريطـة طـريـقه بـالدم
تــارة وبـالـقــسـمـة الــضـيـزى في
أحــيـــان كــثــيـــرة وال زال يــدفع
الــثـمن مـن دمه وحلـمه وهــجـرة

شبابه وشاباته.

بــــــفـــــعل إشــــــارة خـــــارجـــــيـــــة
وت كونترول كما يذهب وبالر
الـــبــعض أم طـــفح بــهـــا الــكــيل
ففـاضت مشـاعرهـا حرصـاً على

الوطن والكرامة واحلقوق? 
وعــــلى الـــــرغم مـن مــــحــــاوالت
االنــــدســــاس أو االخــــتــــراق أو
االســتــغالل والــتــوظـيـف وهـو
أمــر ال تــخــلــو مــنه أيــة حــركــة
احـتـجـاجـيـة واسعـة فـمـا بـالك
ـــا أن الـــوطن كــان اليـــ إلّ بـــا
ظلّة التي تفيأ في ظلّها هؤالء ا
الـشـابـات والـشبـان بـاسـتـعادة
الـوطنـيـة العـراقيـة والـلبـنانـية
تــلك الـــتي تــتّــسم بـــالــعــفــويــة
والـــبـــســاطـــة والـــبـــعـــيـــدة عن
األيـديـولـوجـيـا لـتـكـون قـاسـمـاً
مـشـتـركـاً أعـظـم  لـهـذه اجلـموع
الــتي واصــلت الــلــيل بـالــنــهـار

دون كلل أو ملل.
ــة ســبـب آخــر هــو شــعــور وثــمّ
الـشـابـات والـشـبـان بـاالغـتـراب

ما يـحـصل في الـعراق ولـبـنان
هـو سـابـقـة جــديـدة حـيث تـعجّ
ـــتـــظــــاهـــرين الــــســـاحـــات بــــا
الـسلمـي الـعزّل إلّا من "سالح"
الـــعَـــلَمْ الـــوطــــني والـــتـــواصل
االجـــــتــــمـــــاعي والـــــضــــمـــــيــــر
اإلنـــســانـي ولم يـــكن بـــيـــنـــهم
وجـهـاً مـعـروفاً إلّـا اسـتـثـناءً أو
مـــجــامــلــة أو اللـــتــقــاط صــورة
"تــــذكــــاريــــة" وهــــكــــذا انـــزوى
وتـــوارى عن األنــظــار بل غــاب
واخــتـفى كــلـيــاً الـقـسـم األكـبـر
واألعـظم من الــسـيـاســيـ إمّـا
ـا صـنـعـوه لـهـذا اجليل خـجالً 
أو خـــوفـــاً وخــــشـــيـــة من ردود

الفعل.
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ــكن أن يــجــتـمـع هـؤالء كــيف 
الذين لم يجتمعوا سابقاً إلّا ما
نـــدر ? ومــا الـــذي وحّــد  هــؤالء
ـتراص في الـساحات الـبشر ا
اليـ ـكــتّـظـة? فـهل حتـرّكت ا ا
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إن الـذين خرجـوا لالحتـجاج هم
خــارج نـــطــاق اآليـــديــولـــوجــيــا
وخـارج نطـاق السـياسـة وخارج
نطاق األحـزاب لذلك صبّوا جام
غـضـبهم عـلى الـسـياسـيـ  كلّن
يـعـني كلّـن (بالـلـبـنـانـيـة) وكـلهم
حـراميـة (بـالـعراقـيـة) حتى وإن
كان في األمـر شيء من الـتـعـميم
واإلجحـاف لـكن لـلجـيل اجلـديد
لـغة أخـرى ورؤيـة مـختـلـفة ألنه
جيل ولـد من رحم اليأس والـفقر
واحلروب والـطائفيـة والنزاعات
األهــلــيـــة جــيل لـم تــعــد تـــهــمّه
الــشـعــارات الــبــرّاقــة إنه يــريـد
وطناً يؤمّن له حـقوقه اإلنسانية
وكرامـته الوطـنيـة والشـخصـية
ــمــا بـتــوفــيـر حــدٍّ أدنى من الســيّ
الــعـدالــة االجـتــمـاعــيـة وتــكـافـؤ

الفرص فذلك طموحه.
سئم اجليل اجلديد االصطفافات
ـذهبية الطـائفية واالنـقسامات ا
واإلثـنـيـة والـتـوجّـهـات الـديـنـيـة
واأليــديـولـوجـيـة ووجـد هـويـته
واطنة احلقيقيـة في الوطنية وا
ـشـترك اإلنـساني عـلى الرغم وا
مـن أن الــــســــيـــــاســــيــــ أرادوا
"حبسه" في أطر ضـيّقة فلم يكن
هـذا اجليل مـسيـحـياً أو مـسلـماً
وال شـيعـياً أو سـنيـاً أو غير ذلك
من الـتسـميـات فمن أقـصى مدن
الــشـمـال الــلـبـنـانــيـة (طـرابـلس)
وإلى أقـــــصى مـــــدن اجلـــــنــــوب
(صـور) كـان هـنـاك صـوت واحـد

على لسان اجلميع " كلّنا للوطن
" ومن (بــغــداد) إلى (الــبــصـرة)
ومـحافـظـات الـوسط واجلـنوب
ـناطق وبالـتـعـاطف من سكـان ا
الـغـربيـة والـشمـالـيـة فضالً عن
أن نحو  3مالي نازح ما زالوا
خارج سكنـاهم الذين لم يشفوا
بـــعــــد من داعش ومــــا ارتـــكـــبه
بــحــقــهـم كــان الــصــوت واحـداً
"مـــوطــــني ..مـــوطــــني" وحـــتى
ــــواطن الــــكــــردي في إقــــلــــيم ا
كردسـتان فإن همـومه ال تختلف
ــواطن الــعـربي في عن هــمـوم ا
الـعراق بـاسـتثـنـاء طـموحه في
كــيـــانــيــة خـــاصــة به.أدرك هــذا
اجلــيل أن دسـتــوراً يــقــوم عـلى
احملاصـصة الـدينـية والـطائـفية
ويـــعــتـــمـــد عـــلى الـــزبـــائـــنـــيــة
الـســيـاســيــة وتـقــاسم الـغــنـائم
لـــيس بـــإمـــكـــانه أن يـــحـــقق له
ة فلم يبق احليـاة احلرّة الكـر
أمـامه سوى االنـتـفاض لـتـغيـير
قــواعــد الــلــعــبــة  لــذلك جــاءت
مــطــالــبــاتـه عــابــرة لــلــطــوائف
والـــفـــئــويـــات وداعــيـــة لــنـــبــذ
وحتر الطائـفية بوضع قواعد
جـديـدة لـدولـة جـديـدة أسـاسـهـا
ــــواطن وتــــلــــبــــيـــة إحــــتــــرام ا
احـــتــيـــاجــاته األســـاســيــة دون
تـمـيـيـز. فــهل يـتم اإلصـغـاء إلى
حلـظــة احلــقـيــقــة الـلــبــنـانــيـة-

العراقية ?

{ باحث ومفكر عربي

وكـــــشـــــفت األزمـــــة الــــراهـــــنــــة
(اكـتـوبــر/تـشـرين األول 2019)
ـتنـفّذة أن الـطـبقـة السـيـاسيـة ا
بــغض الــنــظـــر عن خالفــاتــهــا
اتّحـدت فـيمـا بيـنهـا وتضـامنت
مع بـعـضـهـا الـبـعض  لـلـحـفـاظ
عــــلى مــــا هــــو قــــائـم وتــــأمـــ
مــــصـــاحلـــهـــا بــــرغم تـــعـــارض
ـا فيه إفالت اجلـناة أهـدافـها 
ــســاءلـة عن من الــعـقــاب ومن ا
ـــــــالي واإلداري الـــــــفـــــــســــــاد ا
والصـفـقـات والسـمـسرات دون
ـصالح الوطـنية أي إحـساس با
الـعــلـيـا أو حـتى كــلـمـة اعـتـذار

عمّا حصل.
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لم يــشـهــد الـبــلـدان مـجــاعـة في
عـاصر لكن اجلوع تاريـخهما ا
ــــــرة عضّ اجلــــــمــــــيع ّ هــــــذه ا
وخصـوصاً فـئـة الشـباب األكـثر
حــــيــــويــــة واألشــــدّ تــــطــــلّــــعــــاً
لــلـمــســتـقــبل فــوجــدوا فـيه ذالً
سـعوا لوقـفه وهم يعـرفون كيف
مألت مـصارف بـلدان عـديدة من
ودائع سـياسـيي بلـدانهم حيث
تـتـقـاسم الــوظـائف الـعـلـيـا فـيه
بــيـوتــاً بــعـيــنـهــا ســواء بـاسم
الـدين أو الـطـائـفـة أو بـغـيـرهـا
ــصــائـر فــأصــبــحت تــتــحــكّـم 
هـذين البلـدين وتهيـمن عليـهما
في ح تظلّ الغالـبية الساحقة
من الـشــابـات والـشـبــان تـعـاني
من الــبــطــالــة وشــظف الــعــيش

وفقدان األمل.
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كـنت أتـرقب مثل اجلـمـيع مـوعـد الـتظـاهـرات حـتى جـاء الـيوم
تظـاهرين في يوم وحانت سـاعة االنطالق من جـانب الشبـاب ا
الـثالثـاء األول من اكتـوبـر/ تشـرين االول في ساحـة الـتحـرير
بـبـغـداد وساحـات الـتـظـاهـر في عـدد من احملافـظـات الـعـراقـية
األخـرى كالـنـجف وكـربالء والـناصـريـة والـديـوانيـة والـعـمارة.
شباب ال يحملون سوى همومهم التي أرهقتهم سنوات بسبب
الـسـيـاسة الـتي قـتـلت أحالمـهم لـتسـتـقـبـلهـم األجهـزة األمـنـية
ــاء اجلــارف والــرصــاص احلي ــســيل لــلــدمــوع وا بــالــغــاز ا
صـفحة.  كانت ردة الفعل هذه صادمة طاردة بالسيارات ا وا
هتمـ بحقـوق اإلنسان وانـتهى اليوم األول لكل الـعراقيـ وا
ا للـتظـاهـرات بلـوحة مـأسـاوية. ولـيأتي الـيـوم الثـاني بأسـوأ 
سبقه دون أي موقف يذكر من جانب الـسلطات الثالث. تبعها
قطع شـبكة االنتـرنيت في عمـوم احملافظـات العراقيـة عدا إقليم
كـردستان. في الـيوم الثـالث توجـهتُ إلى ساحـة التحـرير التي
طـوقتـها األجـهزة األمـنيـة من مسـافة إلف مـتر مـربع بالـصبات
ـصــفـحـة. ومن واألسـالك الـشـائــكـة والـهــمـرات والـســيـارات ا
ساحـة الـنـصر أخـذنـا نسـيـر من شـارع إلى شـارع مبـتـعدين
عن االصطـدام بعـنـاصر األجـهزة األمـنـية إلى إن بـلـغنـا نقـطة
الـــوصــول في  تــقــاطـع الــبــاب الــشــرقي. مـــا أن خــرجــنــا من
ؤدي إلى البـاب الشـرقي حتى خرج رجل األمن من الشـارع ا
ـصـفحـة لـيأخـذ وضع االسـتـعداد وبـدا مـترنـحـاً وهو عربـته ا
يــقف بــيـنــمـا خــرج رجل أخــر من نــفس الـعــربــة يـحــمل بــيـده
مسدسا اسـود. وبدا إنهما يتـريثان كوننا نـساء وكان يرافقنا
ــكـان مــا زال يـفــوح بـرائــحـة احـد الــزمالء في الــعـمل. كــان ا
ـســيـلـة لـلـدمـوع والـدخـان ورائـحـة احلـرائق. فـبـدت الـغـازات ا
الـشوارع مـثل لوحـة دامية مـتشـحة بـاحلزن تـغص بكل أنواع
الــعـيـارات الــنـاريـة الــتي اسـتــخـدمـتــهـا الـقــوى األمـنـيــة لـصـد
ـتظـاهرين الـعزل. كان مـنظـرا قاتمـا جدا ويـنذر بخـطر كـبير. ا
كان. ترجل اثنان من توقفنا عند عربة بائع للشاي لنتفحص ا
عنـاصر األمن ليـقتربـوا من العربـة بينمـا كان هنـا وهناك عدد
البس البس مـدنـية تـبـدو رثـة أحيـانـا ومشـابـهة  من اإلفراد 
ـتظـاهرين كـان معـظمهم مـن األمن أالستـخباراتي الـذين يتم ا
ـعــلــومـات. لم نــنــتـبه إلى إن ــتــظـاهــرين جلــلب ا دســهم بـ ا
احدهم كـان يتبـعنا من ساحـة النصـر حتى عربـة بائع الشاي.
وكان هـنـاك ثالثـة شـباب مـدنـيـ يـسيـرون في اجتـاه الـشارع
ؤدي إلى الـباب الشـرقي وعلى مـسافة  100متـر منا. واذا ا
بـــرجل األمـن يـــبـــادر الـى إطالق رصـــاصــــة عـــلى األرض مع
صـرخـة : ارجع! جـعـلت الـشـبـاب يـعـودون إدراجـهم من حـيث
ـكـان في اجتـاه سـاحـة الطـيـران ونـحن نـسـير أتـوا. غادرنـا ا
ـتظـاهرين عـلى بقـايـا الرصـاص احلي الذي  إطالقـه على ا
ـلقاة على اء الـبالستيـكية والبـيبسي الـفارغة وا وعلى قـناني ا
مزقـة. وللحظة تظـاهرين ا األرض وعلى ماتـبقى من مالبس ا
شعرت بـخطوات قريبـة تسير خـلفنا. لم التـفت لكنني تداركت
األمـر بـاحلــديث في مـوضـوع خــاص مع زمـيـلــتي وزمـيـلي في
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 فـبدأ بـاإلسراع في خطـواته ليـكون إمـامنا ويـلتـفت اليـنا وهو
ـة هـاتــفـيـة بـدا واضـحــا انـهـا وهـمــيـة تـهـدف إلى يـجـري مــكـا
التـغطـيـة على الـتقـاطه  صـورا وفيـديوات لـوجـوهنـا من اإلمام
ـبثوث في وهي حيلـة معروفة يـستخدمـها اغلب رجال األمن ا
كان ثم عدنا عصر اليوم نفسه عند وقت التظاهرات. غادرنا ا
التظاهرة الذي لم يختلف عن الـيوم السابق كنا على طول
ـسـيل عـلى الـطـريق نـوزع الـكـمــامـات الـتي حتـمي من الـغـاز ا
نـدفع لـلـمطـالـبة ـتظـاهـرين حـتى نفـدت وشـاهـدت الشـبـاب ا ا
بحقوقه وهم ال يحمـلون شيئاً إال أرواحهم البـريئة بينما كانت
سـاحـة الـطــيـران تـخــتـنق بــالـغـازات ورائــحـة دخـان اإلطـارات
ــصــابــ بـالــرصــاص احلي وحــشــرجـات احملــروقـة وأنــ ا
اخملـتـنقـ بـالـغـاز. واخـتلـطت اصـوات الـرصـاص الـكثـيف مع
كان لـتنقل اجلرحى اصوات سيـارات اإلسعاف التي تـطوف ا
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لم يكن الوضع طبيعيا امامنا ونحن نشاهد شبابا عزال إال من
اصواتـهم وهي تصرخ: ( ليـش شمسوين حـتى هيج يتـعاملون
ويانـة? ) وأصوات أخرى تـشكو بـعض وسائل اإلعالم: ( ليش
وت هنا بالرصاص?). العراقية تكول ماكو تظاهرات واحنة د
استـمعت الى أحـاديث البعض مـنهم وحتـدثت معهم عن أهـمية
احملـافــظـة عـلـى الـتـظــاهـرات وســلـمـيــتـهــا وعـدم االجنـرار الى
الــعــنف وكــان الــبــعض يــقــول لي: (لــيش الــلـي ديــســووه مـو
عـنف?). كانـوا بـسـطـاء جدا وصـادقـ كـثيـرا في احـتـجـاجهم
وفي انفعاالتهم. وإثناء ذلك يسقط احد الشباب أمامي مختنقا
بـالـغـاز فــأقـوم بـإسـعــافه إنـا ومن حـولـي من الـشـبـاب بــيـنـمـا
تظاهرة حتى صوت الرصاص يـتصاعد مع ازدياد األعـداد ا
ـكان مـعـتمـا عنـد غـروب الشـمس واختـلط الـليل بـلون أصبح ا
ـزروع فـي الـشوارع الـدخـان. رغم كل ذلـك اخلـطـر واخلوف ا
اء والبيبسي ناطق القـريبة يساهمون في تـوفير ا كان أهالي ا
وبــعـض الــطـــعــام  بل حـــتى بـــعض رجـــال شــرطـــة الــنـــجــدة
ـــاء والــطـــعـــام اخلـــاص بــهم واالحتـــاديـــة كــانـــوا يـــقــدمـــون ا
ـكان ونـحن مـشـبـعـ بـالـغـاز ورائـحة لـلـمـتـظـاهـرين. غـادرنـا ا
الـبـارود. وعــدت انـا بـقــدم مـصـابــة بـااللـتــواء نـتـيــجـة الـركض
واحلركة السريعة. أنها ملحمة عراقية جديدة يقودها الشباب
ـسـار الصـحـيح فـي اجتاه وحتـتـاج لـلـدعم والـتـصـويب نـحـو ا
الـتغـيـيـر. وهؤالء الـشـبـاب يـستـحـقـون إن يصـغي اجلـمـيع لهم
بـاحــتـرام. أنــهـا ثــورة جـيل يــقـتــله الـفــقـر واحلـرمــان كل يـوم
فينتـفض دون خوف من العواقب التي قـد تواجهه ينتفض من
ة الغير. أنهـم يريدون حكومة اجل لقمة الـعيش واحلياة الكـر
بال فــسـاد وفـاســدين وجـيـشــا وشـرطـة مـنــزهـ من الـدخالء
ووالؤهمـا للـشـعب والوطن ال لـغـيرهـما ويـريـدون قانـونا يـكون
إلى جــانب اإلنــســان الـــبــســيط ويــحــمـي حــقــوقه اإلنــســانــيــة
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وذجـا حيـا للواقع هذا اجملـال ا
الـنـهـضـوي في الـعـالم. فـالـيـابان
تـلك الـدولة الـصغـيرة الـتي كانت
تــعــاني الــضــيـاع ابــان الــقــرنـ
الثامن والتاسع عشر استطاعت
بــفــعل تــمــســكــهــا بــتــقــالــيــدهــا
وروثـة وحـرصـها عـلى انـتـقاء ا
الــتـثـاقـف الـعـلــمي مع الـغـرب ان
تضع من حداثتها برهانا ساطعا
عـلى حسن الـتعـامل مع االخرين
تـشـحة وعـلى رجاحـة الـعـقلـيـة ا
بــاالرادة الـــقــويــة مـن اجل بــنــاء
بـــلـــدهـــا لـــيـــضـــاهي في شـــوطه
ـتقـدمة هذا في االخـير البـلدان ا
وقت كـانت (اليـابان) مـتخـلفة عن
ا مصر في هذه الثورة العلمية 
ال يــزيــد عن نــصف قــرن زمــنــيـا.
ولكـنك لن جتـد اليـوم كـبيـر عـناء
فـي الـــــفــــارق احلـــــضـــــاري بــــ
. اذن رسـم الــــبــــنـــاء الــــدولــــتــــ
والـتــخـطــيط الـعـلــمي لـلــشـعـوب
يحتاج منا الى تماثل مع جتارب

احلــــضـــاري ومــــعـــتــــقـــداتــــهـــا
واعــرافـهــا االصـيــلــة فـامــتـزجت
معها وانصهرت حتى غدت جزءا
ـعـرفـية ال يـتـجـزأ من مـدونتـهـا ا
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وهـكــذا اخـتــطت بــعض الـبــلـدان
ـــســار الــعــلــمـي الــصــحــيح في ا
بــدايــات الــتـفــكــيــر بــالــنــهـوض
واالرتــقــاء اذ حـرصت عــلى بــنـاء
االنسان بصورة حتفز فيه الوعي
واالدراك الــعـــقــلي اوال وفي ذات
الـــوقـت تـــنــــمي فـــيـه الـــوجـــدان
الــروحـي ثــانــيــا من اجل ارســاء
الـثقـة بـالنـفس لـكي تـكتـمل عـنده
مـرحلة الـبنـاء الشخـصي ويكون
ـعـلـومات مـهـيأ لـتـلـقي وحتـليل ا
الـــوافــدة فـــيــمـــكــنـه بــذلك وضع
االمــور في نــصــابــهــا الــصـحــيح
بـغــيـة اسـتـثـمـار الـوقت وتـخـطي
الــعـقـبـات الـتي تـعـتـرض مـرحـلـة
االصالح. وقد تكـون (اليابان) في

ية ناجحة تلتقي معنا اخرى عا
فـي االصــــــــــول والــــــــــقـــــــــدرات
ــــكن لــــنــــا والــــظــــروف حــــتـى 
اســـــتــــجالء هـــــذه الــــتـــــجــــارب
وتمحـيصها لالفـادة منها وطرح
كن االغـتـناء به. والـعراق مـا ال 
بــعـــد عــام  2003شـــهــد تـــغــيــرا
واضـحـا في وضــعه االقـتـصـادي
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 فــالـــبــلـــد الــذي كــان مـــحــاصــرا
انفـتحت حدوده عـلى مصراعـيها
ـــواطـن الـــذي كــــان يـــتــــمـــنى وا
امــــتالك دراجــــة واحـــدة اصــــبح
. وقد ـتـلك سـيـارة او سـيـارتـ
خلـفت مـا يعـبر عـنـها بـاحلواسم
شخصـيات جتاريـة ومقاول من
الصنف االول او الثاني. وارحتل
انـاس كـانوا في صـدارة اجملـتمع
الى مــؤخــرة الــقــوم وهـامــشــهم.
واصـبح هم االنـسان الـوحيـد هو
ــال كـــيـــفـــيـــة احلـــصــول عـــلـى ا
وبـشـتى الـوسـائل. هـذه الـصورة
ـــشــــوهــــة زرعت في االنــــســـان ا
الـعـراقي حب الشـهـوة والتـسلط
ـعتقدات وقتلت وجتاوز القيم وا
في االغـلـب االعم روح االنـسـانـية
فـاصـبـحت الـطـبـقـة الـفـقـيرة تـئن
ـضـاع فـريـسـة وتـشـكـو زمـنـهــا ا
وقعت ب فـكي وحوش كاسرة ال
ــــا تــــفــــعل وال تــــشــــعـــر تــــأبه 

بقسوتها جتاه الضعفاء. 
وبــعــد ان كــان الــنــظـام الــســابق
ـقـود لـيـسـيـره انى شـاء ـسك ا
قـود بـيد هـؤالء الذين ال اصـبح ا
هم لهم اال امتصاص دماء لفقراء
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. وقـد يـكـون من االنـكا سـاكـ وا
ـرء ان يـجـد من بـ هؤالء عـلى ا
من يـتــزيـأ بـزي الــدولـة ويــتـاجـر

باسمها. 
ارس وال ضير على االنسان ان 
حياته بأي طـريقة شاء ولكن من
دون ان تـــكـــون تـــلك الـــطـــريـــقـــة
مـخـالفـة لالنـظـمـة والـقـوان او
مـخــلـة بــاحلــيـاء او مــجـردة عن
االنـسـانـيـة او تؤدي الـى تـفكـيك
اجملـتــمع واالسـرة. فــهـذه حـقـوق
عــامـة ال تــمس شــخــصـا بــعــيـنه
ا يـسري ضـرهها عـلى عموم وا
اجملــتـــمع. وعـــلــيه يـــبــقى واجب
الـتنـظيم واالداء الـفعـال من مهام
الــدولـــة الــرئـــيــســـة في تـــوجــيه
بــوصـلـة االقـتـصــاد الـعـراقي امـا
نـــحــو نـــظـــام اشــتـــراكي تـــكــون
ـوجبـه الدولـة راعـيـة لـلـمواطن
فـي تـخــفـيف اعــبـاء احلـيــاة عـنه
وتـوفـير بـعض متـطلـبات الـعيش
له يحـيا حتت كنـفها ووصـايتها
ـا السـيــمـا وان هــذا الـنــظـام طــا
درج عليه العراقيون معاشهم في
عـقـود طويـلة مـن الزمن او نـظام
رأســمـالـي مـســتـحــدث في الـبالد
ــارس يــتــســـيــد فــيـه الــقــوي و
هيـمنته عـلى رقاب النـاس يعيش
فيه الـعراقي في سـباق مع الزمن
لـــيـس له اول وال اخــــر ونـــفــــقـــد
بسـبـبه كثـيـرا من خصـوصـياتـنا
الـتي اعـتـدنـا عـلـيـهـا وعـشـنـا في
ظــلـهــا مـتـفــاعـلــ نـتــبـادل آيـات
احلب والـــــــــود والــــــــسـالم حتت
شــمس الـــعــراق الــدافــئــة وفــوق
ـزج ـعـطـاء. وقـد يـكـون ا ارضه ا

ب الـنظريـات االقتصـادية سبيال
ي ـسـايرة نـظـام االقـتـصـاد الـعا
اال ان ذلك ال يــــنـــبـــغي ان يـــكـــون
مــدعـاة لــلـتــغــريب ورفض الـواقع
ـدروس والـغـرق واالرتـمـاء غـيـر ا
بـــالــديـــون واالفـــتــراضـــات غـــيــر
ـبررة التي جتـسد مبـدأ التبـعية ا
لـلــغـيــر لـتــصــادر بـذلك مــوقـفــنـا
ـعـنـوية ـسـتـقل وشخـصـيـتـنا ا ا

امامها. 
وصـفوة القـول ان نفي الـضبـابية
والـــعــودة بـــالــعـــراق الى الـــنــظم
االشـتـراكيـة ال تـعد اسـتـسالما بل
هي قراءة لواقع اجملـتمع العراقي
قـراءة صحـيـحـة وانـقاذ لـشـريـحة
تشـكـيل الـنصف مـنه. اذ الـتـمسك
بـاالعـراف الــسـيـاسـيــة وتـصـفـيـة
الـــزبـــد الــــذي طـــفح فـــوق مـــيـــاه
الــرافــدين الــنــقــيــة هـو االنــطالق
احلـقـيـقـي نـحـو بـنــاء مـؤسـسـات
حـــــكــــومــــيـــــة تــــعــــمـل بــــتــــوازن
وايـديـولوجـية حتـقق فـيهـا الذات
الــعــراقــيــة وجــودهــا بــعــيــدا عن
ـشروعة كـاسب غير ا الضـياع وا
وحــــســـبــــنـــا في ذلـك مـــا ورد عن
االمام عـلي عليه الـسالم في عهده
ـصر اذ ـالك االشـتر بـعد تـوليه 
يــقـول (وال تـنــقُضْ سـنــةً صـاحلـةً
عَــــمل بـــهــــا صُـــدُورُ هــــذهِ األمـــةِ
وأجـتـمـعتْ بـهـا األلـفـةُ وصـلـحتْ
عـلــيـهــا الـرعـيــةُ ال تُـحــدثنّ سـنّـةً
تــــضــــرّ بـــشـيءٍ من مــــاضي تــــلك
ـن سنُـها ِ فيـكـونَ االجرُ  الـسّـ
ـا نـقـضت مِـنـهـا) والـوِزرُ عـلــيكَ 
شــــرح نـــهج الـــبـالغـــة/ مـــحـــمـــد

عبده/89/3.   

ــكن الي مــخــتص في الــشـأن ال 
الـــســيـــاسي ان يـــفــصـل اجلــانب
االقـــــتـــــصـــــادي عن الـــــظـــــاهــــرة
السياسية باي شكل من االشكال
فهـمـا صـنوان مـتالزمـان في بـناء
اي دولــة من الـدول وان مــعــادلـة
تــنـاســبــهــمـا ال تــقــبل الــتــنـاسب
العكسي البتة في اطارها العلمي
الـبـحـثي الـدقـيق. وقـد عـبـر كـثـير
من االقــتـصـاديـ عن نــظـريـاتـهم
ضـمن فـضـاءات سـيـاسـيـة بارزة
اتسم مـعظمهـا بالنظـر والتطبيق
حـــــتـى تــــبـــــلــــورت الـى مــــدارس
واجتـاهـات اخــذت حـيـزا واسـعـا
ـــيـــة واضــحى فـي الــبـالد الــعـــا
تــأثــيــرهــا يـشــمل بــلــدانــاً اخـرى
نــــــامـــــــيــــــة لـالفــــــادة مـن هــــــذه
التـطبيقـات التي اثبـتت جناحها
وتـكــيـفت الـبــيـئـات االجـتــمـاعـيـة
ـعنى اخـر انها السـتقـبالـها او 
وجــدت فـيـهـا كـثــيـراً من عـنـاصـر
الــشـبـه والـتــوافق في مـوروثــهـا
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تمـاما عن افكارهم وطـموحاتهم
وصف جـــيــفـــري ارنت اســتــاذ
عـــلم الـــنــفس بـــجــامـــعــة كالرك
بـواليـة مـاساتـشـوسـتس شـباب
االلـــفـــيــــة بـــانـــهم اكــــثـــر ثـــقـــة
بــانــفـســهم وانـهم اكــثـر تــقـبال
للـتنـوع العـرقي والثـقافي وهم
الـــيـــوم لـــيــــســـوا اقل انـــانـــيـــة
فــحـسب بل ايــضــا جـيل غــايـة
بـالـكـرم ويـحـمـل وعـودا مـبـشرة
بعالم جديد قادر على النهوض.
 وبذلك فان جيل االلفية سيكون
الـقــوة الــدافـعــة في الــسـيــاسـة
واالدارة عــــلى مــــدار الـــعــــقـــود
الــــــثـالثــــــة الــــــقــــــادمـــــة   وان
تـــفـــضــيـالتــهـم ونــقـــاط الـــقــوة
والـضــعف لــديــهم تــشــكل حــقـا
استراتيجـية جديدة. لذلك يجب
اال يــكــون مـفــاجـئــا رغـبــة جـيل
االلــــفـــيــــة بـــتـــغــــيـــيــــر الـــواقع
االجتماعي والسياسات العامة.
 وهــذا يـــتــنــاسب مـع الــتــطــور
الـــتــكــنـــولــوجي مـن الــتــواصل
االجتـمـاعي والتـقـنيـات االخرى
تقدم بشكل شهد الرقمي ا في ا
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وهـذا الـتـطـور يسـيـر جـنـبا الى
جــنب مع مــطـالب جــديـدة وقـيم
جــديــدة ومــواقف جــديـدة  وفي
ــســتــقــبل الــسـريع"  كـتــابه " ا

احملـنط ان افـكـارهم واحـاديثـهم
قد شـاخت كوجـوهم واجسادهم
 وانهم لم ولن يـفهمـوا ما الذي
يجري في الشارع العراقي  ايها
الــــســـــادة الـــــنــــيـــــام انه جـــــيل
ـــيــلـــيــنـــيــالــز . جـــيل نـــهــايــة ا
الـتــســعـيــنــات وبــدايـة االلــفــيـة
ــــيالديــــة . انــــهم الــــثــــالــــثــــة ا
يــخـتـلـفــون عـنـكم كــثـيـرا. حـيث
تخلفة والرغبة رفضوا االفكار ا
باعادة الزمن الى الوراء. بل هم
ــــســــتــــقــــبل يــــنــــظــــرون الى ا
ويـريـدونـه بـاهـرا يـلــيق بـشـعب
الـــــــعــــــراق الـــــــواعي  ولـــــــذلك
ـكـنكم الـتواصل وال الـتوافق ال
معهم النكم في واد اخر مختلف

ـؤلف ديفـيـد بـورسـت يـصف ا
مقـاربة جيل األلـفية في التـغيير
االجــتــمــاعـي بــأنــهــا "مــثــالــيــة
براغمـاتيـة" مع رغبـة عمـيقة في
جعل الـعـالم مكـانًـا أفضل  إلى
جـــانب إدراك أن الـــقـــيـــام بــذلك
يـتطـلب بـناء مـؤسـسات جـديدة
أثـــنــــاء الـــعــــمل داخـل وخـــارج
ـؤسسـات ان هذا يـنطـبق على ا
نـــفس اجلـــيل الـــعـــراقي فـــهــو
يــطـمح كـذلك لــتـغـيــيـر اجملـتـمع
ـا يحقق طموحاته والسياسة 
الـرائـدة ولــذلك وجـدنــا شـبـابـا
ثائـرا مـدركـا لـقـيمه الـسـيـاسـية
واالجـتـماعـيـة اخملتـلـفـة عن قيم
االجـيـال الـسـابـقـة وبالـرغم من
ـوروثـات انه يــحـتـفظ بـذاكـرته 
ـوروث ـة اال انه يـتــبـنى ا قــد
الــــقـــيـــمي الـــذي يــــنـــســـجم مع
ـســتـقــبـلــيـة وهـذا تــطـلـعــاته ا
فـهوم القـيمي اجلديـد يختلف ا
ـوروثات احملرمـة السـابقة عن ا
لم يــشـهـدجـيل االلـفــيـة الـثـالـثـة
الـــعــراقـي حــروب اجلـــيل االول
والثاني السـابقة ولذلك فهو لم
يــتـعــاطف مع اطــروحـات رجـال
الــــديـن واالعالم فـي تــــقـــــســــيم
اجملــتــمع الــعـراقي الـى طـوائف
ومــكـــونــات ولـــكـــنه ركـــز عــلى
حرمانه من اخلـدمات االساسية
وانـعدام فرص الـتشغيـل والفقر
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وصل ا

ـــنـــتـــشــــر وشـــاهـــد الـــعـــنف ا
والــفــوضـى  وفــقــدان الــعــدالـة
االجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــفــــســــاد
ــســتـشــري وهــو يــرى الـدول ا
اخلـــلـــيــــجـــيـــة اجملـــاورة ودول
ـتـقدم فـشـعـر بـاحليف الـعـالم ا
والـغ وهـو يعـلم انه ليس اقل
ـا سـاعـد عـلى شـأنـا مـنـهـم و
تــعـمــيق الــفــروقـات اســتــخـدام
الــــهـــــاتف الــــنـــــقــــال ووســــائل
الــتـــواصل االجــتــمــاعي والــتي
مكـنته من االطالع عـلى اساليب
ـــتـــحـــضـــرة وطـــرق الـــعـــيش ا
والــرفـاهـيـة الــتي يـعـيـش فـيـهـا
ــتــقـدم. وهـم يـرون ان الــعــالم ا
الـــوضع فـي الــبالد يـــســـيــر من
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والــســيــاســيــون غــيــر مــبــالــ
بـاالنـتـفـاضــات والـثـورات الـتي
تواجه الـبالد بصورة مـستمرة.
وان الوضع قد وصل الى طريق
مسدود انتفض الشباب الواعي
هـذا بوجه سـاسة الـعراق الذين
خــذلــوه ولم يـفــهـمــوا مـطــالـبه
وطــــمـــوحــــاته وامــــعــــنـــوا في
االســتــغـالل والــســلـب ونــكــران
ا احلقـوق االساسية لـلشعب و
خــرج مــحـتــجــا عــلى الــتــعـامل
الالانـــــســــاني هــــذا واجــــهــــوه
بـالـرصـاص ونـيـران الـقـنـاصـة

والنـــــهـم غـــــيـــــر قـــــادرين عـــــلى
مـحـاورته او اقـنـاعه تـمـادوا في
ـفــرطـة امـام اســتـخـدام الــقـوة ا
مرأى ومسمع دول العالم اجمع
وقطـعوا االنـترنت واعـلنـوا منع
الـتــجـوال في ســابـقـة لم يــشـهـد
الــعـراق لــهــا مـثــيال  وق واصل
انــــتـــفــــاضـــتـه في يـــوم  25 من
الــشــهــر اجلــاري حــتى حتــقــيق
مطالـيبه العادلة في تـغيير نظام
احلـكم ومــحـاسـبــة الـلـصـوص.
رة او وان لم يـسـتطع في هـذه ا
في الـقـريـب الـعـاجل من حتـقـيق
كل طــمــوحــاته فــانه عــلى االقل
اســتـــطــاع ان يــنـــهي الــتـــفــرقــة
تخـلفة العـنصريـة والطائـفيـة ا
واسـتــطـاع تــوحـيـد الــشـعب في
وجه الـــتـــجـــهــــيل والـــتـــدخالت
االجـنــبــيـة وهــوالــذي سـيــحـرر
العـراق من كل الـنفـوذ االجـنبي
الــــذي ادخل الــــعــــراق في نــــفق
مــــظـــــلـم واعــــطـى درســــا لـــــكل
الـــســـيــاســـيــ  في الـــوطــنـــيــة

واالستقالل. 
وهـكـذا بدأت مـرحـلـة جـديدة من
مراحل االستقالل الناجز للعراق
 الف حتــيـــة لـــلــجـــيل اجلـــديــد.
اجلـــيل الـــنـــقي  الـــبـــهي وهـــو
يـــخـــرج الـــعـــراق من مـــتـــاهــات
التخـلف والتجهيل ويـعيد الينا

الوطن اخملتطف.

ان اولـــــئك الـــــذيـن يـــــصـــــفــــون
ــنـــتــفـــضـــ الــعـــراقـــيــ من ا
ؤامرة ندسـ او با الـشباب بـا
اليــعـلــمـون مــا الـذي يــجـري في
الـعراق فـكيف يـعرفـون ما الذي
يـجــري في الـعــالم. انـهـم كـهـول
مشبعون بافـكار رجعية مسبقة
يــــتـــــحـــــدثـــــون عن خـــــرافــــات
ويــعـتــقـدون انــهم قــادرون عـلى
ادارة الـبـلـد بـهــذه االفـكـار الـتي
عــــفـــا عــــنــــهـــا الــــزمن. وحــــتى
ــــان ــــومـــــيـــــاءات في الـــــبـــــر ا
هـووسـات بعـملـيات الـتجـميل ا
فـقود ليـحافـظن على شـبابـهن ا
ــــثــــلــــو لم يــــدركـن ومــــعــــهن 
ــتـــخــلف االحـــزاب من الـــرهط ا


