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بيروت

الـفلـسطـينـي واعـلنت الـدول التي
كــان يـــنـــوي زيــارتـــهـــا في جـــولــة
واسـعـة رفـضـها اسـتـقـبـالـه وهـكذا
الغيت زيارته للعراق وخسرت لقاء
صــحـفــيـا مع زعـيـم عـربي بـارز في

ذلك الزمن.
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واذكر لـلتـاريخ خطـاب بورقـيبة في
أريــــحـــــا الــــذي تـــــضــــمـن رايه في
التعـامل مع األزمات السـياسية في
الــــشـــــرق األوسط فــــــقــــد قــــال ان
ـــركــز يــقــتـــضي فــهْم» الــكــفــاح ا
الـــعــدو ومـــعـــرفــة إمـــكــانـــيــاتـــنــا
احلــقــيـقــيــة وتــقــديــر إمــكــانــيـات
كن اخلـصم وضبـطـها بـأكـثر مـا 
وضوعية والـتحري والتثبت من ا
حـتى ال نـرتمي فـي مغـامـرة أخرى
تـصـيبـنـا بنـكبـة ثـانيـة وتـعود بـنا
أشـواطاً بـعيـدة إلى الوراء. هـذا ما
يــــجب أن نـــفــــكـــر فــــيه ونــــقـــرا له

حسابه).
وقـال بورقـيبـة: (أمّـا ما هـو أصعب
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فـمـا هي تــلك الـتـصــريـحـات الـتي
اثـارت الـعـرب شـعـوبـا وحـكـومات
والــغت زيــارة رئــيس عــربي بــارز
قـاد الـشـعب الـتـونـسي في نـضاله

من اجل االستقالل.
كانت كـلمـات بورقـيبة
في خـطابه الـتـاريخي
في أريـــحــا في 3 اذار
وفـي مــؤتـــمــر  1965
صـــحــفي فـي بــيــروت
يـوم  11 اذار مــثــيـرة
رفضها الفـلسطينيون
واجلـمـاهـيـر الـعـربـيـة
وحتى احلكام في ذلك

الوقت.
عبر الـرئيس بورقـيبة
ــــــا يــــــؤمن بـه حلل
القـضيـة الفـلسـطيـنية
اي فــشـل الــســـيــاســة
الـعــربـيــة الـتي تــقـوم
عـلى مـبـدأ (الـكل أو ال
شيء) بـــرفـع شـــعـــار
(خـــذ وطـــالـب) وكــان
ـبــدأ مـرحـلي يــؤمن 
وفق سيـاسة (ال غالب
وال مــــغــــلـــوب) الــــتي

تـعـني عـنـده جتـاوز إطـار الـغـلـبة
واالرتــفــاع إلى نــطــاق الــتــسـاوي

بعدم غلبة أحدنا لآلخر.
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كان راي بـورقيبـة من كلمـت (خذ
وطالب)  (فهـو الذي خاض مـعركة
شـهـيـرة ضدّ راديـكـالـيّـة صالح بن
يــــوسف دفـــــاعــــاً عن اســـــتــــقاللٍ
يــــحـــــصل تـــــدريــــجـــــاً ويــــجـــــنّب
الــتـونــســيّــ اآلالم الـتي عــانــاهـا
اجلزائريّون من دون أن يقود إلى
تروبول االستعماري. قطيعة مع ا
وعــلى عــكس مــعــاصــريه الــعـرب
كـانت سـيـاسـة بورقـيـبـة تـأخذ في
االعـتبـار توازنـات القـوى والصـلة
بـــــ الـــــقـــــدرات والـــــشـــــعـــــارات

طروحة. ا
ثـــارت ثـــائـــرة الـــعـــرب وخـــاصـــة

وأهم فـــهـــو الـــصـــدق في الـــقــول
واإلخالص فـي الــــعـــــمل ودخــــول
الــبـيـوت من أبــوابـهـا. وإذا اتـضح
ـحق الـعدو أن قـوانا ال قِـبل لـها 
ورمــيه فـي الــبـــحــر فـــعــلـــيــنــا أالّ

نــتـجـاهل ذلك بل يــجب أن نـدخـله
في حـســابــنـا وأن نــسـتــخـدم مع
مـواصــلــتــنـا الــكــفــاح بـالــســواعـد
اإلستراتيجية وأن نستوحيها في
مواقفـنا حتى نـتقدم نـحو الهدف
مرحلـة بعد مرحـلة مستـعين في

ذلك باحليلة واجلهد. 
وإذا كــــــــان مـن حق الــــــــشــــــــخص
الـــعـــادي أن يـــتـــحــمـس لـــلـــهــدف
الـنهـائي ويتـخذ مـنه قمـراً يعـينه
عــلى الـســيـر إلى األمــام فـإن عـلى
ـعــركـة أن ــسـؤول عـن ا الـزعــيم ا
ــوصل إلى يــتــثــبت من الــطــريق ا
الـــهـــدف وأن يـــدخل في حـــســـابه
ـنـعـرجـات الــتي قـد يـضـطـر إلى ا
اتّـــبــاعـــهـــا الجــتـــيــاز الـــعـــراقــيل

والصعوبات. 
ـنـعـرج ال يـنـتـبه إلـيه في غـالب وا
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ينـطوي احلديث عن االسالم الـسياسي
عــلى بــعض احملــاذيــر اذا كــان حــرص
وضوع يقوم على توخي تابع لهذا ا ا
الدقـة و التـصويب الـتحـليـلي نظرا ألن
جـمـاعـات االسـالم الـسيـاسـي غـالـبـا ما
تضمر اهدافا وتـتعاطى بأهداف اخرى
تـــســوقــهــا حتت ضـــغط االســتــقــطــاب

الــــــنــــــفــــــعي
والــتــأســيس
كانة خاصة
بها اذا كانت
مـعـنـيـة بشق
طـــــريــــقــــهــــا
بــــــســــــرعــــــة

تــقــتــضــيــهــا مــتــغــيــرات االحــداث في
مــحـيــطــهـا الــعـام واذا كــان هــنـاك من
يـنــافـسـهـا في هــذا احملـيط بـالــنـسـخـة
نفـسها فإن تـوجههـا يأخذ  صـفة تنوع
الــــــعـــــــروض فـي اطــــــار مـــــــحــــــاوالت
االسـتــحـواذ عـلى مــسـاحـة مـعــيـنـة من
الـنـسـيج االجـتـمـاعي خـاصـة اذا كـانت
فـي خالفــات مع مـــكــونــات ســـيــاســيــة
شـهد اسالمـية تـزاحـمهـا علـى تصـدر ا
ثم ان اغــــلب االحـــزاب الــــســـيــــاســـيـــة
يحـكـمـها الـكـثـيـر من التـجـاذبـات ب

الـنـزعـة الرديـكـالـية والـنـزعة
الـــوســـطـــيـــة في مـــنـــاوبــات
يــقــتـضــيــهـا حـس الـتــهــديـد
واالمل في الـبـقـاء واالنـتـشار
امـا احمللـل الـذين ينـطلـقون
مـن رؤيــة انـــحـــيــازيـــة لـــهــذا
ا ـكن االعـتـداد  الـتـيار فال 
يــطــرحــونـه ألنــهم يــحــاولــون
بـشــتى انـواع الـتــغـطــيـة عـلى
كـونـات والـسعي عـيـوب تلـك ا
ـــســـاحــيق الى جتـــمــيـــلـــهــا 
ارضـائــيـة تـقــوم عـلى تــسـويق
مالمح مقبولـة  وبذلك تكون قد
حـــــــرصـت عـــــــلـى االنـــــــخــــــراط
ــســـؤولـــيـــة الـــدفـــاع عن تـــلك
كونات السـياسية حتت عنوان ا
بــات شــمــاعــة لـهــا (االسـالم هـو

احلل).
لــقــد ازدحــمت بــعض الــســاحـات
الــعـــربــيـــة وخــاصـــة الــســـاحــات
ـصـريـة والـتـونـسـية الـعـراقـيـة وا
ـغربيـة بهـذا النوع واجلزائـرية وا
من الــتـنــظــيـمــات الـســيـاســيـة ثم
ا جـاءت الـنـسـخـة االكثـر تـطـرفـا 
يـعـرف ب (الدولـة االسالمـيـة) التي

تعد وليدة لتنظيم القاعدة.
ان مــثل هـؤالء الــكــتـاب واحملــلــلـ
يــعـطــون ألنـفــسـهم حـق الـتــفـويض
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تابعة اللصيقة. القريبة ان لم تكن ا
ــيــ الــذيـن تــنــاولــوا هـذا من االكــاد
ــــــــــوضــــــــــوع بــــــــــحــــــــــصــــــــــافــــــــــة ا
علمية.الدكتورحميد حمد السعدون في
ـر لــسـلــطـةاالسالم مـؤلــفه (احلـصــاد ا
ـودجا ) الـعـراق ومـصـر ا الـسـيـاسي 
ـكـثـفـة اذ يالحظ عـلى الـكـتــاب مـادته ا
ضــمن عـنــاوين وعي الـتــاريخ  الـدولـة
وتـداعيات الـسلـطة الديـنيـة السيـاسية
اجلـيش ـغــا والـفــســاد  الــسـلــطــة ا
دنس  قـدس وا ا تـعمـد  والـتخـريب ا

. ( تشظية اجملتمع   
ـؤلـف لـكــتـابه مــسـتــعـيــنـا لـقــد مـهــد ا
بـرسـالــة االمـام عـلي بن ابي طـالب الى
عـامـله في مـصـر مـالك بن االشـتـر التي
هـي بـحق  الئـحـة سـيـاسـيـة  تـرقى الى
ـتــمـيـز مــسـتــوى الـنص الــدسـتــوري ا
لــتــطــبـــيــقــات حــكـم  يــضع عــلى رأس
اسبقيـاته حقوق الرعيـة وعدم التفريط
بــهـا حتت اي طـائل  (يــامـالك اعـلم ان
اما اخ لك في الدين  او الناس صنفان
نـــظـــيــر لك فـي اخلــلق فـــأحـــرص عــلى
الــــــــــعـــــــــدل
وال بينـهما 
تـــأخــذك في
احلق لـومـة

الئم)
 لـــــقـــــد وقع
الــــدكــــتــــور
السعـدون في احملظور العـلمي وتنصل
ي   بــقــوله (نــحن عن الــتــرفع االكـــاد
ـــقـــابل لـــســـنــــا في مـــوقع اخلــــنـــدق ا
لـالسالم ألن هـذا من الـكـبــائـر والـعـيـاذ
بـالله مـنهـا بل انا وماليـ معي تـربوا
وتــــــــخــــــــلــــــــقــــــــوا بــــــــاالسـالم وادابه
وشـرائـعه........ ان هــذا الـكـتــاب يـنـقـد
جتــارب ادعت الــوصل به) وكـأن هــنـاك
من يــحـاســبه عــلى ذلك مــتـنــاســيـا انه

يطرح وجهة نظر فحسب
على اي حال خلص الدكـتور السعدون
ثالثة تورطات معـرفية يحاول االسالم
 الـسـيـاسي تـمـريـرهـا  الـتـورط االول
فـي تــــــــوظـــــــيـف االسـالم لـالهـــــــداف
الدنيوية  من دون ان يأخذ باحلساب
الـروحي الـذي هو االسـاس  الـتورط
الثاني  استخدام االسالم السياسي
ـمـاحـكات الـتـقـلـيديـة  وسـيـلة لغـة ا
يداني للتعـامل السائد والعـتياش ا
ـعـنى مـضـاف اصيب عـلى ذلك  و
بــالـعــوار الـذي تـلــوثت به االحـزاب
الـعـلمـانـية في اغـلـبهـا  وتـوصيـفا
ؤلف (ان لهـذا التـشخـيص يقـول ا
جـربـتي الـعراق ومـصـر االسالمـية
فـي الــســلــطــة كــانـت تــتــهــرب من
اجنــاز وتــيــســيــر الــقــدرات الــتي
يحتاجها اجملتمع والناس بسبب
دني فهـمهمـا الضيق لـلمجـتمع ا
احلـديث ولنـرجسـيـتهـما الـعالـية
وفي ذلك هـروب متـعـمد ادى الى
ضعف مفاصل الدولـة وتفككها 
ــلــحــدين والــغــريب انـه حــتى ا
يــأخــذون من الــدين مــفــاهــيــمه
االخالقـــــيـــــة واالنـــــســـــانـــــيـــــة
ويـستـخدمـونـها دون ان يـشكل
ذلك خـروجـا عن الـسـيـاق الذي
يــؤمــنــون به  اال ان مــا حــصل
في جتــربــتي الــعــراق ومــصــر
يــفــيـد الــعــكس مــظـهــرين فـي ذلك عـدم

وبذلك فأن االفالس الذي شخصه يكمن
اصال في وسـائل الـوظـيـفـة السـيـاسـية
ؤلف( لالسف ان ستخـدمة اذ يقول ا ا
مـــدعي االسالم فـي جتـــربــتـي الـــعــراق
ومصـر الذين تصـدروا قيادة  الـدولت
ضربوا اسوأ االمثلة  في التجاوز على
الـقـواعد الـقـرأنيـة ونـواميس الـتـجارب
السـياسـية التي عـمت ارجاء كـثيرة من
ال عمورة السيمـا في التجاوز على ا ا
الي في معظم العام وانتـشار الفسـاد ا
مفاصل الـدولة في التـجربت وفي ذلك
اكــبـر االدلـة عــلى اخـتــفـاء  تــطـبــيـقـات

العدل)
ـسـاواة تــشـيـر مـادة الـكـتـاب وبـشـأن ا
الى االســاءة لــهــا في الــكم الــهــائل من
اي تـلك مــغـا  الـطــبـقــة الـســيـاسـيــة 
ـتـمـثـلـة بـرواتب الـرئـاسات الـفاجـعـة ا
ديرين والنواب والوزراء ووكالئهم  وا
الــــعـــامــــ واحملـــافــــظـــ ومــــجـــالس
احملافظات  والرتب العسكرية العالية.
ويــتــوقف الــســعـدون عــنــد مــوضــوعـة
االخاء  هـذا االفق االنـساني االسالمي
اخلالق الذي اليـجـوز التـفريط به حتت
اي طـائل  وألي سـبب كـان ألنه يـتـعلق
ــــضــــمــــون االسالمي الــــواضح ان بــــا
االنـــســان خــلــيــفـــة الــله عــلى االرض 
ـا يـحــفظ  الـكـرامـة وعـلـيه ان يــحـكم 
االنسانيـة  وكيف ان هات الـسلطت
ــــاني ــــضــــمــــون اال اســــاءتــــا  الى ا
والــــروحي بــــأزاحــــة مــــوازين االخــــاء
ـذهـبـية االنـسـاني من خـالل تـكـريس  ا
واطن غلقة والتجاوز على حقوق ا ا
سـلم  والـتورط في اجـتهادات غيـر ا
كن بأي حال من االحـوال اعتمادها ال
النـهــا حتـاول الــشـطب عــلى الــهـويـات
صري الى وجر اجملتـمع الـعراقي وا
ـشـروعـة ـغـالــبـة غـيــر ا مـفــازات من  ا
بـــأدعـــاء احلـــظـــوة لـــهـــذه الـــســـلـــطـــة
واستخدام تفـويض ادارة الدولة بعيدا
عن قـــيم الـــتـــضــامـن والـــتــشـــارك  بل
وبــعـيــدا عن االثـرة احلــسـنــة عـمــومـا
الــــــتـي هي صــــــمـــــام اخـالقي اسـالمي

مشرف اصال .
وثـقـة للـكـتاب  انه تـضمن اخلالصـة ا
مـقـاضـاة حتـلـيـلـيـة لالسالم الـسـياسي
في الـــبـــلـــدين الـــعـــراق ومـــصـــر  من
ـيـداني احملـتــوى الـتـاريـخي والـواقع ا
ــسـتـقـبل والـتـطـويح ونـزعـة احـتـكـار ا
بــالـواقــعـيـة  وفــرض اجـنــدة مـلــغـومـة
بـاســبــقــيـات االســتــحــواذ والـهــيــمــنـة
ـتــعـمـد لـلـمـفـهـوم االمـني والـتـخـريب ا

الوطني االحترافي .
كم تـــطــرق ـــدنس ـــقــدس وا وكـــذلك  ا
الــسـعــدون الى الــسـيــاسـة االمــريـكــيـة
واالسـالم الــــســـــيـــــاسـي من حـــــالـــــتي
الــتـــــــنــاغم  والــتــخــادم واحــتــمــالــيـة
التـــــــناقض ايـــــــضا  كما قدم عرضا
لرؤيه مـضافـــــــــة جاءت  حتت مـسمى
ـقـبـولـة) ـدنـيـة ا (الـقـيم االنـسـانــيـة وا
الـتي من شــــــــانـهـا ان (حتـفظ جلـميع
ـقدمة مـنها احلركـات السيـاسية وفي ا
ــدني احلــركـــات االسالمــيـــة حـــقــهـــا ا
والــســـيـــاسـي وهــذا مـــا وعـــاه بـــعض

تنورين في هذا التيار). ا
ختامـا  من االنصاف القـول ان الهموم
تـكاثرة لـلناس عن االسالم الـسياسي ا
ـعـرفـية ال بـد ان جتـد بـعض ضـالـتهـا ا

في هذا الكتاب .
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األحـــيــان مَـن تــســـيـــطــر عـــلـــيــهم
العواطف ألن العـاطفة تأبى إالّ أن

تسير في خط مستقيم.
 W³O —uÐ ŸËdA  h½

رحم الـله بورقـية كـانت خـطته رغم
رفضها فلسـطينا وعربيا
ـا لـكـنـهـا ارحم بـكـثـيـر 
الت الـــــيـه اوضـــــاعـــــنــــا
الــعــربـيــة بــعـد 55 عــامـا
ونــحن نــســـمع الــرئــيس
االمـريـكي دونـالـد تـرامب
بـــاعالن صـــفــقـــة الـــقــرن
الــــتـي وضــــعت حــــلــــوال
لـــلــــقـــضـــاء عـــلى احلـــلم
الــفـســلـطــيــني وتـشــريـد

الشعب الفلسطيني.
يـنـص مـشـروع بـورقـيـبـة
الذي قـدمه للفـلسطـيني
والــدول الـــعــربــيـــة عــلى
اســاس قــرار الـــتــقــســيم
الـــــصــــادر فـي تــــشـــــرين
الـثــاني نــوفــمــبـر 1947
لـتـسـويـة الـنـزاع الـعربي

اإلسرائيلي.
أوال: تـعـيـد إسرائـيل إلى
ساحة التي العرب ثلث ا
احـتـلـتـهـا مـنـذ إنـشـائـهـا
لـــتـــقـــوم عـــلـــيـــهـــا دولـــة عـــربـــيــة

فلسطينية.
 ثـــــانـــــيـــــا: يــــــعـــــود الالجـــــئـــــون
الـــفـــلــســـطـــيــنـــيـــون إلى دولـــتــهم

اجلديدة.
ــصـاحلـة بـ الـعـرب ثـالـثـا: تـتم ا
وإسـرائـيل لــتـنـتــهي حـالـة احلـرب
بـيـنـهـما. بـعـد عـامـ  مـن مـشروع
بـــورقــيـــبــة قـــامت حـــرب حــزيــران
 الـتي كــانت نــكـســة لـلــعـرب1967
وظــهـرت بـعـد ذلك عـدة مـشـروعـات
عـربـيــة حلل قـيـل انه عـادل لـكــنـهـا
كلهـا فشلت رغم الـتنازالت الـعربية

امام التاييد االمريكي السرائيل.
كان مـشروع بورقيـبة للـفسطـيني
(خــــذ وطــــالب) في حــــ يــــقـــضي
مـشــروع تـرامـب صـفــقـة الــقـرن (ال

تاخذ وال تطالب)!!.

ومـزاولة سـلـطة الـتبـشـير بـها  كـما ان
بــعض هــذا االنــخــراط جــاء مـن بــيــئـة
يــــســــاريــــة فـي جلــــوء غــــيــــبي بــــعــــد
االحــبــاطــات الـــتي تــعـــرض لــهــا هــذا
الــيــســار حتت وطــأة انــهــيــار االحتـاد
الــســوفــيــيــتي و الــتـوحـش (اجلـمــيل)
لــلـرأسـمـالــيـة االحـتــكـاريـة بــأخـطـبـوط

ة التي بسطت سيطرتها بقفازات العو
نـاعمـة لكـنـها ذات خـشونـة وصلت الى
حـــد غــرف الــنـــوم حــيث يـــعــالج االرق
باإلدمان على شاشات الهواتف الذكية.
هـكذا وعـلى حـد متـابـعاتي لم اجـد ب
احملــــلـــلــــ الـــذيـن تـــنــــاولـــوا االسالم
الـسـياسي بـرؤية مـنـصفـة للـحـقيـقة اال
من عدد قليل اعتمدوا التصنيف القائم
ــتــابــعـة ــيــدانـيــة وا ــعـايــنــة ا عــلى ا

في ح قدرتهم على مواجهة احلقيقة 
ـلكـهـا قادرعـلى ايـجاد  مـخرج ان من 

لكل حالة .)
ويذهب الدكتور السعدون الى (ان جاء
بـه  وعـاظ الـسـالطـ من اشــكـال تـدين
ــا جــاء به الــدين بــحــيث كــان اكــثــر 
عطـلوا قواه الـفاعلـة االيجابـية وفرغوا
ـصاحلهـم اخلاصة كـثيـرا من محـتواه 
تـعددة  فـالدين الـضيـقة بـاشكـالهـا   ا
ـان وســلـوك واخالق وكل مـا عـداهـا ا
مرتبط بـاالنسان وافـعاله وعالقته بربه

.
ـــا يـــحـــصل من ان (الـــنـــاظـــر الـــيـــوم 
اجـتـهـادات وفـتــاوى واشـكـال تـعـبـديـة
يــهــاله ويــخــيـفه مــا يــحــصل  ألنــهـا ال
تـتـوافق حـتى وعـقل االنسـان الـفـطري
وال ادعي مفـهومـية عـاليــــــة ح اقول
ان افــعــال وعــاظ الــسالطــــــــ دفــعت
قــطــاعـا واســعــا من جــيل الــشــبـاب ان
ـقـتـوا ويـفـعـلـوا مـا ال يـقـول به حـتى
ولـو مـن بـاب الـعــنـاد بــسـبب ضــحـالـة
ن يــــحـــســـبـــون ورداءة مـــا يـــقــــدمه 
انـفــســهم عـلـى الـدين وكــأنــهم حـراسه

احلقيقيون ).
ــؤلـف في تــشــخــيــصه الى لــقــد جلــأ ا
القاعدة الذهبـية في الكشف عن العوار
الـــذي (تـــمـــيـــزت) به ســـلـــطـــة االسالم
الـــســـيــاسي فـي الــبـــلـــدين   من خالل
اجـراء مـقـارنـة  حـدثـيـة (من االحـداث )
في مالحــــقــــة مـــا ارتــــكــــبــــته هــــاتـــان
الـسـلـطـتان من اخـطـاء  بل و حـمـاقات
زيد من الوقت في وكيف انهما اهدرا ا
وغوجي  لبسط خطاب ايديولـوجي د
سـيـطـرتـهـمـا الـسـيـاسـيـة  عـلى اسـاس
ـطلق مع ان ـلكـان التـفويص ا انـهما 
ـكن ان تـكـون (الـكـلـمـات الـكــبـيـرة  ال 
هــذا اعـــمـــاال  كـــبـــيــرة  بـــأســـتـــمـــرار)

التوضيح لزعيم الهند الراحل نهرو 
  اخلالصــــــة من ذلـك  ان الـــــدكــــــتـــــور
قارنة على اساس السعدون جنح في ا
النـتائج ب  فـرضيـة بناء الـدولة  على
ــعـايــيــر الــنــبــيــلــة اخلــاصـة اســاس ا
ـساواة  بـاالسالم الـعدل واالخـاء  وا
وكـــــيـف اطــــــاحت ســــــلــــــطــــــة االسالم
ـعـايـيـر  االصـيـلـة  بغدادالـسـيـاسي بـهــذه ا
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الـقـوى السـيـاسيـة احلـاكـمة في الـعـراق لن تـخسـر كل شيء حـتى في حـال اجراء
اصالحات واسـعة هي قوى ثرية ماليا ولـديها أذرع وعيون في كل مفاصل الدولة
وتـتحـكم بـجـزء كـبـيـر من االقـتـصـاد وفي أهم مـؤسـسـاته مـعـظم او جـمـيع الـقوى
الـدوليـة واالقـليـميـة تـدعمـهـا وال تريـد زوالـها وبـالـتالي فـإن االصالحـات الواسـعة
ا دروسـة وغيـر الـتهـريجـية والـدعـائيـة لن تضـر كثـيـرا بهـذه القـوى ا احلقـيـقيـة ا
ا كل ما سيحصل في أقصى درجات االصالح ستـحد من انفالتها وهيمنتـها ور
مكـنة هـو ان تتحـول هذه القـوى الى احزاب طبـيعيـة مثل االحزاب في السيـاسي ا
قابـل فإن تعنت االحزاب احلـاكمة ورفضها كل الدول التي يـحكمها الـقانون في ا
هد لشتى انواع لالصالح احلقـيقي يعني االنزالق الى الفوضى والـضعف الذي 
الـتـدخالت واالسـتـهـدافـات اخلـارجيـة بـطـريـقـة قـد تضع الـنـظـام بـرمـته عـلى حـافة
ـنع الـقـوى الــسـيـاسـيـة احلـاكـمــة من االقـدام عـلى االصالحـات هـو االنـهــيـار.مـا 
تـغيرات الـشعبـية وقوة االحـتجاج جـشعـها الدمـوي وعدم قدرتـها على اسـتيـعاب ا
التي نتـجت عن اجلشع السلطوي نفسه بعدما بلغ الفشل والفساد حدودا ال تطاق
.الـقـوى الـسـيـاسيـة مـثال تـمـنع الـدولـة من تـقـد اي خـدمـة أو ضـمـانـة لـلـمـواطـنـ
ـسؤولـية طـلـوب كحـامل  وبـسبب جـشـعهـا تعـجـز عن رؤية مـهـمة رئـيس الـوزراء ا
كنها خالل مرحلـة انتقالـية قصيرة وهي تـظن ان زرع رئيس وزراء موال لها قـد 
ـبـكـرة ألنـهـا التـريـد خـسـارة االشـهـر الالحـقـة مـن نـسف االنـتـخـابـات الـنـيـابــيـة ا
حصصـها احلالية في السلطة وهي تشك في قدرتها على اغتنام نفس احلصة في
بكرة بل انها التريـد حتميل نفسها عبء مـصاريف حمالت انتخابية االنتخـابات ا
مبكـرة والدخول في مفاوضات تقاسم صعبة بينما هي لم تكمل بعد التقاسم الذي
بـدأته بعـد انـتخـابات 2018 ومازال مـتـواصال في الظـرف العـصيب احلـالي.تردد
ـواطـنـون قـيـادات الـقـوى الـسـيـاسـيـة مـنــذ سـنـوات تـصـريـحـات تـؤكـد مـايـقـوله ا
احملتجـون بل وتسـرب هذه القـيادات تـفاصيل مـفجـعة عن حاالت الـفسـاد والفشل
والــتـخــبط الـتي تــهـيــمن عـلـى الـفــسـاد االداري وقـال اكــثـر مـن زعـيم انه وزمالءه
اليـصــلـحـون إلدارة الـبالد ولن يـحـقـقـوا شــيـئـا لـلـمـواطـنـ وال اصالح إال بـوجـوه
وقـيادات جـديدة لـكن نفس هـؤالء الزعـماء واحـزابهم يـتشـبثـون باآللـيات والـوسائل
ـدون حـبـال االنـقاذ الـتي تـسـتنـسـخـهم مـتـجـاهـلـ كل وقـائع االرض ولـذلك هم 
رفوض شعبيا يحصل على منصب لبعـضهم البعض فاخلاسر في االنتخابات ا
وزير او مـستشار في إحدى الرئاسات ليـواصل وجوده في السلطة ومشاركته في
ـارسـة تـأثـيـره الـسيء عـلى صـنع الـقـرارات كـلـما سـنـحت له الـفسـاد والـفـشل و
ـقراطيـة وحاكمـية الشعب الفرصـة في ضرب فاحش ألبـسط أعراف ومفـاهيم الد
وإحــتـرام قـراراته ثـم تـتـسـاءل نــفس الـزعـمــات عن مـبـررات الــغـضب اجلـامح!!!.
ـاضية ابتداء القوى الـسياسية تـريد جتاهل االشكـاالت الضخمة فـي االنتخابات ا
شاركة ـا أدى الى اضعاف ا من تشريع قـانون االنتخابـات وتشكيل مفـوضيتها 
الشعـبية فـيها وما تـبع ذلك من تالعب وحرق واتـهامات بالـتزوير وهـذا كله بسبب
ـائـدة اجلـشـع الـدمـوي لـبـطـون سـيــاسـيـة التـعـرف الـشــبع وال تـعـرف حـتى آداب ا
ـا يـحفظ وجـود الـدولة الـسيـاسـيـة التي تـوازن بـ مـصالح احلـكـام واحملـكومـ 
وإستـقرارها واال فـإن االختـناق مـصيـر احلكـام الذين يـجهـلون هذه اآلداب.       
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بغداد

ـشـهـد الـعـراقي بـعـد سـنة 2003 احـتالل تـعـددت الـظـواهـر التـي خيـمت عـلى ا
واقتتـال بيني وطائـفي وتنابز قومي وتـهديد بالـتقسيم وارهاب تـف بالتـمثيل بعد
الـتـقتـيل وتـقـسـيم سـكـاني عـلى أسـاس الـطائـفـة والـهـويـة واالسم في الـكـثـير من
األحيـان  ووسط كل هذه الـتهـديدات الـتي راحت مقـدماتـها تـنذر بـتقسـيم شعب
وحـد . يقيـناً أن تاريخ تدة وتـاريخ جامع بـرزت ظاهرة الـرجل ا موحـد وأرض 
ــتـدة لم تــنـقـطـع في يـوم من األيــام  والـقـارىء لــتـاريخ هـذه ـرجـعــيـة ساللـة  ا
الساللـة يجده سلسلة من االستهدافات بدءاً مـن التضييق مرور باإلقامة اجلبرية
ـرجعيـة ما وجدت لتـداهن السلـطان أو تزيد فالسـجن والتصـفيات اجلـسدية . فا
الطغيان أو تعمق االستبداد  لكنها خلقت من أجل الدين والدنيا  جاهل بتاريخ
رجعـية من ظن أنهـا خلقت لـنقل وتعـليم علـوم الدين واستـنباط واجـتهاد احلكم ا
الـشــرعي حـسب  لـكـنـهـا وجــدت أيـضـاً لـتـبـصـيـر األمــة وتـوحـيـد الـكـلـمـة احلق
شـترك في تاريخ ومقـاومة االستـبداد ورد الطـغيان ودفع الـظالمات  ما يـفسر ا
راجع ومـآالت العالقـة مع احلاكم . قبل عـام االحتالل كـان السيـد السيـستاني ا
ـقـلد  ـة يبـصـر األمـة  يفـتي ا مـرجع شـيعـة وزعـيم طـائفـة يـقـطن الـنجف الـقـد
يجـلس لدرس الـدين  يراقب شـأن االمة الذي اضـحى ال يسـر اال العـدو  عيون
اخملـبـرين تـراقبه واجـهـزة األمن تـتـبع حركـاته وسـكـناته  مـن يلـتـقـيه يراقب ومن
ـشترك . مـن عرفه قـرباً ال نقـالً  عايش ابـويته وزهده صـير ا يرافـقه محـكوم بـا
ـانه بالرعية  لكن تـكاملية الظـاهرة كانت حبيسة وحكمـته ووسطيته واعتداله وإ
قلـدين  بلحاظ احلصـار والتقيـيد والتضيـيق ورقابة األجهزة النجـف واالتباع وا
القـمعيـة  فضالً عن تـقسيم اجملـتمع وهـماً الى حاكم ومـحكـوم  اسياد وعـبيد 
شرقـية وغربية . والواقع لم يكن لهذا التقسيم وجود اال في تصورات من أوهمته
األجهـزة القمـعيـة واحلاشـية الـنفـعيـة أن الشـعب صنـفان أمـا موالي مـشايع  او
منـاصب معـارض . وقدر لـلشـعب الذي عـاش احلروب واالسـتهـدافات والـنكـبات
بفـعل سياسات نـظم عسكريـة انقالبية حـكمت مقدراته عـلى مدى نصف قرن من
الزمـان  أن يقع اسـير االحتالل الـذي ما جـاء ليـحتل حسب  لـكنه قـدم لتـقسيم
شعب وتـفتيت ارض وجتـهيل اجيال واإلسـاءة لتاريخ  فـدنس األرض واستهدف
قـدسات وحل األجهزة الساهرة على أمن دولة وشـعب وأجتث طبقة أساء جلها ا
لكـنـها تـبـقى من الشـعب  ونـهب الـثروات وبـدد األمـوال وسرق اآلثـار والـتراث 
وكل ذلك بــغـايــة طـمس هــويـة وقــتل كـبــيـر وأســر شـعـب ووطن . وفي وسط هـذه
الـتـحـديـات يـتـصـدى الـكـبـيـر الـذي شـاءت اإلرادة اإللـهـيـة أن توجـده فـي الـزمان
ـتصـدي األول لالحـتالل الذي مـا أرعبه مـقـاوم وما ارقه حـكيم كـان  فكـان ا وا
رجع األب احلكـيم  فلم يـترك احملتل وسـيلة وال وئد فـتنته مـخطط مـثلمـا أتعبـه ا
وال أداة وال مـحـاولـة ليـلـتـقـيه ويـجـالـسه اال واتـبعـهـا وكـان الـرد الـتـقـلـيدي رفض
مـجـالـسـة من دنس ارض الـعـراق  وأجـهـد احملـتل نـفـسه بـرسم مـخـطط تـقـسـيم
البالد الى دويالت طـائفية وقـومية  ولم يـسقط هذا اخملطط الـتجزيئي اال بـحكمة
ـوحد  وراح اخملطط الطـائفي يحـصد األرواح ويقـتل األنفس التي حرم الكـبير ا
ـغرضـ تـهاجم الله اال بـاحلق  فـكـانت الصـرخـة التي راحـت خالـدة  وأقالم ا
وألسنـتهم تتطاول وفضائياتهم تسـتهدف  وال رد سوى الدعوة بالهداية والعودة
لـصف الـوطن  وبـصـمـته ودعـواته الـصـادقـة أعـاد من هـاجم واتـهم ولـفـق وكذب
ـواقف صـدقـيـة األبـويـة ووسـطـيـة الـطـرح وتـآمـر الى صـفـوف الـوطن  وأثـبــتت ا
ــظـلـوم أيــنـمــا حل ووقف  وقــد يـبـدو وعـمق احلــكـمـة واالصــطـفــاف في صف ا
تـظاهـرين ومسـاندة ـرجـعيـة الديـنيـة العـليـا  أن دعم ا لـلمـتابـع مـؤخراً لـشأن ا
طـالبـة بـإبعـاد الفـاسدين ودعـوة األجهـزة األمنـية ـغرضـ وا احملتـج ورفض ا
ـظـلـوم هـي األولى  فبـدا عـلـيه االنـبهـار واضـحـاً فراح يـقـيم ويـثني ـنـاصرة ا
رجـعية الديـنية العـليا اصـطفت مذ خلـقت وانطلقت تدح سـرداً  والواقع أن ا و
الى جانب احملـكوم لعلـمها الـيقينـي أن حاكم قد يسـتبد لـكن شعب بأكـمله محال
استـبداده  وما خرج شعب على حاكم ليقـتل ويسجن وينفى بطراً  لكن الشعب
رجع قـارعـة الطـغيـان ورد العـدوان ورفض الـذلة واخلـذالن  لقـد وقف ا يخـرج 
األعلى الـسيد عـلي احلسيـني السيـستاني الى جـانب الشعب مـذ تصدى لـلشأن
رجـعي فقارع الـظالم الراحل ورفض سيـاساته علـناً ال سراً حـتى فرضت عليه ا
ـديـنـة اإلقـامـة اجلـبـريـة وأضـحى لـز الـدار الــصـغـيـر في الـزقـاق الـضـيق في ا
ـظلـوم فكانت رجع مـصطـفاً مع ا ة  وبـعد رحـيل من استـبد وطـغى راح ا القـد
ن ظــلم حـقه  وقـيـدت حـريـته وطـالت ظالمـته  فـأوصى كـلـمـاته تـصـدح نـصـرة 
القـادم خيراً بالشـعب وطالبه بتـعويض ما فات والوقـوف الى جانب الشعب الذي
ما نـصره حاكم اال وطال أمده بالسلطة واستقر حكمه واستتب شأنه  وما ظلمه
جـبـار اال واهــتـز عــرشه وزال مـلــكه وكـثـرة ظـالمـاته  ومن اجل حتــقـيق الــغـايـة
تواضع رجع األعـلى فاحتاً أبواب بيته ا ـهمة وتعويض ما فات  راح ا واجناز ا
حجـماً وعـمرانـا للـساسـة كي يسـمع كلـماته من به صـمم  وهو يـعلم عـلم اليـق
صـم االذان وعـمي الـبــصـيـرة وأكــنـة الــقـلـوب  لــكـنه كـان يــذكـر عــسى أن تـنـفع
ـال الـعام  الـذكـرى  فـكان الـرد مـزيـد من الـصـد والطـغـيـان وتـماديـاً في هـدر ا
ـرجعية تـدعو وتطـالب وتذكر وحتذر  واحلصـيلة فقـر وبطالـة وسوء خدمات  وا
فما خـلت خطـبة من خـطبـها من الـدعوة لـنصـرة الشـعب وتقـوية األجـهزة األمـنية
ومقارعـة الفساد ومالحقة الـفاسدين حتى اطلـقتها صرخة مدويـة لقد بح صوتنا
وهي الـتي ال تــمل وال تـكـل وال تـيـأس . حــتى شـهــد الـعـالـم واإلقـلـيـم  الـقـاصي
ــنـاصب وقـفـتـهـا احلــامـيـة مع انـطالق احــتـجـاجـات تـشـرين ـتـبع وا والـداني  ا
دوي األثر األكبـر والتأثير ستبـد  فكان لصوتـها ا الشعـبية األقوى بعـد رحيل ا
ـطـالب بتـصحـيح مـا انحـرف وتقـو ما األقوى في اسـتمـرار احلـراك الشـعبي ا
ال العام وتسبب بالفقر  فأسقط ن سرق وافسد واهدر ا اعوج واالقـتصاص 
احلـامي بـوقفـته هذه رهـان من اعـتقـد بهـامـشيـة االحتـجـاجات وفـوضيـة اخلروج
ـطالب وغـلـيـان احلال وغـيـاب االسـتراتـيـجـيات  فـاالحـتـجاجـات قـائـمة وعـبثـيـة ا
طالب أضحت ادنى من قاب قوس  سالت الدماء والنـصرة مستمرة وحتقيق ا

وقدمت القراب وقطفت األرواح لكن التصحيح قادم ال محال وإن
ظن الـبعض ضاللة أن التصـحيح لن يرى النور وإن حرص
رجعية  فتاريخ التصحيح شاهد على الشعب ونصرت ا
ـستـبد  ولـكل تصـحيح الـغالي من بقـاء الشـعب وزوال ا
الــقــرابــ  فال ظـــلم يــدوم وفي الــعـــراق شــعب يــنــبض
تـد وفيـنا مـرجع اعلى بالـغيـرة واحليـاة  وال اسـتبـداد 

ناصر ومدافع وذائد  فالبقاء للشعب والزوال العدائه.

في مـثل هـذه االيـام من عام 1965
كان الـعراق في عـهد الـرئيـس عبد
الـسـالم عـارف يـسـتـعـد السـتـقـبال
الـــرئـــيـس الـــتـــونـــسـي احلـــبـــيب
بورقيبة في زيارة رسمية للعراق.
وكنت في حيـنها في وكـالة االنباء
الـــعـــراقــــيـــة (واع) قـــد رتــــبت مع
الـسفـير التـونسـي احلبيـب نويرة
وكــنت عــلى مــعــرفــة جـيــدة به ان

اجـري لـقـاء صـحــفـيـا مع الـرئـيس
بـورقــيـبـة فـي يـوم وصـولـه بـغـداد
لــكن الــذي حــدث ان الـريــاح جـرت
ا ال تـشتهي الـسفن" فقـد الغيت "
الـــــزيـــــارة او االصح ان الـــــعــــراق
وعـــددا من الــدول الـــعــربـــيــة كــان
ينوي زيـارتها الـغت زيارته بسبب
تـصريـحات اعـلنـها  في تـلك االيام

حلل القضية الفلسطينية.

عبد السالم عارف
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