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جـمـيع األنظـمـة احلـاكـمـة الذي
بدأ في تونس وانتقل إلى مصر
ثم إلى لـيـبـيـا والـيـمن وسـوريا
وأخــــيــــراً الـــــعــــراق ولــــبــــنــــان
والـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــودان
ومــا تــزال وغــيــرهــا واجلــزائــر
تداعـياته مـسـتمـرة كان نـتيـجة
عــــــدة عــــــوامل ســــــيــــــاســــــيـــــة
واجـتـمـاعـيـة وتـقـنـيـة جتـمـعت
فيـما يـشبه حتت ظـروف معـينـة
التـفاعل الـكيـميـاوي الذي يـقوم
عــــــلى الــــــتــــــقـــــاء عــــــنــــــاصـــــر
تـــؤدي إلى تـــكــوين طـــبـــيــعـــيــة
قـابلـة لالنفـجار مركـبات جـديدة
من خالل شرارة يطـلقها صاعق
صـغــيـر وذلك يــنـطـبـق عـلى مـا
حدث في الـشارع الـعربي حيث
تـوفـرت العـنـاصـر وتـفـاعلت ثم
جــاءت تـلك الــشـرارة فــأشـعـلت
احلـريـق وأنـارت الـطــريق أمـام
الـبـاحثـ عن فـرصة جـديدة في
ــكن ـــســتـــقــبـل. و احلـــيــاة وا
حتـلـيل تـلك الــعـنـاصـر احملـركـة
فـي أربـــعــة لـــلـــشـــارع الـــعـــربي
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ال شـك أن الــنـــظــام الـــســـيــاسي
الـعـربي يـعـيش أزمـة حـقـيـقـيـة
فـهو يـعـاني من مـنـذ عـدة عـقـود
عــدم الــتــجــانس بــ األنــظــمــة
ــــــلـــــكــــــيـــــة والــــــقــــــبـــــلــــــيـــــة ا
وقـــد تــكـــرست واجلـــمـــهـــوريـــة
احلـــواجـــز بــ تـــلك األنـــظـــمــة
بـــســـبب الــــنـــظـــرة الـــقـــطـــريـــة
واإلقـلــيـمـيــة بـدالً من الـتــوحـيـد
فـترض والـتقـارب والتـنسـيق ا
ضـمن فــضـاء عـربي تـتـوفـر فـيه
كـل عــنــاصــر الــوحــدة والــقــوة
سوى عـنصر واحد مـفقود  هو
عــدم وجـود اإلرادة الــسـيــاسـيـة
الــــــــــــــصـــــــــــــادقـــــــــــــة لـإلصـالح
لــدى احلـــكــومــات والــتــغـــيــيـــر
صالح القائمة وحرصها على ا
الـشخـصـيـة أكثـر من اهـتمـامـها
ــصــالـح الــشــعــبـــيــة. ولــعل بـــا
اجلـانب اآلخـر في أزمـة الـنـظـام
الــــــــســـــــــيــــــــاسـي الــــــــعـــــــــربي
هـو(الـشـيخـوخـة) التي أدت إلى
وعــدم إتــاحــة أمـــراض مــزمــنـــة
الــفــرصـة لــلـدمــاء الــشـابــة لـكي
تـــتــدفـق في شـــرايــ الـــهـــيــكل
الـــســـيــاسي وتـــدعـــمه وجتــدده
وتطوره من خالل تداول سلمي
ــســؤولــيــة. وامــتــداداً ــواقـع ا
فـإن لغـة التـفاهم لهـذه الظـاهرة
بــ احلــكــام الــعــاجــزيـن غــيـر
ـتـعـلـمــ واجلـمـهـور الـشـاب ا
ــتـعـلم تـكــاد تـكـون مـنــقـطـعـة ا
أو(خـــارج الـــتـــغــــطـــيـــة) حـــيث
يـــصــــعب عـــلـى بـــعض الـــقـــادة
الـســيـاسـيــ مـخـاطــبـة الـنـاس
بـلغـة البشـر الطبـيعيـة ويعاني
بـــــعــــضــــهم مـن صــــعــــوبــــة في
احلـديث أو الــتـعـبـيـر عن أفـكـار
ــكن لـرجل الــشـارع بـســيـطــة 
الــعــادي أن يــجــيــدهــا بــلــبــاقــة
مــدهــشـة ولــعــلــنــا نــتـذكــر ذلك
ـشهـد الـذي يـدعـو إلى الـرثاء ا
والـســخـريـة مــعـاً عـنــدمـا ظـهـر
حـــاكم تــــونس الـــســــابق أمـــام
عــدســـات الــتـــلــفـــزيــون قـــبــيل
هــروبه لــيــردد عــبــارة واحــدة"
فــهـمـتـكم.. فــهـمـتـكم.. فــهـمـتـكم"
..لـكن الشـباب الـغاضـب كـانوا
قــــد جتــــاوزوه ولـم يــــصــــغـــوا

الـتقـليـدي واجلدد أن يـتعـلموا
وسط تـيارات كـيـفـيـة الـسـبـاحـة
الـــفـــضـــاء االلـــكــــتـــروني لـــكي
يـسـتـطـيـعـوا الـنـجـاة بـأنفـسـهم
وبـــــــلـــــــدانـــــــهـم قـــــــبـل فــــــوات
حــيث ال يــنــفع الــنـدم! لم األوان
تعد لغة الوعد والوعيد صاحلة
فـي مــخــاطــبــة الـــنــاس من قــبل
وقـد سـقـطت لـغـة الـقوة احلـكـام
والـتـرهـيب مـنـذ عـقـود عـنـدمـا
ـوجـات والـشـاشـات أصـبـحـت ا
وصــنـــاديق االقـــتــراع وســـيــلــة
وقد ظلت الـوصول إلى السـلطـة
ـنــطـقــة الــعـربــيـة مع األسف ا
عـجـزاً تـعــاني حـتى وقت قــريب
في تـطـويــر األنـظـمــة احلـاكـمـة
وهـــيــمــنـــة اخلــطــاب الـــرســمي
وجمود اللغة السلطوية الواحد
رونة والتفاعل مع التي تفتقد ا
عـقــلـيـة األجــيـال الـشــابـة الـتي
تــــــــعـــــــــايـــــــــشـت مـع وســـــــــائل
الـكـتـرونـيـة(سـمـعـيـة وبـصـريـة)
مـثل األلـعــاب الـرقـمــيـة (كـانـدي
كـراش والـبـوبـجي) واحلـاسوب
احملــمــول(الب تـــوب) والــهــاتف
الـنـقــال(مـوبـايل)..واســتـخـدمت
بــــرامج الـــتـــواصـل عـــبـــر هـــذه
األدوات اجلـديـدة بـذكـاء وإدمان
وإفراط مـثل  تطبيـقات احملادثة
اسـنجر) و(السناب والدردشة(ا
ـدونـات والـفـيس بوك شـات) وا
وتـويـتـروانـسـتـغـرام ويـوتـيـوب
وغـيـرهـا الـكـثـيـر حـيث تـدفـقت
ـعــلـومـات وتــمت صـيـاغــتـهـا ا
وتداولـهـا واستـخدامـهـا بعـيداً
عن نظـر الرقيب وقـد اضمحلت
صـــورة الـــســـيــــاسي وتـــآكـــلت
تـدريـجـيـاً سـلـطـة احلـاكم الـذي
كــان يـحــتــكـر الــثــروة والـسالح
ــعـلــومـات ويــوظـفــهـا وفــقـاً وا
ـصاحلـة ورغبـاته وأهدافه. من
أبــسط األمــثــلــة عــلى طــبــيــعـة
الـتغـيرات الـسـياسـية والـتـقنـية
واالجتمـاعية والنـفسية التي لم
يـفـهـمـها أغـلب الـسـيـاسـي أن
شـخـصاً واحـداً يـدعى( جولـيان
أســــاجن) اســــتــــطـــــاع من خالل
مـوقع(ويـكيـلـيـكس) اإللـكـتروني
ية في نهاية أن يثير عاصفة عا
عــام  2010 هــزت الــكـــثــيــر من
الـعــروش والـكــراسي من خالل
سروقة من نشر آالف الـوثائق ا
األرشيف السـري األميركي وقد
من ـــســتـــورة فـــضح األســـرار ا
خـالل اخــــــــــتــــــــــرق اجلــــــــــدران
احلديدية وكـشف احلقائق غير
ــعـــلــنـــة من قــبل احلـــكــومــات ا
واألنـظـمـة الـقـائـمـة الـتي كـانت
تعتقد أن(السـرّية) الدبلوماسية
واألمـنيـة التـقليـدية سـوف توفر
لهـا حصانـة أبدية! ومن األمـثلة
األخـرى عـلـى ثـورة الـشـاشـة أن
شـاباً تـونسـياً يـدعى محـمد أبو
عزيـزة أحـرق نـفسـه احتـجـاجاً
عـــــــــــلـى الــــــــــــظــــــــــــلـم أمـــــــــــام
ــــــوبــــــايل) يــــــوم عــــــدســـــــات(ا
2010/12/17   فـــــتـــــنـــــاقـــــلت
ـــواقع صــــورته الـــشـــاشـــات وا
االلــكـــتــرونـــيــة لـــتــصـــبح تــلك
ـرعبـة شـعلـة احلـرية الصـورة ا
الي الشباب الـعرب العاطل
عن الــــعـــمـل والـــيــــائــــســـ من
ـــتـــذمــــرين من ـــســــتـــقـــبـل وا ا
الـتـجـاهل والـتـهـمـيش والـقـهـر.
ــتـوقع من قـبل االنــفـجـار غـيـر ا

لـنـدائه األخـيـر ألنه لم يـفـهـمهم
طـوال أكــثـر من عــقـدين فــكـيف
يــــريـــد مــــنـــهـم أن يـــصــــدقـــونه
ويــــفــــهــــمــــونه في الــــلــــحــــظـــة

األخيرة?!..
ـشــهـد األكـثــر غـرابـة أن ولـعل ا
(قــائـد اجلـمــاهـيــريـة الــعـظـمى)
ــيــة وصــاحب(الـــنــظــريــة الــعــا
الـــثـــالـــثـــة) ومـــؤلف (الـــكـــتـــاب
األخضـر) يـخـاطب الـناس بـلـغة
وال الـسالح واإلبـادة اجلـمـاعـية
ـدن الـثـائرة يتـورع عن قـصف ا
بالـطـائـرات والدبـابـات ويصف
اجلــمــاهــيــر بــاجلــرذان فـلــيس
مــسـتــغــربــاً أن جنــد زمالئه من
احلــكـام يــنـحــدرون إلى مـا دون
ـقــيت الـذي ذلك من اخلــطـاب ا
يــعــبــر عن عــجــز في الــتــواصل
والـتـفاهم نـراه واضـحاً في لـغة
اإلعالم الـــرســمـي الــذي يـــقــوم
ـفــرط لـلـزعـيم عـلـى الـتـمـجــيـد ا
والــعــائـــلــة احلـــاكــمــة األوحـــد
وتـبـنّي الـرأي الـواحـد وحتر
واالعـــتــمـــاد عــلى الـــرأي اآلخــر
مــســار عــمــودي رأسي يــتـلــقى
(األوامـــر) مـن قــــمـــة الــــقــــيـــادة
ويـــبــلـــغـــهــا إلى الــســـيـــاســيـــة
عبر جهاز إعالمي رتيب الناس
يــــرفـض اإلبــــداع ويـــــفــــتـــــقــــد
ــتــمــلــقـ ويــزدحم بــا ــواهب ا
نافق في ح وجد مالي وا
الــــــــــــــشــــــــــــــبــــــــــــــاب فـــــــــــــرص
الــتـــواصل(الــشـــبــكي) مـــتــعــدد
اخلــــــــــيــــــــــارات ال يــــــــــعـــــــــرف
ـــــــــكن حـــــــــيث  احلــــــــواجــــــــز
تــغـيــيــر(الـقــنــوات) بـلــمــسـة زر
صــغــيـر واإلبــحــار في شــبــكـة
اإلنـــــتــــرنــــيت ضـــــمن فــــضــــاء
معلوماتي بدون حدود أو قيود.
هـذه الـفـجوة في الـتـواصل ب
احلــكـــام واحملــكــومــ جــعــلت
اخلـــطــاب الـــرســمي يـــتــردد في
واد والـنـاس يـعـيـشـون في واد
ومن ثـم فـــإن احلـــقــــيـــقـــة آخــــر
ـطـلـقـة الــتي يـزعـمـهـا احلـكـام ا
أصــبـحت مــوضع شك وانــتـقـاد
! يـضاف إلى تلك ورفض أحيـاناً
ـــا يــحــركــهــا الـــعــنــاصــر ور
وجـود أخطـاء رسمـية وفـضائح
ـارســات حـكــومـيـة عــائـلـيــة و
فــاشــلــة وتــبــذيــر في الــثـروات
وتــــزويـــــر في االنــــتــــخــــابــــات
كن وقـصص فسـاد مخـزية ال 
التـستر عـليهـا مثل إعالن رغبة
ـــنـــتـــخـــبـــ بـــعض احلـــكـــام(ا
) فـي تــــــــــوريث ظـــــــــاهـــــــــريـــــــــاً
دون خجل أو وازع من أبـنـائهـم
ـضحـكة شـاهد ا ضـميـر ومن ا
ــــــــــــقــــــــــــابـالت فـي إحـــــــــــــدى ا
التـلـفزيـونـية مع أحـد الـرؤساء
العـرب عـندمـا سـأل عن حقـيـقة
رغــبــتـه في تــغــيــيــر الــدســتــور
لــتـــوريث ولـــده فـــأجـــاب بــكل
صالفـــــة وغـــــرور: ولـم ال?!.. الم
يـحـكـم بـوش اإلبن أمـيـركـا بـعـد
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شهـدت احلياة في الـقرن األخير
قفزات هـائلة في العلم والـتقنية
ووســـائـل الـــعــــيش وأســــالـــيب
وأصـبح الـتــواصل بـ الــبـشــر
العالم(قرية صغيرة) كما وصفه
مـاكـلوهـان قبـل أكثـر من نصف
بــــيــــد أن الـــتــــغــــيــــيـــرات قــــرن
االجـتمـاعيـة والـنفـسيـة الـهائـلة
بـدأت قــبل ذلك بـقــرن من الـزمن
أو أكثـر من خالل تبـلور مالمح
مـجـتـمع بـشــري جـديـد ومـعـقـد
ليونية دن ا يتمثل في ظهور ا
ــزدحم والـــســـكن الــعـــمـــودي ا
والــنــقل الــســـريع بــالــقــطــارات
وتـوفر والـسـيارات والـطـائرات 
والـعمل الـتعـلـيم بكـافـة مراحـله
ـصـانع الـضـخـمـة ـنـظـم في ا ا
وتـداول السـلع واخلـدمات عـبر
احلـدود ووفــرة الـنــقـود وقــلـة
الـــعـــمل والـــنــشـــاط اجلـــســدي
وتــعـدد وكـثــرة الــفـراغ الــزمـني
وتـقمـص صور فـرص الـتـسـلـيـة
جنـوم السـينـما والـتلـفزيون في
ـرفهـة والـرغـبـات غـير احلـيـاة ا
احملـدودة وقـد أصـبـحت بـعض
الـــكــــمـــالـــيــــات الـــســـابــــقـــة من
مثـل السكن لـحة الـضروريـات ا
وامـــتالك الـــســـيــارة ـــســـتـــقل ا
الـصغـيـرة وتعـددت الـكمـالـيات
وتــوســـعت الـــطــمـــوحــات أمــام
فــأصــبح هــذا الــسـيل الــشــبـاب
اجلارف يـنـدفع بـسـرعة ويـغـير
طــبـــيــعـــة اجملــتــمـع ويــؤثــر في
الــــعالقـــات بــــ الــــنـــاس ومن
بــيــنــهــا بــالــطــبع الــعـالقــة بـ
الـسـلـطـة احلـاكـمـة واجلـمـاهـير
ـتـطـلـعـة لـلـرفـاهـيـة والـعـدالـة ا
وأصـــبح مـــقـــيـــاس الـــوالء بــ
احلــاكم واحملــكــوم هـو إشــبـاع
حاجات الـناس وتلبـية رغباتهم
وإال فـــالــبـــديل لـــدى أغـــلـــبـــيــة
اجملــتـمع هــو الـنـقــمـة والــتـذمـر
كلما أتيحت والفوضى والتمـرد
الــفـــرصــة وســمــحت الــظــروف
وفي ظل هـــذا الــواقع اجلـــديــد
ــــاضي (قـــرن أصــــبح الـــقــــرن ا
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بغداد

الـنــظـريـات) لــتـفـسـيــر اجملـتـمع
اجلـديـد وفـهم مـعـطـيـاته وهـو(

قرن الثورات) بامتياز أيضا!!.
 وفـي مــطــلع الــقــرن الــعــشــرين
وصـف (غــــوســــتــــاف لــــوبــــون)
مـظــاهـر الـســلـوك اجلـمــاهـيـري
واحلشـود البشـرية في حلظات
فدرس ظاهرة التعبير والـتغيير
الرأي الـعـام وأكـد إن مـا يـحرك
الـــــنــــاس فـي الـــــشــــارع لـــــيس
الـــســـلــوك الـــعـــقالني الـــفــردي
ــا ســـلــوك(الــقــطــيع) حــيث وإ
تـذوب الـذات الـفرديـة فـي الذات
اجلــمــاعــيــة ويــتــحــول احلــمل
الـــوديع إلى ذئب مـــفــتــرس إذا
وجـــــــــد زمـالئه مـن احلـــــــــمالن(
تعوي) فجأة بسبب الغضب أو
وفـيـما بـعـد جاء(فـرويد) اجلوع
ـعـمــقـة لــعـلم نـفس بـدراســاته ا
فـأوضـح أن الـعــقل اجلــمــاهــيــر
الالواعي أو(الـعـقل البـاطن) هو
ـسـيـطـر عـلى سـلـوك احلـشـود ا
الـــبــشــريــة الــتي قــد تــنــفــجــر
وتــعـــلن الـــثـــورة والــعـــصـــيــان
والـشـغب والـعـنف لـسـبب تـافه
ظاهرياً لـكنه عميق اجلذور في
وجــدان الـنــاس مــثل الــشــعـور
باالضطهاد والـتمييز واالحتقار
والــظــلـم عــبــر فــتــرات زمــنــيــة
طـويلـة وحـوادث مـتراكـمـة! وقد
عـرف الـعـالم زعـامـات سـيـاسـية
بــــــــــــــارزة فـي الـــــــــــــتـــــــــــــاريـخ
حـــــركـت مـــــشــــــاعـــــر احلـــــديـث
وأصــبــحت رمــوزاً اجلــمـــاهــيــر
مـتــألــقـة في أذهــان الــنـاس في
حلـــظــات الــصـــعــود والـــعــطــاء
والنـجاح واألمل بـيد أن صورة
الك الــطـاهـر) حتـولت الــقـائـد(ا
بعـد سنـوات قلـيلـة إلى(شيـطان
داعــــر) رجــــمـــتـه اجلـــمــــاهــــيـــر
وأســــقـــطــــته مـن فـــوق عــــرشه
عــــنـــدمــــا عــــجــــز عن حتــــقــــيق
أو خـــــــــان مــــــــــطـــــــــالـــــــــبـــــــــهـم
وحتول من(ثائر) شاب أحالمهم
إلى فـرعون مـتـغـطـرس حتـيطه
عائلة فاسـدة وبطانة سيئة فلم
يــجـد لـدى الـنــاس سـوى الـرجم
واألسماء كـثيرة مثل والسـقوط
هــتـلـر ومــوسـولــيـني وســتـالـ
وبهلوي وماركوس وصدام وبن
عـلي ومبـارك والقذافـي وغيرهم
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 يـــعـــيش اجملـــتـــمع اإلنـــســـاني
ظــاهـرة االتــصــال االلــكــتـروني
التي مـنذ بـداية القـرن العـشرين
بـدأت بـتـقـنـيـة نـقل الـصـوت من
ــوجــات خالل الــراديـــو عــبــر ا
وقـد تزامن الكـهرومـغـناطـيسـية
ثم اخـتراع اإلذاعـة مع السـينـما
جــاء الـتــلـفــزيــون في مـنــتـصف
ـاضي ليـزيـد من تأثـير القـرن ا
بـطريـقة نـقل الـصوت والـصورة
مـسـتـهـدفاً فـوريـة دون حـواجـز
ولــكن الـعـشـرين مـاليـ الـبـشـر
ــاضـيـة شــهـدت ثـورتـ سـنـة ا
جديدت هما البث التلفزيوني
بـاســتـخــدام األقـمـار الـفــضـائـي
وشــــبـــــكــــة االصـــــطـــــنــــاعـــــيـــــة
ـعلومات فأصـبحت ا االنتـرنيت
تتدفق فـي كل االجتاهات بدون
رقـابة أو حتـكّم من طرف مـحلي
ودخل الـعــالم مـفـهـوم مـسـيــطـر
إعالمــيـاً واقــتــصــاديـاً ــة الــعــو
وقــد أدى ذلك كـله واجـتــمــاعـيــاً

إلى عدة ظواهر:
أ.   خيـارات مـتعـددة ومـفتـوحة
ــعــلــومــات في الــوصــول إلى ا
علومات نتجت عنها وفرة في ا
غــيــر مـــســبـــوقــة تـــفــوق قــدرة
اإلنـــــســــان االعــــتـــــيــــادي عــــلى
االســــتـــيـــعـــاب والــــتـــمـــحـــيص

والتحليل والفهم.
ب .االنـــدمـــاج والـــتـــكـــامل بـــ
الـوسـائل والتـقـنـيـات اإلعالمـية
فـــالــــهـــاتف ــــعـــلــــومـــاتـــيــــة وا
الــنــقــال(مــوبــايل) كــانت بــدايـة
اســتــخـــدامه كــهــاتف ال ســلــكي
لالتـــصـــال الـــفــردي ثـم أصــبح
أصــغـر حــجــمــاً وأكــثــر كــفـاءة
لــــيــــقـــدم عــــدة خــــدمـــات مــــثل
اســــــتـــــقــــــبــــــال الـــــبـث اإلذاعي
والتلفزيـوني والتصوير الثابت
ـتـحـرك (الـفـيـديـو) واأللـعـاب وا
والـــــــبث االلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة
ــبـــاشــرلــيــنــتـــهي أخــيــراً إلى ا
حــــاســــوب صــــغــــيــــر مــــرتــــبط
وجــهــاز بــشـــبــكــة(اإلنــتـــرنــيت)
الــتــلـــفــزيــون بــدأ يــتــحــول إلى
حــاسـوب(كــومـبــيـوتــر) مـتــعـدد
االســـتــــعــــمــــاالت والـــوظــــائف
ويــتـمــيـز بــالــتـفــاعـلــيـة والــدقـة

العالية واإلبهار.
ج  .لـم تـعـد ثـمــة حـدود فـاصـلـة
بــــــــ االتـــــــصـــــــال الـــــــفـــــــردي
واجلــــمـــاعـي وبـــ االتــــصـــال
وأصـــبح الــــعـــمــــودي واألفـــقـي
ـســتـقـبل ـرسل مــسـتـقــبالً وا ا
مـرسالً في الـوقت نـفـسه حيث
يــــســـــتــــطـــــيع أي شـــــخص بث
ـــعــلـــومــات مــبـــاشــرا ونـــشــر ا
ــــــســــــمــــــوعــــــة ـــــــقــــــروءة وا ا
والـوصـول إلى مالي ـرئـيـة وا

الــــــنــــــاس عــــــبــــــر شــــــبــــــكــــــة
بإمـكـانيـات بـسيـطة االنـترنـيت
وكلـفة مـالـية زهـيدة أو مـجانـية
أحـــيــانــاً وبـــاســتــخــدام أدوات
مـتـوفـرة مثل الـكـامـيرا الـرقـمـية

أو الهاتف النقال.
شـهد د. هيـمنـة الـصورة عـلى ا
الـــتي اإلعالمي بـــدل الـــكـــلـــمــة
كـانت وســيــلـة تــســطـيــر الــعـلم
لـعـدة آالف من الـسـن والـفـكـر

واخلطيـر هنا أن الصـورة قابلة
للـتصـنيع والـتقطـيع والتـشويه
والـتــعـديـل بـاســتـخــدام بـرامج
ومن احلـاسـوب (الـفـوتـوشـوب)
ثم لم تــــعــــد الـــصــــورة تــــعـــني
ر من فقـد  صـداقـية الـكامـلـة ا
ـصـنـعـة الـكـثـير خالل الـصـور ا
مـن الــرســـائل غـــيــر الـــدقــيـــقــة
واألخـــــطـــــر من ذلـك أن هـــــنــــاك
جــهـات عـديـدة وظــفت الـصـورة
في الـــــتـــــحـــــريـض والـــــشـــــحن
الـعــاطـفـي والـنـفــسي لـتــحـريك
اجلـــمــاهـــيـــر وفـــقـــد أجـــنــدات

وأهداف معلنة أو خفية!
ــبـــاشــر هـ. إن الـــنــقل احلـي وا
ـفـتـوح جـعل حـركـة والـفــضـاء ا
الـــشـــارع الـــســـيــاسـي مـــرئـــيــة
ومسـموعـة من اجلميع وال شك
أن احلـــشـــود الــبـــشـــريــة الـــتي
أمـام عـدسات خـرجت لـلـتـظـاهـر
الـــتــلـــفـــزيــون كـــانت تـــتـــحــرك
وتــــــتـــــــصـــــــرف وفق حـــــــركــــــة
وهذه ظـاهرة سيـاسية الـكاميـرا
وإعالمـية جـديدة جعـلت بعض
احلــكـام أكـثـر حــذرا وخـوفـاً من
ارتـكاب جـرائم ضـد اإلنـسـانـية
ومن لم يـفـهم هـذه الـظـاهـرة من
احلـــــكـــــام  تـــــورط فـي أفـــــعــــال
اجـــرمــيـــة مــوثـــقـــة بــالـــصــورة
والـــصــوت والـــكـــلــمـــة ال بــد أن
تــقـوده إلى قــفص االتــهـام أمـام
الــقـــضــاء الــدولـي لــيـــدفع ثــمن

شينة! أفعاله ا
و. أصــــبـح اإلعالم الــــفـــضــــائي
والـــشـــبــــكي وســـيــــلـــة حتـــريك
بـيـد الـشـعوب وحتـريض فـعالـة
ـــواجــــهـــة طــــغـــيــــان احلـــكـــام
وعــنـدمـا تـظل بـعض وفـسـادهم
الفـضائيـات تردد القـول وتؤكد
أن هــنـاك (تــظـاهــرة مـلــيـونــيـة)
ــكــان الـفالني قــادمــة غـداً في ا
والزمان الفالني فإن الكثير من
الــنــاس سـوف يــشــارك في تــلك
ــــظــــاهــــرة حتـت وطــــأة هـــذا ا
ـرء الــتــحــريض وقــد يــشــعــر ا
بـالــتــقـصــيــر لـو ظل قــابــعـاً في
بيته في ح يرى أغلب الناس
فـي الـشـوارع وبـهــذه الـطـريـقـة
صنعت الكاميرا احلدث مسبقاً
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ـؤامـرة كـافـيـة لم تـعـد نـظـريــة ا
لــتـفــسـيــر مــا يـحــدث من حـراك
جــمــاهـيــري مــلــيــوني ال بـد أن
تـكـون هنـاك لـعـبـة أكـبر وأوسع
في ظل مـا أصبح يـعرف بـالقوة
فــقــد حتــولت حــلــبــة الــنــاعــمــة
الصـراع الـسيـاسي والـعسـكري
إلى مـيـدان العـقـول وتـلك لـعـبة
لـيست بـريئـة تمـاما أو (عـفوية)
كـــــــمــــــا يـــــــبـــــــدو من ظـــــــاهــــــر
فهناك غرف مخابراتية األحداث
مــظــلـمــة لــلــتــوجــيه والــتــحــكم
وهـنـاك والـســيـطـرة والــتـمــويل
أطـــراف قـــد تـــبـــدو بـــعـــيـــدة أو
صــامــتــة لــكن الــوقـائـع تـســجل
حــضـــورهـــا الــفـــاعل فـي صــنع
ولـــعـل خـــطـــورة هــذه األحـــداث
احلــــالـــــة أن اغــــلب الــــشــــبــــاب
ـنـدفــعـ حتـركـهم الـهـائــجـ ا
ـلــتــهـبــة والـنــوايـا الــعــواطف ا
الطـيبة ومن الـنادر أن يسـتطيع
أحد اقنـاعهم أن هناك من يركب
مـوجـات غــضـبـهم ويــعـمل عـلى
اســتــغالل عــفـــويــة مــشــاعــرهم
ولن يــفــهم غــالــبــيــة اجلــيــاشــة
تـظاهـرين أن هـناك مـقود بـيد ا
أشـــخــــاص بــــعـــيــــدين آخــــرين
يوجهون مسار احلراك الشعبي
جلــــــــــهـــــــــة مــــــــــصـــــــــاحلــــــــــهم
فــيـــصــبـح األبــريــاء وأهــدافـــهم
ضـــحـــايـــا الـــعــنـف واالنـــتـــقــام
والـهيجـان وغيـاب الرؤية وسط
دخـان الـقـنـابل واحلـرائق وأزيز

الرصاص القاتل.
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الــطـوفــان الــشـعــبي الــذي نـراه
الــيـوم هـو عــمـلــيـة تــفـاعل بـ
الـــــعــــــوامـل الـــــســــــيـــــاســــــيـــــة
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديـة
واإلعـالمـــــيـــــة والــــــتـــــقـــــنـــــيـــــة
واخملـابـراتـيـة مــهـدت النـفـجـار
غــيـر مــتــوقع ســوف يـظـل مـثل
ـتـجـدد سـاخـناً حـتى الـبـركـان ا
وال بــــــد أن وقـت طــــــويل قــــــادم
يفرض على القيادات السياسية
والـنـخب الفـكـريـة فـهم الـظروف
واألسبـاب التي حـركت احلشود
ـليـونـية الـشـابة أمـام عـدسات ا
ودفـــعـــتـــهـــا إلى الــتـــلـــفـــزيـــون
وعلى اجلميع الهيجان والثورة
أن يتغيروا قبل أن يُغَيّروا..وأن

يُحاسِبوا قبل أن يُحاسَبوا?!!

قــــبل أكــــثــــر من ألـف عــــام قـــال
احلـجاج بن يـوسف الثـقفي:"من
تـكــلم قـتــلـنـاه ومـن سـكت مـات
بـــغـــمّـه كـــمـــدا"..الـــيـــوم تـــقـــول
ـليـونـية من الـشـباب احلشـود ا
الغاضبـ للحكام اجلدد:"من لم
ومن رفض يـــتـــغـــيـــر غـــيـــرنـــاه
طـردنـاه".. ومــا أشـد الـفـرق بـ
األمس البعيد واليوم القريب!

الــربــيع الــعــربي في عــام2011
شــــــهـــــد تـــــســـــاقـط الـــــعـــــروش
االستـبـداديـة في تـونس ومـصر
ولـــيــبـــيــا والـــيــمـن.. واخلــريف
الــــــعــــــربي فـي عـــــام  2019دق
أجراس اخلطر حول فساد لعبة
ـــقـــراطــــيـــة في اجلـــزائـــر الـــد
والسودان ولبنان والعراق..ولن
تـصـمت األجـراس حتى يـصـحو
احلــــكـــام مـن غـــفـــواتــــهم! هـــذه
مــحـــاولــة لــفــهـم مــا جــرى ومــا
سـيجـري قبيل الـطوفـان العربي

الذي يهدد اجلميع.
رعبـة انفجرت قنـبلة الـغضب ا
وبــدأت الــقالع وبــدأ الــطـــوفــان
احلـــصـــيـــنـــة تـــتـــســـاقط عـــلى
شـاشـات الــفـضـائــيـات ومـواقع
وتطبـيقـات التواصل االنـترنـيت
االجـتــمـاعي في ظل مــا يـسـمى
ثـــــورة الــــــشـــــاشــــــة أو (ثـــــورة
االنـفــومـيـديــا) بـعــد أن عـجـزت
األنـظمة الـسياسـية العـربية عن
اسـتيعـاب حركـة احلياة وتـأثير
تـقــنـيـات االتــصـال االلــكـتـروني
اجلديـد ولم تفـهم انـعكـاساتـها
في عـقليـة اجلماهـير وسلـوكها!
كــــان عـــــصــــر الـــــثــــورات خالل
ـاضـيـ يـعـتـمد عـلى الـقـرنـ ا
حتشـيد اجلمـاهير حـول قضية
أو مـــشــــكــــلـــة وحتــــريـــضــــهـــا
وحتـــريـــكـــهـــا عـــبـــر اخلـــطــاب
أو من خالل ــبــاشـر الــشــفـهي ا
إلسقـاط األنظـمة وسـائل اإلعالم
الـسـيـاسـيـة أو تـغـيـيـرهـا بـقـوة
االنـدفــاع اجلـمــاهـيـري الــهـائل
وبـاســتــخـدام أســلــحـة بــدائــيـة
بـــــســـــيـــــطـــــة في كـــــثـــــيـــــر من
ولـعل جـمـيع(الـثورات) األحيـان
نـطقـة العـربية التي شـهدتهـا ا
مــنــذ بــدايــة الــقـرن الــعــشــرين
كـــانـت تــــعـــتــــمــــد عــــلى ثـالثـــة
أسـلـحــة:بـيـان صــادر من قـيـادة
الثورة وإذاعة مسـموعة لتبليغ
ضمـون ذلك البيان اجلماهـير 
وأســـــمــــاء الــــثــــوار وعــــدد من
الـدبــابـات والــبـنــادق حملـاصـرة
ــلــكـي أو الــرئــاسي! الــقــصـــر ا
الـــيــــوم أصــــبــــحت الــــشــــاشـــة
الـصــغـيـرة(تــلـفــزيـون أو هـاتف
ذكي) هي الـسالح الـفعّـال الذي
لم يـــدرك أغـــلب الـــســيـــاســـيــ
أبـــــــعـــــــاده ومــــــــعـــــــطـــــــيــــــــاته
ولـم يـفـهـمـوا لـغـة وانـعـكـاسـاته
ـلتـيمـيديا) تـعددة(ا الوسـائط ا
والتفاعلية التي وفرتها تقنيات
فــــــلــــــجـــــأوا اإلعـالم اجلـــــديــــــد
ة في محاوالت لوسائلـهم القد
ـــــنـع واحلـــــجب والـــــرقـــــابـــــة ا
ــواجـهـة والـتـضــلـيل واخلـداع 
ــــد الـــشـــعـــبـي الـــذي أصـــبح ا
يـتحرك بـسرعة فـائقة مـتجاوزاً
تــلـك احلـــواجـــز الـــتـــقـــلـــيـــديــة
ومـــحـــطـــمـــاً جــــمـــيع الـــقـــيـــود
ـعروفـة! لن يستـطيع أحـد بعد ا
الـيوم أن يـوقف الـطوفـان ولكن
يـــتـــعـــ عـــلى الـــســـيـــاســـيـــ

ـبكرة إجراء انـتخابات عـامة قبل انـتهاء الدورة االنـتخابية تعني االنـتخابات ا
وهي وسيـلة مهمة ومؤثرة لفض النزاعات السياسية التي حتدث ما ب القوى
واألحـزاب الـسيـاسيـة بـشأن مـسألـة أو مـسائل مـعـينـة وكذلك يـجـوز وصفـها
سـيسة الـتي توقع فـيهـا البالد. بـاالنتـخابات عـاجلة األزمـات ا لـجأ األخيـر  ا
ــكن احملـــافــظــة عــلى أرواح الـــعــبــاد وبــهــا أيـــضــاً يــصــون األمن ـــبــكــرة  ا
ـبكـرة إحدى سـمات واالستـقرار. نـظراً لـتلك األهـميـة أصـبحت االنـتخـابات ا
ـاني. الـعـراق بـحـاجـة مـلـحـة إلجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة كـحـاجة النـظـام الـبـر
عيبة والفاضحة سح اآلثار ا كنه أن  بكر  الظمـئان للماء ألنه باالنتخاب ا
الـتي أفـرزتـهـا انـتـخـابـات 5/12 /  2018 الـكـارثـيـة فـاليـوم سـنـحـت فـرصة
قراطيـة ولتبديـد التشوهـات والشبهات تاريخـية لتصـحيح مسار الـعملية الـد
التي احـيطت بـها بسـبب االنتـخابـات األخيرة. ال داعي لـلقـلق وال مبـرر للشك
والريبة من إجراء انتخابات مبكرة ألن أجراءها في هذا الوقت يؤدي من دون
قـراطـية ريب إلى إرضاء عـدد غـفيـر من احملـتـج وإلى تـرسـيخ مبـاد الـد
ـبكـرة ال تـسـفـر عـنـهـا الـفـوضى كـمـا يظن وثـقافـة االنـتـخـابـات. االنـتـخـابـات ا
عـادالت السياسـية احلاليـة على حالـها كما يـجزم البعض البعـض وال تبقي ا
ـاني في ـبـكـر راجـعـوا تـاريخ الـنـظـام الـبر اآلخـر. ال تـخـافـوا من االنـتـخاب ا
ان لـكي جتدون أنه في (  16دورة انـتخـابيـة ) حل البـر الـعراق في الـعهـد ا
سوى في دورة انـتخـابـية واحـدة فـاكتـملت في الـست عـشرة دورة انـتـخابـية
دورة انتـخابية وحيدة ومع ذلك لم تقم القيـامة. خذوا الدرس من منهل النظام
اني بـريطـانيـا العـظمى الـتي لم تدع أزمـة سيـاسيـة إال وأجرت بـشأنـها البـر
انتـخابات مبكرة  وآخرهـا موضوع خروجها من االحتاد األوروبي إذ أجرت
انـتخـابات مـبكـرة علـى إثرهـا وفي طريـقهـا إلى انتـخابـات مبـكرة ثـانيـة تغـير
وضوع رؤسـاء وزراء ثالثة وال نعلم كم آخـر يتغير ومع ذلك لم بسـبب هذا ا
تـتـفـكك بـريـطـانـيـا. واعـتـبـروا من الـتـركي أكـرم إمـام أوغـلـو إذ رغم فـوزه في
انتـخابات بلديـة اسطنبول لم يـخش من إعادة االنتخابـات وفاز في االنتخاب
ـبكـرة إن كانت أصـواتكم الثـاني بفـارق مريح. فال تـترددوا من االنـتخـابات ا
ومقاعـدكم في مجلس النـواب حقيقيـة فأكدوا للكل هـذه احلقيقيـة وثبتوها في
سـجالت الـتـاريـخ أمـا إن كـانت مـزورة ومـزيــفـة فـتـأكـدوا انــهـا ال تـقـيـكم من
غـضب شـعـبـكـم وال تـعـظـمـكم في عــيـون الـشـعـوب األخــرى فـتـحـاكـمـوا إلى
شعـبكـم واعتـمدوا عـليه وال تـراهـنوا عـلى اإلرادات واإلدارات اخلارجـية ألن
اإلرادة اخلـارجـيـة ال تـقـيـكـم كـمـا لم تق غـيـركم من الـرؤسـاء والـسـاسـة أمـا
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بكر فـتجب اإلشارة إلى أن هذا أما عن اجلـانب القانـوني إلجراء االنتخـاب ا
اإلجـراء ال بـد أن يـسـبقه حـل مجـلس الـنـواب إذ يـحل هـذا اجمللس بـاألغـلـبـية
ـكنه ـطلـقة لـعدد أعـضائه أي بـصوت (  165نـائبـًا ) لكن هـذا اجمللس ال  ا
ـا بناء عـلى طلب ثـلث أعضـائه ( أي بطلب ان يحل نـفسه من تـلقاء نـفسه وإ
مـوقع من  110 نـواب) أو بنـاء عـلى طلب من رئـيس مـجلـس الوزراء. غـير أن
وافـقـة رئيس اجلـمهـورية هـناك غـمـوضاً في الـدستـور الـعراقي فـيمـا يـتعـلق 
ادة 64/ أوالً ) على أنه: " يحل مجلس عـلى حل مجلس النواب إذ نصت ( ا
طـلقـة لعـدد أعضـائه بنـاء على طـلب من ثلث أعـضائه أو النـواب باألغـلبيـة ا
ـوافقـة رئـيـس اجلـمهـوريـة وال يـجـوز حل طـلب من رئـيس مـجـلـس الـوزراء و
اجمللس فـي أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ". في ضوء هذا النص

كن إثارة التساؤالت اآلتية:
 1) هل مـوافـقـة رئـيس اجلـمـهـوريـة شـرط حلل اجملـلس أم شـرط لـتـقد طـلب
ـان أم يـوافق على عـنى هل يـوافق رئـيس اجلـمهـوريـة عـلى حل البـر احلل? 
ـقدم من رئيس الوزراء كـونه أحد شطري السـلطة التـنفيذية? ألن طلب احلل ا
الـسلـطـة التـنفـيـذية في الـعـراق ثنـائـية تـتكـون من رئـيس اجلمـهـورية ومـجلس

الوزراء.
 2) إذا افـتـرضـنا أن مـوافـقة رئـيس اجلـمـهوريـة تـتعـلق بـحل اجملـلس وليس
وافقـة حالة مـستقـلة للـحل أم شرطاً لـتصويت بطـلب احلل هل تصبح هـذه ا
عنى هل اجملـلس يحل في حالـت همـا حالة احلل اجمللس عـلى حل نفـسه? 
طلقة لعدد أعضائه وحالة موافقة رئيس اجلمهورية على احلل? أم باألغلـبية ا
ـطـلـقـة لـعدد يـحل في حـالـة وحـيـدة وهي حـالـة تـصـويت اجملـلس بـاألغـلـبـيـة ا
أعضـائه على حل نفـسه ثم موافقـة رئيس اجلمـهورية علـى قرار اجمللس بحل
ـوافـقـة بـاحلـرف اجلـار ( الـبـاء ) في الـنص الـفـقرة نـفـسه? ان اقـتـران كـلـمة ا
ـوافقة رئـيس اجلمهـورية ) أحدث هذا ادة الـرابعة والـست ( و األولى من ا
وافقـة بحرف اجلر ( الـباء ) تدل على ان هذه اللـبس والغموض ألن اقـتران ا
شرع قد قصد وافـقة حالة مستـقلة وليست شـرطاً حلالة أخرى ولو كـان ا ا
ــوافـقـة شـرطــاً لـتـصـديق قــرار احلل لـوجب أن تـكــون كـلـمـة أن تـكـون هـذه ا
وافـقة مـجردة عن احلـرف اجلار ( الـباء ) أي أن تـكون الـصيـغة ( ومـوافقة ا

رئيس اجلمهورية ).
وافقـة رئيس اجلمـهورية هل  3) يتعـلق التـساؤل األخيـر بالطـبيعـة القانـونيـة 
هي أمر وجـوبي عليه أم هي أمر جوازي له? تعتمد اإلجابة على هذا التساؤل
بـالــتـكـيـيف الــقـانـوني لـلـمــوافـقـة الـواردة ذاتـهــا هل هي حـالـة مــسـتـقـلـة حلل
ـــقــدم مـن رئــيس اجملـــلس أم هـي شــرط حلـــله أو هي شـــرط لـــطــلـب احلل ا
الوزراء? فـإذا كانت موافقة رئيس اجلمهورية حالـة مستقلة وقائمة بذاتها حلل
مجـلس النواب فتصبح أمـراً جوازياً إذ يستطيـع رئيس اجلمهورية أن يوافق
على احلل ويـستـطيـع كذلك أن ال يـوافق. وإن كانت مـوافقـة رئيس اجلـمهـورية
شرطـاً حلالة أخرى أي شـرطاً حلل اجمللس من قبل اجملـلس نفسه بـاألغلبية
ـوافــقــة أمــراً واجــبــاً عـلـى رئـيس ــطــلــقــة لــعـدد أعــضــائه فــتــصــبح هــذه ا ا
صـادقة علـى القـوان وكذلـك شأن دعوة مـجلس اجلمـهوريـة شأنـها شـأن ا
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ـقـدم من رئيس أما إذا كـانت مـوافقـة رئـيس اجلمـهـورية شـرطـاً لـطلب احلل ا
الوزراء فـاعتـقد أنـهـا تصـبح أمراً جـوازياً له إذ يـحق لـرئيس اجلـمهـورية أن
ـوافـقـة وبـالـتالي ـتـنع عن ا ـكـنه كـذلك أن  يـوافق عـلى طـلب احلل ويـقـدم و
نع تـقـد طلب احلـل. جتدر اإلشـارة إلى ان بـعض البـاحـث ذهـبوا إلى ان
قدم من رئيس الوزراء بيد ان منطوق موافقة رئيس اجلمهورية شرط للطلب ا
ـادة الرابعـة والسـتون من الدسـتور ال يـفيد ذلك ألنه نص الفـقرة األولى من ا
شرع ذلك لكانت الصيغة كاآلتي: " أو طلب من رئيس مجلس لو كـان قصد ا
الوزراء بـعد موافـقة رئيس اجلـمهورية عـليه ". أو "  أو طلب مـن رئيس مجلس
الوزراء وافق عـليه رئيس اجلمهورية ". أو " أو طلب مشترك من رئيس مجلس
الوزراء ورئـيس اجلمهـورية ". أو " أو طـلب من السـلطة الـتنفـيذيـة ". وعند حل
مجـلس النـواب يدعـو رئيس اجلـمهـورية الى انـتخابـات عامـة في البالد خالل
مـدة أقصـاهـا ( ستـون ) يـومـا من تاريخ احلل ( م64/ ثـانـيا من الـدسـتور ).
وتـوجـيه هـذه الـدعـوة إلجـراء انـتـخـابـات عـامـة في الـبالد أمـر وجـوبي ومـلـزم
تـنع عن تـوجـيه هـذه الـدعوة وال أن لـرئـيس اجلـمـهوريـة إذ ال يـسـتـطـيع أن 
يتـاخر فـيهـا ألن الـبالد تقع في فـراغ دستـوري فـيجب اإلسـراع في معـاجلة
كن. ما أفهمه من نص الدستور ان حل وإكمـال هذا الفراغ في أقرب وقت 
مـجـلس الـنـواب يـتم بـصـوت (  165نـائـبـاً ) بـنـاء عـلى طـلب مـوقع من ( 110
نـواب) أو بـنـاء عــلى طـلب من رئـيس الــوزراء. أمـا رئـيس اجلـمــهـوريـة فـيـكـون
وافـقـة على قـرار احلل وإعالنه كـما يـكون مـلـزماً بـأن يوجه الـدعوة ملـزماً بـا
عند حل مجلس النواب مباشرة إلجراء انتخابات عامة في غضون ( ستون )
ــسـائل الـقـانـونــيـة تـصـبح حـديث ـوضـوعـات وا يـومـاً من تـاريـخ احلل. هـذه ا
األوسـاط القـانـونيـة ومرتـكـزاً للـمنـاقشـات الـقانـونيـة فـور إقدام الـساسـة على
اتخـاذ القرار الصائب وهو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة فإن
. اضف عـلى ذلك إذا كـانت نتـائج االنتـخابات حدث ذلك تـنفس الـشعب قـليالً
مبكـرة أو غيرها مـعبرة عن إرادة الشـعب تعبيراً حـقيقيـاً اطمأن الشعب إلى
ثـلـيه ومن ثم يسـود االستـقرار ويـعم األمن أما إذا قـراطيـة و النـظام والـد
ا يـدلى به الـشعب ويـريد كـما في االنـتخـابات كـانت نـتائـجهـا مغـايرة تـمامـاً 
ـزاد فـتوقـعوا أن األخـيـرة التي حـدث فـيهـا بـيع وشراء أصـوات الـناخـبـ با
ا يـحدث في احلاضـر. وأخيراً أقـول  ينبغي أن ستـقبل أسوأ  يحـدث في ا
اني في العراق وسـيلة مشرعـة لإلثراء الفاحش بـالنسبة ال يجعـل النظام البـر
لـلفـاسـدين ومـنهـجـًا سيـاسـيـاً ورسمـيـاً لإلفـقار واالضـطـهاد بـالـنـسبـة لـباقي

الشعب.    
{ كاتب واستاذ جامعي

o U½ qOŽULÝ≈

بغداد

WO½u½U  …dE½
WOÝUOÝ  UÐU ŠË

Íd−¹ U  dO H²  W ËU×
…dJ³*«  UÐU ²½ù«


