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بيروت

دعم خـــطط ومـــشـــاريع الـــتــنـــمـــيــة
والسعي للمشاركة في اتخاذ القرار
وفي تـنـفـيـذه ومـراقـبـة حـسن األداء
للجهات احلكومية.وثانيها- اقتراح
مـشــاريع قـوانــ ولـوائح وأنــظـمـة
ـها إلى اجلـهات الـتشـريعـية وتـقد
واحلـكـومـات ومـنـاقـشـة مـا يـصـدر
عـنــهـا ســواء في إعــدادهـا أو بــعـد

صدورها.
وثالـثهـا- اإلسهام في بـناء مـواطنة
سـليـمة ومـتـكافـئة ودون تـميـيز ألي
ســبب كـان من خـالل نـشـر وتــعـمـيم
قـيم الـتــسـامح والـسالم والــلّـاعـنف
ــشــاركــة ـــســاواة والــعــدالـــة وا وا

والتعايش وقبول اآلخر .
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ورابــعـهـا- الـعـمـل عـلى بـنـاء قـدرات
األفـراد وتأهـيلـهم وتنـميـة مهـاراتهم
وتدريبهم ليساهموا مع مجتمعاتهم
ــــهـــــنــــيــــة وفي مـــــؤســــســـــاتــــهـم ا
واالجـتـماعـيـة والـنقـابـية لـلـدفاع عن
مـصـالـح مـنـتـســبـيـهــا وعن مـصـالح
اجملـتـمـع كـكل انـطالقـاً من الـشـعـور
ـســؤولـيــة وتـنـمــيـة روح احلـوار بـا

والتفكير احلر واحلق في التعبير.
وخــامـــســـهــا- تـــشــجـــيع اجلـــهــود
ــبــادرات الــفــرديــة الــتــطــوّعــيــة وا
ــا يـعـزّز الــتـضـامن واجلـمــاعـيـة 
والـتـكـافل والتـعـاون والـتسـانـد ب

جميع الفاعليات.
ـفروض في هـيئات باخـتصـار فإن ا
ـــدني أن تـــصــبـح "قــوة اجملـــتـــمع ا
اقـتـراح" وشــريـكــاً ومـكـمّالً لــلـدولـة
وهـــذا يـــحـــتـــاج إلى تـــوفـــر شــروط
وأسس قـــانــونـــيــة واقــتـــصــاديــة -
اجـتــمـاعـيــة وثـقـافــيـة واسـتــقاللـيـة

مـالـية لـكي تـقـوم بـدورها وذلك في
إطــار تالزم بــ الــدولــة واجملــتـمع
ـــــكن ـــــواطـن والـــــســـــوق وال  وا
تـصـوّر دولــة دون مـجــتـمـع كـمـا ال
كن تـصوّر مجـتمع دون دولة أي
قـوان وأنـظـمـة ومؤسـسـات حلفظ
النظام واألمن الـعام وحماية أرواح
واطـن ويـفترض أن تـلكـات ا و
تـسـعى الدولـة لـتـوفيـر مـستـلـزمات
واطـنـيـها وتـهـيـئة الـعـيش الـكـر 
ـتـكـافـئة أمـامـهم لـلـتـطوّر الـفـرص ا
نـافسة احلـرة. لقد أصـبح اليوم وا
وجـود هيـئات مـجـتمع مـدني عامالً
أسـاسيـاً من عـوامل جناح الـتـنمـية
ستدامة في اجملاالت اخملتلفة إذْ ا
ـهـمـاتـهـا ـكن لـلـدولـة الـقـيـام  ال 
دون مساعدة ومسـاندة ودعم منها.
وهكذا فـإن وجود هيـئات للـمجتمع
ـــدني الـــعـــربي وهـــو أمــر قـــائم ا
وتوسيع دورها الفعلي يفتح الباب
لـشـراكـة جـديدة في احلـيـاة الـعـامة
لــتـفــعــيل وجتـديــد الــفـكــر الــعـربي
ومـنـظــوراته إزاء قـضــيـة الـتــنـمـيـة
سـتدامة إذْ اإلنسـانيـة الشـاملـة وا
كن إحداث تغيير فكري حقيقي ال 
دون مـــســـاهـــمـــة جـــادة من جـــانب
ــــدنـي وذلك جــــزء من اجملــــتــــمع ا
ـكن ألي مـجـتـمع مـسـار كــوني  ال 
أن يـعـفــو نـفـسـه مـنه وهـنــا يـكـمن
الـــتـــوازن والــتـــكــامـل بــ الـــدولــة
واجملتمع فوجود هيـئات للمجتمع
ـدني نـشــيـطـة وفـاعــلـة وشـريـكـة ا
يـعـني وجـود دولـة قـويـة ومـواطـنـة
حــيـويـة ومــتـكــافـئـة وفــكـر مــنـفـتح

يتقبل االختالف.
ي ومفكر عراقي  { أكاد

مــخـتـلــفـة ومــتـنــوّعـة في أهــدافـهـا
ووســائـلــهــا.وفي اجملــتـمـع األهـلي
تـنـشـأ الـعالقـات بـصـورة تـقـلـيـديـة
ومـتـوارثـة في الـكـثـيـر مـن األحـيان
عـبر الـعائـلـة أو العـشيـرة أو الدين
ـنطـقة أو الـطائـفة أو الـقومـية أو ا
اجلــغــرافــيــة أو غــيــر ذلك أمــا في
دني فـهي غير متوارثة  اجملتمع ا
أي أن االنـتـسـاب إلـيـهـا حـرٌّ ووفـقاً
ـبـدأ خلـيـارات اإلنـسـان وتـخـضع 
ـعنى االنـتخـاب والتـداول. وبـهذا ا
دني تـختـلف مؤسـسـات اجملتـمع ا
عـن هـيـئــات اجملـتـمـع األهـلي فـفي
حـ أن األولى مفـتـوحة وحـداثـية
فإن الثانية محصورة بالعشيرة أو
ـنطـقـة أو غيـرها وال الـطـائفـة أو ا
تـقــبل االنـتــسـاب إلــيـهــا من خـارج
ـعنى فإن الدائـرة الضيقـة. وبهذا ا
ـدني تـمـتـاز مـؤسـسـات اجملـتــمع ا
بــالـتــنـوّع واالخــتالف والــتـعــدّديـة
داخلـهـا أمـا الـثـانـيـة فـهي هـيـئات
فـئـويــة خـاصـة أي مـقــتـصـرة عـلى
مـجـمـوعة  مـحـدّدة بـحكم رابـطـتـها
اخلــاصــة وال تـســمح بــاالنــضــمـام
ـن هـم من نــــــفس إلـــــيــــــهــــــا إلّـــــا 
الــصـنف.وهــكـذا تــخـتــلف هـيــئـات
دني عن هـيئات اجملتمع اجملتمع ا
األهـــــــــلـي مـن حـــــــــيـث األهـــــــــداف

والوسائل: 
أولـها- أنـهـا ال تسـتـهدف الـوصول
إلى الـــســـلــــطـــة وال تـــنـــخـــرط  في
الـصراع اآليـديـولوجي والـسـياسي
الــدائــر في اجملــتــمع وأنــهـا تــضع
مـــســــافـــة واحـــدة بـــيـــنـــهـــا وبـــ
الـسـلـطـات من جـهـة وبـيـنـهـا وبـ
وهدفها عارضات من جهـة أخرى ا
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تـتـوالـى االحـداث في سـاحــات الـتـحـريــر وسط ذهـول الـدم
ـبـاالة مـحـلـيـا مـا بـ بـيـانـات ـوذج عـدم ا الـعـراقي مـن ا
تنديد ساذجـة او تصريحات قيادات امـنية ال تقدم احللول
الـكـفـيـلـة بـوقف اهـداره مـقـابل بـيـانـات دولـيـة تـقـرأ مـا ب

سطورها احتماالت إعادة العراق الى ما قبل احداث 2003
وكان ثمة من يريد انتهاك سيادة العراق بأيد عراقية!

ـتـظـاهـرين الـسـؤال: اين تـتـجه االمـور بـعـراقــنـا وابـنـائـنـا ا
الباحث سلميا عن "وطن"

 في مـساق اإلجـابـة تـتـقـافز امـامي مـظـاهـر االنـزالق نـحو
اجملــهــول .. وهـــذا ال يــحــتــاج نــصــائـح من فــوق الــتل بل
حتشـيد الراي العـام الوطني واإلقـليمي والدولي من خالل
تحدة أدوار إعالميـة  نخبويـة  حتتاج الى مسـاندة األ ا
في الــعـراق خلـلق فـرضــيـات أخـرى عـلى األرض  جتـعل
ظاهرها  الرسمية  وحكومتها العميقة   وحتى الدولة  
مـظـاهـرهـا اخملـتـفـية بـعـبـاءة قـوى مـسـلـحـة ان تـتوافـق على
ـطـي  يـراعي إدارة ســاحــات الـتــحــريـر بــنــمـوذج غــيــر  
ـتـظـاهـرين ويـهـد الـغـضب الـشـعبـي  ويفـتح مـصـلـحـة ا
ــكن بــوابـــة احلــوار من خـالل( جلــنـــة حــكـــمــاء)  كـــيف 

حتقيق ذلك ??
ا تنجح في تفادي األسوأ من األفكار غير النمطية التي ر

مكن اقتراح االتي: ... يبدو من ا
تظاهرين واعالن أوال: تسـمية (قائد مـدني) للتفـاوض مع ا
اسـمه من قبل رئاسـة مجلس الـنواب او رئيس اجلـمهورية
تـــشــــاركه في ذلـك مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــنـــخب الــــتي عـــرفت
بـصــفـة(احلــكـمــاء) مـكــونـة من زعــامـات ديــنـيــة (مـســلـمـ
هنية ) فضال عن قيادات النقابات واالحتادات ا ومسيحي
نـتفضـون في ساحات الـتحريـر إضافة الى رموز ومـنهم ا
ـباشر مع عشـائرية تـنحـصر مهـمة هـذا الفريق بـاحلوار ا
ا تـنـسيـقيـات التـظـاهرات لـوضع الئحـة نـظام  داخـلهـا  
يــؤدي الى فــرز الـصــفــوف مـا بــ مـتــظـاهــرين ســلـمــيـ

واخــرين بــالـــعــكس وتــقــلــيل فـــرص انــتــشــارهم في هــذه
طلوب امنيا    الساحات او العمل على منعها بالشكل ا

تظاهرين ثانيا: تسمية (قائد شـرطة) مكلف بالتنسيق مع ا
بـشكل مباشـر والبد من التـمييز بـشدة ما ب قـائد شرطة
وبـ قـائـد عــسـكـري اخلـلط الــذي أدى الى تـكـلـيف قـوات
ـهـمــات افـراد الـشـرطـة  وشـتـان بـ احلـالـتـ اجلـيش 

تنـحصـر مهمـات هذا الـقائـد بإصدار بـيان يـومي تفـصيلي
دني عن نشاطـات ساحات التظـاهر بالتنـسيق مع القائد ا
وان ال يصـدر أي مـوقف حكـومي إعالمـيا خـارج الـتنـسيق

يدانية للتظاهرات. مع القيادة ا
ثـالــثـا: تـكــرار الـطــلب من تـنــسـيـقــيـات الــتـظـاهــرات الـفـرز
الـواضح والصـريح بـ التـظاهـرات الـسلـميـة ومـستـخدمي
ـومـة الــتـظـاهـرات ومـنع تـداخل الـعـنـف كـخـطـوة أولى لـد
اخلنادق في هذه الساحـات من خالل تشكيل مفارز امنية
ـدنـيـة وقـيـادة ـتـظـاهـريـن ذاتـهم مـعـروفـ لـلــقـيـادة ا من ا
الشـرطـة وتوزيـعـهم عـلى مجـمـوعـات تضـبط الـنظـام الـعام
داخل الـساحـات وفي مـخـارجـهـا ومـداخلـهـا بـعـد االتـفاق
عـلى حتديد منـطقة التـظاهرات في رقعـة معروفة لـلجميع ال

يتم التجاوز عليها.
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رابـعـا: اسـتـخـدام إذاعة وسـائـل اعالم سـاحـة الـتـظـاهرات
الــداخـلـيـة (هـنـاك أكـثـر من نـشـرة صـحـفـيـة تـطـبع وتـوزع)
ـيـداني ـدني وقــائـد الـشـرطــة ا لـنـشــر تـعـلـيــمـات الـقــائـد ا

وفقرات النقاش والتفاوض وما  االتفاق عليه.
خامسـا: االندماج في حلقـات نقاشية تـنظم من قبل نقابات
ومـجتمع اهلـي وتوثيقـها والعمل عـلى نقلـها بالبث احلي او
التسجيلي ضمن البرامج احلوارية بل السعي لنقل برامج
حــواريـة في قــنــوات فـضــائــيـة مــعـروفــة الى داخل ســاحـة

باشر لها. التظاهرات ميدانيا والعمل على البث ا
سـادسا: الـتفـاعل مع منـتـجات الـقصص اإليـجابـية بـصور
ـمـارسات الـسـلبـيـة وهنـاك أكـثـر من قصـة إعالمـية ضـد ا
تـبـدأ بقـصص الـشهـداء االبـرار والعالقـات اإلنـسانـيـة ب
ـتـظـاهـرين أنـفـسـهم في انـقـاذ اجلـرحى وال تـنـتـهـي عـند ا
نتوج احمللـي وكل ذلك سيناريوهات لبرامج قصص دعم ا
تلفازية وافالم تـسجيلية مطـلوب من كليات االعالم والفنون
اجلـمـيلـة تـوثـيـقـهـا وان تـفـتح الـقنـوات الـفـضـائـيـة أبـوابـها
لنـشرهـا وتعـزيز روح الـسلم األهـلي من بوابـات االعتـصام
في سـاحات الـتـحريـر من اجل هـوية وطـنيـة عـراقيـة واحدة

. لكل العراقي
سـابـعـا: تـسـمـيـة جـوائـز بـالـتـنـسـيق مع مـنـظـمـات حـقـوقـية
وانسانـية عراقـية ودولية حلـاالت إنسانـية وثقـافية مـناسبة
وهــذا دور مـطـلـوب من جــمـعـيـات رجـال االعــمـال والـبـنـوك
ــومـة االعـتـصـام وتـأكـيـد االهـلـيـة الـنــهـوض به تـعـزيـزا لـد

استقالليته.
ـــا هــنـــاك االالف من األفـــكــار  هـــذا غـــيض من فـــيض ر
ـنـشودة ـقـابلـة واألفـضل لـعل وعسى تـتـحـقق األهداف ا ا
من اجل هــويـة وطـنـيــة بال انـزالق نـحـو هــاويـة لـعـبـة األ

إقـليـمـية او دولـيـة فالـعـراق بلـد احلضـارات وطن اجلـميع
ولله في خلقه شؤون.

{ كاتب وباحث سياسي
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الـــتــحـــكم بــالـــنــتــائـج الــنــهـــائــيــة
لـالنـتــخــابــات وكــذلك مــطــالــبـتــهم
بــتــعـديل الــدســتــور وقـلع الــنــظـام
الـــســـيـــاسـي من أســـاسـه بـــســـبب
ارتكازه عـلى منظومـة فساد أهلكت
احلـــرث والــــنـــسل وســــرقت أحالم

الشباب.
لقد بدا واضحا بأن كيل الفساد قد
طفح وبلغ سيله الزبى ولم يبق في
قــوس الــصــبــر مــنــزع عــنــد هـؤالء
الــشـــبــاب الـــذين أشــعـــلــوا فـــتــيل
ثــورتـــهم مـن أجل اقـــتالع اجلــذور
الــفــاســـدة في هــذا الــنــظــام وهــدم
أركـانـه وتـنـظـيف جـسـد الـدولـة من

أدرانه.
واشـرأبت أعـنـاق دهـاقــنـة الـفـسـاد
وســدنـة مــعــبـده الــذين بــحــوزتـهم
"مـفــاتـيح الــقـاصــة" بـعــد أن هـزهم
ــظــلـوم وهــتــاف الــقــلـوب صــوت ا
ـعـذبـة مـحـاولـ الـتـصـدي لـدوي ا
حـــنـــاجــر هـــؤالء الـــذين أســـمــوهم
نطقة " فضاقت عليهم ا ندس ب"ا
ـــــا رحــــبت وزاغت اخلــــضــــراء  
أبــــصـــارهم بـــاجتــــاه "جـــبل أحـــد"
وبلـغت قلوبـهم حنـاجرهم من هول
الـصــدمـة وقــوة الـصــمـود واإلرادة
ـنـتفـض لـدى أبـناء هـذا الشـعب ا
وهم يأتونهم من فوقهم ومن أسفل
مـــنـــهم غــــيـــر آبـــهـــ بــــقـــمـــعـــهم

قــطــاعـات مــخـتــلــفـة وعــلى رأســهـا
التـعلـيم حيث معـظم هؤالء الـشباب
لم يــكــمــلــوا مــراحــلــهم الــدراســيــة
بـــســـبـب الـــظـــروف االقـــتـــصـــاديـــة
ــر بـــهــا عـــامــة الـــصــعـــبــة الـــتي 

الشعب.
شــبـاب الـثـورة ركــزوا عـلى جـوانب
مـهـمة في مـطـالبـهم سـتصـيب كـيان

الدولة الـفاسد في مـقتل في حال 
تنفيذها

مفـاصل مهمة يـطالبـون بتغـييرها 
قــانـون االنــتــخـابــات احلــالي الـذي
أتـاح لـنـفس الـوجـوه فـرصـة الـبـقاء
ـاضـية والـتـسـلط طيـلـة الـسنـوات ا
ومفوضية االنتخابات  التي بيدها

ورصــــاصـــهم وقـــنــــابـــلـــهم . إرادة
تــمـيــزت بـالــثــبـات واإلصــرار عـلى
الـتـغــيـيــر وإعالن الـتـمــرد عـلى كل
مقدس سوى قدسية الدم والشهادة
 لـقــد اتـهـمــوهم بـأنـهم "مــنـدسـون
وأتـــبـــاع الـــســفـــارات واألجـــنــدات
عـادية للوطـن" وهذه محـاولة كما ا
يـصــفـهـا مــراقـبـون اليــجـاد ذريـعـة
تالئـم األســـــالــــيـب الـــــقــــمـــــعـــــيــــة
ـــســـتـــخـــدمــــة  لـــلـــحـــد من زخم ا

تصاعد التظاهرات ا
ولــكـن الــصــورة الــواضـــحــة الــتي
ن فــيـهم يــتـفق عــلـيــهـا اجلــمـيع 
الـسلـطـة احلاكـمة تـتـجسـد في هذا
ـــتــــردي الـــذي يـــعـــيـــشه الـــواقع ا
الــعــراقــيـون وهــو بــحــد ذاته يــعـد
إجـــابــة واضــحــة وصـــريــحــة لــكل
التسـاؤالت  التي تطـرح حول هذه

الثورة ومن يقف ورائها.
وإلى كل الـذين يـريـدون أن يـعـرفوا
حقيقة مايجري في العراق فالواقع

يقول لهم :
اسألـوا الـفالح عن معـاناته في بـلد
النهرين وأسـباب تردي الزراعة في
الــعــراق ومن يـــقف وراء مــحــاربــة

نتوج الوطني ?! وضرب ا
اسـألـوا الـعـاطـلـ عن الـعـمل كـيف

هي أوضاعهم ?!
اسألوا الطلبة عن واقع التعليم في

عاهد ?! دارس والكليات وا ا
اسألوا الشعب عن اخلدمات?!

ــــــرضى عـن أوضـــــاع اســـــألــــــوا ا
ستشفيات ?! ا

اسألـوا اخلريجـ عن خيبـة أملهم
وضياع أحالمهم ?!

ـــوظــــفــــ عـن أحـــوال اســــألــــوا ا
دوائرهم ومؤسساتهم ?!

اسألوا الوزير عن خـبرته وانتمائه
وتبعية وزارته وكيف هي أولويات
التعليمات واألوامر التي يتلقاها?!
أسألوا أصحـاب الدرجات اخلاصة
عـن مـــاهــــيــــة اإللــــتــــزامـــات الــــتي
يـعــطــونــهــا لــكي يــحــصــلـوا عــلى
مـرادهم فـي وظـيــفـة عــلـيــا ومـاهي

ناصب?! أسعار ا
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اســـألــــوا أصـــحـــاب الــــقـــطـــاعـــات
ــعــامل وأصــحـاب الــصــنــاعـيــة وا
ـتـردي ومـاهـو ـهـن عن واقـعـهم ا ا
مــصـيــر الـصـنــاعـة الــوطـنــيـة ومن
ـــســــؤول عن تـــعـــــــــــــطــــيـــلـــهـــا ا

ودمارها ?!
بية اسألوا األندية الرياضية واألو
عاناة شاكل وا واحتاد الكرة عن ا
وأسـبابـها وعـن تدخالت األجـندات

احلزبية والطائفية فيها?!
اســألـوا هــيـئــات ودوائــر الـنــزاهـة
ـؤسـسات الـرقـابيـة والـقضـائـية وا
عن سـبب عدم قـدرتـهم عـلى حتريك
مـلـفـات الـفسـاد وعن مـصـيـر مـئات
ــــلــــيــــارات من الــــدوالرات الــــتي ا
اخــــتــــفت مـن مــــوازنــــات األعــــوام

اضية ?! ا
ـغيب فقودين وا اسألوا عـوائل ا
ـنظـمـات احلـقـوقـية عـتـقـلـ وا وا
عـن انـتـهـاكـات حـقـوق االنـسـان في

العراق ?!
ـــاذا تـــركـــوا اســـألـــوا الالجـــئـــ 

الوطن?
اســــألــــوا عــــوائـل الــــشــــهــــداء عن

عيل ?! أوضــــــــــــاعهم بعد فقد ا
ــــوجـــودة في اســــألـــوا األحـــزاب ا
السلطـة منذ عام  2003عن أسباب
الـتـراجع الذي حـصل في الـبـلد في
ظل وجـــود وفــرة مـــالـــيــة هـــائـــلــة

ومجتمع دولي ساند ?!
ــنــظـمــات الــرقــابــيـة عن اســألــوا ا
نــزاهــة نـــتــائج االنــتــخــابــات وعن
الـــفــــضـــائح الــــتي انـــتــــشـــرت في
األوســاط الـســيــاسـيــة واالعالمــيـة
ـقـاعد واجملـتـمـعـيـة حـول أسـعـار ا

النيابية ومزاد البيع والشراء ?
هــذه الـــتـــســاؤالت وغـــيـــرهـــا يــتم
تـداولها مـن قبل شـرائح مجـتمـعية
ن يــرغب في اإلطالع مــخــتــلــفـــة و
أكـثـر بـإمـكـانه أن يـسـأل عن أشـياء
أخــرى إن تُـبْــدَ لــهـؤالء احلــكــام قـد
تسؤهم وتغضبهم وحترجهم وهي
تـشــكل واحــدة من أهم الــشــعـارات
الــــــتي صــــــدحت بــــــهـــــا أصـــــوات

تظاهرين: ا

فهل يـعد العـراق في وضعه احلالي
بــلـد مـسـتـقل في قـراره وذو سـيـادة

وإرادة حرة ?!
وهل الــقـوى الـســيـاســيـة احلــاكـمـة
صـــاحـــبــــة إرادة حـــرة فـي اتـــخـــاذ
ـواقف أم أنــهـا تـصـغي لإلمالءات ا

اخلارجية?
ن يريـد أن يـصيب األسـئـلة كـثـيـرة 
كـبـد احلـقـيــقـة ولـكن الـسـؤال األهم
ــا سـتــلـخص لــنـا إجــابـته الـذي ر
مـــجـــمل األحـــداث عـــلى الـــســـاحـــة

العراقية  أال وهو:
ــر به الـــعــراق الـــيــوم من هل مـــا 
واقـع سـيــاسي واقــتـصــادي وأمـني
وتـــردي في الــقــطـــاعــات اخلــدمــيــة
وتـفـشي الـفـسـاد  يـحـتـاج فـعـــــــال
الى ثورة شعبية عارمة لتصــــحيح

سار ?! ا
إن اإلجـــابــة الـــواضــحــة عـــلى هــذا
الـسـؤال لم تـعـد الـيـوم بـحـاجـة إلى
جهـد اخلبراء ألنهـا وببسـاطة باتت
ــعـانــاة احلـقــيـقــيـة حلــيـاة تــمـثل ا

واطن اليومية . ا
فــاسـألــوا هــذا الــشــعب إن كــنـتم ال
تعلمون من يقف وراء ثورتهم ?! ...
الوضع العراقي الـيوم يشهد حتوال
نوعيا في مـستوى الرقابـة الشعبية
عــلى األداء احلــكـومي فــلم يــعـد من
الـســهل أن تـعـود األمـور إلى سـابق
ـــا يـــخص امـــتـــيـــازات عـــهـــدهـــا 
ــــســـؤولـــ أو األداء الــــوظـــيـــفي ا
لـلحـكومـة  أمـا التـعويل عـلى عامل
ــواطن يــتــنـازل عن الـوقت جلــعل ا
ـلل مـطــالـبه أو يـصـيـبه اإلرهـاق وا

فهو استنتاج خاطيء .
ـواجـهة الـعـنـيفـة كـبديل إن سالح ا
عن احلـوار لم يـجـد نـفعـا واحلـكـمة
خير سالح لـلذين يبـحثون عن وطن
آمن ومـــســتــقــر  غــيــر أن الــطــريق
طـــويل في مـــحــاربــة مـــنــــــــظــومــة
الـــــــــفــــــــســـــــــاد  ألن نـــــــــبـش "عش
الدبـــــــابير" يثـير عدوانيــــــتها وال
ة ؤ يخلوا من لـسعاتها الـسامة وا

.
{ كاتب وصحفي

"رمتني بدائها وانسلَّت" مثل عربي
يـنـطبق عـلى الـسلـطـة احلاكـمة في
عـراق مـا بـعـــــد عام  2003عـنـدما
"  على نـدسـ أطـلقـت مصـطـلح "ا
ـتـظـاهـرين الـذين أريـقت دمـاؤهم ا
عـــلـى مـــذبح احلـــريـــة في ســـاحـــة
التحريـر وهم يطالبون بـاستحقاق
احلــيــاة الــذي وهــبه الــلـه لــســائـر

مخلوقاته .
الطبـقة السـياسية احلـاكمة وجدت
نــــفـــســـهـــا فـي وضع صـــعب أمـــام
الـوعي الـذي أظـهـره جـيل الـشـباب
ن عـاصــر حـقــبـة االحـتـالل بـعـد
عـــــام   2003 الــــــتي تــــــمــــــيـــــزت
بــالـــفـــوضى وتـــردي األوضــاع في

ابيض  اسود

ـفـاهـيم فـهـو يـخـتـلط بـغــيـره من ا
ـــدني" غـــيـــر " اجملـــتـــمـــــــــــــــــع ا
Civil Society  والذي نـطلق عـليه
أحـــيــانـــاً اسم " الــقـــطــاع الـــثــالث"
Third Sector ( أي بـ الــقـطـاعـ
الــعـام واخلـاص) أو الـقــطـاع غـيـر
الــــــهــــــادف إلى الــــــربــــــــــــــــــــــح
Non- profit Sector  ــــعــــفي أو ا
سـتقل" من الـضرائب أو "الـقطـاع ا
ـنــظـمـات الــتـطــوّعــــــــــــــــــيـة أو ا

Associations  Voluntary
ــؤســسـات ويــقــصــد به أحـيــانــاً "ا
Charity Association "اخلـــيــريــة
وهـذه الـتـسـمـيات جـمـيـعـهـا تصف
شـــــيـــــئـــــاً واحـــــداً وهـــــو وجـــــود
"مـؤسسـات غـير حـكومـيـة مسـتقـلة
عـن أجـــهــــزة الـــدولــــة" وإنْ كـــانت

وكــان ثــمـــة مــحــاور اقــتـــرحــتــهــا
"مـؤسـسـة الفـكـر الـعربي" لـلـنـقاش
واحلــوار تـتــعــلق بـ: الـســيــاسـات
التربويـة ودور العلوم االجـتماعية
واإلنـسـانـيـة والــثـورة الـصـنـاعـيـة
ـفهـوم اجلديـد للـتنـمية الـرابعة وا
واالقـــتــصــاد الــرقــمـي  ومــفــاهــيم
شاركة وثقافة واطنة وا الدولة وا
ـثقـف الـتـسامح ودور الـثـقافـة وا
في بـلـورة رؤى وتصـورات جـديدة
ـكن أن تشـكل مالمح أولـيـة لفـكر
عــربي جــديـــد إضــافــة إلى الــدور
ــكن أن تـلــعـبه مــؤسـسـات الـذي 
"اجملـتـمع األهـلي"في جتديـد الـفـكر

العربي.
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وإذا كان  ثمة " مجتمع أهلي" فإنه

شكّل مؤتمر " فكر   "17الذي انعقد
في الـــظـــهــران مـــؤخـــراً تـــظـــاهــرة
ــراجـعـة تــيـارات الــفـكـر حــقـيـقــيـة 
ـفـاهـيم الـسـائـدة وذلك الـعــربي وا
في ضـوء الـتحـوّالت الـعـميـقـة التي
ــنـــا وازديــاد حــجم يــشــهــدهـــا عــا
عـرفـة الـعلـمـيـة اخملـتلـفـة ونـتائج ا
ـــــواصالت ثـــــورة االتـــــصـــــاالت وا
وتـكـنــولـوجـيــا اإلعالم األمـر الـذي
ـثـقفـ الـعرب أسـئـلة يـطـرح على ا
مـلـحّـة راهـنـة ومـسـتـقـبـلـيـة تتـعـلق
ــوقع اإلنــســان الــعــربي من هــذه
الـتــحـوّالت وأي فــكــر عـربي جــديـد
يـحـتـاج?خـصــوصـاً وأن الـفـكـر هـو
انـــعـــكـــاس لـــلــــواقع االجـــتـــمـــاعي
واالقـــــتـــــصــــادي ودرجـــــة تـــــطــــور

اجملتمع.
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الشاسع الكبـير في مستوى العيش
بـ "مــراجع الــنـجف" مــثل الـســيـد
الـسيـستـاني والسـيد مـحمـد سعـيّد
احلـكيـم الذين يـتـردد علـيـهم هؤالء
الــســاســة االسالمــيــون مـن ســكــنـة
ــراجع الــزّهــاد الــقــصـــور هــؤالء ا
الــــذين مــــا يـــزالــــون يـــفــــتـــرشـــون
احلصـران ويقـتاتون عـلى ما تـيّسر
وتبدو اجسادهم نحيلة من فرطِ قلة
الـــــزاد وبـــــ هـــــؤالء الـــــزعـــــمــــاء
الـــســيـــاســـيـــ مـن قـــادة األحــزاب
االسالمــيــة الــتي مــا فــتــئـت تــذكـر
راجع اجلمـهور بانـقيادهـا ألوامر ا
ووصـايـاهم بـيـنـمـا تـبـدو الـتـخـمـة
واضـحـة عـلى وجـوهـهم وكـروشـهم
كـــــمـــــا تــــــبـــــدو روائح فــــــســـــادهم
"الــــتـــاريـــخي" تــــزكم األنـــوف فـــإن
راجعـنـا التـاريخ واالصل في وجود
الــطــائـفــة الــشـيــعــيـة عــلي بن ابي
طـالب زاد االنــدهــاش بـ خــلـيــفـة
كان يأتيه نصيبه من اخلراج أربعة
االف درهم ال يـبــيت درهم واحـد في
بـيــته مـثــلـمــا يـحــدّث الـرواة وبـ
ـودّة له واالقـتداء حـكـام يـظـهـرون ا
بـه لـــيس مـن ســـمـــة حلـــكـــمـــهم اال
الفسـاد واكل أموال النـاس بالباطل
وســـكن الــقــصــور بـــيــنــمــا شــرائح
الفـقراء من قـومهم في ضـيق وحرج
وازديـاد حـتى كـاد االمـر يـخـرج من

ب أيديهم من فرطِ كره العامة لهم
ومقت الشباب لسيرتهم. 
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قراطي في ان جتربة االنـتقال الـد
الــــعــــراق الــــتي هــــيــــمــــنت عــــلى
تـــوجــيــهـــهــا األحـــزاب االسالمــيــة
الشـيعيـة قد اقـترنت الى حد كـبير
ــــالي" بــــظــــاهـــــرتي "الـــــفــــســـــاد ا
و"احملـاصــصـة الـســيـاســيـة" وهـو
احلال الـذي تكرر تـقريبـا في جميع
ـقـراطي التي جتـارب االنتـقـال الد
تـــعــيــشــهــا دول الـــربــيع الــعــربي
وانـتهى بـعضـها الى حـروب أهلـية
طـاحنـة وصـراعات داخـلـية مـريرة
وعــــــلى الــــــرغـم من ان إسـالمــــــيي
قـام االول فان الـعراق شـيعـة في ا
سـيـرة اإلسالميـ الـسـنة في بـقـية
الــــدول لم تــــشــــذ كـــثــــيــــرا فـــذوو
الـسـلـطان االعـظم سـكـنوا الـقـصور
واسـتبـاحوا أمـوال الـناس في زمن
قــيـاسي وعـادوا من أغــنـيـاء الـقـوم
وعلـيـتهم لـكن اذا كان لالسالمـي
الـسنـة عذر في ان ال مـرجـعيـة لهم
ــراجع واحلـكــام في ان فـان فــهم ا
اإلسالمــيـ الــشــيــعــة بال عـذر الن
مــــراجـــعـــهم زهّــــاد وذلك مـــبـــحث

يستحق التفكير والتدبير.

{ كاتب ووزير تونسي سابق

الــدول الـعــربـيــة مـســارات انـتــقـال
ــقــراطي غــالـبــيــتـهــا مــتـعــثـرة د
وحــائــرة كــمــا هــو حــال االنــتــقــال
قـراطي في الـعـراق وَكمـا هو الـد
احلــــال في بالد الــــرافـــديـن حـــيث
ــانــيــة هــجــيــنـة حــلّت أنــظــمـة بــر
ومـشـتـتـة تـقـوم عـلـى "احملـاصـصة"
و"الـــفـــســــــــــاد" جـــعـــلت ضـــعــاف
النـاس يتـرحّمون عـلى ايام الـطغاة
في ظرف وجــــــــيز وهـو ما كـتبته
فـي مــقـــــــــــدمــة كــتـــابي "انـــهــيــار
نشور في  2004 وحذرت الصنم" ا
مـــــنه اذا لـم حتــــســــــــــن الــــقــــوى
الـسـيـاسـية الـتي تـسـلمت الـسـلـطة
ــقـــراطـــيــة ادارة فـي ســيـــاقـــات د

السلطة.
لـقــد تـســلّم االسالمـيــون الـشــيـعـة
ومـن بــيـــنــهم أصـــدقــاء مـــقــربــون
الـسلـطـة في العـراق ضـمن احزاب
متعـددة بدّلت أسمـاءها وعنـاوينها
ــرات خالل ومـــســاراتـــهــا عــديـــد ا
ســنــوات قـلــيــلــة وقــد سـنــحت لي
الفـرصة اكثـر من مرة لـزيارتهم في
بـغـداد سـواء في مـقـرات احـزابـهم
او بـيوتـهم العـامـرة التي تـعود في
مـلــكـيــتـهــا في بــعض احلـاالت الى
شـــخــصــيـــات قــيـــاديــة بــارزة زمن
ـفـارقة الالفـتـة التي صـدّام ولكن ا
الحـظـتـهـا بــاسـتـمـرار ذلك الـفـارق

الى مــزيــد من االرتــهــان لالجــنــبي
والــــتـــــفــــريـط في ثـــــروات الــــوطن

العربي.
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وعـنــدمـا ســقط نـظــام صـــــــــــــدام
ســـنــة  2003 تــوقـــعـت ان تــســـقط
األنــظــمــة الــعـــربــيــة ذات الــبــنــيــة
ـشـابـهـة قـريـبـا وكـان توقـعي في ا
مـحـلّه فـبعـد سـبع سـنـوات تقـريـبا
تهاوت جراء ثورات الربيع العربي
عــديــد األنـــظــمــة اجلـــمــهــوريــة او
اجلـمـاهـيـريـة ودشـنت الـعـديـد من

وفـرقــا ومـذاهب وطــوائف مـنــبـعه
بالد الرافدين.

كـنت مـن بـ قــلـة من الــعـروبــيـ
ن أعــلـنـوا مــعـارضــتـهم لــنـظـام
ن يؤمن بان صدام حـس فانـا 
الــديــكــتـاتــوريــات ال حتــقق احالم
اال في الـتقـدم وعادة مـا تنـتهي
ســيـــاســة الــطــغــاة بــكــوارث عــلى
ــنحٍ تـقــدّمُ ألعـدائـهم شـعــوبـهم و
مجانا وهكـذا كان رأيي ان النظام
الصدّامي -واالنظمـة الشبيهة- قد
قـاد االمة الـعـربيـة في نـهايـة االمر

تعـود عالقتي بـالعراق الى مـا يزيد
عـن ربع قـــرن ابـــتـــدأت بـــصـــداقـــة
ــــهــــجــــر االوربي ربــــطــــتــــني في ا
ــثـــقــفـــ والــســـاســة بـــعــشـــرات ا
الــعــراقــيـ وانــتــهت الـى زيـارات
مــتـكـررة لــهـذا الــبـلــد الـعـربـي مـنـذ
الــــذي عـــــادة مــــا تـــــصــــفه ?2007
االدبــيـات الــســيـاســيــة ب"الـبــوابـة
الـشـرقيـة" لـلوطن الـعـربي لـكنّهُ في
رأيي "مــركـز" احلــضــارة الـعــربــيـة
تُّ بـصلـة لـلعـرب ادبا فـكل شيء 
وشعـرا وثقافـة وعلمـا ودينا وفـقها
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