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تُـعـد قـضـيـة الـتـطـرف من الـقـضـايا
ـعـقــدة الـتي حتـتـاج إلى األمــنـيـة ا
اهــتـمـام مـتــعـدد األبـعـاد من دوائـر
صــنع الـقـرار في الــعـراق ومـا هـو
ـقــال هـو مــحـاولـة مـقـدم فـي هـذا ا
لــلـفت االنــتـبـاه إلى بــعض االبـعـاد
هم وضـعها فـي االعتبار التي من ا
عــنــد صــيــاغــة ســيــاســات أمــنــيــة

كافحة التطرف" مجتمعية 
تــفـجــرت في الــعــقــود االخــيـرة من
التـاريخ موجة عـارمة من الـتطرف
في الـعـديـد من جـهـات الـعـالـم وقد
ـــوجـــة اجملــــتـــمع اصــــابت هــــذه ا
الـعـراقي حـيث اسـتـعـمـلت االيادي
الـــطــامـــعــة بـــخــيــرات الـــعــراق كل
أسـلـحـة الـتـطـرف الـتي عـملـت على
تـمـزيق الـنـسـيج االجـتـمـاعي وزرع
الـتفـرقـة ب صـفـوف ابنـاءه وهذه
ـوجـة عـمــلت بـصـورة بــشـعـة في ا
حتـطيم الـهويـة الوطـنيـة العـراقية.
في هـــذا الـــســــيـــاق جـــاءت فـــكـــرة
ـوضــوع الـتــسـامح في الـكــتـابــة 
مــواجـهـة الـتـطـرف والـسـؤال هـنـا
كــيف نـتـنـاول مــوضـوع الـتـطـرف?
ــكن اضــافـته ومـا اجلــديــد الـذي 
إلـى عـــشــــرات الــــبــــحـــوث واوراق
ـقـاالت الـتي نـشرت الـسـيـاسـات وا
ــضـوع في االعــوام االخــيــرة عن ا
وإلى سيل االقتراحات والتوصيات
الـتي خـرجت من مـخـتـلف الـندوات
ـــؤتـــمــرات الـــتي عـــقــدت بـــهــذا وا
الـشـأن.  ومن مـراجعـة هـذا الـتراث

الغني رأيت ان هناك قبوالً لبعض
ــفــهــوم ــتـــعــلــقـــة  ــســـلــمــات ا ا
(الــتـــســامـح) والــتي حتـــتــاج إلى
اعـادة نـظـر اذ جـاءت حـلـقـتـنـا عن
الـتـســامح في مــواجـهـة الــتـطـرف
وضوع الهوية التصالها العميق 
ــاسـة الى الـوطــنــيـة ولــلـحــاجـة ا
التسـامح واالعتراف بـوجود اآلخر
اخملـــــتـــــلـف بـــــداخل اجلـــــمـــــاعـــــة
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يرى الدكتـور علي ليـلة ان التطرف
هـو اخلـروج عن الـقـواعـد الـفـكـرية
ـــعــايـــيـــر واالســـالــيب والـــقـــيم وا
الـسـلـوكـيـة الـشـائـعـة في اجملـتمع
ـتـطرف عن نـفسه من حـيث يعـبر ا
خالل الـــعـــزلـــة او الـــســـلـــبـــيــة او
االنــســحـــاب في مــرحـــلــته األولى
وحـيـنمـا تـتـعمـق هذه احلـالـة فإن
ــرحـــلــة ــتـــطــرف يـــنـــتــقل الـى ا ا
ــارســة الــعـنف الــثــانـيــة حــيث 
اسـتــنــادا الى مــخـزون الــتــوتـرات
ــرحـلـة االولى الــتي تـراكـمت في ا
فــــشـــكــــلت الـــطــــاقـــة الـــدافــــعـــيـــة
لـسـلـوكــيـاته وقـد يــكـون الـتـطـرف
والـعــنف فـرديــاً او جـمــاعـيــاً وقـد
يــــســـلـم االول إلى الــــثـــانـي وهـــو
الـتـطـرف والـعـنف الـذي يـسـتـهدف
ا محاولة فرض الرأي بالقوة ... و
ـتــطـرف او اجلــمـاعـة كـان الـفــرد ا
تطرفـة قلة في مواجهـة االغلبية ا
ـتــطـرفـة فـإن الـفــرد او اجلـمــاعـة ا

تـــنـــتــقل الـى االرهــاب بـــاعــتـــبــاره
مــجــمــوعــة من االفــعــال الــعــنــيــفـة
واخلاطفة في محاولة لفرض حالة
من اخلوف  والقلق والـتوتر الدائم
اط عند الطرف اآلخر. وللتطرف ا
ظـهري مـختـلفـة منـها (الـتطـرف ا
والـــتــطـــرف الــفـــكــري والـــتــطــرف
الـديـني) حـيث جنـد بـعض االفـراد
ظاهر معينة يلون الى الظهور 
قد ال توافق عـليهـا جماعة االغـلبية
او اجملــتـمع ومـثــاله ارتـداء بـعض
ــتـطــرفـ ديــنـيــا لـلــثـوب االفـراد ا
الـقـصـيـر واطالـة الـلـحـيـة في ح
ـطـاً ثانـياً ـثل التـطـرف الفـكري 
ـــاط الـــتــطـــرف حـــيث جنــد من ا
بعض جـماعـات الشـباب الـذين لهم
بـــعـض اآلراء الـــســيـــاســـيـــة الـــتي
يــتـطــرفــون بـهــا بــحـيـث يـخــرجـوا
بــســبــبـــهــا من اجملــرى الــرئــيــسي
ـتـطـرفـة لـلـمـجـتـمع الن افــكـارهم ا
تختـلف عن االفكار الـتي تتدفق في
اجملـرى الرئـيسي لـلـمجـتمع ويـعد
الـتطـرف الديـني هو الـنمط الـغالب
اآلن حـيث تتـجه بـعض اجلمـاعات
الدينية الى االقتناع ببعض االفكار
ـضامـ الديـنيـة التي جتـاوزها وا
الـعـصـر ويـظـهـر الـتـطـرف الـديـني
ايــضـــاً بــســـبب الــتـــأويل اخلــاطئ
ـبـاد واالفـكـار الـديـنـيـة لـبـعض ا
طلق والتمـسك باإلدراك احلـر في ا
ـؤكد بـاد ومن ا لـهذه االفـكـار وا
ـدخل ان الـتـطـرف الـديـني يـشـكل ا

الى االرهــــاب الـــذي يــــعـــانـي مـــنه
الـــعــالم في الــوقت احلــاضــر ومن
ــــاط ــــمـــــكن ان جتـــــتــــمـع كل ا ا
الـتـطــرف هـذه فـي جـمــاعـة واحـدة
متطرفة.  إنَّ انتـشار افكار التطرف
ـــــكن ـــــارســـــات الـــــعـــــنف ال  و
اعــــتـــبـــارهـــا مـــســــألـــة مـــرضـــيـــة
(بـاثـولـوجـيـة) فـحـسب; بل هي في
اط قاوم األول مسألـة تتعلق بأ ا
التفاعالت االجتـماعية في اجملتمع
وفي الــعالقـة بــ مــكــونـاتـه فـمن
ــؤكــد أنّ ســـلــوك األفــراد كــذوات ا
مسـتقلـة يخـتلف عنـدما ينـخرطون
فـي مــوقف جــمــاعي صــراعي.  في
ـــــــقــــــابـل اليـــــــزال احلــــــديـث عن ا
الـتــســامح وقـبــول اآلخــر مـبــتـعث
ارتــيـاب لــدى الــكـثــيــر من الــنـخب
الـفـكـريـة والـثــقـافـيـة والـسـيـاسـيـة
الـعـراقـيـة وتـعـود اسبـاب ذلك الى
االسـتـقـطـابـات الـسـيـاسـيـة احلادة
ـهددة وابـعادهـا غـير الـوطـنيـة و ا
ـواطـنة لـلـهويـة الـوطـنيـة ومـبدأ ا
واسقـاطاتـها احلـاليـة على الواقع
اضـافــة الى ان جــزءا مـنه يــتــعـلق
ـعـنى بـالـفــهم الـقــاصـر واحملــدود 
الـتـسـامح ومـبـتـغـاه ومـبـنـاه.  امـا
الــتــطـرف الــديــني وحــالــة تــلـويث
الـدين بالـسـلطـة: فـإنَّ العـراق ليس
امام حتـدي بـ الدين والـدولة بل
ان يـــظـل الـــدين صــــونـــاً له وهـــو
الـضــامن لـثــقــة اجملـتــمع ووحـدته
وتـضامـنه فال يـستـخـدم الدين في
الـصــراع الــسـيــاسي الــذي اصـبح
شراً على الهويـة الوطنية وصيره
عـــامالً مـن عـــوامل االنـــقـــســـام في
اجملتمع والدولة فـنحن محتاجون
"حـــيــاة ووجـــوداً" الى الـــتـــســامح
اليـوم قبل الغـد فاحلزبـية الديـنية
عامالً من عوامل التعطيل والتشدد
واالصـطفـاف واحلـؤول دون سواد
التساهل والتفاهم والتفهم والنزع
ــسـالم والـتـعــددي لـكن من الـذي ا
يـــقـــرع اجلـــرس? زيــــادة عـــلى ذلك
ضـعف الـثـقـافــة الـعـامـة والـفـرديـة
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ازاء قــيم الـــتــســامـح الــتي ال تــزال
مــتـدنــيـة بـل غـائــبـة فـي كـثــيـر من
االحـيـان ويـنـظـر الـيـهـا بازدراء او
استـخفـاف احيـاناً بـوصفـها عامل
ضـعف وليس قـوة االمـر الذي ادى
الى تــشـبث الـكـثـيـر من اجلـمـاعـات
بالتعصب والتطرف بجميع اوجهه
الــديــنــيــة والــطـــائــفــيــة واالثــنــيــة
والــعــشــائــريــة ازاء االخــر ســواء
مـسـلـمــاً (سـنـيـاً شـيــعـيـاً) او غـيـر
مـسـلم (مسـيـحي او الـصـابئي او
االيـــزيـــدي.. او ســواهـم) او غـــيــر
الـــــــعــــــربـي مــــــثـل (الــــــكــــــردي او
الــــتــــركــــمـــانـي او االشـــوري... او

غيرهم). 
ø·dD² « WNł«u* qO³ « U

ان الـسـبـيـل لـبنـاء وتـرسـيـخ ثـقـافة
الــــتــــســـامـح في ظل مــــا آلت الــــيه
اوضاعـنا من عنف وصـراع هويات
ثـقـافـيــة حـاولت ان تـثـبـت نـفـسـهـا
بـفـوضـويـة وبـشــاعـة واسـتـفـحـال
االرهـاب في ظل هـذه الـفـوضى (بل
ــطــامع اســتـــغــلــهـــا) لــتـــحــقــيـق ا
اخلــارجــيــة والســيــمــا بــانــتــشــار
الـتـعــصب والـتــطـرف تــطـرح هـذه
ــعـاجلـات احلـلــقـة مــجـمــوعـة من ا

هي: 
1- ضـــرورة الــــعــــمل عــــلى بــــنـــاء
ـكــافــحـة اســتــراتــيـجــيــة وطـنــيــة 
الــتـطـرف حتـدد بــالـضـبط مـا الـذي
تــتـم مـــكـــافــحـــتـه حتــديـــداً حـــيث
يـكـتـسب الـسـؤال هل يـتـم مـكـافـحة
ــتــطــرفــة? أم جــمــاعــات االفــكــار ا
مــتــطـــرفــة? ام ســلــوك مــتــطــرف?
ـرحـلـة أهـمـيـة كــبـيـرة خالل هــذه ا
السيما بعـد دحر االرهاب الداعشي

من البلد.
2- تــشـجــيع مـراكـز االبــحـاث عـلى
تـنفـيذ دراسـات ميـدانيـة تقـوم على
مــقـــابالت مع مـــتــطـــرفــ جــدد او
مــتـطـرفــ سـابــقـ تـبــنـوا الــفـكـر
ـتـطـرف ومـارسـوا االرهـاب كذلك ا
ؤسـسات من الضـروري ان تعـمل ا
ــراجع االسالمــيــة الــعــراقـيــة كـ (ا

إيـران عـبـر ديـالى والى بـغـداد بـكـلـفـة
ثـالثـة مـلـيـارات دوالر نــاهـيك عن ثـمن
ـســتــورد عــبـر هــذا األنــبـوب الــغــاز ا
بـلغ الكبـير عـلى مشاريع صرف هـذا ا
ـاذا لم  تـوافق عــزل الـغـاز الـعــراقي و
ــالـكي آنــذاك عــلى مـقــتـرح حــكـومــة ا
إحدى الـشركـات اليـابانيـة لعـزل الغاز
من حـقــول الـنــفط  اجلـنــوبـيــة مـقـابل
مليـار دوالر وتنشئ أنبـوب غاز بثالثة
مـــلـــيـــارات دوالر ونـــســـتـــورد الـــغـــاز
ـلـيار دوالر اإليـراني بـهـذا  األنـبـوب 

سنوياً ? 
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ال ادري كــيف يـخـطط  ســاسـة الـعـراق
الذين ابتلى العـراق وشعبه  بهم  فهم
يــنـشــئـون مـشــاريع تــسـتــنـزف أمـوال
الــعــراق كــمــد أنـــبــوب لــلــغــاز مــئــات
الكيلـومترات  ويستـنزف أمواال كبيرة
من الـعـراق ويلـحق أضـراراً باقـتـصاد
الـبـلـد وبـصـناعـة الـغـاز فـيه  ويـنـعش
اقتـصاد دول اجلوار وال يـعمـلون على
ـبـالغ تـطـويـر صـنـاعـة الـغـاز وعـزله 
اقل بـــكـــثـــيــر مـن مــد أنـــبـــوب الـــغــاز
اإليـراني ويـستـفـاد مـنه العـراق سـن
طويلة دون ان يسـتورد الغاز اإليراني
ـبـالغ كـبـيـرة ولـسـنـ طـويـلة ? وإذا
كــانـت احلــكــومــات الــســابــقــة غــارقـة
بالـفسـاد وسرقـة أموال الـشعب ونهب

اإليـراني لن يؤثـر عـلى إمـداد محـطات
الـكهربـاء بالـغاز فـماذا نـستـورد الغاز
ـبالـغ كبـيرة جـداً تصل ا  اإليـراني 
ـلـيــار دوالر سـنـويـاً ? الى أكـثـر مـن  ا
ـــاذا لـم تــبـــادر وزارة الـــنـــفط مـــنــذ و
سـنـوات إلنـشـاء مـشـاريع لـعـزل الـغـاز
ــصــاحب لــلــنــفط واالســتــفــادة مــنه ا
لـتــزويـد مـحـطــات الـكـهـربــاء الـغـازيـة
وغــيـرهــا من االســتـخــدامــات األخـرى
بـــدال من اســـتــيـــراد الــغـــاز من إيــران
ـبــالغ  كـبـيــرة جـدا تـكـلـف اخلـزيـنـة
الـعـراقيـة أمـواالً طائـلـة العـراق أحوج
إلــيـهــا في مـشــاريع الـبــنـاء واألعــمـار
واخلـدمـات  ولـتـطـويـر صـنـاعـة الـنفط
والغاز ? وكان األجدر بالعراق بدال من
مد أنبوب الستـيراد الغاز اإليراني من

اسـتـضـافـت جلنـة الـنـفط والـطـاقـة في
مـجــلس الـنـواب مــؤخـراً وزيــر الـنـفط
نـاقشـة مدى تأثـر العـراق بالعـقوبات
ــفـــروضــة عـــلى إيــران األمــريـــكــيـــة ا
وخصـوصا مـا يتعـلق بإمـدادات الغاز
اإليراني الذي يغذي محطات الكهرباء
الـغـازيـة وأخـبـر وزيــر الـنـفط الـلـجـنـة
وكــمـا صــرح بـذلك رئــيـســهـا  الــنـائب
هـيبت احلـلـبوسي ( ان انـقـطاع الـغاز
اإليــــراني لـن يــــؤثــــر عـــــلى إمــــدادات
محطات الكهرباء بالغاز ) فماذا يعني

قول وزير النفط هذا ? 
هــذا يـعــني ان بــإمــكــان وزارة الــنـفط
تـــعـــويض الـــغـــاز اإليـــرانـي بـــالـــغــاز
الــعــراقي إلمــداد مـحــطــات الـكــهــربـاء
الــغـــازيــة فـــإذا كــان انـــقــطـــاع الــغــاز

دول اجلـوار بــعــد ان دمـر الــفـاشــلـون
والفـاسدون الـزراعة في الـبلد  ورضي
ـستلزمات الـصناعية ان نستورد كل ا
الـبـسـيـطـة والـكـبـيـرة من دول اجلـوار
بــعــد ان عـــطــلت حــكــومـــات مــا بــعــد
ـــصـــانع وأغـــلــقـــتـــهــا االحــتـالل كل ا
وأهملتها  ودمرتها لكي تعزز اقتصاد
دول اجلـوار عـلى حــسـاب اقـتــصـادنـا
وصــنــاعــتــنــا لـــكن ان نــســتــورد غــاز
وبنـزين  وكاز ونـفط  وزيوت وشـحوم
ــلـك الــنــفط من دول اجلــوار ونـــحن 
ــلك اخلــبــرات الــوطــنــيــة والــغـــاز و
الــكــفــوءة واجملــربــة في الــصــنــاعــات
لك األمـوال الكـبيـرة التي الـنفـطيـة و
ــشــاريع لــو اســـتــثــمــرت في مــجــال ا
الـنـفطـيـة ألصبـحت صـناعـة الـنفط في
العراق في طليعة دول العالم النفطية.
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لـكن سـاسـة الـبــلـد وقـادته سـلـمـوا كل
نفط العراق ولعشرات السن القادمة
وجب ما سمي للشركات االحتكارية 
بـجـداول الــتـراخـيص سـيــئـة الـصـيت
ـلــكــون زمـام الن هــؤالء الـســاســة ال 
أمـــورهـم وال يـــعـــرفـــون مـــعـــنى إدارة
ـلك أغلبهم الدولة ومـؤسساتها  وال 
ـــؤهل اخلـــبـــرة واالخـــتـــصــاص وال ا
ـي إلدارة وزارات الـــــــدولــــــة األكــــــاد
ـلـكـون ومــؤسـسـاتـهـا واالهم فـهم ال 
احلـد ألدنى من الـوطنـيـة وحب الوطن
وحب الــشــعب والــعـمـل عـلـى خـدمــته
وكــان هـم اغــلــبــهم  خــدمــة أنــفــســهم
وأحـــزابـــهم وســـرقـــة أمـــوال الـــدولـــة
والـشـعب وإشـاعـة الـفـسـاد والـفوضى
وجـنـي األمـوال ولـو كـان عـلى حـسـاب
جتويع الـشعـب إفقاره وظـلمـه وسرقة
أمــواله ونــهب ثــرواته  وحــرمــانه من
ابـسط اخلــدمــات ومن ابــسط حــقـوقه
ولــو كـــان ذلـك أيـــضــاً عـــلـى حـــســاب
الـتــفـريط بــسـيــادة الـوطن والــتـفـريط
بأراضيه ومياهه اإلقـليمية وثرواته  .

ثـــــرواتـه وهــــــدرا مـــــوالـه واإلضـــــرار
ـــصــالح الــعــراق واقـــتــصــاده عــلى
حــسـاب إنـعـاش اقــتـصـد دول اجلـوار
فــلــمـاذا ال تــبــادر احلـكــومــة احلـالــيـة
ــشـاريع عـزل الـغـاز واالسـتـفـادة من
الــغــاز الـــعــراقي لــتــغـــذيــة مــحــطــات
الـكـهـربـاء وغـيـرهـا من االسـتـخـدامات
بـــدالً من اســـتــيـــراد الــغـــاز من إيــران
ـاذا ال تـستـثـمر ? و ـبـالغ كبـيـرة جداً
ـصاحب وزارة النـفط الـغاز الـعراقي ا
شاريع للـنفط  الـذي يحـرق لألسف  
لـعزل و تـطـور  وتعـزيز صـنـاعة الـغاز
حــتى نــصـــدر الــغــاز الى دول الــعــالم
بالغ كبيرة ليكون بدال من استيراده 
مـصدر إضـافي للـعمـلة إليـرادات البـلد
مـن الـصـعـبـة نعـزز بـه اقـتـصـادنا و ال
يـقل عن الـنـفط في  عـوائـده وإيـراداته
اليـة الكبيـرة لو  استثـماره بشكل ا
تـلك سـادس اكبر صحـيح  والعـراق 
احـتـيـاط للـغـاز في الـعالـم لكن لألسف
فان أغلب الغاز يحرق وال يستفاد منه
ـاذا لم تبـادر وزارة الـنفـط بإنـشاء ? و
مصـافي للنـفط في عدد من احملـافظات
خـصــوصــا الــنـفــطــيــة لـســد احلــاجـة
شتـقات النفـطية بدال من احملليـة من ا
ــشـــتـــقــات من دول اســتـــيــراد هـــذه ا
ـبــالغ كـبـيــرة جـدا والـعـراق اجلـوار 
شـتقات النفـطية لعديد ن كان يصدر ا

الدول قبل االحتالل ? 
ــاذا هـذا االسـتـنــزاف ألمـوال الـعـراق
وثــرواته والى مـــتى يــســتــمــر ? والى
مــتـى نــبــقى نــســتــورد وال نــطــور وال
نــســـتــغل مــا انــعم الـــله به عــلى هــذا
الــوطن والــشـــعب من ثــروات كــبــيــرة

ومتنوعة ?  
لـقد رضي الـشـعب مرغـمـاً ان تسـتورد
ـنـتـجـات ـتـعــاقـبـة  كل ا احلـكـومـات ا
ـا فـيهـا الـطـمـاطـة والرقي الـزراعـيـة 
والبطـيخ والفجل وبـاقي  اخلضروات
ـواد الـغـذائـيـة من وكل الـفـواكه وكل ا
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الـــديــنـــيــة فـي الــنـــجف االشــرف)
و(اجملـــمع الـــفــقـــهي الـــعـــراقي في
بــــــــغـــــــداد) الـى جــــــــانـب دواوين
ــعـاني االوقــاف فـيــمــا يـتــصل بــا
االيــديـــولــوجــيــة عــلـى نــشــر قــيم
التـسـامح واالعتـدال وقبـول اآلخر
ونـبذ الـعنف والـتـطرف سـواء على
سـتوى الـديني او االيـديولوجي ا
حـيث تــؤدي كل هــذه الــسـيــاسـات
واالجـراءات الى بـقـاء اجملـتـمع في
اطـار مـنـطـقـة االعـتـدال والـتسـامح

على ساحة الوطن. 
3- ضــــرورة حتـــــديــــد الـــــعــــوامل
ا لـها من اهمية احملفزة للـتطرف 
قـد تـســاعـد في تــطـويـر ســيـاسـات
كـافحة الـتطرف وما اكثـر فاعلـية 
قـد يـنـتج عـنه مـن اعـمـال ارهـابـية
السـيــمـا وان حتـلـيل بـعض حـاالت
ــتــطــرفـــ الــذين مــارســوا فــعالً ا
ارهــابـيــاً  والـذين اديـنــوا من قـبل
الـــقــضـــاء الــعــراقـي يــفــيـــد جلــمع
ـعـلـومات الـضـروريـة الـتي تـعمل ا
عـلى اجنـاح الـسيـاسـة االمـنـية في

العراق. 
4- الـعـمـل عـلى تــوحـيــد اخلـطـاب
الـســيـاسـي: حـيث يــفـتــقـد خــطـاب
النـخب السـياسيـة للـطابع اجلذاب
واطن خاصة كنه حشد ا الذي 
ـعتدل الشـباب منـهم حول الـفكر ا
وعـــدم االجنــذاب نـــحـــو اخلـــطــاب
ـتــطـرف الــذي بـات يــعـمل بــعـقل ا
وقــلـب شـــبـــابي ويـــتـــفــهـم جـــيــداً
حماسهم لالنـخراط في اية جتارب
لل وطول فترة تخرجهم من حالة ا
االنـتـظــار الـتي يـعــيـشـونــهـا لـبـدء

ة.  حياة كر
5- الـعــمل عــلى جتــديــد اخلــطـاب
الـــســـيـــاسـي: النـــعـــدام جـــاذبـــيـــة
: اخلـطـاب الـرسـمي وذلك لـسـبـب
انـه خــطـــاب تــقــلـــيــدي ال يـــســايــر
عاشة وال يراعي احلياة اليومـية ا
ـــوجــود فـي قــطـــاعــات الـــتـــنــوع ا
اجملتمع هـذا فضالً عن انه خطاب
ــتــطــرفــ او عــام ال يــســتــهــدف ا

تعاملـ معهم او الكتـلة السائلة ا
من الشباب. 

6- تـقـد خــطـابـات ديــنـيـة حتـرر
ــواطن االنــســان وان يــســتــلــهم ا
الــعـــراقي من الـــدين قــيـم احلــريــة
والـــتــــســـامح والــــتـــغــــيـــر وهـــذه
اخلــطـــابــات تـــعــمل عـــلى وضــوح
ـتــفــائـلــة لــلــمـســتــقـبل الـنــظــرة ا
والـتطـلع العـميق نـحو االسـتمـتاع
بـاحلـيــاة واالحـتـفــال بـالـتــعـدديـة
االنــسـانــيــة بـغــيــة بـنــاء (الــتـدين
الـتــقـدمي) بــ صــفـوف اجملــتـمع
ــواطن الـذي والــذي غـايــته تـدين ا
يـريـد الــعـدالـة واحــتـرام احلـقـوق
سئوليـة جتاه اجملتمع ويتحمـل ا
ويــســعى الى حتــقــيق الــنــقــاء في
العالقات االنسانيـة ال ينظر للدين
عــلى انه ســاحــة حــرب بل ســاحــة
عتقد وال تالق ب اخملتلف في ا
يــنــظـــر لــلــديـن عــلى انه (اداة) في
مـجـتـمع تـقـلـيدي مـنـافـق لتـحـقـيق
مــكــاسـب شــخــصــيــة لــكــنه تــدين
عتقدات قيماً منفتح يرى في كل ا
ــكن تـعــلــمـهــا وفي كل جــمـيــلــة 
ــكن ــذاهـب ومــضـــات مــشــعـــة  ا

التقاطها. 
7- من الـضـروري تـأسـيس مـيـثاق
شـرف اخالقي ومـهـني يـتـشـكل من
ـركـزيـة التي مـجـمـوعـة من الـقـيم ا
يـنبـغي ان تراعـيهـا مخـتلف الـنظم
االجـتـمـاعـيـة فـي اجملـتـمع وتـلـتـزم
بــهـا تـعـمل من خـاللـهـا عـلى نـشـر
روح االعــــتــــدال وتـــوضــــيح فــــقـــر
تطرفة كما تؤكد واقف ا وبؤس ا
ــركــزيــة عــلـى قــبـول هــذه الــقــيم ا
اآلخــــر اخملـــتــــلف وكـــذلـك قـــبـــول
احلــوار الـبــنـاء ورفض الــتـعـصب
ـواقف وهذه القيم والتصلب في ا
ركزية ينبـغي ان تشكل موجهات ا
الداء مــــؤســــســــات الــــتــــنــــشــــئــــة
االجتـماعـية اخملـتلـفة وتـشكل نواة
لـثقـافـة وطنـية اخالقـيـة تؤكـد على

التماسك واالعتدال االجتماعي. 
8- وضع مناهج تربويـة وتعليمية

سـاواة وعدم التـمييز تقوم عـلى ا
كـون الــتـعـلـيم والـتـربـيـة من اجنح
ــنع الال تـســامح ولـعل الــوسـائل 
اخلـطـوة االولـى عـلى هـذا الـطـريق
هي تــــعـــلـــيـم الـــنـــاس حــــقـــوقـــهم
وحـريـاتـهم الـتي يـتـشـاركـون فـيـها

وتأكيد عزمهم على حمايتها. 
9- توفير بيئة اعالمية تتيح حرية
الــتــعــبــيــر ونــشــر قــيم الــتــســامح
والتـعايش وعدم الـتميـيز فاالعالم
ـــكن ان سالح ذو حــــدين فـــهــــو 
يكون عـامالً مساعداً عـلى نشر قيم
الــتـــســامح ومـــبــادئه او ان يــروج
ـــا يــــغــــذي عــــوامل لــــضــــدهــــا 
الكـراهيـة واالحقـاد وتبـرير الـعنف

واالرهاب. 
10 خلق بـيئـة مجـتمـعية من خالل
دني منـظمات مـستـقلة لـلمجـتمع ا
تـــســـاهم في تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــايش
ـشتـرك االنسـاني وتـقوم بـرصد وا
تسـامحة مارسـات غيـر ا ورقابـة ا
حكوميا ومجتمعيا وتكون شريكا
بـــرسم الـــســيـــاســـات الــعـــامــة في

الدولة. 
11- االعـــتــراف بــحـــقــوق الـــغــيــر
ستضعفة وهذا ومعاناة الفئـات ا
يعـني انـصاف االفـراد واجلمـاعات
الـتي تـعـرضت حـقوقـهـا لالنـتـهاك
وذلك بــــعــــيـــــداً من االعــــتــــبــــارات
ـصـلـحـيـة والـنـفـعـيـة الـسـيـاسـية ا

والشخصية. 
بالـنهـاية اعـتقـد ان اي سيـاسة او
ـكافحة افكار استراتيجـية ناجحة 
ـارسـة الــعـنف لـزرع الــتـطــرف و
ورود الـتسـامح يـنـبغي ان تـتـبنى
على فهم دقيق لألسباب التي تدفع
االفـراد واجلــمــاعــات الى انــتــهـاج
ـا ان الـسـلـطات هـذا الـطـريق وطا
احلــاكــمــــــــة فـي اي دولــة ال تـدرك
هـذه االســبـاب بـدقـة او تـخـطئ في
تـقـديـر اولويـاتـهـا فان الـسـيـاسات
ــكـافـحــة الـتـطـرف الـتي تــضـعـهـا 
واالرهــــــاب لن تــــــؤت ثـــــمــــــارهـــــا

بالضرورة.  
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حتتلُّهُ القوات االميـركية للحيولة دون
اسـتقـرار االوضاع في سـوريا وهـناك
عــدة مــؤشــرات تــدلُّ عــلى ان مــعــركــة
"التّنف" قد وضعتْ على جدول االوامر
سـلـحـة الـسـورية ـيدانـيـة لـلـقـوات ا ا

والقوات الرديفة لها.
u'« ÕöÝ

سـتـكـون مـعـركـةً دامـيـةً يـشـارك فـيـها
سالح اجلـــو االســـرائـــيـــلي دون ادنى
شكّ لـكن مـوازين الـقـوى على االرض

هي لصالح سوريا وحلفائها.
ولـــنـــقف بـــوجه احلـــصـــار لـــســـوريــا
ـفروضـة علـيهـا نرى انه والـعقـوبات ا

ا يلي: ال بد من القيام 
اوالً: اعالن يـوم للـتضـامن مع الـشعب
ـطالبـة بفك احلصار حتت السوري وا

شعار:

قــرارات الــبــيـت االبــيض وفي عــدول
امـيركا عـن انسـحابهـا من سوريـا قبل
طالب حصولها على ما يُرضيها من ا

شروعة!! غير ا
لــقــد اسـتــطــاعت الــدولــة في ســوريـا
بـتـضحـيـات اجلـيش العـربي الـسوري
اوالً وبـــتــحـــالـــفـــهــا مـع روســيـــا ثم
بــطــلـــبــهــا رســـمــيــاً الـــدعم االيــراني
اسـتــطـاعتْ ان تــصـمـدَ خـالل سـنـوات
ـؤامـرة وهي الـيـوم في مـوقع الـقوة ا
عارك القادرة على حسم ما تبقى من ا
احلدودية وتـبسط سيـادتها الـشرعية
على امتداد التراب الوطني السوري.
قـطـة السـاخنـة الـوحيـدة الـتي تتـطلب
احليطة واحلذر كمـا تتطلب التنسيق
والـتـفـاهـم مع احلـكـومـة الشـرعـيـة في
الــــعـــراق هي مـــوقـع "الـــتّـــنف" الـــذي

حتية احلق والعروبة..
قَـبْل سـتــــة اشهـرٍ مَـضتْ كـانت تـلوح
في االفـق بـــشـــائــــرُ صـــمــــود الـــدولـــة
والـــــشــــعـب في ســـــوريــــا ومـن هــــذه
الــــبـــــشـــــائـــــر إعـالن تـــــرامب عَـــــزْمَهُ
ــيــدان الــسـوري ثمّ االنــسـحــاب من ا
سعور) تبعَتْهُ استقـالة وزير الدفاع (ا
وارتـــفـــاع اصــــوات في الـــبــــنـــتـــاغن
تـعـترض بـشـدة عـلى القـرار الـرئاسي
ثـم بــرزَ الــكــاوبـــوي (جــون بــولــتــون)
كـداعيةٍ لـلحـرب العـقائـدية ضـد العرب
ـسـلـمــ ثم تـتـابــعت قـرارات نـقل وا
الـــســـفــارة االمـــيـــركـــيـــة الى الـــقــدس
بـاعـتـبـارهـا عـاصـمـة اسـرائـيل كـدولـةٍ
يــهــوديـةٍ ثـم اهـداء هــضــبــة اجلـوالن
لنـتنياهـو كلُّ هذه االحداث تُـشير الى
تــدخـالت الـــلــوبـي الــصـــهـــيـــوني في

ال بد ان يـنـتج عنه دعم دولي وشـعبي
ورسمي.

سـادسـاً: الـقيـام بـزيـارات شعـبـيـة لكل
سـفـارات الــدول الـتي تـقف الى جـانب
سـوريـا تـعـبـيراً عـن الشـكـر واالمـتـنان
ـوقـفهـا ودعـمـها لـسـوريا مع تـسـليم
اناتها رسائل لرؤساء هذه الـدول وبر

وحكوماتها.
سابعاً: استضافة رموز وطنية سورية
فـي جتـــمــــعــــات شــــعــــبـــيــــة تــــعــــقـــد
ــطـالــبــة بـفك بـاخلــصــوص من اجل ا

احلصار ورفع العقوبات عنها.
انات ثامناً: اوسع االتصـاالت مع البر
الــعــربــيــة واالسالمــيــة لــدعم ســوريـا
فــعــلــيــاً في نــضــالــهــا ضــد احلــصـار

والعقوبات.
بالنتيجة

ان اقتراحـاتكم باخلـصوص تصب في
جناح رفع احلصـار والعقـوبات وال بد
ان يـخـرج اللـقـاء باالجـراءات الـعمـلـية
الواجب اتباعها للوصول الى الهدف.
مالحظـة: الكلمـة التي القـيت في فندق
كـومـودور في بـيـروت يـوم 1/6/2019
ــيـة اللــغـاء الطالق حــمـلــة عــربـيــة عـا
العـقوبـات ورفع احلصـار اجلائـر على

الشعب السوري .

{ األم العام السابق الحتاد احملام
العرب

"ارفـــعـــوا ايـــديـــكـم عن ســـوريـــا قـــلب
العروبة النابض"

ــنـظــمـات ثــانــيـاً: حــمــلـة دولــيــة مع ا
االقـــلـــيــمـــيـــة والـــدولــيـــة والـــوكــاالت
ـنــظــمـات ـتــخــصـصــة تــقـوم بــهــا ا ا
واالحتـــادات والـــهـــيـــئـــات واالحـــزاب
الـــعــربــيـــة تــخــدم فـك احلــصــار ورفع

العقوبات.
ي : عـــقــد مـؤتــمــر صـحــفي عـا ثــالـثــاً
لفضع اخملطط ضد سوريا منذ بدايته
ـــســـتـــفـــيــدة حـــتى االن واالطـــراف ا
يـشـارك فـيه عـدد من الـرمـوز الـعـربـيـة

والدولية.
رابــــعـــــاً: اعــــداد بـــــيــــان او رســـــالــــة
ـطـالــبـة بـعـودة سـوريـا مـضـمــونـهـا ا
ـقــعـدهـا في جــامـعـة الـدول الــعـربـيـة
وعـــودة الــنـــازحـــ الـــســـوريـــ الى
بالدهم دون عـوائق يـوقع عـلـيه رموز
عربية وشخـصيات بارزة ويرفق بذلك
ماليـ الـتـوقـيـعـات من ابـنـاء الـشعب
العربي عبـر حملة مسـبقة على اجهزة
الـتـواصل االجتـمـاعي تـسـلم الى ام
عــام اجلــامــعـة الــعــربــيــة وتـعــلن في
مــؤتــمــرات شــعــبــيــة في كـل الــبــلـدان

العربية.
خـامـساً: الـدعـوة النشـاء صـندوق دعم
االعمار في سوريـا وبدء حملـة شعبية
ـظــاهــر تـأيــيـد الرســال مـواد الــدعم 
ا يـعكس استـنهاضـاً قومياً شعـبية 
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تونس

اذج مـخـتـلـفة ل"الـشـعـبـويـة" على أظـهـرت اسـتـطالعـات الرأي االخـيـرة في تـونس تـقـدّم ثالثـة 
األحزاب والـتيـارات الـسيـاسـية الـعاديـة سـواء تلك الـتي حتمَّـلت مـسؤولـيـة احلكم أو حـتِى تلك
تابـع وحيرة اضـية وهو أمـر أثار تسـاؤالت ا عـارضة طيـلة السـنوات ا التي شـغلت مقـاعد ا
ـقراطـي وقـلوبهـم فزعـا على هـذه التـجربة هـتمـيّن كمـا جعـلت اخملاوف تـستـبد بـعقـول الد ا
. عـلينا قبل اخلوض في محاولة إيجاد كن ان يقصف عودها في كل وقت وح النـاشئة التي 
ا اسمـاه البعض ب"الـزلزال" أي تقـدّم االجتاهات الـشعبـوية على غـيرها في تفـسيرات مـقنعـة 
مزاج من جـرى اسـتقـصـاء آرائهـم أن نبـدأ بـتعـريف ظـاهرة "الـشـعـبويـة" الـتي قد تـأخـذ شكال
وت أعداء الوطن والـشعب واألمة او قد تـأخذ كذلك شكال اجـتماعيـا أو قانونيا متـطرّفا يعـد با
يعـبّر عـن حاجـة لدى شـرائح شـعـبيـة محـددة مـتضـرّرة من مـشاكـل بعـينـهـا وتبـحث عن حـلول
عـاجـلة لـهـا. اقـترنـت "الشـعـبـوية" غـالـبا بـاسـتـفحـال األزمـة االقـتصـاديـة واالجـتمـاعـيـة وتراجع
كن تلخيص خطـابها كما يلي:" تقد ـواطن و عيشي والقدرة الشـرائية لغالبية ا سـتوى ا ا
حلـول سهلة ومباشرة ألزمـة معقّدة ومركبة" وبـعبارة أخرى فان اخلطاب الـشعبوي هو "خطاب
بـيع الـوهم لـلجـمـاهيـر". ولـكـننـا عـندمـا نـتـأمل في القـوى الـشـعبـويـة الصـاعـدة في تـونس علـيـنا
التـوقف عند ثالث حاجات أساسيـة أو قضايا رئيسيـة تعبّر الى حدّ كبيـر عن الضمير اجلمعي
للـتونسي وهي كما يلي: افتقاد التونسـي لسلطة الدولة في مقابل الفوضى التي سرت جرّاء
فهم خـاطئ للحرّية وهي الوضعية التي تفسّر صعود تيار شعبوي يدعو - ولو بشكل مضمر-
وهذا الـتيـار يـردّ التـراجع الـذي حصل في إلى الـعودة الى شـكل من أشـكال الـنـظام   الـسابـق
ـسؤولية ـشهد الـعام بعـد الثورة مـحمّال اياهم ا جلّ مرافق الـدولة الى ظهـور اإلسالمي في ا
االولى في مـا حدث ومـصوّرا احلل فـي إقصـاء هؤالء من جـديد وهـذا اخلـطاب يـشبه اخلـطاب
ـتـطـرف فـي الـغـرب الـذي يــصـوّر كل الـبـالء في األجـانب وكل احللُّ في الـشــعـبـوي الــيـمـيـنـي ا
طردهم.  ضـجر التـونسيـ من الفسـاد الذي استـشرى في مفـاصل اجملتمع والـدولة ومن هنا
كن ان يسلّط على ن رأوْا فيه الـصدى لسيف الدستور والقـانون الذي  رغبـتهم في التصويت 
رقـاب الـفـاسـدين ويـحـرر مـؤسـسـات احلكـم من خـرابهم فـإذا مـا تـصـدَّى صـوت هـذا الـقـانون
ن صدّقوا ان هذه للـثروات الطبيعية وأوحى بتأميمها فـإنه سيدغدغ حتياً مشاعر احملروم 
ناجم وإعادتها الى أصحابها الثـروات منهوبة فعال وان النعيم ينتظرهم بعد تـطهير احلقول وا
ـستفحـلة والتراجع الـدراماتيكي الذي . لـقد وفَّرت األزمة االقتـصادية واالجتـماعية ا احلقـيقي
شهـدته القدرة الشرائية جراء غالء األسعـار وانهيار الدينار اساسا بـيئة مالئمة لبروز خطاب
شعـبوي يزعم االنحيـاز ل"الزواولة" والعطف عـلى الفقراء فإذا مـا قرن اخلطاب بأنـشطة خيرية
ـهمـشة واحملـرومة اضـحى هذا اخلـطاب اخملـلّص مـؤثرا جـدّاً وال مجـال هنا لصـالح الفـئات ا
لـلــتـسـاؤل او الــتـفــكـيــر لـدى اصـحــاب الـبــطـون اخلــاويـة ومـا اذا كــان من صالحــيـات رئـيس
ـعاجلـة الظـواهر االجـتمـاعية نـتشـر او تطـبيق خـطط تنـفيـذية  اجلمـهورية الـقضـاء على الـفقـر ا
البـائسة. خـالصة القـول في هذا اجملال ان الـظاهرة الـشعـبوية الـصاعدة في بالدنـا هي نتاج
واطـنـ بـضـعف الدولـة واحـتـجـاجـهم على طـبـيـعي السـتفـحـال ثالثـة مـلـفّات حـارقـة: شـعـور ا
ـسـتــشـري في مـفـاصـلـهـا وتــراجع االلـتـزام االجـتـمـاعي لــهـا واتـسـاع رقـعـة الـفـقـر الـفـسـاد ا
قراطيتنا الناشئة يا ترى? أم واحلرمان معها.  فهل يشكّل بروز القوى الشعبوية خطرا على د
إنه سـيـشّـكل اخـتـبـاراً حـقـيـقـيـا لـهـا سـيـسـاهم في نـقـدهـا لـذاتـهـا ومـراجـعـة اخـطـائـهـا وتـقـو
ا يـفتح لـها افـاقا جديـد واعدة ويـساهم في جتـديد دمائـها من خالل اعـادة بناء اعوجـاجاتـها 
الطـبقة السـياسيـة التي هيمـنت عليـها الرداءة وحتكّـمت في عقلـها سياسي مـحدّدات فاسدة من
قبـيل الغنيمة والقبيلة والتعصّب االيديولوجي.  لقد لعبت الشعبوية في التاريخ اإلنساني أدوارا
قراطـيات فقد كانت احيـانا نذير شؤم وعـامل إنهاء لالنظمة مخـتلفة خصوصـا في تاريخ الد
ـية ـقـراطيـة الـهـشّة عـلى غـرار مـا شـكلـته احلـركـات النـازيـة والـفـاشيـة قـبـيل احلرب الـعـا الـد
قراطـية لتـدارك أمرها واالنـتباه الثـانية غـير انهـا شكلت في حـاالت اخرى منـبّهات لـلقوى الـد
تبـعة وضرورة تـنظـيف شراييـنهـا واوردتها.  إنَّ سـير الـتونسـي إلى ما خلطـورة سياسـاتهـا ا
كن تـسميته ب"التصويت االنتقـامي" قد يقود البالد بعد االنتخـابات القادمة الى تسليم الدولة
ومؤسـسـات احلكم إلـى مغـامريـن ال جتربـة لـهم او برامج واضـحـة ودون موارد بـشـرية مـدربة
وكفـوءة فهذه التـيارات عادة ما تـكون موغلـة في الفردانيـة مرتكزة في عـملها عـلى قائد فرد ال
ـكن االعتـمـاد علـيهم لك غـيـر الشـعارات اجلـوفـاء التي يـرددهـا وال يوجـد في محـيـطه ثقـات 
عـلـنة ـسـارات ولـعل السـيـناريـو األكـثـر سوداويـة كـمـا بدا من خالل الـنـتـائج ا الحـقـا لـعقـلـنة ا
ـتـناقـضـة علـى مؤسـسات لـعـملـيـات سبـر االراء االخـيرة ان تـهـيمن هـذه الـتيـارات الـشعـبـوية ا
كنـا لتشكيل سـلطة تشريـعية او تنفـيذية فاعلـة ومستقرة احلكم دون ان يـكون التوافق بيـنها 
وحيـنها ستجد الـبالد نفسها في وضعـية "عبثية" بامـتياز جتهز على مـا تبقى من الدولة وجتعل
ـلـيهـا األمن الـقومي قـبل ان تـكون خـياراً. ـقراطـيـة أهون الـشـرّين وضرورة  التـضـحيـة بالـد
تـدعو عـبيـر موسـي الى إعالن احلرب عـلى اإلسالمـي ويـدعو نـبـيل القـروي إلى إعالن احلرب
عـلى الـطبـقـة السـياسـيـة برمـتهـا امـا قيس سـعيـد يـستـعـد إلعالن احلرب عـلى القـوى الـغربـية..
ويـبـدو ان األزمـات عادة مـا تـشـكل منـاخـا خـصبـاً إلعالن احلـروب غـير الـقـابـلة لـلـتنـفـيـذ ولعل
ـكن ان يجرّ اليـها هؤالء البالد مـكنة التي  وضوع ان تـكون احلرب الـوحيدة ا اخطـر ما في ا

قراطية". هي "احلرب على الد
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