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تعـاسـة حيـاتهـا في تـلك البـلدان
الــفــقــيــرة لــبــحث عن قــيــمــتــهـا
احلـقــيـقـيـة في الــدول األجـنـبـيـة
الـــتي وفــــرت لـــهم مــــســـتـــواهم
ـرمــوقـة في ـكــانـة ا الــعـلــمي وا
اجملـتمع فـمنـهم من أصبح نـائبا
ـان ووزيـرا أومــسـتـشـارا بـالـبــر
والـــتي لـم يـــجـــدهــــا لألسف في
وطـنه األم. إن الـشـعب الـلـبـناني
لن تـهـدأ له بال حـتي يـسقط ذلك
الـــنــظــام الــفــاســد الــذي إخــتــار
ـــال واألعــمــال ــوالة لـــرجــال ا ا
والـقـطـاع اخلـاص ويـديـر ظـهـره
ـضـطـهدة لـلـطـبقـات الـفـقـيـرة وا
واحملـــتــاجــة. إن لــبـــنــان الــيــوم
تــنــتــفض في كل ربــوعــهــا وهي
ـــــــســــــاكــــــ تـــــــذرف دمــــــوع "ا
" وذلك مـــواصـــلــة واحملـــتــاجـــ
لـــتـــســـونـــامي اإلحـــتـــجـــاجـــات
الشعـبية بـالبلـدان العربـية التي
تـطــالب بـالــعـدالـة اإلجــتـمــاعـيـة
بـحيث أضـحت شعـوبهـا حتترق

جسديا وداخليا.
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ــعـــروف أن جــمـــيع الــدول مـن ا
الـعــربــيــة الــتي شــهــدت ثـورات
شــعــبــيــة خالل هــذه الــعــشــريـة
ـوجـات تـسونـامي ـشـابـهـة  وا
شـــعــبي تــذمــرا وســـخــطــا عــلى
معيشتـهم اليومية بحيث أصبح

ـــوظف الــــعــــاطل والــــعـــامـل وا
واألستاذ في سلة واحدة نتيجة
ادي لـبنـاء مـسكـنهم لعـجـزهم ا
وتوفـير لـقمـة عيـشهم. فـفي تلك
ـا الــبـلـدان الــعـربـيـة الــثـائـرة 
فـــيــهم لـــبـــنــان مـــازلت تـــعــاني
اإلقـــتــصـــاديــات الــوطـــنــيــة من
هشاشة هيكلية بحيث تبرز تلك
الـعـوائق واضحـة وخاصـة علي
مـستـوي النمـواإلقتـصادي الذي
أضــــحـي في احلــــضــــيض ومن
ـعـروف لدي خـبـراء اإلقـتـصاد ا
أن كـل إرتـــــفـــــاع فـي نـــــســـــبـــــة
النـمواإلقتصـادي يخلق وظائف
جديدة ويـحفـز منـاخ اإلستـثمار
وإســـتــقــرار األســـعــار وإزدهــار
الـشـعـوب. كـذلك مـازالت تـعـاني
لــبــنــان كـــغــيــرهــا من الــبــلــدان
الــعــربــيـة مـن عــجـز مــالـي حـاد
ـــا صـــرحـت به وســـائل وفـــقـــا 
اإلعالم ومن تـراكم لــلـمـديــونـيـة
وغــــــــيــــــــرهــــــــا مـن األوضــــــــاع
ــزريـة الـتي أدت اإلقـتـصــاديـة ا
إلي إنـــفـــجــــار تـــلك الـــفـــقـــاعـــة
الشعـبيـة التي تطـالب بتـحس
ظـــروف عـــيـــشـــهــــا والـــكف عن
السياسات الرأسمالية الرجعية
من خـالل زيــــــادة الـــــــضــــــرائب
اجلـبـائـيــة وأسـعـار احملـروقـات

واد الغذائية. وا

ـعــيـشـيـة الـتـعـيـسـة. أوضـاعه ا
فــفي ذلك الــبـلــد أوبــقـيــة الـدول
الــعــربـيــة الـتـي شـهــدت ثـورات
شعـبـيـة نشـاهـد مـشاهـد غـريـبة
وغـيـر طـبـيـعـيـة ,فـكـيف خلـريج
جـــامــــعـي حـــامـل حـــتـي درجـــة
شــهـــادة دكــتــوراه أن يـــشــتــغل
"أجـيـر فـي مـصـنع ,في حـرف ال
حتـتـاج دراسة ,في مـحل ألـعاب
قهي إلكترونية لألطفال ,نادل 
أوحانة ,في مكتبة أوحتي عامل
في الـبــنـاء" نـعم هـذا هـوالـواقع
األلـيم ألصحـاب الشهـائد العـليا
في لــبـــنــان وفي جـــمــيع الــدول
الــعـربــيــة. فـلــمـاذا ذلك الــطـالب
يـدرس تـلك الـسـنـوات الـطـويـلـة
بـاجلــامــعــات لـيــجــد نـفــسه في
ــــــتـــــجــــــهـــــة ـــــوت ا قــــــوارب ا
نحـوالبلـدان الغربيـة أوفي بيئة
شــغل ال حتــتــاج أبــدا لــشــهـادة
أساة جامعية. فهنا تكمن تلك ا
ـاليـ األشــخـاص احلــقــيـقــيـة 
بـلـبــنـان وحـتي بـبـقـيـة الـبـلـدان
الــعــربـيــة الــتي يــجب تــســلـيط
الــضـوء عــلـيــهـا والــتي مـازالت
تـعـانـي من فـسـاد ومـحــسـوبـيـة
رهـيبة داخل أوطـانهم لتـجعلهم
غـربــاء عـنـهـا لألبــد.أمـا الـبـقـيـة
الـــتي رفـــضـت اإلذالل إخـــتــارت
الـلــجــوء لــلــهـجــرة نــقــمــة عـلى
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فـي دراسـات الــعـلــوم الـنــفـســيـة واســتـنــادا لـتــحـلــيالت عـلم الــنـفس
ـتـنـاقض .فـكـثـيـرا مـا االجــتـمـاعي والـسـيـاسي ونـظـريـات الــتـداخل ا
نـالحظ ونـســمع اصـوات الــقـادة الــسـيـاســيـ تــقـول هــذه الـواقــعـيـة
الـسياسـية التي فرضـتها مـكونات اجملتـمع وكثيـرا ما نالحظ ونسمح
اصـوات وتـذمر الـطرف االخـر أي اجملـتمع وتـرتـفع اصواتـهم وتزداد
نـسـبهـا يومـا بعـد اخر تـمجـد الـدكتـاتوريـة واصوات اخـرى تسـتنـجد
بـامريـكا واخـرون يستـنجـدون حتى بـاسرائيل والـسبب هـو السـياسة
الـواقعية الالعقالنية احملاصـصاتية التي زرعت االحباط في االوساط
الـشــعـبـيـة .. فـحـ تـنـفـجـر الـشـعـوب بــثـوراتـهـا عـنـدمـا يـبـلغ الـواقع
الـسيـاسي واالجـتمـاعي للـمجـتمع الى درجـة ال حتتـمل من التـعارض
فقودة ـفروضة عـليه والعـقالنيـة ا والـتقاطع مـع الواقعـية السيـاسية ا
ـتطلبـات احلياتيـة الضرورية .فـتنفجـر الثورة الشـعبية بـفقدان ادنى ا
عـنـدمـا يكـتـشف اجملـتمع ان االنـظـمـة واحزابـهـا تغـرر بـهـا وتخـدعـها
ــواطن بـــاسم الــواقـــعــيـــة الــســيـــاســيــة وتـــهــمل خـــدمــات الـــوطن وا
ـزيـفـة او بـاسم احملــاصـصـاتـيـة او بـاسـم الـدين او بـاسم الـوطـنــيـة ا
قـراطيـة عندهـا ينـفجـر اجملتمع بـثورة شـعبـية كواقـعيـة سيـاسية الـد
ـواجـهـة االمـر الـواقع الـذي فـرضـته االحـزاب ونـظـامـهـا الـسيـاسي
فـجرة ومسـبباتـها يكـأن تكون قـمعا ..فـلكل ثورة شـعبيـة صواعقـها ا
اواسـتبدادا سياسيـا او هيمنة ايديولـوجية وعقائديـة مزيفة او اسبابا
اقـتصـادية سيـئة او سـوء السيـاسة اخلارجـية بـاالنحيـاز وخدمة دول
اخـــرى اهم واكــثــر من خـــدمــة الــوطن وابــنــائـه وقــد تــكــون كل هــذه
ـسـبـبات والـعـوامل مـجتـمـعـة .. ولالسف حتـول مجـتـمعـنـا الـعراقي ا
حلــقل جتـارب الفــكـار ايــديـولــوجـيــة جتـربــتـهـا فـي احلـكم فــاشـلـة ..
فـالواقعية السياسية ال تعني هـيمنة القوي على الضعيف وال خضوع
الــضـعـيف لالمــر الـواقع الـذي يـفــرضه الـقـوي بل هي تــفـكـيـر ونـهج
مارسة السياسية يقـوم على فهم البيئة وحاجة اجملتمع عـقالني في ا
ؤثر ووجوب وفـهم واقع موازين القوى التي حتكم الداخل واخلارج ا
يتافيـزيقي واالسطوري ..فالـنظم السياسـية الوطنية جتـاوز التفكيـر ا
فـي الـدول تــرسم عـقـالنـيــتـهــا الـســيـاســيـة خلــدمــة مـصــالح وطـنــهـا
ومـواطنيها وال تفـضل عالقاتها اخلارجيـة على مصالح الوطن ويجب
سـار التـطور الـسيـاسي جملـتمـعهـا وبوجود ان يـكون بـعدهـا يرتـبط 
قـيـادة سـيـاسـيـة وطـنـيـة ذات بـصـيـرة وتـعـرف مـاتـريـد ولـهـا مـشروع
سـياسي وطني يشكل احلاضنة لهذه الـسياسة وقياداتها ..فالساسة
وقـادة اجملتـمع العـراقي اليـوم يبررون عـجزهم وفـشلـهم لالمر الواقع
بــالـقـول انـهـا الـواقـعــيـة الـسـيـاسـيـة ونـســوانـهم هم من فـرضـوا هـذه
تنوع رفوضـة من الطيف العراقي ا فروضة وا الـواقعية السياسـية ا
فـيتمادون في عدوانـيتهم جملتمـعهم وهيمنـتهم وجتردهم من الضوابط
االخـالقية والقـانونيـة وتركوا السـياسة الـواقعية الـعقالنيـة التي تعني
صالح ا يتـضمنه مـن ثقافة وجتـسيد وفـهم  اعـماال للـعقل اجلمـعي 
وقع الـواقـعـية امـا اسـتـسالما وخـضـوعـا لالمر ابـنـاء الـوطن الـذي 
الـواقع ولتجاوز وتطويـرهذا الواقع الذي فرضته االيـديولوجيات فهذا
ال يـعني ان الواقعـية بحد ذاتهـا امرا سلبـيا .. من هنا علـينا ان نفهم
مـكن لتـحـقيق الـهدف ان الـواقـعيـة العـقالنـية لـلمـجـتمع هي حتـقـيق ا
االسـتراتيجي الوطـني ومصلحة الـوطن اوال قبل اجلار ان كان العقل
اجلـمـعي البـنـاء الـوطـن مـؤمـنا ومـتـمـسـكـا بـثـوابت الـوطـن ومـصـاحلة
االسـتـراتـيجـيـة من هنـا فـالـسيـاسـة الواقـعـية الـعـقالنـية في جـوهـرها
ـصيـرية البـناء الـفـعل السـياسـي على مـستـوى الـقرارات والـقوانـ ا
الــوطن يـجب تـاسـيــسـهـا عـلى الـعــقالنـيـة الـسـيــاسـيـة خلـدمـة الـوطن
ـات االيـديـولـوجـيـات واسـاطـيـرهـا فـتـتجـاهل ـواطن ولـيس لـلـتـهـو وا
خـدمـة مـواطـنـيهـا ومـصـلـحة وطـنـهـا وعـنـدما تـؤسس الـسـيـاسـة على
واطن االيـديولوجيات الـسياسية االنـقسامية ذات االفـكار بعيدة عن ا
وعـابـرة متـقلـبة فـتـصبح الـسيـاسة اسـيـرة لهـا وتابـعة لـلـغيـر فيـصبح
صـيرايـديولـوجيـات غريـبة عـلى وطنـنا وفـق ملذات ـصيـر مرتـبطـا  ا
الـذين صـاغـوهـا من احـزاب وزعـامـات بـعـيـدة عن واقع مـجـتـمـعـنا ..
ونـتيـجـة هذا الـتفـكيـر الالعقالني وفق الـواقعـية الـسيـاسيـة القـاصرة
احملـاصـصـاتيـة مـكـوناتـيـة وفـئوي ايـديـولـوجي فنـفي الـوطن وتـشرذم
ريـضة التي جاء بها احملتل بعد غزو ـواطن بسبب االيديولوجيات ا ا
ـريضة ماهي اال وجوه شكلية الـوطن واحتالله وهذه االيديولوجيات ا
ومـة واستـمراراحملـتـل بـتبـادل االدوار الذي لـلـحكم فـقط وغطـاء لـد
ـتعـددة تتـداخل في حتلـيالتـها ب الزال قـائمـا .. فالـعلـوم النـفسـية ا
الـسيكولـوجيا السيـاسية والسـيكولوجيـا العكسـية استنادا لـلنظريات
والـبحـوث الـشامـلة فـفي علم الـنفس الـسيـاسي ومن خالل استـخدام
تـنـاقض اوعلم الـنـفس الـعكـسي والـتي  تطـبـيقـها نـظـرية الـتـدخل ا
تـمردين والـنرجـسي من الـذين يحـبون ان تـكون االمور حتت عـلى ا
سـيطـرتهم ...نـرى ان هناك مـؤشرات ومـيوالً أكـثر للـعمل بـفعـالية مع
العاطفي الذين يتخذون قراراتهم بتحسب وتأن وتقييم االمور بهدوء
ودراسـة وفق عقالنيـة الواقعـية السيـاسية ..مـثال على ذالك..جـوليانا
أسـاجن رئيس مـوقع ويـكيلـكس.ومطـاردة السـي اي اي االمريكـية له .
ـركزية االمـريكيـة وزادت تهديـداتها له .. كـلمـا طلبت مـنه اخملابرات ا
ازداد عـنـادا وتـمـسـكـا بكـشف االسـرار مـتـحـديـا من اجل قـضـيته ..
ـتـنـاقض من قـبل ونــرى انه يـسـتـمـر وبـاصـراره مـتـصـديـا لــلـتـدخل ا
ــا هـو لـم يـكن يــنــوي االسـتــمــرارلـكن اخملــابــرات االمـريــكــيـة ..ولــر
الـضغوط والتهديـد االمريكي استفزته وجـعلت منه يعمل العكس وفق
ـتـنـاقض.. فـجـعلـوا مـنه بـطال مـقـاوم او سـيـجـعـلوه نـظـريـة الـتـدخل ا
شـهـيـدا .. من هـنا نـرى مـا يـتـعرض له مـجـتـمـعنـا الـعـراقي هـو نفس
الــذي يـتــعـرض له جـولــيـانــا اسـنج فـالــضـغــوط والـقـوانــ الـقـمــعـيـة
الحـقـات الـتي تـدعـو لـهـا وتـلـوح بـهـا االحـزاب وكـتـلـها والـتـرهـيب وا
انـية وسـلـطاتـها تـاتي بنـتـائج عكـسيه والحـظـو ماذا جـنى الذين الـبـر
نـصبـهم احملتل حكـام جملتمـعنـا فحقـدهم وعقدهـم النفـسية اوصـلتهم
الـى ان يوصـمـوا نـصف اجملـتـمع بـالبـعث والـنـصف االخـر بـاالرهاب
ونـسبة كبيرة من اجملتمع تعرضـوا لالغتياالت والتصفيات والسجون
والـقـنـاصـ لـلـمـتـظـاهـرين احملـتـجـ هـو دلـيل عـلى فـشل الـسـلـطات
ومـحـاصـصاتـهـا وتـشكـيالت اداريـة ومـؤسسـات دوله كـوسـيلـة لـهدر
ــال الـعــام العــوانــهم ومــحــاصـصــاتــهم في دوائــر الــدولـة وســرقــة ا
بالغ فيـها للسيـاسي وقادة االحزاب والـكتل ومؤسسات والـرواتب ا
الــتـشـريع فـافـرزت نـتـائج عـكــسـيـة بـاالدانـات وعـدم الـثـقـة بـاالحـزاب
ومـرجعـيـاتهـا الديـنيـة واصبح اجملـتمع عـلى حافـة التـمرد والـعصـيان
ـدني ..فالـتخـبط السـياسي الالعـقالني وفق ايديولـوجيـات متـناحره ا
فـي والئهـا مـقـسمـة تـابـعة خلـارج الـوطن ولـيس للـوطن وابـنـائه تـخلق
انـزالق نـحو حـالة احلـرب االهلـيـة او اقلـيمـية لم تـكـتمل فـصولـها ولم
تـظهـر بعـد كل تداعـياتـها الـسيـاسيـة واالجتـماعـية واالقـتصـادية ومن
هـنا نالحظ مـايحدث من تـوتر اجتـماعي وسيـاسي وانتفـاضة شعـبية
نـتـيـجـة الـفـشل السـيـاسي واالداري لـلـدولـة الـتي تـتحـمل مـسـؤلـيـتـها
جـميع القوى الفاعلة في مشـهد الواقع العراقي سواء اماكن دينياً او
احـزاباً سياسـية ربطت مصـيرها بدول اجنـبية ومجـاورة وكما يحدث
مـن حالـة عـدم االسـتـقـرار في عـراقـنا احلـبـيب وقـد تـطـول حـالـة عدم
االســتـقـرار واالنـتـفـاضـة وقـد تـتـحــول لـثـورة كـبـرى شـامـلـة وهـا هي
ظــهـرت الـيـوم بــوادر مـفـاعــيل ثـورة مـجـتــمـعـيـة مـن خالل مـظـاهـرات
االنـتـفـاضـة الـشـعـبيـة الـتي قـد ال حتـمـد عـقـباهـا بـعـد مـا سـقط فـيـها
ضــحـايـا شـهـداء وجــرحى كـثـيـرون ومــعـتـقـلـون فــالـقـادم هي الـثـورة
الكبرى ان لم يكن هناك حساب عسير للقتلة واجملرم والفاسدين..
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الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـرمـتـهـا.
خـــصــــوصــــا وان من تــــصـــدى
لـلحـكم احزاب وتكـتالت تسـتند
على االسالم الـسياسي  وبذلك
ــؤســســات والــشــخـوص فــان ا
الـسـيـاسـيـة والـديــنـيـة تـتـحـمل
ـسـؤولـية في افـشـال الـعمـلـية ا
وقراطية من خالل تبنيها الد
للتـقسيم الطـائفي والقومي ب
ابنـاء الـشـعب  وهكـذا تـكرست
دكـتــاتـوريــة االحـزاب الــديـنــيـة
فـاصـبـحـت سـلـطـة فـوق سـلـطـة
الـدولـة خـصـوصـا وان اغـلـبـهـا
تــمـــتــلك  مـــكــاتب اقـــتــصــاديــة
ومـيـليـشـيات مـسـلحـة بـاسلـحة
ثـقيـلة توازي اسـلحـة الدولة بل
وتــتـــفـــوق عـــلـــيــهـــا احـــيـــانــا.
اضافةالى تغول بعض العشائر

لـلـعـراق حتت ذريـعـة الـتـخلص
من احلكم الديكتاتوري وتطبيق
ــوقـراطـيـة كـبــديل مـنـطـقي الـد
ــفـاهــيم واالسس عــادل. اال ان ا
الــتي اســـتــنـــدت عــلـــيــهـــا هــذه
الــــتـــجـــربــــة ومـــارافـــقــــهـــا  من
انحـرافات. قـد تسبـبت في كـثير
ـــــا يــــــتـــــطـــــلب مـن االزمـــــات 
ـوقـراطي ـسـار الـد تـصـحـيح ا
فـي الــعــراق وقـــد كــان تــقـــســيم
الــــشـــعـب ابـــتـــداء الـى طـــوائف
وقـومــيـات هــو اول بــوادر فـشل
وقراطي. و تعزيز سار الد ا
ذلك بـالـدســتـور لــيـصـبح لــغـمـا
دائمـا يـتـفجـر في وجه االصالح
ــوقــراطي. ومن ذلك جـاءت الـد
احملاصصة الطائفية وما رافقها
مـن فـسـاد المـثـيـل له قـد افـشـلت

نـــــتــــيـــــجـــــة ضـــــعف الـــــدولــــة
ومؤسسـاتهـا االمنـية. وانـتشار
مــافــيــات االحــزاب وعــصــابـات
ــــنــــظــــمــــة. الــــتي ـــة ا اجلــــر
تسانـدها الدولة العـميقة وتقف
امـــام اي مــــحــــاولـــة اصالح او
وقـراطـية تـقـو للـتـجربـة الـد
الــــتي ولــــدت مــــشــــوهـــة وذات
ارتـــبـــاطــات خـــارجــيـــة . وكــان
منهج الغـرض منهـا التعطـيل ا
لقدرات الشـعب العراقي الذاتية
الحالل مــــؤســـســـات ومـــنـــاهج
ديــنـيــة مــتــخـلــفــة مـحــلــهـا  ان
االحـزاب الدينـية سـارت باجتاه
خــلق الــدولـــة الــفــاشــيــة وهي
ـوقـراطـيـة  التـؤمن حـقـا بـالـد
وتشرع القـوان التي تتيح لها
االستـمـرار باحلـكم بـاي وسيـلة
كــانت والــتـركــيــبـة الــبــنـيــويـة
لــنـظــام احلـكم احلــالي تـعــتـمـد
على االقتصاد الريعي ومارافقه
من نهب موارد الدولة باالضافة
الى الفسـاد السياسي واالداري
 وعملت االحزاب احلاكمة على
حمايـة نفسها وتـرسيخ نفوذها
سلحة افـيات ا يـليشيات وا با
 ان الــعــمـلــيــة الــسـيــاســيـة في
ـكن اصالحـهـا بـاي الـعــراق ال
شـــكل مـن االشــكـــال الن اخلـــلل
كامن في الـبـنيـة االساسـيةلـهذا
الـنـظـام الـطــفـيـلي والـوصـولي
والذي اصبح معاديا لطموحات
الــشـعب وطــلـيــعـته الــشـبــيـبـة
وزادت الـــــهـــــوة بـــــ احلـــــاكم
الــفـاسـد واحملــكـوم احملـروم من

ابسط اساسيات احلياة .
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ان فـشل الـنـظــام الـطـائـفي  قـد
تـسـبب في انـتـفـاضـات الـشـعب
الـــعـــديـــدة احـــتـــجـــاجـــا عـــلى
ـش الحزاب السلطة السلوك ا
احلـاكـمـة. ويـتـم قـمـعـهـا في كل
مــرة بـوحــشـيــة حـتى تــفـجـرت
ـــبــــاركـــة في ثــــورة الـــشـــعـب ا
تشـرين/ اكتـوبر احلـاليـة.. هذه
الـثـورة الـتي وحـدت الـعـراقـي
واعادت الـثقـة بـقدرات الـشعب
وجـعلت السـياسيـ يتخـبطون
في كـيـفــيـة تـعـامـلـهم مـعـهـا من
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بغداد

ـتـضـاربة خالل الـتـصـريحـات ا
والوعود الكاذبة وقد برر بعض
ــيــلــيـشــيــاويـة قــادة االحـزاب ا
فـشلهـم الفاضح بـعيوب الـنظام
ــاني بــدال مـن االعــتـراف الــبــر
بــفــســادهم وعــجــزهـم . وبـرزت
دعوات لـلنظام الـرئاسي كبديل
ـاني لـتـجـديد عـن النـظـام الـبـر
وجـودهـم في الـسـلـطـة سـنـوات
اخــرى من الـتــخــبط والـضــيـاع

وسرقة اموال الدولة .  
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نـحن نـعـلم بـان الدعـوة لـلـنـظام
الــرئـاسي قــد تـؤدي الى  اعـادة
انـتاج الـديكتـاتوريـة في العراق
ــوقـراطــيـة . حتت الفـتــات الـد
وهـذا االجتـاه نـابع من طـبـيـعـة
ــتــخــلف الــتــفــكـــيــر الــقــبــلـي ا
لالحزاب والـكـتل احلاكـمـة هذا
التفكير الذي يركز على ضرورة
وجود قـائد واحد الدارة احلكم
ــخــاطــر هــذا دون الــتــفــكــيــر 
االجتــاه عـلى مـسـتـقـبل الـعـراق
وجعله دولة متـحضرة مستقلة
وخـــــصـــــوصــــا فـي ظل حتـــــكم
احـزاب دينيـة حتاول الـبقاء في
الـسـلـطــة والتـتـورع في تـزويـر
وتـشـويه ارادة الـشـعب من اجل
هـــذه الــغـــايـــة ان هـــنــاك خـــلال
بــنـيــويـا في تــركـيـبــة الـســلـطـة
ـكن احلــاكـمـة في الــعـراق وال
مـعـاجلته اال من خـالل التـغـيـير
الـــشـــامـل جملـــمل الــــعـــمــــلـــيـــة
الـــســـيـــاســـيـــة. واذا مـــا ذلك
فــيـــمــكن اعـــتــمــاد نـــظــام حــكم
ـــوقـــراطي تـــشـــاركـي تــوزع د
الــسـلــطـات والــصالحـيــات بـ
رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة ورئــيس
الــوزراء  مع ضــمــان اســتـقالل
ؤسسات. ويتم القضاء وحكم ا
ذلك بـتــغـيـيـر  نــظـام احلـكم من
ــشــوه حــالــيـا الى ــاني ا الــبـر
الـنظـام اخملتلط.  كـما هـو متبع
فـي فـرنــســا. .  حــيث يــتــشـارك
رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة ورئــيس
الـوزراء في الـسلـطـةالتـنـفيـذية
ويـنتخب رئـيس اجلمـهورية كل
خمس سـنوات بـاالقـتراع الـعام
ـبـاشـر في حــ يـتم اخـتـيـار ا

ان. رئـيس الوزراء من قـبل البـر
ومــنــصب رئــيس اجلــمــهــوريــة
يـــعـــلـــو عـــلى مـــنـــصب  رئـــيس
الـــوزراء فـــهــو الـــقـــائــد الـــعــام
ـــســلــحـــة ويــتــولى لـــلــقــوات ا
الـسلـطـة الـسـيـاسيـة الـعـلـيا في
الــــبــــلـــد. امــــا رئــــيـس الـــوزراء
فـــيـــمـــارس الــســـلـــطـــة االداريــة
ـواطن وتـقد اخلـدمات الى ا
رتبطة به من خالل الوزارات ا
 ولـــنـــجـــاح مــثـل هــذا الـــنـــظــام
يـتوجب حـظـر االحـزاب الديـنـية
والــشــوفــيــنــيــة من الــتــرشــيح
ــانـــيــة او لالنــتـــخــابـــات الــبـــر
الرئـاسية ويـتم النص على ذلك
بـــالـــدســـتـــور حـــتى التـــتـــكـــرر
ـريــرة الـتي مـر بـهـا الـتــجـربـة ا
الـعـراق خـالل سـتـة عــشـر عـامـا
ـكن االسـتـعـانـة بـنـظـام حـكم و
النخبة لتجنب فوز عناصر شبه
امـيـة او وصـولـيـة كـمـا هـو جار
االن. وال نــقـصـد بــالـنـخــبـة هـنـا
على غـرار نظام احلـكم االمريكي
الـــــذي يـــــركــــز عـــــلـى الــــنـــــخب
الـراسـمـالـيـة  . ولــكـنـنـا نـعـتـمـد
عـــــلى الـــــنــــخب الـــــثــــقـــــافــــيــــة
واالجتـماعيـة من رجال او نساء
متعـلم تعليـما عاليا سواء في
االقـتصـاد الـصـنـاعي والزراعي
ام الـــقــطـــاع االبـــداعي والـــفــني
وكــذلك من االوســـاط االعالمــيــة
تـميزة بـجمـاهيرهـا ونضـجها ا
ــــدنـي.  امـــا ــــوقــــراطي ا الــــد
ــثـلي ـان فــيــتــشـكـل من  الــبــر
ـــدني مــــنـــظــــمـــات اجملــــتـــمـع ا
ــهـنــيــة الــطــبــيـة والــنــقــابــات ا
والــهــنـــدســيــة والـــتــعــلـــيــمــيــة
واالقـتصـادية واحتـادات العـمال
واجلــــمـــــعـــــيــــات الـــــفالحـــــيــــة
ــــنـــــظـــــمـــــات الــــنـــــســـــويــــة وا
اجلــمـاهـيــريـة واحتـاد الــطـلـبـة
والــشـــبــاب  لـــضــمـــان تــمـــثــيل
الشـعب تمثـيال صادقا وهذه من
ــوقــراطــيـة اسـس وركـائــز الــد
احلـقة ونـحن هنـا اذ نتـطلع الى
مـســتـقــبل زاهـر لــلـعــراق نـوجه
حتــــيــــة اكـــبــــار وعــــرفـــان لــــكل
الـثــائـريـن وهم يـســطـرون اروع

امثلة البطولة والفداء.

وقراطـية هي حكم الشعب الد
 ويـــــعـــــد الــــشـــــعـب مـــــصــــدر
الـــــســــلــــطـــــات  وتــــســـــتــــنــــد
ـوقراطـية عـلى مبـدأ فصل الد
الـــســـلـــطـــات الــــتـــشـــريـــعـــيـــة
والــتــنـــفــيــذيــة والـــقــضــائــيــة.
وقراطيات وبالرغم من ان الـد
في الــعــالـم قــد واجــهت بــعض
االنتقادات والـسلبيات اال انها
مـــازالت تـــعـــتـــبـــر الـــوســـيـــلــة
الـــوحــيـــدة لــلـــحــكم الـــرشــيــد
بالـقياس الى الدكـتاتورية التي
تـــعــنـي حــكـم الــفـــرد الـــواحــد
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 لـن نـسـتـعــرض تـاريخ الـعـراق
احلـديث. ولـكـنـنـا نـبـدأ من عـام
 2003ومارافقه من غزو امريكي

الــتـوظــيف الــقـار ,مــحــسـوبــيـة
وفـساد في اإلدارات الـعـمـومـية.
فتـلك الـنتـائج لم تـأت فرادى بل
كـــان لــهــا مـــســبـب أوبــاألحــرى
ســبـــبــهـــا ســيـــاســات الـــنــظــام
ـتعفن في مـناهجه الـرأسمالي ا
ومـــدارسه اإلقـــتــصـــاديـــة الــتي
مـازالت تـروج لتـحـريـر األسـعار
ـزيـد دعم واألسـواق وتـطــالب 
القـطاع اخلاص واإلسـتثمار في
بـيــئــة تـفــتــقـد لــرؤوس األمـوال
وشعب فـقـير ومـهـمش ومازالت
تدعـولتعزيـز مكانة اخلـصخصة
في اإلقتـصاد الـوطني الـلبـناني
الــهـش بــطــبــعـه. فــهــنـــا تــكــمن
الـــكـــارثــة اإلقـــتـــصـــاديــة الـــتي
تـتـسـبب في بـروز تـلك الـثورات
الــشــعـبــيــة بــحــيث ال تــتــحــقق
الـعـدالـة اإلجـتـمـاعـيـة في صـلب
تـلك الـسـيـاسـات الـتي ال تـتالءم
مع البنـية التـحتيـة لنوعـية تلك
ـعــوقـة إجـمـاال اإلقـتـصــاديـات ا
ألنـــهـــا تـــزرع في اجملــتـــمـــعــات
ــفــقــرة الــعـــربــيــة الــفــقــيــرة وا
بطبعها فـوارق إجتماعية هائلة
لتـبـرز بالـنـتـيجـة إرتـفاع نـسـبة
البطالة واإلنتحار واإلنعزال عن
اجملــــتـــــمـع أوحــــتـي مـــــغــــادرة
أوطــانـهـم نـقــمـة عــلى وضــعـهم
اإلجتـماعي التـعيس. إن الشعب
اللـبنـاني اليـوم يحـتضـر بحيث
ـة داخله إنعـدمت احليـاة الـكر
نـظــرا لـلــغـيــاب الــكـلي لــتـوزيع
الـثروة الـوطـنيـة عـلى الطـبـقات
اإلجتمـاعية الفقـيرة واحملتاجة.
أيــضـــا نــتـــيــجـــة نــهـب ثــرواته
بــحــيث فــقــرت الــبالد وحــقــرت
العباد وما كـان للحراك الشعبي
"طـلـعت ريــحـتـكم" الــذي إنـطـلق
ـاضيـة ليـنفـجر منـذ السـنوات ا
في أواخر هذه السنة ,إال تكملة
لـتـلك الـثـورة احلـقـيـقـية لـشـعب
لــبــنــانـي "صــارخ وغــاضب" عن

والـــغـــيـــاب الـــكـــلي لـــلـــعـــدالــة
اإلجــتـمــاعـيـة. فــبـيــروت الـيـوم
أصـبـحت ضـمن تـلك اجملـمـوعة
من الـشـعـوب الـعـربـيـة الـثـائرة
بــحـيث أضــحت تــنـزف دمــوعـا
وبــؤســا ألوضــاع إجــتــمــاعــيـة
تــعـيــسـة وال مــثـيل لــهـا ,وهـذا
دليـل واضح عـلي سـوء احلـياة
بــتـلك الــبــلـدان الــعـربــيــة الـتي
طالـها تـسونامـي اإلحتـجاجات
ـطـالـبـة بـالـتـشـغيل الـشـعـبـية ا
وحتــــســـ ظــــروف الــــعــــيش.
فــالـفــسـاد بــلغ ذروته من تـراكم
ديـونية ـالي وتفـاقم ا للعـجز ا
وغـيــاب الـعــدالـة اإلجــتـمــاعـيـة
لتـبرز الـكوارث اإلجتـماعـية من
حرق ذلك الـشخص نفـسه نقمة
ـاديـة ويـنـتـحـر عـلى أوضـاعه ا
ذلك الـطــفل الـذي أصـبح يـنـظـر
ــســتـــقــبل مــفـــقــود واجلــمــيع
أصـــبح يـــعـــانـي من عـــاطل عن
الــعـمل ,أجــيـر ,مــوظف وحــتى
أســاتــذة جــامــعـيــ أصــبــحت
تــصـــرخ في حـــرم اجلــامـــعــات
مــطـالـبـة بـتـســويـة وضـعـيـتـهم
ــزريـــة. فــهـــنــا يـــكــمـن مــربط ا
شكلة ليست "تخص الفرس ,فا
شـخص واحـد" في تلـك البـلدان
الــــعــــربــــيــــة بـل آلف وماليــــ
األشـــخــــاص من اخلـــلــــيج إلي
احملــــيـط. إن بــــيــــروت الــــيــــوم
حتتـرق نـتيـجـة لتـراكم األزمات
اإلجــتــمــاعــيـــة واإلقــتــصــاديــة
بــحــيث فــقــرت الــبالد وحــقـرت
العباد واجلـميع يعاني األمرين
من بــطـالـة طــالت أمـدهـا وغالء
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إن األوضـاع اإلجـتـمـاعـية الـتي
ـــواطن أصـــبح يــــعـــيـــشــــهـــا ا
الــلــبــنـانـي أصــبـحـت ال تــطـاق
منـها تراكم الضـرائب اجلبائية
عــلـي كـــاهل الـــفـــقــراء ,غـــيــاب

تـعـد الـعـشريـة احلـالـيـة إنـطالقا
مـن ســنـة  2011 إلـي غــايـة اآلن
ـثـابـة تـسونـامي حـقـيـقي عـبر
تـــلك مـــوجـــات اإلحـــتـــجـــاجــات
الـشعـبية الـتي خرجت لـلشوارع
تــصـرخ بــصـوت واحــد "يــسـقط
الـنـظــام ويـسـقط اجلـمـيع" وذلك
تـذمرا وسـخـطـا عـلي أوضـاعهم
ـــعـــيــشـــيـــة الــتي أضـــحت في ا
احلـــضــيض. فــمـــمــا ال شك فــيه
تـعـتبـر تـلك اجلـحافـل اجملحـفـلة
لـلـشعـوب الـصـارخـة في شوارع
العواصم العربية والغاضبة من
ترد معـيشـتهم الـيومـية والتي
أصبـحت تـقـارن كمـوتي شـعوب
في احلــيـاة تــعــد في مــجـمــلــهـا
ـيا. فـهـذا الوضع حدث بـارز عـا
لم يأتي من فـراغ بل جاء نتـيجة
عيـشية وتزايد ـشاكل ا لتراكم ا
فـوارق الــطـبــقـات اإلجــتـمــاعـيـة
الـــتي أصــبـــحت في مــجـــمــلــهــا
مـضــطــهـدة ومــحـتــاجــة ألبـسط
أســــاســــيـــات احلــــيــــاة "من أكل
ومـــــســــــكن وعــــــمل وضــــــمـــــان
إجــتــمـــاعي وصــحــة وغــيــرهــا"
والـتي حرمت منـها في أوطـانها
لـتصـبح غربـاء عنـها. إذ في هذا
الـسيـاق فـيهـم من تلك الـشـعوب
العـربـية من فـضل الـغربـة ملـجأ
له لـــعــله يـــجــد فـــيــهـــا قــيـــمــته
احلـقـيـقيـة ولـقـمة عـيـشه ومـنهم
اآلخـــر مـن إنـــتــــحــــر أودخل في
غــيـــبـــوبــة وأمـــراض نـــفــســـيــة
وعــصــبـــيــة مــزمــنـــة واجلــمــيع
أصبح يعاني من مأساة حقيقية
أدت لـــــبـــــروز تــــــلك الـــــثـــــورات
ـتـواصـلـة عـلى مدار الـشـعـبـية ا
هذه العشرية التعيسة. إنفجرت
تلـك الشعوب الـعربيـة علي بكرة
أبـــيـــهـــا لـــتــقـــول "كـــفي ظـــلـــمــا
ومـــحـــســــوبـــيـــة وفــــســـادا" من
تـــعـــيـــيـــنــات فـي الـــوظـــيـــفـــيــة
الـــعـــمـــومـــيـــة وغالءً لـألســـعــار
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gLN Ë dOI  VFýË ‰«u _« ”Ëƒd  bI²Hð W¾OÐ w  —UL¦²Ýù«Ë ’U)« ŸUDI «
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