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األ الـعظيمة والـدول القوية تعـتمد في قدراتهـا وجبروتها عـلى طبيعة
سـلحـة بكـافة فـصائـلهـا وصنـوفها. فـهي األمان وهي ومـتانـة قواتـها ا
الـرهان وهي األداة بتصاعـد قدراتها االقتـصادية والدفاعـية والتجارية
والـعلـميـة وحتـص مـجتـمعـاتـها اخملـتلـفة ضـمن بـوتقـة الوطن الـواحد
ـواطـنيـة إالّ عـلى أساس الـذي ال يـقبل الـتـميـيـز والـظلم والـتـفرقـة في ا
الـكفاءة واجلدارة واالنتماء لـلوطن وليس للمجـتمعات الطائـفية والدينية
ـذهبـيـة والوالءات احلـزبيـة. هـذه التـوصـيفـات األخيـرة لـلمـجـتمـعات وا
الـعـربــيـة الـقــائـمـة هـذه األيــام لـيس لـهـا مـن وجـود في أوسـاط الـدول
تقدمة التي تتكفل باحترام أوطانها وشعوبها. فاألحزاب ـتحضرة وا ا
الـتي تتـولى الـسلـطة فـيـها لـفتـرات مـهمـا قصـرت أو طـالت تقف وقـفة
خـشوع وهيبة وخشية أمام شعوبهـا لتؤدي لها الوفاء واحلساب لفترة
حـكـمهـا. فـإنْ حكـمت بـالـعدل والـنـزاهة واجلـدارة جـدّدت لـها واليـاتـها
وأشادت بأدائها وإالّ كان مصيرُها االنسحاب من الساحة السياسية
بـاحتـرام وهدوء وكرامـة نفس. أمّـا العـسكـر فال حاجة لـه في مثل هذه
الـترّهـات الـتي يـعدّهـا لـعبـة بـأيـدي السـاسـة وعشـاق الـسلـطـة واجلاه.
فـدوره يـتـمـحـور حـول حـمـايـة الـبالد ورعـايـة الـدستـور وحتـقـيق األمن
ـشغول واالسـتقـرار الذي يـوفر حيـاة طيـبة وهـادئة ومـرفهـة للـمواطن ا
في مـهــمـاته وحـيــاته اخلـاصـة كلّ عــلى طـريـقــته. ال ريب أنّ ايـة دولـة
سلـحة الوطـنية في مـراقبة حـدودها وضمان أمن تـعتمـد على قواتهـا ا
انًـا منها بقدرة هذه القوات على القيام أراضـيها وسمائها ومياهها إ
غـرضة يـعني الـكثـير لـنظـامها صـالح ا بـواجبـها الـوطني بـعيـدًا عن ا
وشـعبـها وتـطويـر فرصـها بـحيـاة أفضل. فـاجليـوش هي صاحـبة الـيد
الــطـولـى في قــول الــكـلــمــة الــفــصل في شــؤون الــبالد والــعــبــاد حـ
الـضـرورة وهي حـامـيـة احلـجـر والـبـشـر إذا مـا زاغ الـفـكـر وانـحرف
الــنـظــام واجنــرفت احلــكــومــات وســلــطــاتُــهـا إلـى غــيـر طــريق اإلدارة
الـصحـيـحـة للـبالد ومـواردها وتـرصـ قدراتـهـا الداخـلـية واخلـارجـية
عـلى السـواء. فاجلـيش كـما اعـتدنـا إنشـاده "سور لـلوطن يـحمـيه أيام
احملن". وهـذا هــو دورُه األسـاس في إعـطـاء الـقــوة والـزخم والـثـقـة في
صـفوف الـشـعب الذي يـعـوّل في العـادة علـى قدرة الـقوات الـعـسكـرية
في البلد في مسك األرض وأمنها وحمايتها ومَن عليها من أية مخاطر
أو مـهـالك أو اعتـداءات أيًـا كـان شكـلُـها. لـذا يـكـون اللـجـوء لـلسـلـطات
الـعـسـكـريـة دومًـا في تـأمـ اسـتـقـرار احلـيـاة ونـسـقـهـا وفق الـقـوان
واحلـرص عـلى مـراعـاة الـنـظـام بـأي ثمـن في بـعض األحـيان.   ولـكن
بني على استراتيجية عـندما يفقد اجليش وأقصد اجليش العقائدي ا
قـوية واضحة ورؤية علـمية ملتصـقة بالوطن والشعب عـندما يفقد مثل
اجلـيش عـقـيـدته الـعـسـكـريـة ويـتـغافـل عن مـبـادئه الـتي تـأسس عـلـيـها
ويـخرج عن نطاق واجباته الـوطنية في حماية الـبالد والعباد وينصرف
لــتــأديــة واجـب الــوالء لألشــخــاص وأحـــزاب الــســلــطــة ودول اجلــوار
قـبـول جديـر بـقصم ـسـار غيـر اآلمن وغـيـر ا وغـيـرها فـإنّ مـثل هذا ا
ؤسـسـة الـعسـكـريـة وإنـهاء دورهـا الـوطـني والـعسـكـري بـسبب ظـهـر ا
صـالح أحزاب الـسلطـة ومافـيات الـفساد حتـولهـا إلى دكاك حـاميـة 
مـنـوعات الـتي نـشهـدهـا اليـوم ونـسمع بـعـجائـبـها وجتـارة كلّ أنـواع ا
ـفاسد واالخـتراقات في وغـرائبهـا. فالـعديد من مـثل هذه اخملالـفات وا
ـلعـون حتصل بـحـمايـة من قـبل أجهـزة الـسلـطة عـراق ما بـعـد الغـزو ا
وحتت رعـايــة جـهـات عــسـكــريـة مـتــنـفـذة تــأخـذ عــلى عـاتــقـهـا تــمـريـر
سـاومات غير نزيـهة تهدف لتـحقيق مصالح ذاتـية ضيقة الـصفقات و
ـفـاسد ـواطن. والـسـبب بسـيط لـكـون مثل ا في غـيـر صالح الـوطن وا
ـرتـبطـة بهـا والتي يـلـيشـيات ا ـافيـات وا واخلـروقات تـعظّـم من قدرة ا
تـعـمل نـهـارًا جـهـارًا بـحمـائـيـة جلـهـات وأدواتٍ مـتـنـفـذة في الـسـلـطات
ــوصل إلـى االنــحالل الــثالث. وهـــذا شـــرّ الــبـــلــيـــة. فـــهــو الـــطــريـق ا
واالنـحطاط والتراجع في قدرات البالد ومواطـنيها الصاغرين الذين ال
حـول لهـم وال قوّة سـوى االلتـمـاس من ربّ العـباد أزف سـاعـة الصـفر
فـاسد وإعادة الـعراق اجلريـح وأهله الطـيب إلى إلسـقاط رموز هـذه ا
أيـام الـزمن اجلمـيل حـيث احلضـارة والـثقـافـة واالنفـتـاح وليس تـكـبيل
ـذهب والطـائـفة. ـال الـعام واإلفـسـاد باسم الـدّين وا احلـريـات ونهب ا
ــؤسف الـــقــول إنه لم يــعـــد جلــيش الــعــراق مـــنــذ إنــهــاء قــدراته من ا
الــعـسـكـريـة في 2003 وحـذف جــنـديّـته الـعــقـائـديـة تــمـامًـا من جـدول
ـية أية مصـداقة أو ثقل عـلى الساحة الـوطنية الـعراقية اجلـيوش العا
بـعد أن أصـبح جـزءً من مجـتـمعـات طائـفـية ومـذهبـيـة وحزبـيـة تتـعاطى
الـســعي وراء مـكـاسـب ومـغـا خــاصـة وضـيــقـة عـلى حــسـاب الـوطن
ـواطن. فـالـتــعـيـيـنـات فـيه خــاضـعـة لـلـمـحـاصــصـة وكـذا الـتـرقـيـات وا
ية وفي والـدراسات إن وجدت بـعد أن كان في مصـاف اجليوش الـعا
ـنطقة حيث كـان يُحسب للجـيش العراقي ألف حساب مـقدمة جيوش ا
وحـسـاب في الـعـقـيـدة والـبـطـوالت والـتـضـحـيـات. بل تـشـهـد األحـداث
والـوقائع والـتاريخ ان كبـار الضـبط العرب كـان ال بدّ من مـرورهم عبر
جـنـديـة اجلـيش الـعـراقي في االسـتـكـانـة السـتـراتـيـجـيـته ونـيل رعـايـته
والـتـفاخـر بـعـقـيدته عـلى حـد سـواء. أمّـا ما حـصل ومـازال قـائـمًا من
ــؤســسـة إقــحـام عــنــاصــر غـيــر مــخــتـصــة ودمج أخــرى من خــارج ا
الـعـسكـريـة الـطـبـيـعـية بـصـفـة ضـبـاط وبـرتب عـالـية وبـغـيـر اسـتـحـقاق
" فليس له من هدف سـلكيـ ؤسـسة األصالء و"ا لـتنافس أبـناء هذه ا
سـوى إبقاء هذه األخيرة ضعيفة وحتت رحمة أجهزة السلطة وأدواتها
ـتنفذيـن فيها من أحـزاب وما يتـبع من ميليـشيات هـذه األخيرة التي وا
شـهد الـقائم. ال تـخضع لـسيـطرة الـدولة واحلـكومـة كمـا يتـضح من ا
ــعــروف به لــذا ومن أجل أن يــســتــعــيــد اجلــيش الــعــراقي صــورته ا
وإشـراقته وقـدراته وجنـديّتَه الـعقـائديـة ال بدّ من نـظام سـياسـيّ جديد
يـعيـد له هـيبـتَه أيـضًا عـبـر توحـيد األجـهـزة األمنـيـة جمـيـعهـا من دفاع
وداخـلية وأمن وكلّ مـا يعيـد له بريقه لـيعود كـما كان بـاألمس مؤسسة
عـقــائـديـة قــويـة خـالــيـة من الــشـوائب والــدخالء والـتــأثـيـرات احلــزبـيـة
والـطـائفـيـة ألدوات السـلـطة. وبـهـذا فقـط سيـتـمكن من اسـتـعادة دوره
حـامـيًـا لـلوطـن وأرضه وسمـائه ومـيـاهه ومـواطـنـيه بـعـيدًا عـن تدخالت
ـغرضـ والفاسـدين. وهذا يـتطلب مـن القادة اخملـضرم الـساسة وا
الـذين تلقوا تدريباتهم وعـلومهم في مؤسسات عسكـرية عقائدية وطنية
يـة أن يتـحـلّوا بـالشـجاعـة في رفض كلّ شـعرة دخـيلـة ومحـاربة أو عـا
كلّ تـدخالت غـير مـقبـولـة في واجبـات الـعسـكر والـوقـوف على احلـياد
لـصالح الوطن وشعبه أوالً وقـبل كلّ شيء. فتنقيـةُ بيدرِ الوطن تبدأ من
داخل أهمّ مـؤسـسـاته احلـامـيـة له ولـلشـعب أي الـعـسـكـر لـتـعمّ سـائر
الـبالد. فـحـيث يـترصن عـمل الـعـسـكـر ويـعرف تـمـامًـا قـدراته وتـتضح
مهماته ويبسط سيطرته على مقاليد األمن ويفرض النظام حتى لو كان
بـالقـوّة في بعض األحيـان ح اسـتدعاء الـضرورة فـهذا من شأنه أن
زيد من االستقرار واألمان والثقة لسائر أنشطة الدولة يسهم بفرض ا
األخـرى التربـوية واالقتصـادية والعـلميـة وما سواهـا. وهذا لن يحصل
إالّ إذا اتـسم قـادة اجليش بـالـهيـبـة واحـترام شـرف الـبدلـة الـعسـكـرية
ومـطالـبة مـراتـبهم بـاحـترام الـسيـاقـات العـسكـريـة التـقلـيـدية واالتـسام
بـاالنـضبـاط الـكلّي وتـنـفيـذ األوامـر من دون القـبـول بأي تـهـديد من أي
ـصــالح األحـزاب احلــاكـمـة أو طـرف كــان في الـســلـطــة أو الـرضــوخ 
قـصّريـن من أفراده وعـدم الـسمـاح لهم مـاطـلة إضـافـة حملاسـبـة ا بـا
بـالـتـهرّب مـن شرف مـسـؤولـيـة حـمـاية الـنـظـام والـوطن والـشـعب. فإذا
انـتصـح اجليش واسـتـعاد قـوتَه واسـتقاللـيـته استـعـاد الشـعب أيـضًا
ثـقــته به من أجل وضع األمــور في نـصـابــهـا وتـشــذيب الـشــاذة مـنـهـا
ــكن اعـتــمـادهـا بــحـسب الــظـرف والـوقت بـالــوسـائل الـكــفـيــلـة الـتي 
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ـنــتـفـضـ الــتى سـالت ومـوت ا
اليـ وا وا األلـوف الـذين ضــحـُّ
الــذين هُــجّــروا عــنــدمــا يــتــجـرّأ
الـــبــعـض عــلـى وصف مـــا حــدث
بـــــاخلـــــرافـــــات أو الــــعـــــبث أو

غامرات? ا
لنأخذ ثالـثا إصرار البعض على
اعـتبـار أن كل مـا حدث (الحظ كل
ما حدث) كـان بوحى من اخلارج
وعــلى األخـص بـوحى مـن بـعض
الــــــدوائـــــر االســــــتـــــعــــــمـــــاريـــــة
واالســتــخــبــاراتــيــة األمــريــكــيـة.
يـــســتــطــيع اإلنــســان أن يــتــفــهم
ويــقــبل بــأن بــعض مــا حـدث فى
أرض الــــعـــــرب كــــان بــــوحى أو
بـــتـــخــطـــيط مـــســبـق أو بــتـــآمــر
استـخـبـاراتى من قـبل أمـريـكا أو
الـكـيـان الصـهـيـونى أو حتى من
بـعض دول اإلقلـيم. وهذا بـالطبع
ابـــــتــــــلـــــيـت به كـل احلـــــراكـــــات
اجلـمـاهيـريـة الـثـوريـة فى الـعالم
كــلـه ولــيـس خــاصـــيـــة عــربـــيــة
مـعـيــبـة فـالــقـوى االسـتــعـمـاريـة
كن أن تـتعايش االستـغالليـة ال 
مـع نــســـائم احلـــريـــة والــعـــدالــة

والكرامة اإلنسانية.
ولــكـن هــذا شـيء وشيء آخــر أن
يـــتمّ مـن قـــبل الـــبــــعض نـــكـــران

يحار اإلنسان أمام بعض مواقف
ـثقـف الـعرب قـلّـة من الكـتاب وا
جتــاه مــا حــدث فى بالد الــعــرب
عـبـر الـسـنـوات الـعـشـر األخـيرة.
فــمــواقـف الــتـــشــكــيـك واالتــهــام
والـــتـــجــريـح وبــالـــتــالـى الــدّفع
تـواصل نحـو اليأس والـقنوط ا
جتــاه حـــراكـــات وانـــتـــفـــاضــات
جـمـاهـيـر الـشـعـوب الـعـربـيـة فى
شتّى أقطار الوطن العربى تطرح
الكـثـيـر من األسئـلـة احملـتارة فى

شهد. ذلك ا
لــنــأخــذ أوال مـــثــال االخــتالفــات
حول تسميـة ظاهرة االنتفاضات
ـلـيونـية الـعربـية اجلمـاهيـرية ا
بـــكـل جتـــلّـــيـــاتــــهـــا وألـــوانـــهـــا
األيـــديـــولــوجـــيـــة وأحــجـــامـــهــا
اخملــتــلـــفــة وتالوين قــيــاداتــهــا.
فـالـبـعض يـسـخـر من تـسـمـيـتـها
بــــالــــربـــيـع الـــعــــربى ويــــشــــيـــر
بـاستـخفـاف إلى أن بعـضهـا كان
شــتــاء عــربــيــا والــبــعض اآلخــر

يقول بأنها كان خريفا.
فهـل حقـا أن الـتـسمـيـة هى بـتلك

األهمية?
فــــــلـــــيـس من شـك بـــــأن بــــــعض
االنــتــفــاضــات تـمــيــزت بــهــبـوب
نــســائم نـشــدان احلــريـة وتــفـتّح
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لندن

يــــتــــمـــثـل بــــعــــدم وجــــود رؤيـــة
حضارية للتربية والتعليم وعدم
ــنـاهج لـتـخـريج مـواطن كـفـايـة ا

فعال صالح حضاري.
ثــامــنـــا اخلــلـل الــقــيـــمي الــذي
ـنـظـومـات الـقـيـمـيـة يـصـيب كل ا
ــــركب اخلــــاصــــة بـــعــــنــــاصـــر ا
احلـــضــاري عـــنــصــرا عـــنــصــرا
فتـنحـرف طـريقـة تـعامل اجملـتمع
ونـظرته الـى االنسـان والـطـبـيـعة
والـزمن والـعـلم والـعـمل فـيـكـون
الـتـعـامل سـلـبـيـا مـضـرا بـانـتاج

اجملتمع احلضاري.
تـاســعـا الـتـخــلف الـديـني الـذي
يـتـمـثل في غـلـبـة الـدين الـشـعـبي
على الدين الكتابي وعدم الفصل
بـــ الــــعـــادات االجــــتـــمــــاعـــيـــة
والـشـعـائر الـديـنـيـة والـتـعصب

والتطرف الخ الخ الخ
وهـنـاك مـجـاالت اخـرى لـلـتـخـلف
بـحــسب تــعــدد مـجــاالت احلــيـاة

واجملتمع.
وفـي كل هـــــذه احلـــــاالت نـــــصف
اجملـتـمع بانـه متـخـلف اذا حصل
ـركب خــلل في الــقــيم احلـافــة بــا
احلــضــاري وطــبــيــعــة اشــتــغـال

عناصره اخلمسة. 
Í—UC(« Õö ô«

واالصالح احلـضـاري هـو عمـلـية
ركب اصالح نـواحي اخلـلل في ا
احلـــضـــاري والـــتي انـــتـــجت كل
مــــظـــاهــــر وجـــوانـب الـــتــــخـــلف

ذكورة فيما سلف.  ا
واالصالح احلـــضـــاري عـــمـــلـــيــة
تغـيير اجتـماعي تخـضع لقوان
ــذكــورة في الــقــران الــتــغــيــيــر ا
الـــكــر وعــلـم االجــتــمـــاع وعــلم
االجـتمـاع الـسيـاسي وغيـرها من

العلوم ذات العالقة.
وعـلى راس هـذه الـقوانـ قـانون
الـتغـيـيـر الذاتـي الذي يـعـبـر عنه
القران الكر عـلى النحو التالي:
"ان الــله ال يـغــيـر مــا بـقــوم حـتى

يغيروا ما بانفسهم".
حــيث يـتـحــدث هـذا الــقـانـون عن

مستوي للتغيير هما:
ستوى الـتحتاني لـلتغيير اوال ا
الـــذي تـــشــيـــر الـــيه عـــبـــارة "مــا
بـانفسـهم". وهذا هـو التغـيير في
احملــــتـــــوى الــــداخـــــلي لـــــنــــفس
اجملـــتـــمـع. ويـــتـــالـف احملـــتـــوى
الـــداخـــلي من عـــنــصـــرين هـــمــا:
ـســتـقــبـلـيــة الـتي يـراد الـفــكـرة ا
حتقيقها من وراء عملية التغيير
واالرادة اجملــتــمــعــيــة لــلــتــحــرك

والعمل باجتاه هذه الفكرة.
ـــســـتــــوى الـــفـــوقي وثـــانـــيــــا ا
للتغيير وهو التغيير الذي يطال

والــــــتـــــــصــــــديـق بـال تــــــثـــــــبت
واالســـتــــنــــتــــاج بال مــــقــــدمـــات
صـحـيـحـة والـتـعـمـيم في اطالق
ـــســبــقــة االحـــكــام واالحــكــام ا
وربط اجلدل العلمي باالشخاص
وضـوع) وافتراض (شخـصنـة ا
ـقـابل (شـيـطـنة سـوء الـنيـة في ا

الطرف االخر) الخ.
ثـانـيـا الـتـخـلف االخالقي الـذي
يـحصل بـسـبب انـهـيار مـنـظـومة
الــقـــيم الــعــامـــة مــثل الـــتــطــوع
والتعاون والصدق واالخالص
وعـــدم قـــبــــول الـــفـــســـاد وعـــدم
احـتـرام الـقـانـون وعـدم احـتـرام
الطـرف االخر وغـياب الـتسامح
وعــدم الـــقــدرة عــلى الـــتــعــايش

والسلبية واالتكالية  الخ.
ثالـثـا التـخـلف السـيـاسي الذي
يـــتــجــلـى بــاشــد صـــوره واعــلى
درجاته باالستبداد والدكتاتورية
ومــصــادرة احلـريــات واســتـيالء
الـقـلـة عـلى مـقـدرات الـبـلـد وعـدم
القدرة على الـعمل اجلماعي على
ـشـتـركـة وغـلـبـة اسـاس الـقــيم ا
االنـتــمـاءات الــفـرعـيــة الـســابـقـة
لــظــهـــور الــدولــة عــلـى الــهــويــة
ــشـتــركـة اجلــامـعـة الــوطـنــيـة ا

والفساد السياس الخ
رابعا التخلف االقتصادي الذي
يــظـهــر عــلى شــكل الـهــدر الــعـام
بــالـــثــروات الــطـــبــيــعـــيــة وعــدم
اسـتـثـمارهـا بـطـريـقة سـلـيـمـة ما
يــــــؤدي الى تــــــراجع الــــــزراعـــــة
والــصــنــاعــة ومن ثـم اخلــدمـات
ـيـول االستـهالكـيـة على وغلـبـة ا
الـطـبـيـعـة االنـتـاجـيـة لـلـمـجتـمع
والـفـقـر والـبطـالـة احلـقـيـقـية او
ـقـنـعـة واالعـتـمـاد عـلى مـصدر ا

واحد للدخل كالنفط الخ.
خــامـسـا الــتـخـلف االجــتـمـاعي
الـذي يتـجلى بـحالـة االنقـسامات
اجملـــتــمـــعــيـــة احلـــادة وغــلـــبــة
االنــتــمــاءات الــفـــرعــيــة مــا قــبل
الــدولـة عــلى االنــتــمــاء الــوطـني
العـام والـطائـفـية والـتـعصـبات
ـنصـفة الفـرعيـة والنـظرة غـير ا
لــلــمــراة وعــدم مــعــاجلــة حــالــة
الالمـــــســــاواة الــــطــــبـــــيــــعــــيــــة
) بـــــشـــــكل عـــــادل (احملــــــرومـــــ

وانساني.
سادسـا التـخلف االداري والذي
يـــتــمـــثل بـــســيـــطــرة االســـالــيب
ــة في االدارة والــروتـ الــقــد

وعــــــدم شـــــيـــــوع اســــــتـــــخـــــدام
ــعــاصــرة في الــتــكـنــولــوجــيــا ا
االدارة والفـساد االداري وتـعقد

االجراءات.
سـابـعا الـتخـلف الـتربـوي الذي
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حـــــ نـــــتـــــحـــــدث عن "االصالح
احلــضـاري" فــانــنــا نــفــتـرض ان
اجملــتــمع يــعــاني من  "الــتــخـلف

احلضاري". 
التـخلف احلضـاري خلل حاد في
ركب احلـضاري والقـيم احلافة ا
ـنـجـز به. هـذا عــلى اعـتـبــار ان ا

احلضاري للبشر يتكون من:
ـركب احلـضـاري+القـيم احلـافّة ا

به.
‚´ÂΩÕ

ـــركب احلـــضـــاري من يـــتـــالف ا
خــمـســة عـنــاصـر هـي: االنـسـان

االرض الزمن العلم العمل. 
كان الـسـيد الـشـهيـد مـحمـد بـاقر
ـركب احلضاري الصـدر ذكر ان ا
يـــتــالف من ثالثــة عــنــاصــر هي:
االنــــســــان واالرض والـــعـالقـــة
ــعـنــويــة بــ االنــسـان واخــيه ا

االنسان واالنسان والطبيعة.
فـكـر اجلزائـري قـبله فيـمـا ذكـر ا
ــركب احلـضـاري يـتـالف من ان ا
ثـالثـــة عـــنـــاصـــر هي: االنـــســـان

والتراب والزمن.
ويالحظ ان جمـيع هذه العـناصر
اخلـــــمـــــســـــة مـــــوجـــــودة في كل
اجملتمعات بهذا النحو او ذاك. 
لــكن االخـتالف يــظـهـر فـي الـقـيم

ركب احلضارية. احلافة با
والــــقــــيم مــــؤشــــرات اخـالقــــيـــة
وســـلـــوكـــيــــة حتـــكم الــــتـــفـــاعل
ــركب والــتــعــامل مع عــنــاصــر ا

احلضاري.
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ـوقف مـن االنـسـان والـطــبـيـعـة ا
والـزمن والـعـلم والـعـمل مـحـكوم
بـالـقـيم الــعـلـيـا الــتي يـؤمن بـهـا
ـوقف االنـسـان ســواء كـان هـذا ا
صادرا من احلكومات ام اجملتمع
ام االفـــراد. فــــقـــد يــــصـــاب هـــذا
ــوقف او الـعالقــة بـخـلل كــبـيـر ا
ـــنـــجــز يـــؤدي الـى االضـــرار بـــا
احلـضـاري لـلـمجـتـمع. وفـي هذه
احلـــالـــة نـــصف اجملـــتـــمع بـــانه
مــتـخــلف او مــصــاب بـالــتــخـلف
احلـضـاري. ويـحـصل هـذا اخللل
بــسـبب االنـحــراف في مـنــظـومـة
القيم احلاكمـة للسلوك احلكومي

او االجتماعي او الفردي.
ولـــلــتــخـــلف احلـــضــاري حــاالت
ومصاديق كثيـرة نذكر منها على

سبيل التوضيح:
ــنـهــجـي الـذي اوال الــتـخــلـف ا
يـصيب الـذهنيـة العـامة لـلفرد او
اجملــتــمع مـــثل: عــدم االهــتــمــام
بـالعـلم والتـعلم والتـرقي في هذا
اجملـــــــال  الــــــــقـــــــول بـال عـــــــلم

يــســتــهــدف تـنــشــئــة اجــيـال من
. واطن الفعال ا

ثـامـنـا االصالح االداري بـاتـبـاع
االسـاليب االداريـة احلديثـة التي
تــسـتــهــدف تــبــسـيـط االجـراءات
ــــواطن واحلـــــفــــاظ عــــلى زمـن ا

وظف.. الخ الخ وا
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يـــتـــطــلـب الــوضـع الــعـــراقي في
حالـته القائـمة اصالحا حـضاريا
شـــامال حــيث يـــتــمـــيــز الــوضع
القائم بعدة خصائص منها

ــــركب اوال اخلــــلل احلــــاد فـي ا
احلــضـاري لــلـمــجـتـمـع الـعـراقي
والـــقــيـم احلــافـــة به. وهـــذه هــو
زمن جوهر التـخلف احلضاري ا
في مــجـتــمــعــنـا كــمــا بــيــنـا في

االسطر السابقة.
ثانـيا غيـاب مشروع بـناء الدولة
احلـضـاريــة احلـديـثـة وركـائـزهـا
قـراطية واطـنة والـد وخـاصة ا
ــؤسـسـات والــقـانــون والـعـلم وا

احلديث.
ثــالـثــا عــيـوب الــتــاسـيـس الـتي
رافــــقت  اعــــادة بــــنــــاء الــــدولـــة
الــعــراقـــيــة الــتي انـــهــارت بــعــد
سقوط النظام البعثي الصدامي.
رابـــعــا احملــاصــصـــة احلــزبــيــة
والـطائـفيـة والعـرقيـة في تشـكيل
الــســلــطــة الــتـــنــفــيــذيــة بــكــافــة
مـؤسـسـاتـهـا االمـر الـذي قـلل من
كــفـاءة احلــكـومــة وقـدرتـهــا عـلى
االجنــاز طـيــلـة الــسـنـوات ال ١٥

اضية. ا
خـامسـا الفـساد الـذي عم وشمل
كل مـؤسسـات الـدولة واجـهزتـها
ـال والـذي ادى بـدوره الى هـدر ا

العام وتعطل عجلة االجناز.
سادسا ضعف انـتاجية اجملتمع
الــعـراقي في الــزراعـة والـتــربـيـة
خـتلف احلـوانيـة والصـناعـات 
اشـــكــــالـــهـــا وغـــلـــبــــة الـــطـــابع
االســتــهالكـي االســتـيــرادي عــلى
االقــتـصــاد الـعــراقي ذي الــعـامل

الواحد.
ســابــعــا كل هــذا جــعل الــنــظـام
الــســيــاسي احلــالي فـي الــعـراق
ــلك مـظــاهـر نــظـامــا هـجــيــنـا 
ــقـراطــيــة مـثل مــعـيــنـة مـن الـد
االنــتــخــابــات الــدوريــة لــكــنــهـا
مـفــرغـة بـالـكـامل من مـضـمـونـهـا
ــقــراطي وتــقــوم بــتــلــفــيق الـــد
االرادة الشـعـبيـة وتـعطل مـفـهوم
تــداول الـسـلــطـة. وهــذا مـا جـعل
الدولـة القـائـمة دولـة فـاشلـة بكل
قاييس الدولية العلمية ويحتم ا
مــوضـــوع الــتــغـــيــيــر واالصالح
واعــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة بـــدءً من

الدستور وما بعده.
ويــخـــشى ان نـــقـــول ان الــوضع
الــقـــائم غــيــر قـــادر عــلى جتــاوز
ذاتـه وبـالــتــالي غـيــر قــادر عـلى
الـتــغــيـيــر واالصالح واالنــتــقـال
بالدولة العراقية من حالة النظام
الــهــجـ الــفـاســد والــفـاشل الى
ــقـــراطـــيــة حـــالـــة الــدولـــة الـــد
احلـضـاريـة احلـديـثـة التـي تـوفر

ة تليق به. لالنسان حياة كر
واذاً فـانــنــا حـيــنـمــا نــدعـو الى
االصـالح والــنــغــيـــيــر فــانــنــا ال

كل البـنى الـفوقـية لـلـمجـتمع من
اقتصاد وسياسة وثقافة الخ.

وغـــنـي عن الــــبــــيـــان ان بــــعض
الــــفــــلـــســــفــــات الــــســـيــــاســــيـــة
ـاركــسـيـة لـهـا واالجـتـمـاعــيـة كـا
ستويي التغيير. نظرة مختلفة 
وبـالــنــسـبــة حلــالـة مــجــتـمــعــنـا
الـعــراقي الــراهـنــة فــان الـفــكـرة
ــســـتــقــبــلـــيــة لــلــتـــغــيــيــر هي ا
#الـدولةاحلـضـاريةاحلـديثـة التي
تـقوم عـلى خمسـة اعمـدة بنـيوية
ــقــراطــيـة ــواطــنــة الــد هي: ا
ــؤســـســات الـــعــلم الــقــانـــون ا

احلديث.
ــا كـان االنــسـان هــو الـطـرف   و
ـــركب الـــفـــاعـل واالســـاسي في ا
احلضـاري وهو بـالتـالي الطرف
االســيــاسـي في الــتــغــيــيــر فــان
تغـيـيـر االنـسان واعـادة تـربـيته
وتـنـشـئـته هي احملـور االسـاسي
فـي عـمـلــيـة الــتـغــيـيـر واالصالح
احلضاري بهدف انتاج االنسان

واطن الفعال. احلضاري او ا
وكـــمـــا كــان الـــتـــخــلف مـــتـــعــدد
اجلـــــــــوانـب واجملــــــــاالت فــــــــان
االصالح احلـــضـــاري ســـيـــكـــون

متعدد اجلوانب واجملاالت.
ومن هـــذا اجملــاالت عــلى ســبــيل

التوضيح ال احلصر:
اوال االصالح الــــقــــيــــمـي: وهـــو
يـستهـدف اشاعـة وترسـيخ القيم
ــــركب احلــــافـــــة بــــعــــنـــــاصــــر ا
احلــضــاري اخلـمــســة وتــمــرين
الــنــاس عــلــيــهــا الى ان تــصــبح
ثــقـــافــة وســـلــوكـــا ســائـــدين في

اجملتمع. 
ـنـهــجي الـذي ثــانـيـا االصـالح ا
يـــــســــتــــهـــــدف اشــــاعــــة االسس
والــقـواعــد الـعــلــمـيــة لـلــتــفـكــيـر
الــــعـــقــــلي الــــســـلــــيم واحلـــوار

نتج. احلضاري ا
ثـالثـا االصـالح الـسيـاسـي الذي
واطـنة يـستـهـدف اشاعـة روح ا
ـقـراطيـة وتـرسيخ واشـاعـة الد

ؤسسات وحكم القانون. دور ا
رابــعـــا االصالح الـــديـــني الــذي
يـــســــتـــهـــدف تـــرســـيـخ الـــبـــعـــد
ــمــارسـات احلــضــاري لـلــدين وا
ــنــبــثــقــة من ذلك احلــضــاريــة ا
وحتـــــريـــــر الــــديـن من عــــوارض

التخلف التي حلقت به.
خــامـســا االصالح االقـتــصـادي
الـذي يــسـتــهـدف بــنـاء اقــتـصـاد
وطـــني وفق االسس الـــعـــلــمـــيــة
احلــديــثـــة ولــتــحــقــيق االهــداف
ـتـمـثـلـة احلـضـاريـة لالقـتـصـاد ا
بتعدد مصادر الثروة وحمايتها
وتنمية االنتاج وعدالة التوزيع
واخالقـيـة الـنـشـاط االقـتـصـادي
وحتــــســــ نــــوعـــيــــة احلــــيـــاة
وحتــقــيق الــرفـاهــيــة وتــطــبـيق

الضمان االجتماعي الخ.
ســـادســا االصـالح االجــتـــمــاعي
الـذي يسـتـهـدف حتـريـر اجملـتمع
مـن الــعــادات والــتــقـــالــيــد الــتي
حلــــقت به بــــســــبب الــــتـــخــــلف
وحتــقــيق الــلـــحــمــة الــوطــنــيــة

راة الخ.  وحتس وضع ا
ســابـعــا االصالح الـتــربـوي من
خالل اعتماد نطام تربوي حديث

نـــوجه دعـــواتــنـــا الى اصـــحــاب
الــوضع الــقــائم فــهـم جـزء مــنه
ـــــصـــــلـــــحـــــة في واصـــــحـــــاب ا
شكلة استمراره انـهم جزء من ا

وليسوا جزءً من احلل.
ـــكن ان يـــتم ان الـــتــغـــيـــيـــر ال 
بــواسـطـة قــوى احلـالـة الــقـائـمـة
ـا بـيـد قـوى تـغـييـر مـن خارج ا
احلالة الـقائمـة وهذه هي القوى
ـتـضـرر من ـواطن نـفــسه ا هي ا
الـــــوضـع الـــــقــــــائم مـن جـــــهـــــة
سـتـفيـد من تـغـييـره من جـهة وا
ـطـالب بــالـتـغـيـيـر من ثــانـيـة وا

جهة ثالثة.
نشود بهدف ولتحقيق التغيير ا
اقــــامــــة الــــدولــــة احلــــضــــاريــــة
احلــــديـــثــــة البــــد من اخــــتـــراق
الـــــوضع الـــــقــــائـم وذلك عـــــبــــر

االدوات التالية:
ـــواطن_الـــفـــعـــال: وهــو اوال #ا
انــــســــان تــــوفـــرت فــــيـه شـــروط
واطنة الـصاحلة وهي: الوعي ا
الـثــقـافـة االلـتــزام الـتـطـوع. في
مرحـلة الـدعـوة الى التـغـييـر فان
ــأمــول ان الــفــرد الــعـراقـي هـو ا
الـذي يـصـنـع من نـفـسه مـواطـنـا
ران فعاال حضاريا صاحلا عبر ا
والـتـثـقـيف الـذاتـيـ ومن خالل
مــا يــنــجــزه في ذاته يــحـقــقه في
مـحيـطه االجـتـمـاعي حـتى تـكون
ـكـنـة والدة احلـزب احلـضـاري 

ومجدية. 
ثانـيا #احلزب_احلضاري. وهو
ــثل الــشــريــحــة الــواسـعــة من
ـواطـنــ لـكـنـهم اقـلـيـة الـذين ا
امـنـوا بفـكـرة الـدولـة احلـضـارية
احلــديــثــة وانــتــظـمــوا فـي اطـار
احلــــــزب احلــــــضــــــاري مـن اجل
تـــنــســـيق جـــهـــدهم وتـــوحـــيــده
باجتاه التغـيير.وال يكون احلزب
حـــــضـــــاريـــــا اال اذا جــــســـــد في
عضـويـته وبـرنامـجه وحتـالـفاته
ومــســاحــة انــتــشــاره الــوطــنــيـة
الــعــراقــيــة الــعــابــرة لــلــعــرقــيــة
ـناطـقـية ذهـبـية والـديـنيـة وا وا

والعشائرية وغيرها. 
ثـالثـا #االنتـخاب_الفـردي. وهو
الــطـريـقــة االنـتــخـابـيــة الـبــديـلـة
لطريقة االنتخاب بالقائمة والتي
اثبتت تطورات ما بعد انتخابات
عـــام ٢٠١٨ هـــشـــاشــتـــهـــا وعــدم
جدواها وقابلـيتها على االرتداد.
ويــتـــطــلـب االنــتـــخــاب الـــفــردي
قانـونـا يـعمـل على تـشـريـعه عدد
ـؤمـن من الـنواب الـصـاحلـ ا
بـــالــتــغــيـــيــر واالصالح واقــامــة
الـــدولــة الــعــراقــيــة احلــضــاريــة

احلديثة.
رابعـا #النظامـالتعليـمياحلديث.
وهـذه هـو االخـتـراق االكـبـر الذي
ــدرسـة ـكن من خـالله ادخـال ا
في عـملـيـة التـغيـيـر عبـر تـخريج
جــــيل حـــضـــاري جـــديـــد. وهـــذا
يــتــطــلب الــضــغط عــلى الــوضع
الـقـائم لـتـشـكـيل الـلـجـنـة الـعـلـيا

للنظام التربوي احلضاري.
ـــهــني الــذي خــامـــســا االعالم ا
يبـشـر بالـتـغيـيـر احلضـاري عـبر
وسائل شتى من بيـنها التواصل

االجتماعي.

ـــشــاعــر والـــغــضـب واجلــهــود ا
والــتــنــظــيــمــات والــتــضــحــيـات
الذاتـيـة الـعـربـية وعـلى األخص
مـا فـجّــره شـبـاب وشـابـات األمـة
الــعـربــيـة مـن مـشــاهـد نــضـالــيـة
سـيـاسيـة أبـهرت الـعـالم كله.. إن
ذلك الـنـكران لـيس فـقط أنّه يعـبّر
عن اتـــهــام بـــاطل ظــالم حـــقــيــر
تآمر على ا هو قمّة الكذب ا وإ
كل احلـياة الـسيـاسيـة النـضالـية
ـقـراطـيـة الـعـربـيـة حـاضرا الـد

ومستقبال.
رابــعـا ال يــكــتــفى بــعـض هـؤالء
ـة على أحالم بـتلك احلـمـلة الـظا
وطــمــوحــات شــبــاب هــذه األمـة
فـيـضيـفـون إلـيهـا حـمـلـة عالقات
صـاحلـة وتطـبيع عـامـة تنـادى 
مـع الــــكــــيــــان االســـــتــــعــــمــــارى
االحــتاللـى الــصــهـــيــونى الــذى
ـائة يـحتل أكـثـر من ثمـان فى ا
من فــلـسـطــ الـعـربــيـة ويـرفض

اليــــ من ســـكــــانـــهـــا رجـــوع ا
الـعــرب لــبـيــوتــهم وقـراهـم الـتى
عــاشــوا فــيــهــا عـبــر األلــوف من
الــسـنـ والــذى يـقـتـل ويـسـجن
ويُـعـذب ويُـهـجـر كل من يـقف فى
ــارســاته الال إنــســانــيـة. وجه 
لكـأنّ هؤالء يريـدونها تـآمرا على
كل قـــضـــيــة شـــعـــبـــيــة قـــومـــيــة
وانهزامـا أمام كل طاغـية ومجرم

فى اخلارج والداخل.
Í—UCŠ nK ð

خـامـسا وفـى الوقت الـذى يـفعل
هــؤالء كل ذلك بــكل جــهــد تــبـذله
أمـــتــهم لـــلــتــحــرر مـن كــوابــيس
الــتـدخّالت األجـنـبـيـة لـتـمـزيـقـهـا
وجتــزئـتــهـا ومـن الـفــسـاد والال
ـذهــبـيـة مــسـاواة والــطـائــفـيــة ا
الـــســـيــــاســـيـــة ومن الـــتـــخـــلّف
احلــضـارى فــإنـهـم يـقــفـون ضـد
وحـــدة أمــتــهم وانــتـــقــالــهــا إلى

قراطية العادلة. الد

نــــحن أمــــام مـــحــــنـــة أخـالقـــيـــة
ضـمــيـريـة فـكـريـة. تـلك الـقـلّـة من
ــثــقــفـ ال يــتــركـون الــكــتـاب وا
فـــرصـــة أو مــنـــبـــرا إعالمـــيــا أو
اجتـماعا عـاما إال ويسـتعمـلونها
حلـمالت االســتـهـزاء والــتـثـبـيط
وخــلط األوراق ونــبش الــتـاريخ
وإثارة اجلـنون الطائـفى ومظالم
األقــلــيّـات حــتى تــبـقى األجــيـال
الــعـربــيــة جــيال بــعـد جــيل فى
ــــشــــاعــــر واألفــــكــــار جــــحــــيم ا
بـهمة ـتنـاقضـة ا والـطمـوحات ا

غير القادرة على تغيير الواقع.
ـطـلـوب هـو أال يـسـكت الـكـتـاب ا
تعاطفون مع ثقفون العرب ا وا
طــمــوحــات أمـــتــهم فى الــوحــدة
والـــتــحــرر والــعــدالــة والــتــمــدن
واللـحـاق بـاآلخرين ال يـسـكـتون
ة عن مقـاومة تلك احلـمالت الظا

التى ال تهدأ وال تخجل.
مفكر عربى من البحرين
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زهــور الــشــعــارات الــســيــاســيــة
الفكـرية الواضـحة وبزوغ شمس
قـراطـيـة أكثـر ضـيـاء وأحسن د

تألقا.
لـــكن لـــيـس من شكٍّ أيـــضـــا بـــأن
بــعـضــهـا كــان شـتــويـا عــاصـفـا
مــــلـــــيــــئــــا بــــالــــرّعــــد والــــبــــرق
دمـرة. وبـعضـها والفـيضـانـات ا
تمـيّـز بتـسـاقط أوراقه اخلريـفـية

ذهلة. ا
إزاء تـلك الــفـروقــات الـطــبـيــعـيـة
فـيمـا بـ االنتـفـاضـات العـربـية
ستمرة أال تشير تلك النقاشات ا
ـملّـة حول الـتسـميـة إلى عبـثية ا
احكـات لغوية ال تقدُم كالمية و

وال تؤخّر?
…—u¦ « WH

لنـأخـذ ثـانيـا اجلـدل حـول ما إذا
كــان الـــذى حــدث كــان ثــورات أم
انتـفاضـات أم حراكـات. أليس ما
حـدث فى كــثـيــر من مـجــتـمــعـات
العرب صعـودا وهبوطا جناحا
وانـتـكـاسـا مـؤقـتـا أو مـسـتـمـرا
شمل فى مختلف مراحل مسيرته
أحـيـانــا صـفــة الـثـورة وأحــيـانـا
صـــفـــة االنـــتـــفــاضـــة وأحـــيـــانــا
احلــــراك? بل أكــــثـــر مـن ذلك هل
يـــحقُ لــــنـــا أن نـــتـــجـــاهل دمـــاء


