
◊u³A « —U³'« b³Ž bL×

لندن

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

ـلـحـة اجلـديدة او ـهـمـة ا كـانت ا
الـتـحـدي اجلـديـد هـو اعـادة بـناء
الــدولــة في ظـل هــيــمــنــة ســلــطـة
ــــدنــــيــــة الــــتـي كـــان االحــــتالل ا
يــرأسـهـا الـدبـلـومـاسي االمـيـركي
ــوضــوع غــيــر اخلـــبــيــر بـــهــذا ا
ـر. وهي مهمـة جليـلة لم تكن بر
االحزاب العراقية بنوعيها مهيأة

او مستعدة للقيام بها. 
عارضة اخلارجية كانت احزاب ا
ـعضـلة مـشغـولـة لعـقود مـضت 
اسـقـاط الـنـظام الـسـابق بـطـريـقة
اسـتـثـنـائـيــة الن نـظـام الـبـعث لم
يكن يـوفر امـكانيـة تغـيير الـنظام
او احلــزب احلــاكـم او احلــكــومـة
بطريـقة سياسيـة سلميـة قانونية
كـــمـــا هـــو احلــــال في األنـــظـــمـــة

قراطية.  الد
فقد تعود العراقيون منذ صبيحة
14تـمـوز عام 1958 عـلى تـغـيـير
حـكومـاتهم عـن طريق االنـقالبات
الـعــسـكــريـة فــاذا جنح االنـقالب
سُــــمي ثــــورة واذا فــــشل سُــــمي

مؤامرة. 
ـــا يــكـــون حــزب الـــدعــوة هــو ر
احلــزب الــوحــيــد الــذي لم يــضع
االنــقالب الـعــسـكـري فـي حـسـابه
السـقـاط النـظـام وتـولي السـلـطة.
فــاألوراق الـتــأســيـســيــة لـلــحـزب
تــتــحــدث عن ســيــنــاريــو يـصــلح
ـقــراطـيـة لـلــتـطـبــيق في دولـة د
تأخذ بـالتداول الـسلمي للـسلطة
حــيث تــضــمــنـت ســتــراتــيــجــيــة
احلـــزب خــــطـــة من اربـع مـــراحل
ـرحـلة ـرحـلـة الثـقـافـية وا هي: ا
واجهة مع السيـاسية ومرحلـة ا
السلطة واخيرا مرحلة احلكم. 
امـا االحـزاب الـعـلـمـانـيـة االخـرى
مثـل احلزب الـشيـوعي واالحزاب
الـقـومـيـة فـضال عن حـزب الـبـعث
نـفسه فـكـانت تسـلط نـظرهـا على

اجليش ألحداث التغيير.
هـــــذا اضـــــافــــة الـى انــــشـــــغــــال
سـالة اسقاط النظام عارضة  ا
ــوضـوع فــانـهــا لم تـعــد الــعـدة  
بـنـاء الـدولـة او اعـادة بـنـائـهـا او
إدارة الـــدولــة. فال ادبـــيـــات هــذه
االحــزاب وال اعـدادهــا لـكــوادرهـا

تضمنت االستعداد لذلك.
امـــا االحـــزاب األيـــديـــولـــوجـــيــة
واعــني بـــهــا احلــزب الــشــيــوعي
وحـزب الـدعوة فـقـد استـخـلصت
عنـوانا للدولـة مستـقى من بطون
الكتب كعنوان "الدولة االسالمية"
الذي تـبنـاه حزب الـدعوة دون ان
تتوفر له صيغة تنـظيمية مفصلة

وواضحة.
ــؤتـــــــــمــر الــوطـني ـا مــثل ا ر
وحـد الذي تأســــــــس العـراقي ا
في فــيـيــنــا/صالح الـديـــــــــن في
عام 1992-1993مـحـاولـة أولـية
ـعـارضة الى مـسـالة لـلـفت نظـر ا
بناء الدولـة. لكن هذه احملاولة لم
يـكـتب لــهـا الـنــجـاح الن احلـديث
عـــنــهــا يـــخــرج هـــذه الــورقــة عن

رسوم.  مسارها ا
وحـ اصــبـحت مــسـالــة اسـقـاط
ـتـحدة صـدام من قـبل الـواليـات ا
مــحــســومــة ومـــلــمــوســة عــقــدت
عارضة العراقية مؤتمرا اخيرا ا
فـي لــــــــــنـــــــــــدن أواخــــــــــر عــــــــــام
2002لــوضع اخلـــطــوط الــعــامــة
ـعــارضـة لـعـراق مـا لـتـصـورات ا
بــــعـــد صـــدام.لـــكـن هـــذا لم يـــحل
ـعـارضة لم مـعـضـلـة حقـيـقـة ان ا
تكن مسـتعدة ال نظـريا وال بشريا
العــادة بــنــاء الــدولــة بل لم يــكن
ــصــطــلح هــذا الــتــصــور بــهــذا ا
مـــطـــروحـــا اال فـي ورقـــة أعـــدهــا
كــــاتب هــــذه الـــســــطـــور بــــشـــأن
ـــعــــارضــــة الى االنــــتـــقــــال مـن ا

الدولة.
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انــشـــغـــلت االحـــزاب الــعـــراقـــيــة
بـــتــأمـــ حـــصـــتــهـــا من مـــواقع
السـلطة التـي شغرت بـعد سقوط

النظام الدكتاتوري. 
وقـد تـسال مـا عسـاهـا تفـعل غـير
ذلك? والــــســـــؤال وارد من حــــيث
ــبـــدأ. فــاحلـــزب بــالـــتـــعــريف ا
جــمــاعـة مـن الــنـاس تــســعى الى
االســـتــحــواذ عـــلى الــســـلــطــة او
ـشــاركـة فــيـهــا حـسب االلــيـات ا
عـتمدة ضمـن النظام الـسياسي ا
لـلــدولــة. وال عــيب في ان يــسـعى
احلزب الى الوصول الى السلطة
شاركة في احلكم. لكن السعي وا
ـيـز بـ الـى الـسـلـطـة يـجب ان 
. احلــالـة االولـى غــيـاب حــالــتــ
الــــدولـــة الي ســـبب مـــا حلـــداثـــة
التـجربة كـما كان عـليه احلال في
ــســتــوطـنــات االوربــيــة الــقـارة ا
األمــــيـــركـــيــــة قـــبل قــــيـــام  دولـــة
ــتـــحــدة. ونالحظ ان الــواليــات ا
ــتـصــدين لــلــشـان الــعــام آنـذاك ا
انـصــرفـوا الى بــنـاء الـدولــة قـبل

االنشغال بتشكيل السلطة. 
ومـراجــعـة "األوراق الــفـيــدرالـيـة"
خير دلـيل على ما نـقول. واحلالة
الثانية  ح توجد دولة مستقرة
مـكـتـملـة فـتتـنـافس االحـزاب على
السـلـطـة لتـحـقـيق بـرامجـهـا كـما
هي احلال في بريطـانيا االن على
ــثــال. فــقــد  تـأســيس ســبــيل ا
حــــزب جـــديــــد بــــاسم "اخلـــروج"
 Brexit اي اخلـروج من االحتـاد

االوروبي.
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مـن اجل حــصــول تــقـارب ذهــني
بـــيــنـي وبــ الـــقـــاريء البــد ان
احــدد مــفـهــومي لالزمــة في هـذا

قال.  ا
تـفـريــعـا عـلى مـقــوالت تـويـنـبي
ـفـهـوم الـتـحـدي فـيـمـا يـتـعــلق 
واالســتـــجــابــة فــانـي امــيل الى
تـعـريف االزمـة بـانـهـا "عـدم قدرة
ــــنــــظــــمـــة عــــلى اجملــــتــــمع او ا

االستجابة للتحدي". 
يــــواجـه اجملــــتـــــمع فـي ســــيــــره
حتـديات مـخـتلـفة ويـتـع عـليه
ان يـــرد (او يــســـتـــجــيب) لـــهــذه
الــتـحــديــات. فـان تــمــكن من ذلك
بـطـريـقة مـنـاسـبة يـكـون قـد كتب
لــنـــفــسه حــيـــاة جــديــدة وان لم
يــتــمــكن من ذلك فــانـه يــكــون قـد
ــوت كــمــا حــكـم عــلى نــفـــسه بــا
حـصل لالمبـراطـورية الـرومانـية
والـــدولــة الــعــبـــاســيــة والــدولــة
العثمانية واالحتاد السوفييتي.
تـعـتـمـد طبـيـعـة االستـجـابـة على
طــبـــيــعــة الــتــحــدي لــكن جنــاح
االسـتـجـابـة هو حـصـيـلـة عوامل
مخـتلفـة وموارد مـتعددة تـمكنت
"ادارة االســـــــــتــــــــجـــــــــابـــــــــة" من
اســتـــثــمــارهـــا كــلــهــا بـــطــريــقــة

منـــتجة. 
عــلى ادارة االســتــجــابــة امــتالك
رؤيــة مــســتـقــبــلــيـة بــديــلـة وان
تـتــوفـر مـوارد كــافـيـة وتــعـبـئـة
الخ. مـع مالحــــظــــة ان االطـــراف
الـتي شـكلت جـزءً من الـتـحدي ال
ــــــــكن ان تـــــــكــــــــون جـــــــزء من

االستجابة.
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شكل سـقوط النـظام الدكـتاتوري
وانــهـيــار ســلـطــته ومــؤســسـاته
الــتـــحــدي الــذي واجـه اجملــتــمع
الــعــراقـي بــعــد عـام 2003. فــقـد
وجـد اجملـتمع الـعـراقي صبـيـحة
الـــتــــــــــــاسع من نـــيـــســـان عــام
2003 نــفــسه بال دولــة وسـلــطـة
ـا فــيـهـا الـشـرطـة ومـؤسـسـات 
واجلــيش وقــوى االمن الــداخـلي
وغـيـر ذلك. وسـرعـان مـا اكـتشف
اجملـــتــــمع الـــعــــراقي ان وحـــدته
الداخلية هشة وان االنقسام في
ضــــوء اخلــــطـــــوط الــــعـــــرقــــيــــة
والــطــائـــفــيــة اقــوى من االحتــاد
عـلى اســاس االنـتــمـاء الــوطـني
وان ســـنــــوات احلـــكم الـــبـــعـــثي
فــــصــــلت الـــــعــــراق عن اجملــــرى
احلضاري العام للعالم. وان هذا
شكل العامل االقوى في "التخلف
احلــضــاري الـعــام" الــذي اصـاب
اجملـتـمع العـراقي بـالـصـميم. كل
اســـتـــخـــدامـــات عـــبـــارة "الـــزمن
كـنها اخفـاء حقيقة اجلميل" ال 
ان اجملــتــمع الــعـراقـي سـارع في
االنــــحـــــدار نـــــحــــو الـــــتــــخـــــلف
ــخــتــلف مــجــاالته احلــضــاري 
بـــســبب الــدكــتـــاتــوريــة (عــبــادة
الـشـخصـيـة الـتي فرضـهـا صدام
عــــــلـى اجملـــــتــــــمـع الـــــعــــــراقي)
واحلـروب والـقـطـيـعـة الـثـقـافـية
مع العالم واالرتداد الى عالقات

مــا قــبل الــدولــة وانــعـكــاس ذلك
سـلبـيا عـلى طبـيعـة فهم اجملـتمع
ـارسة شعـائره والدين للدين و
ـهـمـة في اجملـتمع ـؤثـرات ا من ا

العراقي.
 وادى الــــتـــخــــلـف الــــديــــني الى
"اســلـمــة الـتــخـلـف" نـفــسه فـيــمـا
يــتـــصـــور اجملـــتـــمع انه يـــحـــيي
الــشـعـائــر الـديــنـيــة. ويـسـتــطـيع
ــراقب ان يـلـحظ ان هــنـاك فـرقـا ا
بـ االسـالم الـذي عـرضه مـحـمـد
بــاقـــر الــصـــدر في الــســـتــيـــنــات
واواسط الـــســـبــــعـــيـــنـــات وبـــ
االسالم الشـعـبي الذي تـنامى في
اواسط الثمانينات و التسعينات

وصوال الى السنوات االخيرة. 
هــذا فــضال عن ان حــزب الــبــعث
بـــــحــــد ذاتـه حــــزب شـــــوفــــيـــــني
عــــنـــصــــري مــــتـــخــــلف ال يــــؤمن

قراطية.  واطنة والد با
وقـد ادى ذلك اضـافة الـى عوامل

ة الى تاريـخيـة قد
احداث خـلل حاد في
ــركب احلــضــاري" "ا
ؤلف من للـمجـتمع ا
الـعـنـاصـر اخلـمـسة:
االنـســان والـطـبـيـعـة
والـــــــزمن والـــــــعــــــلم
والـعـمل اضـافة الى
الـــقــيم احلـــضـــاريــة
الـعلـيـا احلافـة بـهذه
العـناصـر وهو خلل
ادى الـى فـــشـل هـــذه
الـعـناصـر في الـقـيام
بوظـائفـها في انـتاج
مـــواطـن حــــضـــاري
ومـجـتـمع مـتـحـضـر

ودولة حديثة.
WÐU−²Ýô«

واذا كــــــــــــــــــــــــــــــانــت
االسـتــجـابـة لـتـحـدي
الـــــعـــــري الــــبـــــدائي
تـتـمـثل في اكـتـشـاف
البس وتــوفـيـرهـا ا

وان االسـتـجـابـة لـتـحـدي الـعـيش
في الكـهوف او الـعراء تـتمثل في
اكـتـشـاف البـيـوت الـسكـنـية وان
االستجابـة لتحدي توفـير الطعام
عـن طــريق الـــصــيـــد تــتـــمــثل في
اكــــتــــشــــاف الــــزراعـــة فــــمــــاهي
االســتــجـابــة الـســلــيـمــة لـتــحـدي
انــهــيـار الــسـلــطــة الـدكــتـاتــوريـة

تخلفة? ا
البــد ان تـــتــضـــمن االســـتــجـــابــة
معاجلة التخلف احلضاري العام
ــــواطـــــنــــة وتـــــعــــزيـــــز فــــكـــــرة ا
قراطية وبناء هوية وطنية والد
جـــامــعــة عـــلى اسس حـــضــاريــة

حديثة. 
ـــكـن اخـــتـــزاله وهـــذا كـــلـه مـــا 
بـعـبـارة واحـدة هي: اقـامـة "دولـة

حضارية حديثة". 
ــصـــطـــلح-الـــهــدف وكـــان هـــذا ا
ـا ينبغي  " سيمـثل "احسن تقو
الــقـــيــام به لــو كـــان حــاضــرا في
ــــــــتــــــــصــــــــدين الدارة اذهــــــــان ا

االستجابة. 
ال تـــــكـــــشف ادبـــــيـــــات االحــــزاب

كبيرة عابرة للخطوط العرقية او
ــذهــبــيـة او الــديــنــيــة واجـراء ا
االنـتـخـابـات بــطـريـقـة االنـتـخـاب

الفردي.
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ال تـسـتــهـدف هـذه الــورقـة تـقـد
دراسـة او رؤيـة تـفصـيـلـيـة لواقع
االحــزاب الـعــراقــيـة اعــتــبـارا من
قـيـام الـدولـة الــعـراقـيـة احلـديـثـة
ـــا ــــاضـي. ا مــــطــــلع الــــقــــرن ا
تــســتــهــدف تــقــد هــذه الــرؤيــة
حلــالــة االحــزاب الـعــراقــيــة بــعـد
سـقـوط الـنـظــام الـسـيـاسي الـذي
كان قـائـما قـبل يوم 9 نيـسان من

عام 2003. 
اول مـا يطـالعـنا في خـريطـة هذه
االحـزاب انــهـا تــنـقــسم من حـيث

: تاريخ التقسيم الى قسم
ـــة الــــقـــسـم االول: احـــزاب  قــــد
كانـت قائـمة قـبل يوم
9 نـــيــــســـان من عـــام

.2003
ومن هـــذه االحــزاب :
االحــــزاب الــــكــــرديـــة
عـامـة خـاصـة احلـزب
ـــــــــقــــــــــراطي الــــــــــد
الـــــــكــــــــردســـــــتـــــــاني
واالحتــــاد الــــوطــــني
الكـردستـاني احلزب
الــشـيــوعي االحـزاب
االسالمـيـة الـشـيـعـيـة
مـــثل حـــزب الـــدعــوة
االسالمـيـة واجمللس
االعــــــلى لــــــلــــــثـــــورة
االسالمية واالحزاب
االسالمــيــة الــســنــيـة
مـــــــــــــثـل االخـــــــــــــوان

سلمون.  ا
وكل هـذه االحـزاب لم
تـكـن تـمـارس نـشـاطـا
سـيـاســيـا عـلــنـيـا في
الــعــراق طـيــلــة حــكم
الــــــــــبـــعث وخـــاصــة بـــعـــد عــام
ــا كـانت أحـزابــا سـريـة 1979ا

معارضة غير قانونية. 
ثم انتـقل اغلب هـذه االحزاب الى
خــارج الــعـــراق بــســبب اشــتــداد
احلـــمالت الـــقــمــعـــيــة الـــتي كــان

النظام يشنها عليها.
الــقــسم الــثــاني: احــزاب جــديـدة
ظـــهـــرت بـــعــد ســـقـــوط الـــنـــظــام
وإطـالق حـريـة تــشـكــيل االحـزاب
مـــثل الــتـــيــار الـــصــدري وحــزب

الفضيلة واالحزاب السنية.
وتــشــتـرك هــذه االحــزاب بــصــفـة
مـشـتـركـة وَإِنْ بـدرجـات مـتـفـاوتـة
وهي: قلـة اخلبـرة العـملـية سواء
في الـعـمل الـسـيـاسي الـعـلـني او

في إدارة الدولة. 
والسبب هو نظام احلزب الواحد
احلـاكم الذي اسـتمـر حوالي مـنذ
عام 1968 الى عام 2003 والذي
حرم اجملـتـمع العـراقي من وجود
احـزاب سـيـاسـيـة تـمـارس الـعـمل
الــســيــاسي  او تــشـارك في إدارة
الــدولــة في ظل بــيــئـة ســيــاســيـة

وقانونية مناسبة.
وسـوف تتـناول هـذه الورقـة حال
االحزاب الـعامـلة االن في الـعراق
ـة واجلـديـدة مـن الـنـوعـ الــقـد

وذلك من النقاط التالية:
1- االحزاب ومـشروع اعـادة بناء

الدولة
قراطية 2- الد
3- العضوية
4-  احلجم
5- احمللية

} } } }
اوال االحــزاب الــعــراقــيــة وبــنـاء

الدولة
بــعـد ســقــوط حـكم حــزب الــبـعث
صبيحة التــــــاسع من نيــــــسان
عــــام 2003 واجـــــهـت االحــــزاب
عارضـة) وتلك التي اخلارجيـة (ا
بــدأت تـــظــهــر في الـــداخل حــالــة
فـريـدة غـيـر مـسـبـوقـة في الـعراق
وهي: انـهـيـار الـدولــة وتـفـكـكـهـا:
فــلم تــســقط فــقـط ســلــطــة صـدام
ا طـلقـة وا الـفرديـة/احلزبـيـة ا
انــهـــارت ايــضــا اجــهــزة الــدولــة
ـدنــيـة والــعـسـكــريـة واألمــنـيـة ا
يــــــــضــــــــاف الـى ذلـك االحــــــــتالل

العسكري االميركي اجلديد. 
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ليس أيسر من احلديث وأشق من الفعل  اجلميع يتحدث ويحلل ويفصل
وينتـقد ويـنظّر ويـدعي ويقـدم احللول  وفي سـاعة اجلـد والعمل كل شيء
عـنـده يــتـسـامى بــخـاراً وال جتـد من تــنــــظـيـراتـه اال الـكـلـمــات الـفـارغـات
ـعـاصــر من لم يـقـرأ تــاريخ الـعـراق ـنـمــقـات . جـاهل بــتـاريخ الـعــراق ا ا
السيـاسي احلديث وتاريخ الـوزارات العـراقية لـلعالمة احلـسني  وجاهل
اكبـر من لم يـقـرأ وعاظ الـسالطـ لـلظـاهـرة التي نـادراً مـا تـتكـر الـعالمة
الــوردي  رحم الــله احلــســني الــذي أرشف احــداث حــقــبــة مـن حـوادث
وقف ا حدث وتـنبيهه إلى ا الوزارات العراقيـة وكأنه أراد تذكير الـقادم 
ـا يـجب أن يـتـخذ  ونـصـحه أن الـقـائم يـزول لـكن ـقـتـضى ونـصـحه  وا
ــوقف خـــالــد مــخــلـــد  فــتــاريـخ من وقف وتــصـــدى ورفض اخلــضــوع ا
هادنـة سجل تـاريخه في انصع الـصفـحات  وتاريخ من خـان وتخاذل وا
وبـــاع وتــــمـــسك مـن أجل أيـــام راحـالت مـــدون أيـــضــــا ولـــكن فـي اظـــلم
ـدونـات الـتي راحت تـتـجـدد الـصـفـحـات . وكـتب الـوردي اخلـالـدات من ا
كـلــمـا مــر بـهــا الـتــاريخ وتـقــادمت بـهــا األيـام  حــتى راح اجلـيل يــتـرحم
ويستـذكر ويأن على الـراحل الذي ما ُتـركت تهمـة اال وألصقت به وراحت
سـهـام الـسالطــ تـتالقـفه من كـل حـدب وصـوب  لـكـنــهم هم الـراحـلـون

تفسخ والوردي خالد في ضمير الوطن والوطني .  بأثرهم ا
ــتـصــاعـدة الــتي تـعــصف بـالــعـراق الــيـوم هي يـظن الــبـعـض أن األزمـة ا
ـعـاصـر  حـيث افـتـرش الـشـعب األرض مـتـظـاهراً األقـسى في تـاريـخه ا
ومحتـجاً ومعـتصمـاً  وراحت ارواح الشـهداء تتـسامى تتـرا مروية ارض
ـا حمـلت خـيراً وعـمـراناً ووطـنيـةً  بـفعل من افـسد العـراق التـي جدبت 
وسرق وخـان وهرّب ومّـر وزرع الـف  حـتى اضحى الـعـراق يتـربع على
عرش الدول األكثـر فساداً وفقـراً وبطالة  وإال فـمنذ متى وبـغداد التاريخ
ــدنـيــة والــعــمـارة واألمن والــســيـاحــة والــتـجــارة  بــغـداد واحلـضــارة وا
ستنصرية تصنف ضمن نصور وا الكاظم  بغداد دجلة واالعظميـة وا
ـدن  األكـثـر خـطراً واألقـل آمـناً واألوسـع عـشـوائيـات . نـعم الـعـواصم وا
يقـيناً أن احلـسد والـبغض والـغيـرة والرغـبة في الـتقـدم لم تكن بـعيدة عن
هذا الـتـصـنـيف  لكـن الواقع ال يـؤشـر لـتـصدر بـغـداد  وإال فـهل نـسيت
الـذاكـرة الـقـائـمــة أيـام األسـبـوع الـدامـيــة بـعـد أن ضـرب اإلرهـاب بـغـداد
وسالت انهار من الدماء الزاكيات حتى بدأت بيوم السبت الدامي وانتهت
باجلـمعـة الدامـية  وهل نـسي الـعالم والـعرب والـعراق  بـغداد الـتخـطيط
ـدنـيـة والـفن واألدب  حـتى راح الـبـعض يـتـطـلع لـلـتـمـثل بـبـغـداد  ولم وا
يذكر تاريخ بغداد قـبل عقدين من الزمن قيـام جتمعات سكنـية عشوائية 
وامـتـدت مائـدة بـغـداد لـتـطـعم وتـفـتح بـيـوت جـدب فـيـهـا اخلـيـر وشح بـها
الـرزق  وال تــزال الــذاكـرة تــتــنـاقل خــيــر الـعــراق وفــضـله عــلى جــيـوش
العاطلـ القادم من بـالد الشرق والغـرب  وبعد هذا الـعز وذاك اخلير
ـوائـد  وما جتـود بـه يد راح الـكـثـيـر من أهل اخلـيـر يـقـتـات عـلى فـتـات ا
اخلـيــر . وبـعض اجلــهـلـة راحــوا في غـيــهم يـعــمـهــون ظـانــ أن الـشـعب
ـاضي  بـعـد أن صـبـر عـلى غـيـاب األمن الـنـابض بـاحلـيـاة اضـحى من ا
ال العراق وتكميم األفواه وتقييد وتفشي الفساد وتزايد البطالة والعبث 
احلريات والتواطؤ في تشكيل احلكومات وبناء اجملالس وتقاسم القيادات
ناصب  ويقينـاً أن من ظن برحيل الوطنيـة وتالشي الغيرة والركون من ا
ـاضـيـ من سـاسـة الـعـراق لـلـسـكـيـنـة واسـتـمـراء الـذلـة جــاهل بـتـاريخ ا
عاصر ال احلديث فقط  وجاهل اكثر بشخصية وسايكولوجية العراقي ا
ـطـاولـة ـتـفـرد بـشــخـصه وغـيـرته وعــزة نـفـسه وصـبـره وقــدرته عـلى ا  ا
سـيرة والسكون من أجـل احلفاظ على بيـضة العراق وأمنه  قاومة وا وا
ــوعـد عـنــده وحتل سـاعـة لـكن مــا أن يـنـفـذ صــبـره ويـجــد جـده ويـأزف ا
عـاييـر وينسف احلـسابـات ويعصف الصفـر  اال ويقـلب الطاولـة ويغـير ا
ـهادنـة عـنـده سـاعة ن عـبث وافسـد وأذل وسـرق وتـآمـر  فالـسـكـون وا
واحلركة والكـرامة والقدرة علـى التغييـر عنده إلى أن تقـوم الساعة  وفي
ـواقف وتـنـكـشف اخلـفـايـا ويـتـراجع الـغث ويـطـفو حلـظة الـوطن تـنـجـلي ا
الـسـمـ وتـســقط األقـنـعـة وتـظــهـر الـوجـوه  ال أحـد يــدعي اخلـيـانـة لـكن
اجلمـيع يـدعي شـرف الوطـنـيـة  ال أحد يـعـلن سـعيه صـوب الـغـنيـمـة لكن
اجلمـيع يـظـهـر الـزهد والـتـعـفف والـتـرفع  مجـنـون من أعـلن فـسـاده لكن
ــنـصب اجلـمــيع يـهــاجم الـفــسـاد واهــله  لـيس فـي وطـني الالهث وراء ا
ـن تصـدى الهث بـائع فـاجلمـيع زاهـد فـيه والـكـرسي يـسـعى الـيه  من 
موقع مهـادن  أعلن ما فعـل بقصد الـبلوغ  لـكن كل من تربع راح يدعي
أن هاجس الـوطن والـرغبـة في الـتصـحيـح هي الدافع الـداعي لـلتـصدي 
دقت سـاعـة الـتـصـحـيح الـتـي لن تـعـود لـلـوراء دون بـلـوغ بـعض الـغـايـات
ـفـصـلــيـات ال كـلـهـا  وعـلى من تــصـدى وقـضى جل حـيـاته احملـوريـات ا
يـقـارع الـظـلم أن يـعي أن اجلـلـوس في مـصـطـبـة االنـتـظـار وفـسح اجملـال
لـآلخـر امر البـد مـنه لـتـقـلـيل اخلـسـائـر وحـفظ الـدم والـعـبور بـالـوطن إلى
شــاطىء األمــان بــعــد ان راحت امــواج الــداخل واخلــارج تــتالقــفه حــتى
شارفت سـفـينـة الـعراق عـلى الـغرق  فـتـاريخ العـراق لن يـرحم من اغرق
السفينة وخرقها  فرحيل الـوردي ال يعني توقف األرشفة وغياب التدوين

ــدونــ ـــؤرشــفـــ وا ــؤرخــ وا  فــوطـــني ولــود بـــا
ن راحـوا يكـتبـون احلدث بـيومه ودقـائقه والكـتاب 
وتـفــصـيـالته  فـاإلنــسـان  إلـى زوال والـتــاريخ بـاق
خالـد  وعـلى من تصـدى وتـعنت وكـابـر أن يعي أن
دوام احلال من احملال  وعـليه أن يعي سـايكلـوجية

قابل مدعاة للفشل. أبن الوطن  فاجلهل با
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االزمـة العـراقـية حـادة جدا ازمـة ب جـيل وحـزبيـ وبـ مرجـعيـت
ايران والعراق و ب كتل حزبية وب اجنحة مسلحة واولى مهيجات
االزمـة استخـفاف و تـأخر احلـزبي في الـسلـطة لـتلبـية مـطالب مـريحة
تـهدأ الـشارع احملـتقن الـذي الزال يتـلقى اتـهامـات واعمـاال عدائـية من
ثرية التي تعول على كل االعذار للبقاء في السلطة او الطبقة احلزبية ا
ارســات السلـطة وحتـديدا االحزاب اعادة نـفسـها لـلسلـطة واحـدى 
هـا اسماء التي تـعارف عـلى منحـها حق مـنصب رئاسـة الوزراء تـقد
كن ان تـرد اخلـدمـة لـهـا بـترشـيـحـهـا شـخصـيـة تـعـتـقـد االحزاب انه

مريح لها ال للمنظاهرين اخرهم اسعد العيداني.
ـهـدي من رائـحـة قـد يـعـاني بـرهم صــالح الـيـوم مـاعـانـاه عــادل عـبـدا
نـصب القادمة قريـبا لكن صالح اليرى نفـسه مذنبا بقدر حريق فقد ا
ارسات االخـير وانتقـد بعضها دون هـدي النه وان سكت عن  عبد ا
ادانــة مـحــددة اال انه بـات مـحـل ضـرب مـحــتـمل من خــصـوم و مـحل
ضـرب مــؤجل من الــشـارع اذ انه يــكــفي ان يـكــلف اســمـا ال تــرضـاه

الساحة حتى يصار للزج بأسمه في الهتفات.
صالح- يـدري او ال- بأن هـناك من له يـد داخل الـساحـات كان قـريبا
من جالل طـالـباني وفـقـد بعض امـتـيازاته ولـذا فـهو من عـدة اسـابيع

يحاول السيطرة على خط من خطوط التأثير في الساحة.
لم يبق من الرئـاسات غيـر برهم واحللـبوسي وبرهم لن يـقبل ان يكون
الضحـــــــية الثانـية في مشـروع االستبدال ال سـيما وثمـة اخبار شبه
مـؤكـــــــدة ان الــرجل له خـطــوطه الـغـــــــربـيـة الــتي سـتــأمن بـقـاءه اذا
ـسيطـرين على مجـلس النواب ا ال يرضي احلـزبي ا اضطـر للعـمل 
والشارع وتضيف االخبار ان االسم الذي يجـــــــري اعداده للتكليف
هـو اسم مـطـروح قـبل سـنوات و يـعـود لـرجل اعـمـال عـراقي مقـيم في

الغرب مدنيا ومن نفس مذهب منصب رئيس الوزراء!
بـــرهم الـــذي ابـــدى اســتـــعـــداده لــوضـع االســتـــقـــالــة اراد ان يـــقــول
لـلــمـتــظـاهــرين اني مـعــكم وحلــلـفـاءه االقــويـاء فـي االسـرة الـدولــيـة انه
عـادلة قبل مضـغوط علـيه لكنه تـلويح لالخـرين انني" برهم" قـد اقلب ا

ان يشمت بي منافس سابق او يشتهي منصبي الحق.
ؤتمرات الصحفية احمللية احلزبية برهم ال يحفل با

العربية التي تؤيده 
فــهـو يـدرك مـراكـز الـقـــــوى الــتي تـبـدو صـامـتـة
لـكـنـهـا هي ام الـكـلـمـة والـفـعـل والـبـاقـون بـيـاعو

كالم!
تد مع االول من االقوياء. وبرهم 

W bI
مكن ان نـاقشـات العامـة وليس من خالل اسـتطالع علـمي للـراي من ا من خالل ا
راقب مفاده ان النفسية العامة للمجتمع العراقي اضحت يتكـون انطباع اولي لدى ا

ال ترغب بوجود االحزاب السياسية.
واطنـون بعد سـقـــــــوط النـظام الدكـتاتوري في ويشـمل هذا االحزاب الـتي عرفهـا ا
عـام 2003. وهي احـزاب كـثــيـــــــرة الـعــدد مـفـرطـة بــالـكـــــــثـرة تــتـنـافــــــس كل
ـانيا وال يـفوز منـها اال عدد قـليل. قبل ذلك اربـــــع سـنوات على 823 مقـعـــــدا بر

زاج الشعبي مختلفا. كان ا
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ـــة واحلــديـــثــة عـن انــهــا الـــقــد
شــخــصت جــوهــر الــتــحــدي من
جـهـة او انــهـا تـصــورت جـوهـر
االسـتـجــابـة الـسـلـيــمـة من جـهـة

ثانية. 
ـة فـاالحــزاب الـعـقــائـديـة الــقـد
كـــاحلــــزب الــــشــــيـــوعـي وحـــزب
الدعوة كـانت اسيرة تـصوراتها
الـعـقـائـديـة الـتي فـرضت عـلـيـهـا
اهــدافــا ايــديــولــوجــيــة ال تـمــثل
اســتــجـــابــة لــتــحـــدي الــتــخــلف
احلـــــــضـــــــاري بـــــــكـل افـــــــرازاته
(باسـتـثـنـاء مـحـمـد بـاقـر الـصدر
ثقف فكرين وا وثلة قليلة من ا
ـبـكـر والــذي لم يـنـعـكـس وعـيُه ا
سـألة التـخلف احلضـاري العام
عــلى حــزب الـــدعــوة االسالمــيــة
وبـقيـة االسالميـ الذين يـدعون

االنتساب اليه).

اما بعد سقـوط الدكتاتورية فان
ـة كـل االحـزاب الـعـراقـيـة الـقـد
مـــنـــهـــا واجلـــديـــدة الـــعـــربـــيـــة
والكردية السنـية والشيعية الخ
انـشغـلت جـميـعـا بامـور ال عالقة
لـــهــــا بـــالـــتــــحـــدي اجلـــديـــد وال
بـاالسـتجـابـة له. لـيس في برامج
ارسات هذه االحزاب ومنها و
حزب الدعـوة ما يشـير الى انها
تـشــتــغل من اجل الــقــضــاء عـلى
التخلف وبنـاء االنسان اجلديد
ـقراطية واطـنة والد وتعـزيز ا
وبـــكـــلـــمــة واحـــدة مـــخـــتـــصــرة
مسـتوعبـة لكل الـتفاصـيل: اقامة
دولـــة حــضـــاريــة حـــديــثـــة عــلى
انــــقـــــاض الـــــدولــــة الـــــفـــــرديــــة
تخلفة الدكتاتوريـة العشائريـة ا

نهارة.  ا
لم تــكـن هــذه االحـــزاب واشــبــاه
االحزاب تـملك صورة مـستقـبلية
." للعراق وهو "في احسن تقو
بـدل عن ذلك كـله اسـتـجـابت هذه
ـــــفــــــردة واحـــــدة من االحـــــزاب 
مــفـردات الـتـحــدي وهي انـهـيـار

ــشـــروع في غـــايــة الــســـلــطـــة 
الــتــخــلف وهــو: تــقــاسـم ســلــطـة
تـحدة بـديلـة اقـامتـها الـواليـات ا

على اساس احملاصصة. 
وهــكــذا اصــبــحت هــذه االحــزاب
ــشـــكــلــة احلـــضــاريــة جـــزءً من ا
ولـــيــسـت جــزءً من االســـتــجـــابــة
السليمة البناءة للتحدي القائم. 
وكـان هـذا هـو جـوهـر ازمـة حزب
الـدعـوة كمـا هـو جـوهـر ازمة كل
االحـزاب الـتي تــصـدت لـلــسـلـطـة
بعـد عام 2003. هذه االزمـة التي

ا يلي: تمثلت 
ـسـتقـبلـية عـدم امتالك الـصورة ا
للعراق كما هو في احسن تقو

عـــدم الــــتـــوجـه الى بـــنــــاء دولـــة
جتـسد هـذه الصـورة واالنغـماس
في تـقـاسم جـوائـز سـلـطـة بـديـلـة
قــامت عــلى اســاس احملــاصــصـة

والـطــائـفـيــة والـعـرقــيـة.وهـذا مـا
انــتح صــيــغـة فــاشــلـة مــتــخـلــفـة

بدائية للدولة.
ـــا تـــقــــتـــضـــيه عـــدم االلــــتـــزام 
ــــقــــراطــــيــــة ــــواطــــنــــة والــــد ا
ـا فـيه ـؤسـســات والـقـانــون  وا
ــــــارســــــات الــــــدســـــــتــــــور مـن 

واساليب.
ــوارد عـــدم الــقـــدرة عـــلى ادارة ا
ـتـوفـرة لـتـحـقـيق تـلك الـصـورة ا
فـترضة فـي عنوان ـستـقبـليـة ا ا

الدولة احلضارية احلديثة.
مارسات االستمـرار في اعتمـاد ا
ــتـخــلــفــة الـتـي كـانت والــصــيغ ا

شائعة في عهد الدكتاتورية.
وكل هــذا شــكـل مــرتــعــا خــصــبـا
ـــــــالي واالداري لــــــلـــــــفــــــســــــاد ا
ـــا فـــاقم االزمـــة والـــســــيـــاسي 

وعمّقها.
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بـنـاء مـفـهـوم جــديـد لالسـتـجـابـة
لـــلـــتــحـــدي يـــتــمـــثل بـــالـــصــورة
ــســتــقـبــلــيـة لــلــعــراق وهـو في ا

 . احسن تقو
واخــتـصـارا تـصـمـيم لـلـعـراق في
حال كونه دولة حضـارية حديثة
واتـــخــاذ هـــذه الـــصــورة قـــاعــدة

للتحرك والعمل السياسي.
ســيــكــون هـذا تــطــورا مــهــمـا في
نــظـرة حــزب الــدعـوة ونــظــريـته
وسـيمـثل ستـراتيـجيتـه اجلديدة.
كن لالحزاب العـراقية ان تتفق
عــلى اخلـطــوط الـعــريــضـة لــهـذه
الـصـورة وان تـتـبـاين او تـتـعـدد
اجــــتـــهــــاداتــــهـــا في تــــفــــاصـــيل
الصـورة وفي الطـرق واالساليب
ؤدية الى حتقيقها. لكن القبول ا
بـهــذه الـرؤيـة يـجب ان يـكـون من

شروط العضوية.
تـشـكـيل ادارة تـنـظـيـمـيـة وهـيـكل
تنظيمي حديث يتولى تنفيذ هذه
ـستقـبلية وقـد يتطلب الصورة ا
ـــا هـــذا اعــــادة بــــنـــاء احلــــزب 
وارد يجعله قادرا على توظيف ا
همة.  كنه من اجناز هذه ا ا 
ـسـتـوى الــوطـني الـعـام ال عــلى ا
ــــشـــروع ـــكـن حتـــقــــيق هـــذا ا
بــاحـزاب طــائــفــيـة او عــرقــيـة او
محلية او موسمية او مجهرية. 
البـــد مـن تـــقـــلـــيل عـــدد االحـــزاب
بــشـكل جــذري وتــشــكــيل احـزاب محمد باقر الصدر

جنود امريكيون وسط بغداد بعد احتاللها


