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واقع االلكتـرونية ومثلُها بعض ا
بــعض الــصـحف عــنــدمـا ال تــريـد
تـبنّي مـسؤولـية مـا يُكـتب ويُنـشر
عـلى صفـحاتـها تضـع حتذيرًا من
وقع أو نشورة في ا قاالت ا أن ا
الصحيفة تعبر عن رأي أصحابها
وأنها غير مسؤولة عن محتواها.
وهـــذا أمـــر مـــقـــبـــول وطـــبـــيـــعي
ومنـطـقي إلى حـدّ كبـيـر حيـنـما ال
ــــــوقـع أو تـــــــلك يـــــــرغـب هـــــــذا ا
الـصــحـيــفـة حتـمّلَ وزر مــا يُـكـتب
ومَن يكـتب. فـالكاتـب مسؤول أوالً
وأخـيـرًا عـمّـا يـكـتب ويـعرض من
رأي وفــكــر وحتــلــيـل شــريــطـة أالّ
يـخــرج عن أصـول اآلداب الــعـامـة
ـعـنى في الـكــتـابـة والــتـعــبـيــر. 
ّا آخـر ألّـا يتـضمن مـا يـسطـره 
في دواعي القذف والـسب والشتم
والــتـخــوين والـطــرح الـعــشـوائي
ــســؤول اخلـــالي من أدلــة غـــيــر ا
ثبوتية إذ في هذه احلالة يعرّض
نفسه للـمساءلة القـانونية. أمّا أن
ـواقع االلـكتـرونـية تـتـخـذ بعض ا
ـقاطعة كـتابات مـهنية إجراءات 
ال تخرج عن السياق العام لآلداب
بـــحـــجـــة نـــقـــدهـــا فـــقط ألحـــداث
سـيـاسيـة أو دينـية أو مـجتـمعـية
أو تـعـرّضـها لـتـبيـان حـاالت خرق
بـــــحـق الـــــوطـن واجملـــــتــــــمع أو
الــتــحــذيـــر من عــواقب مــخــالَــفــة
ـمــارسـاتٍ غـيـر مـقــبـولـة جلـهـات
سـواءً كانت في الـسلـطة احلـاكمة
ـسـؤولـية عن أو مَن هُم في قـمـة ا
مـجـتــمـعــات ومـؤســسـات مــدنـيـة
كانت أم دينية أم نقابية أم تنتمي
إلى جـــهــة حــزبــيـــة لــهــا ســطــوة
ونــفـوذ فــهــذا أمــر غـيــر مــقــبـول
ــهـنــيــة الـتي لــكــونه يـخــرج عن ا
تــــدّعي وســــيـــلــــةُ الــــنـــشــــر هـــذه
ـارستَـهـا. كمـا أن هذه الـوسيـلة
وقف غيـر السويّ يخرقان وهذا ا
أحـد أهـمّ بـنــود حــريـة الــتــعـبــيـر
والــفـكــر والـرأي الــتي من أجـلــهـا
وُجـــدت هــذه الـــوســـيــلـــة أو هــذا
ــوقع ألجـل الــنــشـر والــتــعــريف ا

والتعبير.
من هـنــا قـد تـفـقــد بـعض وسـائل
الـنشر في حـاالت معيـنة مـهنيَّـتها
ومـصـداقــيـتــهـا بــسـبب الــتـعـامل
ـزدوج أو التـقـاطع في مـا يُرسل ا
أو يُنـشـر فـيهـا في ضـوء قـنـاعات

زاج ـتقـلبـة ا واقع ا إدارة هـذه ا
نصف مع الكتّاب وتعاملها غير ا
بازدواجـية أيًـا كانت اجتـاهاتُهم

ومشاربُهم وآراؤُهم. 
لــعلّ مــا أدهـشــني مــؤخـرًا قــيـام
موقع الكتـروني بحذف بعضٍ من
مـقـاالت مــنـشــورة لي أسـاسًـا في
قاالت" ومن ثمّ مقاطعة صفحة "ا
ّ إرساله الحـقًا بـالرغم نـشر مـا 
ــــقـــاالت مـن عـــدم خــــروج تــــلـك ا
والـــطــروحــات عن ســـيــاق نــبض
الـــــشــــارع الــــعـــــراقي الـــــوطــــني
ــــنــــتــــفض ضــــدّ الــــفـــســــاد في ا
مـؤسسـات الـدولة الـهزيـلة األداء.
وذات الــشيء قــد يـنــطــبق أيــضًـا
على كـلّ ما من شـأنه اإلشارة إلى
نـــقــــد أداء بــــعض ســــلـــوكــــيـــات
مؤسـساتـنا الـديـنيـة أو الكـنسـية
وشــخـــوصــهــا وإبــداء الــرأي في
بـــعض شــؤونـــهــا وشـــجــونـــهــا.
ـــــثـــــقف الـــــواعي فــــالـــــكـــــاتـب ا
ـوضوعيّ اجملـبول بـحب الوطن ا
والـشـعب والـديـن حـيـنـمـا يـرصـد
مـــواقع خـــلل في األداء مـن طــرف
اية جهـة كانت يحـزّ في نفسه إالّ
ثل تـلك السـلوكـيات أن يـتعـرّض 
الــتي يـرفــضــهــا الـعــقل الــظــاهـر
والــبــاطن مــعًــا من دون مــحــابـاة
ألحـد أو مجـاملـة اجلهة الـتي بدرَ
مـنــهـا اخلــطـأ بـقــصـد أم بـدونه
مهـما عال مـنصبُـها وسمـا قدرُها.
بـل إنّي أعـتــقــد أنّ قــبـول الــنــقـد
الـبنّـاء والتـحذيـر من مغـبة وقوعٍ
فـي اخلــــلل ألجـل الــــتــــصــــحــــيح
والـبـنـاء والـتنـمـيـة واإلصالح هو
من شـيـم كـبــار الـقــوم في اجلـرأة
والـــــــكـــــــرم والـــــــشـــــــرف. ذلك أنّ
االعـتـراف بـاخلطـأ فـضيـلـة. وهذا
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لـستُ هـنـا بـصـدد االسـتـجداء من
مواقع الـكتـرونيـة أو فرض الرأي
كي تـنــشــر كلَّ مــا أكـتب أو أرسل
لــهــا من أمّــهــات أفـكــاري وبــنـات
آرائي وتـــــقــــديــــرات حتـــــلــــيــــلي
وقـــــراءتي لـــــلـــــواقع الـــــعـــــراقي
سـيــاسـيًـا واجــتـمــاعـيًـا وديــنـيًـا.
فــهــنــاك وســائل أخــرى بــالــطــبع
لــلــتـعــبــيــر عن خـلــجــات األفــكـار
ـــا أن الـــكـــاتب وطـــرح اآلراء طـــا
ـــاهـــر والــبـــاحث عـن الــكـــلـــمــة ا

الـصــادقــة الــصـريــحــة والــعـارف
عـلومـة يسـتطيـع الوصول إلى بـا
مـا يصـبـو إليه في نـقل ما يـعتـمر
في فـكـره وقلـبه وعقـله في الـزمان

كان الذي يريده. وا
لي شـرف كـبـيـر أن أحـتـفظ بـقـرّاء
أعزاء كـثـيرين يـتـابـعون مـا أنـشر
على موقع عنكاوا واسع االنتشار
مـــثالً والـــذي يـــســتـــحق وصـــفه
بـاجلامع الـشامـل من حيث الـعمل
ــهــنيّ والــسالســة في الــتــعـامل ا
أكـثـر من غـيـره. وهـذا بـالطـبع من
دون االنـــتـــقـــاص من شـــأن بـــاقي
ــواقع احملــتــرمــة األخــرى الــتي ا
أكنّ لـهــا كلّ الـتـقــديـر واالحـتـرام
ومــنــهــا بــطــبــيــعــة احلــال مــوقع
عشـتار الذي أخـذ مساحـة واسعة
من االنـتشـار هـو اآلخر وله روّادُه
ـهمّ في الـكاتب ومـحـبّـوه أيضًـا. ا
الناجح أن يتـسم بقدرٍ من احلنكة
ـــوضــوعـــيــة في والـــواقــعـــيــة وا
تـشــخـيـص الـوقــائع مع شيءٍ من
ــواضـيع احلــكـمــة في مــعـاجلــة ا
ــعــالم في عـــبــر رؤيــة واضــحــة ا
الـطـرح كي يـكون مـقـبوالً لـلـقار
سواءً كـان الطرح سـلبًا أم إيـجابًا
بحسب رؤية هذا األخير الذي هو
"صـــرمــايـــة" الــكـــاتب وكـــنــزُه في
االطّالع عــلى مــا يــكــتب ويــطـرح
السـيّـمـا حـيـنـمـا ال يـخرج الـكـاتب
الـعاقل عن سـيـاق السـلوك األدبي
ـقبـول وعن احـترامه آلراء غـيره ا
ومدى تفـاعلهم مع مـا يكتب. ومن
الدليل عـلى اهتمام الـقار النبيه
في أي مـــــوقع الـــــكـــــتــــرونـي مــــا
وقع والـكـاتب مـعًا من يـحـصـيه ا
قـاالته وتـفـاعـلهم مع عـدد الـقـرّاء 
أفـكاره وآرائه أو تـقاطـعهم مـعها.
وفي الـفـكـرتـ شيء مـن اإليـجاب

قبوالً أو رفضًا. 
في اعتـقادي إنّ لـكلّ إنسـان فكره
وأسلوبه وآراءه ورؤيته في قراءة
الـواقع من وجـهــة نـظـره الـثـاقـبـة
وخـبـرته في احلـيـاة وتـفـاعـله مع
الـــواقع واخـــتـالطه مع اجملـــتـــمع
وتـــــرافُـقِ ذلك مـع قـــــراءة نــــــبض
الــشـارع. وهـذا شـيء إيـجـابيّ من
شـأنه تـنـويـر الـقـار ووضـعه في
صـــورة أفــضل تـــصبّ فـي صــالح
حــاجـات اجملـتـمع والـوطن. وذات
الـــشيء قـــد يـــنـــطـــبق عـــلى واقع

الــشـأن الــديـنـي في حـالــة صـدور
أفـكـار حتــديـثـيـة وتـنـويـريـة يُـراد
بهـا رفع الوعي إلى أعـلى درجاته
عـبر احلـوار وطـرح اآلراء البـنّاءة
الـتي تـبني سـواءً في نـقد مـا هو
قـــائم مــعـــوجّ أو تــأيـــيــد مـــا هــو
مطروح مـقبول يـتوافق مع الزمن
ـــــكــــان والــــعـــــصــــر وتــــــطــــور ا

واجملتمع. 
من هـــنـــا فــإنّي أرى أنّ مـــا أقــدمَ
ــوقع مــؤخــرًا من ســحب عــلــيـه ا
آخـر مـقـاالتي مـن صـفـحـة الـنـشـر
الــرئــيــســة والـتــوقف مــذ ذاك عن
ّ إرسـالُه إليه الحـقًا لم نـشر مـا 
ولن يـصبّ في دائـرة قـبـول الرأي
والــــرأي اآلخـــر. فـــاالخــــتالف في
الراي ال يفسد في الودّ قضية. بل
لـهـو من الـسبل في تـطـوير الـفـكر
ـزيد عن ـعرفـة ا وتـقـو الذات و
كن واقع حـال اجملـتـمع الـذي ال 
أن يـتطـور ويـتـحـدّث إالّ بـالـتـنوع
الــفـكــري والـرأي الــتـعــدّدي الـذي
يُـعدّ غـنى وثـروة. وبـالرغم من أنّ
ـــرة األولى الـــتي هـــذه لـــيـــست ا
ــوقع تـــقــاطـــعــني فـــيــهـــا إدارة ا
ـوقـر إالّ أنّ الـعـتب االلـكـتـروني ا
الســـــيّـــــمـــــا وأن قـــــائم وصـــــارخ
مـــنـــشـــورات ومـــقـــاالت ألســـمـــاء
مــعــروفـة وكــتّــاب ونـقــاد نــافـرين
أكـــثــــر مــــنّي بــــســـبـب األوضـــاع
الـسـيــاسـيـة الـراهـنـة أو الـديـنـيـة
الــقـــائــمـــة مــازالـــوا يــتـــصــدرون
صفحاتهـا رغم كوننا "في الهوى
ـــركب الـــنـــاقــد ســـوا" وفـي ذات ا
الــنـافــر الــرافض. وفي رأيـي هـذا
ظــلم أدبيٌّ وأخالقيٌّ ال يــنـبـغي أن
ــوقـع الــتي أكنّ تــقـــبل به إدارة ا
لها كلّ االحـترام والتقـدير مؤكدّا
لـــهــا ولـــغـــيــرهـــا أنّ أمــثـــالي من
ـسـتـقـلّة أصـحـاب األقالم احلـرّة ا
اجلـريـئة ال تـقبل بـالـظلم واخلـطأ
أو الــتــمــادي بـتــجــاهل احلــقـائق
واحلقوق مهـما كانت األسباب ال
سيّما إذا كانت تمسّ حالة الوطن
اجلـريح واجملـتـمع الـصـاغـر مـنـذ
ســنـــوات عــجـــاف ومن دون وجه
. فقد رفـضتُ وما أزالُ رافضًا حقّ
أن أكـون بوقًـا أنـفخ فيه أليّ سـيّد
كان سياسيًا كان أم دينيًّا. كما ال
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أقــــبل أن اكــــونَ صـــوتًــــا مـــغـــرّدًا
لــشـخــوصٍ من سـرب نــاشـز غــيـر
جـدير أو أهل لـلتـقييـم واالحترام.
وأفــضّل أن أغـــرّدَ خــارج الــســرب
تاركًـا التـاريخ والوقـائع كي تقول
كـلـمـتـهـا وحـكـمـها عـلـى ما أكـتب.
ولي في هــــذا الـــســــبـــيـل في زمن
الـنــظــام الــسـابق جتــربــة أثــقـلت
كــاهــلي وجــرحت كــيــانـي وكـادت
تفـقدني مستـقبلي ومـصيري وأنا
فـي أواخـــــر أيـــــام تـــــخـــــرّجي من
ـــقـــرّبـــون ـــوصـل. وا جـــامـــعـــة ا
ــا يـــتـــذكــرون الـــعـــارفــون بـي ر

الواقعة!
عـــلى ايــة حـــال بـــعــد اتـــصــاالت
عــديــدة ومــضــنــيــة لــلــســؤال عن
ـــؤلم الــــســـبب وراء الــــســـلــــوك ا
لــلـمــوقع لــلـوقــوف عــلى حــقـيــقـة
ــوقف أتـاني الــردّ الـذي بـدا لي ا
سـاذجًــا وأكـثــر من هـزيل بــحـجـة
"عدم مطابقة ما كتبتُه مع سياسة
ــــوقع" بـــحــــسب مـــا نــــقـــله لي ا
شــخص مــحــتــرم يــعـمـل في أحـد
ـوقع فـي أربـيل مــنـقـوالً مـكــاتب ا
عـن لـــــــســـــــان مـــــــســــــؤول إداريّ
بالـتأكيـد. فهل السـياسة الـصائبة
تـكــمن في رفض عــرض احلــقـائق
مـن دون رتــــــــــوش وال جتــــــــــريـح
وجملـرّد االخـتالف في الـرأي لـيس
إالّ? ألـيس يـتـفق الـكثـيـر من أبـناء
ـغــلــوب عـلى الــشــعب الــعـراقـي ا
أمره منذ االحـتالل األمريكي الذي
سـلّم الـبالد لــقـمـة سـائـغـة بـأيـدي
إيـران وذيــولـهـا الـوطــنـيـة وأنـتج
منـهـا حيـتان الـفـساد والـفـاسدين
من شمال البالد إلى جنوبها ومن
شـرقــهــا إلى غــربـهــا بــاحلــقـائق
ـــا يـــجـــري مــذ ذاك الـــســـلــبـــيـــة 
الـــتـــاريخ? فـــالـــشـــعب كـــلُّـه مـــنــذ
انـطالقــة االنـتـفـاضـة الـتـشـريـنـيـة
الوطنيـة مُجمِع على رفض الواقع
زري لساسة البالد الذين فشلوا ا
في إدارتــهــا. وســيــبـقـى الــفــسـادُ
وروّادُه عـــلـى رأس احلـــربـــة وفي
قـمة الـصراع واحملـاربة من عـموم
ـــقـــهـــور وعــلـى أيــدي الـــشـــعب ا
أصحاب األقالم احلرّة مـستلهم
الـقـوة والـعـزم والـثـبـات والـصـبر
ــنــتــفض من بــطــوالت الــشـــارع ا
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سؤول األمني األول في حكومة رسالتي الى وزير الداخليـة وا
تصـريف األعـمال  عـبارة عن عـدد من األسـئلـة  علـني احضى
ـنتـفضـون وأبـناء الـشعب بـأجوبـة شـافيـة منه تـقـنعـني وتقـنع ا

العراقي وهي :
س1- في أكـثـر مـن مـؤتـمـر وأكـثـر من لـقـاء عـبـر الـفـضـائـيات
تــؤكــد أنت وكل قــادة أجــهــزتك األمــنــيــة وقــادة الــشــرطــة في
ـنتـفضـة ان واجبـكم تـأم احلـمايـة لـلمـتظـاهرين احملـافظـات ا
ـنـتـفـضـ الـسـلـمــيـ وال ادري مـا هي هـذه احلـمـايـة الـتي وا
نـتـفضـ وهم يـقتـلـون كل يوم ـتظـاهـرين وا تـؤمـنوهـا لـهؤالء ا
أمـام أنـظــاركم وأمـام أنـظـار قـواتـكم األمـنـيـة من قـبل عـنـاصـر
وميليشيـات منفلتة  ,تارة بصولة بالـعجالت التي حتملهم وهم
ـتوسطة واخلفيفة كما حصل في مدججون مختلف األسلحة ا
سـاحـة الـوثـبـة وفي الـبصـرة والـنـاصـريـة وغـيـرها مـن األماكن
وتـنسـحب هـذه الـقوة بـعـجالتهـا من حـيث أتت دون ان تـتدخل
ـتـفرج  ,أو يقـتـلون بـقـنابل قـواتكم األمـنـية الـتي تـأخذ وضع ا
الـغـاز والـرصـاص احلي الـذي تـطـلـقـه قـواتـكم األمـنـيـة عـلـيـهم
نـتفض ومن أي قوة أو ميليشيا تظاهرين وا فكيف حتمون ا

حتمونهم?
ـنـتفـضـ من قبل س2- أكـثـر من مرة  اجـتـياح مـخـيمـات ا
قوة حتمل مختلف األسلحة النـارية والبيضاء وتقوم هذه القوة
ــنـتــفـضــ وقـتل أعــداد مــنـهم وجــرح آخـرين بـحــرق خـيــام ا
وتنسحب من حيث جاءت ولم يتم التصدي لها من قبل قواتكم
ة أو عـلى الطرق الـتي سلـكوها األمنـية سواء فـي مكان اجلـر
وكـما حـصل في كـربالء والنـاصـرية والـبـصرة وسـاحـة الوثـبة

واخلالني وحديقة األمة أخيرا ?
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وافـقـات األمنـيـة ألصحـاب الـقبـعـات الزرق س3- من أعـطى ا
ــطـعم الـتـركي وسـاحـة وغـيـرهم الجـتـيـاح ســاحـة الـتـحـريـر وا
أحلــبــوبي في الــنــاصــريـة وغــيــرهــا من ســاحــات االعــتــصـام
سـعف نتـفضـ السلـميـ وحتى ا وقيـامهم بـاالعتداء عـلى ا
ـتـظاهـرين والـطلـبـة والطـالـبات وأمـام أنـظار الـقـوات األمنـية وا
ـتـظاهـرين كـما تـقـولون نـتـفضـ وا الـتي لم تـتـدخل حلمـايـة ا

وحتت أي غطاء قانوني تعمل هذه اجملاميع?
س4- كيف اجتاحت مجامع مسلحـة بأسلحة نارية بنادق آلية
وأسلحـة جارحة سـكاك وسـيوف (وتواثي) سـاحة الصدرين
ـة مروعـة عنـدما قـتلت عدد في النـجف الشـرف وارتكـبت جر
ـنتـفـضـ وجرحت آخـرين وأحـرقت خـيامـهم ولم تـتدخل من ا
قـواتـكم األمـنـية الـتي كـانت تـطـوق السـاحـة بل فـتـحت الـطريق
ـتها وأعـادت هذه اجملـاميـع الكرة لهـذه اجملامـيع لتـرتكـب جر

في كربالء ولم تتدخل قواتكم?
نـفلتة التي يليـشيات ا س5- وهل تعلم يـا وزير الداخليـة ان ا
تـظـاهرين في سـاحـة الوثـبـة وفي البـصـرة والنـاصـرية قـتـلت ا
ـنـتـفـضة والـنـجف االشـرف وكربـالء وغيـرهـا من احملـافـظات ا
بدأت ترتدي القبعات الزرق  بتوجيه من أحزاب السلطة وقادة
عـتصم تظـاهرين وا ميـليشيـاتها وتـنفذ جـرائمها  في قـتل ا
بـــغــطــاء من أصـــحــاب الــقــبـــعــات الــزرق في مـــحــاولــة لــفض
االعتـصامـات بالـقوة بـعد ان فـشلت جـميع احملـاوالت السـابقة

لفضها ?
س6- وهل تـعلم يـا وزير الـداخلـية ان اجملـاميع الـتي تتـصدى
ـنـتفـضـ الـسـلمـيـ في األيـام األخـيرة حتت لـلـمـتظـاهـرين وا
عـنـوان أصـحـاب الـقــبـعـات الـزرق لـيـســوا كـلـهم من أصـحـاب
نفـلتة بدأت يـليشيـات ا القبـعات الزرق من الـتيار الصـدري فا
تـرتـدي هـذه الــقـبـعـات لـلـتــمـويه عـلى جــرائـمـهـا وان أصـحـاب
ئة من اجملاميع التي القبعات الزرق احلقـيقي يشكلون 10با
ن يرتدون القبعات ئة  تهاجم ساحات االعتصام وان 90 با
الزرق ويهاجمون ساحات االعتصام هم من ميليشيات أحزاب

السلطة التي تعرفونها ?
 «d¼UE² « W¹ULŠ

س7- وهـو األخـيـر يـا سـيـادة الـوزيـر أريـد أن اعـرف ويـعـرف
نتفـض وأبنـاء الشعب الـعراقي كيف ـتظاهريـن وا معي كل ا
نـتفـض الـسلـمـي كـما تـقولـون وبأي ـتظـاهـرين وا حتـمون ا
ن حتـمـونـهم وهم يـتـعـرضـون كل طـريـقـة ووفق أي خـطـة ? و
يـوم الى هـجــمـات شـرســة وجـرائم مـروعـة تــنـفـذهــا جـمـاعـات
مسـلحـة  وأمام أنـظار قواتـكم األمنـية الـتي تتـفرج عـليهم وهي
أما عـاجزة عن حمـايتهم  أو مـتواطئـة مع اجملرم  فـيقتل في
ـئات ـعـتـصمـ ويـجرح مـنـهم ا كل هـجـوم إجرامي عـدد من ا
وحتـرق خــيــامـهم وتــســتـبــاح سـاحــات اعــتـصــامـهم ودون أن
حتميـهم  قواتكم ويـتم تصوير هـذه اجلرائم من قبل الـناشط
ووسائل إعالم عـراقيـة وعربـية ودولـية وتـبث من علـى شاشات
الـقـنـوات الفـضـائيـة اخملـتـلفـة فـهل تـعرفـون أو تـسـمعـون بـهذه
اجلـرائم اليـومـيـة وعلى األقل هل تـشـاهدون الـفـضائـيـات التي
تعرض هذه اجلرائم كل يوم أكـثر من مرة في نشرات األخبار
ها أم ال ? ومـا هو موقـفكم منـها وحـتى بعد أحـداث أو مجزرة
الـنجف األخـيرة  وبـعد زيارتـكم لـلمحـافظـة وطلـبتم مـن القوات
نتفضـ وساحات االعتصام لـكن من يحميها األمنية حمـاية ا
ـتـكرر عن ذلك وكـيف بـعد ان أثـبـتت قواتـكم األمـنـية عـجـزها ا
سـواء في النـجف و غيـرها  ? ثم مـا جـدوى تشـكيل جلـنة كـما
ـسـتقـيل بـعـد ان يقـتل عـشرات الـشـباب طـلب رئـيس الوزراء ا
ـنـتفـضـ من قبل ئـات وهل أنـصفت هـذه الـلـجان ا ويـجـرح ا

حتى تشكل جلنة جديدة? 
هذا ضحك عـلى الذقون وهل لـديكم طريـقة أو إجراءات أخرى
ـتظـاهرين وساحـات االعتـصام كـما طلـبت من قواتك حلمـاية ا

األمنية بعد أحداث النجف الدامية ? 
ن ال يـعـرف وال يتـعض من الـتـجارب  نـقول ان وكـلمـة أخـيرة 
الـثـورة الشـعـبيـة ال تـخـمد بـالـعنـف والقـتل واإلرهـاب واخلطف
واالغـتيـاالت والتـهديـد الن مثـل هذه األفـعال ال تـزيد الـثوار إال
ـضي في طـريق الثـورة طـريق الكـرامة ـة على ا إصـراراً وعز
ائة شهـيد وأكثر من  خمسة وعشرون جريح فالذي يقدم ثما
ومعاق في سبيل قضيـته التي هي قضية وطن لن يتراجع أبدا
مهمـا كان جبـروت وطغيـان وجرائم احلكـومة وأحزاب الـسلطة
نـفـلتـة ولـديه االستـعـداد لتـقـد أضعـاف هذه ومـيـليـشـياتـهـا ا
األعداد في سـبيل إنقـاذ وطنه وفي سـبيل حـرية وكرامـة شعبه
ـتـشــبـثـ بـهــا بـكل وسـيـلـة , افـهـمــوهـا يـا أحـزاب الـســلـطـة ا

وتذكروا ان على الباغي تدور الدوائر .

الباحث عن وطن وعن لقمة عيش
ـة وعن أمن وخدمـات آدمـية. كـر
ـاءات والـدعـوة فــهل في هـذه اإل
لـلـتـصـدّي عـبـر الـكـلـمـة الـصـادقـة
حلقـيقة مـا يجري من مـآسٍ فيها
مخـالفة لسـياسة مـوقع عشتار أو
غـــيـــره أو جتـــنّـي عـــلى ســـاســـة
البالد الـفاشـل في إدارتـها? إنّي
تـــارك احلـــكم والـــرأي ألصـــحــاب
ـراجعة القـرار أنفـسهم ولـلقرّاء 
ــوقع مـــا هــو مــنــشـــور في ذات ا
هـــذه األيــام وبـــهــذا اخلـــصــوص

بالذات. 
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إنّ الــشيء بــالــشـيء يُــذكــر. فــقــد
ــــني في وقـت مـــضى هــــالـــني وآ
أيضًا ما جنيتُه من مواقفي ومن
كتـاباتي عـلى أيدي مـسؤول في
مـــوقع "بــخـــديـــدا" قــبل ســـنــوات
عـجـاف سـابـقـات حـ مـقاطـعـتي
بـتـوصــيـة من رجل دين اخــتـلـفتُ
مــــــعه فـي إدارة مـــــلـف الــــــشـــــأن
سيـحي في منطقـة سهل نينوى ا
بــعــد ســـنــوات من الـــســقــوط في
2003. ومثلُه أصابني الحقًا ذات
ـــــــــوقـف من جــــــــــانب مــــــــــوقع ا
الـبــطــريـركــيـة الــكـلــدانـيــة سـواءً
بـالــسـواء قــبل سـنـوات قــريـبـات
بالرغم من تدخل غبـطة البطريرك
ـقـاطـعة ـعـاجلة ا لويس سـاكـو 
واالتـفـاق عـلى نشـر فـقط مـا ليس
له صـلة بـشـؤون السـياسـة. ولكن
بقيت احلال كـما هي عليه. وبذلك
فـــقـــدُت قـــرّائـي األعـــزّاء في هـــذه

واقع.  ا
أملي أالّ تلقى كـتاباتي الحقًا ذات
ـصـيـر من وسـائل نـشـر مـقروءة ا
ومواقع عزيزة أخرى ال لشيء إالّ
بــــســــبب الــــتـــــقــــاطع في الــــرأي
واالخــتالف في طــريـقــة الـتــطـرّق
إلى ملفـات ووقائع وقضـايا هامّة
مستـلهمة من واقع احلـياة أعدُّها
وطـنــيــة مـصــيــريـة عــراقــيًـا أوالً
ومـناطـقيًـا ثانـيًا ومسـيحـيًا ثـالثًا
وشخصيًـا رابعًا وليس آخرًا. مع
محبتي ومودتي وتقديري جلميع
ـبــتــغى ويــعي حــجم مَـن يـفــهـم ا
ـعـانـاة في الـنـشـر وإبـداء الرأي ا

شورة. وا
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بغداد

الي وتطلع العمال أكثر واألداء ا
نـحو حـزم رواتـبـهم. لـقـد شـعروا
باإلحباط بشكل متزايد بسبب ما
رأوه وتــــعـــرضـــوا له من ضـــعف

دى الطويل. األجور على ا
إن ركــود األجـور هـو شيء سيء
لــكن األزمــات االقــتـصــاديــة الـتي
تـؤدي إلى تـرك أعــداد كـبـيـرة من
الـنـاس عـاطـلـ عن الـعـمل شيء
أخــر وعــنـدمــا يــحــدث هــذا من
ــتــزايــد ـــفــهــوم أن اإلحــبـــاط ا ا
ـكن توجيـهه نحو للـمجتـمعات 
أجـندة شعـبويـة. األرقام احملـيطة
ـــالـــيـــة تــتـــحـــدث عن بـــاألزمـــة ا
نـــفــســهـــا. بــلـــغت الــبـــطــالــة في
تـحدة ذروتها عند 10 الواليات ا
ـائـة بيـنمـا كـانت األمور في في ا
أوروبا أكـثـر حـدة. تـفـاقـمت أزمة
الــديـون الــسـيــاديــة حـوالي ربع
الـــقـــوى الــعـــامــلـــة اإلســـبــانـــيــة
والـــيــونــانــيــة وجــدوا أنــفــســهم
عـــاطــلـــ عن الـــعــمل. حـــتى في
الــبـلــدان الـتـي كـانت آثــارهـا أقل
ـتـحـدة فإن ـمـلـكـة ا حـدة مـثل ا
األجــور احلـقـيـقـيــة أعـلى بـالـكـاد
عــمـــا كـــانت عـــلــيـه قــبـل األزمــة.
إضـافة إلى االسـتـياء من الـضيق
االقـتصـادي كـانت الطـريقـة التي
تعمل بها التـكنولوجيا والتجارة
عـلى تـغـييـر طـبـيـعـة الـعمل. أدى
ذلـك إلـى تـــــــــســـــــــريـع تــــــــــراجع
ــة فـي حـ الــصــنــاعــات الــقـد
واكبة "اقتصاد شرعون  ناضل ا
احلـــفـــلـــة" وآثــاره عـــلى عـالقــات
الـعـمل. لـذلك ال يـنـبـغي أن يـكـون
أحــد مــتــفـــاجــئًــا من أن األزمــات
االقـــتــــصــــاديــــة كــــانت احملــــفـــز
الساحق لـلثورات الشعـبوية عبر

الـــتــاريخ كـــوســـيــلـــة مــســـاعــدة
لـلـمالحة حـيث إن الـتيـار احلالي
شهد بشكل من الشعبوية يغير ا

مضطرد. 
بدايات الشعبوية احلالية ظهرت
ألول مرة في أوائل الثمـانينيات.
ـثـابـة نـقـطة كـانت هـذه الـفتـرة 
ـــيـــة ـــوغـــرافـــيـــة عـــا حتـــول د
رئــيـســيــة حـدثـت بـالــصــدفـة مع
إعــــــادة انـــــدمـــــاج الـــــصـــــ في
ي ألول مـرة مـنذ االقتـصـاد الـعـا
عــدة قــرون. في الــواقع في عــام
 1980كـان هـنـاك عـدد قـلـيل جدا
من العـمال بالـنسبـة إلى إجمالي
السكـان وبالتالي كـان لديهم قوة
الـتـحــكم بـاالقـتـصـاد. بـعـد مـرور
أربــعــة عــقــود تـــقــريــبًــا ســاعــد
ـوالــيـد اجلـدد عــلى عـكس هـذا ا
االجتـاه الــذي حل مــحــله إعـادة
ي دمج الص في االقتصاد العا
ـوغــرافي ألجـيـال والـتــراكم الـد

العمالة.
dO Ë ÷dŽ

ي الـوفير لـليد هـذا العرض الـعا
العاملة على مـدى العقود القليلة
ـاضيـة أدى إلى ضغط هـبوطي ا
مـستمـر على أجور الـيد العـاملة.
في الـــواقع شـــهــد الـــعـــمــال في
الــعــديــد من الـــبــلــدان جتــمــيــدًا
تـقريـبًا لثـالثة عقـود في أجورهم
احلـقــيــقــيــة كـمــا زادت مــلــكــيـة
ــــنــــازل واألصــــول والــــثــــروة ا
ـــتـــزايـــدة وارتـــفـــاع األســـعـــار ا
اجــتــمـعــا خلــلق نــوع من الـوهم
ـا لم يتم الشـعور بهذا الي. ر ا
ــالـيـة بــشـكل حــاد قـبـل األزمـة ا
ولكنه كان بالتـأكيد بعد وقوعها.
عـند هذه الـنقـطة اختـفت الثروة

"مــا هي نــهــايــة ثــورتــنــا?" ديـرد
روبـسبـير في تـساؤل ألحـد أبرز
الـــقــادة الـــشــعــبـــويــ لـــلــثــورة
ا كـان هذا السؤال الفرنـسية. ر
األكثـر أثارة لإلدراك. إذ بعـد عقد
من تـلك الثـورة ارتفـعت موجات
الـشـعـبـويـة وتـراجـعت مع تـغـيـر
لكية فرنسا ب الديكتاتورية وا

قراطية. والد
إن الـثورة الـفـرنـسـيـة هي مـجرد
مــثــال من األمــثــلــة الــتــاريــخــيـة
العـديدة التي توضـح كيف تعمل
العـواصف الشعـبية عـلى تشكيل
الـسيـاسـة واالقتـصاديـات. وعلى
الـــرغـم من أنـــهـــا تـــخـــلق درجـــة
كــبــيــرة مـن عــدم الــيــقــ إال أن
ــتـكـررة في الـداخل اإلخـفـاقـات ا
وجة مكن مشاهدة ا جتعل من ا
الـشعـبـوية الـيـوم بـأسلـوب أكـثر
ــا يــدرك الـكــثــيـرون. إحــكـامــا 
ـصاعب تـشـمل هذه اإلخـفـاقات ا
االقـتـصــاديـة وقــضـايـا الــهـويـة
الـوطنيـة وكذلك الـناخـب الذين
يشعرون بعـدم الرضا عن الطبقة

السياسية القائمة وحالة البلد.
اإلخـفــاقـات الـشـائــعـة في مـعـظم
طـبقـات اجملـتـمع أوجـبت إن يـتم
الــســعي الـى إخـمــاد بــعض تــلك
اخملـاوف الـتي أصـبحت هـاجـسا
يــعــاني مــنه الــكــثــيــرون الــيـوم.
كن لالقتصاديـ والسياسي
ـستفادة من استـخدام الدروس ا
الــتــجـــارب الــدولــيــة الـــســابــقــة
للـمـسـاعدة فـي تشـكـيل قـراراتهم
بــشــأن قـضــايــا مـثـل الـســيــاسـة
ـــالــيـــة والـــتـــخـــفـــيف الـــكـــمي ا
واحلــمــايــة. وفي الــوقت نــفـسه
ـكن لـلـمــسـتـثـمــرين اسـتـخـدام

ـثـال الـتـاريخ. خــذ عـلى سـبـيل ا
الــثـورة الــفــرنــسـيــة. بــدأت هـذه
احلـركة بـعد سـلسـلة من سـنوات
ذات احملاصيل الفقيرة التي أدت
إلى زيــــادات حـــادة في أســــعـــار
ـواد الغـذائيـة. عالوة على ذلك ا
كــانت هـــنــاك أزمــة مــالــيــة عــلى
شـاركة مسـتـوى الدولـة نـتيـجـة 
فــرنــسـا في احلــروب اخملــتـلــفـة
فضالً عن التبذير العام. بالطبع
كـانـت هـنــاك عـوامل أخــرى لـكن
ــصـاعب األزمــة االقـتــصــاديـة وا
الــتـي أحلــقـــتــهــا بـــالــعـــديــد من
ـواطـنـ الـفـرنسـيـ هي الـتي ا

أوجدت الظروف للثورة.
عــــــامل مــــــهم أخــــــر يـــــقف وراء
احلـركـات الـشـعـبـويـة هـو تـأكـيد
الـهوية الـوطنيـة التواتـر ب ما
يـــحـــدث الـــيــــوم ومـــا حـــدث في
ــــا تـــكـــون الـــتــــاريخ مــــذهل. ر
سـيـاسـات مـكـافـحـة الـهجـرة هي
ــــثـــال األكــــثــــر وضـــوحــــا. في ا
الـــواقع عـــنـــدمــا أعـــلن دونـــالــد
تـرامب تـرشـيـحه لـلـرئـاسـة أثـار
خـطابه موجـات بسـبب تعلـيقاته
كـسـيكـية. حـملت على الـهجـرة ا
حـملته خـطاباً قـوياً ضد الـهجرة
غــيـر الــشــرعـيــة وعـلـى الـهــجـرة
بشـكل عام. حـكوميـا أثار ترامب
واطـنة الـتي حتم قـضيـة إنهـاء ا
احلـصول عـلـيـهـا بالـوالدة لـغـطا
شـعــبـيــا كـبــيـرا وأكـد مـن جـديـد
رغـبتـه في بـنـاء جـدار علـى طول

كسيكية. احلدود ا
العـامل الـثـالث الـذي يتـكـرر عـبر
الـــتـــاريخ هـــو أن الـــشـــعـــبـــويــة
واالضطـرابات االجـتماعـية كانت
مـدفـوعة بـعـدم الرضـا عن الـقوى
ـيل الشـعبـويون إلى احلـاكمـة. 
ـواطـنـ بـدالً من نـظـام يـفـضل ا
ــؤســســة. بــركــست   وتــرامب ا
كــظـاهــرتــ أوربـيــة وأمــريـكــيـة
وعـلى الرغم من اخـتالفهـما فـقد
ــؤســسـات كــانـا تــمــردين ضــد ا
الـيـة واإلعالمـية السـيـاسـيـة وا
الـــــــتـي كــــــــانـت في الــــــــغــــــــالب

تعارضهما.
مــحــلــيــا انــدلــعت الــتــظــاهــرات
الـشـعبـيـة في العـراق ابـتداءا من
اضي في العراق تشرين األول ا
ـنـاطق األخـرى من كـحالـهـا في ا

ــتـظــاهـرون الى الــعـالم ســعى ا
ـن بـــيــده إســـمـــاع مـــطـــالـــبـــهم 
الــسـلــطـة لــكن يــا لألسف إن مـا
يـشـوب االحتـجـاجـات الـعـراقـية
هــو اخلـطـاب الــتـحـريــضي تـلك
ــبـيـتـة لـلــتالعب بـأفـكـار الـنـيـة ا
الـــشـــعب لـــغـــايـــات ســـيـــاســـيــة
خـارجـية تـسعـى ألحداث الـعنف
ـتـبـادل وجــعل الـعـراق سـاحـة ا

لتصفية حسابات دولية.
الـــشــــعب احملــــتج لـم يـــجــــانـــبه
الـصواب وهـو يـطـالب بـالـهـوية
الوطـنيـة وهو يطـالب باحلد من
الــفـســاد وتـوفــيـر فـرص الــعـمل
وتـعـزيـز اخلـدمـات وهي مـطالب
تــتـــمــيّـــز بــهـــا كل الـــفــعـــالــيــات
واحلركـات الشـعبويـة في العالم
والـتي في الــغـالب تــتـضـمن رفع
الــــشــــعــــارات من قــــبـل الــــنـــاس
الـعاديـ ضـد النـخب كمـا حدث
فـي فـرنــســا وهــونغ كــونغ عــلى
الـرغم من إن هــذه الـدول تــتـمـتع
ــــســــتــــويـــــات اقــــتــــصــــاديــــة

واجتماعية تفوق العراق.
نـــســتــطـــيع الــقـــول إن االنــقالب
ي الــذي أطـاح الــشــعـبــوي الــعـا
بــالـسـيــاسـيــ الـتــقـلـيــديـ في
تحدة وأوروبا وحتى الواليات ا
الفلبـ وصل أخيرا إلى العراق.
وال ســــيـــمــــا في االنــــتـــخــــابـــات

انية العراقية األخيرة. البر
دائـما مـا كـانت الـشـعبـويـة حـالة
انــتــقـالــيــة أي أنـهــا ال تــسـتــمـر
كسـلوك سـيـاسي مسـتـقر بـسبب
هـــشـــاشــتـــهــا األيـــديـــولــوجـــيــة
والتـنـظـيـميـة. أي حـزب سـياسي
ــجــرد أن ذو اجتـــاه شــعــبــوي 
يــتـمــكن من الــوصــول إلى مـوقع
صـنع الـقــرار احلـكـومي يـتـغـيـر
خطـابه ويأخذ الـشكل النـخبوي
وفي الــوقت نــفـسه لــديه الــقـدرة
عــــلى االنـــــتــــقــــال إلـى احلــــالــــة
جـرد أن يحتاج الى الشعـبوية 
ـــارســة ذلك أو تـــســـتـــمـــر في 
اخلـطـابـ في نـفس الـوقت كـما
تـملي الـظـروف. يبـدو أن انتـشار
الـظـاهرة الـشـعـبـويـة في الـعراق
كن للـسياسي كبـير لدرجـة أنه 
احلـاكم أن يـتـحـول إلى مـعـارض
ارسـته مهـامه الرسـمية أثـناء 
ـكن أن يتـحول رجل الـتشريع و

ـان إلـى مــقـاتـل يـحــمل في الــبــر
الـسالح دون غطـاء رسـمي كذلك
يتـحرك السيـاسي وفقًا للـمعايير
الـقـبـلـية ضـد الـقـوانـ الـسـارية
ـــكـــنـه إثــارة ـــفـــعـــول كـــمـــا  ا
ـــظــــاهــــرات الــــصــــاخـــبــــة في ا
ــــؤســــســــات الـــــشــــوارع ضــــد ا
والــــشــــخـــصــــيـــات والــــقـــرارات
احلـكــومـيــة بــيـنــمـا يــجـلس في
ـارس مــكـتــبه احلــكـومي وهــو 
ـؤسـسـات وضـعه الـرســمي في ا

احلكومية نفسها.
Íu³Fý »UDš

جــمـــاهــيـــريــا ال يـــزال اخلــطــاب
الـــشــعــبــوي فـي االحــتــجــاجــات
ـــطـــالب الـــعـــراقـــيـــة يـــصــدح 
الــطــبــقــات احملــرومــة ويــركـز -
كحـال اخلـطابـات الـشعـبـوية في
الــعــالم - عـلـى انـتــقـاد من بــيـده
السـلـطـة واألحـزاب السـيـاسـية
وداعــيــا الى حتــســ األوضــاع.
مـقارنـة بـحركـة الـسُـتر الـصـفراء
الفرنـسية التي شـارك فيها أفراد
كـثر من الـطـبقـات الوسـطى ففي
كـال احلــالــ انــزلــقــا الى عــنف
غـــيـــر مــســـبـــوق بل إن احلـــالــة
الفـرنـسـيـة شهـدت االعـتـداء على
ــــرافق الــــعـــامـــة ــــتـــاجـــر وا ا

عالم الباريسية. وا
أيــضــا فــان احلـالــة الــعــراقــيـة
والــفـرنـسـيـة فــرغـتـا من الـنـخب
كن الشعبوية الـكاريزمية التي 
ــكن تــصــنـــيــفــهــا كـــزعــامــات 
للـسلطات الـتحاور مـعها لوضع
حد لالزمة وبسـبب هذا الغياب
ـعالم ال تـوجـد خاتـمـة واضحـة ا

تظاهرين والسلطات. لكل من ا
ال شك في إن الشعبـوية العراقية
سـوف تـكـون صــاحـبـة الـدور في
ـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة صـــيـــاغـــة ا
كـاسـتـحـقاق طـبـيـعي لـصـعـودها
ي وألن دوال ســبـقـتـنـا الى الـعـا
ذلـك يـــتــــوجب االســـتــــفـــادة من
ـــســار جتـــاربــهـــا في تـــعــزيـــز ا
ـقراطي والـتـأسيـس لنـظام الـد
وظـيـفي واجتـمـاعي واقتـصادي
يـسـتـعـيـد الـثـقـة بـ اجلـمـاهـيـر
ـاغوجيا والسـلطة بـعيدا عن د
الــتـشــويه لــكل من الــتــظــاهـرات
والــنــظـــام الــســيــاسي عــلى حــد

سواء.
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