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 ١ ركة التغيري وبوصلة النجاةح

  
  حممد علي جواد تقي

  
تصورت االنظمة الديكتاتورية ومؤسساا ان الشباب العريب يغطّ يف نوم عميق، يسرح يف أحالمه الوردية على 

فال وعي وال ثقافة، وإذن؛ ال قلق ). انترنت(أنغام املوسيقى وسكرات املخدرات ويف حبائل الشبكة العنكبوتية 
هذه الشرحية اليت تشكل الغالبية بني سكان البالد العربية، لكن املفاجأة كانت من تونس اخلضراء، هذا  من جانب

البلد االسالمي العريق، مث يف ميدان التحرير وسط  القاهرة، ويف البحرين يف ميدان اللؤلؤة، وبعدها يف بالد 
بيض من االسود، إمنا حيملون معهم سالح عربية أخرى، حيث ظهروا ام ليس فقط يقظني ومييزون اخليط اال

الشهادة الذي ال يقهر عرب التاريخ، فهم يقفون صامدين يف ساحة حرب مفتوحة أمام الرصاص، كما يقفون يف 
  .ساحة احلرب النفسية، اليت يسعى الثارا احلكّام لثين الشعوب الناهضة عن مواصلة طريقها حنو القمة الفاسدة

هذه الشعوب طوال االربعني عاماً املاضية من السلب والنهب والفساد العظيم الذي كان  اين كانت: السؤال هنا
  ميارسه احلكام؟ واين كانت بطوالت الشباب ويقظتهم من كل هذا التسطيح والتضليل الذي مورس ضدهم؟ 

ة املاضية، عبارة عن إن انتفاضة الشعوب العربية بينت حقيقة من مجلة حقائق، ان البالد العربية كانت طيلة الفتر
، حباجة اىل نسمة هواء خفيفة ألن تذكو جذوة الثورة فيها وتندلع ألسن النريان حنو القصور )نار حتت الرماد(

والقذايف وآل خليفة وعلي عبد اهللا صاحل ) زين اهلاربني(الرئاسية وتطيح بالرؤوس الكبرية من امثال مبارك و
إشغال الشعوب باإلثارات الكاذبة من قبيل الرياضة واجلنس والسينما  وإذن؛ فان كل جهود احلكام من. وآخرين

لقد انفقوا املليارات للمزيد من كسب الوقت على حساب كرامة . ذهبت أدراج الرياح... واملخدرات و
  .وحقوق الشعوب العربية

ه من وجود هذا الوعي احد ابرز الكتاب االردنيني كتب مقاالً يف ذروة االحداث املصرية أعرب فيه عن استغراب
، وقال )اعتذار كبري للجيل الصغري(اخلفي لدى الشباب املصري، حىت أجرب نفسه ألن يقدم اعتذاره يف مقاله 

ان هذا الشعب يستأهل منا بالفعل طلب املعذرة، وحىت الغفران، اذ ان الصورة اليت كنا نرمسها له : (سعد حميو

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع ١
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بينما ... كي وغري قارئ وغارق حىت أذنيه يف الثقافة االمريكية التسليعيةوبثقة تامة، هو انه جيل سطحي واستهال
ما جيري االن يف تونس ومصر واليمن واالردن وبقية أحناء الوطن العريب قلب هذه الصورة رأساً على عقب، إذ 

االجيال تبني ان شبان اجليرت والفيس بوك ومقاهي االنترنت يكترتون زمخاً ثورياً ضخماً يفوق بكثري كل 
  !؟....)لكن من اين أتى جيل أوالدنا ذه الطاقة.... السابقة

كان هذا الكاتب ومعه جحفل االعالميني العرب يتصورون ام من يقودون زمام الفكر والثقافة، ويوجهون 
املسلم  بوصلة التفكري يف العامل العريب، لكن خاب ظنهم فقد ظهر شعور عارم بالضعة واملهانة لدى الشباب العريب

دفعه ألن يأخذ بزمام املبادرة ويقرر مصريه بنفسه ويكتب ثقافته وفكره باصراره وحتديه يف الشوارع مث بدمه، 
لكن احلقيقة األهم يف االنتفاضات اجلماهريية أا لن تسري دون قيادة، ولعل ما حير حقاً املثقفون واملفكرون 

م والقضايا املشتركة واهلم الواحد لدى تلكم اجلماهري الغاضبة العرب قبل احلكام، هو كيفية ظهور االطار العا
  . لتنفجر مرة واحدة يف الشوارع، مع عدم وجود قائد أو رمز حيومون حوله

هذا الكاتب وغريه كثري من الكتاب واملثقفني املقربني من دوائر السلطة يف البالد العربية، ال خيفون تأثري وسائل 
ل اجليل اجلديد ودورها يف تشكيل الوعي والثقافة، وبالنتيجة تقويض كل ما بنوه خالل االتصال احلديثة على عقو

ثالثني او اربعني سنة من ثقافة قائمة على الشعور القومي او الوطين مهمتها محاية كرسي الزعيم، لكنهم يف الوقت 
نة، وليست مثة قيادة واضحة نفسه ال يبدون قلقاً كثرياً على مستقبل االوضاع، إذ احلركة حتكمها ظروف معي

ومنهج حمدد للتغيري، وكان واضحاً من االيام االوىل يف تونس ومصر وايضاً ما جيري يف ليبيا واليمن والبحرين، 
؟ هل هو دميقراطي ...، لكن ما البديل)أرحل(إن اهلم االكرب منصب على اسقاط النظام احلاكم حتت شعار 

ل يستبدل النظام الرئاسي بآخر برملاين كما حصل يف العراق، أم يبقى النظام علماين ؟ أم دميقراطي اسالمي؟ وه
  ؟ )ملكية دستوية(وتكون  -مثالً –الرئاسي، أو يبقى امللك 

هذا الوضع يسمح هلذه الشرحية من املثقفني أن تسترد انفاسها وتكيف نفسها مع الوضع اجلديد، فهي ال جتد 
  .معها فتحدث املشكلة، إمنا موجة احتجاجات ينتهي بتغيري يف نظام احلكم امامها منوذجاً او صورة قد تتعارض

ة اجلماهريية هذا الوضع جيب ان يكون درساً وعربةً لنا يف العراق، فما حصل يف البالد العربية كان انفجاراً لالراد
واذا كانت احلاجة قصوى وحياتية لقائد . بوجه أصنام السلطة، ويف العراق هناك ارادة مجاهريية حنو االصالح

ثورات التغيري يف البالد العربية ، فان احلاجة لن تقل امهية لقائد حركة االصالح يف العراق، علماً ان املسألة عندنا 
ال يف البالد العربية ويف أي بلد آخر حباجة اىل تغيري شامل، حيث تنطوي أهون وأقرب اىل التحقق مما عليه احل

علمية التغيري على رسم جممل مالمح البلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بينما حنن يف العراق لدينا الصورة 
  . ةواضحة اىل حد كبري لكن يشوا بعض الغموض وحباجة اىل عملية جلي ملزيد من الصقل والشفافي
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وال ننسى أن لنا جتربة مريرة مع غياب القيادة يف االنتفاضة املسلحة اليت اندلعت عقب هزمية اجليش العراقي من 
وكادت ان تطيح برأس النظام احلاكم، ويتفق معظم الباحثني يف هذا احلدث  ١٩٩١الكويت يف اذار عام 

نتفاضة عن الوصول اىل رأس السلطة، فحىت التارخيي على ان غياب القائد كان العامل األكرب يف اخفاق اال
ال أن . استخدام صدام للمروحيات كان من املمكن تداركها بتكتيكات عسكرية معينة لتخفيف حجم اخلسائر

يتجمع الثوار يف أماكن معينة أو على أرض مفتوحة ليتمكن النظام من توجيه ضرباته املؤثرة، وبذلك متكن من 
  .دائرة نفوذهم يف االوساط اجلماهرييةالقضاء عليهم قبل ان تتسع 

من اخلطأ مقارنة ما حيصل يف البالد العربية مع الوضع القائم يف العراق، فقد حصل : من هنا البد من القول
التغيري الكبري وسقط الصنم الذي ظل قائماً طوال ثالثني عاماً أمام انظار اشباهه من االصنام العربية، بغض النظر 

ظروف اليت أحاطت بعملية السقوط، مث ان يف العراق مؤسسات ثقافية ودينية ضخمة تعمل ليل عن الوسيلة وال
ار، وتضخ االفكار بكل حرية، واألهم من ذلك ان الظروف النفسية واالجتماعية للفرد العراقي غريها السائدة 

املصري او التونسي او اللييب  يف البالد العربية، فحىت وقت قريب من االحداث يف هذه البالد، مل يكن املواطن
ليجرؤ على التفوه بكلمة ضد النظام احلاكم ويناقشه ويظهر أخطائه يف الصحف والفضائيات ويف مناسبات 

  . خمتلفة، أو ان يقول انه قادر على ادخال هذا او ذاك اىل جملس النواب، كما هو احلاصل يف العراق
صحيح إن العراق . ري للعراقيني خالل الثالثني عاماً املاضيةكل هذا يعود بفضله اىل الرصيد اجلهادي والثو

وبسبب طبيعة نظام احلكم الدموي البائد، مل يشهد قيادة واضحة ومباشرة لتحركاته ومعارضته لنظام صدام، إال 
 ان املبادئ والقيم احملركة كانت تنبع من قيادات عملت جبد وحتدي طوال سنوات داخل العراق قبل ان جترب على

) العملية السياسية(ومن خالل عملية التواصل يف اجواء  ٩/٤/٢٠٠٣اهلجرة، وكان اللقاء مرة أخرى يف تاريخ 
  . ولدت جتربة دميقراطية هي االوىل من نوعها يف تاريخ العراق احلديث

رى يف فاذا حصلت هذه املقارنة اخلاطئة ومت االمعان يف التشبيه بني حترك الشباب يف مصر وتونس وبني ما ج
العراق، فان اخلطأ األكرب واألخطر سيقع ال حمالة يف العراق، وهو افتقاد الشباب وهو طليعة اتمع وأمله يف أي 

جيب ان  -باعتقادي –حتول ثقايف او اقتصادي وحىت سياسي، لروحية التغيري والتنمية والتطور، وهذا اخلطر 
تسمح حبصول هذه النكسة يف هذا اجليل الذي طاملا وعدناه  تستشعره القيادة والنخبة الثقافية يف اتمع وال
  .بدور رائد يف قيادة العراق حنو التطور والتقدم

هنا حتديداً يكمن دور النخبة الثقافية يف جمتمعنا، وخنص بالذكر املؤسسات الدينية واخلطباء والكتاب واملفكرين، 
ع ويف مقدمتها اصحاب رؤوس االموال والوجهاء كما تقع املسؤولية ايضاً على دوائر الضغط يف اتم

االجتماعيني كرؤساء العشائر وايضاً االكادمييني واملهنيني، بان ينبهوا أهل احلكم بأن السكوت يف العراق يف 
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الوقت احلاضر منحة وفرصة كبرية هلم بأن يعيدوا حسابام غري السليمة طوال السنوات السبع املاضية، ويف هذه 
منية باالمكان استثمارها يف دورات ثقافية مفتوحة على شكل حماضرات وندوات عامة و ورش عمل الفسحة الز

  .وغري ذلك، تضيء للناس طريقة إنضاج التجربة الدميقراطية واملشاركة الصحيحة يف صنع القرار
كمت وسادت ملئات واحلقيقة فاننا منتلك الكثري من التراث السياسي والتجربة االجتماعية يف حضارة اسالمية ح 

يبقى ان حنمل بعض اهلمة وسرعة املبادرة حىت . السنني، وقد أخذ الغرب منا الكثري باعتراف مفكريهم ومؤرخيهم
  . تسري االمور وخنرج من هذا البحر اهلائج بالتغيرات بسالم
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