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ّ
علم الجماهير العراقية
الدينامية الحاصلة في لبنان مختلفة بعض
ال ـش ــيء ومــرت ـب ـطــة ب ـس ـيــاق أب ـعــد م ــن سـيــاق
االحتجاجات الشعبية التي بدأت عام .2011
حتى اآلن هي لم تأخذ طابعًا عنفيًا مباشرًا،
واكـ ـتـ ـف ــت ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف ال ـس ـل ـط ــة مــوض ـع ـيــا
واالشتباك معها في أماكن لها طابع رمزي
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى عـ ـم ــوم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وح ــن
تحصل اشتباكات عنيفة ويسقط جرحى أو
«ضـحــايــا» تـكــون السلطة هــي السبب ألنها
لم تعد تحتمل املزيد من االنهيارات الرمزية
فــي بنيتها .لجوء هــذه األخـيــرة إلــى العنف
الشديد في يوم  16أيلول هو نتاج لهذا الفعل
التراكمي الذي قامت به مجموعات الحراك،
ّ
يستمر ويـتـصــاعــد بمعزل
وال ــذي يـجــب أن
عن الخالفات السياسية واإليديولوجية بني
هذه املجموعات.
■■■
فــي األي ــام املقبلة ال بــد مــن مـعــاودة التركيز
عـلــى اسـتـقـطــاب ال ـن ــاس إل ــى الـ ـح ــراك ،إذ لم
نـشـهــد مـنــذ ت ـظــاهــرة  29آب ح ـش ـدًا يـتـعـ ّـدى
الخمسة آالف مواطن ومواطنة ،وهــذا خطأ
تكتيكي ألن االحتجاج ال يستطيع االستمرار
دون
في ضرب السلطة واالشتباك معها من ّ
وجــود كتلة اجتماعية تحميه منها وتوفر
ً
لــه امل ــاءة الشعبية الــازمــة .أص ــا لــو كانت
هذه الكتلة موجودة يوم األربعاء املاضي ملا
باملتظاهرين
استطاعت السلطة االستفراد
ُ
وض ــربـ ـه ــم بـ ـه ــذه ال ــوح ـش ـي ــة ،ومل ـ ــا أت ـي ـحــت
لـهــا الـفــرصــة الفـتـعــال اشـتـبــاك بينهم وبــن
مـجـمــوعــات مــن الـفـقــراء اآلت ــن مــن ضــواحــي
ّ
معينة من بيروت .هــذا أيضًا خطأ تكتيكي
ول ـت ـفــادي مـثــل ه ــذه األخ ـط ــاء ف ــي املستقبل
يجب التركيز أكثر على عامل الحشد أثناء
ال ــدع ـّـوة لـلـتـظــاهــرات أو االع ـت ـصــامــات التي
ُ
ُي ـتــوقــع أن ت ـق ـ ِـدم الـسـلـطــة خــالـهــا عـلــى جـ ّـر

املتظاهرين إلى اشتباك تكون هي املستفيدة
منه ال العكس .هــذا لم يحدث في الخطوات
ـاغ ـتــة ال ـتــي قــادت ـهــا م ـج ـمــوعــات تنتمي
امل ـبـ ِ
إلــى الـيـســار ،فــالــوعــي لديها كــان أكـبــر وكــذا
اخـتـيــار األه ــداف الـتــي تمكن مباغتتها من
دون تـ ــرك ال ـف ــرص ــة لـلـسـلـطــة ل ـكــي تـسـتـفــرد
ُ
باملجموعة وتـفـ ِـرغ الخطوة من مضمونها.
هـنــا يــأتــي دور التنسيق ال ــذي يـبــدو غائبًا
بــن َّ املـجـمــوعــات أو فــي أفـضــل األح ــوال غير
م ـتــفــق ع ـل ـيــه ،ح ـيــث تـحـصــل ال ـخ ـط ــوات من
رأينا
دون ّاالتفاق على الجدوى منها مثلما َ
قصة اقتحام وزارة البيئة .وحــن ُيتفق
في
على القيام بخطوة معينة ال تكون القيادة
«م ـ ّ
ـوح ــدة» ويـحـصــل االس ـت ـفــراد ال ــذي يقود
في معظم الحاالت إلى ترك السلطة تبطش
بالناس قبل أن تتنبه باقي املجموعات إلى
ح ــدوث األم ــر فـتـبــدأ بــاح ـتــوائــه ،أو تـتــداعــى
إلى الساحة منعًا لحصول مزيد من العنف
ّ
م ــن ج ــان ــب ال ـس ـل ـطــة .ه ــذا ال يـ ــدل ع ـلــى عــدم
الـتـنـسـيــق ف ـح ـســب ،ب ــل ع ـلــى نـ ّـيــة مـجـمــوعــة
بعينها االستفراد بالحراك وإحراج اآلخرين
بخطوات غير ّ
منسقة لدفعهم إلى االلتحاق
ّ
بها بعد أن تكون قد تصدرت املشهد ونالت
االه ـت ـم ــام اإلع ــام ــي ال ـك ــاف ــي« .الـ ـ ـث ـ ــورة» يا
رف ــاق ال تـحــدث بـهــذه الـطــريـقــة ،وإذا حدثت
تكون بمثابة غنيمة للسلطة التي تستطيع
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ال ـل ـعــب ع ـلــى الـتـنــاقـضــات
امل ــوج ــودة وح ـ ّـرم ــان امل ـج ـمــوعــات م ــن نـقــاط
ّ
قوتها التي تحققت ّبفعل مباغتتها للسلطة
في أماكن لم تكن تتوقعها .إذا لم تستطيعوا
ّ
الـتـنـسـيــق ك ـمــا ي ـجــب فـعـلــى األق ـ ــل اح ـشــدوا
جيدًا ،وحافظوا على التكتيك الثوري الذي
يـضــرب الـسـلـطــة فــي مـكــان ليكسب مــن هــذا
ّ
الضرب حشدًا أكبر وليس أقل.
* كاتب سوري

إذا سـيـطــر عـلـيــه ال ـســوف ـيــات الـشـيــوعـيــون،
ّأمــا امللك حسني فكان يدمغ بتهمة الخيانة
الس ـت ـق ـبــالــه الـ ـق ــوات واألس ـل ـح ــة األم ـيــرك ـيــة
لضرب سورية ،باالتفاق مع األميركان.
ُدعمت «حكومة سوريا الـحــرة» في العراق،
الـتــي أنـشـئــت ملناكفة الشيشكلي ،وإسـقــاط
ثم ّ
حكمهّ ،
تحولت ألداة في يد الحلف الجديد،
وانقسم الــواعــون من السياسيني السوريني
إلى قسمني واضحني :قسم يخشى من تسلم
الشيوعيني الحكم في سورية ،وقسم يعتبر
أن الخطر الكبير يكمن في الهجوم الغربي ـ
األميركي عبر قوات تركية.
كان ّ
الرد السوري مزيدًا من التمسك بالثوابت
ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـ ــدع ـ ــوة لـ ـل ــوح ــدة والـ ـتـ ـس ــاوق
اإليجابي مع املعسكر االشتراكي ،وأدى ذلك
لتقوية املمسكني بالحكم بدل إضعافهم:
ّ
 ه ـ ـ ّـدد االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ب ـ ــأن لـســوريــاأصـ ــدقـ ــاء ،وأج ـ ــرى تـ ـج ــارب ع ـلــى ص ــواري ــخ
عابرة للقارات ّ
ألول ّ
مرة.
 أدرك امللك سعود أنه في الجانب الخاسرض ــد ك ــل امل ـظ ــاه ــر ال ـقــوم ـيــة ال ـع ــرب ـيــة ،الـتــي
اجـتــاحــت املنطقة بفعل جـمــال عبدالناصر
والـ ـس ــوري ــن ال ـق ــوم ـي ــن ،ف ـق ــام ب ـص ـلــح ضـ ّـم
األط ــراف (لـبـنــان ،األردن ،وال ـع ــراق) وصـ ّـرح
ه ــو واألم ـي ــر فـيـصــل أنّ « :س ــوري ــا ال تشكل
أي تهديد لجيرانها ،ويحق لها أن تمارس
ق ــرارات ـه ــا الــوط ـن ـيــة بــاس ـت ـقــال ـيــة» ،لتظهر
بـعــدئــذ خــاصــة الـتـغـطـيــة األم ـيــرك ـيــة لـهــذه
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدارة :أن الـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـط ــة ب ـســوريــا
(لبنان ،األردن ،السعودية ،العراق ،وتركيا)
ال تـشـعــر ب ــال ـخ ــوف ،أو ال ـخ ـطــر م ـن ـهــا ،وأن
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي فـيـهــا بـ ــدأ بــاالس ـت ـقــرار
ّ
والتوطد.
ت ـق ــارب ــت س ــوري ــا م ــع م ـص ــر ،ع ـب ــر زيـ ـ ــارات
مـتـكــررة فــي الـعــام نـفـســه ،ق ــام بـهــا الرئيس
شكري القوتلي ،والقادة العسكريون ،عبد
الحميد الـســراج والفريق الـبــزري ،حيث ّ
تم
العمل لالتحاد الفيدرالي مع مصر ،وإدخال
قـ ـ ـ ــوات مـ ـص ــري ــة إلـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ب ـم ــواج ـه ــة
الـتـهــديــدات التركية ،وهـكــذا انتهت األزم ــة،
ف ــي ح ــن رف ـض ــت س ــوري ــا م ـصــال ـحــة امل ـلــك
سعود ،وحدث االندفاع السوري إلى مصر،
واالتحاد السوفياتي.
الـ ـي ــوم اضـ ـط ــرت س ــوري ــا إلـ ــى ت ـل ـقــي ال ــدع ــم

االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،ال ـ ــذي م ـن ــع س ـق ــوط ـه ــا ،مــن
محورها امل ـقــاوم ،ومــن إي ــران بشكل خــاص،
وزادت في االنخراط في العالقة معها ،بعد
أن حافظت على مسافة توازن معتبرة منها،
وأح ـي ــان ــا ك ــان ــت ل ـهــا مـصــالـحـهــا املـتـبــايـنــة،
خالل السنوات التي سبقت أزمتها الراهنة،
ّ
وتجلت بمواقف متضاربة ،أو مختلفة في
العراق (عبر دعمها املقاومة العراقيةّ ،
ثم عبر
ّ
تبني مرشح انتخابي مختلف) والبحرين،
وال ـحــرب الـسـعــوديــة الـحــوثـيــة األول ــى (عبر
دعمها لسيادة الدول العربية في مواجهة أي
احتجاجات أو مناوشات تنتهك حدودها)،
وف ــي االنـ ـخ ــراط ال ـطــويــل «ح ـســن ال ـن ـيــة» مع
تركيا بعالقات ّ
مميزة لفترة تقارب الخمس
سنوات.
وس ـ ـ ــواء ت ــراج ــع املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي ال ـح ــال ــي،
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،وابـ ـن ــه ،ك ـمــا فعل
سلفه ،امللك سعود ،وتبعه ّكل ّ
الركب املتآمر
على سوريا (انكفاء التركي إلــى داخله قبل
ت ـه ــاوي دوره .ت ــراج ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي.
تـخـلــي األم ـي ــرك ــي ع ــن روايـ ـت ــه امل ـل ـف ـقــة) فــإن
الـنـتـيـجــة ت ـك ــاد ت ـك ــون مـتـشــابـهــة ف ــي كلتي
ال ـح ــال ـت ــن ع ـن ــد رد س ــوري ــا ع ـل ــى الـتـلـفـيــق
وال ـت ـحــريــض ،أو تــألـيــب الـجـحــافــل للهجوم
عليها بتهمة انتمائها إلــى الـشـيــوعـيــة ،أو
الشيعية :ممارسة القيم والثوابت الوطنية
والـقــومـيــة بطريقة مـعــانــدة ال تقبل الكسر،
ومهما كانت العقبات والتبعات وتجلى ذلك
في:
 ســابـقــا بــاالت ـجــاه إل ــى مـصــر عـبــدالـنــاصــر،ّ
باسم الجمهورية
وتشكيل أول وحدة عربية ّ
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة ،وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
السوفياتية السورية لسنوات طويلة.
 وال ـ ـيـ ــوم تـ ـق ــوم س ــوري ــا بـ ــزيـ ــادة الـتـمـســكبقرارها املستقل ،وبقيمها الوطنية والقومية
الحضارية املقاومة ،التي تدافع عن الحقوق
العربية في وجه تيارات الغطرسة الغربية،
وأتباعها وأذيالها ومحمياتها في املنطقة،
وتـفـشــل مـخـطـطــاتـهــا ف ــي الـتـقـسـيــم الـجــديــد
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،وت ـط ـب ـي ــق ك ــروكـ ـي ــات ال ـخ ــرائ ــط
املشبوهة على البلدان العربية ،وتضطر في
سبيل ذلك لدفع الثمن الباهظ في معمودية
دم ونار غير مسبوقة في تاريخها.
* كاتب سوري

ياسر عبد الحسين *
ُ
من أمــام شمس نصب التحرير في قلب بغداد نقف
َ
ُ
ّ
أم ــام الـقـصــة الـتـعـبـيــريــة ملـفـهــوم ال ـث ــورة فــي مـتــحــف
الــذاكــرة الـعــراقـ ّـيــة ،تلك الحكاية الـتــي تصنعها اليد
ال ـس ـم ــراء ال ـت ــي تـحـمــل ِامل ـن ـ َـج ــل؛ ل ـت ـغــوص ف ــي أرض
ال ـســواد ،والـجـنـ ّ
ـدي ال ــذي يقف لحظات ال ـحــداد على
ُ
النخلة التي ق ِطع رأسها؛ لتكون مقصلة رأسه .حكايا
ّ
الجماعية التي َّ
ضمت شبابًا بعمر ال ـ ُـو ُرود،
املقابر
وأمــام باب َّ
سجان العمر ،اململوء بشظايا الحرب في
ّ
الجنوبية
تصرخ َّفيها األمهات باآلهات
املطامير التي ُ
ّ
العراقي
الوجع
لوحة
باأللم.
ح
وش
امل
الحزينة ،بالغزل
ُ
تــرســم صفحات تــاريــخ ال ـعــراق ،بـ ُـعـ ُـصــوره املـتـعـ ِّـددة،
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
األنثروبولوجية ،وإسقاطاته
بحفرياته
ً
َّ
الـتــي لــن تـجــد لـهــا مـثـيــا ،وك ــأن عـنــاصــر الجماهير
العراقية قد حفرت ُّ
ّ
َّ
االستثنائي
وانفرادها
تميزها،
ُ
ِّ
الـعـجـيــب ع ــن ك ــل ت ـج ــارب ال ـعــالــم امل ـخ ـتـ ِـل ـفــة .تجربة
مجنونةُ ،م ِّ
تسارعة تعيش قصص الحزن
تغيرةُ ،م
ِ ِّ
بكل هذيانها االجتماعيِّ،
املرير ،والسعادة السريعة،
علماء االجتماع
دراسات
تكفيها
تقف أمام تجربة لن
(علي الوردي ،وعبد الجليل الطاهر) من ُخ ُص ّ
وصية
عــراقـ ّـيـتـهــم ،وال دراسـ ــات (مــاكــس فيبر ،وسيغموند
بعامليتهم؛ فــي ُم َ
ّ
حاولة
فــرويــد ،وغوستاف لــوبــون)
ّ
ّ
العراقية.
نمطية الجماهير
فهم
ّ ُ َ
وإذا كانت التجربة االجتماعية تولد من رحم التاريخ،
َّ
ّ
العراقية
فإن التراكم التاريخي في تجربة الجماهير
ّ
ليس لها مثيل في العالم ،منذ فجر الحضارة البشرية،
ّ
اإلنسانية قبل  6000سنة على
حيث مولد الحضارة
ناصية أه ــوار الـنــاصـ ّ
ـريــة ،والـعـمــارة جـنــوب الـعــراق،
ّ
ٍّ
قانوني عبر مسلة حمورابي التي
وأمام أعظم إنجاز
ُ
َّ
تشريع
ل
أو
ـي
ـ
ه
و
سنة،
3000
قبل
ك ِتبت فــي الـعــراق
ّ
َّ
ِّ
يتحدث عــن القانون الـجــزائــي ،وحـقــوق امل ــرأة ،وحــق
َّ
التعليم في العالم ،بل إن َّأول برملان في العالم كان
في العراق ،في عام  3000ق.م ،كما يذكر ذلك صموئيل
كريمر في كتابه ( ،)History Begins at Sumerحينما
َّ
ُق ــال« :إن َّأول بــرملــان مـعــروف فــي تــاريــخ اإلنـســان قد
ِّ
ُ
َّ
ُ
شــكــل فــي ح ــدود  3000قبل املـيــاد ،وكــان يتكون من

التراكم التاريخي في تجربة الجماهير
ّ
العراقية ليس له مثيل في العالم
مـجـلـســن :مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ومـجـلــس ال ـ ُـع ـ ُـم ــوم ...ال
ّ
ّ
الرومانية ،كال،
الجمهورية
تعتقدوا أننا في عصر
ن ـحــن ف ــي ال ـش ــرق األدنـ ـ ــى ،ق ـبــل أل ـفــي ُع ــام م ــن والدة
ّ
ّ
اإلغريقية»( .فــي الجزء امل َّ
سمى جنوب
الديمقراطية
ّ
ال ـع ــراق حــالــيــا) .ه ــذا الـجـنــوب امل ـح ــروم ،ال ــذي أطلق
الحقًا شرارة انتفاضة  ،1991من عمق البصرة .يبدو
ُ
َّ
شعل الشرارة ّ
مرة أخرى عبر بو عزيزي
أن البصرة ت ِ
ال ـع ــراق (مـنـتـظــر عـلــي غـنــي ال ـح ـل ـفـ ّـي) أط ـلــق ش ــرارة
احتجاجات اإلصالح .2015
أم ــام هــذا الــزخــم الـحـضـ ّ
ـاري كــانــت قصص ال ـثــورات،
ّ
ُّ
والتحوالت ذات استقطابات حــادة.
واالحتجاجات،
ُ
َّ
كانت للشعب العراقي قصة مميزة ،أغلق األصدقاء
عنها آذان ـه ــم ،عــن سـمــاع قصة الــربـ ُيــع الـعــراقـ ِّـي عام
 ،1991ال ــذي سبق «رب ـيــع» ال ـعــرب امل ـ َّ
ـزي ــف بسنوات،
عندما قامت هناك قصة الثورة التيُ ،و ِئدت بهستريا
ِّ
السلطوي ،املدعوم بعرض
عفلق ،وذبــذبــات الهوس
ُ
سينمائي ّ
ّ
مج ٍّ
ٍّ
شاهد
ت
وهي
ـام،
ـ
س
العم
لطائرات
اني
ِ
ُ
ّ
ِّ
وصرخات
ة،
ر
م
سنوات
اليتيم.
العراقي
الربيع
مذابح
َّ
االحتجاجي ُامل َّ
ّ
ميز
تتجدد ،والـلــون
ساحة التحرير
ّ
ّ
السياسية العرجاء،
العملية
يدعو إلصالح ما أفسدته
ُ
راهقو السياسة لسنوات ،عبر دستور كان
وأفشله م ِ
ّ
ّ
أق ــرب إل ــى وثـيـقــة سـلــم أه ـلــي مــمــا هــو خــريـطــة عمل
َّ
ّ
دولة ،على الرغم من أن البعض قرأ
الستراتيجية بناء ّ
تلك االحتجاجات بأنها تجعل الضباب كثيفًا أمام
املصيرية ،فــي ُمـ َ
ّ
ـواجـهــة تنظيم «داع ــش» ،أو
املعركة
َ
َّ
فسر ذلك اآلخرون ،كما حصل في لبنان عبر تظاهرات
َّ
ّ
النفايات ،ولكن يبدو أن علم الجماهير العراقية له
ّ
امليدانية.
زخم آخر في ُمدياته
ُيمكن لنا أن ن ِّ
ّ
سجل َّ
ميزات الجماهير العراقية:
أهم
ُِ
ِّ ُ
ُ
ّ
ِّ
 خ ـ ـ ُـروج ال ـس ـيــاق ال ـع ــراق ــي امل ـت ـم ــرد م ـس ـتـ ِـمــر بحكمَ
ولكن ليس بالضرورة أن يكون ُ ُمعلنًا ،بحكم
التاريخ،
َّ
النكسات ُاملستم ّرة ،ومــوجــات العنف امل ـ َّ
ـدورة ،إال أن
ِ
ُّ
ّ
ُّ
العملية.
االجتماعي في تطبيقاته
التحول
الجديد هو
َّ
ّ
 يقول علماء االجتماع :إن الجيل الواحد ال يتحملّ
التسعيني
نكسة ،ولكن أثبت جيل ُالشباب
أكثر من
ُ
ُ
والتمايز ،والخ ُروج عن الظاهرة
القدرة على الخ ُروج،
الـ ـص ــوت ـ ّـي ــة ،وف ـ ــي امل ـق ــاب ــل ك ـ ــان ج ـي ــل ال ـث ـمــان ـي ـنــات،
والسبعينات هو األقدر على مسك القيادة في توجيه
شعارات االحتجاجات.
 واحـ ــدة م ــن أه ـ ِّـم اإلش ـك ــال ـ ّـيــات ،ف ــي عـلــم الجماهيرّ
ّ
األولويات :مسبحة القاضي التي
العراقية ،هو ضياع
فــرط عقدها ،أم وق ــود الـفــرن ال ــذي يطبخ فيه رغيف
الـحـيــاة .يـبــدو ه ــذه امل ـ ّـرة أن الـعــراقـ َّـي حسم أم ــره في
ٍّ
سياسي ساخن ،انتفض فيه على مارد الفساد.
صيف

ّ
ّ
العراقية ليست ُمتشابهة ،بقدر ما
الفردية
 الحالةُّ
ُ
َّ
التنوع االجتماعيِّ،
تتفق على سمات معينة؛ بحكم
تتميز بأنها دخلت في جمهور ُم َّ
ولكنها َّ
حدد ،تتخذ
س ـمــات خــاصــة بـهــا غـيــر م ــوج ــودة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،أو
أنها موجودة ،ولكنه لم يكن يجرؤ على البوح بها،
أو التعبير عنها بمثل هــذه الصراحة والـقــوة ،وهذا
َّ
ّ
تتميز بها سيكولوجيا الجماهير
طبيعي
منطق
بشكل ّ
عام.
 الجماهير الـعــراقـ ّـيــة ،وإن تـعـ َّـرضــت ملــوجــات زلــزالّ
ٍّ
االجتماعية ،لكنها ترفض
طائفي في صميم بناها
ّ
َّ
الطائفية ،وتفاصيلها،
العلني عن
ُرفضًا باتًا الحديث
خـ ُـصــوصــا عـنــدمــا تــأتــي مــن دول أخ ــرى؛ ل ــذا مزجت
االحتجاجات األخـيــرة بــألــوان ُمـتـعـ ِّـددة ،تعالت فيها
ّ
الطائفية التي تجتاح املنطقة.
ُ
عن أمواج ُ
َ
َ
ِّ
– ت ـح ـ ّـول امل ـج ـتــمــع ال ـع ــراق ــي م ــن ظ ــاه ــرة املـجـتــمــع
االف ـ ـتـ ــراضـ ـ ِّـي فـ ــي «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ال ـ ـ ــذي ت ـت ـك ــاث ــر فـيــه
اإللكتروني ،إلى ظاهرة ّ
ّ
فعلية
التعليقات ،والتحشيد
َّ
يتحمله بشر بدرجة حرارة تصل
توجد في طقس ال
ّ
مئوية.
إلى  60درجة
ِّ
ِّ
ّ
جدلية االحتجاجات بني العلمانيني والليبراليني
ّ
ّ
ِّ
واإلســامــيــن .فــي املقابل مــواقــف املرجعية الدينية
الصريحةّ ،
والداعمة لالحتجاجات ،وإن كانت َبعض
َ
ّ
ّ
االتجاهات السياسية ،حملت شعار الــدولــة املدنية
(لــم يكن بقناعة خالصة ،إنما ّردة فعل على سلوك
َّ
ُ
ـحـقــون ،ألن تلك األحــزاب
ُاألح ــزاب اإلســامـيــةً ،وهــم مـ ِ
تأسلمة فشلت فشال ذريعًا في إدارة الدولة) .ولكن
امل
ِ َّ
ّ
َّ
الليبرالي منه ،وليد
العراقي ،حتى
يبدو أن املشروع
ّ
ّ
الفكري
التصحيح
العراقي ُة غائب تمامًا ،وحالة
البيئة
ُ
َ
َ
واالجـتـمــاعـ ّـي ملــواجـهــة الـقــوالــب الـجــا ُهــزة املـسـتــوردة
ما زالــت بحاجة إلــى تأصيل ،وبــات امل َ
جتمع يعيش
ّ
(األنـثــروبــولــوجـيــا املـقـلــوبــة) .أح ــزاب علمانية تسلك
ّ
علمانيًا،
ُسلوكًا إســامـ ّـيــا ،وإسالمية تسلك سلوكًا
وحيث افتقار مبدأ الوحدة في ترابط األفكار واملعاني،
وفقدان التناسقُ ،أو التساوق في املعلومات .ويكفي
ُأن نـقــرأ (بــرامــج املــؤتـ َـمــرات السابقة للتأسيس ّأيــام
امل ـعـ َـارضــة لتلك األحـ ــزاب ُمـقـ َـارنــة بــالـيــوم) لنكتشف
ّ
ّ
فالليبراليون
السياسية،
بعض مظاهر الشيزوفرينيا
ُ
ُ
نكر
مكن
القول إنهم حققوا شيئًا ،في املقابل ُ ال ي ِ
ال ي ِ
َّ
ّ
َّ
العلمانيون أن صناعة تلك التظاهرات كانت املؤسسة
ّ
َّ
األهم في دعمها ،ومنحها
الدينية في النجف الالعب
ّ
الـشــرعــيــة ،وإن حــاولــوا ق ــدر اإلم ـكــان َ ع ــدم التصريح
بذلك ،واإلبقاء على شعارات الحشد امل َد ّ
ني.
ّ
ُ
ّ
ختلف
 اهتمام الجماهير العراقية ُ ،بشكل ع ــام ،بم ِاالهـ ـتـ ـم ــام ــات .وكـ ـم ــا يـ ـق ــول امل ـس ـت ـش ــرق ال ـف ــرن ـس ـ ّـي
الشهير غوستاف لوبون  Gustave Le Bonفي كتابه
َّ
«سايكولوجيا الجماهير»« :إن ِّالجماهير مجنونة
ُ
بطبيعتهاَّ ،فالجماهير التي تصفق بحماسة شديدة
ُملطربها ُاملـفــضــل ،أو لفريق كــرة الـقــدم ال ــذي تـ ِّ
ـؤيــده،
ُ
تعيش لحظة هلوسة وجنون ،والجماهير املهتاجة
التي تهجم ُعلى شخص لكي تذبحه ،من دون أن تتأكد
من أنه هو املذنب ،هي مجنونة أيضًا ،فإذا ما َّ
أحبت
ِ
ً
حتى املوت كما
تبعته
ما،
رجال
أو
ما،
الجماهير دينًا
ّ
يفعل اليهود مــع ِّ
واملسيحيون ُامل ِّ
تعصبون
هم،
نبي
ُ
ُ
سلمون وراء ش ُيوخهم .والجماهير
وراء رهبانهم ،وامل ِ
ُ
ال ـي ــوم ت ـحــرق م ــا كــانــت ق ــد عـبــدتــه ب ـ ُـاألم ــس ،وتـغـ ِّـيــر
أفكارها كما ُت ِّ
غير قمصانها) .هذه امل َ
فارقات ليست
ّ
العراقية ،التي تجب دراستها
بالبعيدة عن الظاهرة
ُ
ّ
ُ
ّ
ٍّ
علمي دقيق ،بعيدًا من أي ميول تفسيرية.
بشكل
ِّ
ّ
السياسي في حلبات التحشيد اإللكتروني ما
الصراع
زال على أوجهُ ،خ ُصوصًا َّأن الجماهير غير ّ
ميالة كثيرًا
َّ
َّ
ُّ
ّ
العقلية ،ولكنها ُمؤهلة
للتأمل ،وغير ُمؤه ُلة للمحاكمة
ّ
َ
ّ
الحالي
جدًا لالنخراط في املمارسة ،والعمل .والتنظيم
َّ
ّ
يجعل قــوتـهــا ضخمة جـ ــدًا؛ ل ــذا ف ــإن «الـفــوتــوشــوب»
ّ
َّ
وهمية ،تحاول إبعاد
السياسي يصنع أحيانًا معارك
الفكرة الرئيسة عن هدفها الرئيس.
ميز ُ
العراقية أنـمــوذج ُم َّ
ّ
ّ
ومـنـفــرد ،مثل
الجماهيرية
ّ
حالة السياسة العراقية ،تعيش داخل صندوق أسود
َ
ُّ
ُمـغــلــق .تجربة خــاصــة ،لــن تنفع فــي فـ ِّـك شيفرتها كل
ّ
ّ
ن ـظــريــات ال ــدول ــة ألرس ـط ــو ،أو أف ــاط ــون ،أو عـقــديــات
جان جاك روسو ،أو هوبز ،أو جون لوك .غير خاضعة
ّ
نظريات الحكم لهيغل ،وتفسيرات ابن خلدون،
ملنطق
ّ
ّوال مفاصل مونتسيكيو ،وال براغماتيات ميكافيلي.
ّ
ّ
السياسية
النظريات في العلوم
إنها خــارج مقاسات
ُّ
ِّ
ّ
ّ
النظرية ،والتطبيقية .قصة تعجز كل
بكل تجلياتها
روايات ِق ّصة الحضارة أن تحكي تجربتها .مصاديق لم
ّ
سياسية حلت في عالم ذات يوم .تداخالت
تعشها نظم
ِ
ُ
َّ
ور ُمـ ــوز ُ
ّ
ُ
وم ـع ـ َـادالت لــم تـســجــل فــي ذاك ــرة الــريــاضــيــات
ُ
ّ
ّ
السياسية .هندسة اجتماعية مثبتة على براهني ذات
طبيعة مقلوبة ،لــم تخطر على بــال ماكس فيبر ذات
يــوم .علمانيوها لــم يعرفوا مــن (فولتير ،ولينكولن،
وماركس) إال االسم ،وإسالميوها لم يعرفوا من (اإلمام
ّ
الخميني ،وال ـصــدر ،وشـمــس الــديــن ،وفـضــل الـلــه) إال
َّ
ُ َ
ُ
ّ
وقف نزيف
الصور .لكن ثمة أمل بأن مشرط الجراح ي ِ
ُ
الفساد بضماد صـ ِـنــع فــي ال ـعــراق ،ومــا زلنا بانتظار
استئصال الورم من جسد حبيبنا الذي عشقناه.
* ُمدير مركز بالدي للدراسات
ّ
االستراتيجية ـ العراق
واألبحاث

