
4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

ــي صـــراع املــظــلــومــيــات:  ف

االنتماء  رأسها  على  إشكالياتٌ 

وفي  وكاريكاتير.  واالنشقاق. 

لكتّاب  نصوص  كلمة«،  »بألف 

و»الحلم«عن  فايسبوك.  على 

ولوحات  وأخبار  بغداد.  مدينة 

العدد كلها من العراق وعنه.

الــعــراقــي،  العبث  ــوات  ــن س

أيام  استعادة  واســتــطــراداً 

»القارب  املتجددة:  األدرينالين 

كان  النهر  في  لي  الح  ــذي  ال

دوالر  مليار  ــف  وأل جــثــة«... 

فُقدت من املوازنة في السنوات 

الـ12املاضية منذ 2003!

عدد خاص بمناسبة 9 نيسان/

بغداد  سقطت  حين  ابريل، 

العراق.  األميركان  واحتل 

أسئلة املعنى والتيه، أو  سؤال 

»االســتــقــرار«  بين  الحيرة 

املزعومين.  و»الديموقراطية« 

أسئلة قائمة.. ولم تنتهِ.
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يتنامى مؤخرا اعتقاد  بان صعودا ملا يمكن تسميته 

»الــســيــســتــانــيــة« قــد بــــدأ. ومـــع أن عــوامــل مــتــشــابــكــة ما 

تـــزال تــحــول دون  تشكل مــامــح الــظــاهــرة الــجــديــدة، 

واملــؤكــد أن مرجعية  قليلة.  لــم تعد  األدلـــة عليها  أن  إال 

النجف، واستنادا لذاكرتها التاريخية، قررت ــ راغبة او 

مضطرة ــ عدم تضييع فرصة استعادة دورها القيادي 

على املستوى الوطني، في حقبة ما بعد الحداثة ونهاية 

استمرت  التي  واإليديولوجية  الحزبية  الوطنية  مرحلة 

لهذه  ولو تسنى  الثاثينيات وحتى 2003.  منذ  غالبة 

من  عــراقــيــة«  »طبعة  أو  نمطا  فــان  تتكامل،  ان  العملية 

ــدأت، وهــو تحد يشبه ذاك  بـ الفقيه« تــكــون قــد  ــة  »واليـ

الذي واجهته الصفوية مع التشيع العراقي الذي انتج 

و  »التقليد«  و  االجــتــهــاد«  »نــظــام  الــحــديــث  العصر  فــي 

»الحوزة«.. مما تكرس الحقا واعتمدته املراكز الشيعية 

كافة في العالم.

التطابق مع بنية املكان

مقتضيات  مع  التناغم  امتحان  أمام  النجف  ستكون 

التاريخي  التعددي الشامل،  بعد نجاحها  الوطني  التعبير 

التشكل  فترة  إبان  الجزئية  الخاصيات  مع  التناغم  في 

خاصيات  مع  توافقت  الحداثي،عندما  قبل  ما  الوطني 

املحارب  القبلي  للبحر  الفطرية  املساواتية والديموقراطية 

املصالحة  انها ستركز على  واالغلب  الذي نشأت ضمنه. 

الفعلية بين املكونات العراقية، أو تميل لتبني آلية »املؤتمر 

واحتمالية  ضرورة  تتركز  حيث  التأسيسي«،  الوطني  

تحقق النصاب الوطني بتالزم التعددية والوحدة الوطنية، 

أي الفعالية  املشتركة الحرة ملكونات املجتمع االساسية، ما 

يتطابق مع بنية »نظام االجتهاد العراقي« وطبيعته.

العراقية  الوطنية  للطاقة  االستعادة  هذه  ملثل  يُتوقع 

منذ  املختلة  االقليمية  التوازنات  استعادة  باب  تفتح  أن 

البشرية  بالطاقات  املزدحم  الدينامي  الكيان  العراق،  غياب 

نقطة  ما جعله   واملوقع،  املاضي  وألق  غزارة  مع  والثروات، 

حفظ، أو بالعكس، تبديد مثل هذا التوازن تاريخيا، مع كل 

اإلقليم  أوضاع  واضطراب  االختالل  ظل  في  ذلك  يعنيه  ما 

اليوم. 

تلح  االستثنائي،  التطور  هذا  مثل  أبعاد  تتضح  ولكي 

الذي  الصفوي،  أي  الحديث،  التشيع  لتاريخ  العودة  

شاه  عباس  يد  على  وتحوَّل  أذربيجان،  من  إليران  انتقل 

الى حركة »تشييع« بالقوة والسيف، ومن ثم الى سلطة 

يتبعها »فقيه«. وأول فقيه ألحِق بالسلطة هناك هو املحقق 

إلى  النجف  من  انتقل  قد   كان  األصل،  اللبناني  الكركي، 

بينه  لتقوم  الثاني،  الصفوي  شاهها  طلب  ملبيا  إيران، 

حرَم  علنية،  محاجة  القطيفي،  هو  آخر  نجفي  مرجع  وبين 

كان  وإن  بالحاكم  االلتحاق  العراقي  التشيع  ممثل  فيها 

العراق  شيعيا. وبدل الحكم والسلطة الوراثية، قامت في 

ونشأت  دينية،  تجديد  حركة  عشر  الثامن  القرن  بعد 

تستعمل  ال  سلطوية«  غير  مدينة   - »دولة  النجف  في 

ويسودها  العقيدة،  مفعول  على  تقوم  تحتكره،  وال  العنف 

نظام داخلي تعددي في »االجتهاد« و »التقليد« وأساليب 

التدريس في »الحوزة«.

ذلك هو نظام »والية الفقيه« العراقي، أي والية »املجتهد 

األكبر«. هذا النمط من الوالية ال يقيم سلطات وحكومات، 

ويمارس نفوذه وكأنه »نظام الـ  دولة« برأس اكبر ورؤوس 

متعددة، ليست بالحتم اصغر، ويستمد بنيته من طبيعة 

مكانٍ خاصياته البنيوية مساواتية تشاركية ديموقراطية 

وظواهر  سلطات  نماذج  التاريخ  مر  على  انجبت  فطرية، 

لطبيعة  استجابة  »القرمطية«،  آخرها  النوع،  هذا  من 

الوحدات الزراعية املحاربة. مثل هذا الشكل من الظواهر 

ظلت مالمحه مطموسة أو غير مقنَنة لصعوبة تجسيدها 

من  وتقليدي  معروف  نمط  الصفوية   بينما  مفهوميا، 

الحكومات، يسهل إبرازه وإشاعة  تصورات مبالِغة حوله. 

»تشييع«  بـ  الحديث  العصر  في  النجف  قامت  وبينما 

الجنوب  في  عشر  الثامن  القرن  بعد  السنية   القبائل 

العراقي والفرات األوسط، سلماً، بواسطة الدعاة »املوامنة« 

»تشييع«  بـ  الصفوية  قامت  العشائر،  بين  املتغلغلين 

اإليرانيين بالقوة والسيف.

انتهاء »العملية السياسية«

»العملية  أنقاض  على  يأتي  تحول  األفق  في  يلوح  واآلن 

السياسية الطائفية املحاصصاتية« التي أرساها املحتلون 

العملية  هذه  انهيار  لحظة  وفي   ،2003 منذ  األميركيون 

هذا  مثل  أن  برغم  وذلك  االستمرار،  مبررات  وفقدانها 

لسببين  واسع   نطاق  على  يُلحظ  لم  يزال  ال  التحول 

العراق  لتشكل  الفعلية  السردية  غياب  أولهما  رئيسيين: 

تلغي  مجتزأة،  إيديولوجية  تصورات  ملصلحة  الحديث 

التاريخ الحديث السابق عليها، استمرت هي الغالبة خالل 

تُميِّز  خاصيات  مصدره  وثانيهما  قصيرة.  ليست  فترة 

الراهنة واملنتظرة. فاملرجعية  التمخضات  الجهة األهم في 

الكتمان«  »سياسة  املمارسة  في  تعتمد  العراقية  النجفية 

 « خطواتها  يجعل  ما  االقصى،  الحد  الى  النوايا  واخفاء 

استهدافاتها  على  مؤشرة  أو  كاشفة  غير  التكتيكية« 

سيرة  من  استخالصه  يمكن  مبدأ  وهذا  اإلستراتيجية. 

املرجعية على مدى تاريخها منذ تبلورت في العصر الحديث. 

وكمثال، فإن الفتوى التي أصدرها السيد علي السيستاني 

في حزيران/يونيو من العام املنصرم، اثر احتالل »داعش« 

للموصل ومحافظات عدة من شمال بغداد، لم يتسنَّ ألي 

من  املتابعين قراءتها بدالالتها املحتملة ونتائجها. ويشمل 

يأملون  أو  ذلك  يظنون  أو  الحكم  بموقع  هم  من  هذا 

النخبة  من  أو  السياسية«،  »العملية  قادة  من  باستمراره، 

املنسوبة ملا يعرف بالقوى العلمانية، ما منعهم من  مالحظة 

السياقات التي اصدرت في غضونها  فتوى الجهاد،  فلم 

يكشف أحد منهم عن اعتقاده بأن الفتوى يمكن أن تكون  

مؤشرا على انقالب في املسارات واألوضاع. 

بالجهاد، هي  السيستاني  املرجع  التي اصدرها  الفتوى   

بالتمام  قرن  منذ  النجفية  املرجعية  عن  الصادرة  االولى 

النجفية  املرجعية  تكن  لم  املاضي،  القرن  وخالل  والكمال. 

أصال تحتل موقعا متصدرا في  الحياة الوطنية، فقد أخلت 

مكانها للقوى اإليديولوجية الحزبية و »للدولة الحديثة« 

بسرعة الفتة منذ أواسط العشرينيات. وبعد آخر تظاهرة 

تاركة  بقوة  نفوذها  تراجع   ،1920 عام  قادتها  وطنية 

والقومية  اليسارية  األحزاب  مألته  ما  سرعان  قياديا  فراغا 

»الحديثة«  اآلليات  ان  ظاهريا  بدا  حين  في  والليبرالية، 

هي  غدت  الحياة  جوانب  ومختلف  الدولة  وعمل  قيام  في 

عُرف  وما  األوروبي،  العصر  أجواء  وبحكم  كليا،  املتغلبة 

املفهوم  ترسخ  إذ  املنطقة،  في  الحديثة  النهضة  بحقبة 

والخطاب الحداثيان، وكأنهما تعويض إيديولوجي دافِعه 

العجز عن بلورة مفهوم وطني عام، على الرغم من مساس 

وإلحاح الحاجة إليه.

عملية  توقف  اثر  الحالي  العراقي  املجتمع  تشكل  بدأ   

واحتاللها  بغداد  سقوط  بعد  الحضارية  البنية  انهيار 

 31 من  السكان  عدد  فتراجع   ،1258 عام  هوالكو  يد  على 

مليون نسمة حسب تقديرات متواترة، الى ما دون املليون، 

واألوبئة  الــزرّاع،  بين  املستمر  الداخلي  االحتراب  بفعل 

والطواعين.. إلى أن بدأت مفاعيل االنهيار تتراجع بحدود 

القرن السابع عشر، ملصلحة عودة النمو السكاني، وظهور 

املنتفك«،  قبائل  »اتحاد  وأولها  الكبيرة،  القبلية  التجمعات 

متَّبعة قوانين التشكل الوطني العراقي التاريخية نفسها، 

في  األعلى شمااًل، كما تكرر  إلى  األسفل جنوبا  صعودا من 

الدورة الحضارية األولى، من سومر الى بابل، والثانية من 

البصرة والكوفة إلى بغداد، أي انطالقاً من موضع الدينامية 

املالمح  تشكل  وركيزة  التاريخية،  الحضارية  والفعالية 

والسمات الكيانية والوطنية. في هذا املكان قامت في العصر 

الحديث الحركة التجديدية الدينية، فتمكنت النجف من 

التشيع  اندثار  بعد  الجنوب  في  السنية  القبائل  تشييع 

وانتفاضاته  العشائري   البحر  مع  متدامجة  القديم، 

املسلحة التي لم تكد تتوقف ضد الحكم العثماني، ومانحة 

اياه  قوة اضافية، ومقوما عقيديا مناهضا للتسلط وللدولة.

مع  الشيعي  الفكر  تفاعل  اإليديولوجية،  الحقبة  خالل 

مع  متميزة  فكرية  مواجهات  وظهرت  املتغلبة،  املناخات 

»العصر« وموضوعاته، كان ابرزها مجهود املفكر اإلسالمي 

»محمد باقر الصدر«. كما اسهم »صادق صادق الصدر« 

في محاولة تجديد أسس »املرجعية«، ومارس عمليا مفهوم 

»مرجعية امليدان«، أو »املرجع مبسوط اليد«.  كما أسست 

الدعوة  حزب  مثل  العصرية،  البنية  وفق  أحزاب  وقتها 

االحتالل  بعد   للصدارة  برزت  اخرى  وتيارات  االسالمية، 

»املرجعية  ــ  بتعارض مع  ــ  وأحيانا  إلى جانب  األميركي، 

التقليدية«. وظل من املالحظ  وقتها ان االخيرة لم تنخرط 

مباشرة،  بصورة   2003 عام  بعد  أقيم  الذي  الحكم   في 

في  الشيعية  واالحزاب  التيارات  جميع  انغمست  بينما  

التركيبة التي أقامها االحتالل، بما في ذلك تلك التي رفعت 

كانت  وقت   وفي  الصدري،  التيار  مثل  بوجهه  السالح 

فسادها  يوم  كل  تثبت  الطائفية«،  السياسية  »العملية 

املشاركة  يضمن  نظام  إقامة  عن  وعجزها  أهليتها  وعدم 

وعزوفها عن  العام،  للمال  ونهبها  استباحتها  عدا  العامة، 

تنمية  أو  للمواطن،  الخدمات  لتأمين  بصلة  يمت  ما  كل 

البالد، أو توفير األمن، فقد وصلت اخيرا لحد االنهيار امام 

»داعش« بدون مقاومة، ما اوحى باحتمال ضياع السلطة 

مِن يد مَن اصبحوا يتمتعون باألرجحية السياسية للمرة 

االولى.

النجف يمسك بالوضع

بالتزامن مع تردي »العملية السياسية«، كانت املرجعية 

النجفية تبتعد عنها، ووصل األمر لحد رفض السيستاني 

املالكي  عودة  رفضه  يعلن   ان  قبل  بالسياسيين،  اللقاء 

اللحظة  ان  اال  للوزراء.  كرئيس  ثالثة  بدورة  لالضطالع 

الفاصلة في موقف املرجعية السيستانية جاءت مع احتالل 

التي  داعش للموصل في حزيران/يونيو املاضي. فالفتوى 

وتهميش  بالوضع  باإلمساك  قرارا  كانت  عنها   صدرت 

»العملية السياسية«. ومع تعاظم دور »الحشد الشعبي« 

)أكثر من مليون متطوع( وتفكك الجيش الحكومي وسوء 

في  الضالعة  والتيارات  واالحزاب  للحكم  يعد  لم  أدائه،  

إدارة  في  االستمرار  في  أمل  من  السياسية«  »العملية 

األوضاع من جديد.

الشخصيات  ببعض  والحاسم،  الكبير  التطور  هذا  دفع 

عليها  رد  مستفزة،  عصبية  تصريحات  إلصدار  إيران  في 

السيستاني عبر ممثله احمد الصافي، مؤكدا على السيادة 

الوطنية العراقية، مع قبول املساعدة من الجميع ألجل دحر 

اإلرهاب. وكان قبلها قد جرى الترويج، عبر بعض القنوات 

رئيسا  املالكي  نوري  ملبايعة  وامليليشيات،  التلفزيونية 

املرجعية،  يد  من  االخير  النتزاع  وذلك  الشعبي،  للحشد 

األمر الذي أثار حفيظة الحشد على املالكي، وزاد في تشويه 

صورته. 

ويعبر األميركيون اليوم عن قلقهم من هذه التطورات 

األخيرة، كما اتضح خال معركة تكريت حيث امتنعوا 

ناهيك عن تصريحات  املشاركة فيها بطيرانهم،  عن 

ــان االمــيــركــي املستنكِرة واملــرتــبِــكــة  أمــام  رئــيــس االركــ

احــتــمــال اســتــرجــاع تــكــريــت مـــن يـــد »داعــــــش«، وبـــدء 

االنــتــقــال ملــرحــلــة تــحــريــر املـــوصـــل.. مـــا يــعــنــي تكريسا 

تاريخ  مــن  بــدايــة صفحة جــديــدة  أي  املرجعية،  لسلطة 

العراق.

عبد األمير الركابي

كاتب من العراق

سيروان باران - العراق

9 نيسان.. أين قوس قزح؟

مالمح من استعادة الدينامية الوطنية العراقية

علي طالب - العراق

مركز  بادر  ثالثة،  أو  بشهرين  حسين  صدام  نظام  سقوط  بعد 

عراقي صغير يتاجر باألقراص الليزرية الى إنتاج مسلسل كوميدي 

آنذاك  خال  العراق  وألن  حينها.  في  العامة  املظاهر  بسخرية  تناول 

ليزرية  أقراص  على  املسلسل  طـُـبع  فقد  تلفزيونية،  قناة  أية  من 

من  اثنين  بين  حوار  يدور  الحلقات  إحدى  في  األسواق.  في  وبيع 

أبطاله، يتحدث فيه أحدهما عن االزدهار األسطوري الذي سيحققه 

يقوله لصاحبه  ما  بمبالغة مفرطة، ومن جملة  العراق  في  األميركان 

املواطنين.. لكل مواطن سيارة«، فيسأله  »راح يوزعون سيارات ع 

فيجيبه  الحالة؟«،  بهاي  تكفي  راح  شلون  الشوارع  »بس  صاحبه 

»مو مشكلة.. يوزعون شوارع ويه السيارات!«.

على  »داعش«  سيطرة  من  أكبر  حقاً.  كبيرة  اآلمال  كانت 

تجاوزت  التي  النازحين  أعــداد  من  وأكبر  العراق،  ثلث 

املليوني نازح، وأكبر من حرب السنتين األهلية، وأكبر 

الناس  تحرق  التي  املفخخة  السيارات  نيران  من 

التي  والدمار  القتل  صور  من  وأكبر  والحجارة، 

يقدمها غوغل ملن يسأله عن بالد الرافدين، 

وأكبر من الفساد املالي واإلداري، وأكبر من 

تشوهات املدن وأمراض املجتمع.

صدام  يرون  العراقيين  غالبية  كانت 

الرسوم  أفالم  في  كالوحش  حسين 

التخلص  بمجرد  والــذي  املتحركة، 

مكان ويخرج  في كل  الزهور  تنبت  منه 

الجميع.  السماء ويضحك  في  قزح  قوس 

وبالطبع هم محقون بعد أعوام من القمع 

واالضطهاد والتجويع والتخويف عاشوها 

فردوس  االنتشال  الدكتاتور.  حكم  ظل  في 

شك  وال  مقبولة،  مقبلة  حياة  كل  الغريق. 

ستكون أكثر من مقبولة بوجود وعود دالل يعقب 

األمور  اليه  ستؤول  ما  لدراسة  وقت  ال  االنتشال. 

عن  الحين  ذلك  في  تلمع  فكرة  وال  االختناق،  لحظة  في 

مضمون السنوات املقبلة. لكن الغريق حين ينتشل وينقل الى 

مكان يشبه الجحيم ليعيش فيه، سيواجه إحباطاً يستأنف خنقه، 

فتبدأ رحلة البحث عن االنتشال مرة أخرى. إال أن التفاصيل تغيرت 

بغية  الوحش  قتل  معادلة  تعقيداً.  أكثر  أصبحت  واألمور  املرة  هذه 

الخراب  ترميم  وانتظار  للتطبيق،  قابلة  تعد  لم  قزح  قوس  خروج 

الراهن قد يستغرق حياة قابلة للضياع عاجاًل، والهروب ليس سوى 

جري نحو مصير غامض.

املبتهج  الشعب  اضطر   ،2003 نيسان  من  التاسع  يوم  في 

يحاول  كان  الذي  القلق  شبح  مصارعة  إلى  ديكتاتوره  بسقوط 

كل  على  الفوضى  وهيمنة  املفاجئ  الدولة  انهيار  البهجة.  سلب 

شيء صدم الناس وعكر صفو أحالمهم الكبيرة، لم يتوقعوا أعمال 

سلب ونهب وانتشار عصابات مسلحة في الشوارع وخلو البالد 

بما  آبهة  التي بدت غير  الحلفاء  أمنية سوى جيوش  قوة  أية  من 

ومدى  الجديدة  املرحلة  شكل  عن  تصوراً  يملكوا  ولم  يجري، 

إمكانية السيطرة على االنفالت في القريب العاجل. منذ ذلك اليوم 

تصدرت أُمنية عودة األمان قائمة األمنيات، وما زالت متصدرة بعد 

مرور 12 عاماً.

في يوم التاسع من نيسان 2003، بدا أن العنان أطلق لتراكمات 

الديكتاتورية العسكرية القبلية. الولع بالسالح أنتج تجمعات معلنة 

املقرات العسكرية واألمنية  للمتاجرة باألسلحة املستولى عليها في 

والحزبية.. أزمة السكن دفعت آالف الناس إلى االنتشار في الساحات 

منازل  بناء  ثم  ومن  اتفق  كيفما  لتقاسمها  املأهولة  غير  واألراضي 

متواضعة فوقها شكلت الحقاً ظاهرة العشوائيات.. قيم »الفحولة« 

جعلت كثيراً من الشبان يحملون آالت حادة في جيوبهم الستعمالها 

العوز  األسباب..  ضاقت  وإن  خلقها  على  يحرصون  مشاجرات  في 

كتبها  روايات  من  نسخ  سرقة  على  حتى  البعض  حفَّزا  والحرمان 

كان  بغداد  أرصفة  من  رصيف  فعلى  األخيرة،  سنواته  في  صدام 

رجل متوسط العمر يضع أمامه مجموعة من تلك الروايات ويصيح 

»قصة بألف، قصة بألف«، أي أن سعر النسخة 1000 دينار عراقي 

)أقل من دوالر واحد حالياً(.

ال يختلف اثنان على أن من سرقوا ومن لم يضبطوا أنفسهم إزاء 

في  موجودون  لكنهم  العراقيين،  بأعداد  مقارنة  قليلون  التغيير 

لدى  سيئ  انطباع  ترك  في  سلوكهم  ساهم  وقد  مكان.  كل 

الحفاظ  أجل  ومن  الجديد«.  »العراق  شكل  عن  الكثيرين 

على أدنى درجة من التفاؤل، اتفق الرأي الجمعي على أن 

زالت  وبالفعل  حين.  بعد  وستزول  مؤقتة  املظاهر  هذه 

تلك املظاهر، ولكن بعضها انزاح  نحو التفاقم وليس 

التالشي، فتجمعات املتاجرة باألسلحة حولت املجتمع 

العشوائيات  وبذرة  كبير،  مشجب  إلى  العراقي 

وربما  اقتالعها،  يصعب  ضخمة  شجرة  صارت 

في  انخرط  الحادة  اآلالت  شبان  من  العديد 

الحقاً  تشكلت  التي  املسلحة  التنظيمات  صفوف 

يبيع  كان  الذي  والرجل  مشاربها،  اختالف  على 

اآلن،  مقاواًل  أصبح  لعله  الرصيف  على  الروايات 

تسلمه الدولة أموااًل طائلة من دون أن ينجز شيئاً 

مع ملء األفواه التي يجب أن تعترض بالنقود.. كل 

االحتماالت واردة في »العراق الجديد«.

التي  اإليجابيات  بعض  إنكار  املنصف  غير  من 

الفرد  دخــل  كتحسن  التغيير،  عقب  تحققت 

وامللبس  املأكل  حدود  عند  ولو  معيشته  ومستوى 

)مقارنة بسنوات العقوبات والحصار(، وانفتاح العراق 

على العالم الخارجي، لكن ذلك يشكل مستوى منخفضاً 

مع  العراقيون  رفعه  الــذي  الطموحات  سقف  من  جــداً 

إدراكهم قرب نهاية الديكتاتور. كانت أبصارهم تتطلع إلى 

بعض مدن الخليج املزدهرة، أرادوا ملدنهم أن تكون مثلها أو تتفوق 

عليها باعتبارهم أبناء بلد ال يقل ثراء عن البلدان التي تضم املدن 

املنشودة. إال أن العراقي حين يسير اليوم في شوارع مدنه ويشاهد 

حجم الخراب والتشوهات، وحين يجلس في منزله ويعاني من قلة 

الخدمات، وحين يتابع أخبار عراقه التي تضج باملوت والدماء، ربما 

يسخر من تماديه في أحالمه، ويخفض سقف طموحاته إلى مستوى 

محاولة الحفاظ على ما تبقى من الحياة.

أمجد صالح

كاتب صحافي من العراق

نهلة الشهال

مخيم اليرموك املحاذي لدمشق لم يعد يخص الاجئين الفلسطينيين 

الذين كانوا يعيشون فيه. هــؤالء، وكــان يقدر عددهم بأكثر من مئتي 

ألف، هجروه على مراحل منذ 2011، ولم يتبق فيه إال عشر هذا العدد 

أو اقـــل، ممن هــم بــا مـــأوى محتمل فــي مــكــان آخـــر، ســـواء فــي ســوريــا أو 

يُقدَّر بأكثر من ألف شخص نتيجة االشتباكات  خارجها. قضى فيه ما 

والقصف والقنص أو التصفية أو الجوع، كما قضى املئات من سكانه خال 

السنوات األربع املاضية وهم يسعون إلى أوروبــا عبر الطرق البحرية أو 

لليرموك  خسارتهم  الفلسطينيون  الاجئون  ويسمي  للتهريب.  البرية 

بالنكبة الثانية.

ولكن املخيم، الذي لم يعد مأوى لاجئين الفلسطينيين، مهم من الناحية 

اإلستراتيجية في الصراع الدائر في سوريا، ملاصقته لدمشق أوال، وبسبب 

ما يدور في الطرف الجنوبي من الباد، املمتد حتى درعا والحدود األردنية. 

الصراع بات خاضعاً بشكل شبه كامل ملعادالت إقليمية ودولية، وهو على 

أية حال مستعصٍ على استشراف الحلول بما فيها تلك املؤقتة، ومرشح 

لاستمرار في استنزاف الباد والعباد. 

الــدخــول في سجال حــول املسؤوليات في ما آل  بــات من غير املجدي 

إليه وضع املخيم.. وعما إذا كانت مجموعة »أكناف بيت املقدس« مثا، 

الــتــصــرف فـــ »تسببت« بالكارثة،  ــاءت  املــقــربــة مــن بعض حــمــاس، قــد أسـ

السورية تحترم  السلطة  إذا كانت  وعما  الفصائل،  بين  الصفقات  وعن 

الفلسطينيين، وعما  الاجئين  إقامة  أماكن  تَنْظم  التي  الدولية  املعاهدات 

إذا كانت اليوم تقصف أم هي تتفرج، أو ستقصف في الغد القريب.. هذا 

ربما يكتبه في املستقبل املؤرِّخون، بروايات متعددة ومتناقضة، يختار كل 

واحد ما يريد تبنيه منها.. ال يهم. 

من املعيب، بالنظر إلى املأساة اإلنسانية املكثفة التي وقعت على رؤوس 

أبناء املخيم، أن يطغى مثل هذا السجال.. ثمة لحظات يجدر فيها غض 

عـــادة عامة  مــا يلصقه بها  تــغــدو مستحِقة  الــتــي  »الــســيــاســة«  النظر عــن 

الناس من نعت، أي »الوسخة«. كان ينبغي بالتأكيد تحييد املخيم، ولكن 

ذلك بدا مستحيًا في حسابات الواقع. واآلن، فا بد من الدعوة فحسب 

لاهتمام باجئيه املشردين، بنكبتهم الثانية، من دون حزازات،  ومن دون 

تطلّب إخضاعٍ لهذه أو تلك من الجهات أو الروايات. هذا أضعف اإليمان.

نعي اليرموك كمخيم لالجئين



83 في املئة من األسر العراقية تقيم في مساكن مرافقها الصحية بدائية وعبارة عن حفرة، أو 

أن املرافق املستخدمة مشتركة مع أسر أخرى، وثلث األسر لديها أطفال مصابون بالتقزّم أو 

الهزال، و15 في املئة منهم لديهم أطفال بعمر أقل من 12 سنة غير ملتحقين باملدرسة، وفق 

آخر تقرير صادر عن وزارة التخطيط العراقية.
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يوم سقوط بغداد

بعد 2003، اندلعت إلى ساحة التناول السياسي شبكة من املفردات 

التي ستفسر حالة الوجدان العامة للدهماء، والتي ستكون في ما بعد 

مُتاحة لالستعمال داخل الفضاء العام.

القاموس العاصف 

«الهوية»،  «الطوائف»،  «املكونات»،  «التوافق»،  االنتقالية»،  «العدالة 

«اجتثاث  «التغيير»،  «االحتالل»،  التمرد»،  «جيوب  االنتخابي»،  «الوعي 

«فرض  «الصحوات»،  «الفيدراليـة»،  «املحاصصة»،  «االنقسام»،  البعث»، 

الخالقة»،  «الفوضى  املُتخلّقة»،  «الديموقراطية  قسرا»،  الديموقراطية 

مفردات  من  ذلك  وغير  «اإلقليم..  و  «املركز»  «القاعدة»،  «امليليشيات»، 

التغيير (أو التغرير!). كان هذا النوع من القاموس العاصف مرآة انعكست 

عليها صورة العراق الخارج من الحكم التسلّطي وفقا ألدبيات األمم املتحدة، 

حيث كانت الصورة املعكوسة مفتتة إلى شظايا كثيرة وما زالت تتناسل.

ومن خالل مراجعة نتائج تلك املفردات، نجد أن االستقرار غير مُتحقِق، وما 

زال إحالل األمن مطلبا يتربع على هرم األولويات سياسيا، واجتماعيا. وما 

الحال هي  البالد» تجري، وفي واقع  الجارية في  «العملية السياسية  زالت 

تجري على منحدر حاد يحيط بها الخطر من كل صوب ويجعل الساحة 

العراقية واقفة ومتوترة على «منصة طوارئ».

اتخذ  وقد  تعمل وحدها بحجم عاصفة،  التي  املفردة  ننسى  ال  وبالطبع   

القول ان الجهد  العين منها، وهي «اإلرهاب». ومن الضروري  العراق مكان 

ربع  من  أكثر  دام  حكم  كنظام  البعث  بتفكيك  تكفّل  األميركي  العسكري 

قرن. ولم يكن التفكيك في عمقه إالّ تفكيكا لرموز نظام. وبقي األمر األكبر 

شُغال لم تتقدّم الثّقافةُ العراقيةُ بعدُ لتسميته بشكل واضح.

املثلثات القاسية

نتذكر بعد 2003 كيف أنشأت املوجة اإلرهابية «مثلث موت» منذ 2004 

الشرس  املجرم  قُتل  حيث   ،2006 حزيران/يونيو  من  السابع  صباح  إلى 

الحكومة  أعلنت  حينها  بعقوبة.  في  أميركية  بغارة  الزرقاوي  مصعب  أبو 

العراقية نهاية أضالع هذا املثلث وودع العراقيون فصال رهيبا من هندسته 

لتنظيم  قوية  بأنه وجه ضربة  عبر عن حماسته  الرئيس بوش  القاسية. 

القاعدة. وكالعادة بنى جزءٌ من اإلعالم العربي سرادق عزاء وبكى بحرقة على 

مُجاهده! وقتها اعتبر دونالد رامسفيلد اندحار مؤسس تنظيم «التوحيد 

والجهاد» والحقا تنظيم «قاعدة الجهاد في بالد الرافدين» بأنه انتصارٌ مهم 

في الحرب على اإلرهاب.

وحين صعد مجاهد العرب واإلسالم إلى بارئه كما يقول فهلويّو العبادات، 

كانَ يسحل برقبته جثث العراقيين األبرياء. وعلى سبيل املثال ال الحصر: 

تفجيرات القحطانية التي أدت إلى مقتل 796 شهيدا وجرح 1562 من أبناء 

ذلك  على  زد  نينوى.  ملحافظة  التابع  سنجار  قضاء  في  اليزيدية  الطائفة 

اللطيفية أسفل بغداد.  التنظيم في منطقة  أيام نشاط  األبرياء  ذبح مئات 

يتمتع بضيافة سخية  الزرقاوي كان  أنّ  الخط،  على طول  يُفهم  وما ظلّ 

موت  مثلثات  للعراقيين  يرسمون  الذباحين  الشباب  مع  ومضى  وغامضة! 

الرسم  اللطيفية،  في  املوت  مثلث  بعد  التالي  وكان  برشاقة،  وهناك  هنا 

الهندسي الجديد في منطقة النخيب وهي صحراء مفتوحة تربط كثبانها 

محافظة كربالء باألنبار. كانت قارعة الطريق في تلك األعوام مُتحفا للجثث 

املذبوحة واملحروقة واملمثل بها، مع قصص اختفاء مركبات خاصة وأجرة، 

وصهاريج وناقالت خضار وطماطم مألى بالدماء والصراخ.

السنوات  بزخم  مُحمّلة  دفاع  منظومة  عبر  العراقيون  يخوض  واليوم 

الدامية معركة تكسير عظام املثلثات واملربعات والدوائر التي تحاول الدولة 

وأناشيد  البنادق  بفوهات  البغدادي رسمها  بزعيمها  داعش  اإلسالمية – 

موجة  ثالث  يبدو  كما  داعش  املجنحة.  الثيران  ومُحطّمي  اللذات  هادمي 

«قاعدة  بعد  العراقيين،  غرام  في  الواقعة  اإلرهاب  موجات  سلم  في  عاتية 

في  املجاهدين  شورى  «مجلس  بعد  ما  وفي  الرافدين»  بالد  في  الجهاد 

العراق». ومنذ غزوة العاشر من حزيران/يونيو إلى هذه األيام بدأت تتبيّن 

مواطن االنتصارات الصلبة والرّخوة على اإلرهابيين.

لنتذكر معا: الغارة األميركية األولى فجر السابع من حزيران/يونيو 2006 

أنهت   2011 آذار/مارس  من  الثاني  فجر  وفي  ديالى،  في  الزرقاوي  أنهت 

عملية اقتحام أميركية ثانية لقبت «جيرونيمو» سيده بن الدن في إسالم 

آباد وألقته في البحر.. ولم يبق سوى غارة أميركية ثالثة تختار أي فجر 

تريد لتُنهي البغدادي في املوصل أو الرقة ليركن العالم أخيرا على الجانب 

وُيدخّن سيكَارة الصُّعداء!

الدستور

اليوم ندخل في بداية العقد الثاني على االجتياح األميركي في 2003. ومن 

خالل التنقيب في إرث السنوات العشر املاضية ونيّف نجد أنه تم التصويت 

االجتماعية  الهيئة  خراب  مللمة  في  يساعد  أن  به  يفترض  «دستور»  على 

تشتهي  ال  بما  دائما  تأتي  الرياح  لكنّ  الحل.  باتجاه  بمشكالتها  والدفع 

السفن، حيث كان الدستور نفسه مصدرا لألزمات نتيجة تعارض التأويالت 

وما  العراقية.  الساحة  على  نفوذها  تستعرض  التي  السياسية  القوى  بين 

إلى  االحتكام  إنّ  تقول  وهي  السياسية  الطبقة  ونشاهد  ونقرأ  نسمع  زلنا 

يُعمّق األزمات ويشرِّع األبواب ملزيد من حاالت االنقسام، ال سيما  الدستور 

(الناشئ) حول توزيع  الديموقراطي  البرنامج  ما يتعلق بتنفيذ مفردات  في 

الثروات، واملساواة، ووضع املرأة، وتوفير عدالة اجتماعية.. وكل ما يتصل 

بإعادة ترميم قائمة الحاجات األساسية للعراقيين.

حزام القوى الناعمة

في كتاب «soft power»  (القوة الناعمة) يوضح جوزيف ناي أنها تعني 

أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خالل ما تجسده من أفكار ومبادئ 

التحتية  والبنية  اإلنسان  حقوق  مجاالت  في  الدعم  خالل  ومن  وأخالق، 

والثقافة والفن. والسؤال هو: هل توجد قوة ناعمة في عراق ما بعد 2003 

باملعنى الذي يقرره ناي؟ ولو كانت موجودة، فأين محطات ضغطها الفعالة 

التي أنجزت تغييرا في مجرى ما تنتقده تجاه طريقة الحكم، وعمل الطبقة 

روحية  «قوة  بأنها  تُعرّف  الناعمة  القوى  دامت  وما  املتنفذة؟  السياسية 

ومعنوية» يمكننا أن نسأل تباعا: ما هو الشكل الروحي الذي يستقيم عليه 

حزام الوجدان العراقي العريض، نخبويا وشعبيا؟

في زمن صدام حسين فقد العراقيون إلى جانب الحق الجسدي في البقاء 

أعز  االقتصادي  والحصار  والحروب  اإلبادة  عبر سياسات  الحياة  قيد  على 

وأغلى ما يملكون. لقد فقدوا كرامَتهم. لذلك ال يمكن أن تكون لحظة 2003 

أنها  بحيث  الديكتاتوري  التراكم  من  املحمية  الصفر  لحظة  يُقال  كما 

تصبح فجأة قادرة على التعرف على وجدان صحي يمكن له أن يديم وضع 

القابضون  السياسيون  التي يمارسها  النقدية لألخطاء الجسيمة  املقاومة 

على مصدر القرار واملتحكمون به.

النقاش املركزي

شاع الجدل بعد 2003 حول التعارض الحاد بين «االحتالل» و «التغيير». 

أعقب  السطح.  إلى  بذاكرته  الجدل  هذا  يتصاعد  سنوية  ذكرى  كل  وفي 

ذلك الصخب العالي الذي يدول حول مفهومي «الهوية»، و «األقليات، وحاليا 

«املثقف الطائفي»، و «الحريات». إلى جانب ذلك يشيع تبرّم واسع الطيف 

الذي  والفساد  البيروقراطية،  والديكتاتورية  واإلداري  املالي  الفساد  بسبب 

يخترق جوهر التشريعات. كل شيء ينقسم، وينقسم على نفسه في املتن 

العنف والتهام الحدث للحدث  العاتية من  املوجة  العراقي نتيجة  االجتماعي 

اآلخر على الساحة. إن األمر ليس أشبه بعاصفة، بل هو عاصفة ضارية تكدس 

الخسائر تلو الخسائر في األموال واألنفس واملفاهيم وضياع البوصلة باتجاه 

الرغبة في صناعة برنامج داعم يفرض االستقرار واألمن في البالد.

اإلعالم

في مجال اإلعالم، ال يمكن الفخر بتاتا بأنّ العراق بعد 2003  أنتج تجربة 

الصحافيين  من  الكثير  فقدان  على  تأسفنا  لو  مُستقل». وحتى  «إعالم حر 

على  أكثر  سنتأسف  أننا  إال  الخطف،  وحوادث  واالغتياالت  التفجيرات  في 

نوع الجهات التي تدير دفة الرأي العام، والتي كان يعمل فيها الصحافيون 

أزمات،  الدستور، مولد  العراقي، شأنه شأن  فاإلعالم  الذين قضوا نحبهم. 

إعالمي  منبر  لكل  والطائفية.  والجهوية  املناطقية  املرجعيات  في  ويستثمر 

وتره الحساس الذي يراه ويروح يضرب عليه صباح مساء. وبما أن العراق 

هو ساحة لتصفية الحسابات، نجد اإلعالم العراقي في غالب األحيان جوابا 

«الناشئة»  وديموقراطيته  العراق  تجربة  لتفصيل  والدولي  اإلقليمي  لذاك 

صدام».  «إعدام  حدث  مثال  لنأخذ  متعارضة.  نظر  وزوايا  مقاسات  على 

فطريقة إعدامه سببت انقساما بين من اعتبرها تتسق مع «جوهر العدالة»، 

االرتباك، والوضع املحرج  إنّ هذا  الثّأر».  لـ «طبيعة  ومن اعتبره استجابة 

الذي مرت به العدالة يعد استجابة ملفهوم «العدالة االنتقالية» أصال الذي 

اإلعالم  العراق.  في  حساسيته  مع  التعامل  السياسية  الطبقة  تحسن  لم 

العراقي، ونحن في بداية العقد الثاني من ذكرى االجتياح األميركي، هو أحد 

املُسهمين في زراعة الحيرة وتشتت الجمهور والتدليس في نقل املعلومات، 

وبالتالي بناء نوع من عدالة مثيرة للدموع!

الفتات

مع  يتطابق  البالد  من  كثيرة  مناطق  في  برزت  التي  التظاهرات  موضوع 

صورة العراق املتشظّي، والباحث عن معنى ما ينْظم عملية الشهيق والزفير 

املتمثل  القائم  أنّ اإلشكال  العاصف. في هذا الصدد نرى  لتقويمه  الكبرى 

مُتّبعة،  طائفية  وسياسات  تظاهرات  أزمة  من  ينتج  «داعش»  بمحاربة 

وحيص بيص االعتصامات. داعش اليوم هو جماع هذه وتلك وغير ذينك 

املحافظات  في  االعتصامات  تولّد من خالل موجة  فقد  أسباب خارجيّة.  من 

الغربية، ونجد في الوقت نفسه أنّ التظاهرات في حياته الداخلية تنبعُ من 

الجهادية.  البنادق  فرقعة  الحقا  إليها  وسيُضاف  خصوم».  «إذالل  عملية 

بالزّيت  مدعوما  الهائج  زمننا  أتون  في  التظاهرات  من  النوع  هذا  ويتقدم 

في  الصّراع  ملحاور  العظام  كسر  لعبة  عليه  تضخه  وما  اإلقليمي،  والنار 

املنطقة.

في  يجري  ربّما  ما  تحوّلٍ  بشأن  التساؤل  يحضر  قد  القريب  األفق  في 

تقرأ  احتجاج،  ثقافة  بتوليد  يتعلق  ما  في  خصوصا  العام،  العراقي  الدّماغ 

التراكم بصيغة مثيرة للدموع، ألن التظاهرات املتعاقبة سارت على منوال 

«في الحركة بركة»، وامتألنا بالحزن لكونها بقيت عبارة عن حبل من الرمال 

يتالشى عند البرم بسبب عدم وجود إطار أو نموذج عملي لطريقة الرفض 

ورفع املطالب. يُضاف إلى ذلك وجود جمهور متبرم يعيش يومياته القاسية 

بال خطابٍ حاملٍ لبرمه.. كما إن املجتمع املنكسِر إلى مكونات يتجلّى على 

شكل وهم ويتمدد أمامنا على نحو سائل، وال يتصلب إال أمام ما يقدم له 

الوتر  على  متحوّش  عزف  من  يسمعه  وما  األوداج  متوتر  ثأري  خطاب  من 

الطائفي. واليوم نجد أنّ القوى املتنفذة ماضية في صنع ثروتها الخاصة، 

تـفصّل  أنها  ذلك  على  زد  معا،  الخلود  وعشبة  السياسي  القرار  تملك 

لنفسها قوانين، في حين ليس لألفراد قانون، وتعاني هيئتهم االجتماعية من 

الضرر الجسيم. هل يقول العراقيون بنحوٍ أوبرالي اليوم: نحن يائسون 

من ديموقراطيتنا؟ أو ال يحبون قول شيء كونهم خارجين من جمهورية 

إن  الزّاهر!  والخراب  والنزوح  والتهجير  الذبح  ديموقراطية  إلى  خوف 

محطّات التظاهر التي نعبرها وتعبرنا بين آونة وآونة ونُغيّر جلدَها كاألفاعي، 

ضياعُ  لبَّه  يخلبُ  الذي  االجتماعي  الحسّ  ذلك  الدوام  على  فيها  يتضاءل 

الحقوق، وهدرُ الدم، واالستخفافُ بالكرامة. 

أين البوصلة؟

ال توجد على الساحة العراقية أحزاب باملعنى السياسي لهذه املفردة. بل 

املعنى  ساحة  اقتسام  على  بنيت  سياسية  وتحالفات  متنفذة،  قوى  هناك 

بين أسر وقبائل سياسية كبيرة في كل مرة تقوم بإرجاء التصويت على 

«قانون األحزاب» إلى دورة برملانية تلو أخرى. يضاف إلى ذلك تحكم بالقرار 

وما  إيراني،  أمريكي –  مسارَين  عبر  الخارجي  التدخل  قِبل  من  السياسي 

يتفرع عنهما من أصداء. في ظل ذلك يتم في كل مرة إلقاء مهمة التغيير 

بين  واسعة  فجوة  هناك  األمر  واقع  وفي  العراقي».  «الناخب  عاتق  على 

صندوق االقتراع وناخبه.

وإلــى اآلن لم تتوطد هذه العالقة وتنمو بشكل صحي، ألنه في واقع 

األمر، ال وجود لـ«وعي انتخابي» بل يوجد «حماس انتخابي» يمارس 

من  القرار  وخطر ضياع  الطائفة،  مصير  لطبول  يستجيب  كلما  فعله 

اقتراع متقدم  للناخب وعي  يأتي  الحال، ال  املكِّن. وبطبيعة  أو  املذهب 

كونه انتقل بشكل مفاجئ من لحظة «الزحف الكبير» في زمن صدام 

وانــدالع «ثــورات بنفسجية»  الناشئة»  انتشار «الصناديق  إلى  حسين، 

فارغة املحتوى من التراكم الحيوي الذي ترفده «ثورات قيمية» تكون 

إطارا رافعا لقوة االختيار والتصويت الواعية.

العراق الجديد والسؤال عن املعنى

يقف العراقي حائراً في تقييم الحقبة الحالكة التي مرت 

بها بالده منذ 2003. فهو ما زال بعد أكثر من عقد يجهل 

جحيم  في  أم  الديموقراطية  نعيم  في  يعيش  كان  إذا 

الطائفية والقومية واملناطقية!

رقبته  يتحسس  أمضاها  عمره  من  عاماً  عشر  ثالثة 

التي نجت من مقصلة الدكتاتورية، لكنه في الوقت ذاته 

تطالها  أن  أجزاء جسده خشية  باقي  يواصل تحسس 

مفخخة او سكينة استباحت دمه.

خمسة  في  وشارك  دائم،  دستور  على  صوَّت  وهو 

إذا كان في بلد ديموقراطي،  اقتراعات، لكنه ال يعرف ما 

ومًن الجهة التي تمثله وتدافع عنه وتطالب بحقوقه.

وبرغم أن العراقي يعيش في بلد دخلت خزينته اكثر 

ايراداته  عبر  املاضي،  العقد  خالل  دوالر  مليار   600 من 

التي تمثل ثاني احتياطي عاملي، لكنه يجهل ما  النفطية 

اذا كان غنياً ام فقيراً؟ جائعاً ام شبعاناً؟ كاسياً ام عريانا؟

العراقي بعد كل تلك السنوات هو عبارة عن كل هذه 

نيسان/ أطل  بثقلها كلما  تلح  التي  الوجودية  األسئلة 

ابريل، وهو الشهر الذي اتخذه العراقيون القدامى رأساً 

العراقيين  بعض  سيتخذه  ولربما  الجديدة،  لسنتهم 

رأساً لسنة أحزانهم ونكباتهم.

النظام السياسي

العراقي  إلى غير رجعة، وجد  الديكتاتورية  رغبة بدفن 

املفخخات  وقع  على  كتب  دستور  على  يصوت  نفسه 

والجوع  الحروب  من  عقود  بعد  الهوية.  على  والقتل 

سفينة  الى  والخائف،  التائه  العراقي  صعد  واالضطهاد 

دستور مليئة بالثقوب واألعطاب. 

الخارج  الكيماوي، والشيعي  القادم من مجازر  الكردي 

عودة  يمنع  دستور  على  بصموا  الجماعية،  املقابر  من 

الديكتاتور «السني» الذي اضطهدهم، لكنهم يتفاجأون 

اآلن بأن الدستور الذي وضع حداً للسلطة الفردية عجز 

عن بناء دولة ذات مالمح.

دستور مليء باأللغام والتناقضات. تنص املادة الثانية 

فيه على:

اوًال: اإلسالم دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس 

للتشريع.

احكام  ثوابت  مع  يتعارض  قانونٍ  سن  يجوز  ال  ـ  أ 

االسالم.

مبادئ  مــع  يتعارض  ــانــونٍ  ق ســن  يجوز  ال  ـ  ب 

الديموقراطية.

ج ـ ال يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات 

االساسية الواردة في هذا الدستور.

النظام  يعاني  الدستور،  هــذا  وبموجب  وهكذا، 

السياسي العراقي من فصام حقيقي في تحديد مالمحه. 

هذا التناقض املقصود شكل لبنة لتشريعات يتم طبخها 

على  الشريعة  لفقهاء  الفيتو  حق  كمنح  مهل،  على 

القوانين التي تخالف نص املادة (2/ أ)، بحسب مسودة 

منذ  العمل عليه  الذي يستمر  االتحادية  املحكمة  قانون 

أعوام.

يمنح  العراقي  فالدستور  اإلدارة،  مستوى  على  اما 

علوية  املحلية  الحكومات  تقررها  التي  التشريعات 

لدى  االتحادية  الحكومة  من  الصادرة  التشريعات  على 

التناقض بين الجانبين:

تقول املادة 120: يقوم اإلقليم بوضع دستورٍ له، يحدد 

تلك  وآليات ممارسة  اإلقليم وصالحياته  هيكل سلطات 

الصالحيات، على أال يتعارض مع هذا الدستور.

تعديل تطبيق  اإلقليم  ثانياً: يحق لسلطة  املادة 121، 

او  تناقض  االقليم، في حالة وجود  في  االتحادي  القانون 

تعارض بين القانون االتحادي وقانون االقليم، بخصوص 

للسلطات  الحصرية  االختصاصات  في  تدخل  ال  مسألةٍ 

االتحادية.

حجم التشوه يتضح بشكل اكبر اذا ما اخذنا باالعتبار 

التي  حسّاسة،  سيادية  وبعضها  الواسعة،  الصالحيات 

ضمن  للمحافظات  منحها  على  سياسية  أطراف  تصر 

قانون خاص يتم العمل عليه منذ 2008.

الذي لم يدخل حيز  املحافظات هذا،  قانون  ومن رحم 

التنفيذ حتى اللحظة، ولدت فكرة قانون الحرس الوطني 

الواسعة  األمنية  للصالحيات  عملياً  تطبيقاً  يمثل  الذي 

التي منحت للحكومات املحلية كجزء من صفقة االتفاق 

السياسي الذي اسفر عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.

ان  من  مخاوف  الوطني»  «الحرس  مشروع  ويثير 

منها  الغرض  مناطقية،  ـ  طائفية  جيوش  الى  يتحول 

زيادة االنقسامات وتعزيز التناحر بين بغداد والحكومات 

اقليم  مع  املتوترة  العالقة  في  الحال  هو  كما  املحلية 

من  أكبر  بأنه  يوصف  الذي  املستقل،  شبه  كردستان 

إقليم وأقل من دولة.

وهناك اطراف سنية ترى في مشروع الحرس الوطني 

ضمانة امنية ملا يصفونها بانتهاكات الجيش الحكومي 

الحرس  بأن  منهم  املتطرفون  يرى  فيما  مناطقهم،  في 

على  ستعمل  سنية»  «بيشمركة  لـ  نواة  يمثل  الوطني 

حماية حدود االقليم السني.

في مثل نظام سياسي كهذا ال يضع حدوداً واضحة 

للدولة والالدولة، يحق للعراقي ان يقع في حيرة من أمره 

بعد أكثر من عقد على إطاحة نظام صدام حسين.

االنقسام الطائفي واالثني

املكونات  عن  الحديث  في  العراقي  الدستور  يغرق 

لسياسة  واع  كتعويض  والقومية  االثنية  بمسمياتها 

طيلة  العراقية،  االنظمة  مارسته  الذي  القسري  الدمج 

العقود املاضية. وتجلت هذه اإلشكالية في تغييب مفهوم 

ملصلحة  واعِ  ال  بشكل  العراقي  الدستور  عن   املواطنة 

الهويات الفرعية.

العراقي  الدستور  في  ومشتقاتها  «املواطنة»  ترد  ولم 

إال في 4 مواد في سياقات ثانوية، كما في حالة الحديث 

عن منح الجنسية العراقية في املادة 18، وحق املشاركة 

االموال  وواجب حماية   ،20 املادة  في  العامة  الشؤون  في 

العامة في املادة 27، وقضية التطبيع في كركوك وإجراء 

املثيرة   140 املادة  في  مواطنوها  فيه  يشارك  تصويت 

للجدل.

عن  الطرف  غض  انه  العراقي  للدستور  ويحسب 

لها بشكل مباشر  الطائفية»، فهو لم يتطرق  «القضية 

الدينية  واملرجعيات  الدينية  املراقد  الحديث عن  اال عند 

واملدن املقدسة.

الحاكم  كرسها  التي  اإلثنو/طائفية  املعادلة  لكن 

املدني األميركي بول بريمر عبر تشكيلة مجلس الحكم 

غير  «قانوناً»  الطائفي  االنقسام  من  جعلت  االنتقالي 

الدولة  ادارة  على  محكّم  كأصل  نفسه  يفرض  مكتوب 

والشراكة السياسية.

العربي  العراقي  إعطاء  في  املعادلة  هذه  وأسهمت 

املكونات  وأقصت  سنية)   / (شيعية  طائفية  هوية 

االثنية والدينية االخرى من املشاركة، كما أسهمت في 

قومية  هوية  كردستان)  (اقليم  الكردي  العراق  إعطاء 

القومية والدينية وحتى السياسية من  املكونات  أقصت 

املشاركة فيه.

وبعد ان كان الحديث عن هذه املعادلة االثنو/طائفية 

منذ  فشيئاً  شيئاً  يعلو  بات   ،2003 منذ  همساً،  يدور 

تشكيل  وبعد   .2010 عام  الثانية  املالكي  نوري  حكومة 

حكومة العبادي، بات الحديث معلناً عن مساع لتشكيل 

إعادة توزيع مناصب  الوطني» هدفها  «التوازن  لـ  هيئة 

الدولة العراقية على الكتل السياسية التي خولت نفسها 

حقاً ازلياً لتمثيل «مكوناتها» االثنية والطائفية.

وعلى الرغم من ان الدستور املكتوب يتحدث عن عراقي 

وعراقية ومواطن ومواطنين، اال ان الدستور غير املكتوب 

يتحدث عن عراقي شيعي وآخر سني وثالث كردي ورابع 

تركماني وخامس مسيحي...

وبينما ينص الدستور على تبني النظام «الديموقراطي 

البرملاني» الذي يقوم على حكم االغلبية، فالدستور غير 

دستوري  عرف  الى  يتحول  ان  له  يراد  الذي  املكتوب، 

االثنو/ التشكيلة  هذه  محاصصة  على  ينص  ملزم، 

طائفية بمعزل عن نتائج االنتخابات وصناديق االقتراع.

االستقرار أم الديموقراطية؟

ال  مأساوياً  وضعاً  عقد،  من  اكثر  منذ  العراقي  يكابد 

مر،  احالها  خيارات  امام  طويًال  يقف  فهو  عليه.  يحسد 

بين ديموقراطية تبتعد كلما كرست النخبة السياسية 

يأتي  لن  استقرار  وبين  الحكم،  في  املحاصصة  معادلة 

لالسباب ذاتها.

حول  الشارع  في  يدور  الذي  الجدل  خافياً  يعد  ولم 

لوحدهم،  الساسة  بها  يتمتع  ديموقراطية  فاتورة 

على  االستقرار  لخيار  االنحياز  من  الجدل  هذا  ويقترب 

املالكي، قبل  انتخاب نوري  اعادة  مساوئه، كما ظهر في 

اإلطاحة به. كما تذهب إليه املعطيات في اقليم كردستان 

الذي يسعى لتجديد والية رئيسه مسعود برزاني الذي 

الذي  برفقة نجل شقيقه  8 سنوات  منذ  االقليم  يحكم 

يرأس الحكومة املحلية للمرة الرابعة.

في صميم هذا الجدل يجب ان توضع ظاهرة داعش 

على  العراقيين  من  واسع  طيف  بات  اذ  وتداعياتها. 

لنظام  الشرعي  الوليد  هو  «داعش»  بأن  راسخ  اعتقاد 

تطوير  عن  وعاجز  ومنقسم  مشوه  كهذا  سياسي 

ذاته، وهو بالتالي قادر على إنتاج ظواهر داعشية أخرى 

بأسماء ورايات جديدة. 

التيه العراقي: سؤال االستقرار والديموقراطية

مازن الزيدي

كاتب وصحافي من العراق

علي طالب - العراق

ميثم الحربي

كاتب من العراق
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«القارب الذي الح لي في النهر كان جثةً» / كمال سبتي

في العام 2005، تساءل محمّد مظلوم، الشاعر والباحث 

الكولونيالية  «عراق  كتابه  من  صفحة  أول  في  العراقي، 

الجديدة»، عما إذا كان الوضع يخص «عراق يتشكّل أم 

عراق يتقوّض؟».

خلّفته  ما  فحوى  يختزل  نفسه  الكتاب  وعنوان 

الصواريخ املرعبة، والدمار الهائل، واملوت الذي أدّت إليه 

العراق. كان هذا السؤال،  األميركية في  اإلدارة  سياسة 

النهرين،  بين  ما  بالد  عن  التعريف  «آل»  من  املنزوع  

العراقيين  رأس  على  يوضع  الذي  الثلج  دلو  بمثابة 

السعداء بالتخلّص، في نيسان / أبريل 2003، من ربقة 

تجارب  فئران  إلى  حوّلهم  الذي  املجنون،  الدكتاتور 

أعدائه  أمام  سيصمدون  كانوا  إذا  ما  ومعرفة  لحروبه، 

أم ال. كان السؤال وقتها – مجرّد السؤال - هو إعالن 

الجيش  حملها  التي  الديموقراطية»  «الدولة  لـ  رفض 

األميركي وطاف بها املحيطات من أجل منحها للعراقيين. 

بالسياسيين  آنذاك  املتغنيّة  النخبة  بتفسير  أنّه،  كما 

الجدد ووداعة الجنود األميركيين، يعني إعالناً بالوقوف 

إلى صفّ الديكتاتور.

األميركية  اإلدارة  فيه  كانت  وقت  في  السؤال  جاء 

واملاكنة  صحفييها،  وتقارير  مقاالت  عبر  تتشدق 

كاملة  دراية  على  كانت  بأنها  منها،  املدعومة  اإلعالمية 

تفيد  الوثائقية  البرامج  وكانت  صــدّام،  بتحرّكات 

وكانت  الدكتاتور،  من  مقرّبين  جواسيس  زرعت  بأنها 

بُنيت على أسس فرديّة يمسكها  التي  الدولة  أن  تؤكد 

صدّام بقبضة حديدية قد تهالكت، السيما بعد حصار 

اغتياله،  يعني سهولة  ما  ونيّف،  لعقد  اقتصادي استمر 

وإرساء مرحلة انتقالية بديلة كفيلة بتغيير النظام الذي 

كان يرتبط بالقائد الفرد. 

صدّام «الغربي»

إبان تأسيس  البريطانية  الكولونيالية  أن  يرى مظلوم 

أدّت  العثماني،  الحكم  من  خالصها  بعد  كدولة،  العراق 

تحظَ  لم  التي  الهشّة  واألنظمة  الحكومات  صناعة  إلى 

بدكتاتورية  تنتهي  أن  بد  ال  كانت  والتي  باالستقرار، 

بتقمصّ  يحلم  كان  الذي  السياسي  حسين،  صدّام 

نفسه  صدّام  أن  إال  املتنافرة.  التاريخية  الشخصيات 

الديموقراطيات  أُسس  على  الدكتاتوري  «مجده»  بنى 

العام  السلطة  إلى  فيه  الذي وصل  الوقت  ففي  الغربيّة. 

1979 والذي كان يُمعن فيه بقتل معارضيه اليساريين 

من  فرّوا  الذين  أولئك  ويغتال  الداخل،  في  واإلسالميين 

قبضته إلى الخارج، كانت الديموقراطيات الغربيّة تزيد 

من  والسيما  مدخوالتها  في  زيادة  يحقّق  أنه  طاملا  دعمه 

إنتاجه  نصف  العراق  أنفق   1984 العام  ففي  السالح. 

الوطني على السالح، أي نحو 14 مليار دوالر. وبين 1982 

و1985 استورد صدّام بنحو  42.8 مليار دوالر أسلحة، 

وبذلك استحوذت حكومة «القائد الضرورة» على نحو 

10 في املئة من األسلحة املنتَجة على كوكب األرض.

واملوت  الجوع  لعنة  بسببها  حلّت  التي  صدّام  أخطاء 

األميركية.  اإلدارة  إرادة  العراق، لم تكن بمعزل عن  على 

فقبيل احتالل الكويت مثًال، ملّح صدّام للسفيرة األميركية 

السفيرة  ردّ  وكان  الكويت،  سيغزو  بأنه  بغداد  في 

حينذاك أن هذه «شؤون داخلية نحن لسنا طرفاً فيها»، 

وكانت اإلدارة األميركية حينها تراقب 120 ألف جندي 

عراقي من الحرس الجمهوري مع آلياتهم وهم يتوزعون 

قرب الحدود الكويتية. وفسرّ البيت األبيض للكويتيين 

أن هذه مناورة عسكرية يجريها صدّام، وال شيء مخيفاً 

في ذلك. وقد خرج العراق من تلك املغامرة التي خاضها 

االقتصادي  باريس  لنادي  دوالر  مليار   39 بنحو  مديناً 

املبلغ  هذا  يقارب  ما  الى  إضافة  األخرى،  الدول  وبعض 

كتعويضات للكويت، عالوة على أن جميع مقدرات البالد 

في سنوات التسعينيات كانت بيد األمم املتحدّة، وكانت 

هي من تسدّد الديون عن العراق، والتي تفاقمت فوائدها 

إلى حدّ لحظة سقوط النظام العام 2003. وأبدى نادي 

باريس بعد ذلك مرونة حيث أطفأ نحو 80 في املئة من 

الديون، إال أنها في واقع الحال كانت جميعها فوائد، في 

العراق  الكويت على خطوة مماثلة، وبقي  تقْدم  حين لم 

يدفع فاتورة تلك املغامرة التي خاضها صدام، حتى بعد 

رحيله. 

 الغول الذي تمرّد

الدولي في تسمينه،  البعث الذي ساهم املجتمع  غول 

واألزمات،  الحروب  وحل  في  يخوض  وهو  تمرَّد  والذي 

هكذا  قتيًال..  األميركية  اإلدارة  تُرْديه  أن  من  بدّ  ال  كان 

حلّت لحظة الحرب، جارّة خلفها سلسلة من األكاذيب 

عن أسلحة دمار شامل تهدد أمن واشنطن وتل أبيب.

صُرع تمثال صدّام حسين في ساحة الفردوس وسط 

دخول  منذ  الدولة،  مؤسسات  واشنطن  ودمّرت  بغداد، 

من  كان  التي  الكيانات  جميع  وحلّت  العاصمة،  قوّاتها 

املمكن أن تكون ضامناً لعدم زعزعة الدولة، بل ولتقويتها، 

واستولدت بل ونظّرت لنهج املحاصصة الطائفية وفق 

قوانين خالفيّة ومتفجّرة، ووافقت على السياسة النفعية 

إقصاء  وعلى  السياسية،  ــزاب  األح انتهجتها  التي 

بناء  على  وشجّعت  املجتمع،  من  كاملة  فئات  وتهميش 

الذي شارك  للفساد  الفاشلة» من خالل دعمها  «الدولة 

فيه مسؤولوها في صندوق إعادة إعمار العراق.

إدارة  ساعدت   ،2005 العام  في  أي  عامين،  وبعد 

املحافظين الجدد على إصدار دستور هش يشبه «كتاب 

الهوّة بين  الرمل» (في قصّة خورخي بورخس) بتعميق 

املركز وإقليم كردستان وبقيّة املحافظات، من خالل عدم 

وضوحه، إّذ يتبين أنه دستور ال يدعم املركزية في الكثير 

من بنوده، لكنه يدعمها في بنود أخرى، األمر الذي جعله 

خاضعاً ملزاج «السالطين» و «قضاتهم» في تفسيرها.

قبل  من  قواتها  على  ازدادت  التي  العمليات  وبعد 

الفصائل العراقيّة املسلّحة، كان ال بد أن تشعل القيادة 

االميركية في العراق حرباً أهليّة لتخفّف الوطأة املتزايدة 

الوزراء  لرئيس  أوعزت  وهكذا  وآلياتها.  عناصرها  على 

الجعفري،  ابراهيم  الحالي،  الخارجيّة  ووزير  األسبق، 

والسماح  الشيعية،  للميليشيات  األسلحة  بضخّ 

للفصائل السنيّة باستيراد السالح املهرّب عبر الحدود 

املمتدة مع تركيا وسوريا والسعودية واألردن.

حطبه  وكان  سنتين،  دام  الذي  األهلي  االقتتال  وبعد 

السلطة  األميركية  اإلدارة  ملّعت  الطائفتين،  من  العُزَّل 

في  بالتغلغل  األخيرة  وأخــذت  العراق،  في  الجديدة 

فئات بكاملها وأرست أخرى  املجتمع، فهمّشت  مفاصل 

يسعون  الذين  الجدد  التجّار  فئة  وحلّت  محلّها.  بليدة 

الستيراد  السلطة  مع  التعاقد  عبر  السريع  الربح  إلى 

املهدّمة بطرق غبيّة  التحتية  البنى  بناء  أو  سلع سيئة، 

الحكومة  لرجاالت  مئوية  نسب  منح  مقابل  البالد،  في 

وأحزابها. 

وبعد خروج قوّات االحتالل من العراق، دعمت واشنطن 

والعظمة،  السلطة  بداء  املريض  املالكي،  نوري  بقوّة 

فساداً،  عاث  حتّى  العراق،  في  رئيسياً  شريكاً  واعتبرته 

والقوميات  الطوائف  بين  الخالف  حــدّة  من  وعمَّق 

العراقيّة، وزاد من التجويع، وأرسى دعائم الزبائنية في 

أرض السياسة العراقيّة عميقاً، وزاد في إفشال الجيش 

الجيش  الكبيرة في  املناصب  ببيع  ابنه وصهراه  (يُتهم 

تواريخ  ذوي  بأشخاص  واالستعانة  ــوال)،  األم مقابل 

في  ساعد  الذي  األمر  والشرطة،  الجيش  في  إجرامية 

إضعاف األمن، وزادت من الطين بلّة العقود التسليحية 

الفاسدة التي عُقدت طوال وجوده في واليتيه.

 لحظة «داعش» 

ليلة العاشر من حزيران/ يونيو من العام املاضي، كانت 

حين  السّلطة،  هشاشة  عن  قمرها  كشف  التي  الليلة 

البالد،  مساحة  ثلث  نحو  على  «داعش»  تنظيم  سيطر 

وانهزمت أمامه قوّات أمنيّة قضمت نحو 20 في املئة من 

إنفاقات العراق خالل عقد من الزمن (وهي أموال ال يمكن 

حصرها برقم). إال أن أحدّاً لم يستغل تلك الفرصة، وتم 

فوراً، على الطريقة «البعثية»، استيالد املؤامرات.. وهكذا 

وُلدت لغة «الحواضن السنيّة» و «الساسة الدواعش»، 

بدًال من االعتراف بأن العراق دولة هشة وتائهة وغارقة 

في الفساد والطائفية.

للدول  «داعش»  مواقع  على  القصف  يعنِ  لم  باملقابل، 

االستثمار  من  املزيد  إال  الدولي»  «التحالف  شكلت  التي 

في هذه األرض الخراب التي ال تدرّ سوى النفط. ففرنسا 

املنظمات  العراق،  في  مندوبيها  عبر  تَعِدُ،  اآلن  بدأت 

النفطية  «توتال»  شركة  ألن  باألموال  والثقافيّة  املدنيّة 

أن  كما  النفط،  الستخراج  الرافدين  بالد  إلى  ستعود 

بأعداد   - بوقاحة   – تعترف  التي  األميركية،  اإلدارة 

املقاتلين في صفوف «داعش» الذين يحملون جنسيتها، 

ستعود لبناء ما دمّرته صواريخها بأجور مضاعفة، وهذا 

باإلضافة إلى صفقات التسليح التي استمر اإلعالن عنها 

تكشف  أن  دون  من  اآلن،  وحتّى  يونيو  حزيران/  منذ 

حكومة بغداد صراحة عن حجم إنفاقها (كان آخرها طلباً 

لألسلحة بقيمة 15 مليار دوالر) لتجميل مالمح الهزيمة 

وطرد تنظيم «داعش» .

البحث عن الزمن املفقود

اثنا عشر عاماً مرّت حتى اآلن منذ غزو العراق واحتالله من 

العراقيون خاللها سوى  القوات األميركية، لم يعرف  قبل 

دون  من  اإلنسان  وحقوق  الديموقراطية  مقوالت  اجترار 

أن يجدوا لها أي تطبيق على األرض. السياسيون الذين 

ينهبون  االنتخابات،  بازار  بعد  املناصب  على  يتناوبون 

من  األدنى  الحد  يقدِّموا  أن  دون  من  علناً  البلد  ثروات 

الخدمات في أي من املجاالت التعليمية والصحية وفي كل 

ما يتعلق بالبنى التحتية لبلد لم يتبق منه سوى األنقاض. 

مشاريع وهمية تقول لجنة برملانية إنها تجاوزت التسعة 

آالف خالل األعوام  -2010 2014، فيما يعلن نائب رئيس 

ميزانية  من  فُقدت  دوالر  مليار  ألف  من  أكثر  أن  الوزراء 

الصراع  املاضية.  عشرة  االثنتي  السنوات  خالل  العراق 

السياسية،  الطائفية  املحاصصة  عن  الناتج  الطائفي، 

حصد أرواح مئات آالف العراقيين في دوامة املوت املجاني 

والقتل على الهوية. أكثر من خمسة ماليين عراقي مهجر 

في الخارج والداخل من دون أي أمل بعودتهم الى بالدهم. 

ثالث  العراق  أن  عام  كل  تعلن  الدولية  الشفافية  منظمة 

دولة في حجم الفساد من بين دول العالم. 

أليس هذا زمن العبَث العراقي الذي سيجعل أجياًال 

كثيرة قادمة تبحث عن جذورها في صفحات الزمن 

املفقود؟

سنوات العبَث العراقي

38 ضعفاً من املعدل الطبيعي لإلصابة بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) هي نسبة انتشار املرض في العراق، 

وهو أكثر أنواع السرطان انتشاراً بعد القصف خالل االحتالل األميركي. 

وهناك 10 أضعاف زيادة في سرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية وأورام الدماغ لدى البالغين، وفق 

مدير مركز السرطان والتشوهات الخلقية في لندن.
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.. وأيّام األدرينالين

العراق بيد تنظيم  أدّت لحظة سقوط ثلث مساحة 

ــــش» فـــي حـــزيـــران / يــونــيــو مـــن الـــعـــام الــفــائــت  «داعــ

ــراز شحنة قــويــة مــن األدريــنــالــيــن فــي أجــســاد  إلـــى إفــ

الى  دفعهم  الهرمون  يفرزه  الــذي  التوتر  العراقيين. 

الذبح على  وأبشعها  الهجرة،  أقّلها  بمصائر  التفكير 

على  البشاعة  بنشر  تفنّن  الــذي  التنظيم/الغول  يــد 

مواقع االنترنت.

حينها  كانت  التي  سواء  العراقيّة،  الحكومات  صوّرت 

حيدر  برئاسة  الحالية  تلك  أو  املالكي  نوري  برئاسة 

الفضاء  من  هبطوا  وكأنهم  التنظيم  عناصر  العبادي، 

بمركبات ال تُرى بالعين املجرّدة، وسيطروا فجأة على تلك 

املساحة الواسعة التي أدّت إلى تهجير نحو مليوني فرد، 

وذبح األقليات وطردها إلى خارج الحدود.

اتهامات متبادلة

تبخّر  الذي  الجيش  حالة  عند  الحكومة  تتوقّف  لم 

لحظة املواجهة. لم يتم التدقيق باملليارات والترليونات 

التي أُنفقت على القوّات األمنيّة طوال 11 عاماً من تشكيل 

العراق الكولونيالي الجديد، املشرَّع الحدود، والذي يعاني 

والفاقة  الفقر  بسبب  سكّانه  ويئن  حادة،  داخليّة  أزمات 

والحرمان.

ووسط هذه الفوضى، وقف العراقي  فاغراً فاهه، ململماً 

على  التعدّي  أقلّها  لخسارات  نفسه  مهيئاً  ذاكرته، 

سيادته، والسماح لجنود من خارج الحدود بأن يخطّطوا 

إلى  نوّاب  القبول بدخول  ملعارك خالصه، وأكثرها قسوة 

قبة البرملان القادم ينحدرون من أحزاب متطرّفة، لها ماض 

عتيد بحمل السالح والقيام بأعمال مخلّة بالقانون.

الجميع  فقد  األدرينالين  ضخ  بدأ  التي  اللحظة  في 

املوقف.  يتسيّد  الخالص  عن  البحث  وبات  البوصلة، 

«معركة  بأنها  «داعش»  ضدّ  حربهم  العراقيون  يصف 

فناء أو بقاء». ومقابل الوجود املُهَدَّد ليس هناك خيارات 

كثيرة، ليس أمامهم إال القبول بأشكال املقاومة البدائية، 

مهما كانت اجنداتها ضامرة.

األحزاب  صنعتها  التي  العاجزة  الدولة  بدت  باملقابل 

السياسية الغارقة في الفساد، أكثر خوفاً على مستقبلها 

في االستمرار بالحكم منها على البالد. هكذا شرّع لدخول 

القواعد  على  موزّعين  أميركي  «مستشار»  آالف   3 نحو 

العسكرية من أجل تدريب القوّات األمنية، واإلشراف على 

العمليات العسكرية. ستُدار أثناء معارك تطهير األراضي 

اللدودين،  الخصمين  بين  جانبيّة  معارك  «داعش»  من 

سليماني  الجنرال  يقودها  التي  الفصائل  تتهم  حيث 

أجل  من  «داعش»  لـ  السالح  بإلقاء  األميركية  الطائرات 

إنقاذه من الحصار، بينما تجيّش اإلدارة األميركية اإلعالم 

تقاتل  التي  املسلحّة  الشيعية  الفصائل  اتهام  أجل  من 

املدنيين..  «السُّنة»  بحقّ  مجازر  بارتكاب  األرض  على 

الخضم محاوًال دحض  هذا  العبادي وسط  ويقف حيدر 

التهم عن الطرفين، والدفاع عن سيادة العراق، راجياً عدم 

التدخّل في الشؤون الداخلية للبالد، وإبعاد الحساسيات 

بين طهران وواشنطن عن الحرب الدائرة في العراق. 

بُطالن الدولة

بيد  العراقيّة  للمُدن  املُــدوِّي  السقوط  لحظة  أثبتت 

تنظيم «داعش» (فضًال عن استيالئه على أسلحة الجيش 

وأموال املصارف وحقول النفط ومخازن القمح..) بأنه لم 

تتبجّح  التي  السلطة  وأنَّ  العراق،  في  دولة  هناك  يكن 

وأن  وهم،  محض  كانت  بإدارتها  السياسية  األحزاب 

الجيش الذي كان يُمارِس شتّى أنواع االمتهان في املُدن 

يُدار من قبل مجموعة من «الفضائيين» الذين يتسلّمون 

حماية  في  واجباتهم  من  التنصّل  مقابل  خياليّة  مرتبّات 

التي  الديموقراطية  أن  هو  ذلك،  كل  من  واألنكى  البالد. 

مولود مشوّه  باألساس  وليدة، هي  يُدافَع عنها كتجربة 

أجل  من  العراقية  األحزاب  إلى  األميركية  اإلدارة  سلّمته 

هؤالء  أن  اتضح  ما  أنه سرعان  إال  وتجميله،  استشفائه 

وأولها  القيم،  بكل  املستهترين  من  مجموعة  هم  اآلباء 

الديموقراطية.

مؤامرة ضد شخصه!

على  برملانية  لجنة  انشاء  تقرر  للشكليات،  وانقاذا 

أُعلن  ما  وسرعان  املوصل،  بسقوط  للتحقيق  عجل 

أنها ستحتفظ بكل املعطيات، ولن تصرِّح لإلعالم بأية 

استدعت  وقد  التحقيق،  من  االنتهاء  لحين  معلومات 

املوصل  محافظ  الى  باالضافة  امليدانيين،  القادة  أغلب 

للقوّات  السابق  العام  القائد  أن  إال  النجيفي،  أثيل 

املسلّحة نوري املالكي، الذي أدار خطط حماية املدينة في 

األيام التي سبقت سقوطها، ظلّ معصوماً عن التحقيق، 

التحذيرات  من  الرغم  على  يستجوب  أن  يُتوقّع  وال 

املدينة،  سقوط  قبيل  واملحافظ  اإلقليم  من  بلغته  التي 

إذ ال يزال مُصراً بأن ما حصل كان «مؤامرة» للنيل منه 

شخصيّاً.

ال  والحكومة،  البرملان  في  شُكلت  التي  اللجان  وككل 

يُتوقَّع أن تتوصل هذه اللجنة إلى تقرير يؤشِّر لألخطاء 

التي قادت إلى احتالل ثلث مساحة البالد من قبل تنظيم 

متطرّف، وذلك بسبب املحاصصة الطائفية التي تحمي 

رواية  وستظلّ  فيها.  املؤثّرة  والشخصيّات  الكتل  قادة 

وال  راوٍ  بال  األخرى،  املُدن  من  املوصل وشقيقاتها  سقوط 

بينهم  ما  في  منقسمون  العراقيون  وسيظلّ  تفاصيل، 

بسبب  وقع  /الفضيحة  السقوط  هذا  كان  إذا  ما  حول 

مخطّط من دول إقليمية، أو بسبب مؤامرة داخلية.

مخاض االسئلة

مسعود  أيقن  يونيو،  حزيران/  من  العاشر  لحظة  في 

العراقية  السياسة  أن  كردستان،  إقليم  رئيس  بارزاني، 

هذه  بعد  سيتخلّق  جديداً  واقعاً  وأن  قبلها،  ما  ستجبّ 

وشك  على  بات  الكرديّة  الدولة  حلم  وأن  الفوضى، 

التوسعّية،  بطموحاته  املعروف  بارزاني،  لكن  التحقّق. 

لم يبقَ وحيداً في حفلة عراق ما بعد الحدث، فسرعان ما 

انضّم إليه قادة من الفصائل املسلّحة.. هكذا أعلن عدد 

السياسية»  «اإلقطاعية  على  القضاء  يجب  بأنه  منهم 

القائمة اآلن، أو تنحيتها، وأن الذين دافعوا عن األرض هم 

للمجموعات  نهباً  تركوها  الذين  البالد من  األوَلى بحكم 

سياسة  ستولد  الخطاب  هذا  ومن  والفساد.  املسلّحة 

تُدافع  وأصواتاً  أقالماً  مُبكراً  لها  وجدت  جديدة  عراقيّة 

عنها، واستمدت شرّعيتها بـ «والدتها» من رحم املعارك 

لتأخذ  يكفي  بما  عليها  والصبر  تنميتها  وستتم  والدم، 

دورها في الحياة السياسية.

تلك اللحظة خلقت راهناً جديداً، واستحقاقات جديدة. 

ثمة أسماء أخذت بالتمدد على وسائل اإلعالم تمهيداً ملا 

بعد املعارك مع «داعش». أسماء أخرى تجري أسطرتها 

بشكل دقيق وتلصق بها بطوالت أقرب إلى الخيال، على 

لها  سيكون  حيث  الحروب،  كل  في  يجري  ما  طريقة 

الذين  املتقاعسين  استحقاقات «سلطوية» على حساب 

«داعش».  تنظيم  إلى  غامضة  لحظة  في  البالد  سلّموا 

على  سياسة  ورجال  برملانيين  من  تهافت  ايضا  هناك 

الظهور مع املقاتلين في جبهات القتال وهم يرتدون زياً 

الشارع  من  كبيراً  استهجاناً  لقيت  ظاهرة  في  عسكرياً، 

االجتماعي  التواصل  صفحات  في  عليها  فأطلق  العراقي 

حملة «صورني واني ما أدري». واألهم من ذلك كله، ثمة 

الواليات  مع  أو  إيران  مع  سواء  جديدة،  لعالقات  مخاض 

املتحدة األميركية.

فاملوقف من الحرب الدائرة اآلن له حتماً استحقاقاته، 

الــعــراقــيّــة  الـــداعـــم بــوضــوح للفصائل  إيــــران  ومــوقــف 

تــرتــبــط  لــحــســابــات  (وإنْ  املــســلــحــة ضـــد «داعـــــــش» 

موقف  عكس  على  يأتي  اإلقليمية)  طهران  بمصالح 

واشنطن الرخو واملتثائب، بل واملتهم بدعم التنظيم 

االرهـــابـــي. أسئلة جــوهــريــة تــمــور الــيــوم فــي ساحات 

املــــعــــارك، لــكــن إجــابــاتــهــا ســتــكــون غــــداً فـــي الــبــرملــان 

العراقي وفي الحكومة العراقية وفي الشارع العراقي، 

وهي قد ترسم صورة لعراق جديد يضخّ األدرينالين 

بفاعليّة أكبر.

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

دلير شاكر - العراق
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نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

نداء الروبوتات

كان البرنامج األصلي للروبوتات يقوم على عدة بيانات رئيسية، منها مثًال «السعودية 

حلوة، بشار حلو، بوتين حلو، أميركا وِحْشة، قطر وتركيا وِحْشين، الثورة وِحْشة، 

داعش كابوس، املعركة في سيناء، الحمدلله على نعمة السيسي». وكانت الروبوتات 

تتدرب على حفظه وأحــرزت نجاحات كبيرة في هذا الصدد بالنظر لقصر فترات 

الكلمات، ولكن وقتها كان  تصنيعها. بالطبع كانت تحدث أخطاء طفيفة في نطق 

ثــوان يضبط  التصحيحي، وخــالل ثالث  الروبوت  يقوم نوع آخر أكثر تطوراً، اسمه 

اإليقاع ليعود التناغم الصوتي معبراً في تلقائيته، جميًال في إتقانه. كان هذا العصر 

الذكية، كل  الروبوتات  الخاص بها «نحن  النشيد  للروبوتات. وفيه اخترع  الذهبي 

كلماتنا ذكية، لدينا شرائح ذكية، والحمد لله على نعمة السيسي».

ولكن إعداد الروبوتات لم يكن من النوع املمتاز، فقد اهتم صناع الروبوت األصليون 

فيها،  األعــطــال  لــزيــادة  أدى  مما  أثــنــاء تصنيعها،  ومــعــدات رخيصة  بــمــواد  بــاإلتــيــان 

وتـــزايـــدت الــطــامــة حينما تــم إدخــــال حــزمــة بــيــانــات جــديــدة 

قادم،  الشيعي  املد  وِحْشة،  إيــران  وِحْشين،  «الحوثيين  مثل 

املعركة في باب املندب»، بالتزامن مع إدخال فيديو «فيصل يحرج السيسي ويسب 

البيانات الجديدة على عجل، وبدون أن تجري مراجعة سائر  أُدخلت  بوتين». فقد 

الجديدة، وبالتالي تعطلت بعض  املدخالت  لتتواءم مع  الرقمية  الذاكرة  البيانات في 

الروبوتات نهائياً، مما يؤدي لخطر كبير سبق وأن حذرنا منه، وهو الخطر املعروف 

علمياً باسم «االنفصال الكبير للروبوتات عن العقل األم».

مصير  تلقى  أال  أمــل  على  وخمسمئة،  األلـــف  للمرة  الشكوى  هــذه  لسيادتكم  نــقــدم 

سابقاتها، راجين أال تتعطل املنظومة الروبوتية كلها، ألننا كما تعلمنا، الروبوتية هي 

أقدس ما في الحياة، كما نكرر طلبنا منكم بصرف عدد إضافي من الروبوتات إلينا 

بدًال عن تلك املتعطلة، وعدم االقتصاد في ذلك بدعوى ترشيد النفقات. 

يوم سقوط بغداد



املنطقة  في  واالثني  الطائفي  الصراع  احتدام  مع 

اليمن،  ومؤخراً  وسوريا،  العراق  أحداث  خلفية  على 

الخطاب  واإلعالميين مهمة تمثيل  الكتاب  يتولى بعض 

االنتهاكات  األدلة على  إيراد  عبر  لجماعاتهم  التبريري 

وتجاهل  ـ  االخرى  الجماعة  قبل  من  لها  تتعرض  التي 

تلك التي ترتكبها الجماعة التي ينتمي كل منهم اليها. 

املشاعر  مع  التناغم  هؤالء  يحاول  ال  الخطاب  هذا  في 

املالية  او  السياسية  السلطة  تملق  او  فقط،  الشعبية 

الداعمة لهذا الخطاب وحسب، بل وأيضاً أن يصنعوا 

الطائفية  للمشاعر  البدائي  »القبح«  تغلّف  سردية 

الكالم  بجماليات  كثيراً  اليوم  يُعنى  عالم  مخاطبة  في 

عنصراً  املظلومية  فكرة  تظل  السياسية.  وبالصوابية 

تستنهض  ألنها  الخطاب،  من  النوع  هذا  في  رئيسياً 

التبريري  املنطق  وتصنع  للجماعة  الكامنة  الغرائز 

في  اليوم  الراهن  املظلوميات  تنافس  ويدخل  لالنتقام. 

النفسي:  ليمثل وقودها  املشتغلة  الصراع  إطار ماكينة 

أكبر، وتكرّس كحقيقة، كانت رغبة  الظلم  فكلما كان 

االنتقام ضد »الظالِم« أكثر حدة.

مَن عانى أكثر؟

أكثر«  عانى  »مَن  حول  التنافس  على  القائم  املنطق 

هو منطق غير مؤسَّس على رغبة إنهاء املعاناة، بل على 

املعاناة مبرر. ومشكلة  يُرتكب بسبب تلك  ما  أن  إثبات 

هذا املنطق أنه أواًل انتقائي في قراءته ملا حدث، يميل الى 

تضخيم معاناة الـ »نحن« وتجاهل معاناة الـ »هم«، وهو 

ثانياً يقوم على تحويل الجماعة الى كيان »جوهراني«، 

فنحن مظلومون ألننا أواًل وأخيراً هذه الجماعة بعينها، 

وهم ظاملون ألنهم هم الجماعة األخرى. وهكذا تتصلب 

خياراً  بينهما  الحياد  ويغدو  الجماعتين،  بين  الحدود 

ألنه  للقلق  مدعاة  وجوده  بمحض  اآلخر  ويغدو  صعباً، 

قاتل أو جالد محتمل. يمكن وصف ذلك بحالة »االحتفاء 

باملظلومية«، هو احتفاء ألنه معنيّ بالدرجة األولى بإعادة 

بإيجاد  وليس  للجماعة  السياسية  السردية  إنتاج 

مخارج ملموسة من الوضع الذي أنتج هذه السردية. 

هذا ما تقوله لنا طريقة التعاطي مع الفيديوات التي 

يتم تسريبها حول ما فعله داعش بخصومه الشيعة، 

املرتبطة  امليليشيا  في  وجماعات  أفراد  فعله  ما  وحول 

ما  وحول  السنة،  بخصومهم  الشعبي«  »الحشد  بـ 

فعله نظام األسد بخصومه وما فعله خصومه بأتباع 

النظام... نحن أمام دينامية نفسية معتادة في الحرب 

األهلية ال تستهدف الدعاية فقط، بل حفظ استمرارية 

الغالب،  في  الحرب.  مواصلة  على  وقدرتها  الجماعة 

حقائق  املتصارعتين  الجماعتين  سرديتا  تخفي 

فهي  االهلية،  الصراعات  طبيعة  عن  كثيرة  معقدة 

نادراً ما تجري فعاًل بسبب ما يدّعيه طرفاها، والكثير 

الخاصة  دوافعهم  لهم  لوائها  تحت  ينضوون  ممن 

الجماعة  سردية  تدّعيه  ما  إطار  في  تندرج  ال  التي 

الباحثة  به  تخبرنا  ما  هذا  جانبها.  الى  يقاتلون  التي 

 )MIT( »املقتدرة في »معهد ماساشوتس للتكنولوجيا

التحالفات  »تشكل  عن  كتابها  في  فوتيني  كريستيا 

في الحرب األهلية«، حيث تتحدى الفكرة السائدة بأن 

استقطاب  لحالة  نتاج  ببساطة  هي  التحالفات  تلك 

اثني أو طائفي. وعبر تحليلها لـ53 حالة تستنتج أن 

كبيراً  دوراً  يلعب  األرض  على  للقوة  النسبي  التوزيع 

والجماعات  السكانية  الفئات  اصطفاف  توجيه  في 

والبراغماتية  املصلحية  الرؤية  على  مؤكدة  املحاربة، 

في اتخاذ الفرقاء ملواقفهم. بهذا املعنى، فإن سرديتي 

املظلومية التي يتبناها طرفا الصراع األهلي في العراق، 

هذا  في  فعاًل  عما يحصل  كافية  إجابة  أبداً  تقدمان  ال 

الصراع. 

االنتماء واالنشقاق 

الى  الغالب  في  منحاز  اإلنسان  إن  القول  ليس جديداً 

الجماعة التي ينتمي اليها ويرى األمور من منظورها، ألنه 

يخضع لعملية تنشئة تشكِّل مداركه وفهمه للعالم من 

تغرسها  التي  والطقوس  والرموز  األفكار  خالل منظومة 

أهمية  تؤكد  قيم  تهيمن  الغالب،  وفي  الجماعة.  فيه 

»العمالة«  وتجنب  »خيانتها«  وعدم  للجماعة  اإلخالص 

لخصومها، وعلى الرغم من أن الكثير من أفراد الطبقات 

املتعلمة يبدون تعالياً على هذه القيم، إال أن قلياًل منهم 

يستطيع فعاًل املغامرة بصورته وعالقاته االجتماعية عبر 

التغريد خارج السرب الجمعي، وهذا القليل هو الى حد 

كبير ظاهرة ترتبط بفكرة املثقف الحديث الذي ينطلق 

االنتماء.  فكرة  حساب  على  االنشقاق  فكرة  تبجيل  من 

التي تجعله غير مطابق  أيضاً  أخالقياته  لالنشقاق  لكن 

لخدمة  الجماعة  عن  التخلي  هي  فالخيانة  للخيانة، 

دون  من  الجماعة  نقد  فهو  االنشقاق  أما  أخرى  جماعة 

االنضواء في جماعة بديلة. 

على  املبني  الشرقي  املجتمع  في  االنشقاق  خيار  يبدو 

قيم أبوية وعلى األخالقيات الجمعية، وعلى طمر الفارق 

األمر  يتعلق  ال  ومكلف.  صعب  والشخصي..  العام  بين 

فقط بقوة النزعة الجمعوية، بل وأيضاً بضيق مساحة 

أن يبدو وكأنه خيانة.  التي تمنع االنشقاق من  الحياد 

ان فكرة املجتمع نفسها بمعناها الحديث غير متحققة 

نستخدم  الغالب  في  ونحن  بالدنا،  في  كامل  بشكل 

دقته.  من  التحقق  بحكم  ال  التعود  بحكم  التعبير 

فاملجتمع )Society( هو ظاهرة حديثة يصنعها تفكك 

ملصلحة  ومؤسساتها  القرابية  العالقات  تأثير  وتراجع 

الفرد  قدرة  يقوي  بما  ومؤسساتها،  الطوعية  العالقات 

 ،)Community( »على االختيار. لكن في حالة »الجماعة

فإن الفرد مأسور بجملة عالقات ال تمنحه تلك الحرية. 

يهرب  أن  بالدنا  في  »املنشق«  على  يصعب  الغالب،  في 

األخير  املجتمع، ألن  الجماعة ليحتمي بفضاء  من أسار 

يتالشى مع صعود الجماعات.  

الجماعة ومجتمع الحقوق

البريطاني(  االتنوغرافيا  )عالِم  سميث  أنتوني  يؤكد 

أهمية الرموز والسرديات في صناعة الجماعة، ويشير 

السرديات،  تلك  تشكيل  في  رئيسية  عناصر  إلى 

بين  فرقاً  هناك  أن  يدرك  وهو  املظلومية.  فكرة  أحدها 

املجتمع السياسي كمفهوم حديث يقوم على الروابط 

القانونية، وبين الجماعة االثنية، لكن في ظروف تراجع 

املجتمع، كما هو حاصل في منطقتنا، يترك الفراغ لتمأله 

سرديات الجماعات وفكرها وخطابها. بهذا املعنى، فإن 

تنافس املظلوميات هو تعبير عن إخفاق عميق في صناعة 

السياسي  املجتمع  قيم  على  مؤسَّس  إيجابي  خطاب 

الحديث. 

الفعلية  الــوالءات  بين  واضحة  فجوة  هناك  ان  ثم 

للمنضوين في أطر الجماعات وبين الخطاب السياسي 

»االزدواجية«  حالة  كرستها  فجوة  وهي  بالدنا،  في 

متعارضة،  قيمية  ألنساق  الخضوع  بسبب  السائدة 

االنتماء  بين  التوتر  بسبب  وتحديداً  ذاته،  الوقت  في 

الفرعي وبين االنتماء الوطني، وهو توتر يميل اليوم الى 

»الخوف  حالة  عن  تعبيراً  بوصفه  األول  االنتماء  تقوية 

فخطاب  اليقين.  وعدم  الفوضى  حالة  من  الجمعي« 

من  مزيد  وعن  االنتماء،  هذا  صعود  عن  يعبر  املظلومية 

اإلخفاق لفكرة الدولة املدنية. ويخطئ من يتصوّر أنها 

اليوم حالة عربية وحسب. فتعثر دولة الرفاه في أوروبا 

أسهم في ظاهرة نكوصية تتمثل بالعودة لالثنو- قومية 

التي تمثلها األحزاب اليمينية املتشددة والفاشية التي 

نراها في فرنسا وإيطاليا وأملانيا وهنغاريا وهولندا. لكننا 

في املشرق نواجه الشكل األكثر تطرفاً لهذا الصراع، ألن 

اجتماعياً  أن تجذر نفسها  في  أخفقت  الحديثة  الدولة 

ولم تستطع أن تبني ما يكفي من الروادع الثقافية ضد 

نزعات العودة الى الجماعة. وليس غريباً أن تكون بنى 

هذه الدولة قد اختُرقت عميقاً من قبل الوالءات القرابية 

والعصب الطائفية والقبلية. 

هنالك صراع لم ينته بعد بين فكرة الدولة املؤسسة 

»روابط  على  املؤسسة  وتلك  الحقوق«  »مجتمع  على 

أنتجته  عاملي  صراع  من  جزء  هو  األولية«،  الجماعة 

العوملة، لكنه في بالدنا يأخذ اليوم شكل أسئلة وجودية 

ملحة: هل ننساق وراء سباق املظلوميات أم نبحث عن 

في  هي  مشكلتنا  هل  »الظلم«؟  ملعالجة  حقوقي  إطار 

في  رئيسي  جدل  إنه  يرتكبه؟  مَن  في  أم  الظلم،  وجود 

عالم القرن الحادي والعشرين، جدل نستطيع أن نؤثر 

صراعاتنا  ندير  ونحن  نختاره  الذي  النموذج  عبر  فيه 

ونتعامل مع مخلفات فشل الدولة التي كانت في معظم 

تاريخها، وال زالت، دولة الجماعة، ال دولة املجتمع. 

في صراع املظلوميات

18 في املئة هو معدّل انخفاض نسبة املواليد الذكور في العام 2005 نسبةً 

إلى معدالت اإلناث، لتصبح 850 ذكراً لـ 1000 أنثى بعد أن كانت 1050 مولوداً ذكراً لـ1000 

أنثى. وهذا يعدّ مؤشراً لتدمير جينيّ كان تأثيره أقوى

على الذكور من اإلناث.. مثلما حدث في هيروشيما.

.. بــألــف كـلــمـة
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ثالثة نصوص من اليمن:

ـ ما ال يتناوله اإلعالم عن اليمن ـ صادق عبد الحق

ـ الصراع الدولي ومظلة تدمير اليمن ـ بشرى املقطري

ـ يمن مفتوح على كل االحتماالت.. إال العدالة ـ عاصم ترحيني 

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ــ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

بعضٌ من عراق اليوم

التاريخية  ذاكرته  شل  محاولة  من  العراقي  سحق  مشروع  بدأ 

العامة، حرق كل ما يربطه باملاضي:

يضيع،  كي  األحداث  تسلسل  فقدان  أي  آثار..  متاحف،  مكتبات، 

والتسلسل حيوي لبقاء اإلنسان يقظاً في الحاضر.

وبعد فقدان التسلسل تم تصنيع ذاكرة جديدة مشوهة: حرائق، 

وعندما  ثروات...  نهب  تتناسل،  مسلحة  صراعات  انفجارات،  قتل، 

العالم تحت عنف مستمر وشرس ووجودي،  في  إنسان  أي  يُحشر 

يبدأ العقل يدور في حلقة مفرغة، وتشتغل دوامات الضياع. لكن شل 

الذاكرة وحده ال يكفي، ألن بقاء عناصر أخرى جوهرية قد تساعد على 

الجذور.  مع  والتواصل  االستمرارية  إلى  والعودة  والتشبث  الثبات 

الشخصية  عليها  ترتكز  التي  الثوابت  كل  زعزعة  يجب  لذلك 

عليها،  يمشي  التي  األرض  زعزعة  الحالة يجب  هذه  وفي  اإلنسانية، 

الجسد  عناصر  إن  بل  الجسد،  في  كعضوين  والذاكرة  واألرض 

عبر  له  قيل  لذلك  كيميائياً،  األرض،  عناصر  نفسها  هي  العضوية 

تلقين متواصل إن العراق ليس بلداً قديماً، العراق بلد مركب ومصنّع 

القديم  التاريخ  كل  وان  دولي،  وفاق  بموجب  العشرين  القرن  أوائل 

غير حقيقي ومتخيل، أي انك أيها العراقي مخلوق غلط ترتبط بتاريخ 

غلط، وعليه يجب تصحيح التاريخ وتقسيم البالد.

بعد أن تتم زعزعة األرض تحته والتشكيك بها، تبدأ عملية أخرى 

في السياق نفسه:

قيل له إن العراق ليس وطناً، بل تجمع لَقالق، أو مهاجرين من بدو 

واألصالة  والعرق  الساللة  مفهوم  فإن  وعليه  وأتراك،  وهنود  وفرس 

أكذوبة كاألرض والتاريخ والذاكرة )...(

هذا التدمير املمنهج واملنظم منذ عام 2003 كي ال نذهب لسنوات 

الحصار، وهي حلقة مفصلية في مسلسل محو العراق، من املستحيل 

تم  التي  السياسية  العملية  داخل  من  داخله،  من  حلقاته  كسر 

تصنيعها وتركيبها من أجل صيانة هذا املشروع، والبحث في داخلها 

عن حل، مثل من يبحث عن مخرج طوارئ في نفق مغلق.

هذا  خارج  من  املشروع،  هذا  خارج  من  اآلتي  الثالث«  الخيار  لكن« 

كسر  الذي  هو  الدوامة،  هذه  خارج  من  املغلق،  السياسي  الصندوق 

حية  حديثة  ثقافة  بقايا  مع  الجذري،  املحو  مشروع  حلقات  بعض 

الدوي  من  صاخب  مناخ  في  تقاوم  يوم،  كل  وتتسع  تتنامى  ويقظة 

والردح والضجيج والغبار كي يتشابه البقر..

من صفحة »حمزة الحسن« على فايسبوك 

وزارة  من  إليها  انتقل  الذي  الزبيدي،  صوالغ  جبر  باقر  الجديد  النقل  وزير 

الداخلية مروراً باملالية )بعض وزراء حكومة املحاصصة ـ كما يقول املثل العراقي 

السائر ـ كـ »الطماطم يرهم  ـ أي يناسب ـ على كل مرقة!( يحاول جاهداً أن 

يقدم كل أسبوع إنجازاً جديداً. وهذا أمر محمود ولكن ليس في جميع األحوال، 

فثمة إنجازات تفوق أضرارها فوائدها! بعض إنجازات الوزير مضرةّ، بل وخطرة.

عن  عبارة  وهو  النهري«،  »التكسي  مشروع  مستشاروه  أو  الوزير  ابتكر   -

زوارق سريعة تنطلق عبر نهر دجلة من األعظمية نحو الباب الشرقي في مركز 

الوزير ومهندسيه لم  العاصمة. ولكن  أزمة السير داخل  بغداد، للتخفيف من 

يأخذوا حالة نهر دجلة الراهنة بعين االعتبار. فالنهر الجليل خسر ثلثي مياهه 

اآلن  وهو  وروافده،  منابعه  على  اإليرانية  واملشاريع  التركية  السدود  بسبب 

شحيح املياه لدرجة تفطر القلب، وحركة هذه التكسيات النهرية ستكون بكل 

تأكيد مصدر تلويث للنهر والبيئة، وستحوّل ما تبقى منه إلى مستنقع للزيوت 

والفضالت املختلفة. فهل يمكن أن يرحم الوزير النهرين، ويؤجل مشروعه هذا 

إلى أن يتعافيا أو أن يفكر بزوارق بمحركات كهربائية أو من دون محركات مثال؟

- طرحت الوزارة مشروعات استثمارية سماها الوزير »مشاريع استثمارية 

يعلم  هل  ولكن  البصرة!  في  طابقا  ستين  من  فندق  مثال  منها  إستراتيجية«، 

األحجار  وذات  الرخوة  األرض  هو  معانيه  أحد  في  »البصرة«  اسم  أن  الوزير 

الصغيرة كما قال األخفش؟ وحتى إذا افترضنا أن التقنيات الهندسية الحديثة 

على  اإلصرار  فلماذا  الهشّة،  التربة  بطبيعة  املتعلقة  اإلشكاالت  حل  على  قادرة 

وملاذا  العراق بصلة،  لبيئة  أصال  ال تمت  ببنية عمرانية  والتعلق  األعمى  التقليد 

بالدنا؟  لطبيعة  املالئمة  واألنيقة  البسيطة  »األفقية«  املعمارية  املدرسة  تعتمد  ال 

إن  بل  العالم،  دول  في جميع  معتمدة  تزال  ال  املعمارية  املدرسة  باملناسبة، هذه 

أجمل مدن وعواصم أوروبا ذاتها تأخذ بها، وما بودابست وروما الخاليتان من 

إال مثاالن جديران  اإلنسانية  الذوق واملسحة  األبراج وناطحات السحاب قليلة 

باالعتبار و.. التأسي.

 - أود التذكير بمشروع لطيف لهذه الوزارة ال بد من التنويه به، وهو تحويل 

عدد من الطائرات الضخمة التي خرجت من الخدمة إلى مطاعم تقدم خدماتها 

للمسافرين واملتنزهين قرب مطار بغداد وفي مناطق أخرى، فهذا مشروع مفيد 

ويمكن اعتباره من املشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى طرافته السياحية.

من صفحة »عالء الالمي« على فايسبوك

مشروع سحق العراقي

رحمةً بدجلة العجوز يا وزير النقل!رحمةً بدجلة العجوز يا وزير النقل!

مدونات

رسم خضير الحميري - العراق )خاص السفير العربي(

حارث حسن 

زميل في معهد رادكليف/ جامعة هارفارد/ من العراق

كاظم حيدر/العراق 
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يوم سقوط بغداد
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