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ت�������أم���ل���ات

كشف حساب {الثورات} الديمقراطية وثوارها

لالحتجاج ربيعه  ..وللمحتجين مشاعلهم !

ر�ضا الظاهر
بعد �أن اجتازت احلركة االحتجاجية �أ�سابيع من
املمار�سة يف مرحلة جديدة تعد جت��اوز ًا ملرحلة
�سابقة ي�شعر حمللون �أنه �آن الأوان لتقييم �أويل
لها.
وي��رى ه��ؤالء املحللون �أن مثل هذا التقييم البد
م��ن �أن ي�ستند اىل ع��وام��ل �أ�سا�سية ع��دة بينها
الأ�سباب الرئي�سية لالحتجاجات ،وتف�سري موقف
املتنفذين منها ،ومظاهر القمع التي رافقتها،
وال�سمات الرئي�سية لهذه احلركة ودور ال�شباب
فيها ،ف�ض ًال عن طائفة من الق�ضايا ذات الطابع
الفكري ـ ال�سيا�سي.
لقد بات جلي ًا �أن ال�سبب الرئي�سي لالحتجاجات
يتمثل يف ا�ستمرار الأزمة االجتماعية يف البالد
على خمتلف ال�صعد ،وتفاقم معاناة املاليني من
الو�ضاع اال�ستثنائية منذ �سقوط الدكتاتورية
بو�سيلة احلرب وحتى الآن حيث يتوا�صل نهج
املحا�ص�صات وما يرتبط به من ظواهر تك�شف
عن امل�آ�سي املريرة واملع�ضالت امل�ستع�صية.
�أما تف�سري موقف املتنفذين من االحتجاج ال�سلمي
فمرتبط� ،أ�سا�س ًا ،بخ�شيتهم مما يهدد امتيازاتهم.
و�أم ��ا مظاهر قمع االح�ت�ج��اج��ات ،ال�ت��ي �أخفقت
�أمام عدالة االحتجاج و�سلمية و�سالمة �أ�ساليبه
ون��زاه��ة ق��واه التي تخو�ض التحدي يف �إطار
العملية ال�سيا�سية ال�صالحها جذري ًا ،فقد تنوعت
�أ�شكالها .وك��ان �آخ��ره��ا تخ�صي�ص مالعب كرة

قدم للمتظاهرين ،والغر�ض وا�ضح بالطبع وهو
تطويق وحما�صرة االحتجاج وعزله.
وم��ن ب�ين امل�ب�ررات الغريبة واملف�ضوحة التي
طرحتها اجل �ه��ات املعنية م�ن��ع "ال�شلل" الذي
ت�سببه ه��ذه ال �ت �ظ��اه��رات حل��رك��ة ال �ن��ا���س .وقد
ت�ساءل حمللون عن حق :مل��اذا ت�سبب تظاهرات
�سلمية ي�شرتك فيها �آالف ه��ذا ال�شلل فيجري
منعها ل�ضمان عدم حدوثه ،بينما ي�سمح مل�سريات
مليونية جتري يف �أكرث من منا�سبة دينية ،وفيها
يعرب النا�س عن طقو�سهم وم�شاعرهم الدينية،
وال ينظر اليها باعتبارها �سبب ًا لل�شلل ؟ جلي �أن
الت�سيي�س ،الذي هو جزء من العقل احلاكم ،ي�سود
هنا �أي� ًضا .فحتى "ال�شلل" ال ي�سلم من "ت�سيي�س"
املتنفذين ��ش��أن��ه � �ش ��أن �أي ��ة ظ��اه��رة يف املجتع
واحلياة العراقية.
وي���ض��اف ت�ط��وي��ق ال�شلل ه��ذا اىل االج� ��راءات
القمعية ال�سابقة الهادفة اىل حرمان النا�س من
ح��ري��ة التعبري ع��ن �آرائ �ه��م ع�بر التظاهر ،وهو
حق كفله الد�ستور .وه��ذه االج���راءات ،املمتدة
من اعتقال �شباب واعتداء على �صحفيني و�سوى
ذل��ك من ممار�سات ت�ضليل وترهيب وتخويف،
هي ،يف الواقع ،جزء من تر�سانة قدمية لأنظمة
ا�ستبدادية.
ومما يثري ال�سخط �أن املتنفذين مل يكلفوا انف�سهم
ع�ن��اء االع �ت��ذار عما ارتكبته �أج �ه��زة �أم�ن�ه��م من
انتهاكات �صارخة ،بل وقد جتاهلوا حتى موقف
امل��راج��ع ال�ع�ظ��ام ال��ذي��ن رف���ض��وا ،منذ البداية،
توجيه تهم اىل تظاهرات االحتجاج �أو اال�ستجابة
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ل�ضغوط حترميها.
وق��د �أث��ار موقف احل�ك��ام ت���س�ا�ؤالت جدية حول
امكانية ا�ستجابتهم ملطالب املحتجني الذين
�سئموا م��ن ال��وع��ود املتكررة وحم ��اوالت �شراء
�سكوتهم عرب �إجراءات ترقيعية.
لقد بات وا�ضح ًا اليوم �أنه ما من بلد يف املنطقة
مبن�أى عن حركة االحتجاج �ضد اال�ستبداد ،وهو
ما يك�شف ،من بني حقائق �أخ��رى ،عن املنعطف
ال�سيا�سي ـ االجتماعي االقت�صادي اخلطري الذي
دخلت فيه املنطقة م��ن ناحية ،وع��ن ازدواجية
املوقف الأمريكي من ناحية ثانية.
ولعل من بني �سمات احلركة االحتجاجية ،التي
ا�ستوعبت ،اىل ح��د م��ا ،درو���س الأح ��داث التي
هزت منطقتنا� ،أن ال�شباب ،البعيدين عن تقدي�س
العفوية والذين ي�ستوعبون �أهمية ودورالعوامل
الفكرية ،هم قوتها احلية الرئي�سية ،مما مينحها
ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال �ت �ح��دي وامل �� �ض��ي اىل �أم� ��ام يف
منحى ت�صاعدي ًا مفعم ًا بالدالالت
احتجاجات تتخذ
ً
العميقة ،ومتخطي ًا االنق�سامات االجتماعية،
وجم�سد ًا الق�ضايا املطلبية واالجتماعية امل�صاغة
يف �شعارات وا�ضحة ،ومب�شر ًا بفتح �آفاق لتحويل
الأزم��ات املعزولة اىل طابع �أ�شمل ينطوي على
�إمكانية خلق حركة �شعبية ج�ب��ارة ق��ادرة على
حتقيق املطامح العادلة.
ومن املهم االنتباه �إىل �أن هذه االحتجاجات ك�شفت
عن توجيه ناخبني �أ�صابع اتهام ملن منحوهم الثقة
ليكونوا "ممثلي ال�شعب" ،لت�سجل بذلك انعطافة
يف تطور م�ستوى الوعي ،خ�صو� ًصا يف �أو�ساط

ال�شباب.
كما �أن التظاهرات �أفلحت يف ان�ت��زاع مكا�سب
ملمو�سة و�إرغ ��ام احلكومة على اتخاذ ع��دد من
االجراءات وتقدمي م�شاريع لال�صالح ،وعلى نحو
يعزز التوجه اىل �شكل جديد من �أ�شكال الرقابة
ال�شعبية .وهذا ،يف الواقع ،مترين كفاحي جديد،
واختبار ي�ؤكد ،جمدد ًا ،حقيقة �أن الكفاح املطلبي
يرتقي بكفاحهم ال�سيا�سي ويعمق وعيهم.
وك���ش�ف��ت احل��رك��ة االح �ت �ج��اج �ي��ة �أن الأ�سباب
اجل��وه��ري��ة ال �ت��ي �أدت ال�ي�ه��ا تتمثل يف �أزم ��ة
املجتمع يف النواحي االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية وال��روح �ي��ة .وم��ن نافل
القول �إن هذه الأزم��ة ،على اختالف م�ستوياتها
يف هذا البلد �أو ذاك ،مرتبطة ب�أزمة عاملية تعترب
الأزمة املالية �أحد �أخطر جتلياتها .وف�ضحت هذه
الأزمات �صفات �صندوق النقد الدويل التي برهن
الواقع على �أنها لن ت�ؤدي �إال اىل املزيد من تعميق
التمايز الطبقي واالجتماعي.
�أثبت �شباب "الفي�سبوك" ،الذين اتهمهم حر�س
ق��دمي بامليوعة� ،أنهم ق��ادرون ال على االحتجاج
الواعي ح�سب ،و�إمن��ا على تقدمي مثال ملهم يف
حركة يتطور ن�ضجها وفكرها ،ويتعمق �إ�سهامها
يف عملية التغيري االجتماعي  ..و�أنهم قادرون
على ت�سلم ال��راي��ات م��ن اجليل ال �ث��وري القدمي
وامل�ضي بها حتى ال�ضفاف الأخرى ..
�أما مالعب كرة القدم ف�ستعجز عن منع الربيع من
�أن ميتد اىل كل ال�ساحات  ..فلالحتجاج ربيعه
وللمحتجني م�شاعلهم !

ليث اجلادر
لن مي�ضي وقت طويل حتى يكت�شف الذين نا�صروا
(ال�ث��ورات) الدميقراطية و�ساندوا ثوارها ب�صورة
ال �إرادي���ة وك��ان��ت تتملكهم ح��ال��ة ال�لاوع��ي الطبقي
بانهم ك��ان��وا كمن ي�غ��رف م��اء اجل ��دول ب��راح��ة يده
ال�ع��اري��ة فتعود �إل�ي��ه خالية ال��وف��ا���ض ول��ن مي�ضي
وقت اط��ول حتى جتد القوى الدولية التي احتوت
ارها�صات الثورة احلقيقية ودفعت بها اىل اجتاه
احل��ل الدميقراطي بانها ام��ام مهمة اح �ت��واء احلد
االدنى من انعكا�سات هذا احلل وم�صادرت واقعيته
...ف�ه��ي لي�ست م�ستعدة الن مت�ضي مع ال�ث��وار اىل
ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ال��دمي �ق��راط��ي الن ذل��ك يعني وبكل
ب�ساطة الت�أ�سي�س حلركة انهيار انظمتها وم�صاحلها
الطبقية ولي�س �أمامها اال اال�ستمرار بالتحكم يف
اجت��اه العملية ال�سيا�سية التي يجب ان تكون يف
اح�سن االح��وال حركة عمياء ت�ستدير مبن حولها
اىل حولهم فالرفاه الن�سبي واال�ستقرار الن�سبي
للمجتمعات املتقدمة ارتبط ارتباطا وثيقا مب�شروع
ت�صدير الدميقراطية اىل املجتمعات الدنيا والتي
ال تفرز حالة حتقق الدميقراطية الربجوازية فيها
اال �شروط �ضياع وع��دم ا�ستقرارها وف�ق��دان امنها
االجتماعي وال�سبب اجل��وه��ري االول لذلك يكمن
يف ان هذه املجتمعات مل تتخط بعد مرحلة باخلبز
وح��ده يحيى االن�سان وان مطلب ال��ذي��ن نا�صروا
ال�ث��ورات الدميقراطية ك��ان و�سيبقى رغيف اخلبز
ولي�س حق االقرتاع وحق انتخاب من يوزع الأرغفة
بالتمايز وينظم ويلطف هذا التمايز والدميقراطية
الربجوازية تقوم اليوم على ا�سا�س تر�سيخ التمايز
ب�ين جمتمعات م�ت�ط��ورة وب�ين جمتمعات متخلفة
والت�أكيد بذلك على التمايز الطبقي يف تلك املجتمعات
..اذن نحن هنا يف مواجهة احل��ال ال��ذي ترمي به
الر�أ�سمالية �آخر ورقة لها وتطرح اخر خيار توفيقي
م�ضلل ي�ساعدها على الدفع بازمتها خارج نطاق مركز
�سلطتها وان كان هذا ينح�صر يف حتديد املجال االكرث
حيوية و�أهمية �سيا�سية واقت�صادية ونعني به منطقة
ال�شرق االو�سط اما بعد هذه املرحلة وبعد ح�سم امر
اخليار االخري فال جند من ن�صيحة ن�سديها لدهاقنة
الر�أ�سمالية ونظامها �سوى التوجه مب�شاريعهم اىل
مناطق قد تكون نتائج ن�شاطاتهم فيها اح�سن واثمر
من نتائج ن�شاطاتهم يف �صنع افالم اخليال الف�ضائي
..لكن هذه الن�صيحة ال تتعدى كونها تذكريا لهم فهم
على وع��ي كامل بهذه احلقيقة وه��م يدركون متاما
معنى ما يفعلونه كونه اخليار الأخري اال ان عزاءهم
الوحيد والواقعي يتمثل يف كونهم يراهنون على
الزمن وقدرتهم على اال�ستطالة به مبا يكفي ولرمبا
يتعدى ازم��ان وج��وده��م ك��اف��راد ام��ا بعد ذل��ك فليكن
الطوفان وهذا هو املربر الواقعي االكيد الذي يفتقر
اليه وعي الذين يعانون يف الطرف االخر من وطئة
الواقع وب�ؤ�س �شروط حالهم فيه ..ه�ؤالء يراهنون
على امل�ستقبل ويتاملون فيه خريا اما توقيت زمن
اخلري هذا فهو مرهون لل�صدفة وغري حمدد ,ولهذا
فهم مقتنعون او هكذا يبدون بت�أجيل مطالبهم وت�أكيد
�شروط حت�سني حال وجودهم ,املهم ان تتحقق �سلطة
الدميقراطية وما هي هذه ال�سلطة ؟ هي ال�سلطة التي
يقومون باختيارها هم  .ومن هم ؟ هم ن�سبة مئوية
من جمموعهم قد تزيد على الن�صف ب�صوت او �صوتني
..وم��ن الذين يقومون بانتخابهم ؟ هم املر�شحون
..كيف يتم حتديد ه��ؤالء املر�شحني ؟ هناك قوانني
وتعاليم تنظم ذلك ..من ي�ضع هذه القوانني والتعاليم
؟ الذي ي�ضعها نخبة من املجتمع ...ومن ينزه ه�ؤالء
النخبة ويرفعهم عن م�ستوى امل�صالح واالهواء ؟ يتم
ذلك بطرق خمتلفة و�أهمها هو ت�صويت البالغني �سن
الر�شد على الئحة القوانني العامة املجردة وبنف�س
�آل�ي��ة احت�ساب وتعيني املر�شحني لل�سلطة ..ال��ذي
يبلغ من العمر �سبعة ع�شر عاما واح��د ع�شر �شهرا
ال يحق له من ان ي�شارك يف اختيار ال�سلطة التي
�ستحكمه ملدة اربع او �ستة �سنوات ,اما الذي يبلغ
ثمانني عاما او �سبعني وال��ذي ا�ستهلك عمره ف�صار
ي�ضع قدما على الأر� ��ض وق��دم��ا يف القرب فيحق له
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كتابة على احليطان

استراتيجية نواب ..
االنتظار أفضل الحلول !
عامر القي�سي

ان يختار ال�سلطة التي �ستحكم قب�ضتها على رقاب
االح�ي��اء بينما هو يغط يف �سبات امل��وت العميق!!
اذن الدميقراطية يف النهاية تعني واقعيا ت�شكيل
ال�سلطة على �أ�سا�س اختيارات ما يقارب  %25من
املجتمع ويتم تنفيذ هذا الت�شكيل بانتخاب حكومة
بن�سبة ال تتجاوز اختيار  %10من املجتمع باعتبار
وافرتا�ض تعدد املر�شحني واالختالف عليهم من قبل
الناخبني ..فهل هذا يتطابق مع التعريف الربجوازي
للدميقراطية التي يف�سرونها على انها نظام حكم
ال�شعب بال�شعب ولل�شعب ؟ ام انها تعني تفوي�ض
قلة من املجتمع لثلة من الأف��راد مهمة �إدارة �ش�ؤون
املجتمع بكامله وع�ل��ى م��دى ف�ترة قانونية يتمتع
خاللها ه�ؤالء مبزايا جتعلهم فوق املجتمع واو�صياء
على م�صريه ؟ يقينا ان هذه اال�سئلة مل ولن تدور يف
ر�أ�س من قاد حركات االحتجاجات التي اعرتت الواقع
ال�شرق او�سطي والعامل العربي حتديدا الن الأجوبة
عليها كانت متثل اال�ستنتاجات النهائية لقناعاتهم
(الثورية جدا) .وهي قناعات متثل �شروط حت�سني
واقعهم الطبقي اخلا�ص .اما من كان ن�صريا واداة
غري واعية لهذه ((ال�ث��ورات )) فانه وبحكم الواقع
�سيجد نف�سه ي��ردد ه��ذه الأ�سئلة ويطالب بالإجابة
عليها ولعل اول ا�ستنتاج لهذه الفئة �سيكون ان
الديكتاتوريات كانت �سببا يف جتويعهم واذاللهم
لكن ال��دمي�ق��راط�ي��ة اي�ضا مل ت�شبع بطونهم حتى
ميكنهم من ان يكون ب�شرا فا�ضل كما يريد الآخرون
منهم ب��ان يكونوا كذلك ..ه��ذا اال�ستنتاج املب�سط
والغايل الثمن �سيكون اخلطوة الأوىل والقوية الن
تعمم حقيقة ان الهدف الذي يجب ان تتحول جهود
التغيري نحوه هو النظام ال�سيا�سي للمجتمع ولي�س
�شكل وال�ي��ة تنفيذ ه��ذا النظام ..فالديكتاتوريات
الفردية والبريوقراطية الفئوية ال ت�ؤ�س�س التمايز
الطبقي لكنها تر�سخه وتديره ..وحينها �سيدرك من
نا�صر احتجاجات �شباب تون�س وكان حقا عليه ان
ينا�صرها بان رغيف اخلبز وفر�ص العمل مل مينعها
زي��ن العابدين ب��ارادت��ه ب��ل ان الإرادة التي كتبت
وثيقة نظامه وغياب وعي حقيقيتها الطبقية هما من
قام بذلك ودفعاه اىل ان يفعل ما فعل ,كما �سيدرك
عمال م�صر وفالحوها ال�صغار وكادحوها ب�أنهم
معنيون بتنظيم �صفوفهم يف اطار الن�ضال الطبقي
واالن��دف��اع بحركة التغيري ال�سيا�سي اىل م�ستوى
االنتفا�ضة االجتماعية او على االقل التهيىء لذلك من
خالل ال�شروع فورا يف الت�أكيد على املطالب الطبقيه
ا�ستثمارا للواقع الذي هو يف �صريورة دميقراطية
.ولعل ن�ضوج وعي حتركات الثورة امل�ضادة التي
�أ�ضحى (ثوار )يناير يتلم�سونها ويعلنون توج�سهم
منها ,لهي اف�ضل فر�صة لذلك اال�ستثمار ..وهذا هو

املثال الكامل ملعنى ما كنا ندعو �إليه يف �ضرورة
التحري�ض على االنتفا�ضة ال�شعبية بق�صد تنظيمها
طبقيا حيث ميار�س الثوريون نوعا خا�صا من �أنواع
التوعية الواقعية التي تتخذ �شكل الت�آمري الثوري
�أ�سلوبا لها ..ويف كل االحوال فان هذين النموذجني
الثوريني (التون�سي وامل�صري ) واللذين مل يبلغا
بعد مرحلة احلبو الدميقراطي مازاال ميثالن القدوة
الأكمل لدعاة التغيري الدميقراطي مبنهج الن�ضال
ال�سلمي او ثورة الالعنف ,هذا النهج الذي ال نرى
فيه اال ترويجا لن�صف حكمه وت�شويها مق�صودا
ملعنى التغيري االكيد اجلاد ,والثورة بح�سب ر�ؤيتنا
لي�ست نزهة ارادوي��ة للثوار تتحقق فيها مطالبهم
كيفما � �ش��اءوا ومثلما � �ش��اءوا وطبقا مل��ا يتمنونه
,ب��ل انها �صراع بني ه ��ؤالء وب�ين خ�صومهم الذين
وبحكم كل ما هو منطقي يلج�ؤون فورا اىل القوة
وممار�ستها ب�شكل عنيف ,مبتدئني مبا هو متوفر
لديهم من ذرائع قانونية وغري منتهني اال بتجاوزها
وبني هذا احلد وذاك تتوافر لديهم امكانيات الن�صر
او احل��اق اك�بر ق��در م��ن االذى مبجتمعاتهم ..اما
ال�سبيل الوحيد لتجريد ه�ؤالء من هذه االمكانيات
فهو ان يتحرك الثوار با�سلوب يبدون فيه منذ اول
حلظة ب�أنهم مهيئون ال�ستخدام العنف وممار�سته
,لكن من امل�ؤكد ان هذا اال�سلوب ينقلب �ضد مبتغاه
ما مل ينظم على ا�سا�س وعي بنية احلركة التغيريية
وت�شخي�ص مفا�صلها اجلوهرية والتي تتك�شف يف
نهاية االم��ر ب�صيغ ودواف ��ع طبقية ..وه ��ذا ي�شمل
االن�ت�ف��ا��ض��ات ال�شعبية ال��دمي�ق��راط�ي��ة وي�شخ�صها
�ضمن هذه الر�ؤية كمقدمة �ضرورية ولي�ست �شرطا
حتميا للثورة االجتماعية التاريخية التي نتطلع
�إليها ونتحرك نحوها ,اما الذي حدث يف ليبيا وما
يتجه اليه احلدث يف اليمن فهو دليل واقعي ملمو�س
اخر يثبت كم ان احل��راك ال�شعبي العفوي باجتاه
الدميقراطية يحمل يف ثناياه اكرث مما هو يعترب
نقي�ضا الهداف النظام الدميقراطي ومنا�صريه حيث
الفو�ضى وحيث احلرب االهلية وحيث فقدان االمن
وتال�شي اال�ستقرار االجتماعي ..فما فعله (ثوار)
الدميقراطية الليبية حل��د االن وال��ذي ال ميكن ان
يخرجوا من طوقه الحقا انهم اجتذوا نبتة احلنظل
وزرع��وا بدلها نبتتي حنظل واول م��رارة يجنونها
االن ويتجرعونها واقعيا تتمثل يف كونهم �صاروا
يناق�ضون مقاي�س الوطنية الواقعية التي ر�ضوا بان
يتحركوا وفقها ,بر�ضوخهم لتوجهات ما هو غري
ليبي وا�ستعانتهم به �ضد من يعار�ضهم فحق بذلك
عليهم و�صف انهم (ال وطنيون �إىل اجل غري م�سمى )
..وي�صدق اي�ضا و�صفهم بثوار (حلف الناتو ) فقط
الغري .

مل �أ�سمع وال �أعتقد باين �س�أ�سمع ذات يوم ومن �أي
مكان يف جغرافية العامل ان نائب ًا عن ال�شعب يقف
بال�ضد م��ن مطالبات اجلماهري ال�شرعية ،مطالبا
�إياهم بالرتيث واالنتظار و�إعطاء الفر�صة للحكومة
لرتتيب بيتها  ،با�ستثناء طبعا قرقوزات النواب يف
الدول اال�ستبدادية .
نائب عراقي� ،أيها ال�سادة ،طالب من دون خجل وال
�شعور بامل�س�ؤولية اجلماهري املحتجة وامل�ستاءة
 ،التي اختارت ن�صب احلرية رم��ز ًا الحتجاجاتها ،
بانتظار ما �ست�سفر عنه مهلة املئة يوم التي منحها
املالكي لطاقمه احلكومي لإ�صالح ما �أف�سده املا�ضي
و�أكملته احلكومات املتوالية على �سدة احلكم منذ
التغيري يف . 2003
علينا اذن ان ن�ترك � �س � ّراق امل��ال ال�ع��ام لي�ستكملوا
مان�سوه �أو يتموا �صفقاتهم امل�شبوهة  ،وان نتفرج
على مدننا التي تغرقها زخ��ات املطر القليلة  ،وان
نن�شوي بح ّر �صيفنا الذي يطرق ابوابنا مبكرا  ،وان
يحجز خريجو جامعات ال�سنة احلالية اماكنهم يف
امل�ساطر واملقاهي والب�سطات  ،حتى تنتهي الفر�صة
الذهبية لنكت�شف انها فر�صة لإعداد اخلطط وامل�شاريع
 ،ان وج��دت  ،ونوا�صل االنتظار رمب��ا لأل��ف �أخرى
حتى ي�أتي الفرج �أو الي�أتي  ،واملرجح انه الي�أتي على
يد الذين ف�شلوا يف تقدمي اخلدمات للنا�س وانغمروا
يف ح�صد املكا�سب واالمتيازات .
م��ن غ�ير امل �ع �ق��ول ان ي �ك��ون ل��دي�ن��ا ن ��واب ع�ل��ى هذا
امل�ستوى من االبتعاد عن هموم النا�س وم�شاكلهم
وع��وزه��م وجوعهم  ،واالنتظار لي�س ا�سرتاتيجية
لنائب واح��د ،على ما يبدو  ،فاالنتظار �شعار للكثري
من نوابنا الكرام  ،الذين م��ازال��وا ي��رون العيب يف
اجلماهري التي التنتظر  ،وت�ستعجل رزقها  ،وبذلك
فهي جماهري �سلبية التتحمل امل�س�ؤولية وال ت�شعر بها
وال ترغب ب�أن تكون مب�ستوى املرحلة اخلطرية التي
منر بها !!
الطبيعي واملنطقي ان يقف النواب  ،الذين �أجل�ستهم
كرا�سي الربملان وامتيازاته  ،مع النا�س
�أ�صواتنا على
ّ
ومطالبهم وان يكونوا معهم حتت خيمة ن�صب احلرية
وف�ضاءات �ساحة الفردو�س و�ساحات االحتجاج يف
املحافظات  ،وان ي�ساهموا يف ال�ضغط على احلكومة
كي تكون جدّية يف التعامل مع ال�شعب الذي ينبغي
ان حترتمه  ،و�أن ت�سارع اىل اتخاذ ق��رارات �سريعة
ممكنة التحقيق ت�ساهم يف التخفيف من معاناته ،
لتبني معهم ج�سور ًا للثقة جتعل املئة يوم متر مثل
ملح الب�صر  ،بدل ان يتوج�س ويخاف النا�س من مقدم
ال�صيف الالهب الذي ّ
ب�شرت به احلكومة جزاها الله
وباراها .
مئة يوم م�ضت ن�صفها الب�شرى وال قرار �سوى ك�شف
امل��زي��د م��ن ال���س��رق��ات وال�ف���س��اد امل��ايل واال�ستحواذ
ال�لام �� �ش��روع ع�ل��ى امل�م�ت�ل�ك��ات ال �ع��ام��ة واخلطابات
امل�ستهلكة وال ��وع ��ود ال �ت��ي ل��ن ت�ت�ح�ق��ق ،والتهديد
والتخوين واالت�ه��ام��ات الباطلة للمحتجني بتنفيذ
اه��داف القاعدة والبعث املنحل  ،وال �ق��رارات التي
تنتهك حقوق االن�سان بح�شر املتظاهرين يف مالعب
كرة القدم والت�ضييق على كل ا�شكال االحتجاجات
يف ال�شوارع وال�ساحات  ،و�سط �صمت مطبق ومريب
على تدهور الو�ضع االمني من خ�لال ارتفاع ن�سب
االغتياالت بالكامت وغري الكامت !!
ن��واب االنتظار  ،جلدهم لي�س من جلدنا وهمومهم
ل�ي���س��ت ه �م��وم �ن��ا وت�ط�ل�ع��ات�ه��م ال ت���ش�ب��ه تطلعاتنا
وم�ستقبلهم الع�لاق��ة ل��ه مب�ستقبلنا � ،صيفهم غري
�صيفنا حتى ادويتهم غري ادويتنا واحتجاجاتهم غري
احتجاجاتنا  ،النهم بكل �شفافية يف عامل ونحن يف
عامل �آخر  ..عاملهم اليكرتث كثريا باالنتظار وعاملنا
يكويه اجلوع والعوز واحلرمان ب�سبب االنتظار !!
عا�ش ال�سادة النواب  ..نواب االنتظار!
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تباشير فكر االحتجاج في العراق
-3�سعد حممد رحيم

كانت م�صر حا�ضنة لن�شر �أف �ك��ار وط��روح��ات مفكرين
نه�ضويني م�سلمني وعرب مثل جمال الدين ( الأفغاين )
والكواكبي ( ال�سوري ) وخري الدين ( التون�سي ) و�شبلي
�شميل ( اللبناين ) وغريهم .وحني ّ
نطلع على م�سرد فكر
النه�ضة العربية يف القرن التا�سع ع�شر والعقود الأوىل
م��ن ال�ق��رن الع�شرين نتفاج�أ بخلوه م��ن الإ� �ش��ارة �إىل
م�ساهمات فاعلة ملفكرين عراقيني .وال �سيما قبل احلرب
العاملية الثانية (  1938ـ  .) 1945وهناك من الباحثني من
ي�شري �إىل انف�صال الدعوة العلمانية التي طبعت الدولة
العراقية النا�شئة "عن حركة التنوير العلمي واالجتماعي
وال �ت��ي �سنتها م��در��س��ة ال�سيد ج�م��ال ال��دي��ن الأفغاين
وال�شيخ حممد عبده .وكان من دعاتها يف العراق ال�سيد
حممد �سعيد احلبوبي ومدر�سته الفكرية" العلوي/
�ص69ـ .70واملتابع للتاريخ العراقي احلديث واملعا�صر
لن يتلم�س �شيوعا وت�أثريا كبريا ملدر�سة احلبوبي ،كما
لي�ست هناك �أدبيات نظرية لهذه املدر�سة �أو غريها من
املدار�س امل�شابهة خلقت تنمية فكرية و�إزاحة ب�أي قدر يف
املناهج واملفاهيم والر�ؤى مثلما خلقتها كتب الطهطاوي
والأفغاين وعبده والكواكبي وطه ح�سني.
وبقدر ما ميكن لوم املثقفني العراقيني وتوجيه �سهام
النقد لأفكارهم يجب التنبه �إىل حقيقة �أن هذه ال�شريحة
التي حُت�شر يف �ضمن ا�صطالح الأنتلجن�سيا بتحديد
�أدغ��ار مورانا لها ،كونها تعي�ش بني جمهرة غري مثقفة
و�سلطة ب��رب��ري��ة ،ن�ق��ول؛ �إن ه��ذه ال�شريحة ع��ان��ت من
ت�ضييق املجتمع وال�سلطات اخلناق عليها .وكما يقول

الدكتور �سيار اجلميل فقد "كان جمتمعهم قا�سي ًا عليهم
( املثقفني العراقيني ) ب�سلطاته الق�سرية املتعددة التي
�أحكمت قيودها على �أي مثقف كان يحمل فكر ًا م�ستنري ًا
ويعلن بجر�أة عن مواقفه احلرة وال�صريحة �إزاء �سلبيات
املجتمع و�أمرا�ضه .كان املجتمع ملا يزل �أقوى من املثقف
امل�ستنري ،في�شقى بوعيه و�أف�ك��اره وجتاربه ،ويجد �أن
جم��ال التثاقف ه��و الأق ��وى وامل�سيطر بفعل ال�سلطات
االجتماعية م�ت�ع��ددة الأط� ��راف ال�ت��ي ت�خ��دم التخلف".
فكانت ال�ت��اب��وات االجتماعية والدينية ال�ت��ي جذرتها
العهود املظلمة حيث ��س��اد اجل�ه��ل والتقليد واجلمود
والفو�ضى واال�ستبداد .ول��ذا ك��ان يجب �أن يُلقى ب�أول
حجر لتحريك الراكد يف بركة الأدب .ومثلما �أ�شرنا يف
احللقات ال�سابقة فقد �أخ��ذ ال�شعراء على عاتقهم مهمة
�إيقاظ العقول ،و�إ�شاعة فكر جديد ،البد �أن يكون تنويري ًا
يدعو �إىل التقدم .فم�شكلة مثل حترير امل��ر�أة و�سفورها
وحقها يف التعليم والعمل وال�ك��رام��ة يف �سبيل املثال
وهي ًتطرح وتناق�ش يف م�صر وبلدان عربية �أخرى كانت
ترتدد �أ�صدا�ؤها يف العراق من خالل حوارات ومقاالت
مثقفيه و�سيا�سيه وق�صائد �شعرائه ون�صو�ص ق�صا�صيه
وروائييه منذ نهايات القرن التا�سع ع�شر والعقود الأوىل
للقرن الع�شرين .وميكن �أن نقول ال�شيء نف�سه عن م�سائل
احلرية والدميقراطية واال�ستقالل والتمدن.
ه��ذا ما نعرفه ب�ش�أن ال�شعر ودوره ،ولكن م��اذا ب�ش�أن
الفنون ال�سردية؟.
ت�أخرت النخب الفكرية والأدب�ي��ة يف البلدان العربية،
ن�سبي ًا ،يف التنبه �إىل �أهمية فنون ال�سرد يف ت�أ�صيل الوعي
االجتماعي وال�سيا�سي و�إط�ل�اق �سراح املخيلة بعدّها
م�صدر كل �إب��داع �أدب��ي وفكري وعلمي .ولعل ال�شروط
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الثقافية واالجتماعية مل تكن نا�ضجة لكتابة رواية عربية
فنية قبل مطالع القرن الع�شرين فيما كانت الرواية الغربية
قد ر�سخت تقاليد و�أ�ساليب مبدعة و�أفرزت �أ�سماء �أعالم
كبار حتت راية هذا الفن منذ �سرفانت�س مبدع رواية دون
كيخوته التي ر�أت النور ،للمرة الأوىل ،يف عام .1605
حيث �ساهم اخرتاع املطبعة ،ومن ثم انت�شار ال�صحافة
املكتوبة يف ازدهار هذا الفن الأدبي يف �أوروبا ،ومن ثم
يف �أمريكا .وليبزغ ،يف ما بعد ،فن �أدب��ي جديد هو فن
الق�صة الق�صرية الذي يعد وليد ال�صحيفة بامتياز.
كان الهاج�س االجتماعي الواقعي ،يف العراق ،يدفع ب�أبي
ثناء الآلو�سي ،يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر لكتابة
مقاماته .وقطع ًا مل يكن للرجل ،املحكوم بالظروف الثقافية
لزمنه وبيئته �أن يخرج م��ن �أ��س��ر ه��ذا ال�ن��وع ال�سردي
القدمي ويخو�ض يف كتابة �سرد ق�ص�صي ب�أ�سلوب ور�ؤية
حديثني .وال�سيما �أنه مل تكن ثمة ترجمات لعيون الرواية
الغربية ،ومل تكن النخب الثقافية متمكنة من اللغات
الأورب�ي��ة التي كتبت بها ال��رواي��ات الكربى كالأ�سبانية
والإجنليزية والفرن�سية والأملانية والرو�سية ،وغريها.
وكان يجب �أن نعرب عقدين من القرن الع�شرين حتى يكتب
�سليمان في�ضي ( الرواية الإيقاظية ) وين�شرها يف عام
 ،1919داعي ًا �إىل ا�ستيقاظ الأمة من �سباتها والدخول يف
ع�صر النه�ضة والتقدم .من غري �أن يغادر كثري ًا الأ�سلوب
التقليدي لل�سرد العربي .وكان عطاء الأم�ين ،يف ال�سنة
ذات�ه��ا ق��د ن�شر يف جملة ( دار ال�سالم ) ر�ؤاه ع��ن فجر
النه�ضة بعنوان ( كيف يرتقي العراق ) .م�ؤكد ًا �ضرورة
االلتفات �إىل ،والأخذ ب�أ�سباب ،الثقافة واملعرفة والتعليم
وال�صناعة والزراعة والإدارة احلديثة ،بعدّها مرتكزات
�أي��ة حركة نه�ضوية وتنويرية ..وحتى حممود �أحمد

ال�سيد بعد �أن ن�شر روايتيه ( يف �سبيل الزواج1921 /
) و ( م�صري ال�ضعفاء ) 1922 /مل يقع على �أ�سلوبه الفني
النا�ضج �إ ّال مع رواية ( جالل خالد ) 1928 /بعد انفتاحه
على منجزات ال�سرد الغربي ،وهو الذي انكب على ترجمة
ّ
ملخ�صة لرواية ( البعث ) لتول�ستوي .ويف هذه الآونة
انغم�س كرث من �أدب��اء تلك احلقبة يف ترجمة مناذج من
الأدب الغربي .بعد �أن كان التما�س مبا�شر ًا ،يف الغالب،
مع املثقفني الأتراك "كان ح�سني الرحال �صاحب جريدة
ال�صحيفة معروف ًا بح�سن �إطالعه على الثقافة الرتكية،
لتت�سع اجتاهات الرتجمة بعدئذ ،حتى �أ�سهم فيها �أبرز
مثقفي الع�صر يف نهاية الع�شرينيات والثالثينيات :كذي
النون �أيوب ونزهت غنام وعبد امل�سيح وزير وحممود
�أح �م��د ال�سيد نف�سه ،وخ�ل��ف �شوقي ال� ��داودي و�سليم
بطي وعبد الوهاب الأمني"املو�سوي��� /ص .15و�صار
ال�شارع الثقايف العراقي ي�ت��داول �أ�سماء �أع�لام الأدب
والفكر الغربيني كموبا�سان وفكتور هيجو وجورج
اليوت و�أو�سكار وايلد وتوما�س ه��اردي وتول�ستوي
ودي�ستويف�سكي وجيكوف وغ��ورك��ي وغ�يره��م ..يقول
الدكتور حم�سن جا�سم املو�سوي �أنه "�إذا كان االت�صال
بالثقافة العربية امل�صرية على �أيدي ال�شعراء البارزين قد
�أفرز �أثر ًا وا�ضح ًا يف حركة ال�شعر ،متام ًا كما كان له �ش�أنه
بني املثقفني يف ال�شام وم�صر ،ف�إن الأدب الق�ص�صي �شهد
مثل هذا التالقح ،كما تثبت املرا�سالت املتبادلة بني ال�سيد
وحممود تيمور" املو�سوي� /ص15ـ.16
باملقابل ،منت حياة �صحافية جديدة بعد �صدور الد�ستور
العثماين يف عام  ،.1908ف�صدرت يف بغداد بني عامي
 1908و 1914ح��وايل  40جريدة .لتولد وتنتع�ش يف
ظل ال�صحافة فنون الق�صة واملقالة الأدبية ،وال�سيما بعد
عام  .1921ثم كان بزوغ �أوىل الروايات الفنية العراقية
على يد حممود �أحمد ال�سيد ،كما نوهنا ،والتطور الذي
طر�أ على فن الق�صة الق�صرية ،فكتب ال�سيد جمموعتيه (
الطالئع ) 1929 /و ( �ساعة من الزمن ،) 1935 /وظهرت
جمموعات ذو النون �أيوب ( ر�سل الثقافة ) 1937 /و (
ال�ضحايا ) 1938 /و�صديقي ) 1938 /و ( الكادحون/
 .) 1939كما كانت هناك �أ�سماء جعفر اخلليلي الذي
�أ�صدر ( التع�ساء ) 1923 /و ( ال�سجني الطليق) 1935 /
و ( اعرتافات .) 1937 /وعبد املجيد لطفي الذي �أ�صدر
( �أ� �ص��داء ال��زم��ن ) 1937 /وف� ��ؤاد بطي ال��ذي �أ��ص��در (
�صيحات الف�ؤاد ) 1939 /وغريهم ،قبل �أن ت�أخذ الق�صة
الق�صرية العراقية �شكلها الفني احلداثي على يد القا�صني
عبد امللك ن��وري وف ��ؤاد التكريل .ويف م��وازاة هذا كان
النقد الق�ص�صي يثبت �أ�س�سه يف ال�صحافة العراقية بدء ًا
من مطالع الثالثينيات؛ ( كتب ممتاز�أكرم العمري مقالته ـ
فن الق�صة والو�سط العراقي ـ يف جريدة النه�ضة العراقية
يف ني�سان  .) 1930ومتيز الق�ص العراقي يف م�ضامينه
باحل�س ال��واق�ع��ي وروح النقد االج�ت�م��اع��ي ،والر�ؤية
ال�سيا�سية القائمة على مفاهيم اال�ستقالل واحلرية
والعدل.
�أما الفتوحات الإبداعية يف فن ال�شعر فقد متثلت بلحظة
كتابة الق�صيدة احل��رة منذ الأربعينيات وب��روز �أ�سماء
�أعالمها الكبار ن��ازك املالئكة وب��در �شاكر ال�سياب وعبد
الوهاب البياتي التي تعد �إزاحة حقيقية يف امل�شهد الأدبي
ال�ع��راق��ي وال�ع��رب��ي ،وخ�ط��وة ت�أ�صلت وفتحت مديات
مده�شة على �صعيد ال�شكل الفني وامل�ضمون الفكري
مع ًا لت�أتي بعدها �إجن��ازات الأجيال الالحقة مكملة ،من
غري انقطاع .ولعل هذه الإزاحة كانت امل�ساهمة العراقية
الأه��م يف م�سار النه�ضة الفكرية والأدب�ي��ة العربية يف
التاريخ املعا�صر .وعلينا �أن ال نن�سى امل�ساهمات الفذة
ل��رواد الفن الت�شكيلي العراقي منذ عبد القادر الر�سام
الذي �أجنز لوحاته قبل اجتيازنا عتبة القرن الع�شرين،
وحتى الأعمال املتقدمة لفائق ح�سن وجواد �سليم.

وحتى بعد احلرب العاملية الثانية بقي العراق م�ستورد ًا
وم�ستهلك ًا للأفكار اجلديدة .وهذه املرة كانت الأفكار التي
و�صلت لها طابعها املختلف بهذا القدر �أو ذاك عمّا �ألفه
ال�شارع الثقايف وال�سيا�سي العراقي .و�أبرزها الأفكار
القومية (العربية ) واملارك�سية .ويف الغالب حتولت تلك
الأفكار بتبنيها من قبل نخب ثقافية و�سيا�سية عراقية
�إىل دوغما �إيديولوجية .ومنا�سبة الحرتابات ونزيف دم
من غري �أن تتعاطى معها نقدي ًا� ،أو �أن تطورها �إبداعي ًا،
وب�شكل ملمو�س.
يف م�سار الفكر العراقي املعا�صر طغى النظر ال�سيا�سي،
وح �ي��د ال�ب�ع��د ،يف ال �غ��ال��ب ،ع�ل��ى التحليل االجتماعي
ال �ب �ن �ي��وي امل �ت �ع �م��ق .وا� �س �ت �ح��وذ الإي��دي��ول��وج��ي على
اال�سرت�سال الفكري احلر .فات�سمت الأطروحة الفكرية
باحلما�س واالنفعال وال�شاعرية الرومان�سية على ح�ساب
الر�ؤية العقالنية املت�أنية والنافذة .وحتى �أولئك الذين
كتبوا ما هو مميز وثري مل ي�أت من يبني على الأ�س�س
التي �أر�سوها ما يحقق التوا�صل الفكري املبدع فبقيت
نتاجاتهم تعاين الإهمال واالنقطاع .ولعل ال�سبب يرجع
�إىل �سطوة اال��س�ت�ب��داد وت��اري�خ��ه امل��رع��ب يف العراق،
�إىل جانب فاعلية ال�ت��اب��وات ال�سيا�سية واالجتماعية
والدينية والإكراهات التي حالت دون �أن يتنف�س العقل
العراقي النقدي ،يف مراحل تاريخنا القريبة والبعيدة،
يف مناخ من احلرية ،وينتج بجر�أة فكر نه�ضة حقيقي.
ورمبا يعد علي ال��وردي ا�ستثنا ًء فذ ًا بهذا اخل�صو�ص،
ا�ستطاع عرب جتربة فكرية علمية ومنهجية �أن يدر�س
التاريخ االجتماعي للعراق احلديث ،و�أن ي�ؤ�شر بع� ًضا
من االختالالت واالنف�صامات والتناق�ضات وال�صراعات
الظاهرة واخلفية يف بنية املجتمع ،متجاوز ًا خلطوط
حمر كثرية ب�شجاعة مل ت�ع��رف ،حتى ذل��ك احل�ين ،عند
غ�ي�ره ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ��ه ح�سب ح���س��اب ال�سلطات
االجتماعية وال�سيا�سية ولكن بتقيّة �أق��ل من تلك التي
التزم بها كرث من مفكرينا ومثقفينا.
علي الوردي:
مل حت�صل �إ ّال قلة قليلة من املفكرين والباحثني العراقيني
على �شهرة وا��س�ع��ة خ ��ارج احل ��دود ال�ضيقة لأو�ساط
النخبة املثقفة ،ورمبا يكون املفكر والباحث االجتماعي
الدكتور علي ال��وردي هو الأ�شهر والأك�ثر �إث��ارة للغط
واالهتمام من بني �أولئك املفكرين والباحثني .وال�شك يف
�أن قطاع ًا وا�سع ًا من املتعلمني وحتى �أن�صاف املتعلمني،
يف العراق ،قد تعرفوا بهذا القدر �أو ذاك على �أفكار علي
الوردي وطروحاته املتعلقة بطبيعة ال�شخ�صية العراقية
واملجتمع العراقي .وبعبارة �أخرى ف�إن م�ؤلفات الوردي
حظيت ،ورمبا ما تزال ،بالن�سبة الأعلى من القراءة يف
ال�ع��راق .فللوردي �أن�صار كرث و�أع ��داء ك�ثر ،فهناك من
يوافقه جملة وتف�صي ًال على ما ق��ال وهناك من يرف�ضه
جملة وتف�صي ًال ،وبني ه�ؤالء و�أولئك فريق ثالث يتناول
طروحاته بر�ؤية نقدية مدققة ،حماو ًال و�ضعه يف مكانه
العلمي الذي ي�ستحق.
ويف الأحوال كلها ال ميكن �أن نتحدث عن الفكر العراقي
املعا�صر والثقافة العراقية احلديثة مع جتاهل الوردي
و�أف�ك��اره ومواقفه� .أم��ا �أ�سباب �شهرته واالهتمام الذي
لقيه فعديدة� ،أهمها �أنه كتب يف حقل ح�سا�س يهم املواطن
االعتيادي �إىل جانب املثقف والأكادميي وال�سيا�سي بلغة
�سل�سة ووا�ضحة ميكن �أن يفهمها حتى �أولئك الذين مل
يتبحروا كثري ًا يف دنيا الفكر والفل�سفة .ف�ض ًال عن امتالكه
جلر�أة قل نظريها يف ت�شخي�ص الأمرا�ض واالختالالت
والتنا�شزات االجتماعية والنف�سية عند �شرائح املجتمع
العراقي ،متخطي ًا بهذا بع�ض اخلطوط احلمر ،يف حتد
وا�ضح ملوا�ضعات وقناعات متجذرة ورا�سخة� .أي �أن
الفرد العراقي وجد يف كتب الوردي نوع ًا من املر�آة التي
حتاول �أن تع ّرفه بنف�سه على حقيقتها .ولذا واجه عداء
ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة الدينية ناهيك عن �آخرين من
املثقفني الإيديولوجيني وبع�ض الرعاع .ورمبا يكون هذا
العداء الذي �أحيط به �سبب ًا �آخر� ،أكرث فاعلية ،يف تلقف
كتبه من قبل القراء ،جري ًا على املثل القائل �أن املمنوع
مرغوب.
خ��رج علي ح�سني عبد اجلليل ال��وردي من بيئة علمية
دينية حمافظة ،فقد ول��د يف الكاظمية يف ع��ام .1913
در�س يف اجلامعة الأمريكية ببريوت وح�صل على �شهادة
املاج�ستري يف عام  1948من جامعة تك�سا�س الأمريكية،
وع�ل��ى �شهادة ال��دك �ت��وراه يف ع��ام  1950م��ن اجلامعة
نف�سها .حيث تنب�أ له رئي�س اجلامعة وهو ي�سلمه ال�شهادة:
(�أيها الدكتور ال��وردي �ستكون الأول يف م�ستقبل علم
االجتماع) .ومنذ ذلك التاريخ بد�أت م�ؤلفاته تن�شر وتوزع
وتعرف االنت�شار الوا�سع وترتجم �إىل لغات �أخرى ..تلقى

الرتحاب حين ًا ،والإنكار حين ًا ،وحتظى بدرا�سات نقدية
و�أط��اري��ح جامعية يف معظم الأح�ي��ان .ومن م�ؤلفاته؛ (
�شخ�صية الفرد العراقي ) و ( وعاظ ال�سالطني ) و ( مهزلة
العقل الب�شري ) و ( خ��وارق الال�شعور ) و ( �أ�سطورة
الأدب الرفيع ) و ( ملحات اجتماعية من تاريخ العراق
احلديث /ب�ستة �أجزاء وملحقني ).
ا�ستقى الوردي مناذجه من الواقع العياين املعا�ش ،ف�ض ًال
عمّا وجده يف كتب التاريخ مما يفيد جمال بحثه ،بعدما
حتقق منه بعد متحي�ص .وعليه و�ضع افرتا�ضاته وقام
بتحليالته وبنى ا�ستنتاجاته .ولأن��ه ك��ان متحرر ًا من
امل�سبقات الإيديولوجية فلم ي��دعِّ قط �أن��ه قد و�صل �إىل
معرفة يقينية قاطعة ،ودوم ًا كان يطلب من قارئه �أن ينظر
�إىل ما يقر�أه نظرة ال�شكاك امل�سرتيب .ومن موقع العامل
الواثق من نف�سه واملتوا�ضع ظل ي�ؤكد �أن ما يقوله ويكتبه
بحاجة �إىل درا�سات �أو�سع و�أعمق ،م�ؤمن ًا �أن العلم قادر
على الو�صول �إىل �أوج��ه احلقيقة املتعددة ،و�أن هناك
فر�صة �أخرى دوم ًا للإ�ضافة و�إثراء البحث.
�أما منهجه فال �شك يف �أن جذوره متتد �إىل ما تعلمه من
خالل درا�سته يف �أمريكا حيث يطغي املنهج التجريبي
على غريه من املناهج .لكن مرجعيته الأ�سا�سية تبقى ما
�أخذه من ابن خلدون يف مقدمته ذائعة ال�صيت ،وال�سيما
يف ما يتعلق بفر�ضيته عن �صراع البداوة واحل�ضارة،
�إذ �أن م�صدر الع�صبيات يف ال�شخ�صية العراقية ،بر�أيه،
يكمن يف ذلك ال�صراع .كما �أنه رجع �إىل مناهج م�ؤرخني
عرب قدماء �آخرين ،وكما نوّ ه يف �إح��دى تعقيباته ب�أنه
وهو يكتب عن ثورة الع�شرين يف ملحق اجلزء ال�ساد�س
من ( ملحات اجتماعية ) كان منهج الطربي حا�ضر ًا �أمامه.
وبذا مل يقع يف فخ �أية �إيديولوجية من تلك التي عا�صرها
وه��ذا مم��ا زاد م��ن جمهرة مناوئيه .حيث �أن��ه مل ي�ضع
نف�سه حتت مظلة الأحزاب التي كانت تعطي �صك املرور
وال�شهرة على وف��ق مقيا�س ال��والء الإيديولوجي� .أما
فر�ضيته عن ازدواجية ال�شخ�صية العراقية ف�أخذها من
عامل االجتماع الأمريكي مكيفر.
تقول هذه الفر�ضية �أن االزدواجية هي ظاهرة اجتماعية
�أكرث منها نف�سية تولد نتيجة ال�صراع بني منظومتني من
القيم ( قيم البداوة وقيم احل�ضارة ) حيث مييل احل�ضري
�إىل اال�ستقرار وال�سلم واح�ترام القانون واملهن فيما ال
يرغب البدوي يف اخل�ضوع للدولة ،يقول؛ "�إن العداء
العميق بني الع�شائر واحلكومة ال��ذي دام عدة ق��رون ال
ميكن �أن يزول بت�أثري فورة حما�سية م�ؤقتة" كذلك ي�أبى
البدوي امتهان حرفة عملية ،وحتركه الع�صبية القبلية،
وت�ك��ون الغنيمة يف نظر الع�شرية دل�ي� ً
لا على �شجاعة
�صاحبها .وق��د ت�أ�صلت ه��ذه االزدواج�ي��ة بعدما تعر�ض

العراق �إىل موجات بدوية متعاقبة يف تاريخه لوقوعه
جغرافي ًا على تخوم ال�صحراء .كما ح�صلت ه��وّ ة بني
التفكري وما يقوله الفرد وبني املمار�سة والعمل .ويورد
الوردي �أمثلة كثرية بهذا ال�ش�أن .ولعل للطبيعة املناخية
العراقية املتقلبة بني �صيف حار و�شتاء قار�ص الربودة،
وب�ين �شح دجلة يف موا�سم ال�صيهود وفي�ضانه الذي
ال يبقي وال يذر يف موا�سم الأمطار دوره هنا ،وهذا ما
يالحظه ال�شاعر اجلواهري �إذ يقول:
ودجلة زهو ال�صبايا املالح تخوِّ �ض منها مباء �صرى
تريك العراقي يف احلالتني ي�سرف يف �شحه والندى
يقول �سيّار اجلميل "رمبا كان الت�أثري اجلغرايف قليال يف
�صنع التناق�ضات ،ولكن على امتدادات ال�سنني �سيخلق
�أنواع ًا من الأمزجة امللتوية وال�سلوكيات املتنافرة".
ويف املقابل ب��رز التنا�شز االجتماعي ( وه��ذه فر�ضية
الوردي الثالثة التي �أخذها من ا�صطالح الفجوة الثقافية
التي قال به عامل االجتماع الأمريكي �أوغربن ) ،و�سببه هو
االت�صال بالغرب والدخول يف ع�صر اال�ستعمار والتما�س
م��ع �أف �ك��ار ال �غ��رب وال�ت�ع��ام��ل م��ع تقنياته وخمرتعاته
احلديثة .والتنا�شز �أي� ًضا له جانبان اجتماعي ونف�سي �إذ
وقف الفرد العراقي مبهور ًا وم�صدوم ًا �أمام قيم وتقنيات
ال�غ��رب ،قبلها حين ًا ورف�ضها حين ًا .وت�ت�لازم فر�ضيات
ال��وردي الثالث تلك وتتداخل ،حتى لتبدو وك�أنها ثالث
�صور ملتقطة من ثالث زوايا خمتلفة لوجه واحد.
�أ�شار الوردي �إىل �أن �شخ�صية الفرد هي نتاج اجتماعي
حم�ض .ويف ه��ذا ك��ان قريب ًا من الأط��روح��ة املارك�سية
القائلة �أن الفرد هو جمموع عالقاته االجتماعية .وهنا،
�أي� ًضا ،يوافق كل من دو�سن وكيتز اللذين يريا ال�شخ�صية
كممثلة للح�ضارة التي تن�ش�أ فيها ..يقول ال��وردي�" :إن
�شخ�صية الإن�سان ،مبا فيها من نف�س وعقل و�ضمري وغري
ذل��ك ،لي�ست يف الغالب �إ ّال �صنيعة من �صنائع املجتمع
الذي ين�ش�أ فيه ،ومن املمكن القول ب�أن ال�شخ�صية �صورة
م�صغرة للمجتمع" �ص� ( 33شخ�صية الفرد العراقي ).
مل يعجب الوردي �أ�سلوب الوعظ الذي يربز املثال املفتقر
للأ�سا�س الواقعي ،فانتقده ب�شدة كونه �أحد �أخطر طرق
الرتبية عندنا وقد دار كتابه ( وعاظ ال�سالطني ) حول
هذه امل�س�ألة فالوعظ ،على وفق وجهة نظره ،هو منطق
الظاملني واملرتفني ،و�أن نزعات وغرائز الإن�سان الأ�صلية
هي التي ت�سيرّ التاريخ ولي�س التفكري املنطقي.
كان ذلك يف حزيران عام  ،1994يوم �أق��ام احت��اد �أدباء
دياىل ندوة فكرية عن دور دياىل يف ثورة الع�شرين ..كان
من بني احل�ضور العالمة ح�سني علي حمفوظ والدكتور
علي ال��وردي� ،إىل جانب متخ�ص�صني يف تاريخ العراق
احل��دي��ث ..ويف تلك ال�ن��دوة قيل ك�لام كثري عن املالحم
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والبطوالت والت�ضحيات فيما كان ال��وردي اجلال�س يف
ال�صف الأول يحاول ا�سرتاق ال�سمع �ضاغط ًا ب�إ�صبعه
على ال�سماعة ال�صغرية يف �أذنه ،وبني الفينة والأخرى
ك��ان يكتب ب�ضع كلمات يف ورق��ة ي�ضعها على �ساقه.
حتى �إذا انتهى املحا�ضرون من قول ما لديهم طلب مدير
اجلل�سة ( ال�سيد عبد احلليم املدين ) من الوردي �أن يقدم
مداخلة طاملا �أنه كان يكتب مالحظات عما ي�سمع ،فاعتذر
الوردي يف البدء �إال �أنه ر�ضخ يف النهاية لإحلاح ال�سيد
امل��دين ،و�صعد على املن�صة و�سط ت�صفيق احل�ضور..
وبح�سب ما �أذكر تطرق �أو ًال �إىل كتابه عن ثورة الع�شرين
( ملحق اجلزء ال�ساد�س من ملحات اجتماعية يف تاريخ
العراق احلديث ) وكيف �أنه مل يعجب كثري ًا من النا�س،
و�أنه يف حقيقة الأمر اتخذ فيه منهج الطربي يف املقاربة
التاريخية الذي يتلخ�ص ب�إيراد الروايات ووجهات النظر
املختلفة التي ُنقلت عن الواقعة ،وهي هنا ثورة الع�شرين
العراقية ،تارك ًا للقارئ حرية التقاط احلقيقة وفهمها
ا�ستناد ًا �إىل مرجعيته الثقافية وحد�سه وذكائه ومن خالل
فهم �إيحاءات امل�ؤلف املبثوثة يف ت�ضاعيف الكتاب .وبعد
�أن طرح بع�ض �آرائه يف الثورة� ،أو فيما قيل فيها ،ومنها
�أن م�ؤرخي اليوم ي�سقطون مفاهيمهم ومعايريهم احلالية
عليها والتي مل تكن متداولة وال معروفة وال ت�شكل جزء ًا
من الوعي اجلمعي يف حينها ،ق��ال" :ال تنه�ض �أم��ة من
غري حما�س� ،إ ّال �أنها لن تنه�ض �أب��د ًا باحلما�س وحده".
و�أح�سب �أن الوردي يف عبارته اجللية واحلادة هذه قد
�شخ�ص دا ًء حقيقي ًا عانينا منه طوي ًال .ذلك الداء الذي طبع
�إىل حد بعيد ،روحية احلركة الوطنية العراقية وخطابها
ال�سيا�سي بطابعها يف التاريخ املعا�صر .وهذه احلركة
ن�ش�أت جنين ًا بدء ًا من الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ع�شر ،ومن��ت م��ع انطالقة ث��ورة الع�شرين ،وت�أ�سي�س
الدولة العراقية احلديثة يف عام  1921وتبلورت بعد
هذا التاريخ لتكت�سب مالحمها عرب جت��ارب متباينة يف
�أهميتها ون�ضجها ونتائجها.
امل�صادر:
1ـ ( دولة اال�ستعارة القومية ) ح�سن العلوي ..من�شورات
روح الأمني ..ط1427 /1هـ.
2ـ ( نزعة احلداثة يف الق�صة العراقية ) الدكتور حم�سن
جا�سم املو�سوي ..امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر..
بريوت.
3ـ بع�ض مقاالت الدكتور �سيّار اجلميل ،وحما�ضرته يف
غالريي الكوفة بلندن بتاريخ � 20أيلول  ( .2005كتاب
موقع �إيالف )
4ـ بع�ض م�ؤلفات علي الوردي.
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لم يعد الصمت ممكنًا
ين�شر ملحق احتجاج اجلزء الثاين من
مقاالت رئي�س التحرير فخري كرمي خالل
االيام املا�ضية والتي ن�شرت كافتتاحية
ل�صحيفة املدى وهي ت�ؤ�شر ملالمح مهمة من
امل�شهد العراقي اليوم  ..وحتاول ان تثري
الكثري من عالمات اال�ستفهام

من القصور الرئاسية إلى السجون "المسكونة"..
دولة اآلباء  ..والبنين
()1
�أثبت العلم على امتداد الزمن منذ الع�صر الهيليني
�صدق الفيل�سوف العظيم دميقريط�س ،وهو يقول �إن
كل �شيء يتغري ،وانك ال ت�ستطيع �أن ت�سبح يف النهر
"املاء اجلاري فيه" مرتني ،رغم �أن ا�ستنتاجه بني
على التفكري املجرد� ،إذ مل تكن املختربات التجريبية
قد توفرت للفال�سفة والعلماء �آن��ذاك .و�إذا كان ماء
النهر يتغري يف كل ج��زء من مليون على مليار من
الثانية ويتعذر عليك �أن تخو�ض يف نف�س املاء �سوى
مرة واحدة ،ف�أن مثل هذه التغريات تنمو وترتاكم
وتتحول بنف�س املقايي�س
غ�ير املرئية يف احل�ي��اة االجتماعية وال�سيا�سية،
وتنهي �سل�سلة تفاعالتها �إىل ما نواجهه من انتقاالت
نوعية يف �أ�شكال و�أمناط و�أ�ساليب احلكم واحلكام،
ويف ال �ع�ل�اق��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وت �ف��اع�لات �ه��ا ،ويف
انعكا�ساتها يف �سائر امليادين.
وال غرابة �أال يدرك هذه التحوالت و�سريورتها يف
احلياة ال�سيا�سية ،ق��ادة ال��دول العربية املعا�صرة،
وكيف لهم �أن يدركوا وهم عاجزون عن �أن يب�صروا
ما يدور حولهم من وقائع ومعطيات و�أحداث ج�سام،
ال تخفى حتى على ال�ضرير .وكما يبدو ف ��أن عمى
الب�صرية هو اخليط الرفيع الذي يجمع بينهم جميع ًا
وي�شدهم ب��وث��اق ال ف�ك��اك منه �إىل ك��را��س��ي احلكم
وحياة الق�صور والقالع امللكية والرئا�سية ،ويوحي
لهم بوهم الأبدية واخللود ،فبع�ضهم يرى فيما هم
عليه من �أ�سباب احلكم والنعيم �إمنا هو قدر �إلهي،
و�آخرون منهم ال يكلفون �أنف�سهم م�شقة البحث ،فكل
�شيء مق�سوم لهم كتح�صيل حا�صل ال مر َّد له .ولن
ممن
يخطر ببال �أح ٌد منهم االتعاظ بتجارب الآخرين َّ
�سبقوه ،بل منهم من ال يرى حتى ما يدور من حوله
ّ
فيغ�ض
وم�سمع منه،
ويف حميطه ،وعلى م��ر�أى
ٍ
النظ َر عن كل ذلك ويكتفي ب�صدى ما يقوله املرتزقة
واحلا�شية املتزلفة املحيطون به ،من انه �سيد زمانه
وحكيم حكماء قومه ،ولي�س هناك من يعلو عليه
قدر ًا وعلم ًا ودراية وخربة يف �أ�صول �إدارة احلكم

و�ش�ؤونها ،وال طاعة لرعيته �سوى له ،فطاعته واجبة
�شرع ًا وتقليد ًا ،فت�ضيع مع الأوهام التي توحى له،
�أقدار الأمة وم�صاحلها.
غي الأنظمة امل�ستبدة التي ا�ستولت
ومما زاد يف ِّ
على مقاليد احلكم يف البلدان العربية ،امللكية منها
واجلمهورية الوراثية� ،أن ب�ضعة عقود م�ضت من
اجلور والبط�ش الذي مار�سته بحق �شعوبها ،دون
�أن تتلم�س مظاهر مت� ّرد على حكمها �سوى ب�ضعة
احتجاجات لـ"خارجني عن القانون" �أو "جرذان"
ك�م��ا ي�سميهم امل �ل �ت��اث ال� �ق ��ذايف ،ي �ع��زز م��ن قناعة
هذه الأنظمة �أن ما تفعله هو مو�ضع ر�ضا النا�س
وقبولهم ،وهو بالتايل قمني باال�ستمرار على ذات
النهج والتنعم على �شعوبها بتوريث احلكم للبنني
من بعدهم.
وغاب عن احلكام والأنظمة امل�ستبدة ،ما ميور حتت
�سطح امل�شهد ال�سيا�سي واالجتماعي من تفاعالت
عميقة وتراكم نوعي وما تختزنه الذاكرة اجلمعية
من وقائع ال�ستباحاتهم وانتهاكاتهم للمبادئ والقيم،
وهي كلها تنتظر حلظة االنبعاث والتجاوز .ولهذا
جاءت العا�صفة املدوية يف تون�س ثم يف م�صر خارج
ال�سياق وخالف ًا لأي توقع ،وظلت �أ�شبه بكابو�س،
ح��اول كل منهم ،ال��راح��ل واملُ ْن َتظِ ر� ،أن ي�صده عن
نف�سه بالتعاويذ التي تعلمها ط��وال حكمه ،رف� ًضا
بالر�صا�ص احل��ي ث��م ممانعة وت�سويف ًا وتخدير ًا
ثم قبو ًال متقطع ًا خجو ًال ،وانهيار ًا ذلي ًال يف نهاية
املطاف.
ل�ق��د ان�ت�ه��ى زم��ن ال�ن���ش��وة املتغطر�سة وح� � َّل يوم
احل�ساب ،وهو ما مل يكن يف ح�سبان �أح ٍد من ه�ؤالء
الطغاة الذين ا�ستباحوا ك َّل املحرمات ودن�سوا ك ََّل
املبادئ والقيم ،وتوهموا �أن الدنيا ا�ستكانت لهم
ولأوالدهم وخا�صتهم وحمازبيهم ،ومل يخطر ببالهم
طاغ �أو
�أن الكرا�سي والق�صور والقالع لن تخلد لأي ٍ
ج�لاد .ون�شوة املتغطر�س جتعله ال ميكن له حتت
�أي ظرف� ،سوى املوت� ،أن يتخيل انه �سيتحول يف
حلظة ما نزيل �سجن �أو معتقل ،و�شاءت له تخيالته
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وتهومياته �أن حتجب عنه حكمة زي��ارة ال�سجون
ملعرفة �أح��وال بع�ض رع��اي��اه ول��و من ب��اب وعظهم
على بيعته و�إب��داء الندم على �شقاوته يف معار�ضة
والي�ت��ه ،ول��و فعل ذل��ك لتع ّرف على ح��ال ال�سجون
وحمنة امل�سجونني ،وقد يت�سلل �إليه ولو من باب
اخليالء انه قد يحل هو �أو �أبنا�ؤه و�آل بيته ،يوم ًا يف
�ضيافة واحد من �سجون �ضحاياه ،وان تلب�سته مثل
هذه احلالة ولو ك�شاردة بنت هنيهة ،لرمبا اوحت
له باالهتمام بال�سجون وتهيئة بع�ضها على الن�سق
امللوكي �أو الرئا�سي افرتا� ًضا ب�أنه قد يحل نزي ًال فيه،
�أو تليق له بوزرائه وم�س�ؤويل نظامه ممن ت�ضيق
بهم ه��ذه الأي ��ام ،بع�ض معتقالت و�سجون م�صر،
وتثري حفيظة ال�سجناء م��ن عامة ال�شعب النعيم
واالمتيازات التي تتهي�أ للنزالء اجل��دد من احلكام
ال�سابقني.
()2
�إن ن�شوة احل�ك��م ودوام �ه��ا ،كما ت��دون�ه��ا �سجالت
التاريخ ،وترويها مدونات احلكام منذ فجر الب�شرية،
ُت�ع��دي بالتماثل على اجل��ور ،وال توقظ �أو حتذر
وتعظ من �سوء العاقبة وامل�صري .ونادرة هي الأمثلة
التي قدمها الت�أريخ على انتباه ملك جائر �أو حاكم
م�ستبد على ما يقوم به �ضد مواطنيه .كما مل يرد يف
�سجل �أحداثه ،مث ًال على اخذ الطغاة باحل�سبان ملا
ينتظرهم من م�صائر وما يحل بهم وذويهم ،وما كان
عليهم �أن يتداركوه من عاقبة ال توفر لهم خال� ًصا .وال
داعي لال�ستجارة بالتاريخ القدمي ،فها نحن يف قلب
عا�صفة الغ�ضب التي �أطاحت بحكام مل يتعظوا ومل
ي�ستدركوا حتى يف اللحظات الأخرية التي كان ميكن
�أن متنحهم فر�صة النجاة ب�أقل ما ميكن من التبعات
والعواقب .ومل ينفع در�س ًا عجزهم عن الإفالت من
قب�ضة ال�شعب رغم كل ما بذلوه للنفاذ من الأزمة،
لغريهم من احلكام املتغطر�سني الذين يت�صرفون
كما لو �أنهم غري معنيني بالعا�صفة ،بل يتوهمون
لقلة حيلتهم ب�أنها "ربيعٌ" جدي ٌد يح ُّل على نظامهم

املت�صدع بفعل البط�ش والغ ّلو يف الع�سف والتعدي
على مواطنيهم.
ّ
ك�سلهم
ويظل هذا البع�ض من القادة الذين يثبتون َ
وغفلتهم عن التقاط درو���س جت��ارب جمايليهم من
احل �ك��ام ال��ذي��ن �سقطوا وال��ذي��ن ي�ن�ت�ظ��رون ،دون
�أن يرم�ش لهم جفنٌ وه��م ي��رون دم��اء خ�يرة �أبناء
�شعبهم ت�سيل ،وغيظهم املكبوت ،وامل�سكوت عنه
يطفو على ال�سطح ،غ�ضب ًا ونقمة وت�صميم ًا على
احلرية واخلال�ص ،واحلكام اجلائرون ال يلتقطون
ق�شة النجاة بوقف اال�ستباحات والر�ضوخ للإرادة
ال�شعبية التي ال مر َّد لها ،و�إيجاد خمرج من العا�صفة
ال �ت��ي حت��ا� �ص��ره��م ،ب��اال��س�ت�ج��اب��ة لأم� ��اين �شعبهم
واال�ستغفار منهم على ما ارتكبوه بحقه من جرائم
وتعديات ،لعل ذلك يفتح �أمامهم طريق اخلال�ص ممّا
هم فيه من م��أزق ويحفظ لهم ماء الوجه وما يبقى
لهم من كرامة.
�إن عمر ال�صمت �أو ال�سكوت على ال�ضيم ق�صري،
فقد ُي�خ��دع النا�س لبع�ض ال��وق��ت ،كما ي�ق��ال ،لكن
من امل�ستحيل خداعهم ك� َّل الوقت .ولكل قانون ما
ينق�ضه وما يبطل مفعوله ،وهذا ما ينطبق بالأ�سا�س
على العالقة بني احلاكم واملحكوم ،والتاريخ مليء
بابتكار الطغاة عرب التاريخ لأ�ساليب كم الأف��واه
وم�صادرة الإدارة و�سن قوانني وت�شريعات ،لق�سر
املواطنني و�إخ�ضاعهم وك�سر �شوكتهم ،لكن الزمن
ك��ان دائ�م� ًا كفي ًال بتجاوز ك��ل تلك االب�ت�ك��ارات وما
كانت ت�شيعه ال�سلطات وقوانينها من مظاهر اخلوف
والرهبة واال�ست�سالم ،لتتحول مع م� ّر الزمن �إىل
قوة معاك�سة ،تفقد مفعولها ودالالتها .وهي نف�سها
�سرعان ما كانت ت�صبح م�صدر ًا للتندر وال�سخرية
من احلكام والتهكم عليهم ،بعد �أن يتم تفكيك عنا�صر
هيبة ال�سلطة و�أجهزتها و�أدواتها القمعية ويتداعى
ن �ف��وذه��ا م��ع جت� ��ر�ؤ ال �ن��ا���س ع �ل��ى جت� ��اوز خوفها
و�سكوتها ،بانتقالها من حالة املعار�ضة ال�صامتة
املكبوتة� ،إىل ظاهرة النهو�ض واجلهر مبا يعك�س
نفاذ �صربها والتنفي�س عن مكنونات غ�ضبها الدفني

ورف�ضها الت�سلط الأعمى.
()3
يظهر م��ن جم��رى ��ص�ع��ود العا�صفة اجلماهريية
امل�ستدامة يف العامل العربي� ،أن القيادات عندنا،
باختالف كتلهم وتياراتهم ومواقعهم ،ه��م �أي� ًضا
مل يلتفتوا بعد ملا تنطوي عليه التغيرّات العميقة
التي ي�شهدها العامل العربي والنتائج التي �سترتتب
عليها ،ولي�سوا يف وارد �أخذ العظة �أو التجربة منها،
لريفدوا بها ر�صيد جتربتهم يف احلكم و�أ�سلوبهم يف
التعامل مع الدولة وم�صالح املواطنني .كما يبدو �أن
بع�ضهم ال يت�صور �أن �سيل النقمة ال�شعبية وتراكمها
ميكن �أن يجرفه ،وان ي�ضعه خارج احلياة ال�سيا�سية،
وقد تفي�ض النقمة عليه ب�أكرث من ذلك.
وت���زداد ال���ش��واه��د وال��وق��ائ��ع امللمو�سة ،على �أن
مظاهر اال��س�ترخ��اء واخل ��در ال�ت��ي توفرها مواقع
ال�سلطة وم���س��ؤول�ي��ات�ه��ا ع�ل��ى اخ �ت�لاف درجاتها
وامتيازاتها ،تدفع �أع��داد ًا متزايدة من امل�س�ؤولني
املتنفذين �إىل �إعادة �إنتاج �سلوكيات وعادات تظهر
يف جمرى ت�شكل وتكامل مالمح الأنظمة ال�شمولية
واال�ستبدادية وال تربز بو�ضوح �إال مع ما يبدو انه
توطيد لأركانها .وهذه ال�سلوكيات والقيم ال تظهر
�إىل ال�سطح فج�أة �إال مع تكامل بناء تلك الأنظمة
أ�س�س �سيا�سية وتنظيمية وقيمية ،وتتغري
على � ٍ
بفعلها الدولة بنيوي ًا ،وان املالمح اجلنينية التي
تقوم عليها تت�شكل ك�إمكانية يف رح��م كل الأنظمة
االنتقالية� ،شبه الدميقراطية ،ويف الدولة التي مل
يكتمل بنا�ؤها بعد كما هي عليه دولتنا اله�شة ،وال
ت�سلم منها �أحيانا الدميقراطيات احلديثة ،ولكن يف
بيئة ال�شرق ويف الأط��راف ،ويف تخوم املجتمعات
�شبه املتح�ضرة وهي تنتقل �إىل عامل احل�ضارة.
�إن الف�ضل يف �إ�شاعة مناخ الف�ساد والإف�ساد ،وخلق
الأ�س�س التي تنطلق منها الأنظمة ال�شمولية يف
�إن�ت��اج ال�ع��ادات والقيم املرتبطة بها يعود بامتياز
�إىل احلاكم املدين لالحتالل بول برمير .انه �أول من
بذر نواة الف�ساد املايل والإداري و�أغرى بالتجاوز
على امل��ال العام حني �أق��دم على توزيع مئات �آالف
ال��دوالرات وماليينها على وزراء وم�س�ؤولني كبار
يف ال��دول��ة حت��ت ب�ن��د مت�شية � �ش ��ؤون ال� ��وزارات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة ،ري �ث �م��ا ت �ع��د امل��وازن��ة
احلكومية ،وامللفت يف هذا الت�صرف املريب انه �سلم
املبالغ بال و�صوالت ر�سمية ،وبال حقائب تقليدية،
و�إمنا ب�أكيا�س "كونية"!.

وهو ولي�س غريه من اعتمد للمرة الأوىل يف العراق
اجل��دي��د �إح��ال��ة امل �ق��اوالت باجلملة ع�بر الو�سطاء
ال�ع��ام�ل�ين م �ع��ه ،م�ترج�م�ين ك��ان��وا �أم م��راف �ق�ين �أو
ممول
خرباء ثانويني ،ومن ه�ؤالء من �أ�صبح اكرب
ٍ
وم�ل�ي��ون�ير .وبف�ضل ب��رمي��ر تك ّر�ست املحا�ص�صة
الطائفية ،ويف ظل و�صايته �أ�صبح الآب��اء والبنون
حكام ًا ،يرث االبن موقع �أبيه� ،أو يحتل ح�صة طائفته
يف الوزارة ومراكز القرار الأخرى يف الدولة.
وال ينتهي ه��ذا امل�سل�سل من �إ�شاعة مناخ الف�ساد
والإف �� �س��اد و�إب��اح �ت��ه ،يف ج�سد ال��دول��ة اجلديدة
وبنيانها الرخو من �أ�سا�سه ،بل يتوا�صل لي�شمل
كل ميادين �إع��ادة بناء ال��دول��ة العراقية والعملية
ال�سيا�سية فيها ومفهوم امل�صاحلة املعتمدة وقاعدة
املنظومات الأمنية والع�سكرية املقامة فيها ،وغريها
من امليادين واملجاالت احليوية التي يتوقف على
وجهة �سريورتها وتطورها ،ا�ستكمال تكوين العراق
املدين الدميقراطي االحتادي املوحد ،وم�ستقبله.
وم��ع رحيل برمير �أ�صبحت قيد ال �ت��داول قراراته
وتوجهاته ،وخلف وراءه تقاليد عمله ومناخ الف�ساد
والأدوات التي اعتمدها يف �إر�ساء قواعد بناء الدولة
وهي تتكوّ ن.
وه��ذه التقاليد التي تنخر اليوم يف كيان العراق،
وت�شتت �أي جهد ال�ستنها�ضه واحليلولة دون تعمق
�أزمته البنيوية .فالف�ساد �أ�صبح �آفة مالزمة لتو�أميه،
الطائفية والإرهاب.
وال �� �ص��راع ال��دائ��ر ب�ين م�ل��وك ال�ط��وائ��ف و�أربابها
و�أم��رائ �ه��ا ،ويف �إط ��ار ك��ل م�ن�ه��ا ،تت�سع م�ساحته
ودوائره وتقوى ب�صيالته وجذوره .فالنهب مل يعد
يقت�صر على اال�ستيالء املبا�شر على املال العام ،بل
تنوع من حيث الو�سائل واملنافذ ومل يعد من ال�سهل
الت�صدي له وت�صفية مظاهره ،فهو ب��ات مير عرب
و�سطاء عرب و�أج��ان��ب ،ومن خالل توجيه املوارد
وتبديدها يف غري وجهتها ال�صحيحة ،على م�شاريع
وهمية �أو يزعم �أن�ه��ا تعاد �أك�ثر م��ن م��رة ،ويكفي
متابعة ما قاله م�س�ؤول من على �شا�شة التلفزيون
و�أمام مر�أى وم�سمع من امل�شاهدين �إن �إعادة تبليط
بع�ض ال�شوارع يف بغداد ثالث مرات يعود ل�ضعف
خربة املقاولني العراقيني!.
()٤
ويطل علينا م�شهد البنني وذوي القربى واملتزلفني
واحل��وا� �ش��ي ك�ج��ان��ب �آخ ��ر للف�ساد ال ��ذي ابتكره
برمير ،بال�صيغة التي وافق عليها يف ت�سمية الأبناء

للتناوب على امل�شاركة يف اجتماعات جمل�س احلكم
ويف ت�شكيل �أول حكومة ظافرة .فقد اعتمد تفوي�ض
كل ع�ضو يف تر�شيح من ميثله فيها.
وم��ن ال�ي��وم امل���ش��ؤوم ذاك تقافز الأب �ن��اء والبنات
والأق��ارب و�آ ُل البيت �إىل مراكز النفوذ والدرجات
اخلا�صة يف قمة ال�سلطة و�إطرافها املثلومة حتى كاد
ح�ضورهم املهيمن �أن يطغي على امل�شهد ال�سيا�سي
كله ،ويبعث يف النفو�س امللتاعة املزيد من الكرب
والنقمة وال�شعور بالإحباط.
ومن ال ي�صدق فلريافق خل�سة احد ال�سعاة املتنفذين
يف مراكز القرار ويف خمتلف ال��وزارات والدوائر
احلكومية ل�يرى بالعني امل �ج��ردة ،م�شاهد الآب��اء
والبنني وهم يتحكمون يف �إدارة الدولة وم�صالح
املواطنني قبل �أن يحني موعد فطام الدولة امل�سبيّة
وت�شب عن الطوق !.
�أثار معي �صديق تفاقم هذه الظاهرة وت�ساءل عمّا �إذا
كانت بداية مبكرة لظاهرة التوارث والهيمنة العائلية
على ال�سلطة يف البالد .وا�ستعر�ضنا مع ًا جتلياتها
يف خمتلف مواقع ومرافق الدولة و�شخ�صنا حاالتها
امللمو�سة ،فلم جند من بينهم �سوى م��دراء عامني
وم�ست�شارين ووك �ل�اء وزارات وم� ��دراء مكاتب
وم�ع��اوين م��دراء وم�ساعدين �أو موظفني بدرجة
خا�صة ولكن يف املراتب الدنيا .والأقل ت�أثري ًا فيهم،
تبني� ،أنها مديرة مكتب والدها بالباطن �أو مدير غري
م�سمى لوالده �أو زوج �شقيقته �أو �شقيق زوجته.
واغ��رب حالة م ّرت علينا ،م�شهد ابن يذهب ليت�سلم
نيابة عن �أبيه وزارته من الوزير ال�سابق!.
�إن ما تعي�شه دولتنا اليوم ي�شهد على تطور يح�سب
لها� ،إذا ما �أجرينا مقارنة ب��ال��وزارة ال�سابقة التي
ا�ستعان وزير فيها بكل �أركان عائلته لت�شكيل طاقمه
ال��وزاري ،ومل يبق فيها �سوى حفيدته التي اهتمت
ال � ��وزارة يف تهيئة رو� �ض��ة خ��ا��ص��ة ب�ه��ا يف حرم
الوزارة.
لقد وجدت يف احلراك اجلاري يف �أروقة الدولة
بني الآباء والأبناء ،عام ًال ايجابي ًا ،قد ينتج عنه
�صراع خفي وجت��اذب��ات داخ��ل الأح��زاب والكتل
واملكونات ي�ؤدي يف املح�صلة النهائية �إىل �إعادة
ا�صطفافات وفرز ل�صالح تقومي العملية ال�سيا�سية
و�إ��ض�ع��اف للتجمعات الطائفية وتفكيك لبع�ض
جوانب الف�ساد.
وملن ال يعرف خلفيات ن�شوء وتطور التوارث يف
الأنظمة اجلمهورية ،ف�أن بنات و�أبناء وزوجات
ال��ر�ؤ� �س��اء وال� � ��وزراء يف م���ص��ر وت��ون ����س ويف

اليمن وليبيا واجلزائر وغريها من بقاع العامل
(اال�شرتاكي) ال�سابق بد�أ كل منهم ،جمرد موظفني
��ص�غ��ار ،وع�م��ل بع�ضهم "بكده وع ��رق جبينه"
�سم�سار ًا ل��دى رج��ل اعمل �أو �صريفي ًا ،وبف�ضل
نبوغهم املبكر ،ودون تدخل مبا�شر من �أولياء
�أمورهم الر�ؤ�ساء وال��وزراء واملتنفذين� ،أ�صبح
بع�ضهم قادة فرق وفيالق ،كما هو احلال يف اليمن
وليبيا وغ�يره��ا ،والبع�ض الآخ��ر جنى املاليني
واملليارات ،ورغ��م كل ما ميكن �أن يقال عن هذه
الظاهرة ،فان احلقيقة ت�شري �إىل �أنها مل تتحقق �إال
بعد عقود من �سلطة الآباء وت�سلطهم على م�صائر
البالد والعباد ،ف�أي زمن خرايف ،يعي�شه العراق
الدميقراطي ،لتبد�أ فيه رحلة امل�شاركة يف احلكم
قبل التوارث وملا تزل الدولة حتبو ومل يحن بعد
فطامها.
يف ال�ت�ع��رف ع�ل��ى احلقيقة ح��ول ادوار الآب ��اء
والبنني ،يكفي ال�س�ؤال �أو االطالع عن قرب على
موظفي الدولة الكبار ،وعلى املكاتب ،و�سجالت
الرواتب ،ف�ستظهر �أ�سماء و�أرقام و�أعمار ودرجات
وف�ضائح ،ومن ال �أثر له فيها ،فابحثوا عنهم يف
مكاتب ال�شركات الكربى والو�سطاء وال�سما�سرة
امل�ع��روف�ين يف ع�م��ان وب�ي�روت ودب��ي والقاهرة
وهناك �ستعرثون على من �ضاع �أثره عليكم .فال
تعجبوا �إذا ما وج��دمت �شركاء الأبناء والأقارب
ورج��ال الدولة املرتفني منهم والزهاد ،ال�شركاء
ال�سابقني لعدي ،وحاملي كوبونات النفط ومن
على �شاكلتهم .وال تخ�شوا م��ن �ضياع اث��ر احد
منهم ،فهم ظ�ل��وا حمافظني على �سيمائهم ومل
يحوروا مالحمهم ال�سابقة بالعمليات اجلراحية
التجميلية ،لأن�ه��م ال ي�ج��دون فيها غ�ضا�ضة �أو
ما�ض معيب كما نتوهّ م ،لأن ما�ضيهم
خ�شية من ٍ
�إمنا هو جواز مرور لهم ال يرد ،فقد تعلموا فنون
البزن�س ومتطلباته يف مدر�سة عدي ،و�أ�صبحوا
مراجع وفقهاء يف �أ�صولها وفروعها.
بقي �أن نتمنى على ك��ل امل���س��ؤول�ين وال���وزراء
وقادة الكتل والأح��زاب والنواب ،التوابني منهم
والأ�صالء �أن يخ�ص�صوا بع� ًضا من وقتهم الثمني
ل�لاط�لاع ع�ل��ى رح�ل��ة ال��ر�ؤ� �س��اء ال �ع��رب املغيبني
منهم يف املعتقالت وال�سجون ،والذين مل تتحدد
م�صائرهم ،وما �إذا كانت رحمة ال�سجن �ست�سرت
عليهم �أو ينفتح �أمامهم ب��اب ال�ه��روبّ ،
لعل فيها
نافذة للرحمة واملغفرة ،لكن فيها دون �أدن��ى �شك
م�ساحة وا�سعة للمتعة والتندر املفيد.
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الدولة المنسية..

الدولة المنسية ..وثالثية الفساد واإلرهاب والطائفية
()2

وثالثية الفساد واإلرهاب والطائفية

()1
كان من املمكن �أن ت�شكل حلظة �سقوط الدكتاتورية
يف  ٩ني�سان  ٢٠٠٣منعطفا تاريخيا ال تنتهي فيه،
احلقبة اال�ستبدادية وارث�ه��ا ح�سب ،و�إمن��ا يتم
فيه اي�ضا �إر�ساء الأ�س�س ال�سيا�سية والقانونية
والأخالقية ،لإيقاف م�سل�سل الت�صفيات ال�سيا�سية
وح� َم� َل��ة ال ��ر�أي الآخر
بو�سائل القمع للخ�صوم َ
واملختلف.
هذا ما كان يتوقعه املواطنون مبختلف م�شاربهم
ال�سيا�سية والفكرية والتكوينية  ،وب�ضمنهم
ال �ق��اع��دة االج�ت�م��اع�ي��ة ال��وا��س�ع��ة ال�ت��ي ارتبطت
بالنظام ال�سابق  ،على غري هوى منها واقتناع
 ،بعد �أن �أ�صبح االنتماء حل��زب البعث و�إعالن
ال��والء له � ،شرط ًا الجناز �أي معاملة او توظيف
او درا��س��ة وتدري�س او �إج��ازة م��رور .ومل تكن
اجل��ام �ع��ات وال �ت �ج��ارة او اجل �ي ����ش وال �ق��وات
امل�سلحة وم�ؤ�س�سات الدولة بكل مرافقها مبن�أى
ع��ن ه��ذا ال �� �ش��رط ال�ق���س��ري امل��ل��زم ..ويف هذا
ال���س�ي��اق ،ويف اط ��ار ال �ت��وج��ه لتبعيث الدولة
واملجتمع � ،شرع " جمل�س قيادة الثورة " �سل�سلة
م��ن ال�ق��وان�ين اجل��ائ��رة ،اع�ت�بر مبوجبها حزب
البعث العربي اال�شرتاكي  ،احلزب القائد للدولة

واملجتمع ،و�إيديولوجيته م�صدر ًا وحيد ًا للإلهام
والتوعية والت�أهيل بدء ًا من ريا�ض الأطفال حتى
دُور ال َعجزة  .وح ّرم العمل ال�سيا�سي والتنظيمي
والتعبوي لغري حزب البعث  ،يف جميع القطاعات
واملن�ش�آت احليوية ،ومرافق الدولة احل�سا�سة،
ويف مقدمة ه��ذه امل�ؤ�س�سات ال �ق��وات امل�سلحة
واجلي�ش والأمن واملخابرات  .ول�ضمان الت�ضييق
على �أي خروج عن هذا التوجه  ،مت �سن قانون
منتم حلزب البعث ت�سول
يحكم بالإعدام على كل ٍ
له نف�سه اخل��روج منه واالن�ضمام �إىل �أي حزب
او تنظيم �آخ��ر  ،حتى �إذا ك��ان حليفا للبعث او
موالي ًا له  .واقرتن هذا التوجه التبعيثي بع�سكرة
اطر لتطبيقه  ،يف ريا�ض الأطفال
املجتمع و�إيجاد ٍ
واملدار�س االبتدائية والثانوية واجلامعات ،ثم
يف �سائر دوائر الدولة والقطاعات الأخرى التي
ال تطالها هذه التو�صيفات  ،ومن هذه الأدوات
فدائيو �صدام وجي�ش القد�س  .وبهذه احلزمة
�شدد من قب�ضة البعث والنظام على املواطنني
و��ض� ّي��ق عليهم اخل�ن��اق  ،وح��ال ب�ين املواطنني
العازفني عن هذا االنتماء واللجوء �إىل �أي تدبري
او مناورة .
ويتبني من كل هذا  ،ان ماليني العراقيني الذين
ُ�س ّجلوا ق�سر ًا والع�ت�ب��ارات خمتلفة يف البعث
 ،خ�لاف� ًا للقناعة الإي��دي��ول��وج�ي��ة وال�سيا�سية ،
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�أ��ص�ب�ح��وا بعثيني وان " مل ي��ؤم�ن��وا "  ،مثلما
�أ�صبح الآخرون من املواطنني الذين �شاء حظهم
�أن ال يواجهوا حمنة االن�ضمام الق�سري �إىل حزب
ال�سلطة " بعثيني وان مل ينتموا " كما �أطلق عليهم
�صدام ح�سني � ،إمعان ًا يف ح�صارهم .
ويتذكر من كانت لهم قرابات او �صداقات مع كرثةٍ
من ه�ؤالء املنتمني  ،ان بع�ضهم كان يعي�ش حلظات
كابو�سية حينما ك��ان يتلقى " الت�شريف " دون
�إرادة منه بالتقدمي يف املهمات احلزبية  ،التي قد
توحي له بالت�صفية لأية هفوة ي�صدف �أن يرتكبها
خالف ًا لإرادته او بال وعي منه  .ولي�س هذا ال�سرد
حلقائق الو�ضع امللتب�س يف ظل النظام البعثي
ال�سابق  ،تزكية ملن كانوا القاعدة الفعلية للبعث
ولنظامه  ،او لأولئك الذين كانوا �أدواته ومنفذي
جرائمه وارتكاباته بحق ال�شعب العراقي او من
وا�صلوا حمل ر�سالته الإيديولوجية الفا�شية
متفاخرين بـ" عرو�س ثورته " وزانياته الأخريات
عرب عقود �سلطته وحتى اليوم  .فه�ؤالء طغمة
معروفة  ،ال ينبغي �إ�سدال ال�ستار على جرائمهم
حتت �أي �شعار او مربر  ،وال بد لكل منهم �أن ي�أخذ
جزاءه وعقوبته �أمام الق�ضاء العادل ولي�س ب�أي
و�سيلة انتقامية �أخرى .
لقد ان�ه��ار ال�ن�ظ��ام ال��دك�ت��ات��وري يف ظ��رف متيز
با�شتداد عزلة ذلك النظام �شعبي ًا  ،بغ�ض النظر

ع��ن امل �ظ��اه��ر اخل ��ادع ��ة ،ال �ت��ي ك ��ان ي� ��روج لها
الدكتاتور ومل تقت�صر تلك العزلة على الأو�ساط
ال�شعبية التي �أنهكها احل�صار والتدابري القمعية
 ،بل �شمل اجلي�ش والقوات امل�سلحة التي �أُذ ّلت
كرامتها و�أُهينت مراتبها و�أُحل�ق��ت بها الهزائم
واالنك�سارات يف املغامرات الطائ�شة للدكتاتور
وم��ن خ�لال تهمي�ش قيادتها على �أي ��دي �أبنائه
وزبانيته  ،ويكفي الإ�شارة �إىل ما بدا ا�ست�سالم ًا
م��ذ ًال للجي�ش وال �ق��وات امل�سلحة �أم ��ام القوات
امل�ت�ع��ددة اجلن�سية ن�ه��ار  ٩ني�سان وغ �ي��اب �أي
مظهر " للمقاومة " ع�سكري ًا و�سيا�سيا  .وهو
يف واقع احلال مل يكن �إال تعبريا بليغ ًا  ،باللغة
الع�سكرية ع��ن رف�ض النظام والتمرد ال�سلبي
عليه  .وتكتمل �صورة هذا املوقف برتك اجلنود
واملراتب وال�ضباط ملواقعهم وقطعاتهم والعودة
�إىل بيوتهم ومناطق �سكناهم  ،بل انهم كانوا قد
تهي�أوا م�سبقا ملثل هذا املوقف  ،بجلب مالب�سهم
املدنية " ال�شعبية " معهم!.
�إن هذا املوقف الكامن  ،الذي جرى التعبري عنه
بال�صيغة املذكورة  ،مل يكن ليكتمل  ،دون �إبراز
مالحمه الأخ��رى يف امل�شهد ال�شعبي ال��ذي ظهر
للعيان على العامل املتقطع الأنفا�س  ،وهو يتابع
�شا�شات القنوات العربية والعاملية التي تنقل
خ��روج املواطنني اىل ال�شوارع و�أم��ام البيوت
وف��وق ال�سطوح  ،وعالمات الفرح والأم��ل تغمر
وجوههم  ،ال ترحيب ًا باالحتالل و�إمن��ا �سعادة
باخلال�ص من الطاغية ونظامه .
ه��ذا امل�شهد وتلك اللحظات التي اكتملت فيها
م�لاحم��ه  ،ك��ان��ت ت�ع�ب� ً
يرا ع��ن انعطافة تاريخية
لإ�سدال ال�ستار على عقو ٍد من اال�ستبداد وم�صادرة
�إرادة ال�شعب  ،وتكري�س م�صاحلة جمتمعية
� ،سيا�سية و�أخ�لاق �ي��ة  ،ت�ن�خ��رط فيها القاعدة
االجتماعية بكل جتلياتها  ،مبن فيهم املن�ضوون
يف �صفوف البعث وان مل " ي�ؤمنوا " او املنتمون
"على كراهةٍ منهم " او " البعثيون وان مل ينتموا
" ،وتتوحد من خاللها �إرادتهم مع �أن�صار التغيري
 ،يف احت�ضان النظام اجلديد وتكري�س �أ�س�سه
الدميقراطية على ق��اع��دة امل��واط�ن��ة واحلريات
وامل���س��اواة والعدالة االجتماعية  .ومبثل هذه
اخلطوة الوطنية احلكيمة كان ينبغي �أن يتم فرز
وعزل فلول البعث والقيادات والكوادر امل�ؤدجلة
بـ" ب���إمي��ان " وط��واع �ي��ة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة حمل
الراية املهلهلة لال�ستبداد  ،وكان ممكن ًا عرب ذلك
�أي�ضا ت�شديد اخلناق عليهم ب�أدواتهم ال�سابقة ،
وجتفيف م�صادر ت�أمني حمايتهم ومد يد العون
لهم او ترتيب خطوط �إعادة حتركاتهم  ،واالهم
يف ذلك كله  ،ت�صفية املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي
الذي ي�ستظلون به.
ل�ك��ن �أح� ��دا مل مي�سك ه��ذه اللحظة التاريخية
ال �ن��ادرة ،ومل يلتفت �إىل م��ا توحي ب��ه مالحمها
االيجابية ومغزاها .ان �ضياع تلك اللحظة� ،أ�شر
ملرحلة التحول م��ن الت�صفيات اجل�سدية التي
كر�سها النظام الدكتاتوري امل�ستبد �ضد ال�شعب
 ،اىل الت�صفيات على الهوية بني الطوائف وامللل
وامل �ك��ون��ات  ،و�إع� ��ادة اال��ص�ط�ف��اف االجتماعي
وال�سيا�سي على �أ�سا�سه  ،و�ضاعت يف خ�ضم
اجل��رائ��م ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت حت��ت الف�ت��ات��ه الفر�صة
التاريخية للم�صاحلة احلقيقية وترميم الن�سيج
الوطني العراقي.
فكيف ميكن جتاوز نتائج وتداعيات خيبة �ضياع
فر�صة امل�صاحلة الوطنية املجتمعية احلقيقية ،
والت�أ�سي�س النبثاقها من جديد؟

يف خطوة تفتقر اىل احلكمة وبعد النظر� ،أ�صدر
احلاكم املدين لالحتالل بول برمير"قانون اجتثاث
البعث" ،قا�صد ًا �أو"متظاهر ًا"بذلك انه ي�ستهدف
�إق�صاء �أزالم النظام الدكتاتوري عن املراكز
احل�سا�سة واحليوية يف الدولة ،وجتريدهم من
�إمكانية جتميع قواهم ثانية و�إعادة تنظيمها يف
القوات امل�سلحة واجلي�ش للوثوب اىل ال�سلطة
ثانية عرب االنقالب الع�سكري .لكن ما يثري ال�شك
يف نوايا برمير ،انه كان يف نف�س الوقت ،يو�سع
دائرة املحيطني به من رجاالت البعث ونظامه
من العاملني يف الق�صر اجلمهوري
والدوائر احل�سا�سة الأخرى ،بدعوى
�أنهم"موالون"للتغيري! دون �أن يكلف نف�سه عناء
التوثق من القيادات العراقية املعنية بالتغيري عن
ال�سرية ال�سيا�سية لهم ،بل على العك�س من ذلك فقد
�أ�صبح ه�ؤالء هم جم�ساته للتعرف على الأو�ضاع
العراقية وم�ستجداتها ورجاالتها"ال�صاحلني"!.
وقد ذهب �أبعد من ذلك ،باعتماده على العديد من
ه�ؤالء يف الإ�شراف على �إعادة بناء الوزارات
وم�ؤ�س�سات الدولة.
وقبل و�صول برمير كانت القوات الأمريكية قد
دخلت اىل بغداد وهي حتمل �صور ( )٥٥مطلوب ًا
من قادة البعث والنظام الدكتاتوري املنهار،
مطبوعة على ورق اللعب"كوت�شينة -د�سته"
التي �سبق وان ُن�شرت وعُممت على نطاق وا�سع
يف و�سائل الإعالم العاملية على امتداد الفرتة
التي مهدت لبدء العمليات الع�سكرية على قوات
�صدام ح�سني.
وكان الق�صد من تعميم"الكوت�شينة -
د�سته"الإيحاء بان اخلم�سة واخلم�سني من قادة
النظام هم وحدهم من يتحملون وزر اجلرائم
التي ارتكبتها الدكتاتورية طوال عقود ت�سلطها،
وهم امل�ستهدفون بالق�صا�ص� ،أو هكذا �أرادت
الر�سالة �أن توحي!.
وبالفعل تبني يف ما بعد �أن قوات االحتالل
مل حتفظ يف"حا�سباتها"معلومات عن غريهم
مطلوبني للمالحقة الق�ضائية �سوا ًء كانوا من
الع�سكريني �أم املدنيني ،مما �سمح لقيادات معروفة
بامل�س�ؤولية عن جرائم النظام بالإفالت من قب�ضة
العدالة واملغادرة الآمنة اىل دول اجلوار عرب
املنافذ احلدودية الر�سمية ،وهم يحملون وثائق
عدم تعر�ض من مكاتب احلاكم املدين� ،سهل
لهم احل�صول عليها رجاالت الق�صر اجلمهوري
ال�سابقون ،الذين �أ�صبحوا موظفني متنفذين يف
مكاتب برمير"وجم�ساته العراقية"املوثوقة.
�إن حتديد  ٥٥مطلوب ًا من قيادات النظام
ال�سابق والتربئة ال�ضمنية لغريهم� ،ش ّك َل �أول
�صدمة �أخالقية ملاليني العراقيني الذين عا�شوا
طوال � 3٥سنة يف ظل �سلطة مل توفر و�سيلة
لت�شويه"�آدميتهم"وازهاق �أرواح مئات الآالف
منهم يف حروبها ومغامراتها العبثية الداخلية
واخلارجية ،و�إحلاق الدمار بالبنية التحتية
للبالد وتبديد و�إفراغ اخلزينة من احتياطياتها
و�إثقال امليزانية العراقية بالديون الباهظة التي
جتاوزت تريليون دوالر ،بالإ�ضافة اىل ن�شر
اخلراب والتخلف والأوبئة يف �أرجاء البالد.
لقد كان من املفرت�ض �أن تلتقط القوى ال�سيا�سية
وتتفهم املغزى العميق من"الكوت�شينة
 د�سته"باعتبارها ر�سالة مق�صودة مناملحتلني"املحررين"تعك�س حماولة بـ"و�سيلة
احلرب"ال�ستدراج العراقيني لتنفيذ"اخلطة-
امل�شروع"الذي دعت اىل �إمراره ،الدبلوما�سية
الأمريكية �سواء ب�شكل مبا�شر ب�إغراء �صدام
ح�سني على قبوله� ،أو عرب بع�ض احلكومات
اخلليجية التي روجت له وفاحتت به الدكتاتور
مبا�شرة .وكانت اخلطة -امل�شروع ،تق�ضي
بالإبقاء على النظام القائم كما هو عليه ،ولكن

بال �صدام ح�سني و�أوالده والطغمة املف�ضوحة
املحيطة به!
ومعروف الآن �أن دو ًال عربية و�إقليمية ،كانت
متحم�سة للخطة الأمريكية املذكورة ،لأنها
ر�أت فيها �ضمان ًا للحفاظ على البنية ال�سيا�سية
والرتكيبة القائمة عليها ،وهو ما يدر�أ عنها ما
تخ�شى �أن تكون تغريات دراماتيكية ،تغري من
موازين القوى يف املنطقة ل�صالح �إيران .وهذا
التوج�س الذي كان يخفي يف حقيقة الأمر نزعة
طائفية م�شبوهة ،وعداءً"قوماني ًا"م�ضمرا للكرد
والقوميات املت�آخية الأخرى التي يجمعها
الن�سيج العراقي الوطني ،وهو الذي دفع هذه
الأو�ساط والدول اىل دعوة الإدارة الأمريكية
لتمكني �صدام ح�سني من قمع انتفا�ضة 31
�آذار عام  ١٩٩١من خالل ال�سماح له با�ستخدام
املروحيات الع�سكرية وحتريك الدبابات ل�سحق
املنتف�ضني.
�إن الق�صور ال�سيا�سي �أوحى لذوي الأمر من
العراقيني �أن الرغبة يف �إيجاد �أر�ضية منا�سبة
للم�صاحلة بني مكونات املجتمع هي التي اوحت
للأمريكيني بـ"كوت�شينتهم"وما �أقدموا عليه من
حتديد دائرة امل�س�ؤولني املجرمني من النظام
ال�سابق .كما �أن البع�ض منهم تبنى االدعاءات
الإعالمية التي جرى �أو�سع ترويج لها يف
ال�صحافة الأمريكية والأوربية وو�سائل الإعالم
العاملية الأخرى ،ودفعت باجتاهها بلدان خليجية
وعربية ،والتي كانت تقول بان النظام ال�سابق
كان"نظام ًا �سني ًا"وان �سلطته كانت تعرب عن
م�صاحلهم .وهذا يعني يف نهاية املطاف �أن
ال�صراع الذي ي�شهده العراق اجلديد� ،إمنا هو
�صراع بني ال�سنة وال�شيعة والكرد.
ٌ
لقد كان لهذا التوجه ال�سيا�سي،الذي ربط ال�سنة
العرب بالنظام الدكتاتوري و�صورهما كتو�أمني
متالزمني ،من حيث التمثيل املذهبي والتعبري
عن امل�صالح ،انعكا�سات خطرية على العملية
ال�سيا�سية وجمرى تطورها وم�ستقبل النظام
الدميقراطي املدين املن�شود.وكانت و�سائل
الإعالم العربية مبادرة يف الرتويج لهذا التق�سيم
للعراق على �أ�سا�س طائفي وعرقي ،و�سباقة لإطالق
الت�سميات التي تعرب عن ذلك .فهي �أول من و�ضعت
خارطة مذهبية للمناطق املختلفة التي مل تعتد
عليها الذهنية العراقية� ،إذ �أطلقت للمرة االوىل
م�صطلح املنطقة الغربية"ال�سنية"و"اجلنوب
ال�شيعي"والتكوينات املناطقية الأخرى وفق ًا
للطبيعة الدينية واملذهبية والعرقية والقومية
فيها ،وهو ما مل يكن يف وعي العراقيني وال يف
ذاكرتهم اجلمعية.
وكانت الدوائر الأمريكية �سباقة هي الأخرى
يف الرتويج لهذه املفاهيم والتوجهات ،وهي
التي كر�ست دولة ملوك و�أمراء الطوائف وامللل
قبل �سقوط الدكتاتورية ،بل يف وقت �أبكر من
ذلك بكثري حيث تركز اجلهد الأمريكي بالتعاون
وامل�شاركة املبا�شرة وغري املبا�شرة مع الدول
العربية والإقليمية املعنية بال�ش�أن العراقي
وم�ستقبله ،العربية ال�سعودية و�إيران و�سوريا
وم�صر واململكة الأردنية وتركيا وغريها من
الإمارات والدول اخلليجية ،على تكوين �إطار
للمعار�ضة تنتظم فيه القوى والأطراف العراقية
وفق ًا لالنتماءات الطائفية والدينية والع�شائرية
واملناطقية .وهذا ما جنحت يف حتقيقه ،الدول
املذكورة .وكان لتلك القاعدة التي قبلت بها
الأطراف الرئي�سية يف املعار�ضة �أوخم العواقب
على العراق والعراقيني وانعك�ست يف االنق�سام
الذي عا�شه العراقيون بعد  ٩ني�سان  ٢٠٠٣وما
تزال نتائجها تتفاعل �سلبي ًا حتى الآن.
�إن الفراغ ال�سيا�سي والإداري الذي �أعقب
�سقوط النظام الدكتاتوري ،وغياب ر�ؤية و�إرادة
توحد معار�ضي الأم�س ،و�إحكام القوات
م�شرتكة ّ
الأمريكية �سيطرتها على �ش�ؤون البالد ،حتى
بقرار �أممي ،خلق بوترية
قبل فر�ض االحتالل
ٍ

�سريعة بيئة �سيا�سية انتع�شت فيها قوى الردة،
م�ستفيدة من انطالق القوى الكامنة التي ظلت
م�أ�سورة الإرادة طوال عقود وعهود ،لت�شيع
القلق واملخاوف بني املكون العربي ال�سني،
ولت�ستدرج �أو�ساط ًا منه اىل تبني مفهوم تو�أمته
مع البعث ونظامه ،ولتثري املخاوف بني �صفوفه
من احلمالت االنتقامية التي ميكن �أن تتعر�ض
له.
وقد غ ّذى هذا االجتاه ال�سلبي ،االنتقال اجلماعي
لقواعد النظام ال�سابق من القيادات والكوادر
املعروفة ومن املراتب الع�سكرية العليا اىل مدن
املنطقة الغربية ،الفلوجة واالنبار ،التي �أ�صبحت
حتى قبل  ٩ني�سان ،مرتع ًا وطريق موا�صالت
للقاعدة والتنظيمات وامليلي�شيات امل�سلحة ،التي
َقدم بع�ضها يف وقت �سابق اىل العراق لن�صرة
�صدام ح�سني .وترافقت هذه الهجرة ال�سيا�سية
املق�صودة مع حملة �إعالمية و�سيا�سية مت�صاعدة
من الأنظمة العربية الطائفية بطبيعتها ،وكذلك
من الأو�ساط القومانية ال�شوفينية املتمذهبة يف
نزوعها ،تتهم القوى العراقية بالعمالة لالحتالل
واالمتداد لإيران ،وت�ستنفر العرب وامل�سلمني
للجهاد �ضد الغزاة واحلكم اجلديد.
يف هذا الوقت كان برمير قد �أ�صدر فرمانه
ال�شهري بـ"احلكم على امليت"�أي حل اجلي�ش
العراقي الذي �شكل �إعالنه ،عامل حتفيز على
اال�ستقطاب ال�سلبي ،كما جاء فرمانه الثاين
بـ"اجتثاث البعث"ليعزز القناعة ب�أن حملة
ّ
ولتوخي
ت�صفيات انتقامية قادمة ال حمالة.

املو�ضوعية البد من الإ�شارة اىل �أن انتقال الكرثة
من القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني املعروفني
بهوية طائفية معينة والذين انتقلوا اىل املناطق
الغربية ،وا�ستهداف العديد منهم الذي جرى
لي�س ب�سبب انتمائهم الطائفي و�إمنا الرتباطهم
القوي بالنظام ال�سابق ووالئهم املطلق للبعث،
قد ع ّمق القناعة ،لدى �شرائح وا�سعة بعيدة
عن العمل يف احلياة ال�سيا�سية املنظمة ،بان
عليها �أن تتيقظ وت�ستعد وتلتئم على بع�ضها
البع�ض ،حت�سب ًا ملا �سي�أتي من �أيام م�ش�ؤومة.
وا�ستفاد بقايا البعث والقاعدة و�أن�صارهم من
هذا التحول الذي جرى يف ا�صطفاف القوى
ودفعها اىل تغذية ذلك بكل الو�سائل املتاحة ،وقد
كانت كثرية ،بف�ضل �سيا�سة"الكاوبوي"التي
انتهجتها القوات الأمريكية وممثلو الإدارة
ال�سيا�سية يف مكاتب برمير ،وحتول ال�صراع
الذي كان يفرت�ض �أن يوحد العراقيني �ضد بقايا
الدكتاتورية و�أن�صارها و�إيديولوجيتها الفا�شية،
التي تخل�صوا منها تو ًا ،اىل �صراع بني املكونات
العراقية نف�سها ،لتبد�أ �أ�سو�أ مرحلة من املواجهة
الدموية والت�صفيات على الهوية.
ومل يكن ذاك الذي جرى"قدر ّا حمتوم ًا"� ،أو
تطور ًا مو�ضوعي ًا ال را ّد له...
ولكن هل كان ذلك تعبري ًا عن �ضعف تكويني يف
وعي القيادات ال�سيا�سية� ،أو انعكا�س ًا لقلة حيلة
وانعدام جتربة؟
�أم كان يف الأ�سا�س ا�سرتاتيجية التقت عند
تخومها �أهواء وم�صالح؟
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الدولة المنسية وثالثية الفساد واإلرهاب والطائفية :متاهات المصالحة واجتثاث البعث!...
التمثيل المخل للطوائف ودوافعه المشبوهة
()3
�إن ع ��ودة �إىل امل��ا��ض��ي ق�ل�ي� ً
لا  ،للتعرف على
الإ�صطفافات التي تكونت يف ال�سنوات الأخرية
من عمر النظام البعثي ال�شمويل  ،توفر للمتتبع
فرغت
�أن يرى �أن احلياة ال�سيا�سية يف الداخل � ،أُ ِ
تقريبا من الأحزاب ال�سيا�سية املنظمة ،
حيث متكن النظام من �إحلاق �أق�سى ال�ضربات
بالتنظيمات ال��دمي�ق��راط�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة  ،وان
ي�صفي قواعدها وك��وادره��ا دون �أن يوفر �أي
و�سيلة قمعية وح�شية  .ويف خطوة تالية � ،شدد
�صدام ح�سني قب�ضته على حزب البعث وجرده
من �أي مظهر للتعبري عن ر�أي �أو موقف �آخر
يف مواجهة خططه اجلهنمية املغامرة  ،على
امل�ستويني الداخلي واخل��ارج��ي  ،وحوله �إىل
�أداة ع�شائرية �أوال ثم �إىل �إطار عائلي حمكوم
ب�إرادته الفردية املطلقة.
و�إم�ع��ان� ًا يف نهجه ه��ذا � ،صفى ��ص��دام ح�سني
جميع خ�صومه �أو من افرت�ضهم مناف�سني له من
العنا�صر القيادية والكوادر التابعة من �صفوف
البعث بو�سائل مل تكن ب�أرحم مما ا�ستخدمها
مع الأحزاب والقوى الأخرى .
يف مثل هذه الأج��واء التي �سادتها الت�صفيات
اجل�م��اع�ي��ة امل�شبعة بالوح�شية واالن �ت �ق��ام ،
و�إف ��راغ احل�ي��اة ال�سيا�سية م��ن �أي �صوت �أو
�صورة � ،سوى �صوت و�صورة �صدام التي مل
يعد �أمام العراقيني ما ي�سمعون �أو يرون غريها
 ،خيم ال�ي��أ���س واال�ست�سالم وال�لام�ب��االة على
�أو�سع الأو�ساط ال�شعبية  ،وحل ال�شك وانعدام
الثقة حتى بني �أفراد العائلة الواحدة.
وكان من �آثار ذلك  ،ومن �أخطاء ارتكبتها قوى
وطنية بحق نف�سها قبل غ�يره��ا ،ت��ده��ور يف
القيم واملفاهيم وتراجع يف احلياة ال�سيا�سية
والفكرية وانغالق يف الأف��ق  .وازداد الو�ضع
التبا�س ًا و�إرب��اك � ًا ب�سبب مواقف و�سيا�سات "
ال�ب�ل��دان اال��ش�تراك�ي��ة " ال�ت��ي اع�ت�برت العراق
والأن�ظ�م��ة العربية املماثلة لها �آن ��ذاك �إط��ار ًا
حل��رك��ة ال �ت �ح��رر ال��وط �ن��ي  ،و�أط� �ل� �ق ��ت على
�إجراءاتها االقت�صادية الفا�سدة  " ،توجه ًا ال
ر�أ� �س �م��ايل " وج ��رى االح�ت�ف��اء بها وتقييمها
لي�س باالنطالق من �سيا�ساتها الداخلية القمعية
امل �ع��ادي��ة ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة  ،و�إمن� ��ا اع�ت�م��اد على
�سيا�ساتها اخل��ارج�ي��ة املنافقة ذات الوجهني
املتناق�ضني  ،..على �أنها" نهج " وطني معا ٍد
لالمربيالية " وبفعل تلك العوامل جمتمعة ،
التواقة
اختلطت على الأو� �س��اط اجلماهريية ّ
�إىل احل��ري��ة و العدالة االجتماعية  ،املفاهيم
والأفكار والتوجهات مبا كان يروج لها البعث
يف ال�ع��راق  ،والأح ��زاب الر�سمية يف البلدان
الأخ��رى على �أو�سع نطاق باعتبارها جت�سيد ًا
عملي ًا على تطلعاتها ومعتقداتها  ،ووظفت
لت�سويق ب�ضاعتها الرثة� ،إجراءاتها االقت�صادية
و�سيا�ساتها االجتماعية التي قدمتها على �أنها
تنطوي على الطابع "اال�شرتاكي التقدمي"
املن�شود.
وبهذه ال�صورة املزورة مت ت�سويقها والرتويج
لنماذجها يف املنظمات واملحافل الدولية ،كل
ه��ذا ك��ان ي�ج��ري بالتزامن م��ع ا��ش��د احلمالت
القمعية والت�صفيات اجل�سدية �ضد ال�شيوعيني
والتقدميني والقوميني واحلركات الإ�سالمية
املناه�ضة للبعث .
لقد تعمقت ال�ع��زل��ة ال�سيا�سية ال�ت��ي �أحاطت

باملجتمع العراقي خالل العقدين الأخريين من
عمر النظام ،و�شددت من ت�أثرياتها حالة الإفقار
والعوز التي تعر�ضت لها كل ال�شرائح ال�شعبية،
وفاقمتها �أي� ًضا العزلة عن اخلارج وما �أ�صاب
�ارات وتخلف
املجتمع نتيجة ل��ذل��ك م��ن ان �ه �ي� ٍ
وتدهور يف كل امليادين وامل�ستويات العلمية
والثقافية واالقت�صادية والتعليمية  ،انعك�س
على امل�ستوى العلمي واخلدماتي واملعي�شي ،
و�أنتج هياكل وعادات وتقاليد وقيما اجتماعية
و�أخ�ل�اق� �ي ��ة م �ق �ط��وع��ة اجل � ��ذور ع ��ن املا�ضي
وتراكماته االيجابية يف �سائر ميادين احلياة
الإبداعية واخلالقة  .لقد �سعى النظام بكل ما
تي�سرت ل��ه م��ن الأدوات لتحطيم ال�شخ�صية
العراقية املتوازنة االيجابية وتفكيكها و�إعادة
خ�ل��ق من��وذج�ين م�ت�ق��اب�ل�ين ،من ��وذج ال�ضحية
املنكفئة اليائ�سة امل�شدودة �إىل الرغبة على البقاء،
والبحث عن م�صادر دميومة احلياة بعيد ًا عن
االنك�سارات وال�ضياع ،ومنوذج اجلالد ،الذي
يعي�ش على ح�ساب �ضحاياه ،وبينهما جمهور
ت�سحقه الفاقة والقلق ،وي�ستدرجه الأمل الذي
�سرعان ما ينطفئ ،كلما الح بريقه .
وم��ن ك�ثرة الآم��ال التي كانت تلوح يف الأفق
وتتوارى خيوطها وراء ال�سدم  ،هجر العراقيون
التفا�ؤل من �إمكانية اخلال�ص من النفق املظلم
الذي ت�سللت �إليه البالد يف ال�سنوات الأخرية .
ل�ق��د ��ض��اق��ت ف�سحة الأم���ل يف ال�ن�ف��و���س حتى
بدت كما لو �أنها الوهم بعينه  ،خ�صو� ًصا ،بعد
�سل�سلة الأزم��ات التي كانت ت�شدد اخلناق على
��ص��دام ح�سني ،و�سرعان م��ا تنفرج عنه  ،مبا
ي�شبه املعجزات وبالذات �أثر ف�شل انتفا�ضة �آذار
.1991
ويف امل�سافة ال�ت��ي ك��ان��ت تف�صل ب�ين انطفاء
وم�ضة الأمل ،و�صعود �آخر الأزمات التي تل ّمح
لنهاية �صدام ح�سني وبني ال�شك واخل��وف من
�ضياع فر�صة جديدة � ،سقط النظام اال�ستبدادي
 ،وتداعى بنيانه وت�صدع ال�صنم وانهار و�سط
اندها�ش وتردد وعدم ت�صديق .
وك��ل م��ا ت�ك��ون بعد ذل��ك م��ن م�شاهد الفو�ضى
والنهب واحل��رائ��ق والقتل امل�ج��اين وتراجع
الأمن والأمان ومناطق العزل الطائفي والعرقي
وظ��واه��ر ال�ش ّبيحة واحل��وا��س��م واالنتقاالت
ال�ف�ج��ائ�ي��ة م��ن ح ��ال �إىل ح ��ال  ،والتغريات
املناخية واالخ �ت�لاط��ات الأخ�لاق�ي��ة  ،مل يكون
�سوى �أط��ار اللوحة ال�سيا�سية واالجتماعية
التذكارية للم�شهد العام للعراق اجلديد الذي
وقع مرا�سيمه الأوىل بول برمير وباركها ملوك
و�أمراء الطوائف  ،بالأحرف الأوىل ليكون رمز ًا
و�شاخ� ًصا بليغ ًا لثماين �سنوات عجاف ال تزال
تتفاعل وتعيد �إنتاج �صورتها الكئيبة !.
ويف خلفية ه��ذا امل�شهد ال�ع��ام  ،ومنذ الأي��ام
الأوىل للتغيري و�سقوط الطاغية ،بد�أت دوامة
ح��رك��ة الإدارة " امل�ت�ع��ددة امل��راك��ز وامل�صالح
"لالحتالل مبختلف �أجنحتها :البيت الأبي�ض
 ،البنتاغون  ،امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة  ،وزارة
اخل��ارج�ي��ة  ،وغ�يره��ا م��ن الإدارات املت�سرتة
بالواجهات املعروفة يف خمتلف االجتاهات
�سعي ًا وراء �إي�ج��اد ت��وازن  ،ي�ساعد من وجهة
نظر كل دائرة  ،على تطمني املكونات العراقية
�در مم�ك��ن م��ن اال� �س �ت �ق��رار للو�ضع
وت���أم�ي�ن ق�� ٍ
اجل��دي��د ،وه��و ما مل تف�شل بتحقيقه فح�سب ،
عجلت من ت�شديد تناق�ضاته و��ص��و ًال �إىل
بل ّ
تفجريها وال�ت�م�ه�ي��د ال�سيا�سي والع�سكري
النفالت امني ظل يتمدد ليتحول �إىل عمليات
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�إرهابية و مواجهات طائفية على الهوية .
ول�ع�ب��ت ال�ت�ب��اي�ن��ات وت �ع��ار���ض امل���ص��ال��ح بني
املمثليات الأم�يرك�ي��ة ووج �ه��ات نظر ك��ل منها
يف تفا�صيل الو�ضع (وظهر فيما بعد جهلهم
بها) دورا ت�صعيدي ًا يف وجهة تطور الأزم��ة
التي بد�أت تتبلور ب�سرعة  ،مع تو�سع وازدياد
التدخل العربي والإقليمي يف ال�ش�أن العراقي .
�إن الت�صادم اخلفي بني الأج�ه��زة املخابراتية
والع�سكرية من جهة ،وتوجهات البيت الأبي�ض
ووزارة اخل��ارج �ي��ة وف��ري��ق ب��رمي��ر م��ن جهة
�أخ��رى انعك�س بو�ضوح يف حت��رك ك��ل طرف
منها  ،لتطويق الأزمة التي �أخذت ت�شري بع�ض
اجتاهاتها بو�ضوح �إىل �أنها مر�شحة �إىل �أن
ت�شهد تو�سعا يف الن�شاط امل�سلح الإره��اب��ي ،
دللت على مدى خطورتها وعواقبها ،حتول مدن
بكاملها �إىل مناطق �آمنة للقاعدة والإرهابيني
وفلول البعث والنظام الدكتاتوري .
وعو� ًضا عن اتخاذ الإجراءات ال�سريعة  ،والفعالة
حلماية احلدود العراقية ومنافذها  ،وكان هذا
مب�ستطاعها  ،ت�صرفت مبنتهى اال�ستخفاف
مع هذا اال�ستحقاق الأمني والع�سكري  ،وبد ًال
ج�سر �سيا�سي مع �أه��ايل امل��دن الغربية
من مد
ٍ
وع�شائرها ووجهائها ممن مل يكونوا ميالني
�إىل االنخراط يف العمل �ضد النظام اجلديد،
واال�ستماع �إىل هواج�سهم ومطالبهم وبذل
اجل�ه��د املكثف ال���د�ؤوب لفرزهم �سيا�سي ًا عن
قواعد البعث والنظام ال�سابق وامليلي�شيات
الإره��اب�ي��ة ،ج��رى ا�ستفزازهم والتحر�ش بهم
 ،والتعر�ض لعاداتهم وتقاليدهم االجتماعية
والع�شائرية  .وبدا هذا التخبط ب�أجلى �صوره
يف ال�ت�ع��ام��ل ال�سلبي امل �ت �ع��ايل م��ع منت�سبي
اجلي�ش املنحل من ال�ضباط واملراتب الع�سكرية
التي �أطلقت جماعات منها نداءات علنية طالبت
فيها مبعاجلة ق�ضاياهم بعدالة  ،وح�سم �أو�ضاع
عوائلهم املعي�شية� ،سوا ًء ب�إعادتهم اىل مراكزهم
�أو تن�سيبهم �إىل وظائف �أخ��رى يف الدولة �أو
�إحالتهم على التقاعد ،واقرنوا نداءاتهم من بعد
ما تكررت دون ا�ستجابة  ،بتهديدات ت�شري �إىل
�أن ا�ستمرار ه��ذا الو�ضع واملوقف ال�لا مبايل
وال�سلبي �سي�ضعهم �أم��ام خيار االنحياز �إىل
العمل امل�سلح و " املقاومة " .
ويف بغداد و�سائر املدن قابل اجلي�ش الأمريكي
دعوات املواطنني لتخلي�ص حمالت �سكناهم من
كد�س الأ�سلحة وخمازنها  ،بان" هذا لي�س من
�ش�أنهم لأنهم جنود ولي�سوا عمال بلديات ".
�إن �أحد املظاهر الفا�ضحة ل�سيا�سة االحتالل،
يكمن يف تو�صيفه للو�ضع ما بعد �سقوط �صدام
ح�سني ،كثنائية �شيعية � -سنية ،و�شريك كردي،
وف�سيف�ساء م��ن امل�ك��ون��ات الدينية واملذهبية
والعرقية  .والتو�صيف للداللة على تعددية
املجتمع وتنوعه �صحيح  ،لكن ا�ستخداماته
و�إع��ادة تركيب احلياة ال�سيا�سية يف العراق
اجل��دي��د على �أ�سا�سه  ،دون اعتماد املواطنة
وجتلياتها �َ ،ش َط َر املجتمع واحلياة ال�سيا�سية
�إىل كانتونات طائفية ومكوناتية  ،دون �أن
تتحقق لكل منها ا�ستحقاقاتها ال�سيا�سية ،بل
�أن��اب��ت عنها �أح ��زاب وح��رك��ات ت��دع��ي متثيلها
وحتتكر حقوقها دون م��ن تدعي متثيلها من
طوائف ومكونات  ..وعلى هذا الأ�سا�س املخل
واملختل مت �إر�ساء املحا�ص�صة الطائفية.
وك��ان التعامل م��ع ال�سنة ال �ع��رب  ،بو�صفهم
ال��وج��ه الآخ��ر للنظام ال�ساقط وورث��ة البعث
احلاكم  ،من �أ��س��و�أ البدع الأمريكية امل�ضللة.

ويعود الف�ضل يف بلورة هذا املفهوم والرتويج
له ،ل�شخ�صيات عربية �سنية ،بع�ضهم من البقايا
الثانوية املغمورة من النظام املنهار ،ر�أت يف
هذا املنحى والدفع باجتاهه يف و�سائل الإعالم
ويف املحافل العربية والإقليمية وتبنيها جماال
لال�ستفادة يف تقدمي نف�سها يف مقدمة امل�شهد
ال���س�ي��ا��س��ي ووج� ��دت يف اجل��ان��ب الأم�يرك��ي
حا�ضنة لها ويف ممثلية الأمم املتحدة وموظفيها
وما تقوم به من ادوار م�ؤثرة عام ًال يف تكري�س
هذا النهج وم�صدر ًا للعثور على من ترى �أهمية
للنهو�ض بهذا الدور املزدوج " ال�سني  -البعثي
" وا�ستقطابه ملثل هذا التمثيل ..وامللفت �أن
املجتمع ال�سني ،متج�سد يف حوا�ضره ،تقبل
ه��ذا الربط امل�سيء ل��ه ،وع�بر عن تعاطفه مع
م��ن دع��ا �إل�ي��ه يف احل�ي��اة ال�سيا�سية ،ومنحهم
الأ�صوات التي زكت دعاواها .
�إن م���ص��ادرة التمثيل العربي ال�سني  ،وهو
مكون تعر�ض لقمع وت�صفيات  ،يف ظل �سلطة
البعث وطغمته �،شكل وما زال �إ�ساءة بليغة لهم،
من قبل من ت�صدروا العمل ال�سيا�سي با�سمهم
وهم�شوا دورهم ،وتعمدوا العتبارات ال جت�سد
م�صالح العرب ال�سنة او تطلعاتهم الوطنية ،
اخللط بينهم كمكون مذهبي وطني  ،ومتثيلهم
للبعث ونظامه وما يرتتب على ذلك من تبعات
وانعكا�سات �سلبية .
ويف هذا اجلانب تتجلى مواقف ال�شخ�صيات
ال�ت��ي مثلت ال �ن �م��اذج امل��ذك��ورة لتكري�س جل
ن�شاطها ال�سيا�سي كما لو �أنها معنية بالدرجة
الأ�سا�سية  ،لتزكية البعث والبعثيني والإنابة
عنهم والدعوة يف كل املنا�سبات لإعادة االعتبار
لهم والتخفيف من وط�أة اجلرائم التي ارتكبها
نظامهم ال��دم��وي الفا�شي  ،واملطالبة امللحة
ب��إي�ق��اف �أي مالحقة لهم  ،حتى وان اتخذت
�صيغة م�ساءلة قانونية .
ويخطئ من يظن �أن الرموز ال�سيا�سية التي
حملت ه��ذا امل���ش��روع وداف �ع��ت وم��ا ت��زال عنه
بقوة ويف �سائر املجاالت ،تعرب بذلك الطموح
يف معافاة احلياة ال�سيا�سية و�إيقاف م�سل�سل
الت�صفيات الث�أرية ،بو�سائل العنف وغريها �ضد
اخل�صوم ال�سيا�سيني وحملة ال��ر�أي املختلف،
الن مثل ه��ذه الرغبة تعك�س �أم��اين وتطلعات
جميع الوطنيني العراقيني ،وبلوغها ي�ستلزم
عك�س ما يقومون به وما ي�ستهدفونه .
فالتوجه لتنقية احلياة ال�سيا�سية واملجتمع
م��ن مظاهر العنف والت�صفيات واالنقالبات
الع�سكرية ،وو�ضع حدٍ ملظاهر العزل الطائفي
وال �ك��ان �ت��ون��ات الأخ� � ��رى ،وحت� ��رمي االنتقام
ال�شخ�صي وامل��واج �ه��ة وال�ق�ت��ل على الهوية،
ي�ستلزم بال�ضرورة �إدان��ة النظام ال�سابق بكل
�أ�س�سه الفكرية والإيديولوجية والتنظيمية
و�أ��س��ال�ي��ب حكمه ،واع�ت�ب��اره��ا �إرث ��ا ال يت�صل
بعادات وتوجهات وقيم العراقيني بكل مكوناتهم
وم�شاربهم وعقائدهم وطوائفهم .
�إن �أف���ض��ل جت ��اوز ل�ه��ذا الت�شويه ال ��ذي حلق
باملواطنني من العرب ال�سنة ،هو ب�إدانتهم ملن
ح ّم َلهم وزر جرائم البعث ونظامه واعتربهم
ا�ستمرار ًا لهما ،وهذا التجاوز يتحقق بالت�أكيد
على �أن املواطنة احلرة املت�ساوية املبنية على
الوطنية والكفاءة والنزاهة ،هي الطريق لإعادة
حياكة ن�سيج املجتمع العراقي ،وتوطيد �أركانه
دولة يف �إطار نظام دميقراطي احتادي ودولة
مدنية ،تخرتق احلواجز الطائفية وتتعاىل على
احل�سا�سيات الفرعية
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�إن �أحد العوامل التي كانت وراء ر�سم خارطة طريق
خاطئة ل�ع��راق م��ا بعد ٩ني�سان  ٢٠٠٣ه��ي حالة
االغرتاب عن الواقع العراقي وما ا�ستجد فيه خالل
العقدين الأخريين من حكم �صدام ح�سني وانفراده
بال�سلطة ،الذي عانت منه قوى املعار�ضة  ،ب�سبب
القطيعة امليدانية ،و�شح املعلومات املحكومة ب�ستار
حديدي ،وبالتايل عدم دقة ومو�ضوعية املعطيات
التحليلية للمجتمع العراقي ،با�ستثناء ما يعك�س
وي��دل��ل على ال�ط��اب��ع الفا�شي للحكم والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف �إدارة احلكم ،
وهذا بحد ذاته ال ي�ساعد على توفري املادة املطلوبة
للبحث يف عمق الظاهرات االجتماعية واالقت�صادية
وما ينتج عنها من تراكيب وقيم وعادات ومواقف
تدخل يف تكوين امل�شهد العراقي اجلديد بتغرياته
وت��ط��ورات��ه حت��ت ��س�ل�ط��ة ال��دك��ت��ات��وري��ة ..فيما
ك��ان��ت ه�ن��اك ح��اج��ة ملحة تتطلب معاجلة ور�ؤي��ة
�إ�سرتاتيجية مل��واج�ه��ة ال�ن�ظ��ام ال��دك�ت��ات��وري � ،أو
تبعاته بعد ان�ه�ي��اره ،وك��ل ه��ذا يتطلب معلومات
ومعطيات وحتليالت دقيقة و�أمينة يف فهمها احلال
االجتماعي وتطورات الر�أي العام و�أ�ساليب تكيف
املجتمع وحت�صني نف�سه ،قدر ما ي�ستطيع �ضد �آلة
الدكتاتورية ،وكذلك فهم تركيبة القوى ال�ساندة
واملرتبطة بالنظام� ،أمنيا وع�سكريا وعقائديا .
�إن القوى التي انتقلت من املنفى �إىل ال�سلطة مل تكن
هي الأخرى ،ولي�س �إدارة االحتالل فقط ،على بينة

وت�صور واقعي ،من التغريات البنيوية التي كانت
قد طر�أت على املجتمع العراقي خالل عقدين غابت
فيهما تلك القوى عن املحيط االجتماعي الوطني،
وه��ي ت�غ�يرات� ،أدت �إىل انقالبات يف ك��ل ميادين
احل �ي��اة واحل �ك��م وم���ص��ائ��ر ال�ط�ب�ق��ات و�شرائحها
املختلفة ،و�أث��رت على �أمزجة النا�س واهتماماتهم
وتوجهاتهم ومواقفهم احلياتية ،مقابل ما عا�شته
تلك القوى ،فهي نف�سها عا�شت حاالت اغ�تراب عن
بع�ضها البع�ض  ،ومب��ا �أدى �إىل ت�شكل منظومات
غري م�ألوفة من ال�سلوك والتعامالت البينية ،وظهور
�أمناط من العالقات املتنافرة مع ما كان �سائد ًا  ،حتى
ذلك احلني  .كما �أن هذه القوى التي مل جترب احلكم
وظلت يف حالة مالحقة ونفي وهجرة ق�سرية  ،مل
تنتبه حلظة عودتها بعد �سقوط النظام الدكتاتوري،
�إىل �أن �ه��ا لي�ست ��ص��اح�ب��ة ال� �ق ��رار ،وان الإدارة
الأم�يرك �ي��ة ،وق��د فر�ضت االح �ت�لال على العراق،
�سوف ت�سعى من جانبها �إىل و�ضع ترتيباتها هي،
و�سوف ت�أخذ باالعتبار �آراء الآخرين قدر جتاوبها
مع متطلبات توجهاتها الإ�سرتاتيجية ،ولي�س لأي
اعتبار �آخر .
وم��ن ب�ين تلك التوجهات الأم�يرك�ي��ة �إب ��داء �أق�صى
االه �ت �م��ام ،بالتقليل م��ن خ���س��ائ��ره��ا ،يف امليدان
الع�سكري وخ�ل��ق ال�ظ��رف ال��ذي يتيح لها و�ضع
الرتتيبات امل�ستقبلية حلماية م�صاحلها ونفوذها
يف العراق ..ومن خالل ذلك ت�أمني املجال احليوي
املتاح لها يف املنطقة  .وهذا قد يفر�ض عليها خيارات
ميكن �أن تلتقي �أو تتعار�ض مع ما ت��راه الأطراف
العراقية وبراجمها املعدة يف مرحلة ما قبل عودتها

�إىل البالد  .ومن بني الأدوات التي اعتمدتها �إدارة
االحتالل وفاج�أت بها �أغلبية العراقيني� ،سعيها خللق
ركائز لها بني عنا�صر و�أزالم النظام ال�سابق ،وفتح
جم�سات وخيوط ات�صال وا�سعة �سرية مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة عرب و�سطاء عراقيني ممن كانوا على
هام�ش املعار�ضة� ،أو من خالل ما اوحت �أنها عالقات
قدمية بهذه العنا�صر يف اطر اجلهد املخابراتي لها
مع الدوائر الوا�سعة حول احلكم ،وكذلك باالعتماد
على تزكية حلفائها العرب والإقليميني يف املنطقة.
ومل ينتبه رجاالت ال�سلطة اجلديدة � ،إىل ما �ستبديه
الواليات املتحدة  ،من اهتمام ا�ستثنائي بحلفائها
التقليديني يف املنطقة وم��راع��اة ح�سا�سياتهم من
الو�ضع النا�شئ يف العراق املتعار�ض مع طبيعة
�أنظمتهم ال�شمولية املعادية للدميقراطية من جانب،
واملتعار�ض " مذهبيا " مع معتقداتهم من جانب
�آخر..مل تكن يف احل�سبان تلك التجاذبات وما ميكن
�أن تفر�ضه من تعقيدات للنظام " �شبه الدميقراطي
" اجلديد يف العراق وال��ذي واجه انهيار ًا كام ًال
يف �أرك��ان الدولة وركائزها الأ�سا�سية  ،وتدمري ًا
يف بنيتها التحتية  ،ويف م�ؤ�س�ساتها الدفاعية
والأمنية.والن القيادات العراقية الآتية من اخلارج
 ،مل تكن على دراي��ة مبا �سي�ؤول �إليه الو�ضع ،بعد
�سقوط الدكتاتورية ،و�أين يكون موقعها من مركز
القرار ،كما �أنها مل تفرت�ض جلوء الواليات املتحدة
�إىل فر�ض االحتالل على العراق  ،واخذ زمام الأمور
بيدها  ،فقد غلب احلما�س على عنا�صر عديدة منها،
مم��ن خططت واع�ت�م��دت �سيا�سات " رادي�ك��ال�ي��ة "
يف مواجهة ما تفرزه الأو�ضاع التي تعقب �سقوط

النظام الدكتاتوري وكل ما له عالقة بحزب البعث
وخملفاته والأ�س�س التي قامت عليها " دولته " ،
متوهمني ب�أنهم �سيعيدون بناء دولة جديدة ال عالقة
لها بالدولة القدمية وبخرائبها وخملفاتها وعنا�صر
تكوينها..لكن ��س��رع��ان م��ا ف��اج��أه��م ق��رار الإدارة
الأمريكية بفر�ض االحتالل على البالد و�إط�لاق يد
برمير يف التحكم مب�ساراتها  .وم��ع ك��ل ذل��ك فان
�ضعف تقديرات ال�ق�ي��ادات العراقية وعجزها عن
ا�ست�شراف ما �سيرتتب على الو�ضع من توجهات
يف ظل االح�ت�لال و�إدارت ��ه  ،جعلها تتعامل بردود
�أف �ع��ال م��ع النهج ال ��ذي ب ��د�أ بتطبيقه ب��ول برمير
وم��ع ال �ق��رارات والقوانني التي �شرعها  ،دون �أن
ت�ستطيع تغيريها �أو �إل�غ��اءه��ا ،ب�سبب ال�سلطات
املطلقة املمنوحة له وتفوي�ض جمل�س الأمن بقراره
املرقم ١٤٨٣يف  ٢٠٠٣ / ٥ /٢٢الذي اعترب العراق
مبوجبه بلد ًا حمت ًال .
�إن غربة املعار�ضة عن الواقع اجلديد املتكون خالل
العقود التي انفرد فيها �صدام يف الت�سلط على البالد
 ،لي�ست تهمة توجه لقواها ،الن النظام �شبه الفا�شي
فر�ض على قياداتها وكوادرها الهجرة الق�سرية �إىل
اخل��ارج ،و�أح��اط من بقي منها بجو يقيد حركتها
ويحد م��ن �أي ن�شاط ميكن �أن يجعلها قريبة من
النب�ض احلقيقي للمجتمع.
ويف كل الأح��وال ف��ان التطورات املت�سارعة التي
حلت بالعراق  ،طوال عقدين وب�ضع �سنوات  ،منذ
ان��دالع احل��رب العراقية الإيرانية  ،فككت ن�سيجه
االجتماعي  ،و�أع ��ادت ب�ن��اءه م��ن وح��دات �شديدة
التنافر والتناق�ض  ،وغريت من تو�صيفات الفئات
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املكونة له و�أحلت فئات و�شرائح وطبقات يف �أماكن
غ�يره��ا  ،و�شكلت م��ن خليطها �أمن��اط��ا اجتماعية
هجينة  .كل هذه التغريات جرت يف جو من الهزائم
والنكبات والويالت التي تعر�ض لها العراقيون دون
ا�ستثناء � ،سوى العائلة احلاكمة والطغمة املحيطة
بها  ،وكانت املعار�ضة يف عزلة عن جتلياتها التي
مل تكن تظهر يف واجهة امل�شهد ال�سيا�سي العراقي ،
ويف هذا يكمن �أي�ضا عدم دقة التقديرات التي بنيت
عليها مفاهيم �إعادة بناء الدولة  ،ومعاجلة الق�ضايا
العقدية التي طرحت على ب�ساط البحث  ،خالف ًا ملا
تقرر ب�ش�أنها يف م�ؤمترات ولقاءات قوى املعار�ضة
يف املنفى ويف م�ؤمترات �صالح الدين .
لقد ج��رى التخلي عن التزامات �سبق �أن قطعتها
ق��وى  ،و�أع�ي��د النظر يف مواقف وتوجهات كانت
م��و� �ض��ع �إج� �م ��اع ب��ال�ن���س�ب��ة لأط�� ��راف رئ�ي���س��ة يف
املعار�ضة الوطنية ،من قبل �أن يجف احل�بر على
وثائقها بعد .و�أعادت التوازنات اجلديدة � ،صياغة
م��واق��ف وا�صطفافات  .وا�ستحكمت ال�صراعات
والتباينات والتجاذبات يف وج�ه��ات النظر على
احلراك ال�سيا�سي  ،على ح�ساب التوقف عند اجلديد
ال��ذي اف��رزه املجتمع  ،وم��ا ب��رز من ق��وى وتبلور
م���ص��ال��ح ون��زع��ات ،ك��ان��ت مغيبة وغ�ي�ر معروفة
للوطنيني القادمني من اخلارج  .فقد فوجئوا حلظة
انتقالهم �إىل بغداد مب�شهد ي�ضم خليط ًا من (قيادات
وتكوينات) ع�شائرية ومناطقية ومدنية مل تكن لهم
�أي��ة دراي��ة بطبيعة تفكريها وتوجهاتها و�أهدافها،
ومعها ب��رزت تكتالت �سيا�سية طائفية وعرقية ،
تت�صدر امل�شهد وتدعي �أحقيتها يف متثيل الو�ضع
اجلديد  ،موجهة االتهام " للقادمني من اخل��ارج "
بو�صفهم غرباء وخمتطفني !.
ويف جو احل��راك ه��ذا واالن�ف�لات وال�ف��راغ وغياب
م�ؤ�س�سات الدولة  ،جرى ِ�صدا ٌم خفي بني الأحزاب
والتكتالت الدينية  " ،لتقا�سم " املغامن الب�شرية
ب�ضم بع�ض منت�سبي فدائيي �صدام وجي�ش القد�س
ومنت�سبي اجلي�ش وال�ق��وات امل�سلحة واملوظفني
يف خمتلف مفا�صل الدولة �إليها عرب حملة غفرانية
ُ�سم ّيتً " بالتوبة " و�أطلق على امل�شمولني بها ت�سمية
" التوابني  !.وهكذا �ضاعت �آثار مئات الآالف من
قواعد البعث ومن ك��وادره و�أن�صاره ومريديه يف
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كل ح�سب
�صفوف الأحزاب واحلركات الإ�سالمية ٍ ،
انتمائه املذهبي  .وب�ين ع�شية و�ضحاها ازدادت
معدالت امللتحني والذين يف جباههم �سيماء التديّن
والورع والتقوى  ،وجرى تن�سيب الآالف منهم �إىل
�سلك ال�شرطة واجلي�ش والدوائر احلكومية النا�شئة
ويف �سائر امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية ،و�أعيد
ت�أهيل كوادر منهم لو�ضعهم يف القيادات احلزبية
واحل��رك �ي��ة ال �ت��ي غ�ط��ت � �ش��وارع وم �ي��ادي��ن البالد
ب��امل�ظ��اه��رات وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�سيا�سية وال��دي�ن�ي��ة .
ومن حالفه احلظ من غري التوابني التحق مبكاتب
برمير وان�شغل يف �أحد ميادين ن�شاطاته الكثرية،
وتخل�ص من عبء التوبة ومتطلباتها  .لقد �صدر
ق��ان��ون " اج �ت �ث��اث ال �ب �ع��ث " و " ح��ل اجل �ي ����ش "
يف ه��ذه البيئة املحفزة التي �شهدت عملية خلط
للأوراق مل ي�سبق لها مثيل  ،حيث ا�ستطاع ع�شرات
الآالف م��ن �أن���ص��ار النظام ال�سابق حتى اللحظة
الأخرية من �سقوطه  ،تغيري " جلودهم " والتكيّف
م��ع م��ا ي �ت�لاءم م��ع ال��و��ض��ع اجل��دي��د  ،فا�ستبدلوا
ه��وي��ات فدائيي ��ص��دام وجي�ش القد�س واحلر�س
اجلمهوري و�أجهزة الأم��ن واملخابرات وع�ضوية
حزب البعث وتنظيماته املهنية والنقابية بهويات
جديدة للأحزاب واحلركات الإ�سالمية ال�صاعدة،
و�أ�صبح كرثة منهم كوادر م�ؤ�س�سة ورموزا م�ؤثرة
لبع�ضها،وحظي بع�ض منهم ب�أبرز املراكز املقررة
للمكونات والطوائف  ،واحتلوا وزارات ومواقع
ال يعلى عليها.و�صادف �صدور القانون والقرار،
انتقال جميع ق��ادة البعث ور�ؤو� ��س النظام ممن
كانوا يتحملون امل�س�ؤولية الأوىل عن كل ما قام
به النظام املنهار من جرائم وا�ستباحات �إىل خارج
ال �ع��راق  ،بت�سهيالت لوج�ستية م��ن قبل املراكز
القيادية للجي�ش الأم�يرك��ي وم��ن مكاتب م�ساعدي
احلاكم املدين بول برمير  .وحت�صن الق�سم الآخر
يف مناطق حممية  ،حتولت يف ما بعد �إىل مراكز
وم �ق��رات وط ��رق م��وا��ص�لات وات �� �ص��االت للقاعدة
وللم�سلحني وامليلي�شيات املعادية للو�ضع اجلديد
القادم فيما �س ٌمي بهتان ًا بـ" املقاومة "  .واتخذت
جميع هذه امليلي�شيات امل�سلحة قواعد خلفية لها يف
دول اجلوار  ،للتدريب والت�سليح والت�سلل وتنظيم
االت�صاالت .
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واق�ت�رن ق��رار ح��ل اجلي�ش ال�ع��راق��ي بعدم وجود
�أي �أثر للجي�ش  ،فقد �أخليت املع�سكرات والقواعد
الع�سكرية العراقية من �أي اثر ل�ضابط �أو جندي ،
وكان بالإمكان م�شاهدة �أرتال من الدبابات والعتاد
والناقالت والعدد الع�سكرية على امتداد الطرقات
وحت��ت اجل���س��ور  ،وب�ي�ن ال�ب�ي��وت ال�سكنية ويف
الأقبية واملخازن التجارية  ،حيث تركها ال�ضباط
واجلنود وغ��ادروا مواقعها �إىل �أهاليهم  ،ال جبن ًا
كما �أ�شاع البع�ض  ،و�إمنا تعبريا عن موقف م�ضاد
للنظام وقيادته  .وجاء قرار احلل مبا ي�شبه تنفيذ
حكم الإع��دام بـ " ميت "  !.ولو انتبه قادة العراق
اجل ��دد �آن� ��ذاك  ،ل��وج�ه��وا ن���دا ًء مفعم ًا بالوطنية
جلميع منت�سبي اجلي�ش والقوات امل�سلحة  ،جنود ًا
و�ضباط ًا و�ضباط �صف  ،من كل املراتب من �أجل
ال �ع��ودة �إىل قطعاتهم منزوعي ال�سالح م��ن باب
االحتياط واحلذر واالنخراط يف الدفاع عن العراق
اجلديد ! ولو فعلوا ذلك ملا كنا اليوم ن�شعر وك�أننا
�وال للنظام اجلديد
نبحث يف متاهة  ،عمن هو م� ٍ
ومن هو مند�س ل�صالح ال�شياطني والعفاريت ! .
وقد �أدى قرار حل اجلي�ش �إىل انخراط املئات من
الع�سكريني �إىل �صفوف امل�سلحني وامليلي�شيات
 ،ومل يكن ذل��ك ق ��در ًا حم�ت��وم� ًا  ،كما �أدى قانون
اجتثاث البعث  ،وك��ان م��ن املنطقي �أن ي�سمى "
قانون اجتثاث اال�ستبداد " وهو ا�صطالح يحقق
الغر�ض املن�شود بفعالية � ،إىل �ضياع فر�صة عزل
ق �ي��ادة ال�ب�ع��ث امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن اجل��رائ��م  ،وك�سب
ال�ق��اع��دة االجتماعية الوا�سعة ال�ت��ي انتمت �إليه
على كراهة منها �أو ب�سبب الق�سر وال�ضرورة دون
قناعة و�إمي��ان  ،والأغلبية منهم كانوا يتعاطفون
مع التغيري وان مل يعلنوا ذلك لأ�سباب ال تخفى .
لي�س هذا فح�سب بل �أن هذا القرار قاد �إىل نتيجة
عك�سية � ،إذ �أ�شاع مناخ �شكوكية وحذر بني �أو�ساط
هذه القاعدة العري�ضة  ،وعّر�ض الكرثة منهم �إىل
املالحقة والإ��ض��رار مب�صاحلهم واجتثاث العديد
منهم  ،مع �أنهم اختاروا البقاء داخل البالد وال�سعي
للتفاعل مع الو�ضع اجلديد  ،كتعبري رمزي وا�ضح
ع��ن رف�ض انحيازهم �إىل دع��اة ال�صدامية اجلدد
ممن اختاروا دول اجلوار حمل �إقامة ون�شاط لهم .
من طرف �آخر �سعى القادة العراقيون ،وقد ووجهوا

بتو�سع الن�شاط الإره��اب��ي يف �أن �ح��اء ال �ع��راق ،
مدفوعني بطلب ورغبة من الأمريكيني وتدبري منهم
�إىل احلوار مع القتلة واملجرمني يف �إطار ما �سمي
مذ ذاك بامل�صاحلة الوطنية  ،يف حني كان عليهم
�أن يبحثوا عن الو�سائل التي تعيد �إىل �صف العراق
اجل��دي��د تلك ال�ق��وى املعنية حق ًا بامل�صاحلة  ،من
القواعد االجتماعية التي افرت�ضوا فيها " عدو ًا "
وهمي ًا  ،وهم كانوا يف واقع احلال حليف ًا مو�ضوعي ًا
 ..لكن وداخل �أو�ساط تلك القاعدة االجتماعية كانت
امل�صاحلة احلقيقية تتحقق  ،وبها كان يتوفر للعراق
والعراقيني ال�سنوات التي �ضاعت منهم جميع ًا .
وع�ل��ى ق��اع��دة اجل�م��ع ب�ين عنا�صر النظام القدمي
والنظام اجلديد �سارت عملية �إعادة بناء العراق يف
وجهة عك�ستها مظاهر رافقت التمهيد ل�شن احلرب
وظهرت مالحمها يف خارطة الطريق التي و�ضعها
خ�ب�راء الإدارة الأم�يرك �ي��ة لإدارة ال �ع��راق وفق ًا
مل�ساراتها  .وع ّلمت مناطقها اجلغرافية الطائفية
والعرقية يف خطوط بارزة باللون الأحمر القاين
 ،مثل املنطقة الغربية ال�سنية واملناطق اجلنوبية
ال�شيعية وال�شمالية الكردية والبلوكات الرتكمانية
وامل�سيحية  .وال�ت��ي ظلت بع�ض و�سائل الإعالم
تتعامل مع ما يجري يف البالد وردود الأفعال عليها
وفق ًا لهذه اخلارطة الطائفية واملناطقية .
وم��ن خ�لال ت��داب�يره��ا الإج��رائ �ي��ة تبني �أن قوات
االح�ت�لال ودائ��رة احلاكم امل��دين قد ب��ر�أت �ضمني ًا
كل امل�س�ؤولني عن جرائم النظام ال�سابق �سوى
من وردت �صورهم و�أ�سما�ؤهم يف " كوت�شينة "
اجلي�ش الأمريكي .
وك� ��ان وا� �ض �ح � ًا �أن ط��اق��م ال �� �س �ف��ارة الأمريكية
وبالتعاون مع بع�ض موظفي الأمم املتحدة جتري
ات�صاالت مكثفة مع بعثيني و�أن�صار كبار للنظام
ال�سابق وت�سعى النخراطهم يف العملية ال�سيا�سية
وامل�شاركة يف احلكومة  ،دون �أن ت�أخذ باالعتبار
�أدوارهم القدمية �أو تعاطفهم امل�ستمر مع املا�ضي ،
�أو موقفهم من ال�صيغة اجلديدة للعراق وتركيبته
 .وم��ا ك��ان ي�شغل بالهم بالدرجة الرئي�سية  ،هو
�إحراز النجاح يف االنحياز �إىل خمططاتهم ب�إيجاد
مراكز قوى متعددة متنحهم حرية املناورة يف �إطار
نهجهم اال�سرتاتيجي وي�ساعد على خلق ميزان قوى
ي�سمح لهم ب�إمرار ما يرونه م�ستجيب ًا مل�صاحلهم
وتوجهاتهم  ،دون اهتمام مبا يعتقده العراقيون ،
�أو ما يرون فيه تعبري ًا عن امل�صالح الوطنية العليا
للعراق ولل�شعب العراقي .
لكن هذا التوجه الأمريكي املبكر عك�س التناق�ض
والتخبط يف ال�سيا�سة الأمريكية يف العراق ،فقد
ا�صطدم من جانب بقانون اجتثاث البعث ومن
اجلانب الآخ��ر بقرار حل اجلي�ش  ،وك��ان لكل من
القرارين عواقب وخيمة على الو�ضع اجلديد ،ال
تزال ت�أثرياتهما ال�سلبية تتفاعل وتنعك�س تعرث ًا
وتخبط ًا يف �سري العملية ال�سيا�سية ويف �إدارة
الدولة واحلكومة والعالقات بني القوى ال�سيا�سية
.
و�إذا ك ��ان امل�ق���ص��ود م��ن ال �ق��راري��ن امل��ذك��وري��ن ،
عزل البعثيني وق��ادة اجلي�ش والقوات امل�سلحة ،
واحليلولة دون م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية
ومنعهم م��ن ت�سنم �أي مركز ق�ي��ادي  ،ف��ان برمير
وم�ع��اون�ي��ه ا��س�ت�خ��دم��وا ع�ن��ا��ص��ر بعثية ي�شملها
االج�ت�ث��اث يف خمتلف مفا�صل ال��دول��ة "املخربة
" وجم��االت �ه��ا احل�ي��وي��ة مم��ن اب���دوا اال�ستعداد
للتعاون م��ع �إدارت ��ه املبا�شرة  .وان دل ه��ذا على
ال�ت�خ�ب��ط واجل �ه��ل  ،ف �ه��ذا �صحيح �أك��دت��ه وقائع
كثرية ومم��ار��س��ات متناق�ضة ك�شفت يف ك��ل مرة
عن تقاطعات بني دوائ��ر اتخاذ القرار الأمريكي ،
وعن ت�ضارب و�ضعف وعزلة لأدوات��ه املعلوماتية
واملخابراتية  ،لكنه ك��ان يعك�س يف ذات الوقت
توجه ًا �سيا�سي ًا مطلوب ًا خلارطة الطريق يف العراق
 ،دفع العراقيون فواتريه  ،ومازالوا حتى يومنا
هذا .
فهل انتبه ق��ادة الكتل الذين �ساهموا يف تركيب
امل�شهد العراقي منذ والية برمير وجمل�س احلكم ،
م��رور ًا بكل اخليبات التي خيمت على العراق �إىل
مكامن اخلط�أ  ، ..و�أدرك��وا عظم امل�س�ؤولية التي
يتحملونها ع��ن النتائج الكارثية التي �سبّبوها
لل�شعب العراقي  ،عن دراي��ة مق�صودة العتبارات
ر�أوا فيها م�صلحة لهم  ..جلهالة �أو عدم وعي
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مثلما حت��ول ق��ان��ون "اجتثاث البعث" �إىل �أداة
ترويج وت�سويق للبعث ولرموزه وامل�س�ؤولني عمّا
ارتكبه نظامه وموا�صلو "ر�سالته الر ّثة" ،ف�إن قرار
"حل اجلي�ش" ّ
�شق دروب الفتنة والتيه وتبديد
الزمن �أمام �إعادة بناء الدولة املتهالكة
ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل خ ��ردوات على ق��ارع��ة الطريق
تتقاذفها �أرج��ل امل��ارة ويتناهب �أ�سرارها �صيادو
واملتل�ص�صون ال��ذي��ن �أ�ضناهم
ج��وائ��ز احل ��روب
ّ
اخلوف من التعرف على �أ�سمائهم وو�شاياتهم على
الأهل والأ�صدقاء واجلريان ورفاق الطريق.
طي الكتمان،
وقد ظل لغز االجتثاث وحل اجلي�ش ّ
دون �أن تكون التف�سريات اال�ستباقية التي �ساقها
برمير والعراقيون الذين كان لهم دور يف �صياغتهما،
على قدر من الكفاية يف الإقناع والتربير .فالتف�سري
الذي مت �إي��راده بتواتر و�إحل��اح� ،أكد على �ضرورة
جتنيب العراق خماطر قيام اجلي�ش يف حالة الإبقاء
على قوامه وهيكليته و�أف��راده ،مبغامرة الإجهاز
االنقالبي على ال�ع��راق وعرقلة بنائه م��ن جديد.
وكان من املمكن �أخذ هذه احلجة حممل اجلد لو �أن
الإدارة املدنية لالحتالل والقيادة املركزية لقواته ،مل
تعمد بالتزامن مع قرار حل اجلي�ش �إىل بناء نواتات
للقوات امل�سلحة وال�شرطة واملخابرات من منت�سبي
اجلي�ش ال��ذي مل مير على ق��رار حله �سوى ب�ضعة
�أ�سابيع ،ولو �أن التجميع اجلديد لهذه النواتات
الهجينة مل يتقرر على عجل وع�شوائية ،وبال دراية
ب�سرية املتقدمني لالنخراط يف �سلكها وت�شكيالتها
الع�سكرية والأمنية .وه��ي ذات الت�شكيالت التي
ظلت هدف ًا لالخرتاقات من الإرهابيني وامليلي�شيات
امل�سلحة منذ حلظة ت�أ�سي�سها حتى يومنا هذا.
وي��زداد الت�سا�ؤل �إث��ارة �إذا ما تابعنا اخلطوات
املتناق�ضة ال�ت��ي ق��ام بها اجلي�ش االم�يرك��ي ،ومل
تتوقف احلكومة العراقية �أمام تداعياتها حلد الآن.
فقد �أقدمت �سلطة االحتالل على تدمري معظم �سالح
اجلي�ش العراقي "الثقيل" مبا يف ذل��ك الطائرات
والدبابات وال��دروع ،وحولتها �إىل "حديد خردة
" �أباحت للتجار اال�ستيالء عليه وت�صديره �إىل
اخل ��ارج ،جم��ان � ًا ،على �أ��س��ا���س �أن م��ا يقومون به
يدخل يف باب "تنظيف املع�سكرات وامل�ستودعات"!
وي�ستحقون عليه �أجور ًا ،تعترب "اخلردة" يف مثل
هذه احلالة تعوي� ًضا �ضمني ًا عنها.
لقد جرى هذا يف حني �أنها تركت الأ�سلحة اخلفيفة
وال�شخ�صية نهب ًا ملن ي�شاء بني البيوت واملحالت
ويف امل�ستودعات املك�شوفة و�سط قلق املواطنني
و�شكاواهم وا�ستغاثاتهم لتخلي�صهم منها دون
ج��دوى .وك��ان وا�ضح ًا �أن �أح ��د ًا مل يفكر ب�إعادة
تكدي�سها واحلفاظ عليها ،وهي املهمة التي قامت
بها القوى امل�ضادة وامليلي�شيات امل�سلحة وتنظيم
القاعدة وجتار ال�سالح الذين غنموا �أكرب كمية منها
و�أ�صبحوا فيما بعد م�صدر ًا �سه ًال ورخي� ًصا للذين
�سي�ستبيحون دم العراقيني وي�ستنزفون قواهم
بالإرهاب املنفلت املنت�شر يف كل مكان.
�إن مليارات ال��دوالرات من ال�سالح العراقي جرى
تبديده من خالل قيام اجلي�ش االمريكي بتدمريه.
وميكن اليوم رد احلجج التي ت�ساق ح��ول خطر
وقوعها حتت ت�صرف بقايا النظام ال�سابق ،ومبا
ميكنها من مواجهة الو�ضع اجلديد� .إذ من الوا�ضح
�أن مثل ه��ذه الإمكانية كانت معدومة مت��ام� ًا� ،إذا
�أخذنا باالعتبار �أن اجلي�ش تفكك كليا مبجرد دخول
اجلي�ش االم�يرك��ي �إىل ب�غ��داد ،ب��ل حتى قبل ذلك،
يف حلظة اق�ت�راب طالئعها م��ن امل��دن القريبة من
العا�صمة ،وبالتايل مل يكن يف وارد �أي ع�سكري

املغامرة بالو�صول �إىل الدبابات والدروع ،وكانت
موجودة حتت اجل�سور ويف الطرق العامة دون
�أن يلتفت لها اح ��د !.و�إذا افرت�ضنا �أن �إمكانية
ا�ستخدامها ولو بن�سبة �ضئيلة قائمة ،فهل كان نقل
هذه الأ�سلحة �إىل مع�سكرات اجليو�ش االمريكية
وحلفائها متعذر ًا؟ ولو جتاوزنا الدبابات والدروع،
ف�ل�م��اذا مت حتطيم ال �ط��ائ��رات الع�سكرية بنف�س
الطريقة؟ ،وهل الطائرات هي الأخرى كانت ع�صية
على النقل �إىل �أماكن �أمينة وحتت �أنظار القوات
االم�يرك �ي��ة؟ .ول��و اف�تر��ض�ن��ا ،م��ع اخل �ط ��أ امل�سبق
لهذا االفرتا�ض� ،أن نقل الطائرات التي كانت قيد
اال�ستخدام �صعب وم�ستحيل ،فلماذا مت بق�صدية
مريبة ،تدمري طائرات الهليوكوبرت "املحفوظة"
بكراتينها ،واملخفية يف امل�ستودعات واملخابئ
ال�سرية التي مت اال�ستدالل على مواقعها.
تلك ت �� �س �ا�ؤالت ت�ت�ن��اول ج��ان�ب� ًا خ �ط� ً
يرا م��ن كيفية
التعامل مع ثروة عراقية ،كان احلفاظ عليها ي�ساهم
يف �إع��ادة ت�أهيل اجلي�ش اجلديد ب�سرعة وي�ضمن
ت�سليحه ولو م�ؤقت ًا ،حلني �إع��ادة النظر بفل�سفته
الدفاعية وم�صادر ت�سليحه ووجهة بنائه .وهذه
الت�سا�ؤالت ال ينبغي �أن تذهب �أدراج الرياح ،بل
البد لها �أن تتفاعل ما دام املطلوب يف هذه الفرتة
تن�شيط احلوار حول املوقف من جتديد �أو تعديل
االتفاقية الأمنية مع الواليات املتحدة وااللتزامات
املتبادلة يف هذا الإطار .لكن اجلانب الآخر املرتبط
مب�س�ألة ق��رار حل اجلي�ش �أو "احلكم على ميت"،
وعواقب ذلك على الفو�ضى الأمنية التي ما تزال
ت�ضرب �أطنابها يف طول البالد وعر�ضها ،يكت�سب
�أهمية ا�ستثنائية وبالغة اخلطورة .فالقرار بحل
اجلي�ش ،حتقق دون حاجة لفرمان بول برمير� ،إذ �أن
حول وال قوة ،ال "جبن ًا"
من�سوبيه تركوه يتيم ًا بال ٍ
وال "فرارا" ب��ل تعبري بليغ على رف����ض اجل�سم

الأ�سا�سي للقوات امل�سلحة لنظام �صدام ومترد على
�سلطته اال�ستبدادية التي �أنهكتها و�أهانتها و�أذلت
كرامتها يف حروب النظام ومغامرات الطاغية.
�إن م��ا متخ�ض ع��ن ق��رار احل��ل جت�سد يف عقوبة
"�إن�سانية" وجهت �إىل عوائل الآالف من اجلنود
و�ضباط ال�صف وال�ضباط مبختلف رتبهم ،الذين
وجدوا �أنف�سهم مك�شوفني بال عمل �أو مورد ،ومنهم
من كان م�ستعد ًا دون تردد خلدمة النظام اجلديد يف
�أي موقع يو�ضع فيه� ،شرط احلفاظ على كرامته،
وه��ذا م��ا مل يتم بف�ضل الإج� ��راء امل�ت�ه��ور ل�سلطة
االح�ت�لال .والدليل على ذل��ك �أن مئات الآالف من
املنت�سبني �إىل اجلي�ش والقوات امل�سلحة احلالية هم
من �أفراد اجلي�ش املنحل ،با�ستثناء �أن ا�سرتجاعهم
مل ي�ستند �إىل فرز عادل �سيا�سي ومهني ،بل جرى
على �أ�سا�س املحا�ص�صة املبتذلة التي �ضيّعت معامل
ووقائع وهويات .وميكن �أن تكون قد �ضحت على
هذه القاعدة ،ووفق ًا للأهلية والكفاءة والتجربة
والتاريخ امل�شهود ،بعنا�صر وطنية خمل�صة وبريئة
مما علق ببع�ض من �أتيحت لهم العودة وال يزال
الكرثة منهم يتعر�ضون للإبعاد ب�سبب �سجالتهم
و�سلوكهم وما�ضيهم غري املحمود.
ق��د ي �ق��ال يف م �ع��ر���ض ت�بري��ر ح��ل اجل �ي ����ش ،انه
يتحمل م�س�ؤولية ارت�ك��اب جرائم �إب��ادة جماعية
يف م��راح��ل خمتلفة م��ن ت��اري �خ��ه ،وخ��ا� �ص��ة يف
احلمالت الع�سكرية �ضد ال�شعب الكردي ،الأنفال
والكيمياوي ،والت�صدي لقمع انتفا�ضة� 31آذار
 1991وغريها من احلمالت واحلروب يف الداخل
واخل��ارج .وهذا �صحيح  ،منذ تغيري عقيدته على
�أيدي البعث بعد انقالبه الدموي يف � ٨شباط عام
 ١٩٦٣وبعد عودته �إىل ال�سلطة يف  ،١٩٦٨وما حلق
ذلك من ت�صفيات ج�سدية و�سيا�سية وتبعيثه بنف�س
الأدوات والو�سائل التي اتبعها يف عملية تبعيث

الدولة واملجتمع .لكن كل ما فعله واتخذه بحق
اجلي�ش مل ي��ؤد �إىل تفريغه من قاعدته الوطنية.
وم��ا جن��م ع��ن تبعيث املجتمع وت�صنيفاته� ،إىل
"منتمني وان مل ي�ؤمنوا" �أو "بعثيني على كراهة
منهم" و "بعثيني وان مل ينتموا" �شمل الع�سكريني
�أي� ًضا  .والب��د من اخذ هذا الواقع بنظر االعتبار
يف جمرى معافاة العراق وت�صحيح م�ساراته على
كل ال�صعد ومنها ب�شكل خا�ص ميدان امل�صاحلة
الوطنية املختلة.
�إن من ال�ضروري االلتزام بال نكو�ص ،بتكري�س
العقيدة الدفاعية للجي�ش "عن الوطن " وعدم زجه
حتت �أي ظرف يف التعر�ض لل�شعب وامل�شاركة يف
الت�صدي له �أو التحول �إىل �أداة لقمعه.
�إن �إع ��ادة تقييم ال �ق��رارات التي اتخذتها �سلطة
االحتالل ومنها ب�شكل خا�ص قرار حل اجلي�ش لن
ت�ص ّفر خ�سارة ،مادية وب�شرية ومعنوية ،بل تت�أتَّ
قيمتها من ت�صحيح امل�سارات اخلاطئة يف بناء
الدولة و�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها .كما �أن من �ش�أنها
تكري�س مفهوم "وطني" للتوازن املطلوب فيها
جميع ًا ،على �أ�س�س الكفاءة والنزاهة واال�ستعداد
على ال�ب��ذل خل��دم��ة ال��دول��ة ،ال��راع�ي��ة واحلا�ضنة
لل�شعب ،ولي�س للرت�ضية والوالء للطائفة واحلزب
وخدمة امل�صالح ال�ضيقة.
و�إ�شاعة مناخ التوازن الوطني وفق ًا لهذه الأ�س�س
ق��د ميهد وي�ضعنا على ط��ري��ق اع�ت�م��اد املواطنة
احل��رة املت�ساوية ،ويدفع �إىل ال��وراء ولو خطوة
واحدة مظاهر التخندقات الطائفية ومفاهيم العزل
املرتبطة بها.
ويف جم��رى ه��ذا التقييم الوطني الب��د من حراك
يعيد النظر مبا هو قائم من اختالالت يف التوازن
الذي يريد ملوك و�أم��راء الطوائف احلفاظ عليها
كما هي الآن ،وامل�ضي بها �إىل متاهات ابعد

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

14

الـحـــريـات اوال

لحظة مشرقة

العدد ()2113ال�سنة الثامنة -االربعاء ( )27ني�سان 2011

نقد الكتاب األخضر..آلة الحكم

كاظم الوا�سطي
« لقد هرمنا  ..هرمنا من �أجل هذه
اللحظة التاريخية
بهذه الكلمات الب�سيطة  ،النا�صعة املعنى ،
اختزل مواطن تون�سي عمرا طاعن ًا ب�أمل �سنني
�شعر ّ
تخ�ضب
ج ّففها اال�ستبداد  ،وهو ي�شري �إىل ٍ
ّ
ابي�ضتا من �أزمنة الت�س ّلط
بالبيا�ض بعينني
و�ضياع الآمال  .اختزل عمرا يف حلظة ٍ جتم ّعت
خوف ،
فيها كل تلك الآالم لتعلن عن نف�سها بال
ٍ
وترفع �أ�سم احلرية عاليا بقوة روح ال�شباب .
زمن من الغياب
حلظة جتعل احللم ممكنا بعد ٍ
وتبديد الأم��ل  ،وكلمات تختزن التطلع الذي
�أحبط يوما برتابة الزمن اال�ستبدادي  ،ومتاثل
الأ�شياء واحل�ي��وات فيه  ،وجتعله ممكنا يف
حلظة �ضوء ت�صنعها �إرادة �أب�ن��اءٍ ال يريدون
تكرار ذات امل�أ�ساة التي �أرهقت كواهل �آبائهم
 .هي حلظ ٌة �أع��ادت ملن �شاخ مبكر ًا ما �أنتظره
طويال بني �صفحات �أع��وام طويت مبزيد من
رقم
الأمل واخلذالن  ،يوم ّ
حتول فيها �إىل جم ّرد ٍ
ُي�ضاف �إىل القطيع �أو ُيحذف منه مب�شيئة �سلطةٍ
قاهرة  ،ت�ستمد قوتها من تبديد �آم��ال النا�س
 ،وتزّيت عجلة دوران�ه��ا بجهلهم وجتهيلهم ،
وجعلهم �أدوات �ص ّماء يف ماكنة ا�ستبدادها
 .كلماتك �أيها ال�شيخ التون�سي النبيل �أعادت
لذاكرتي �صور الطعنات التي �أطاحت ب�أعمارنا
يف مهاوي �شيخوخات مبكرة خ�ض ّلها ال�شيب
ندوب ظلت غائرة يف �أرواحنا .تلك
 ،و�أدمتها
ٌ
�ار على رفوف
الأع �م��ار ال�ت��ي حت� ّ�ول��ت �إىل غ�ب� ٍ
�أمكنةٍ مهجورة  ،ي�صعب ا�ستن�شاق ف�ضائها
امل�ؤثث ب�أنني احلروب  ،ومواجع الفقدان  .لقد
�أتاحت لنا �صورتك – امل��ر�آة فر�صة ا�ستعادة
فجائع وح�سرات نفو�سنا التي بقيت لعهو ٍد
�وم على
دفين ًة يف �صدورنا  ،نغ�ص بها كل ي� ٍ
طرق ت�ؤ�شر �إىل جمزرةٍ هنا  ،و�أ�شالءٍ
مفرتقات ٍ
مبعرثة هناك  ،دون �أن تكون لنا �شا�شة  ،مثلما
هي الآن  ،تعك�س خارطة وجوهنا قبل �أن ننحر
من �أجل تاللٍ ال ت�صلح مالذا حليوان .
�أية حلظةٍ هذه جتعل النا�س ينذرون �أعمارهم
لها  ،وي�ؤجلون من �أجلها حياة ُمنحت لهم ملرةٍ
�ان زائ��ف يف ظ��ل ا�ستبداد
واح ��دة ؟ و�أي �أم � ٍ
ي�أ�سرك ملج ّرد بقاء يتم ّرد عليه طائر �أو حيوان
خ�ُب�رُ َ تعا�سة الأق�ف��ا���ص ؟ لقد �أج��اب بنجامني
ف��ران�ك�ل�ين ع��ن ذل��ك ح�ين ق��ال « �أول �ئ��ك الذين
يتخلون ع��ن حريتهم الأ��س��ا��س�ي��ة ليح�صلوا
على الأمان امل�ؤقت  ،ال ي�ستحقون احلرية وال
الأم ��ان «  .هكذا خدعنا يوما ح�ين ارت�ضينا
بتجميع طريف املعادلة  ،ويف ظل �أمان تفر�ضه
أرواح
الأم�ن�ي��ات وح��ده��ا  ،لنموت من�سيني ب� �� ٍ
غارقة بال�سكون وال�صمت  .وكيف ميكن جعل
مثل تلك اللحظة تفلت من بني �أ�صابعنا مثل
الرمال بعد كل �أزمنة الإطاحة ب�أعمارنا و�آمالنا
التي �أملنا با�ستعادة ما ميكن منها  ،ولو عرب
ا�شراقة يف عني طفل  ،وحكمة للحياة يف كالم
�شاب قبل الأوان ،وهو ينتظر عمرا تلك «
رجلٍ
َ
اللحظة التاريخية « ؟
نعم � ..أيها الرجل التون�سي الذي هرم من �أجل
تلك اللحظة � ،إن حلظة التغيري عالمة فارقة يف
التاريخ تقلب اختالل املعنى يف �شريط وقائعه
 ،وجتعلنا �أكرث قرب ّا من �إن�سانيتنا  ،وكرامتنا
كب�شر ي�ستحقون احلرية  ،لأنها حق لنا ال منة
لأح��دٍ علينا فيه  .وعلينا �أن ال نتخلى عن هذا
احلق حتت � ّأي ذريعة �أو ت�أويل  ..وتلك اللحظة
�ذالن ال عمر فيه ،
امل�شرقة تعادل عهود ًا من خ� ٍ
وت�ستحق �أن نهرم من �أجلها ملرات �أخرى .

العدد ()2113ال�سنة الثامنة -االربعاء ( )27ني�سان 2011

ريا�ض الأ�سدي
من �أ�صعب املمار�سات تخلي الإن�سان عن مهنته الأ�سا�سية
التي نذر نف�سه لها ليعمل يف مهنة �أخرى ال عالقة له بها ومل
يهيئ نف�سه �إليها �سلفا .لكن بع�ضهم ي�ص ّر على فعل ذلك.
والعرب كما يبدو يف هذا الع�صر مولعني بهذه التحوالت
�إذ يعود تف�سري ذلك بقوة �إىل رغباتهم يف اخلال�ص الفكري
دائما؛ من هنا تتخذ هذه املحاوالت  -غري املدرو�سة غالبا-
طابعا �سيئا على احلياة العربية وم�ستقبل العرب �أنف�سهم
بعد �أن �أ�صبح من الوا�ضح �أهمية التخ�ص�ص كلغة علمية
للع�صر احلا�ضر .ورمبا كان الع�سكر – والعقيد القذايف
يف هذه الأيام ي�صول ويجول -من الذين ا�ستولوا على
ال�سلطة يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين يف الأول
من �سبتمرب/ايلول عام  1969هم �أكرث الفئات االجتماعية
التي وقعت بهذا اخلط�أ الفادح .وذلك ال يعني ب�أية حال
وجود (ممنوعات �أو ممانعات) معينة يف عدم كتابة
الع�سكر يف ال�سيا�سة �أو الأدب �أو االجتماع �أو غريها من
العلوم والفنون؛ فتلك حالة �أخرى لدينا من ال�شواهد عليها
ما يكفي ..لكن االعرتا�ض هو يف حتول الع�سكري الذي
ا�ستوىل على ال�سلطة بقوة ال�سالح �إىل �سيا�سي ومنظر
و�صاحب ر�سالة و�إيديولوجيا خا�صة به.
ولع ّل من �أخطر امل�شكالت الفكرية التي واجهت الفال�سفة
القدماء واملحدثون هي ق�ضية احلكم واحلكم العادل
واحلكم الر�شيد :بدءا من �أفالطون يف جمهوريته
والفارابي يف مدينته الفا�ضلة و(توما�س مورSir
Thomas More؛  7فرباير�/شباط 6 - 1478
يوليو/متوز  )1535يف (اليوتيبيا) وكارل مارك�س يف
ال�شيوعية ..ويبقى ال�س�ؤال الذي يواجه الب�شرية :ما
ال�صفات التي يتوجب عليها �أن تكون يف احلكم العادل
�أو احلكم الر�شيد كما يو�صف يف �أدبنا ال�سيا�سي؟ وكيف
ميكننا �إن�شاء هذا احلكم على �أر�ض الواقع؟ وما الطرق
ال�صحيحة للو�صول �إىل ال�سلطة وممار�سة العدل من
خاللها؟ وهل يختلف العدل الإلهي بني النا�س عن العدل
الب�شري؟ ينق�سم املفكرون على العموم �إىل فئتني رئي�ستني
يف هذا املجال:
الفئة الأوىل :ترى يف �إمكانية الإن�سان �أن ين�شئ لنف�سه
حكما عادال وان يوظف من القوانني ما يكفي جلعل ذلك
احلكم قريبا �إىل العدالة الإن�سانية.
الفئة الثانية :ترى �أنها ت�ستمد (نظرية احلكم) من الله
الذي �أر�سل الأنبياء والر�سل لو�ضع قواعد احلكم يف
الأر�ض .وعلى الرغم من ذلك فهم بطبيعة احلال يختلفون
يف منظومات ذلك احلكم و�أدواته لي�س باختالف الأديان
فح�سب بل يف االجتهادات يف الدين الواحد نف�سه حيث
يطل (الت�أويل) للن�صو�ص بر�أ�سه بقوة بينهم.
ويف الوقت الذي يدعي الع�سكر جميعا بال ا�ستثناء  -ما
خال م�صطفى كمال �أتاتورك� -أنهم �أن�صار الإ�سالم ودين
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الله والعاملون على ن�شره والدفاع عنه� ،إال �أنهم يف الوقت
نف�سه وجهوا �إىل الإ�سالميني يف كل البلدان طعنات جنالء
ومناف و�سجون كثرية ،وعدوا �أولئك من �ألد
و�إعدامات
ٍ
�أعدائهم .ف�سلطتان ال جتتمعان يف مكان واحد كما ال
يجتمع �سيفان يف غمد واحد.
ويعد القذايف يف ح�ساب عددي مب�سط وغري علمي
�إن الأنظمة الدميقراطية هي دكتاتورية يف حم�صلتها
النهائية لأنها فقط تفوز بن�سبة  %51يف االنتخابات حيث
يظهر ق�صور (فهم) القذايف لدور املعار�ضة باعتبارها
ال�سلطة املر�آة الأخرى ففي ح�ساب بدوي �ساذج ًا يعد
القذايف ال %49اخلا�سرين لالنتخابات مظلومني؟؟ .ومن
الغريب عن القذايف يعد م�س�ألة �أداة احلكم م�ستمرة يف
حني ان الب�شرية قد قطعت �أ�شواطا كبرية يف هذا املجال
منذ الثورة اجلليلة  Glories Revolutionعام
1688يف انكلرتا حيث مت ولأول مرة حتديد ال�سلطات
املطلقة للملوك ،ومازالت الب�شرية تعمل على تقعيد �أ�صول
احلكم وخا�صة بعد انهيار نظام االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
و�سقوط جدار برلني يف عام  1989وظهور الأنظمة
الدميقراطية و�شيوع املفاهيم الليربالية يف العامل.
ويعد القذايف املجال�س النيابية هي العمود الفقري
للدميقراطية يف العامل وهي متثيل خادع (�ص )11ويرى
القذايف هذه املجال�س حالت دون ممار�سة ال�شعب لل�سلطة
�إذ يكون ه�ؤالء املمثلون من وجهة نظره مزيفني لطموحات
(القطيع) من خالل عدم حتقيق مطالب النا�س مبجرد
الو�صول لل�سلطة؛ وهي الفكرة الرئي�سة لعموم (نظرية)
القذايف امل�سطحة للحكم .ولذلك هو يرى من ال�ضروري
ممار�سة القطيع ب�أكمله لل�سيا�سية؛ هذه املمار�سة ال تتم
�إال من خالل زجه بالعمل ال�سيا�سي .يف حني �إن حتى هذه
الفكرة املب�سطة ت�ستدعي – �إذا ما ّ
مت تطبيقها -وجود
مراكز قوى و�سط هذا القطيع نف�سه ميكن فر�ض ر�أيها
على اجلميع قبوال �أو رف�ضا مما يعني ن�سف الفكرة من
�أ�سا�سها.
وت�صل فكرة نقد القذايف للنظام الدميقراطي �إىل نقد
فكرة �صناديق االقرتاع نف�سها التي تع ّد الآلية املنا�سبة
للتمثيل الدميقراطي حيث يفرت�ض العقيد فكرة غريبة
بديلة لوجود الفرد يف القطيع و�إمكانيته التعبري عن
ر�أيه ولو بقي وحيدا متفردا وهذا ما ال يتالءم وطبيعة
طرق كبت الفرد وقوة الر�أي العام املكون داخل القطيع
يف حني يكفل النظام الدميقراطي للفرد �إمكانية الرف�ض
ولو كان وحده كما �أنه منحه فر�صة حق عدم الت�صويت
�أي�ضا .ويرغب القذايف بتنفيذ هذه الفكرة لتحقيق هدف
واحد هو حمو �أية معار�ضة ميكن �أن تن�ش�أ داخل( القطيع)
من خالل زجه يف حظرية واحدة .يف وقت ال�ضمانات
يف ممار�سة احلرية الفردية ب�أي حال من الأحوال فمن
ذا الذي ي�ستطيع االعرتا�ض على (قائد القطيع) املطاع؟
ومن هنا يدعو القذايف �إىل قيام ما يعرف بثورة �شعبية
�ضد (النيابة) عن ال�شعب لتحرير ال�سلطة نحو �سلطة

ال�شعب وال نعرف لتلك ال�سلطة �أي تنظيم �أو ت�شريع حمدد
�سوى الر�ضوخ للقيادة �أو القيادات امل�سبحة بحمد القائد
الواحد املطلق فيها؛ وهذا يعني بالطبع تيارا معكو�سا
للدكتاتورية يفرت�ضه القذايف حلكم ( القطيع) الذي يكون
متبني وجهة نظره – بالطبع -غري قادر على ممار�سة
ال�شرعية �إال من خالل القائد والقيادات الثانوية امل�سبحة
بحمده متاما مثلما يحدث يف ميلي�شيات ما قبل الدول
احلديثة .وتتطور الفكرة امل�سطحة حول �آلية احلكم لدى
العقيد القذايف �إىل فكرة حمو الأحزاب ال�سيا�سية الفائزة
باالنتخابات باعتبارها فازت ك�أحزاب ولي�س ك�سلطة �شعب
فيكون ال�شعب فري�سة حلزب �أو عدد من الأحزاب الفائزة؛
لكنه ال يجعل من ال�شعب فري�سة يف النظام امليلي�شياوي
الذي يقرتحه .فالتمثيل الدميقراطي لل�شعب حم�ض
تدجيل(�ص )15يف ظل �أنظمة احلزب الواحد �أو احلزبني
املتناوبني على ال�سلطة كما يف الواليات املتحدة �أو �أنظمة
الأحزاب املتعددة .ثم يخل�ص القذايف بان االنتخابات ال
جتلب �إال الأغنياء فقط.
وتعود الأ�صول الأوىل لأفكار القذايف �إىل التجارب
النا�صرية الأوىل حيث قام – وب�أمر من عبد النا�صر -بزج
جميع الأحزاب ال�سيا�سية ذات االديولوجيات املختلفة
من الإخوان امل�سلمني �إىل ال�شيوعيني �إىل القوميني �إىل
الوطنيني التقليديني يف تنظيم �سلطوي واحد كان يدعى
(االحتاد القومي) ثم انتقل �أ�سميا بعد ذلك �إىل ما عرف
ب(االحتاد اال�شرتاكي) حيث مت مبوجب هذين التنظيمني
م�صادرة احلريات بكل �أ�شكالها يف م�صر النا�صرية .وهكذا
يعد القذايف يف معاجلة �آلة احلكم �إىل زج (اجلميع:
القطيع) يف اللجان ال�شعبية .فعداء القذايف يف م�ضمونه
النهائي لي�س لفكرة التمثيل ال�شعبي ظاهرا بل لعموم
الأحزاب التي تدعي متثيلها لل�شعب او لقطاعات وا�سعة
منه .وهذه القوى بالطبع هي املناف�سة الرئي�سة لفكرة
القائد او قائد الثورة كما يحلو للقذايف �أن يو�صف.
وفكرة القذايف عن الأحزاب ال تنمو �إال بتلك الطريقة
الغائرة يف الفهم القبلي للأ�شياء والكائنات حيث يرى
القذايف �أن لي�س ثمة فرق بني احلزب والطائفة والقبيلة
�إال ب�إ�سقاط رابطة الدم .فاحلزب هو " قبيلة الع�صر
احلديث" (�ص )25وحتتل مفاهيم القبيلة (القطيع) يف
ر�ؤية القذايف لق�ضايا �إن�سانية كربى كتبت بها نظريات
ودرجت الب�شرية على جتاوز الكثري من مع�ضالتها؛ ليعود
�إىل �أفكار هي نتاج التعليم البدوي بالدرجة الأ�سا�س.
وهو ال يتوانى عن و�صف ال�صراعات احلزبية التي تتم
وفق د�ستور وقواعد اجتماعية متفق عليها وحرية مكفولة
بال�صراعات القبلية والطائفية؛ ففي �إلغاء القذايف لفكرة
ال�صراع يكون قد و�ضع اللبنة الأوىل يف رف�ض مواجهته
وم�ساءلته متاما كما هو �شيخ القبيلة املطلق .ويظهر ذلك
يف كتابه الآخر (القذايف ر�سول ال�صحراء) وكذلك يف
و�صف ذاته ب�أنه ثائر من ال�صحراء �إىل ال�صحراء .ورمبا
تكون املناطق ال�صحراوية الوا�سعة التي تغطي ليبيا قد
�أ�ضفت على فكره هذه (احللول) القطعية ف�ضال عن �سكنه
يف خيمة –كما يبدو يف �إعالناته ال�سيا�سية -هذه اخليمة
هي التي منحته تب�سيط م�سائل مازالت الب�شرية حتاول
حلها وقد ح ّلت كثريا من مع�ضالتها وخا�صة ما يتعلق
باحلكم التوافقي بني ال�شعوب.
ويوا�صل القذايف نقده التب�سيطي للحياة ال�سيا�سية و�آلة
احلكم من خالل نفيه لأهمية احلزب �أو الأحزاب عموما
ويجعل منها �أداة حلكم ال�شعب دكتاتورية حيث يرى
القذايف �أي حزب مهما كانت قاعدته اجلماهريية عري�ضة
هو ال ميثل ال�شعب وهو يريد حكم من هو خارج احلزب.
ومن هنا فان الر�ؤية ال تتعدى تلك القاعدة امل�ستهلكة القدمية
التي �شاعت يف م�صر النا�صرية برهة من الزمن وكذلك يف
العديد من البلدان العربية( :من حتزب خان) وحينما
يجعل القذايف من احلزبية خيانة فهو يريد بذلك احتكار
احلكم بطريقة �أو ب�أخرى حتت �ستار رف�ض احلزبية ،وملا
تكونه احلزبية من معار�ضة للحكم ال�شيخوقراطي الذي
يطمح �إليه العقيد .ويرى القذايف يف �صراع الأحزاب
على نحو مبهم وغريب � :صراع الأحزاب مدمرا للمجتمع
برغم ما يبدو عليه من ن�شاط �سيا�سي؛ فالرجل يرف�ض �أي
�شكل من �أ�شكال االختالف يف الر�أي ،وت�صل هذه احلرمة
امل�صطنعة �إىل احلياة �أي�ضا.
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متطلبات دولة القانون
طارق علي ال�صالح
بناء نظام �سيا�سي م�ؤ�س�ساتي يف الدولة ،يتطلب
الأعتماد على هيكلية قانونية من�سجمة مع التطور
احل�ضاري يف العامل ومتطلبات املجتمع الدويل
عرب منظماته وم�ؤ�س�ساته ال�شرعية.
لقد عانى العراق قبل ن�شوئه كدولة ومازال يعاين
من القهر والأ�ستبداد وهيمنة االنظمة الدكتاتورية
التي تعك�س انعدام دولة القانون مبفهومها احلديث.
يظهر ،للأ�سف ال�شديد ،ان املعنيني بال�ش�أن العراقي
وم�ستقبل العراق من القوى ال�سيا�سية والفكرية
تفتقد للربنامج ال�سيا�سي وفق اال�س�س القانونية،
الذي يعطي �أمال جديدا للعراقيني ،يف بناء نظاما
دميقراطيا م�ؤ�س�ساتيا ،مينح الفر�صة املتكافئة
جلميع القوى ال�سيا�سية و�شرائح املجتمع مبمار�سة
ن�شاطاتها وطقو�سها �سلميا ،وف��ق م��ا تقت�ضيه
امل�صلحة العليا للبالد وبال�شكل ال��ذي ين�سجم مع
التطور لالنظمة ال�سيا�سية يف العامل .وقد تكون
الطائفية ال�سيا�سية التي �شجعها وجذرها االحتالل
من اهم اال�سباب يف تراجع بناء النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي امل�ؤ�س�ساتي (دولة القانون).
لقد وج��دت من املفيد مناق�شة العالقة بني الدولة
والقانون ،وب�شكل خمت�صر ،و�صوال اىل ت�سليط
ال�ضوء على العالقة بني ال�سلطة والقانون وبالتايل
ماهي طبيعة النظام ال�سيا�سي احل��ايل وف��ق هذه
املعطيات.
 -1مفهوم الدولة:
الدولة مفهوم معقد خ�ضع لتغريات خمتلفة اثناء
دورة تطور املجتمعات وتبعا لأجتهادات وحتليالت
الفقهاء والفال�سفة والتجربة عرب الت�أريخ ،اال ان
هناك �شبه ات�ف��اق على عنا�صر ال��دول��ة الرئي�سية
املتمثلة :بال�شعب والأقليم وال�سلطة.
ورغم ان هذه العنا�صر �أ�سا�سية لن�شوء الدولة من
الناحية الفعلية ،اال ان حتققها ال يعني بال�ضرورة
وج��ود الدولة من الناحية القانونية ،اال يف حالة
الأع �ت�راف بها م��ن قبل املنظمات ال��دول�ي��ة وعلى
ر�أ�سها هيئة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن.
والدولة هي �شكل من ا�شكال الت�ضامن الأجتماعي
الذي يتميز عن التجمعات العادية الأخرى ،بوجود
هيئات منظمة لها ن�ف��وذ او �سلطة ب�ح��دود اقليم
الدولة املعرتف بها.
مت�ث��ل ال���س�ل�ط��ة ،ال �ن �ظ��ام ال�سيا�سي ل�ل�ب�ل��د ،التي
م��ن خاللها جت��ري مم��ار��س��ة الن�شاطات املختلفة
ع�ل��ى جميع الأ� �ص �ع��دة تلبية ل�ل�ح��اج��ات املختلفة
يف ال��دول��ة ��س��واء ك��ان ذل��ك على نطاق ال�شعب او
الأقليم وعلى ال�صعيدين ،الداخلى واخلارجي.
لذا فان ال�سلطة من اهم عنا�صر الدولة ،وتبعا لهذا
العن�صر(ال�سلطة) تتحدد طبيعة النظام ال�سيا�سي
يف الدولة ،دكتاتوريا كان او دميقراطيا.
وب�سبب �ضعف العالقات الدولية للفرتة ماقبل القرن
التا�سع ع�شر ،مل يكرتث القانون ال��دويل ب�شكل
الأنظمة ال�سيا�سية(دكتاتورية او دميقراطية)،
بقدر اهتمامه مبدى �سيطرتها الكاملة على وحدة
الأقليم وادارة ال�ش�ؤون الداخلية من خالل هيئاتها
امل�خ�ت�ل�ف��ة .اال ان االم ��ر اخ�ت�ل��ف ج��ذري��ا وب�شكل
تدريجي خا�صة بعد احل��رب�ين العامليتني الأوىل
والثانية وا�ضمحالل دور الأح ��زاب الأيديوجية
التي ت�ؤمن ب�سيطرة احلزب الواحد وقيادته للنظام
ال�سيا�سي يف الدولة.
 -2مفهوم القانون:
م�ن��ذ اواخ ��ر ال �ق��رون ال��و��س�ط��ى ،ا�ستقر املجتمع
ال ��دويل على جت��اوز مرحلة ال�ق��وان�ين الالهوتية
وامليتافيزيقية واعتماد القوانني الو�ضعية.
والقانون الو�ضعي هو خال�صة الفل�سفة الو�ضعية
يف تف�سري الظواهر الأجتماعية من خالل التجربة
والأ� �س �ت �ق��راء ،فلم يعد ال�ق��ان��ون جم��رد ت�صورات
وت�أمالت غيبية تفر�ضه مفاهيم دينية او عقائدية
معينة ،وامن ��ا ه��و ع�ل��م ي �ق��وم ع�ل��ى امل�لاح�ظ��ة يف
ت�شخي�ص الظواهر امللمو�سة او املح�سو�سة عن

طريق معاي�شتها ومن ثم تكري�سها خلدمة الدولة.
ك��ان ال �ق��ان��ون يف ب��داي��ات ن�شوئه ينظم �ش�ؤون
احلاجات امللحة يف الدولة ،كحفظ الأمن والنظام
وحم��ارب��ة اجل��رائ��م وحماية املمتلكات .ومبرور
ال��زم��ن تو�سعت ح ��دوده لت�شمل جميع القواعد
التي ترتكز عليها ال�سلطة لأدارة ��ش��ؤون البالد
العليا ،وكل ما يتعلق بال�ش�ؤون احلياتية للأفراد
منذ تكوين الفرد يف رحم امه كجنني ،واىل ما بعد
وفاته فيما يتعلق بدفنه وت�صفية تركته ،ثم جتاوز
القانون حدود تنظيم �ش�ؤون امل�ؤ�س�سات والأفراد
داخل الدولة ليحكم العالقات بني اع�ضاء املجتمع
الدويل .عليه فان القانون من الأهمية مبكان بحيث
ا�صبحت له مظاهر عديدة تتدخل لتنظيم جميع
املفا�صل يف الدولة.
القانون الدويل ينظم �ش�ؤون العالقات الدولية.
ال �ق��ان��ون ال��د� �س �ت��وري ي�ن�ظ��م ���ش���ؤون ال�سلطات
وال�ش�ؤون ال�سيا�سية العليا يف الدولة.
قانون العقوبات ينظم �ش�ؤون اجلرمية والعقوبة
القانون امل��دين ينظم الأل�ت��زام��ات وح�ق��وق البيع
وال�شراء والأيجار وغريها
وه �ن��اك امل �ئ��ات م��ن ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت�ن�ظ��م جميع
ال�ش�ؤون الأخرى يف املجتمع.
مبا ان القانون ال وج��ود له اال من خالل ال�سلطة،
وان ال�سلطة الميكن ان متار�س واجباتها اال من
خ�لال ال�ق��ان��ون ،ل��ذا ف��ان ال�ق��ان��ون ��ش��رط ا�سا�سي
ال�ستمرار ال�سلطة وبالتايل ف��أن��ه (ال�ق��ان��ون) هو
الأداة لت�شخي�ص طبيعة ال�سلطة يف الدولة .بعبارة
اخرى ان كيفية ت�شريع القوانني ،كفيله بت�شخي�ص
طبيعة النظام ال�سيا�سي ال�سائد يف الدولة.
 -3ال�سلطة والقانون:
مما تقدم يت�ضح لنا ان من �أه��م مقومات الدولة،
ال�سلطة والقانون ،وان طبيعة العالقة بينهما حتدد
مدى االقرتاب من املفاهيم احلديثة للدولة وبالتايل
يت�ضح مدى اهمية �صناعة القوانني مبا ين�سجم مع

متطلبات وحاجات املجتمع.
هذا الرتابط الع�ضوي بني ال�سلطة والقانون م ّر
مبراحل خمتلفة عرب الت�أريخ.
كان الفال�سفة واملفكرون وفقهاء القانون يف القرون
ال��و��س�ط��ى ي��روج��ون لأرادة احل��اك��م امل�ط�ل�ق��ة يف
ت�شريع القوانني ومنهم املفكر الأيطايل ميكيافلي
( )1527-1469وامل�ف�ك��ر الفرن�سي ج��ان ب��ودان
( )1596-1530ال �ل��ذان �أك ��دا على � �ض��رورة دمج
ال�سلطة بالدولة التي ميثلها ارادة احلاكم املطلقة
يف ت�شريع ما ي�شاء من القوانني لتوطيد �سلطانه
دون �أك�ت�راث مبطاليب ال�شعب .وظهر فيما بعد
فال�سفة بريطانيون امثال توما�س هوبز (-1588
 )1679وفقهاء امثال جون ا�سنت ()1859-1790
الذين كانا بنف�س الأجت��اه يف متجيد ارادة امللوك
واحلكام.
لقد وجدت هذه الأفكار ار�ضية لها يف الفكر القومي
الأمل��اين يف القرن التا�سع ع�شر من خالل الفل�سفة
الهيغلية ( )1838-1770التي جاءت لتمجد �سلطة
الدولة والتي كان لها ت�أثري يف ظهور حركة التوحيد
التي قادها ب�سمارك يف نهاية القرن التا�سع ع�شر.
كما ظهر فال�سفة املان كالفيل�سوف �أهرنك (-1818
 )1892الذي طور وعمق هذه النظرية واطلق عليها
 HERRSCHOFT THEORYو�أ�صبحت
هذه النظرية الأ�سا�س لأفكار النازية لتنفيذ م�آربها
دون الأكرتاث ب�أب�سط حقوق الأن�سان.
وم��ن جانب اخ��ر ب�ل��ورت املارك�سية افكارها عرب
ال�ب�ي��ان ال�شيوعي ل �ع��ام  ،1848ح�ي��ث �شخ�صت
طبيعة الدولة ب�أنها جت�سيد ل�سلطة احلاكم امل�ستبد،
وانها اداة للقهر والظلم ،اال ان املارك�سية جاءت
ببديل يف تكري�س دمج ال�سلطة بالدولة من خالل
�سيطرة احل��زب ال��واح��د حتت قيادة "دكتاتورية
الربوليتاريا" التي ا�صبحت ال�سلطة املطلقة يف
ت�شريع القوانني باعتبارها املمثله احلقيقية لأرادة
ال�شعب..؟.

وا�ستمرت دوام��ة متجيد �سلطة الدولة عرب القرن
الع�شرين م��ن خ�ل�ال الأح� ��زاب ال �ن��ازي��ة القومية
والأح� ��زاب الطبقية (ال���ش�ي��وع�ي��ة) .وب��ال��رغ��م من
انتهاء دور تلك الأحزاب ت�أريخيا ،اال ان خملفاتها
م��ازال��ت م��وج��ودة يف بع�ض ال ��دول ال�ت��ي ت�شكل
االحزاب ال�شمولية ،كحزب البعث منوذجا لها .فهو
يرى بان الدولة هي ال�سلطة ال�سيا�سية التي تقوم
بجميع الوظائف يف الدولة "الت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائية" ،وال حمل للأ�ستقالل او الف�صل بني
ه��ذه ال�سلطات ،وبالتايل ف��ان القوانني ما هي اال
ترجمة لأرادة ال�سلطة ال�سيا�سية (ان�ظ��ر قانون
ا�صالح النظام القانوين لعام .)1977
وب��امل�ق��اب��ل ،اىل ج��ان��ب ظ�ه��ور الأف �ك��ار والأح ��زاب
النازية والطبقية يف القرن التا�سع ع�شر ،تعمقت
الأف�ك��ار الدميقراطية ،وظهر فال�سفة يدعون اىل
الف�صل ب�ين ال�سلطة وال��دول��ة وتقييد �سلطات
احل��اك��م ،امثال الفيل�سوف الربيطاين ج��ون لوك
( )1704-1632والفيل�سوف الفرن�سي جان جاك
رو�سو ( )1778-1712الذين طورا نظرية العقد
الأجتماعي و�أكدا على ان ال�شعب هو م�صدر جميع
ال�سلطات يف الدولة ،وان القوانني يجب ان تكون
انعكا�سا لأرادة ال�شعب ولي�س الرادة احلكام ،وان
العالقة بني ال�شعب واحلكام عالقة تعاقدية تفر�ض
على الطرفني حقوقا وواج�ب��ات مما ال يجوز لأي
منهما جت��اوزه��ا وب��ال�ت��ايل ف��ان لل�شعب احل��ق يف
ف�سخ ه��ذه العالقة التعاقدية واملجئ بحكام جدد
دون امل�سا�س بكيان الدولة وكذلك القوانني التي
�شرعت م��ن قبل ال�سلطة الت�شريعية (الربملان)
يف ال��دول��ة .لقد تبلورت فكرة ال�شرعية من خالل
انت�شار هذه الأفكار على النطاق العملي ،ومن خالل
التحول اىل الأنظمة الدميقراطية التي تعتمد مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات و�صناديق الأقرتاع للو�صول
اىل ال�سلطة وتداول ال�سلطة �سلميا.
اخلال�صة:
ت�ؤكد لنا التجربة يف العامل ،ان الأنظمة ال�سيا�سية
املبنية على ا�سا�س اندماج �شخ�ص احلاكم او احلزب
ك�سلطة يف الدولة ،واتخاذ القوانني كقواعد فوقية
لتكري�س الهيمنة والقهر وه��در حقوق الأن�سان،
ا�صبحت متخلفة ع��ن رك��ب ال�ت�ط��ور احل�ضاري
يف العامل ،وان بقايا هذه الأنظمة المكان لها بني
اع�ضاء املجتمع الدويل ،وعلى الأنظمة املعنية ان
تفكر وت�صحو من �سباتها وتتجه نحو التغيري قبل
فوات الأوان وقبل ان ت�ستلم ال�شعوب زمام املبادرة
يف التغيري مبا ين�سجم مع تطلعاتها نحو احلرية
والدميقراطية.
ان اط �ل�اق ال�ت���س�م�ي��ات (دول� ��ة ال �ق��ان��ون) جزافا
كما يفعل احل ��زب الطائفي احل��اك��م يف العراق،
الي�ستطيع ان مي��وه احلقيقة القائمة على دمج
احل� ��زب احل��اك��م ب��ل ال���ش�خ����ص احل��اك��م ك�سلطة
يف ال��دول��ة وذل��ك م��ن خ�لال ال�سيطرة على جميع
ال�سلطات يف الدولة وم�ؤ�س�ساتها احليوية كاجلي�ش
وق ��وى االم ��ن ال��داخ�ل��ي واخل��ارج��ي وت�سخريها
لتقوية م�آربه الدكتاتورية ب�شكل تدريجي وا�ضح
للقا�صي والداين .و�ستكون مثل هذه الدكتاتورية
(دكتاتورية الطائفية ال�سيا�سية) من ا�شر�س انواع
الدكتاتوريات على االطالق يف العامل ،ملا �سرتتكبه
من جمازر وابادات جماعية خل�صومها من الطوائف
االخرى ،وان امل�ؤ�شرات وا�ضحة على مدى الثمان
�سنوات املا�ضية.
ويف نف�س ال��وق��ت ن��دع��و ق��وى التغيري ان تكون
مب�ستوى امل���س��ؤول�ي��ة يف تعميق مفاهيم دولة
القانون وال�سعي اىل تبني برنامج �سيا�سي للتغيري
يكون للقانون مبفهومه الليربايل دوره الفاعل يف
ار�ساء جميع امل�ؤ�س�سات يف الدولة ،وليكن العراق
النموذج املتميز يف املنطقة بعد التخل�ص من النظام
الدكتاتوري الطائفي احلايل وانهاء دورة العنف
الدموي وحت��رمي جميع ال��وان االح��زاب الطائفية
والعن�صرية م��ن ممار�سة اي ن�شاط �سيا�سي يف
العراق
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الزرقاوي وزيت
الطعام الفاسد
جا�سم احللفي

ب�سام فرج

كاريكاتري

جنون البقر السياسي
عالء ح�سن
� �س �ل��وك ال �ك��ذب وال ��ري ��اء وال �ن �ف��اق واملخاتلة
واالن� �ه ��زام وال �ع��دوان �ي��ة  ،وح �ت��ى اجل �ن��ون ال
يقت�صر على بني الب�شر فح�سب  ،فانتقلت هذه
االو�صاف واحلاالت اىل ال�سيا�سة  ،فما اكرث ما
ن�سمع بالنفاق ال�سيا�سي هذه االيام  ،وكل طرف
يتهم االخر  ،يف بلد ي�شهد ا�ضطرابات وال يعرف
اال�ستقرار بفعل �صراع قواه املهيمنة على امل�شهد
ال�سيا�سي �� ،س��واء ب��ادع��اءات ات�ساع قاعدتها
ال�شعبية  ،النها تزعم بانها تعرب عن طائفة او
مذهب ،او من خالل ا�ستخدام الت�سلط وفر�ض
االرادة بالقوة على �شرائح اجتماعية وا�سعة ،
مازالت تنتظر الفرج  ،حينما �صدقت �شعارات
الدفاع عن احلقوق والغاء املظلومية وحتقيق
العدالة االجتماعية  ،والتخل�ص من الفقر .
يف هذا امل�شهد امل�ضطرب ويف ظل دميقراطية
ت�سري ب�ع�ك��ازات يعتقد البع�ض ب��ان التعددية
احلزبية واحدة من مظاهر احلياة ال�سيا�سية ،
والواقع ي�ؤكد ان تلك التعددية مل تنطلق بفعل
عوامل مو�ضوعية ،وامنا جاءت نتيجة مرحلة
ع��اب��رة ال ت�ت�ع��دى امل���ش��ارك��ة يف االن�ت�خ��اب��ات ،
واحل�صول على مقاعد يف الربملان  ،من خالل
ا���ص��وات ن��اخ �ب�ين ،ا��ص�ط�ف��وا وال �ت �ف��وا حول
تنظيمات مذهبية ب��دواف��ع انفعالية  ،ابعدت
القوى الدميقراطية �صاحبة امل�شروع الوطني
من التمثيل يف ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية
.

وبهيمنة ت�ل��ك ال �ق��وى ع�ل��ى امل�شهد ال�سيا�سي
وع �ل��ى ال���س�ل�ط��ة ي�ت�راج��ع االداء احل �ك��وم��ي ،
ويظل تر�سيخ الدميقراطية خا�ضعا الرادات
وتف�سريات متقاطعة  ،فيهمل الد�ستور نتيجة
تفاقم ال�صراع  ،ولكن االطراف �سرعان ما تتفق
او تتوافق حينما ت�شعر ب��ان م�صاحلها باتت
م�ه��ددة  ،فيتج�سد النفاق ال�سيا�سي ب�أو�ضح
�صوره ليعرب عن حالة كارثية تبط�ش باخر ما
تبقى من م�ؤ�س�سات
الدولة .
يف ظ��ل دمي �ق��راط �ي��ة ه���ش��ة ي�ت�ح��ول التناف�س
ال���س�ي��ا��س��ي يف ب�ع����ض االح��ي��ان اىل ن �ف��اق ثم
اىل �صراع فنزاع م�سلح  ،وال�سيما ان الكثري
م��ن م�ستخدمي غطاء الدميقراطية  ،مازالوا
يحتفظون بف�صائلهم امل�سلحة  ،اخلا�ضعة على
ال��دوام الن��ذار م�شدد ،ومتوثبة بانتظار �ساعة
ال�صفر لتنفيذ واج �ب��ات ت�صفية ال���ش��رك��اء او
احللفاء ولي�س اخل�صوم  ،ومم��ا �ضاعف هذا
التوتر التدخل االقليمي وانتظاره �إ�شارة من
خارج احلدود باعالن �ساعة ال�صفر .
و�ضع �ساعة ال�صفر �ضمن ب��رام��ج وح�سابات
القوى ال�سيا�سية ،يعطي الدليل الوا�ضح بانها
م�صابة بـ "جنون البقر " ولهذا اجلنون مظاهر ،
ومنها غياب املنهج  ،وتناق�ض املواقف  ،وفقدان
ا�ستقاللية القرار الرتباطه باخلارج  ،واب�شع
م�ظ��اه��ره االدع���اء ب��ال��دف��اع ع��ن ح�ق��وق ال�شعب
وال�سعي لتلبية مطالبه وم�شاغله  ،وانقاذه من
معاناته بالت�صريحات والوعود الكاذبة .
يف ال�ساحة العربية اكرث من نظام م�صاب بهذا

النوع من اجلنون  ،فبينما تعلن و�سائل اعالم
ع��ن �سقوط ع���ش��رات القتلى وم �ئ��ات اجلرحى
نتيجة قمع النظام وحزبه احلاكم املتظاهرين
با�ستخدام الر�صا�ص احل��ي والقنابل امل�سيلة
للدموع  ،ينفي النظام تلك االن�ب��اء  ،ويختلق
الروايات والق�ص�ص لتكذيبها  ،ويعلن انه ي�سعى
لتحقيق ا��ص�لاح��ات تلبي مطالب املتظاهرين
ال��ذي��ن خ��رج��وا ي���ش�ي�ع��ون ق �ت�لاه��م .ول �ع��ل ما
يج�سد اجلنون ال�سيا�سي جتاه هذا املوقف دعم
اج��راءات النظام القمعية من بلدان جم��اورة ،
وو�صفها ما يتعر�ض له ذلك النظام بانه م�ؤامرة
 ،بامكانها اجتياز احلدود لتقوي�ض الدميقراطية
واجها�ض العملية ال�سيا�سية يف البلد املجاور .
للجنون ال�سيا�سي لدى الب�شر ولي�س البقر مظهر
م�ضحك ،حينما يح�شد تنظيم �سيا�سي تظاهرة
ت�أييد وت�ضامن مع احد ال�شعوب العربية  ،لكنه
داخل بلده مينع منا�صريه ومنت�سبيه وعنا�صره
من امل�شاركة يف التظاهرات االحتجاجية املطالبة
با�صالح النظام ولي�س ا�سقاطه .
من حق املنظمات واجلمعيات املعنية بالدفاع
عن احليوانات ان تندد وت�شجب و�صف االبقار
ب��اجل �ن��ون  ،وم ��ن ح�ق�ه��ا اي���ض��ا ان ت��داف��ع عن
حيواناتها ب�شجاعة من خطر االنقرا�ض وال�صيد
اجلائر  ،فهي تنظر اىل حيواناتها نظرة واحدة
التفرق بني اخلرفان والبعران واالبقار  ،فمواقف
تلك اجلمعيات ثابتة ورا�سخة ومل تت�أثر بجنون
الب�شر ال�سيا�سي وهو ال�سبب الرئي�س يف تخلف
بع�ض ال�شعوب الن حكامهم جمانني  ،وعقولهم
الت�ستوعب فكرة التخلي عن ال�سلطة.

نظر كثريون �إىل �صفقة زي��ت الطعام الفا�سد
التي ك�شف عنها اخريا ،من زاوية الإهدار يف
امل��ال العام ،و ال اري��د هنا التوقف كثريا عند
ذل��ك ،رغ��م ان قيمة ال�صفقة بلغت  45مليون
دوالر .ورمبا تت�ضمن عموالت الفا�سدين ،من
�ضعفاء النفو�س ،امل�ستهزئني ب�صحة املواطنني
وارواح�ه��م ،والذين ال وازع �أخالقيا يردعهم
ع��ن عقد �صفقات ال�ف���س��اد ،م��ع جت��ار الف�ساد
�أ�صحاب ال�ضمائر امليتة ،الداخلني تطفال على
مهنة ال�ت�ج��ارة ال�شريفة ،ملوثيها بتالعبهم
ب�ق��وت امل��واط�ن�ين املحتاجني ،ولقمة عي�شهم
وما �أكرثهم يف عراق اليوم ،الذي بلغت ن�سبة
الفقر فيه  %23ح�سب اخر ت�صريح لل�سيد مهدي
العالق وكيل وزارة التخطيط.
لقد انك�شفت ال�صفقة امل�شينة له�ؤالء املف�سدين،
كما انك�شفت �صفقات �سابقة ،منها املتعلقة
بال�شاي غ�ير ال�صالح لال�ستهالك الب�شري،
والتي ُغ�ض الطرف عنها .وكما جرت العادة ،مت
توزيع املادة دون اكرتاث ل�شكاوى املواطنني
من رداءة مواد احل�صة ،مما حال دون متكن
الق�ضاء من ق��ول كلمته بحق الفا�سدين ،ذلك
الن املحا�ص�صة الطائفية حمت ه�ؤالء ودافعت
عنهم ،وغطت على جرائمهم ال�شنيعة.
ي�شرتك امل�س�ؤولون والتجار اجل�شعون مع
ال��زرق��اوي و�أمثاله من زم��ر الإره��اب بجرائم
قتل العراقيني والفتك ب�أرواحهم .فاجلرمية
واح��دة ،وان اختلفت و�سائل القتل ،والقتل
يف ه� ��ذه احل ��ال ��ة ي �ت��م ب �� �س�لاح امل� � ��واد غري
ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري ،فيما الإرهابي
ي�ق�ت��ل مب�ت�ف�ج��رات��ه ومب �ف �خ �خ��ات��ه .وي�شرتك
املتنفذ الطائفي الذي ي�ؤمن ن�شاط الفا�سدين
ويحميهم ،مع خمابرات بع�ض ال��دول التي ال
تريد عراقا �آمنا ،فت�ؤمن ت�سلل الإرهابيني عرب
حدودها!
وللمقارنة ،ا�صدر االدعاء العام امل�صري �أوامره
ب�إلقاء القب�ض على زعماء الف�ساد بعد ب�ضعة
�أ�سابيع من اندالع ثورة ال�شعب امل�صري على
نظام مبارك ،و�سرعان ما نفذت تلك الأوامر،
وال �ي��وم ينتظر ال �ف��ا� �س��دون �إح �ك��ام الق�ضاء
امل�صري العادل .وال نعلم الفرتة التي يحتاج
�إليها االدعاء العام العراقي كي يك�شف لل�شعب
ا�سما واحدا من رموز الف�ساد يف العراق .ولكن
كما ل��و ان الفا�سدين هنا �شبح غ�ير معلوم،
وك�أنه "ف�ساد دون فا�سدين ومف�سدين" كما عرب
الإعالمي قي�س عجر�ش ذات مرة.
ثمة قلق وا��س��ع م��ن �شرعنة الف�ساد ،بعد �أن
مترت�س يف هياكل الدولة العراقية وم�ؤ�س�ساتها،
وبلغ درجة من اخلطورة متثلت يف ان يتظاهر
الع�شرات من مزوري ال�شهادات والبالغ عددهم
� 50ألف موظف وموظفة( ،للمطالبة ب�إعادتهم
�إىل وظائفهم ،مهددين باللجوء �إىل العنف يف
حال مل تتم �إعادتهم) .ويقرر جمل�س الوزراء
يف جل�سته رق��م �( 17إع �ت �ب��ار ح ��االت تعيني
املوظفني دون �إ�ستح�صال موافقات التعيني
الأ��ص��ول�ي��ة وب ��دون �أوام� ��ر �إداري� ��ة ووزاري ��ة
�أ�صولية للفرتة ال�سابقة تعيين ًا �صحيح ًا منتج ًا
لآث��اره القانونية) .يبقى القلق يف حمله ،فقد
�سبق وان �أغلقت بع�ض ملفات الف�ساد!.
ومع املواطن الذي يتم�سك بالقانون وينطلق
يف تعامله م��ن القيم الوطنية والإن�سانية،
يكت�شف ان ح�ق��وق��ه لي�ست �ضمن �أول��وي��ات
املتنفذين .وم��ع ذل��ك نقول ان التغيري ممكن،
ويف متناول هذا املواطن ،الذي ال طريق �أمامه
لتغيري الواقع غري االن�ضمام اىل ال�صادحني" :
ال�شعب يريد �إ�صالح النظام"!

