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ّ
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عامر القي�سي

ثورة ال�شعب التون�سي

ثورة ال�شعب امل�صري

�ضياء ال�شكرجي
يف تاريخ ال�شعوب هناك عقود من عمرها ُت َع ّد عقود
االنعطافات والتحوالت امل�صريية .فبالن�سبة للمنطقة
العربية �إن عقدي اخلم�سينات وال�ستينات من القرن
ال�سابق على �سبيل املثال كانا قد مثال عهد االنقالبات
الع�سكرية ،كما ح�صل يف م�صر و�سوريا والعراق
واليمن وليبيا .واليوم ت�شهد املنطقة العربية وعموم
املنطقة ذات الأكرثية امل�سلمة خما�ضات والدة جديدة،
من �ش�أنها �أن جتعل من عقدنا احلايل� ،أي العقد الثاين من
الألفية الثالثة ،عهدا للثورات ال�شعبية من �أجل �إ�سقاط
النظم الديكتاتورية واملبا�شرة �أخريا ب�إجراء التحول
الدميقراطي ،ولعله مبا ي�شبه عقد الت�سعينات بالن�سبة
لدول �أوربا ال�شرقية� ،أو ما كانت تعرف بدول املع�سكر
اال�شرتاكي ،حيث كان ذلك العقد عقد الثورات ال�شعبية
التي �أطاحت بتلك الأنظمة الديكتاتورية ،لتنطلق عملية
التحول الدميقراطي يف ذلك اجلزء من العامل بعد نظم
�شمولية دامت ما بني �أربعني �إىل �سبعني �سنة.
نعم فاليوم ت�شهد املنطقة العربية واملنطقة ذات الأكرثية
امل�سلمة ثورات ،وخما�ضات والدات ثورية ،بد�أت يف
تون�س ،حيث �أ�شعل فتيلها البطل حممد البوعزيزي،
عندما �أحرق ج�سده من �أجل �أن ي�ضيء زيته املحرتق
درب الثورات ال�شعبية من �أجل الدميقراطية .ثم �سرعان
ما جاءت ثورة م�صر العظيمة ب�أيامها الثمانية ع�شر،
والتي ختمت ب�إ�سقاط الديكتاتور ،وقبلهما ب�سنتني
كانت �إيران التي قمعت ثورتها ال�شعبية العظيمة ،والتي
انبعثت اليوم الروح فيها جمددا لتعي�ش حراكا ثوريا
�ضد ديكتاتورية والية الفقيه ،التي ال يعاين منها �شعب
�إيران وحده ،بل تنعك�س ب�سيئاتها على عموم املنطقة،
والعراق �أول من يعاين منها ،وكذلك لبنان وغريهما.
وتعاقبت الثورات �أو ال �أقل احلراكات الثورية ال�شعبية

يف اليمن ،وليبيا ،والبحرين ،كما وهناك حراك يف
اجلزائر ،والأردن واملغرب ،ناهيك عما يجري يف العراق،
واخلام�س والع�شرون من ال�شهر اجلاري �أو�شك قريبا،
ون�شهد منذ مدة مقدماته يف عموم حمافظات العراق،
مع فارق �أن االحتجاجات ال�شعبية العراقية ال تهدف اىل
�إ�سقاط نظام ديكتاتوري ،بل تريد �إ�صالح نظام بوعاء
دميقراطي مب�ضامني ال دميقراطية� ،إذ �إن دميقراطيته
دميقراطية عرجاء ،وم�صابة ب�شتى العاهات ،كالف�ساد
و�سرقة املال العام ،وت�أ�سي�س �إمارات الأ�سر والأحزاب
الغارقة يف املليارات ،وغياب اخلدمات ،وتردي احلالة
املعي�شية ،والطائفية ال�سيا�سية ،واملحا�ص�صة الطائفية
والعرقية واحلزبية.
وعلى ذكر م�صر ،ف�إنني لأرى ذلك اليوم الذي �ستكون
م�صر يف موقع الريادة للعامل العربي مرة ثانية ،فقد
تبو�أت م�صر موقع الريادة فيما قد مل نعد نرى الكثري
من مفرداته �إيجابيا بال�ضرورة� ،أال هو ريادتها للتيار
العروبي ،وملوجة االنقالبات الع�سكرية ،وقيادة
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،لكنها وتكفريا عن الوجه
ال�سلبي لتلك الريادة� ،ستكون هذه املرة كما يبدو رائدة
التحول الدميقراطي يف املنطقة ،ولي�س م�ستبعدا �أن
تقطع م�صر �أ�شواطا �أ�سرع بكثري ،وتنجز خطوات
�أن�ضج بكثري ،مما ح�صل يف العراق على طريق التحول
الدميقراطي ،ولعل يف ذلك ثمة فائدة لرناجع �أنف�سنا
يف وهم �أنا غدونا الواحة الدميقراطية و�سط �صحراء
الديكتاتوريات �أو الالدميقراطيات.
�أما لو انت�صر �أحرار �إيران يف الإطاحة بواحدة من �أمقت
الديكتاتوريات �أال وهي ديكتاتورية والية الفقيه ،ف�إن
ذلك �سيكون يف �صالح التحول الدميقراطي واال�ستقرار
يف عموم املنطقة ،ال�سيما يف الدول العربية ،ويف
مقدمتها العراق.
ولكن للتحول الدميقراطي �شروطه .وكثريا من تلك
ال�شروط قد التزمت بها ثورة ( 25يناير  11 -فرباير)
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يف م�صر ،ومن هذه ال�شروط االبتعاد عن ثقافة
عبادة وت�أليه الفرد ،والتعويل على اجلماهري ،ال�سيما
ال�شباب ،فلم يكن هناك قائد بكاريزما ت�سحر اجلماهري،
عالوة على احل�ضور الوا�ضح للمر�أة امل�صرية� ،أو
لل�شابات امل�صريات .كما كانت ظاهرة امل�صاحلة بل
والت�ضامن بني اجلي�ش واجلماهري ،وكان هناك االبتعاد
عن ت�سيي�س الدين ،وعما ي�سمى مب�شاريع �أ�سلمة املجتمع
حتت �شعار (الإ�سالم هو احلل)� ،أو ما ي�شبه االنبعاث
اجلديد ملا �سمي يف الثمانينات بال�صحوة الإ�سالمية،
فالف�صل بني الدين والدولة هو من �أهم ركائز النظام
الدميقراطي .وقد كانت حتى الآن املخاوف مما يعقب
�إ�سقاط الديكتاتوريات تكمن يف كون هذه ال�شعوب تقف
بني نارين ،نار ديكتاتورية قائمة ،ونار هيمنة ممكنة
لقوى الإ�سالم ال�سيا�سي بامتطاء املوجة الدميقراطية
�إىل هدف �أ�سلمة املجتمع غري املعلن هذه املرة ،هذه
القوى� ،أي قوى الإ�سالم ال�سيا�سي ،التي ال يتحلى معظم
عنا�صرها مبا ميكن ت�سميته بثقافة احلرية .ويتجلى
غياب ثقافة احلرية لدى �إ�سالميي العراق على �سبيل
املثال ،ب�شطحات �أل�سنة عند امل�س�ؤولني الإ�سالميني،
كتلك املقولة التي ا�شتهرت عن رئي�س الوزراء بقوله:
«هو يكدر واحد ياخذها حتى ننطيها بعد» ،وقول �آخر
له ب�أن العملية ال�سيا�سية تنهار برمتها �إذا ما �أعادت
املحكمة االحتادية النظر يف قرارها بجواز ربط الهيئات
امل�ستقلة مبجل�س الوزراء ،والت�صريح الأخري لوزير
التعليم العايل بو�صفه للمخاوف من اعتماد الف�صل
بني اجلن�سني يف اجلامعات بكونها «�إ�شاعات قذرة»،
وهذه لغة حكام النظم ال�شمولية ،فبدال من ت�صحيح
�سوء الفهم ،على فر�ض وجود �سوء فهم ،ذلك الذي من
جراءه انبعثت املخاوف من هكذا �إجراءات ،ال�سيما �إن
هذه املخاوف مل ت�أت من فراغ ،بل كانت ب�سبب زيارة
الوزير الدعوي اجلديد ملراجع النجف فور ت�س ّنمه
مهمته الوزارية اجلديدة ،و�سمع اجلميع كيف دعا �أحد
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ثورة ال�شعب العراقي ..احتجاجات جماهريية على �سوء اخلدمات
املراجع �إىل و�ضع حد لالختالط امل�ؤدي �إىل امليوعة ،فما
كان من الوزير �إال �أن يتعهد بااللتزام بتعليمات املراجع
العظام .بل وكانت هناك �إجراءات يف بع�ض اجلامعات
ت�شري �إىل املبا�شرة بتفعيل قرار الف�صل .فنحن حتى
مع ح�سن الظن بالوزير ،ب�أنه مل يكن يف ذهنه العمل
بـ(تكليفه ال�شرعي) يف طاعة املرجعية يف فتوى� ،أو
لنقل دعوة �أو ترجيح �أو ن�صيحة الف�صل بني اجلن�سني،
حتى لو كان �أمرها �إر�شاديا ولي�س والئيا ،ال نتوقع من
وزير �أن ي�صف من يعرب عن خماوفه بـ(القذارة) ،فما
هكذا يتعامل امل�س�ؤولون يف نظام ينبغي له �أن يكون
دميقراطيا مع �أبناء �شعبه بكيل ال�شتائم لكل من يخالفهم
وينتقدهم ،فهذه لغة م�ستبدي النظم ال�شمولية يا معايل
الوزير .واملالكي هو �صاحب مقولة �أن من البديهيات �أن
يكون رئي�س الوزراء يف العراق �شيعيا ،واجلعفري هو
الذي ي�صف نف�سه بال�شيعي عندما تكلم مرة مبديا تفهمه
ملخاوف الكرد ،فعقب �أن لكل مكون خماوفه ،ثم قال:
«فـ(نحن) يف حمافظات اجلنوب �أي�ضا لنا خماوفنا»،
مبعنى «و(نحن) ال�شيعة �أي�ضا لنا خماوفنا» ،بدال من
�أن يقول �أن �أبناء حمافظات اجلنوب لهم خماوفهم،
وال يقول «نحن» ،ال�سيما �إنه رئي�س ما ي�سمى بـ(تيار
الإ�صالح الوطني) ،وال ينبغي �أن يطرح نف�سه بو�صفه
�شخ�صية قيادية �شيعية.
ف�إن ما يهدد امل�شروع الدميقراطي يف العراق ويف عموم
املنطقة هو الطائفية ،والإ�سالم ال�سيا�سي ،والف�ساد املايل
والإداري – والعراق يف طليعة البلدان املبتالة بالف�ساد
– ،وامليلي�شيات ،وت�سيي�س القوات امل�سلحة الع�سكرية
منها والأمنية ،وحتويل ال�سيا�سة �إىل �أق�صر طريق
لتحول ال�سيا�سي �إىل �صاحب مليارات ،بع�صا �سحرية
ا�ستن�سخها فرعون من مو�سى ،لي�سخرها مل�آربه.

م�������ع ال������ق������اع������دة ب���ل���ا ص���خ���ب
قي�س قا�سم العجر�ش
لدينا الآن ثالثة معطيات مع وج��ود القاعدة :الأول ،عمل التنظيمات الإرهابية
العاملية �ضمن الوالء للقاعدة دون التبعية الفنية واللوج�ستية.
وال�ث��اين ،ظاهرة "تخادم الوجود"بني القاعدة (الإقليمية واملحلية) مع وجود
الدكتاتوريات.
و�آخر املعطيات ،هوالإح�سا�س والتفاعل الأمريكي مع املعطيني الأول والثاين.
مل نعد نحتاج اىل الكثري لنكت�شف �إن القاعدة بن�سخها املحلية والإقليمية مل تعد
جزء ًا من كل ،كما مل تتحول اىل الآن اىل تنظيم العنقود الذي ينتهي بجذر خارجي،
لذا حتافظ كل املنظمات القاعدية يف البلدان التي تتواجد فيها عالنية،على �أن
تنتخب "�أمري ًا" متماهي ًا مع الواقع املحلي وميتاز باحل�س الرابط بني الأهداف
العاملية للتنظيم والأهداف املحلية للجماعات النا�شطة يف الداخل.
مثال ذلك كانت خطوة �إن�شاء جمل�س �شورى املجاهدين يف الفلوجة هي متا�س �أول
مع عملية �إمت�صا�ص للواقع ،كانت الواليات املتحدة تعي�ش يف تلك الأيام من عام
� 2004أوىل حلظاتها امل�أزومة والع�صيبة مع تطبيق نظرية رام�سفيلد يف جعل
العراق "�سايفون ًا"للمنظمات الإرهابية يف العامل� ،أي�ض ًا كان هذا الهدف يقت�ضي بني
ما يقت�ضيه �أن تـُ�ستنقذ الأنظمة العربية من جمرات الإرهاب املتطايرة اليها.
�صحيح �أن القاعدة (ن�سخة بن الدن الأ�صلية)تواجدت دائم ًا خارج الأرا�ضي العربية
�إال �أن ال�ساحة العربية كانت �أهم ميادينها.
و�أدركت الأنظمة العربية،بغريزة البقاء يف ال�سلطة�،أن �إ�ستمرار التورط الأمريكي

مبواجهة من نوع التما�س املبا�شر مع القاعدة �إمنا هو نوع من العمل الإيجابي
للبقاء،وهو �أهم منط من �أمناط التخادم املتبادل.
هذا احلِ راك ،يف تبادل املنفعة ،بني القوى القاعدية و�أعدائها� ،إنتقل وت�سلل للحياة
ال�سيا�سية العراقية عرب"
فر�شة "طائفية ت�سيدت اخلطاب العام وعرب عدد من املغفلني ال�سيا�سيني الذين
�إعتقدوا يف ترويج �صبغة طائفية عامة للخطاب ال�سيا�سي �إمنا �سيكون عام َل حتديد
للخنادق وبالتايل يدمي وجودها.
ف��ات ه��واة ال�سيا�سة ه ��ؤالء املتحامقني واملرتكبني لأق�صى التطرف يف اخلطاب
الطائفي ان القاعدة يف عمومها ال ت�سمح ب�سيد غريها على ر�أ�س النفي�ضة اجلهادية
حتى و�إن ك��ان بالقول بال �أفعال وم��ن هنا حتدثت �إح��دى وثائق ويكيليك�س عن
ترابط تركي مع �أحد �أجنحة القاعدة يف العراق و�إ�ستالم التنظيم امل�سلح معلومات
�إ�ستخبارية عن �سيا�سيني عراقيني مدعومني تركي ًا ،والعهدة على ويكيليك�س.
�أجنزت القاعدة منجزاتها الدموية عرب تر�سيخ مفهوم (املمثل ال�شرعي والوحيد)
للمقاومة (ب�سحر الكلمة على العقول العربية) كما �إنها عملت بهدوء �أي�ض ًا على �أال
جتعل االن�سحاب الأمريكي ممكن ًا �إال �أن يكون لها وجود جغرايف حمدد(تظاهرة
دول��ة العراق الإ�سالمية الأخ�يرة يف املو�صل هي خري م�ث��ال)�،أي بوجود مناطق
ت�صنف �أمني ًا ب�أنها �ساخنة ثم ال يعود للحكومة الكثري كي تفعله من �أجل تخفيف
�سخونة ال�ساخن.
الواليات املتحدة اليوم لن تفعل الكثري بجثة بن الدن ،بل �إن عليها �أن حتتفظ به
حمنط ًا من �أجل �إحتياجات م�ستقبلية..الأمر هكذا قد يكون �أكرث يف جدواه.

�إذا ما و�ضعنا جانب ًا الت�صريحات ال�شفافة واجلميلة
ع��ن التجربة العراقية واحل��ر���ص على بناء العراق
حتى م��ن خ��ارج دائ��رة امل�س�ؤولية ،اذا و�ضعنا هذا
اخلطاب جانب ًا ،نفاج�أ ،بل ون�صدم بنماذج م�س�ؤولني
وقادة �سيا�سيني ..مازالوا يرددون النغمة �أعاله لكنهم
ي�صرون على ان العراق لن ي�سري خطوة واحدة اىل
االمام من دونهم ،وانهم �سفينة النجاة وربابنتها ،و�إن
مف�صل بالتمام على مقا�ساتهم...
العراق ّ
ال�سيد اي��اد ع�لاوي مل يح�ضر حتت قبة ال�برمل��ان اال
م ّرات معدودة معرب ًا بو�ضوح عن ا�ستنكافه �إ�شغال
ه��ذا املركز ،وكافح ونا�ضل وه��دد بعودة العنف ان
يف�صل مركز على مقا�ساته ،فكان له ما �أراد ودخل
مل ّ
اجلماعة كل اجلماعة يف متاهات التف�صيالت وتوقفوا
عند نقطة ال�صالحيات ود�ستورية املن�صب وبقي الأمر
معلق ًا ومنوطا مببادرة الرئي�س بارزاين ..وهذا يعني
عملي ًا �أن ال�سيد �إياد عالوي ال ي�ضع يده يف الطبخة
الكرا�سي املتخا�صم عليها على
مامل يعرف مكانه يف
ّ
طاولة الدولة العراقية النا�شئة واملتخمة باملنا�صب
الزائدة..
ال���س�ي��د اخل��زاع��ي ي �ه��دد بتفكك حت��ال �ف��ه ،التحالف
ال��وط�ن��ي ،ان مل ي�صر على تر�شيحه ملن�صب نائب
رئي�س اجلمهورية ،وان العملية ال�سيا�سية �ستتدمر
من بعده ان مل مينح هذا املن�صب وان خراب الب�صرة
�سيعم ال �ع��راق برمته ان مل يطل ال�سيد اخلزاعي
بطلعته علينا من وراء مكتب لنائب رئي�س اجلمهورية
لتنتهي وتتال�شى اىل الأب��د كل م�شاكلنا ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية..
ال �� �س �ي��د ط� ��ارق ال �ه��ا� �ش �م��ي ورغ� ��م ك ��ل الن�صو�ص
الد�ستورية التي تعترب بقاءه يف من�صب نائب رئي�س
اجلمهورية خرق ًا د�ستوري ًا من الدرجة االوىل ،لأن
خروقات مادون هذه الدرجة التعد وال حت�صى ،ورغم
الدعوى املرفوعة �ضده من قبل املواطن فخري كرمي،
ورغم وجهات النظر القانونية التي �أكدت و�أيدت ان
موقف الها�شمي خرق د�ستوري فا�ضح� ..إال �أن ال�سيد
وملح ًا على ان ا�ستمراره يف
الها�شمي مازال م�ص ّرا
ّ
من�صبه انت�صار للد�ستور العراقي وللعملية ال�سيا�سية
برمتها..
ه��ذا النمط من ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني يف مواقع
القرار �سواء كان احلكومي منها �أو �شبه املعار�ض �أو
امللوح باملعار�ضة ،ي�أكل بيد ويحارب بيد �أخرى..
لقد �شاهدنا و�سمعنا ع��ن ق��رب كيف ان ه��ذا النمط
من امل�س�ؤولني يكافح ب�ضراوة الح��دود لها من اجل
املنا�صب واالمتيازات ،يف نف�س الوقت الذي �ص ّموا
الآذان ع��ن مطالب اجل�م��اه�ير املحتجة واملكتوية
ب�سوء �أدائ�ه��م ،بل ان ال�سيد اخلزاعي �أغلق ابواب
االم ��ل ام ��ام اجل �م��اه�ير ح�ين ق��ال ب��ال�ف��م امل �ل��آن �،إن
مطالب هذه اجلماهري الميكن تطمينها وتنفيذها ،
لكن تر�شيحه ملن�صب نائب رئي�س اجلمهورية ممكن
و�ضروري لأن يف ذلك �سعادة للمواطن الذي �سين�سى
همومه املتوا�ضعة وه��و ي��رى ام��ام عينيه الأ ّبهة
والعظمة واجل�لال ،ملنا�صب ال�سادة امل�س�ؤولني عن
ا�سرتاتيجيات وم�ستقبل البالد وعن القيادة احلكيمة
يف ر�أ�س ال�سلطة..
اي�ت�ه��ا اجل�م��اه�ير عليك ان الحت�ت�ج��ي ب�ع��د الآن على
ان�ع��دام الكهرباء وه�شا�شة الو�ضع االمني وانتهاك
احلريات وحقوق االن�سان واال�ستفراد بال�سلطة ،فهذه
االحتجاجات من �صنع العمالء والبعثيني وامل�أجورين..
احتجوا منذ اجلمعة القادمة من اجل حتقيق مطالب
ال�سادة الكبار يف مراكز يطلبونها واخ��رى مت�شبثني
بها وغريها يتقاتلون من �أجلها ،وعليكم ان ت�س�ألوا
�أنف�سكم فقط ما قيمتنا ان مل تطل علينا الوجوه البهية
لأ�صحاب ال�سعادة من وراء مكاتبهم البهية يوميا لكي
يت�سنى لنا �أن ننام ونحن مطمئنون على عراقنا اجلديد
الذي يفخر مبثل ه�ؤالء الأفذاذ!!
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أسئلة الديمقراطية في العراق
.د� .س ّيار َ
اجلميل
دعون ��ا نكا�شف احدن ��ا االخر ايه ��ا العراقي ��ون من خالل
افكار وت�س ��ا�ؤالت اطرحها عليكم ،ك ��ي نبحث عن اجوبة
له ��ا ..فال ميك ��ن ان تتط ��ور الذهنية ال�سيا�سي ��ة العراقية
مبعزل عن فهم املعاين احلقيقية للدميقراطية ..وال ميكن
ان جن ��د جمتمعنا ي�ؤم ��ن مب�ضام�ي�ن الدميقراطية ،ان مل
يدرك تقب ��ل الراي والراي االخ ��ر ..وال ميكن ان ترت�سخ
الدميقراطي ��ة يف جمتم ��ع تتنازع ��ه التناق�ض ��ات ،ويحل
في ��ه ا�شه ��ار ال�سي ��ف بديال عن لغ ��ة القل ��م ..وال ميكن ان
نه� � ّرج امام العامل ،اننا ا�صبحن ��ا دميقراطيني يف جمتمع
ي� ��أكل القوي في ��ه ال�ضعيف! وال ميك ��ن ان يدّعي البع�ض
ان ��ه (دميقراطي) وه ��و ي�ؤمن بالتميي ��ز الديني والعرقي
والطائف ��ي! وال ميك ��ن للمرء ان يتمت ��ع بحرية االنتخاب
مل ��ن يري ��د ان يك ��ون يف ال�سلط ��ة ..وه ��و ال ي�ؤم ��ن ا�صال
باحلري ��ات ال�شخ�صي ��ة والفكري ��ة! وال ميك ��ن ان يلب� ��س
البع� ��ض لبو� ��س الدميقراطي ��ة ك ��ي يه ��رب م ��ن املواجهة
املو�ضوعية لي�ستخ ��دم ا�سلوب املواجه ��ة ال�شخ�صية من
خالل الطعن وال�شتائم وكل املنكرات املخزية!

ال دميقراطية من دون حريات

قد يتهرب البع�ض من االجابة على الت�سا�ؤالت ال�صريحة،
اذ ان ��ه ينطلق من ثوابت ،او تر�سبات ،او عقد نف�سية ،او
تناق�ض ��ات فكري ��ة ،او م�صال ��ح �شخ�صي ��ة ليق ��ول ..دعوا
االم ��ور جت ��ري كم ��ا هي حت ��ى ت�ستقي ��م االو�ض ��اع حتى
وان تطل ��ب االمر مئات ال�سن�ي�ن ..او قد يواجهك البع�ض
ب ��كل جهالة :هذا ه ��و منهجن ��ا الدميقراطي �س ��واء قبلت
او رف�ض ��ت ..او ق ��د ين� ��أى االخ ��ر ع ��ن اميان عمي ��ق بان
الدميقراطي ��ة ال تتعار�ض مع االحزاب الطائفية ..ولكنهم
يدرك ��ون جميع ��ا ب ��ان (الدميقراطي ��ة) ال ميك ��ن ان تقوم

لها قائم ��ة من دون احلري ��ات ..وان احلريات ال ميكن ان
متن ��ح للنا�س كمن مينح احللوى لالطفال ،فيفرحون بها،
ولكنه ��م ال يعرفون كيف يت�صرف ��ون بها! ان الدميقراطية
لي�س ��ت جم ��رد اداة تب ��اع وت�ش�ت�رى ،وانها لي�س ��ت هدية
معين ��ة متن ��ح جلماعة عل ��ى ح�ساب اخ ��رى! وانها لي�ست
جم ��رد نف ��ق لعب ��ور قطيع م ��ن مرع ��ى اىل مرع ��ى اخر..
الدميقراطية  -باخت�صار – ا�سلوب حياة ،ونظام تفكري،
ومرجعي ��ة عالقات تق ��وم ا�سا�س ��ا على ح ��ق االن�سان يف
العي�ش وال ��راي وامللب� ��س وامل�شرب والتفك�ي�ر واالميان
واملعتق ��د والعالق ��ات .انه ��ا ظاه ��رة مدني ��ة م ��ن اخرتاع
االن�سان وال تقف االلهة من ورائها! انها ظاهرة ح�ضارية
وتاريخية �سع ��ى االن�سان اىل بلورتها والتفكري فيها منذ
ع�ص ��ر االغريق وحتى اليوم .انه ��ا ظاهرة مدنية ولي�ست
ديني ��ة ،مبعن ��ى ان ال تفر� ��ض عليه ��ا اية و�صاي ��ة مقد�سة
ابدا..

متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم
امهاتهم احرارا؟

االن�س ��ان حر يف اختيار ما ي�ؤمن ب ��ه ،وما يفكر فيه ،وما
يتب ��ع من ا�سالي ��ب يف اي جمتمع دميقراط ��ي وال ي�ضمن
حياته وعي�ش ��ه وكل خياراته احلرة ال�شخ�صية والفكرية
وال�سيا�سي ��ة اال القان ��ون .وعلي ��ه ،فال ميك ��ن ان جند اية
معوق ��ات من ه ��ذا النوع يف اية جمتمع ��ات دميقراطية..
فاحلري ��ات يكفلها القانون من قبل الدولة ..ورمبا حتدث
اخط ��اء يف ه ��ذه التجرب ��ة او تل ��ك ،ولك ��ن الدميقراطي ��ة
اخفقت عندما حكمت الربوليتاريا املجتمعات ..وانعدمت
عندم ��ا �سيطرت االحزاب القومية والفا�شية على مقدرات
اي بل ��د ،وان�سحق ��ت عندم ��ا ا�ستخدمت غط ��اء ملمار�سات
االح ��زاب واجلماعات الطائفية م�ؤخ ��را! �شهدت قبل ايام
جمادلة بني اثنني م ��ن املثقفني العراقيني ،اولهما قال بان
الدميقراطية ما هي اال م�شروع اعدام لالخالق وال�شرف،
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وانها تبث العهر والف�س ��اد يف جمتمعاتنا ،وجتعل املر�أة
جم ��ردة من قيمه ��ا! فاجاب ��ه ثانيهما ،وه ��و خ�صمه وكان
على النقي� ��ض قائال :بان الدميقراطي ��ة يف العراق جمرد
اكذوب ��ة ك�ب�رى ،اذ ال ميكننا ان ندّعي انن ��ا دميقراطيون
ود�ست ��ور الب�ل�اد ال يبيح اال اال�س�ل�ام يف الد�ستور؟ فماذا
نفعل نح ��ن امل�سيحيني مثال ،ومثلنا ال�صابئة واليزيديني
وغريهم؟ اجاب ��ه االول :نحن االغلبية ،وعليكم الر�ضوخ
مل ��ا نقرره نحن امل�سلمني! فرد عليه خ�صمه قائال :اذن اين
ه ��ي الدميقراطية؟ اي ��ن هي امل�ساواة؟ وحت ��ى ان ر�ضينا
مب ��ا تق ��رره االغلبية ،فب� ��أي حق مين ��ع خي ��ار اي ان�سان
م ��ن اختيار �شريك حياته؟ وب�أي ح ��ق ينال كل من الدولة
واملجتمع معا من اي مواطن ال ي�ؤمن ب�سلطات لي�ست من
�صلب املواطنة والوطن؟

توظيف " الدميقراطية " �شعارات
ودعايات

لقد بقيت القوى الليربالية والقومية وال�شيوعية بالرغم
م ��ن كل تطبيقاتها ال�سيا�سية املتهافت ��ة تطرح مو�ضوع "
الدميقراطي ��ة " كهدف ا�سا�سي م ��ن اهدافها ،ولكن الغرب
كله (وخ�صو�صا االمريكان) مل يعرها اي اهتمام ،بل راح
يدع ��م االنظم ��ة اال�ستبدادي ��ة احلاكمة النه بق ��ي م�شغوال
ومهوو�سا باحادية مواجهته للخطر ال�شيوعي الذي مي ّثله
االحتاد ال�سوفييتي وحل ��ف وار�شو! واعتقد ان االنظمة
ال�سيا�سية التي بقيت على عالقات قوية بربيطانيا ،ظ ّلت
هادئ ��ة وم�ستقرة ومتوازنة .يف ح�ي�ن ن�ضجت ،بت�شجيع
امريك ��ي ،تلك احل ��ركات اال�صولية وخ�صو�ص ��ا بعد عام
 !1979وبع ��د اك�ث�ر م ��ن ع�شرين �سنة على تل ��ك " الثورة
" تفج ��رت �ضربة � 11سبتم�ب�ر /ايلول  2001القا�سية.
وهنا ت ّغريت االمور ر�أ�سا على عقب يف �سيا�سة الواليات
اح�ست انه ��ا ال�سبب الذي اح ��ال املنطقة اىل
املتح ��دة ،اذ ّ
ما ي�شبه ال�ب�ركان ..فبد�أت تنادي بدمقرطة املنطقة �ضمن
اجن ��دة �سريعة لي�س ��ت مربجمة وال معقول ��ة ،وك�أن االمر
مير من دون اية حتوالت تاريخية للمجتمع برمته.
نع ��م ،لقد ّغ�ي�رت الوالي ��ات املتح ��دة �سيا�سته ��ا وابتد�أت
تتحدث عن دمقرطة االنظمة العربية امل�ستبدة التي وّ لدت
مثل هذا احلركات اال�صولية املتطرفة يف اح�ضانها وعلى
ارزاقه ��ا ..وج ��اء التغيري على اي ��دي الق ��وات االمريكية
وم ��ن حتالف معها يف بلدين اثنني :افغان�ستان والعراق.
ومن �سوء م ��ا يف ّكر به (الدميقراطيون العرب) اجلدد هو
نف�سه امل�ستعار من اجلمهوريني االمريكيني الذين بد�ؤوا
حملته ��م من اجل دمقرطة دول ال�شرق االو�سط ..من دون
معرف ��ة البيئة االجتماعي ��ة ،وتناق�ضات التفكري ،وازمات
التغي�ي�ر .انه ��م يطرح ��ون امل�س�أل ��ة الدميقراطي ��ة وك�أنهم
يطبخون طبخة �سريعة ليوزعوها بني اجلياع! فال ميكن
ان تب ��د�أ اي عملي ��ة �سيا�سية دميقراطي ��ة يف ظل او�ضاع
�سيئة للغاية ،وال ميكن ت�شريع د�ستور ب�سرعة بالغة ويف
ظل اجندات ايديولوجية يناق�ض احدها االخر ..ان هكذا
حال ��ة من الفو�ضى �سيتولد عنها اجلحيم بعينه ب�سبب ما
نتج من م�ؤ�شرات تذكي ال�صراع وت�شعل الواقع!
وامل�شكل ��ة يف الغ ��رب انه ��م يعتق ��دون ب ��ان م ��ا يريدونه
�سيطبّق مبا�شرة وم ��ن دون اية اخفاقات ..وامل�شكلة عند
الع ��رب ـ مث�ل�ا ـ انهم يعتربون انف�سه ��م يف م�صاف الغرب
(او باالح ��رى :العامل املتقدم) اذ يقبل ��ون امالءاته عليهم
م ��ن دون اي عقل وال اي منطق .ب ��ل وا�صبحت الواليات
املتحدة تطل ��ق جملة م ��ن املعلومات واملفاهي ��م اخلاطئة
وت�شيع االف ��كار خلدمة م�صاحلها ..تلك االفكار واملفاهيم
الت ��ي ال تتفق ابدا وحقائق اجلغرافية والتاريخ والواقع
من اجل مترير خططها يف الدميقراطية ال�سريعة..
ان الدميقراطي ��ة احلقيقي ��ة بحاج ��ة اىل عملي ��ة �سيا�سية
واعي ��ة وذكي ��ة وان اي عملي ��ة كهذه ال ميكنه ��ا ان تتطور
اال يف ظ ��ل او�ض ��اع امنية غاية يف اال�ستق ��رار واالعتماد
عل ��ى كل االطياف الوطنية يف حوارات ال ت�ؤجج امل�شاعر
وت�صريحات ال ت�شعل القلوب وال جترح االحا�سي�س .وال
ميكن ان جت� � ّرب حظوظك يف الدميقراطي ��ة اال من خالل
م�ؤ�س�س ��ات �سيا�سي ��ة مدني ��ة معلمن ��ة ال من خ�ل�ال اولياء
ام ��ور واو�صي ��اء وزعم ��اء م ��ا ان ي�صل ��وا ال�سلط ��ة حتى

يعتربون انف�سهم جباب ��رة ويتوهمون ان االرادة االلهية
قد اختارتهم لهكذا منا�صب ..فيت�شبث بها امل�ساكني با�سم
الدميقراطية!

اال�صوات ملن؟ للربامج ام لل�شعارات؟

ان امل�شكلة لي�ست بال ��ر�أي العام الذي يريدونه يب�صم من
دون اي ��ة دراي ��ة وال عقل ،ب ��ل انها م�شكل ��ة �سا�سة وكتاب
واالف م ��ن اعالمي�ي�ن وا�شب ��اه مثقف�ي�ن ،ولكنه ��م جميعا
يتحذلق ��ون ذات ال�شم ��ال وذات اليم�ي�ن تبع ��ا لاله ��واء
فيميل ��ون حيثما مال ��ت كفة هذا او رجح ��ت على ح�سابها
كفة ذاك ..انه ��م ي�ضحكون على انف�سهم قبل ان ي�ضحكوا
عل ��ى العامل عندما يقولون ب�أنه ��م ا�صحاب ح�ضارات ،بل
ويقي�س ��ون انف�سهم كونهم يعي�شون اخ ��ر ما و�صلت اليه
املجتمع ��ات ال�سيا�سي ��ة املتقدم ��ة ..وه ��م يدرك ��ون م ��دى
ّ
التخل ��ف الذي تث ��وى فيه جمتمعاتهم الت ��ي تعي�ش تفكري
الع�ص ��ور الو�سط ��ى! انهم يدرك ��ون جيدا ب ��ان العالقات
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية ا�شبه بحي ��اة الغاب .انني ل�ست
�ض ��د من ي ّغري مواقفه وافكاره بت�أث�ي�ر احلرية وان يغدو
مروّ ج ��ا للدميقراطية ..ولكنن ��ي ال ّ
اتخيل من ينقلب على
عقبي ��ه وقد اخت ��ار �صراع ��ات الطائفية بديال ع ��ن �صراع
الطبقات!

الدميقراطية العربية ..بحاجة اىل
�أجيال و�أجيال!

ان م�شكل ��ة الدميقراطي ��ة الي ��وم تت ��وزع عل ��ى جمي ��ع
الق ��وى والتي ��ارات وانها قد ا�صبح ��ت اداة �سهلة لل�شغب
واالنق�سام ��ات واالن�شط ��ارات والت�شظي ��ات واالحق ��اد
والكراهي ��ات ..كونه ��ا رائع ��ة االهداف واملع ��اين ولكنها
�سيئ ��ة يف التطبيق وانها ق ��د خلقت ازمات يف داخل بنية
احل ��زب الواحد ..فال ميك ��ن ان ّ
يتخيل العامل حزبا عريقا
ج ��دا مث ��ل ح ��زب الوف ��د اللي�ب�رايل العتيق مب�ص ��ر وهو
ينق�س ��م فجاة عل ��ى نف�سه ويت�شظى لي�ستخ ��دم الر�صا�ص
ب�ي�ن اع�ضائ ��ه!! رمب ��ا يق ��ول قائ ��ل ان جت ��ارب برملاني ��ة
وحزبي ��ة يف انح ��اء �شتى من العامل قد حدث ��ت فيها هكذا
ان�شقاقات .اقول :بلى ،ولكن قد يحدث هذا حتى ال�ضرب
باالحذي ��ة وتبادل ال�شتائم ب�ي�ن حزبني اثنني او بني اكرث
من اجتاه واحد ،ولكن ان ت�صل لدى اعرق حزب ليربايل
درجة اط�ل�اق النار و�سقوط قتل ��ى وجرحى فهذه جتربة
بليدة بحاجة اىل وقفة تاريخية طويلة..
ب ��ل االنك ��ى من ذل ��ك كله ما ح ��دث يف بل ��دان عربية مثل:
اجلزائ ��ر والع ��راق ولبن ��ان ..ان ت�صل درج ��ة االختالف
ال�سيا�س ��ي اىل القت ��ل والنح ��ر والتفخي ��خ ك ��ي جنع ��ل
الع ��امل يق ��ف منده�ش ��ا عل ��ى هك ��ذا جت ��ارب نخو�ضه ��ا
با�س ��م الدميقراطي ��ة ..وان ذل ��ك ي�ستدعي اك�ث�ر من وقفة
ال�ستعادة ما يقف من عوائق حقيقية بوجه تقدمنا وكيف
با�ستطاعتنا ان نفتت ��ح االبواب املو�صودة التي لي�س من
ال�سهولة ان تتحرك.

واخريا :ما العمل؟

اعتق ��د ان خما� ��ض التحوالت ال ميكن ��ه ان ينتهي ب�سرعة
م ��ن دون اثم ��ان تدفع من قبل املجتم ��ع وعلى مدى زمني
لي� ��س بالق�صري اب ��دا ..ومن اجل اخت ��زال الزمن ،ينبغي
ت�سمية اال�شياء واملعاين با�سمائها واعتماد من يدرك ذلك
ليكون مرجعا ،وان ي�ستمع كل امل�س�ؤولني ملا يقوله الراي
الع ��ام وما تقرتحه النخبة ..الب ��د اي�ضا ان تتغري املناهج
املدر�سي ��ة واجلامعي ��ة مب ��ا ينت ��ج م ��ن ت�شكي�ل�ات نوعية
جديدة جليل جديد �سيكون حم ��ور العملية الدميقراطية
و�سري�س ��خ تقالي ��د وا�ص ��وال �سيتبعه ��ا من يات ��ي بعده..
ان هك ��ذا مقرتح ��ات ال ميكن و�صفه ��ا بالطوباوية عدمية
التحق ��ق ،انن ��ا ان �شئنا ام ابينا فالب ��د ان متر جمتمعاتنا
به ��ذه امل�ستلزم ��ات ..ان الدميقراطي ��ة ميكنه ��ا ان تتعثرّ
ال�سب ��اب مبا�شرة ام ا�سباب غري مبا�ش ��رة .ولكن ال ميكن
ملنطقتنا ان مت�ضي يف جتاربها اخلاطئة كما الفنا ذلك من
دون ان تتعل ��م من جتارب ال�شع ��وب االخرى ..ف�ضال عن
ان الدميقراطي ��ة اذا كانت بداياته ��ا �صائبة فانها �ستكون
�صائبة يف �سريورتها التاريخية نحو امل�ستقبل

احتفالية لل�شيوعي العراقي بعيد العمال العاملي

من الفردوس الى التحرير..

ال���خ���ن���وع س��ج��ي��ة غ��ي��رك��م!
يف �سياق االجراءات التع�سفية الت�صعيدية �ضد احلريات
�أقدم ��ت اللجنة الوزارية العليا امل�شرف ��ة على تنفيذ قرار
جمل�س احلكم رقم  3ل�سنة  2004بتاريخ ال�سابع ع�شر من
ال�شه ��ر املا�ضي على �إجراءات غ�ي�ر �شرعية بحق االحتاد
الع ��ام لنقابات العم ��ال يف العراق متثل ��ت بالغاء وجود
املكتب التنفيذي لالحتاد باعتباره غري �شرعي ومنعه من
دخول مقره وح�صر �ش� ��ؤون تنظيم االنتخابات باللجنة
ال�سدا�سي ��ة خالف ًا للقانون والأع ��راف الدميقراطية .وقد
ارتب ��ط ه ��ذا اال�ستهت ��ار الوقح ب ��ارادة العم ��ال بعمليات
اقتح ��ام ملقرات االحت ��اد يف عدد من املحافظ ��ات وتهديد
للج ��ان النقابي ��ة ب�ت�رك مواقعه ��ا وت�سليمه ��ا اىل اللجنة
التح�ضريي ��ة .وبل ��غ الأم ��ر مبجموع ��ات معين ��ة ال �صلة
له ��ا بالعمل النقاب ��ي اىل حد �سحب ال�سج�ل�ات والأختام
و�إ�صدار هويات بطريقة غري قانونية.
ومن املعل ��وم �أن ت�شكيل اللجان التح�ضريية لالنتخابات
ه ��و م ��ن �صالحي ��ات املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد الع ��ام
والحت ��اد النقابات يف بغ ��داد واملحافظات .وبالتايل فان
اللجنة التح�ضريية تعترب غ�ي�ر �شرعية قانون ًا وال ميكن
التعام ��ل معها يف �إطار �إج ��راء انتخاب ��ات عمالية نزيهة
لنق�ضه ��ا كل التعهدات التي قدمتها لتطبيق معايري العمل
الدولية.
وال ري ��ب �أن ه ��ذا ال�سل ��وك التع�سف ��ي هو ج ��زء من عقل
القوى املتنفذة اخلائفة من كل ر�أي �آخر و�صوت خمتلف،
والت ��ي تبغي الهيمنة ب�أي �شكل كان على احلركة النقابية
واحتادها عل ��ى وجه التحديد .وهو دلي ��ل �ساطع �آخر ال

على انتهاك احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ح�سب ،و�إمنا
على وهم وجود الدميقراطية ،حيث تهيمن نظرة احلكام
القا�ص ��رة و�ضيقهم ب� �ـ "الآخ ��ر" و�سعيه ��م اىل تهمي�شه،
وهو منط من اال�ستبداد ب�صيغ جديدة.
ويبغ ��ي املتنف ��ذون �إخ�ض ��اع النا� ��س الرادته ��م ،فه ��ذا
االخ�ض ��اع ه ��و وح ��ده ال ��ذي ي�ضم ��ن له ��م امتيازاته ��م
وا�ستمرارهم عل ��ى االم�ساك بال�سلطة والرثوة والنفوذ،
وت�أبي ��د الواقع الراه ��ن وثقافته ال�سائ ��دة التي حتميهم
وحتمي م�صاحلهم ال�ضيقة.
وم ��ن ناف ��ل الق ��ول �إن اللجن ��ة التح�ضريي ��ة ته ��دف اىل
الت�أثري عل ��ى نتائج انتخاب ��ات النقاب ��ات وتزييف �إرادة
العم ��ال لأغرا� ��ض �سيا�سية �ضيقة ،ع�ب�ر فر�ض قيادات ال
متثلهم ،وعلى نحو ي�شكل خرق ًا �سافر ًا للد�ستور العراقي
والقوانني النافذة.
ومم ��ا ي�ش ��كل ف�ضيح ��ة جدي ��دة م ��ن ف�ضائ ��ح انته ��اك
"الدميقراطية العراقية" �أن اللجنة التح�ضريية �أقدمت
عل ��ى �إ�صدار هويات من طرفها لكل من يرغب باحل�صول
على هوية نقابية ،وعلى ال�ضد من ال�شرعية التي تق�ضي
ب� ��أن االنتخاب ��ات العمالية يجب �أن ي�ش�ت�رك فيها �أع�ضاء
حقيقي ��ون يف النقاب ��ات يحمل ��ون هوي ��ات ت�صدره ��ا
النقابات املنتخبة قياداتها �سابق ًا.
لقد جت�س ��دت خروقات اللجنة التح�ضريي ��ة لالنتخابات
بقيامه ��ا باب�ل�اغ االحت ��ادات النقابي ��ة يف املحافظ ��ات
والنقابات العامة ب� ��أن االحتاد العام ومكتبه التنفيذي ال
ميثل التنظيم النقابي ،و�أنه ��ا هي املكلفة بادارة االحتاد

الع ��ام يف الوقت احلايل ،وب� ��أن لديه ��ا �صالحية ت�شكيل
اللج ��ان النقابية خارج الأطر النقابي ��ة احلالية ،و�أن من
�صالحياته ��ا تزوي ��د من يرغ ��ب بالهوي ��ات النقابية دون
الرج ��وع اىل النقاب ��ة املعني ��ة وجلانه ��ا وح�س ��ب موق ��ع
العمل.
وعل ��ى الرغم م ��ن كل اجله ��ود الد�ؤوب ��ة احلري�صة التي
بذله ��ا املكت ��ب التنفيذي لالحتاد العام م ��ع �سائر اجلهات
املعني ��ة بهدف �إيقاف االنته ��اكات واخلروقات ،ا�ستمرت
االج ��راءات التع�سفي ��ة وتعر� ��ض الك ��وادر النقابي ��ة
اىل م�ضايق ��ات وتهدي ��دات حلياته ��م ال�شخ�صي ��ة .وه ��و
م ��ا يك�ش ��ف عن غي ��اب موق ��ف جدي م ��ن جان ��ب احلكام
املتنفذي ��ن ،ب ��ل وتواط� ��ؤ جلي مع م ��ن يري ��دون الهيمنة
ق�سر ًا على النقابات.
وانطالق� � ًا من ه ��ذا الواقع قرر املكت ��ب التنفيذي لالحتاد
الع ��ام لنقابات العمال يف العراق ي ��وم اخلمي�س املا�ضي
مقاطع ��ة االنتخاب ��ات العمالي ��ة يف عم ��وم الع ��راق التي
�أعلنت عنها اللجن ��ة الوزارية لأنها غري �شرعية وخمالفة
لقانون التنظيم النقابي واملعايري الدولية .وبالتايل فانه
يح ��ق للممثلني احلقيقيني للعم ��ال �أن يرف�ضوا �أية نتائج
ت�سف ��ر عنها هذه االنتخاب ��ات املزيفة .وال حاجة بامريء
اىل الق ��ول �إن اللجن ��ة الوزاري ��ة العلي ��ا� ،أو بالأح ��رى
املتنفذين يف حكوم ��ة املحا�ص�صات ،هم الذين يتحملون
كام ��ل امل�س�ؤولية عن هذه االنته ��اكات ال�صارخة حلقوق
وحريات العمال.
�إن على العم ��ال �أن ي�صعّدوا ،بدعم من �سائر املت�ضامنني

ر�ضا الطاهر
معه ��م ،الكفاح م ��ن �أجل حقوقه ��م يف التنظي ��م النقابي،
وب�ش ��كل خا� ��ص يف القط ��اع الع ��ام ،ويف �سبي ��ل �إلغ ��اء
الت�شريع ��ات اجلائ ��رة الت ��ي اتخذته ��ا الدكتاتوري ��ة
الفا�شي ��ة ،وخ�صو�ص ًا الق ��رار  150ل�سنة  1987وقانون
التنظي ��م النقابي رقم  52ل�سنة  ،1987ورف�ض الو�صاية
عليه ��م والتدخل يف �ش�ؤونه ��م ،و�إ�صراره ��م على �إجراء
انتخاباتهم ب�صورة حرة ونزيهة وفق ًا للقوانني العراقية
واملعاي�ي�ر الدولي ��ة ،ومبا ي�ضم ��ن الدور الفاع ��ل للطبقة
العاملة يف املجتمع.
***
�أ�صواتك ��م الت ��ي ارتفع ��ت من�ش ��دة من �ساح ��ة الفردو�س
اىل �ساح ��ة التحرير هي الق ��ادرة على �إيق ��اف الع�سف..
يريدون لكم اخلن ��وع لكنهم واهمون لأنهم ال يفقهون �أن
اخلنوع لي�س من �سجايا بناة الغد اجلديد.
�أنت ��م يا من تفنون العمر ك ّد ًا وتعمرون الأر�ض التي لوال
�سعيكم لأم�ست يبابا..
�أنتم الذي ��ن ائتمنكم التاريخ حني عه ��د لكم مبهمة تغيري
الواقع و�س ّلمكم راية هذا التغيري ودعاكم اىل ما مت�ضون
الي ��ه يف تي ��ار لن يق ��وى خ�ص ��وم احلياة عل ��ى الوقوف
بوجه جريانه الع�صوف الهادر..
نحن املت�ضامنني معكم نثق ب�أنكم �ستد ّلوننا على الطريق
ال ��ذي ال يخطيء ،طريق الغ ��د الو�ضاء� ..أنت ��م الذين لن
تخ�سروا �سوى �أغاللكم لتك�سبوا عامل ًا ب�أ�سره.

عن موقع احلوار املتمدن
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الدولة المنسية وثالثية الفساد
واإلرهاب والطائفية:
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

()6

االجتثـــــاث والتبعــيث..

يف �سياق �إحكام قب�ضته على البالد� ،ش ّرع ر�أ�س النظام
اال�ستب ��دادي املنهار طائف ��ة من القوان�ي�ن والتعليمات
لتبعي ��ث الدولة واملجتمع وت�صفية �أي مظهر يتعار�ض
م ��ع ذل ��ك .و�إمعانا يف تداب�ي�ره التبعيثي ��ة ،قام مب�سح
دقي ��ق للميادي ��ن واملج ��االت احليوي ��ة يف كل زواي ��ا
الدول ��ة ،وو�ضع لكل حال ��ة يف الدول ��ة �أو املجتمع ،ما
ينا�سبها م ��ن تدابري وتوجيهات واطر قيادية منا�سبة،
و�إغ ��راءات حتفز على الت�ش ��دد يف التطبيق واملبادرة،
بحي ��ث �س ��د كل املناف ��ذ �أم ��ام من يفك ��ر بالإف�ل�ات منها
والنيل من قيمها،
حت ��ى �أ�صبح ��ت ممار�سة ال�شعائ ��ر الديني ��ة ،كال�صالة
وال�ص ��وم مو�ضع م�ساءلة للقياديني والكوادر البعثية،
ويتذكر املتابعون لتطور عملية التبعيث �سيئة ال�صيت،
م�شه ��د �صدام وه ��و ي�س�أل ع�ض ��و ًا قيادي� � ًا يف اجتماع
قط ��ري عر�ض يف التلفزيون" ،ه ��ل يحتاج البعثي �إىل
ال�ص�ل�اة ليت�أكد من �سو ّيت ��ه� ،أال يكفيه الإميان باحلزب
كمحكٍ للإخال�ص"!.
وبف�ض ��ل قوانني الإعدام والأحكام الثقيلة والتعليمات
امل�ش ��ددة وبو�سائل الإغ ��راء والوعيد ،مل يعد �أمام احد
�أن يفلت من رج�س "هوية البعث" �أو املنظمات التابعة
ل ��ه� ،إذا م ��ا �أراد �أن يجد له فر�صة للدرا�س ��ة والعمل �أو
التق ��دم فيهم ��ا� ،أو يف �أي ن�ش ��اط ثق ��ايف �أو مهن ��ي �أو
اقت�ص ��ادي �أو حت ��ى ل�ضم ��ان �سالمت ��ه واحلف ��اظ على
�سالمة عائلته من امل�ساءلة والتعقيب.
ورغم الطابع اال�ضطراري النخراط �أغلبية العراقيني
يف ت�شكي�ل�ات البع ��ث ون�شاطات ��ه� ،إال �أن الطاب ��ع
البولي�س ��ي الفا�ش ��ي للنظام اظهر ذلك كم ��ا لو انه وال ٌء
مطل ��ق طوعي للبعث ومبادئه وقيمه ،وان �أي مواجهة
مع ��ه يعن ��ي مواجه ��ة م ��ع ال�شع ��ب العراقي .لك ��ن هذا
الطاب ��ع "ال�شكل ��ي الع ��ام" ل�سيادة مظاه ��ر "التبعيث"
العلني ��ة والنفور العام احلقيقي يف الواقع عن نزعاته
وممار�سات ��ه وفك ��ره الذي اختزل يف متجي ��د الطاغية
كر�س ��ا مع م ��رور الزمن وا�ستم ��رار �سلط ��ة البعث يف
املجتم ��ع ويف الدولة ،يف ال وعيهم ��ا" ،قيم ًا" وعادات
و�سلوكي ��ات ومواق ��ف ،ب ��دت كم ��ا ل ��و �أنه ��ا م�ستقل ��ة
ع ��ن "�إيديولوجي ��ة التبعي ��ث" التي �أ�شاعته ��ا ال�سلطة
وحزبها و�أجهزتها القمعية ومنظماتها برتويج يومي
من و�سائل الإع�ل�ام والتوعية ،واتخذت طابع "غ�سيل
دماغ" جماعي.
ومثل ه ��ذه الظواهر التي تكت�س ��ب يف املجتمع طابع ًا
"ق َيم ّي� � ًا" وتتح ��ول �إىل ع ��ادات و�سلوكيات ومواقف
و�أع ��راف و�أخالقي ��ات ،ال تتغ�ّي رّ �أو ُت�صف ��ى بقرارات
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�إدارية �أو �أوام ��ر حكومية �أو قوانني ،و�إمنا قد تتعمق
بفع ��ل ذلك وتدوم� ،إذا مل تواجه مبا " َي�صد ُمها" من قيم
معاك�س ��ة وينظف الال وعي من تر�سبات القيم ال�سلبية
ب�إعم ��ال الوع ��ي و�أحكام ��ه وت�أثريات ��ه� .إن التغ�ّيترّ ات
البنيوي ��ة الت ��ي مل يلتف ��ت �إليه ��ا الق ��ادة ال�سيا�سي ��ون
اجل ��دد كانت تكمن يف جانب منها بعمق هذه الظواهر
وجتلياته ��ا ،والتي ال تزال تخي ��م على الواقع العراقي
وت�ش ��وه الكثري م ��ن معامل ��ه وتنعك� ��س يف ال�شخ�صية
العراقي ��ة وال تث�ي�ر اجل ��دل ح ��ول �أ�سبابه ��ا و�سب ��ل
معاجلتها �سيا�سي ًا.
وكم ��ا مل ت�ستط ��ع القي ��ادات العراقي ��ة �أن تتوقف �أمام
الآث ��ار والنتائ ��ج الت ��ي �أنتجته ��ا �سيا�س ��ة التبعي ��ث
و�أيديولوجيتها ،عجزت �سلطة االحتالل ،لي�س مبعزل
ع ��ن بع� ��ض ه ��ذه القي ��ادات يف ت�شخي�صه ��ا والتوقف
�أمام مظاهرها ،وحتديد �سب ��ل مواجهتها والبحث عن
الو�سائ ��ل الكفيل ��ة بالتخل�ص منه ��ا .وكع ��ادة الأنظمة
امل�ستب ��دة� ،أو احلكام الك�س ��اىل �أو املغفلني ،فان �أ�سهل
و�سيل ��ة ملعاجل ��ة �أي �إ�شكالي ��ة مهم ��ا تعقدت ،مت ��ر �إما
ع�ب�ر القم ��ع �أو بوا�سط ��ة ت�شري ��ع القوان�ي�ن الق�سرية
الغريب ��ة عن الواق ��ع .وله ��ذا التدبري جل�أ ب ��ول برمير
احلاكم املدين لالحتالل "لإزالة" �آثار �سيا�سة التبعيث
وعواقبه ��ا املدمرة يف املجتمع وعل ��ى الدولة ال�سائرة

يف طور التكوين ،وا�صدر قانون اجتثاث البعث ،الذي
�أم ��د بعمر البعث و�أفا�ض علي ��ه مبمثلني جدد يحملون
ر�سالت ��ه املهلهل ��ة ويدافع ��ون عن ��ه وي َُح ِّمل ��ون الع ��رب
ال�سن ��ة ،زور ًا وبهتان� � ًا ،وزر جرائم ��ه وتبع ��ات نظامه
الفا�شي .وبتبني ه ��ذا القانون �ضاعت �أكرث من فر�صة
عل ��ى العراقيني ،وعلى �س�ي�رورة العملي ��ة ال�سيا�سية،
وعل ��ى بن ��اء الدول ��ة ب�أ�س�سه ��ا الدميقراطي ��ة املُ َن ّزه ��ة
م ��ن �أدران البع ��ث ونهج ��ه ال�سيا�س ��ي والإيديولوجي
و�أ�سالي ��ب حكمه .كما �أدى ذلك �ضمني ًا �إىل �إعادة �إنتاج
"�صيغ ُمكيّفة" من اطر وقيم و�شخ�صيات هي نف�سها
كانت ب�ش ��كل مبا�ش ��ر �أو بالتبعية م ��ن �أدوات التبعيث
ونتائجها.
�إن قانون اجتثاث البعث ""Debaathification
ا�ستن�س ��خ من قانون "�" "Denazificationإزالة
�أو ت�صفي ��ة النازي ��ة" و�أريد له �أن يك ��ون متماث ًال معه،
�راع اخل�صو�صية العراقي ��ة ،وال التعقيدات التي
فلم ي � ِ
حتكمت يف امل�شهد ال�سيا�سي بعد �سقوط النظام "�شبه
الفا�شي" ،كما مل ي�أخ ��ذ باالعتبار جملة عوامل �أخرى،
م ��ن بينها عل ��ى �سبيل املث ��ال ولي�س احل�ص ��ر ،التنوع
ال ��ذي يتكون من ��ه املجتم ��ع العراقي وم ��ا يتطلبه ذلك
من معاجل ��ة ا�ستثنائية ،فالنازي ��ة والفا�شية يف �أملانيا
وايطاليا ،اتخذتا بالدرجة الأ�سا�سية طابع ًا طبقيا ،ومل

يج � ِ�ر التعبري عنهما كما لو �أنهما جتليات عن قومية �أو
طائف ��ة بعينها .وهذا التعقيد وح ��ده كان يتطلب وقفة
وت�أم�ل� ًا خا�ص� � ًا .وم ��ع �أن ه ��ذا الإقح ��ام املفهوم ��ي ،ال
يعك�س واقع اال�صطفاف الطائفي �إال ظاهري ًا ،بحكم ما
ُرف وتدابري
رافق الدولة العراقية منذ ت�أ�سي�سها ،من ع ٍ
�ضمني ��ة ،فق ��د عم ��د البع ��ث ونظام ��ه �إىل تكري�س ��ه يف
متييز ال يتحمل م�س�ؤوليتها
الوع ��ي العام ويف مظاهر
ٍ
م ��ن حاول تلبي�سها لتبعيته ��ا ال�سيا�سية ،و�إقحامها يف
ما �أ�شيع م ��ن مفاهيمها وممار�ساته ��ا الطائفية .وال بد
�أن يجري الت�صدي ب ��كل الو�سائل ال�سيا�سية ،لت�صفية
االدعاءات بالتمثيل العربي ال�سني للبعث ولنظامه.
�إن خطيئ ��ة برمير ق ��در تعلق الأمر بقان ��ون االجتثاث
الذي �أ�صدره ،تنعك�س يف عدم �إدراكه �أن �سقوط نظام
البعث وحده كفيل بالإجهاز عليه حتت وط�أة جرائمه،
�شرط ت�أم�ي�ن الو�سائل الإجرائي ��ة وال�سيا�سية الفعالة
لعزل ��ه ونبذه وف�ضح ارتكابات ��ه دون هوادة .ومن بني
م�ستلزم ��ات ذل ��ك �إلغاء جمي ��ع القوان�ي�ن والإجراءات
وال�صيغ الت ��ي اعتمدها يف تبعي ��ث الدولة واملجتمع.
وكذلك اتخاذ كل ما يلزم للحيلولة دون �إفالت �أي جمرم
م�س�ؤول ع ��ن ارتكاب اجلرائم بح ��ق العراقيني ولي�س
االكتف ��اء بـ"د�ستة" الورق اللعينة املحببة للأمريكيني.
�إن جم ��رد ا�ستخ ��دام ورق اللع ��ب يف التعام ��ل م ��ع ما

متظاهرون حتت ن�صب احلرية يف بغداد

تعر� ��ض له العراق م ��ن ويالت ودمار وخ ��راب يعك�س
مدى �ضحالة الذين �أوحوا با�ستخدامها ،وغربتهم عن
قيم وتقاليد ال�شعب العراقي.
لق ��د كان املجتم ��ع العراق ��ي ،متعاطف� � ًا م ��ع التغي�ي�ر
بدواف ��ع متباينة ،منها يف الأقل اخلال�ص من احلروب
واملغامرات واحل�صار والعزلة والويالت التي �أحلقها
النظام بالعراق والعراقيني ،با�ستثناء قلة ممن ينتمون
ع ��ن قناعة لي� ��س �إىل حزب البع ��ث ،و�إمن ��ا �إىل �صدام
ويربط ��ون م�صائرهم ب�سلطته ،ومل يكن �صدام ح�سني
وقيادي ��وه ،يق ��درون ع ��دد ه� ��ؤالء ب�أكرث م ��ن ع�شرات
الآالف ،ولي� ��س حتى مبئ ��ات الآالف !.وكانت قطاعات
ال�شعب املتعاطفة ،التي ت�ضم �أو�سع قاعدة ح�سبت على
البع ��ث ونظامه رغم ًا عن �إرادته ��ا وكراهة منها وق�سر ًا
و�ض ��رورة ،تنتظ ��ر ما ي�شي ��ع يف �صفوفه ��ا االطمئنان
والقناع ��ة بان ما تطمح �إليه من حياة كرمية �سيتحقق،
وان العدال ��ة وامل�ساواة واحلري ��ة والأمن واال�ستقرار
�سي�س ��ود الب�ل�اد .وج ��اء قان ��ون االجتثاث وق ��رار حل
اجلي� ��ش ،ليوجها �صفعة ل ��كل ه� ��ؤالء ،ولي�ساعدا على
خل ��ق مناخ يفر� ��ض عليه ��م االنحياز "الق�س ��ري" هذه
املرة �أي�ضا �إىل �صف املجتثني ،والتعاطف مع من يعلن
التعبري عن (م�شكلتهم) م ��ن ال�سيا�سيني اجلدد ،وربط
م�صائره ��م والدفاع ع ��ن امل�صالح بهم .لق ��د قدم برمير
وم ��ن �شجع ��ه دون وع ��ي و�سوء ني ��ة ،خدم ��ة جمانية
لفل ��ول البعثي�ي�ن املهزوم�ي�ن ،ول ��و معنوي� � ًا ،بتج ��اوز
الإح�سا�س بالعزلة ال�شعبية والهزمية ،ولو على �أ�ضيق
نط ��اق ،ومكن الكثريين منهم من �إيج ��اد قواعد للتنقل
والتح ��رك ال�سيا�س ��ي ،بوج ��وه وم�سمي ��ات جدي ��دة،
و�شجع �سيا�سيني جددا على الدفاع يف و�سائل الإعالم
ع ��ن نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن وتزي�ي�ن جرائم ��ه ،بل ويف
تخوين "القادمني" من اخلارج !.ومل يتحرك ه�ؤالء بال
غطاء وت�شجيع �أمريك ��ي ومن دول �أخرى متحالفة مع
الأمريكان ،ومن دول جوار عربي و�إقليمي� ،سرعان ما
بادرت الحت�ض ��ان املمثلني عن "العروبة" و"املعادين"
لالحت�ل�ال ،الذي ��ن �أ�صبحوا بف�ضل ذل ��ك كله يف ما بعد
"مقاوم ��ة وطنية �إ�سالمي ��ة" �ضد االحتالل الأمريكي،
ويف مرحل ��ة الحقة حلفاء له ��ذا االحتالل �ضد "اخلطر
الإيراين ال�صف ��وي املجو�سي" ثم م�شاريع حكم بدعم
�أمريكي و�إقليمي وعروبي!.
وم ��ن الوا�ض ��ح الآن �أن قان ��ون اجتث ��اث البعث حتول
�إىل �أداة بي ��د �سيا�سي�ي�ن لإجراء تعدي�ل�ات يف موازين
الق ��وى ،ووجهة العملي ��ة ال�سيا�سية ،وقاع ��دة لأو�سع
نف ��وذ وت�أثري لبلدان ج ��وار عربي و�إقليم ��ي ،ولبلدان
و�إمارات �أبعد واقل �ش�أن ًا .وكان من نتائج هذا القانون
�أي�ضا� ،إىل جانب كرثة من العوامل امل�ساعدة الأخرى،
َ
حتوّ ل العام ��ل العربي والإقليمي ،بامتي ��از وعلن ًا �إىل
عامل داخلي مقرر .وقد ارتبطت بفعل هذا العامل كت ٌل
�سيا�سية علن ًا باملحور اجلدي ��د ،لتقب�ض منها القيادات
امل�ساع ��دات املجزي ��ة واملعا�ش ��ات واملن ��ح ال�شخ�صي ��ة
وتتفاخر بعالقاتها هذه وما تتلقاه من دعم وم�ساعدات
بال �أي م�ساءلة �أو ح�ساب.
�أم ��ا م ��ا ظ ��ل يعب ��ث يف كي ��ان الدول ��ة واملجتم ��ع م ��ن
تبعيثهم ��ا ،ف ��ان �أح ��دا مل يتوق ��ف ومل ي ��دعُ ويطال ��ب
باتخ ��اذ تدابري وت�شريعات حتد منها وت�صفي نتائجها
و�آثاره ��ا ومظاهره ��ا املزري ��ة ،الن مفه ��وم امل�صاحل ��ة
التي كر�سته ��ا �سلطة االحت�ل�ال ووا�صلتها احلكومات
املتعاقبة بت�شجي ��ع �أمريكي وعرب ��ي و�إقليمي ،ا�ستقر
عل ��ى رف� ��ض �أي تعر� ��ض بالبع ��ث "فعلي� � ًا" "وعملي� � ًا"
بالرغم من �إنكار اجلميع العالقة بالبعث ونظامه!
�إن موا�صل ��ة �إهم ��ال معاجل ��ة ظاه ��رة تبعي ��ث الدول ��ة
واملجتم ��ع ،وع ��دم مواجه ��ة الق ��وى والأط ��راف التي
ترف� ��ض ذل ��ك وتخلط ب�ي�ن حتقيق امل�صاحل ��ة الوطنية
والإبق ��اء عل ��ى مظاه ��ر التبعي ��ث القدمي ��ة واجلديدة
م�ساع جادة للنهو�ض بالعراق
�سي�ؤدي �إىل عرقلة �أي ��ة
ٍ
ويبق ��ي عوامل االنق�سام الداخل ��ي وي�ستثري بني فرتة
و�أخرى نزعات االنتقام والث�أر واملواجهة
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مظاهر التبعيث ..،النجيفي نموذجا

اهت ��م امل�شرف ��ون عل ��ى تطبيق قان ��ون " اجتث ��اث البعث
" ب�إق�ص ��اء �أع�ض ��اء الف ��رق وما فوق م ��ن البعثيني عن
ممار�س ��ة العم ��ل ال�سيا�س ��ي او ت�سنم مواق ��ع قيادية يف
الدول ��ة ،مفرت�ض�ي�ن بذلك �أنهم يحم ��ون املجتمع والدولة
م ��ن �أخطر �أدران البعث ويعاقبونه ��م على جرائم النظام
الدكتاتوري وحماقات قياداته.
لقد و�ضع ه� ��ؤالء امل�شرعون وبعده ��م املنفذون مقايي�س
ثابتة وم�ش ��وا عليه ،نا�سني ان الوقائع لي�ست مقايي�س..
و�أن احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة يف جمتمع ��ات حمكوم ��ة
بالدكتاتوري ��ة حتتمل الكثري من املفارق ��ات التي ال يفيد
معه ��ا املقايي� ��س الثابت ��ة ..مث�ل�ا ق ��د ت�ص ��ادف ب�شرا غري
من�ضم�ي�ن للبع ��ث لكن من املمك ��ن �أن تعده ��م �أكرث خدمة
للبعث و�صدام من �آخرين هم يف مواقع رمبا رفيعة داخل
البعث ..وقد علمتن ��ا ال�سنوات �أن رجاال كثريين غادروا
موق ��ع ال�سلط ��ة �إىل املعار�ض ��ة ح�ي�ن توفرت له ��م فر�ص
التح ��رر من الدكتاتورية..ويقابل ه� ��ؤالء �آخرون ق�ضوا
حياته ��م يف املعار�ض ��ة وكان ��وا رقباء عليه ��ا جوا�سي�س
لل�سلطة وكانوا �أكرث �إجراما من �أ�شر�س جمرمي �صدام.
لقد اغفل املنف ��ذون للقانون امليادين واملحاور ال�سيا�سية
والثقافي ��ة والأكادميي ��ة والإعالمي ��ة واملنظم ��ات املهنية
والنقابي ��ة ،الت ��ي يعب ��ث فيه ��ا ورث ��ة النظ ��ام الفا�ش ��ي،
ويتحرك ��ون يف ميادينه ��ا بحري ��ة ال تت�سنى مل ��ن كر�سوا
حياتهم �ضد البعث و�سلطته الغا�شمة ،وك�أن هذه امليادين
نقي ��ة وال يوج ��د فيها من ي�شكل ��ون خطر ًا عل ��ى ال�سالمة
العام ��ة وال يخلقون ب�ؤر ًا للرتويج لأفكار البعث الفا�شية
ولقيمه و�إيديولوجيته التي ح ّرم الد�ستور التب�شري بها.
وال يجوز النظر اىل هذه التطبيقات باعتبارها �سهو ًا من
ُ
تقدير م ��ن القيّمني على متابعة
امل�ش� � ّرع او تلك� ��ؤ ًا و�سوء ٍ
تطبي ��ق تعليم ��ات القانون ،الن حترمي ح ��زب البعث من
العم ��ل ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ن� ��ص علي ��ه الد�ست ��ور النافذ مل
�ات تنظيمي ��ة او خمالف ��ات �إجرائي ��ة،
ي�ستن ��د اىل حيثي � ٍ
وامن ��ا ا�ستن ��د اىل كام ��ل نه ��ج البع ��ث و�إيديولوجيت ��ه
وتاريخ ��ه وقيمه و�أ�ساليب حكمه وكامل نهجه ال�سيا�سي
وارث ��ه الإجرامي من ��ذ انقالبه الفا�ش ��ي يف � ٨شباط عام
 ١٩٦٣وحتى اللحظات الأخرية من حكمه املباد.
�إن ه ��ذا التطبي ��ق لقان ��ون برمي ��ر ال ��ذي م ��ا زال يت�صف
بالطابع االنتقائي والكيفي ،وال ي�سلم �أحيانا من الدوافع
االنتقامية ال�سيا�سية واملذهبية ،يعك�س �شكالنية املقارنة
واال�ستن�س ��اخ الذي اعتمده امل�ش ّرع للقانون مع الظروف
التاريخي ��ة والأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة التي كان ��ت عليها كل
م ��ن �أملانيا النازية وايطالي ��ا الفا�شية بعد احلرب العاملية
الثاني ��ة ،واقت�ضت ت�شري ��ع قانون " �إزال ��ة النازية " كما
�أن الكوت�شين ��ة الأمريكية او " د�ست ��ة ورق اللعب " التي
حمل ��ت �ص ��ور املطلوبني م ��ن ق ��ادة البع ��ث ونظامه هي
الأخرى ا�س ُت ْن ِ�س َخت ل ُتحاكي النموذج " الفا�شي-النازي
".
�إن �إق�ص ��اء حامل " م�شروع او ق�ضي ��ة او �إيديولوجية "
ال ي�ش ��كل عقبة �أمام امل�ضي يف العم ��ل والن�شاط ،ال�سري
�أو العلن ��ي ،ب�إمكاني ��ات ب�سيطة �أو بق ��درات فائقة ،بن�شر
الدع ��اوى ب�ي�ن النا� ��س والتعبئ ��ة اجلماهريي ��ة له ��ا او
باالنقالب ��ات الع�سكري ��ة والث ��ورات ال�شعبي ��ة .كم ��ا �أن
"االغتي ��ال " و " �أخ ��ذ الرباءة " ل ��ن يكونا معاجلة او
مواجه ��ة للإيديولوجيات والق�ضايا الفكرية وال�سيا�سية
والديني ��ة واملذهبي ��ة والقومي ��ة ،وكل م ��ا ل ��ه بالعقي ��دة
والإمي ��ان واحلرية الإن�سانية .وما فعل ��ه برمير وما قام
ب ��ه منفذو قان ��ون االجتثاث منذ �ص ��دوره حتى اليوم مل
يخ ��رج عن ه ��ذا ال�سياق ،ومل ينتج عنه �س ��وى املزيد من
التعقي ��دات واملزاي ��دات الت ��ي �أث ��ارت �ضجيج� � ًا عا�صف ًا،
لينته ��ي يف كل م ��رة اىل خطوة جديدة باجت ��اه (تزكية)
البع ��ث وااللتفاف على م ��ا ينبغي اتخاذه م ��ن �إجراءات
يجر
�صحيح ��ة وناجحة لت�صفية مظاهر التبعيث التي مل ِ
الت�ص ��دي له ��ا او ر�سم اخلط ��وات امللمو�س ��ة ملواجهتها،
وهي خطوات تتطلب نفي الدواعي الفكرية وال�سيا�سية
والإيديولوجية والعقيدة االنقالبية والعادات و�أ�ساليب
العم ��ل يف الدول ��ة والت�شوهات يف احلي ��اة االجتماعية
ومظاه ��ر التف�سخ القيم ��ي التي �أ�شاعه ��ا البعث عرب ذلك
كله يف املجتم ��ع والدولة� .إن هذه املنظومة املتكاملة من
الن�ش ��اط ال�سيا�س ��ي والفك ��ري مل تغب عن ب ��ال واهتمام
مل ��وك و�أم ��راء الطوائف وح ��كام العراق اجل ��دد ،بل �أن

�أح ��دا منه ��م مل يلتفت حت ��ى اىل �إ�صدار " كت ��اب ا�سود "
ع ��ن تاري ��خ نظ ��ام البع ��ث وجرائم ��ه ،ومل يوع ��ز ل�شبكة
�إع�ل�ام الدولة وو�سائلها الإعالمي ��ة ب�إنتاج �أفالم وثائقية
وبرام ��ج ُتظه ��ر ب�شاعاته وانتهاكات ��ه وجرائمه و�إباداته
اجلماعي ��ة الت ��ي حوكم ��ت عليه ��ا الفا�شي ��ة والنازية يف
املحكم ��ة اجلنائي ��ة الدولي ��ة ،وكان ممكن� � ًا و�ض ��ع مل ��ف
جرائم البع ��ث ونظامه �أمام املعني�ي�ن باملحكمة املذكورة
لتجرمي ��ه كما الفا�شية وف�ضح ��ه دولي ًا على �أو�سع نطاق،
ومب ��ا ي�ش ��كل رادع� � ًا �أخالقي ��ا ومعنوي� � ًا للذي ��ن مازالوا
يت�شبث ��ون بحم ��ل ر�سالت ��ه املهلهل ��ة الرثة ،ع ��ن قناعة �أو
جهل بطبيعة احلزب الفا�شية وتاريخه الإجرامي .وهذا
التجاهل او الإهمال �شجع البع�ض �إن ،مل يكن كرثة ممن
يحتل ��ون مواقع مف�صلية يف احلك ��م والكرا�سي الوثرية
يف الربمل ��ان ومراك ��ز مهيمن ��ة يف ال�صحاف ��ة وو�سائ ��ل
الإع�ل�ام ،على احلديث علن ًا عن " امل�آثر الوطنية " ل�صدام
ح�س�ي�ن والنظ ��ام الفا�شي والتجر�ؤ عل ��ى رجم الوطنيني
والدميقراطيني املعار�ضني له باخليانة!.
�إن املواطن ��ة كقيم ��ة اجتماعي ��ة وف ��رادة �أخالقي ��ة ،كانت
�أول �ضحي ��ة لنه ��ج التبعيث ،وتبعته ��ا الدولة التي فقدت
ا�ستقالليتها الن�سبية بداية ثم حتولت اىل كيان وحداين
اندم ��ج فيه احل ��زب وال�سلطة لتنتهي الدول ��ة بعنا�صرها
ري مطلق عن الدكتاتور وتتوحد فيه.
الثالثة اىل تعب ٍ
ويف حلظ ��ة التوح ��د الكارثي ��ة ،تراجع ��ت كل العنا�ص ��ر
املعربة عن احلياة املدني ��ة ورموزها ،وفقد العراق بذلك
كل تو�صيف له ،و�أي عالمات فا�صلة بني �سلطاته الثالث
او جتليات ��ه االجتماعي ��ة الت ��ي اندجم ��ت وتوح ��دت يف
الوحداني ��ة املطلق ��ة للطاغية .ومنذ حتق ��ق ذلك �أ�صبحت
القي ��م واملبادئ والآمال والأه ��داف ال قيمة لها �إال مبقدار
ما تعك�س او تعرب ع ��ن كينونة القائد ال�ضرورة ونواياه
ومتطلبات ��ه .وله ��ذا كان خالف ًا للمنط ��ق �أن ت�سقط �سلطة
البعث او قائده دون �أن تتداعى وت�سقط كل �أركان الدولة
و" الوطن " الذي �أ�صبح كل منها كيان ًا متداخ ًال غري قابل
للتجزئة عن الكيان "احلا�ضن" بعد �أن وحدها �صدام بـ "
ذاته و�إرادته " و�أخ�ضعها لنزواته وم�شيئته املطلقة .وال
غراب ��ة يف �أن ال�ش ��ركاء يف وليمة احلكم ما بعد �صدام مل
يتعر�ضوا للتبعيث يف جانبيه هذين� ،إذ اختفت املواطنة
يف طيّات الطوائف واختف ��ت مظاهرها بحكم امل�صاهرة
م ��ع كل التكوينات امللفقة الطارئ ��ة يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية
وذاب ��ت عنا�صرها يف كينونات تدمر الن�سيج االجتماعي
وتف ��كك الهوي ��ة الوطنية وحتولها م ��ن " تنوع خالق يف
�إط ��ار وح ��دة �إن�ساني ��ة " اىل تنوع ��ات فرعي ��ة م�شوهة،
وكذل ��ك حولت بقايا الدول ��ة اىل م�ستعمرات وكانتونات
طائفي ��ة " حزبي ��ة " وجردتها من كينونته ��ا وحالت دون
�إعادة ا�ستقالليتها الن�سبية ،وهو ما �سيعيق �إعادة بنائها
كدولة م�ؤ�س�سات وحريات ومواطنة حرة.
و�إذا ما �شخ�صنا جوانب �أخرى من عمليات التبعيث فان
م ��ن ال�سهل التوقف عند مظاهر ع�سكرة الدولة واملجتمع
م ��ن خ�ل�ال جتني ��د مئ ��ات الآالف يف اجلي� ��ش وال�شرطة
والأجه ��زة املخابراتية التي ت� ��ؤدي يف واقع احلال مهام
" خدمية " للحماية ،وهو ما ي�شكل �إ�ضعاف ًا ملا يراد له
�أن يتكر� ��س كعقي ��دة قتالي ��ة دفاعي ��ة ،وكتوج ��ه ترب ��وي
لتجاوز ظاهرة تكري�س املرجعية الفردية كهدف للحماية
واخلدم ��ة الفعلي ��ة للع�سك ��ري ال ��ذي يفرت� ��ض تربيت ��ه
عل ��ى قي ��م الدفاع ع ��ن الوط ��ن والدولة وامل�صال ��ح العليا
لل�شعب� .إن مظاهر التبعيث للدولة بقيت كما كانت عليه،
ف� ��إذا ا�ستثنين ��ا الك ��وادر العلي ��ا القدمية ،ف ��ان املوظفني
الآخري ��ن ظلوا يف �سل ��ك الدولة ،وتقدم ��وا يف مراكزها
وفق ��ا للإنحيازات الطائفية وال ��والءات احلزبية ،ولي�س
املطل ��وب �إق�صا�ؤه ��م ،لكن كث�ي�را منهم ظل ��وا على نف�س
العادات والتقاليد والكيفيات التي ت�شبعوا بها يف �سلطة
البع ��ث ونهج التبعيث ،غري �أنهم كيفوها وفق ًا للرتتيبات
امل�ستج ��دة يف ظل نظام املحا�ص�ص ��ة ،ويدفع املواطنون
تبعاته ��ا �إذ ي�صطدم ��ون بال ��كادر الوظيفي الق ��دمي الذي
�سامهم وبنف�س العقليات و�أ�ساليب التعامل.
وب ��د ًال م ��ن التنظيم ��ات الع�سكري ��ة " ال�شعبي ��ة " ت�سللت
اىل احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة امليلي�شي ��ات امل�سلح ��ة الطائفية،
يف مواجه ��ة الدولة وفوق �سلطتها .وخطورتها ال تتمثل
يف حتفي ��ز املكونات املرتابة بع�ضها م ��ن بع�ض ،بل �أنها
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ترم ��ز بق ��وة كامنة اىل حت ��دٍ للدول ��ة و�إعاق ��ة ال�ستكمال
بنائه ��ا على �أ�س�س دميقراطية مدني ��ة عادلة .وهي ت�شكل
يف ذات الوق ��ت تهديد ًا للعملية ال�سيا�سي ��ة و�أداة ترويع
للمواطن�ي�ن وحتدي ��د ًا للحري ��ات عل ��ى قيا� ��س معتقدات
امليلي�شي ��ات و�أهدافها ،وخا�صة جلهة تل ��ك التي تنطلق،
وان باط ًال م ��ن �أر�ضيات دينية ومذهبي ��ة .كما �أن وجود
امليلي�شي ��ات بغ�ض النظر عما تعلنه م ��ن نوايا و�أهداف،
ال ي�ش ��كل تهدي ��د ًا للدولة ح�سب بل �أي�ض ��ا �إمكانية لإثارة
�صراع ��ات ومع ��ارك ب�ي�ن الطائف ��ة الواحدة عل ��ى ال�سلة
ومغامنه ��ا ،و�أداة حل�س ��م ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي بو�سيل ��ة
ال�سالح وقوة نفوذه.
�أم ��ا مظاه ��ر التبعي ��ث يف اجلامع ��ات ومعاه ��د التعلي ��م
وال�صحاف ��ة وو�سائ ��ل الإع�ل�ام واملنظم ��ات املهني ��ة
والنقابي ��ة وغريه ��ا ،ف�إنه ��ا حافظ ��ت عل ��ى " قيافته ��ا "
ال�سابق ��ة ،وظل �سدنتها من املروج�ي�ن لفكر القائد امل�ؤمن
ال�ض ��رورة ،وملجد عدي والبعث ،يف خمتلف مواقع هذه
امليادين التي ت�شكل خطر ًا داهم ًا ،ودافع ًا فعا ًال ال�ستمرار
نه ��ج البعث والتبعي ��ث والقيم التي كر�س ��ت طوال عقود
يف الوع ��ي االجتماع ��ي وخلقت �أمناطا م ��ن ال�سلوكيات
الت ��ي ال يجمعها جام� � ٌع بالدميقراطي ��ة ومبادئها وبالقيم
الإن�ساني ��ة ال�سامي ��ة� .إن نظرة ثاقب ��ة اىل بع�ض �أ�ساتذة
الإعالم واملناه ��ج التي وا�صلوا اعتماده ��ا �ستك�شف عن
ف�ضائ ��ح �صدامية بامتي ��از .،يكفي ت�سلي ��ط ال�ضوء على
�أن م ��ن بني الأ�سات ��ذة الذين يتولون تعلي ��م جيل احلقبة
الدميقراطي ��ة املفرت�ض ��ة ،هم مم ��ن يجاه ��رون بالأمثلة
والتو�صي ��ات والت�صريح ��ات ع ��ن انحيازه ��م للنظ ��ام
الفا�ش ��ي و�أفكاره دون خ�شي ��ة او وجل .وال�صحافة التي
ي�ش ��ار �إليه ��ا بو�صفه ��ا ال�سلط ��ة الرابعة وم ��ر�آة املجتمع
يرتب ��ع على عر�شها الذي ب ��ات خرابة ال تليق �إال مبن هو
مثله ،ع�ضو فرقة �شبه �أمي ،ال عالقة له بال�صحافة ،وذلك
بدعم من مل ��وك و�أمراء الطوائف الذي ��ن تناف�سوا عليه،
ورف�ض ��وا �إج ��راء �أي جرد لنقابة ال�صحفي�ي�ن التي �أقحم
نقيبها مئات العنا�صر التي ال عالقة لها بالعمل ال�صحفي
وال�سابل ��ة الأمي�ي�ن يف ع�ضويته ��ا ،يف ح�ي�ن اتخ ��ذت

احلكومة �إجراءات ت�أديبية بح ��ق نقابات مهمة وكبرية.
ويف ه ��ذه الظاه ��رة اخلطرية ،التجل ��ي الأب ��رز لتقا�سم
�أح ��زاب وحركات الطوائف احلاكمة �أ�سالب وبقايا نظام
البع ��ث وفقا لالنتم ��اءات الطائفية ،وحت ��ى وان مل يت�أكد
الوالء ال�سيا�سي.
�إن جت ��اوز " االجتث ��اث " على �أ�سا� ��س التخلي الظاهري
ع ��ن املا�ض ��ي البعث ��ي ب ��ات تقليد ًا معم ��و ًال ب ��ه ،وتزدهر
ب�ضاعته تبع ًا لل�صراع بني القوى على التوازنات القائمة
و�ضرورات الك�سب حتى
"غ�ي�ر امل�ش ��روع " يف مث ��ل ه ��ذه احلال ��ة ال�ست ��دراج
ال ��والءات ،ويف ه ��ذا ال�سي ��اق نع�ث�ر عل ��ى ق ��ادة نقابات
ومنظم ��ات جمتم ��ع م ��دين و�سا�س ��ة وكت ��اب و�صحفيني
ومثقف�ي�ن وتبعي ��ات �أخ ��رى م�ستعدين باملي ��ل بوالءاتهم
ح�س ��ب الظ ��روف والطلب ،ولك ��ن الغري ��ب �أن احلكومة
والأح ��زاب احلاكم ��ة ال تلتف ��ت �إطالق ��ا اىل اخلروق ��ات
والتج ��اوزات اخلطرية عل ��ى الد�ست ��ور والقوانني ،وال
تب ��دي انتباها ،وان كان ك�س ��وال وعلى ا�ستحياء ،اىل �أي
مظه ��ر مهما كرب م ��ن ظاهر الف�س ��اد الإداري واملايل ،ومل
تع ��د ت�سمع او تويل االهتم ��ام بكل الوقائ ��ع التي ت�ساق
على هذا ال�صعيد وغريه من الأ�صعدة املتميزة بالعواقب
الوخيم ��ة عل ��ى الدولة وم�ستقب ��ل العملي ��ة الدميقراطية
املتعرثة.
قب ��ل �أيام اطل على �شا�شات التلفزي ��ون وو�سائل الإعالم
بط ��ل م ��ن ذاك الزم ��ان ،يخو� ��ض يف وح ��ول املو�ص ��ل
احلدب ��اء يف مظاه ��رة �صاخب ��ة ،ي�ستبان م ��ن �شعاراتها
وهتافاته ��ا من �أي منبع ت�ستقيه ��ا وعلى �أي وتر �سيا�سي
تن ّغ ��م نوتاته ��ا و�أحلانه ��ا .وامللف ��ت �أن �أثي ��ل النجيف ��ي
حماف ��ظ املو�ص ��ل الذي اق�س ��م على احلفاظ عل ��ى �سالمة
الع ��راق وااللت ��زام بد�ستوره وقوانين ��ه ،وي�ستمد القوة
من �شقيقه النجيفي الآخ ��ر �أ�سامة رئي�س الربملان املعني
بحك ��م وظيفت ��ه مبتابعة ما يجري يف �أنح ��اء العراق من
جتاوزات وانتهاكات حلرمات البالد ود�ستوره وقرارات
جمل� ��س النواب الذي يرت�أ�سه� ،أن ه ��ذا الأثيل يعلن �أمام
جمه ��وره املتظاه ��ر عن الزحف على بغ ��داد لتحريره من
"االحت�ل�ال " والعمالء الذين يحكم ��ون البالد ب�إرادته،
و�سينا�ض ��ل خلال� ��ص الع ��راق م ��ن ه ��ذا احلك ��م ،وهتف
ب�سقوط النظام! .حتى هنا ميكن �أن يقال �إن الدميقراطية
لي�س ��ت حك ��ر ًا عل ��ى اجلمه ��ور واملواطنني ،ف ��ان من حق
احل ��كام وال ��وزراء واملحافظ�ي�ن ان يجي�ش ��وا الق ��وات
ويحر�ضوا عل ��ى التظاهر وي�ستعر�ض ��وا ع�ضالتهم فيها
�ض ��د الآخرين من احلكام �أو الأح ��زاب احلاكمة او الكتل
الربملاني ��ة ،كم ��ا �أن م ��ن حقه ��م �أن ي�ساف ��روا اىل البلدان
املجاورة ويقدموا البيانات والوقائع على ف�ساد ال�سلطة
والدول ��ة والأحزاب ،كمخ ّل�صني ورجال دولة ،ويقب�ضوا
ماهياته ��م وامل�ساعدات ال�سخي ��ة لتجمعاتهم .ولكن �أثيل
النجيف ��ي يهت ��ف بالعم ��ل على �إ�سق ��اط " النظ ��ام " " يف
بغ ��داد ،ولي�س " احلكوم ��ة " طبع ��ا وال رئي�س احلكومة
او جمل� ��س الن ��واب ،وهو يفعل ذل ��ك يف تظاهرة وحتت
عل ��م البع ��ث!� ..أال ي�ش ��كل ه ��ذا لوحده جرم� � ًا يجب عليه
حماكمة املحافظ الذي يحنث بالق�سم ،وحرمة العلم وان
كان م�ؤقت� � ًا جزء يت�ضمنه الق�س ��م..؟ والنجيفي ال�شقيق،
يه ��دد العراقيني باملو�صل ،وك�أنها لي�ست حا�ضرة عراقية
�أ�صيلة و�سكانها مواطنون عراقيون خمل�صون لوطنهم.
او رمب ��ا ي�ستعي ��د يف وعي ��ه املغيب عن الزم ��ن احلا�ضر
�إمكاني ��ة حتقيق حلم ج ��ده ،وعميد �أ�سرت ��ه الذي �صوت
يف الع�شريني ��ات من القرن املا�ضي اىل جانب �ضم والية
املو�صل اىل تركيا!.؟
ويف الدولة املهم�شة ب�صراعات وتقا�سم ال�سلطة واملغامن
مظاهر وجتليات عن ا�ستمرار التبعيث و�أحكامه وقيمه،
لكن �سوقها والتدليل عليها ال جدوى وال ت�أثري لها يف ظل
الأو�ض ��اع الراهنة التي ي�ضي ��ع فيها املواطن يف متاهات
ف�ساد الطوائف وا�ستحكاماتها التي ال تخرتق
�أال يب ��ادر مواط ��ن �شجاع من �أهل املو�ص ��ل ال�شمّاء برفع
دعوى ملقا�ض ��اة النجيفي املحافظ عل ��ى حنثه بالد�ستور
و�إيحائه ب ��ان املو�صل والية �أخرى ميكن �أن تزحف على
بغ ��داد وت�سق ��ط حكومته ��ا "العميل ��ة " وين�ص ��ب �شقيقه
رئي�س� � ًا م�ؤقت ًا للدولة ريثم ��ا ي�صل هو على ر�أ�س �أن�صاره
من بقايا البعث اىل بغداد.
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ب���دع���ة ال��م��ل��ث��م��ي��ن..
ف���ي ال���وق���ت ال��ض��ائ��ع..

بعد ثماين �سنوات على تبني �شعار امل�صاحلة الوطنية،
تخرج علينا وزارة امل�صاحلة الوطنية للمرة الثانية
بـ"�إعالن ملثم " عن ان�ضمامات جديدة �إىل عملية
امل�صاحلة ونبذ ال�سالح .وي�ستدرك املعنيون بالإعالن،
�أن "امللثمني" ميثلون �أنف�سهم و"بع�ض �أتباع املنظمة"
وي�سعون للت�أثري على �آخرين لل�سري على خطى من
�سبقهم للتخلي عن ال�سالح وامل�شاركة يف العملية
ال�سيا�سية.
وامللثمون اجلدد نازعو ال�سالح "الوهمي"
ي�شبهون� ،إن مل ي�أتي الربهان عك�س ذلك ،من ان�ضم �إىل
"امل�صاحلة احلكومية " يف خمتلف املراحل� ،إذ مل يك�شف
�أحد منهم عن قوام منظمته وما يحتفظ به من �سالح،
ومن �شق الطاعة على قيادته ووا�صل حمل ال�سالح،
�أو ظل " كامن ًا " ينتظر الفر�صة املنا�سبة ال�ستخدامها،
لإرباك الو�ضع او للت�أثري على موازين القوى يف
حلظات احلراك وا�شتداد ال�صراع على مراكز ال�سلطة
ومواقعها.
و�أ�صبح ملفت ًا �أن هذه ال�صيغة من امل�صاحلة احلكومية
والإعالن عن ان�ضمام ملثمني او "�سافرين" اليها يتالزم
مع حمالت جديدة من التفجريات واللوا�صق املتفجرة
واغتياالت الكوامت ،وك�أن ذلك يراد منه ان ي�ساق
كـ"ردٍ" على �إعالن امللثمني او ال�سافرين املعروفني،
وتكذيب للبيانات الر�سمية على " ت�ضييق اخلناق "على
الإرهابيني وت�صفية منظماتهم.
وحكاية االن�ضمامات املتتالية �إىل دعوات امل�صاحلة،
تنعك�س يف الوجه الآخر لها املتمثل يف البالغات
اليومية عن القب�ض على قادة القاعدة و�أمراء املنظمات
امل�سلحة وقتل العديد منهم ،وتفكيك خالياهم وتدمري
م�ستودعات �أ�سلحتهم وك�شف �أوكارهم .ويف عملية
ح�سابية غري معقدة ،يت�ضح �أن الإرهابيني لي�سوا جمرد
�شبكات �سرية "خيطية" التنظيم وال�صالت واالرتباطات
معقدة التمويل ،بل هي وفق ًا للبيانات احلكومية �أكرث
من "كتائب" حكومية واقل من جيو�ش نظامية!.

واملواطنون الذين يتابعون الأنباء احلكومية عن
االعتقاالت واملداهمات يف �صفوف الإرهابيني ال
يطلعون اال على ازدياد عدد املعتقلني "الأبرياء"
واملطالبات املتكررة ب�إطالق �سراحهم ،وال خرب ي�ساق
عن تطبيق العدالة باملجرمني وخ�صو�صا �أولئك الذين
َثبُتت اجلرمية عليهم ،و�صدرت الأحكام بالإعدام عليهم.
أجرموا وحُ كِ َم عليهم قتل ًة اقرتفوا
ومن بني الذين � ِ
�أب�شع جرائم الذبح والتفجري اجلماعي ،واعرتفوا دون
"�شبهة" �إكراههم على الإقرار باجلرائم التي نفذوها
ب�أيديهم وبتخطيط منهم.ويتداول النا�س �أمثلة عن
جرائم وجمرمني تق�شعر من هولها الأبدان.
وي�ستحيل على عاقل ت�صديق بقاء اغلب املحكومني
بالإعدام� ،أحياء م�ضت على �إدانتهم خم�س �سنوات
و�أكرث� ،أما لرف�ض حمكمة التمييز العليا امل�صادقة على
�أحكامهم او �أن جهة �أو م�س�ؤو ًال متنفذ ًا تدخل لإيقاف
تنفيذها او غ�ض الطرف عنها ،وقد ا�ستفاد بع�ض
املجرمني من ف�سحة الوقت ودُبر لهم الهروب كما
اختفت �آثار البع�ض الآخر يف حمالت الهروب املرتبة
من "الداخل" او لرتتيبات غام�ضة ،دون ان يُك َت�شف من
َر َت َب عملية الهروب!.
وا�ستمرار هذه احلالة من اال�سرت�سال يف االجتاهني
املتالزمني يف الن�شاط احلكومي ،م�صاحلة الأفراد
وعمليات االعتقال ،ال ت�شيع الأجواء االيجابية بني
املواطنني عن حت�سن الو�ضع الأمني وانح�سار م�ساحة
الن�شاط الإرهابي ،و�إمنا تثري القلق يف نفو�سهم من
تعذر جتفيف م�صادر منو الإرهابيني وتكاثرهم.
ويزيد من هذا القلق وفقدان راحة البال ،الرتويع
الذي يتعر�ضون له بعد كل �إعالن عن اعتقاالت جديدة
لإرهابيني او ان�ضمام "منظمات" جديدة �إىل العملية
ال�سيا�سية� .إن القوى امل�ضادة هي الأخرى ت�ستخدم
الإعالم "بو�سيلة القتل" والتخريب والتفخيخ رد ًا على
ما "ت�سميه مزاعم حكومية" عن ت�صفيتها ،وو�سائلها
�أكرث ت�أثري ًا و�أ�سرع يف �إي�صال الر�سائل و�أم�ضى فعالية

على الإقناع� .إن تفجري ًا ال�صق ًا او قنبلة يدوية ،تنتقل
اخبارها �إىل ابعد منطقة حتى قبل �أن تنقلها و�سائل
الإعالم .وهذا يتطلب �سيا�سة مدرو�سة حكيمة ومقنعة
يف خماطبة الر�أي العام حول كل ما يتعلق بالإرهاب
والإرهابيني وامل�صاحلة والت�صاحليني .وهذه ال�سيا�سة
يجب �أن تتجنب يف املقام الأول �أي �صيغة تنطوي
على املبالغة واالدعاء واالفرتا�ضات غري املدعومة
باالحتماالت امل�ستقبلية .كما �أن اجلانب الآخر من م�شهد
املواجهة مع الإرهاب واخلا�ص بامل�صاحلة ينبغي �أن ال
يذهب ابعد من حدود فعالية الأطراف او القوى التي
تعلن التخلي عن العمل امل�سلح ،وان يرتبط مثل هذا
الإعالن بتقييم مو�ضوعي منزه عن الأغرا�ض الدعائية
واملحكومة باملزايدات ال�سيا�سية والقفز على الوقائع
امللمو�سة واملعروفة ولو على نطاق حمدود.
�إن االنحياز �إىل العملية ال�سيا�سية وهجر ال�سالح ك�أداة
لل�صراع مع اخل�صوم "الوطنيني" ،ال يتحدد بالإعالن
و�إيقاف العمل امل�سلح ،بل ي�شرتط حتم ًا� ،إدانة ال�سيا�سة
التي قادت �إىل هذا اخليار بالن�سبة ملن ا�ستخدموا
عملياتهم �ضد املواطنني ويف مناطق �سكناهم او
عباداتهم او �ضد البنية التحتية .ويقت�ضي من الآخرين
ممن ادعوا " املقاومة �ضد االحتالل " ان يك�شفوا عن
نواياهم ال�سيا�سية علن ًا وبو�ضوح �إىل جانب العملية
الدميقراطية والتم�سك مببادئها ،و�إدانة النظام
ال�سابق وجرائمه والت�أكيد على االنحياز لبناء الدولة
الدميقراطية االحتادية ،وان ال يعتربوا االن�ضمام �إىل
العمل ال�سيا�سي ،ميدان ًا ملوا�صلة العمل لتقوي�ض النظام
الدميقراطي والرتويج لأيديولوجية البعث ونظامه
الفا�شي ،وتزكية جرائمه حتت اي دعاوى كانت.
�إن التعامل مع الإرهاب والإرهابيني ،كـ "حاالت فردية"
منعزلة ،لن ي�ؤدي �إال �إىل �إ�ضافة �أفراد قد ال ميتلكون
غري امل�سميات التي كانوا ي�صدرون بها بياناتهم ،ويف
مثل هذه احلالة ميكن �أن "تتزاوج" بقاياها وتتكاثر ما
دام املناخ ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ي�سمح

جل�سة للربملان العراقي

بذلك ،ما دامت البالد والعملية ال�سيا�سية تغرق يوم ًا
بعد �آخر يف م�ستنقع الف�ساد واملحا�ص�صة الطائفية.
قدر من النجاح يف حما�صرة
ومن امل�ستحيل حتقيق �أي ٍ
الإرهاب واملنظمات الإرهابية ،قبل ت�ضييق اخلناق على
الفا�سدين وتقدمي الأمثلة ال�صارخة منهم على الأقل �إىل
امل�ساءلة العلنية و�إدانتهم �أمام الق�ضاء ،وهذا متعذ ٌر
مع ا�ستمرار الطائفية كنهج لإدارة الدولة واملحا�ص�صة
ك�صيغة لتقا�سم مغامنها ،ودافع للتواط�ؤ يف التغطية
عليها.
ويتوهم من يعتقد بان البحث عن امللثمني �أو قادة
املنظمات الإرهابية يف عوا�صم اجلوار والأبعد منها
اي�ض ًا ،نهج يقود يف النهاية �إىل �إعادة ال�سلم الأهلي
واال�ستقرار �إىل ربوع البالد .الن اخللل يف احلياة
ال�سيا�سية والتداعيات التي تتمخ�ض عن ال�صراعات
على ال�سلطة والت�سويات غري املبدئية على حت�سني
املواقع "الذاتية" اخلا�صة بـ"الفرد الطامح" او "احلزب"
او "الكتلة" على ح�ساب امل�صالح الوطنية العليا �سيفرز
على الدوام"مغامرين وفلول معادية وطاحمة �إىل املال
وال�سلطة" تلوّ ح بال�سالح من خارج احلدود او من
داخلها ،وت�ستعر�ض قدراتها بعمليات اغتيال جبانة
او تفجريات حمدودة بتوظيف بقايا �أجهزة �أمن
وخمابرات النظام ال�سابق والل�صو�ص واملجرمني
الذين حررهم قبل ال�سقوط من ال�سجون واملعتقالت او
احلوا�سم الذين تدربوا على القتل وال�سلب واالختطاف
للقيام بالعمليات املذكورة.
�إن اللثام ك�أداة ،ينطوي يف الغالب على اخلديعة والغدر،
وال ي�صلح للإعالن عن النوايا ال�سليمة .وامللثم ال يعرب
عن طوّ ية ايجابية اال �إذا تعامل باملك�شوف حني يتعلق
الأمر بالق�ضية الوطنية ،وي�ضع �أوراقه على الطاولة،
وكال الطرفني ،امللثم والو�سيط ينق�صهما اجلر�أة على
التعامل ب�شفافية وو�ضوح مع املعني املبا�شر بـ "لعبتهما"
ال�شعب امللتاع باملناورات ال�سيا�سية للمت�سابقني على
كرا�سي ال�سلطة
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الدولة المستباحة في والية النجيفي..

اقدر يف رد ال�سيد �أثيل النجيفي حمافظ املو�صل على افتتاحية يوم اخلمي�س
املا�ضي ،واملن�شور يف هذا العدد من اجلريدة ،التزامه لغة �سيا�سية ،مل
تتكر�س بعد يف لغة التخاطب بني ال�سيا�سيني يف العهد اجلمهوري اجلديد،
وحر�صه على �أن يعر�ض نف�سه كم�س�ؤول دميقراطي ال يجد نف�سه �إال بني
املواطنني ويف تظاهراتهم .ومثل هذا التخاطب بني ال�سيا�سيني �أنف�سهم،
ومع ال�صحافة وو�سائل الإعالم ،وبرغم كل الإختالفات والتباينات،
هو ت�أكيد لنزوع ورغبة يف تعميق التفاعل الدميقراطي واالحتكام اىل لغة
املنطق واحلوار ،بد ًال عن لغة ال�سالح والت�صفيات اجل�سدية واالنقالبات
الع�سكرية وم�صادرة الر�أي وتغييب املخالف وتهمي�ش دوره.
لي�س يل �إال �أن ابدي االحرتام لرغبة ال�سيد �أثيل يف �أن يكون اىل �صف
املتظاهرين ويدعم طلباتهم ،وي�شاطرهم هواج�سهم و�شكوكهم حول ما
متعرث لبناء دولة دميقراطية ي�سودها القانون
يجري يف البالد من �سعي
ٍ
والعدالة االجتماعية وامل�ساواة ،وتنتفي فيها كل �أ�شكال و�صيغ التمييز،
ويف املقدمة منها التمييز الطائفي واملذهبي والقومي .ولكن من حقي
عليه �أن ال يتجاوز يف رده ،هواج�سي و�شكوكي حول ن�شاطه ال�سيا�سي
واخليارات التي ي�شدد عليها وي�شجع �أهالينا يف املو�صل احلدباء على
العمل باجتاهها .فلي�س من �ش َيمي ومبادئ " اال�شرتاكية " و" الإن�سانية "
كما يغيب عن ذهن ال�سيد النجيفي �أن �أعيرّ ه او انتق�ص من �شانه ،مل�شاركته
يف مظاهرات �أهل املو�صل ،كما ل�ست ممن يعترب تبني مطالب املواطنني
�أينما كانوا خلال وعيب ًا على " الزعيم " ،م�س�ؤوال كان يف الدولة �أم منا�ض ًال
يف �صفوف املعار�ضة احلقيقية او املفرت�ضة.
لقد كان ال�سيد النجيفي يف رده يعيدنا �إىل مثال (وال تقربوا ال�صالة،)..
فقد مت�سك بجانب من كالمنا ،ون�سي �أن يف�سر �سبب قبوله بامل�شاركة يف
التظاهر حتت علم البعث "علم �صدام ح�سني " الذي اقرتف كل املوبقات
واجلرائم الفا�شية با�سمه وحتت لوائه ،وحمل مر�سوم اعتماده ثالثيته
املتهرئة " وحدة حرية ا�شرتاكية" .وهو يعرف �أن رفع هذا العلم بعد �أن مت
اختيار علم م�ؤقت جرمية يقا�ضي عليها القانون ،وتزداد عقوبته بالن�سبة
مل�س�ؤول رفيع مثل ال�سيد النجيفي ،الذي يظهر بت�صرفه ا�ستهانة مبا مبا
توافرت عليه الكتل الربملانية واقره الربملان الذي كان �شقيقه ال�سيد �أ�سامة
ع�ضو ًا فيه �أثناء �إقراره ،وهو رئي�س له الآن .و�إذا اعتربنا �أن رفع العلم يف
التظاهرة ال يعرب عن وجهة نظره ،ف�أين �إذن دالته على املتظاهرين ودوره
فيهم �أو ان�سجامه مع توجهاتهم التي دافع عنها وتبناها؟
و�إذا ما جتاوزنا م�سالة العلم ،وهي لي�ست �شكلية يف كل الأحوال ،وقد
جرى التنبيه عليها مرات كثرية منذ تبني العلم امل�ؤقت ،ومل يعد ي�ستخدمها
�سوى �أزالم البعث وبقايا النظام اال�ستبدادي لتمييز هويتهم ال�سيا�سية
والدعوة ملواجهة النظام اجلديد ،فما الذي يقوله النجيفي ب�ش�أن تبنيه

ُفخخ ،قاعدي ًا
لإطالق �سراح جميع املعتقلني دون متييز بني ٍ
برئ وقاتل وم ٍ
كان �أم من بقايا البعث ،وبني من هم �ضحايا ال�صراع الطائفي املقيت
ف�س ُر دعوته مع املتظاهرين دون هذا
وال�شبهة على الهوية "الأقرباء".؟ �أال ُت ّ
التمييز اىل �إعادة �ضخ القتلة واملجرمني اىل �شوارع وميادين �سائر �أنحاء
البالد من �أجل موجة �إجرام جديدة؟ ثم هل هو يق�صد بدعوته �إطالق �سراح
جميع املعتقلني مبن فيهم �سجناء " جي�ش املهدي " وامليلي�شيات الأخرى،
�أم يطالب برفع احليف عن جماعة مو�صوفة بعينها.؟ ويظل ال�س�ؤال امللح
حول دعاوى ال�سيد النجيفي عن موقفه من االحتالل و" ن�ضاله " لإخراج
" املحتلني وا�ستعداده للقدوم اىل بغداد لتحريرها من اجلور واالختالل
يف احلكم .وهنا ا�ستثمر رحابة ال�صدر الن�سبية التي يعرب عنها رد ال�سيد
النجيفي ،و�أود �أن �أ�صارحه ،وان تكن ال�صراحة يف هذا املو�ضع جارحة
بع�ض ال�شيء ،لنحتمل ال�صراحة �إذ ًا ما دمنا دميقراطيني:
�أيها ال�سيد �أثيل �أنت تعرف مثلما اعرف �أنا ،ومثلما يعرف ال�سيد �أ�سامة
وقادة الكتلة التي ت�ضمك� ،أن االحتالل مل يكن منذ هيمنته على البالد عدو ًا
لك وملا متثل ،ومل يقف يف طريق حتقيق تطلعاتك ومن معك من املح�سوبني
على البعث� ،سواء " ظلما " �أم حقيقة ،كما انك مبا كنت تعتمده من " مقاومة
" ت�ضم �أ�شباه الرجال من بقايا النظام ال�سابق ومن ال�شبكات املدعومة
من اخلارج لقتل العراقيني وترويعهم با�سم تلك " املقاومة " ،مل تكونوا
يف �أ�سا�س حترير العراق تدريجي ًا من نفوذ املحتلني والعمل على �إنهاء
وجودهم مع ا�ستكمال متطلبات ذلك حني ي�أزف املوعد املرتقب�.أنت تعرف
واجلميع يعرف كذلك �أن الذي �سهل الو�صول �إىل حلظة خروج االحتالل
واال�ستغناء عن قواته هم اولئك الذين كانوا �ضحايا لـ" مقاومتكم" ،من
العراقيني الذين احتملوا القذائف واملفخخات والر�صا�ص والنريان
وم�ضوا يف بناء دولتهم ،ومبا ميكنهم من اخراج املحتل..االتفاقية التي
تخرج االحتالل مل تفر�ضها املقاومة..لقد عمل عليها ووقعها وفر�ض كثري
من بنودها هم ه�ؤالء الذين اختاروا بناء دولتهم ولي�س االجهاز على ما
تبقى منها وترويع النا�س الذي كان �ش�أن مقاومتكم..وحني ن�أتي على هذه
(املقاومة) الغريبة العجيبة وكيف جرى (ت�صنيع) معظمها ،وكيف جرى
(اخرتاع) طبقة �سيا�سية من بني دخانها..فب�إمكانك �أن ت�س�أل (و�أنا افرت�ض
هنا انك ال تعرف بذلك!!) عن حقيقة الدعم الذي كانت تقدمه ال�سفارة
الأمريكية مبا�شرة او بالوا�سطة لت�أمني دوركم يف احلكومة وحماية
م�صاحلكم يف الدولة امل�ستباحة� .أرجو �أن نكف عن ال�ضحك على الذقون،
وما هو خمفي اليوم من املمكن �أن يك�شفه الأمريكان غدا..يجب �أن تتوقف
عن �أية بطوالت " ملقاومتك " و" ب�سالة " �أتباعك يف الت�صدي للمحتلني،
فانا �شاهد على هذه البطوالت يف جوالتها النهارية يف متاهات ال�سفارة
الأمريكية ويف الزوايا امل�ؤ َّمنة وخارج احلدود� ،إال اذا كنت تق�صد ب "

املقاومة " �ضد العدو الرئي�سي " الفر�س املجو�س " ولي�س املحتل الأمريكي،
و�أنا �أتفهم دوافع هذه املقاومة وم�صادر الإيحاء بها وا�ستمرارها.
لقد �أمكن الت�ضييق من م�ساحة فعل املحتلني ،العمل الد�ؤوب املثابر املتعرث
مبفخخات " املقاومة املوبوءة امل�صدّرة من وراء احلدود واملبيّتة يف
مناطق قد تكون على علم بها او ال تكون ،ملاليني العراقيني الذين حتملوا
�أعباء ثقيلة من الال ا�ستقرار والال �أمن و�شظف العي�ش وانعدام اخلدمات،
ل ُتعاد بناء الدولة امل�ستباحة وان دون ر�ضاهم عنها وعن �أدائها .هم ه�ؤالء
الأبطال املجهولون من " حرر ويحرر العراق " وي�ستعيد �سيادته ال �أنتم
الذين
مل توفروا و�سيلة للإبقاء على العراق خربة تنتظر غربان �صدام للعودة
اىل نه�ش �ضمرينا.
�إما الد�ستور الذي ت�سعى اىل تغيريه ،فانا �أ�شاطرك الر�أي يف انه بحاجة
ما�سة اىل تغيري ،ولكن التغيري الذي �أتطلع �إليه و�أدعو لتبنيه يتناق�ض مع
ما تريده �أنت ومن تعرب عن كوامن نفو�سهم .فانا �أدعو اىل تعديله لكي
ي�صبح حامل �أماين العراقيني ب�إقامة دولة مدنية دميقراطية تعددية حتمي
التنوع يف �إطار الوحدة االختيارية ،وتزيح اىل ذاكرة التاريخ كل �أ�شكال
الطائفية املقيتة واملحا�ص�صة املبنية عليها وال�شوفينية و�ضيق الأفق
القوم ،وت�صفي جذور اال�ستبداد وكل خملفات تبعيث العراق الذي لوثته
طوال عقود �أدران البعث ال�صدامي.
�أخريا عليك �أيها ال�سيد النجيفي �أن تقر�أ مقاالتي لتتعرف على مواقفي منذ
�سقوط النظام ولي�س من وحي هذه الأيام حول قانون اجتثاث البعث وعن
مفهوم امل�صاحلة الوطنية وحول الطائفية املنبوذة ،و�ستعرف اذا قر�أت
�إنني من دعاة اجتثاث اال�ستبداد �أين كان م�صدره �أو مظهره ومن حاملي
هم امل�صاحلة التي �ضيّعها على �شعبنا بول برمير وملوك و�أمراء الطوائف،
لكنني يف كلتا احلالتني كنت اق�صد بهما القاعدة العري�ضة الوا�سعة التي
اح ُت�سبت ظلم ًا وعدوان ًا قاعدة النظام ال�شمويل اال�ستبدادي البعثي ،وهم
مل يكونوا كذلك ،وانتم �ساهمتم بدفع بع�ضهم اىل هذا املوقع الذي كان غريبا
عنهم .ولن �أت�شرف بان اعني بالدعوة للم�صاحلة �أزالم البعث و�صدام ممن
يوا�صلون بال حياء جرائمه وفكره الإجرامي ،او يدافعون عن
" عرو�س ثوراته وزانيتهم " الأخرى..
ولن �أحتدث عن ت�شويهك ملوقفي من التظاهر ال�سلمي املحتج على �أخطاء
العملية ال�سيا�سية ،فقد نظمنا التظاهرات قبل �أن ينبهكم العرب املنتف�ضون
على قيمة التظاهر واالحتجاج ال�سلمي بدل ال�سالح واالنقالبات..وعودة
�سريعة اىل العامني املا�ضيني �ستعرف كم من التظاهرات نظمتها املدى..
ولكنها على كل حال لي�ست على غرار تظاهرات العلم بالنجوم الثالثة.

حـــــــــق الـــــــرد:
ثالثيـ��ة الفس��ـاد وإرهـ��اب الفك��ر والطائفي��ة ،أق�لام الي��وم نموذج��ًا
عمال بحرية الر�أي و�إميانا بحق الرد
نن�شر ن�ص الرد الذي جاءنا من ال�سيد
�أثيل النجيفي ،حمافظ املو�صل ،تعقيبا
على مقال رئي�س التحرير املعنون (مظاهر
التبعيث ..النجيفي منوذجا) املن�شورة
اخلمي�س املا�ضي املوافق 4/28
حزنت و�أنا اقر�أ ما كتبته جريدة املدى
بقلم رئي�س حتريرها فخري كرمي مقالته
املو�سومة الدولة املن�سية وثالثية الف�ساد
والإرهاب والطائفية ،مظاهر التبعيث،
النجيفي منوذجا بعددها  2114يف 28
 42011وقر�أت املقال �أكرث من مرة ت�شكيكا
يف ناظري �أميكن لنخبة من مثقفي اجليل
ال�سابق �أن يكبو قلمهم ويكتبوا بعيدا عن
ثقافتهم ومبادئهم؟ �أميكن لال�شرتاكي �أن
ي�سخر من التحام امل�س�ؤول بجماهريه؟
�أم ميكن للمثقف املفكر �أن يكتب عما
مل يره ومل ي�سمعه؟ �أم �أننا نعي�ش يف
زمن النكو�ص عن القيم واملبادئ وقلب
احلقائق بغية الرتويج لو�ضع ال يجادل
من�صف بف�شله وحاجته للتغيري؟ �أم �أن

ال�سيد كرمي مازال يكابر حتى وهو يرى
رفاق دربه القدامى يهتفون ب�ضرورة
التغيري.
ال تهمني افتتاحية املقال التي جتاوزت
ثالثة �أرباعه يف هجوم على البعثيني
و�أدائهم فللبعثيني �أ�صواتهم و�أقالمهم
ول�ست منهم �أو خموال لأحتدث نيابة عنهم
ومل �أر يف املقال املذكور ثمة �إ�شارة ولو
ب�سيطة اىل �سبب ح�شر ا�سمي يف ثالثية
�صاحب املقال من الف�ساد �أو الإرهاب �أو
الطائفية ما عدا عنوان املقال وك�أنه قد
كتب ملن يقر�ؤون العناوين دون املتون
وما �أكرثهم اليوم.
ولكن ما يهمني كيف �سنبني هذا البلد بعد
ثماين �سنوات من �صراعات قتلت مئات
الآالف وهجرت املاليني و�أوغلت يف
ظلم من بقي .ففي الوقت الذي تت�صاعد
فيه �أ�صوات النخب ال�سيا�سية احلاكمة
لطي �صفحة االجتثاث وتعديل م�سار
امل�صاحلة الوطنية والق�ضاء على الف�ساد
امل�ست�شري يف ج�سد الدولة العراقية
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وتعديل الد�ستور مبا يتجاوز مع�ضالت
املا�ضي القريب .يت�صاعد �صوت كاتب
املقال مطالبا مبزيد من الإرهاب الفكري
والتهديد بالعودة اىل القب�ضة احلديدية
للدولة وقمع الأ�صوات املعار�ضة وتقويل
�أهايل املو�صل ومتظاهريها وم�س�ؤوليها
ما مل يقولوه فيما مي�س منظومة الدولة
وقوانينها وهم املعروفون بالأكرث التزاما
ونظاما.
وقد ن�س�أل �أين �ستكون امل�صاحلة الوطنية
مع الدعوة �إىل اجتثاث جديد ومبفهوم
�أكرث �صرامة بعد ثماين �سنوات من الكيل
مبكيالني ح�صل فيها املوايل على كل
احلب والتقدير وغ�ض النظر عن اجلرائم
التي ارتكبها مبا يف ذلك قتل الأبرياء
عمدا ويعطى �أعلى املنا�صب فيما تتبعوا
املعار�ضني بال�شبهة و�أق�صوا كفاءاتهم
املهنية والفنية وقطعوا �أرزاقهم و�شردوا
عوائلهم ومل ي�سلموا من االعتقاالت
خارج نطاق القانون حتى �أ�صبحت كلمة
املعتقلني الأبرياء متداولة على كل الأل�سن

يف زمن الدميقراطية وحفظ احلريات.
و�إذا كنتم تتحدثون عن مظاهر ع�سكرة
الدولة فالإح�صائيات الر�سمية ت�شري اىل
�أن �أهايل حمافظة نينوى هم الأقل حظا
يف هذه الع�سكرة والأبعد و�ضعا عن
م�سار امليلي�شيات التي تعملقت يف كل
مكان من حولنا.
نعم �أيها النا�شط اال�شرتاكي �أنا واحد
من �أهايل املو�صل املطالبني ب�إنهاء بقاء
االحتالل الأمريكي يف العراق ويف �أ�سرع
وقت والداعني �إىل �إطالق �سراح الأبرياء
من ال�سجون وانا من �أطلقت حملة جلمع
تواقيع للمطالبة بخروج املحتل ولكنني
حري�ص على بقاء منظومة الدولة العراقية
وان كنت �أ�سعى اىل تغيري و�ضعها
وتعديل د�ستورها وجتاوز �أخطاء املرحلة
املا�ضية وتعديل العالقات ال�سيا�سية بني
الكتل احلاكمة و�شعبها غري �أين �أدعو
للتغيري من خالل املنظومة نف�سها .ذلك
لأننا حري�صون على �سالمة �شعبنا ونحذر
من العودة مرة ثانية ببالدنا اىل حالة

الال دولة وزوال ال�سلطان بعد ان ع�شنا
م�آ�سيها.
وقد يجد كاتب املقال غرابة فيما نفخر
به من توا�صل مع جماهرينا وان ن�سري
يف و�سطهم دون احلواجز واحلمايات
فما نحن �سوى جزء منهم وندعو اىل
ما يدعون �إليه طاملا كانت هذه الدعوة
�ضمن القانون والد�ستور على الرغم من
قناعتنا باحلاجة اىل تعديل الد�ستور من
خالله وعلى وفق �آلياته ولن ترهبنا تلك
االتهامات الباطلة التي ح�شرت ال�سجون
ب�أبريائنا ومل تكن لتثنينا عن البقاء قريبا
من �أبناء �شعبنا .ومن امل�ضحك ان يدعو
كرمي �أهايل املو�صل ملقا�ضاتي ب�سبب
مطالبتي ب�إنهاء االحتالل!
و�أخريا �أقول لكاتب املقال �سي�شرفني
دائما �أن �أكون جزءا من القوى ال�ساعية
لتغيري و�ضع العراق و�إنهاء احتالله وطي
�صفحة الطائفية والف�ساد فيه �أما التهديد
مبقا�ضاتي و�إخراجي من ال�سلطة فهي
ارخ�ص الأثمان و�أحالها على قلبي.
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العملية السياسية المترهلة بالتواطؤ..
الخزاعي راويًا..

ال احد من القيادات احلاكمة كما يبدو وا�ضح ًا ،يتعامل
مع العملية ال�سيا�سية بكل م�ساراتها وم�ستوياتها
باعتبارها و�سيلة ال�ستكمال بناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها،
و�إر�سائها على �أ�س�س الدميقراطية واملواطنة� ،أو ينطلق
معني وطني ًا ومن موقعه
من افرتا�ض �أن كل طرف منها ٌ
ودوره بامل�ساهمة يف ت�أمني متطلبات �إجنازها على �أكمل
وجه ،متجاوز ًا االعتبارات الأنوية والفئوية،
اعتبار �آخر غري امل�صلحة الوطنية التي تتطلب
و�أي
ٍ
ت�ضافر اجلهود واختزال الزمن لتجاوز املرحلة
االنتقالية احلالية املثقلة بالهموم التي ترهق املواطنني
املهددين بالإرهاب والف�ساد ،واملحا�صرين بكل ما يرهق
�ص عي�شهم ويحرمهم من اب�سط اخلدمات
كواهلهم وين ّغ ُ
ومتطلبات احلياة الإن�سانية الأولية.
وخالف ًا للمتوقع ،فان القوى امل�شاركة يف العملية
ال�سيا�سية وال�شخ�صيات املمثلة لها يف الدولة ،تك�شف
يف كل مرة ،عن منتهى اال�ستخفاف والال �أبالية �إزاء
ما ينبغي عليها من مواقف و�سيا�سات تخفف من
االختناقات التي ت�سببها الأزمة املحدقة بالبالد و�إبداء
قدر من التفهم والتنازل للحيلولة دون ا�ستمرارها
�أي ٍ
وتفاقمها .وال ت�شكل ردود الأفعال التي ت�صدر بني فرتة
و�أخرى عن هذه ال�شخ�صية املحورية يف احلكومة �أو
العملية ال�سيا�سية �أو تلك مفاج�أة لأحد ،الن الكل يتوقع
�أن املحك الذي تنطلق منه ردود �أفعاله يدور حول حمور
واحد :امل�صالح ال�شخ�صية �أو تلك احلزبية ،وبعد ذلك
الطوفان!
لقد ات�ضح لكل ذي ب�صرية �أن الزعامات املهيمنة على
مقدرات البالد ،لي�س يف وارد اهتمامها ما يرتتب على
مواقفها وردود �أفعالها وا�صطفافاتها من نتائج �سلبية
على الأو�ضاع العامة وم�صالح املواطنني و"قواعدها
ال�شعبية" قدر ما حتر�ص وت�ستميت من �أجل حتقيق
�أجندتها ال�شخ�صية واحلزبية وحماية امتيازاتها وتعزيز
مواقعها يف ال�سلطة .وال يتوانى العديد من املت�صدين
لل�ش�أن العام �أو املنتظرين يف "الدَور" املو�صل للحكومة،
عن التهديد ال�ضمني �أو املبا�شر بان "رف�ض مطالبهم"
بتويل مراكز يف الدولة �أو �إبداء تنازالت ل�صاحلهم
ـ"زعيم" �أو "كتلة" "�سيعر�ض العملية ال�سيا�سية
ك
ٍ
و�سيُع ّر�ض امن البالد وا�ستقراره �إىل
�إىل الت�صدع" َ
خطر االنهيار وعودة الإرهاب .وال داعي لإيراد �أمثلة
كثرية على هذا النزوع املثري يف احلياة ال�سيا�سية،
فهي معروفة للقا�صي والداين ووقائعها تتواتر يف كل
يوم تقريب ًا ،وهي ال تقت�صر على
منعطف �سيا�سي ،بل كل ٍ
جمال دون �آخر� ،أو ت�ستهدف ق�ضية بعينها ،مثل التزاحم
وال�صراع على مغامن ومكارم تقا�سم املواقع احلكومية
والدرجات اخلا�صة يف الدولة ،و�إمنا تتعداها �إىل ما
هو ابعد واخطر من ذلك بكثري� ،إىل اجتهادات الق�ضاء
و�أحكامه وتف�سرياته للد�ستور والقوانني.
و�آخر �صيحة يف وادي ال�سيا�سة املمتلئ بالكوا�سر
والهوام ،جاءت على ل�سان ال�سيد خ�ضري اخلزاعي
�أمني عام حزب الدعوة  -العراق ،الذي ي�ضم يف �صفوفه
عددا من الكوادر القيادية يف املحافظات ،ومنهم رئي�س
جمل�س حمافظة بغداد الذي ذاع �صيت م�آثره لأهايل
بغداد بحيث مل تعد هناك �ضرورة لإيراد �سريته
ال�سيا�سية كلها ،فـ"�صاحب فخامة رئي�س بغداد" كما
يحلو له �أن ينادى به تكفي للداللة� .إن �صيحة اخلزاعي
هذه فهو ا�ستهدف بتهديده ال�صريح "كتلته  -التحالف
الوطني" وانذرها بان اال�ستمرار يف رف�ض تر�شيحه
ملن�صب نائب رئي�س اجلمهورية �سيرتتب عليه "انهيار
التحالف الوطني"! وطرح بدائل �أخرى لهذا املن�صب
ال�سرت�ضائه ،وزارات ودرجات خا�صة كتعوي�ض عن
ا�ستحقاقه االنتخابي.
ويبدو من هذا التهديد و"�سلة التعوي�ضات" املطلوبة
على ح�ساب ت�ضخم امليزانية و�أكل املوارد التي ميكن

تخ�صي�صها جلانب قد يخفف من حمنة املواطنني،
�إن حملة الأ�سهم "االنتخابية الطائفية" ال يبالون من
قريب �أو بعيد ،بالبحث عن ال�سبل الكفيلة بتجاوز
الأزمة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية املتزايدة
التي تهدد "ناخبيهم" وت�ضيّق اخلناق على �أو�ضاعهم
احلياتية الأمنية و املعي�شية ،بل يبدو �أن هذا هو �آخر
هم لهم ،وترتاجع يف هذه امل�ساحة املرتبطة ب�أحوال
النا�س وق�ضاياهم "والءاتهم للطائفة" �أو مزاعمهم
مبثل هذا الوالء جلهة �أنويتهم ال�شخ�صية والعائلية
واحلزبية .ويف �سجالت احلكومة ووزاراتها وقائع
ب�أ�سماء الأقارب واملتحزبني من مزوري ال�شهادات و�شبه
الأميني ما ي�شيب له ر�أ�س ال�صبي ،ويف ملفات النزاهة
املغيّبة وثائق عن تبديد للأموال وتالعبات يف ميزانيات
امل�شاريع ما يكفي لفتح �سجون خا�صة لإيواء ل�صو�ص
املال العام والعابثني مب�صالح الدولة.
�إن �إحدى امل�ساخر املرتبطة بـ"املحا�ص�صة الطائفية" �أو
ا�شتقاقها الآخر املهذب "التوافق" �أو امل�شاركة الوطنية
التي ت�ستغرق اجلانب الهام من حوارات املتحا�ص�صني
يرتكز حول حتقيق "التوازن الطائفي" ،وهذه الدعامة
ال�صلدة للمحا�ص�صة وامل�صاحلة الوطنية ،ملن ال يدري،
تعني يف علم ال�سيا�سة التي نحت مفهومها قادة البالد
من �أمراء الطوائف و�سدنتها "ح�صة" كل حزب �أو كتلة
يف الدولة بكل مرافقها .وهي ح�صة ال ت�شمل بنات
و�أبناء الطائفة املنكوبني مبن �سطوا على حقوقهم� ،إذ
ال يكفي �أن تكون �سني ًا �أو �شيعي ًا لكي حتقق التوازن
بوجودك يف اجلي�ش �أو م�ؤ�س�سات الدولة ،بل ال بد �أن
تكون مقبو ًال ومر�ضي ًا عنك من قادة الكتلة التي تدعي
متثيلها لطائفتك� .أي �أن التوازن يتحقق مبن يجري
تر�شيحهم من الكتل والأحزاب الطائفية لأي موقع يف
الدولة وخالف ذلك باطل!.
وعودة �إىل ال�سيد اخلزاعي ووعيده بانهيار "التحالف
الوطني" �إذا مل يلتزم جميع مكونات التحالف بفر�ضه
على الآخرين وااللتزام بالت�صويت له يف جمل�س
النواب و�إجبار املجل�س "باعتماد الت�صويت على �سلة
النواب" مفرت�ض ًا �أن الرت�شيحات ال�سابقة التي طرحت
عليه قائمة بالرغم مما جرى من تطور متثل يف توجيه
االتهام لأحدهم بانتحال �صفة ،وقد مت طلب ا�ستدعائه
للتحقيق ،ومن املنتظر �أن ت�سري الدعوى يف وجهتها
الق�ضائية حتى ي�صدر احلكم ب�صددها ،ويفهم من هذا
�أن جمل�س النواب غري قادر على الت�صويت عليه حتى
تنتهي املرافعة الق�ضائية ويبت ب�ش�أنه .كما �أن اخلزاعي
نف�سه ينتظر امل�ساءلة يف الربملان عن املزاعم املرفوعة
عنه حول م�شاريع الأبنية املدر�سية التي وعد ب�إجنازها
خالل �ستة �أ�شهر وهي ال تزال رغم وعده ،جمرد �أطالل
حديدية .بالإ�ضافة �إىل �شكاوى يجري حت�ضريها من
قبل منظمات جمتمع مدين وتدري�سيني وطلبة ،عن
املظاهر ال�سلبية التي عا�شتها وزارة الرتبية يف عهده.
ومنوذج مداخلة ال�سيد اخلزاعي يف �إطار كتلته
ي�شكل ابلغ برهان على �أكذوبة "التوازن" الطائفي
التي ا�ستهلكت لكرثة ترديدها ،والكيفية التي تطبق
�شيعي م�ؤمن ،ي�ؤدي
فيه .فال�سيد خ�ضري اخلزاعي
ٌ
الفرو�ض الإميانية دون تق�صري وال يتخلف عنها �أينما
كان ،ويتذكر العاملون يف الرتبية انه مل يكن يت�أخر عن
�أوقات فرائ�ضها حتى �إذا اهتزت الوزارة من كل �أركانها،
وهو بعد ذلك زعيم حلزب الدعوة ،والفرق بني "دعوته"
ودعوة ال�سيد رئي�س الوزراء نوري املالكي تكمن يف
و�صف كل من الدعوتني ...الدعوة العراق والدعوة
داخل ،ومع ذلك فان التوازن يختل لغري �صالح "ال�شيعة"
�إذا مل ي�صبح اخلزاعي نائب ًا للرئي�س ،بل هو يخالف
ب�إ�صراره مرجعية النجف التي اعتربت تر�شيح �أكرث
من نائب للرئي�س فائ�ضا عن احلاجة وتبديدا لأموال
ال�شعب .وال اعتقد �أن مرجعية والية الفقيه يف قم� ،أو

�أية مرجعية �أخرى ،تقبل مبخالفة موقف كهذا ي�صطدم
بوجهة نظر ال ترى فيه ما ي�شكل �ضرورة لتم�شية �أمور
الدولة امل�ستباحة حتى بدونه.
�إن �إ�صرار دولة القانون على تر�شيح نائب ثالث لرئي�س
اجلمهورية ممثال باخلزاعي ،يج�سد موقف ًا دفين ًا ال
يلتقي ودعاواها حول بناء دولة مواطنني ،و�إمنا
م�ستودع للم�ستور من
ت�شبثها بتحويل الدولة �إىل
ٍ
�أمانيها وتطلعاتها التي تثري الريبة وال�شكوك حول
جدية وفاعلية برناجمها.
قد ال ي�شكل حتذير ال�سيد اخلزاعي خطر ًا على العملية

ال�سيا�سية ،الن ما يهدد به يراه كرثة من املواطنني
باعتباره خطوة يف االجتاه ال�صحيح ،النهيار التحالفات
الطائفية املفتعلة ،رمبا تفتح الطريق �أمام ا�صطفافات
وطنية ،خارج خيمات ملوك و�أمراء الطوائف وتقود
�إىل جتاوز الأزمة الراهنة املبنية خالف ًا لكل ما يقال
على هو�س ال�سلطة وال�صراع على اغت�صابها بت�سويات
الرت�ضية وتواط�ؤات تقا�سم الغنائم ال�سهلة.
ال�سيد خ�ضري اخلزاعي �أرجو االكتفاء برئي�س وزراء
حلزب الدعوة دون الت�ضحية بالعراق
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أيها الجبابرة الطغاة ...أين المفر؟
�صادق �إطيم�ش

ت�ضامنوا مع حملة املدى  ..احلريات �أو ً
ال

حرية االعالم هي اللبنة االوىل الن�شاء جمتمع متحرر
من القيود جمتمع دميوقراطي يتعامل مع اجلميع على
حفظ حرياتهم وحقوق االن�سان وم�صداقية ال�شفافية
�سلمي يبنى على احرتام االراء املتعددة بال�صورة
ال�صريحة والواقعية ال كالتي يعي�شها البع�ض من
تهمي�ش او اق�صاء

عادل ح�سيب

�أود �أن �أ�شارك يف حملة احلريات �أوال.
�إن حرية التعبري قوة للمجتمع ولي�س �ضعف ولكن
مما ي�ؤ�سف له �أنها التروق للكثري من �سا�سة العراق
اجلديد .الأفكار ال�صحيحة والأبداعية البد و�أن تنت�صر
يف �آخر املطاف� .شكرا لكم

عماد العمري

ال �شيء �أجمل من احلرية وحني تكبد هذه احلرية
فمعناها نهاية املطاف وال�سقوط الحمال وهذا ماال
نتمناه فرنجو منكم يا�سا�ساتنا ان حترتموا املثقفني
وان تكونوا حريتهم مثل الطري تطري يف ف�ضاء النهاية
له

مع حمبتي
فوزي هاين

بغداد لي�ست بغداد بدون ابو حنيفة واحلالج وابو
ت�ؤا�س بغداد لي�ست بغداد بدون قبب الكاظم وكنائ�س

�شارع الن�ضال وعيون املها بني الر�صافة والكرخ ...
بغداد بهذا التنوع ازدهرت واحت�ضنت اجلميع ...
بغداد قلبها كبري وت�ستطيع �ضم كل هذه الباقات من
الورد

هندي الهيتي

ال لكبت احلريات بحجة الغرية على التقاليد والقيم
فهذه عبارات مطاطة ميكن تف�سريها ح�سب قناعات
خمتلفة يف جمتمع متعدد الطوائف والتوجهات ...
جمال بغداد يف هذا التنوع فال تقتلوه

د .م�ؤيد جمعة ال ن�صراهلل

لن نقبل بان ت�سيطر على عقولنا مافيات الظالم واجلهل
ولنقبل بان ت�سرق حريتنا با�سم دميقراطية االنتخابات
واملنافع احلزبية فقط  ..نريد احلرية والدميقراطية
وامل�ساوات وحرية الفكر و التعبري و�سيادة النظام
املتح�ضر

امنار مو�سى العبيدي

ي�شرفني الإن�ضمام اىل هذه احلملة ل�صون احلريات
التي اعطينا من �أغلى ما لدينا من �أجلها و خا�صة لأنها
تد�شن من قبل جريدة املدى املوقرة .ولأن احلريات اذا
م�ست تتعذر ،ان مل ت�ستحيل ،اعادتها

هادي حممد �أحمد

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

تكبيل احلريات هي �سيا�سة يتم اتباعها من قبل بع�ض
اال�شخا�ص الذين يريدون ان يراهنوا على موت الثقافة
يف العراق لكن يبقى املثقف العراقي هو املنرب احلر من
خالل ا�صراره على التغيري يف بناء عراقي دميقراطي
حر خايل من االحقاد من االنداد وا�ضداد

حب واعتزاز لكل من مل ي�ضيق اخلناق علينا يف العراق
..
احرتامي اخلال�ص لكل من تركني �أفعل ما ا�شاء طاملا ما
�أوقعت �ضررا باالخرين

ظفر �أملندوب

ال عودة ايل الوراء اىل ا�ستبداد ال�ضالميني واالبعثيني
بنتطار عراق دميقراطي حر للجميع عربا وكردا
وامل�سلمني وامل�سييحني .من يعقل ونحن يف �سنة
 2011و املحاكم العراق حتاكم رموز النطام ال�سابق,
والكن يوجد حكام يغلقون ق�سم املو�سقا و يخافون من
�ضحكة النادي

بعد الق�ضاء على املح�سوبيه واملن�سوبيه والطائفيه
واحلزبيه واهدار املال العام والر�شاوي وبعد الق�ضاء
على البطاله وتوفري اخلدمات لكل مواطني العا�صمه
قررت حكومتنا املحليه االخذ بيدنا اىل طريق الهدايه
واحلمد لله

م�شتاق با�سم

من �أجل �إ�سقاط خفافي�ش الظالم وروزخونية تورا
بورا طالبان .و�أن نعي�ش حياتنا بال ع�سف وال ج ّالدين
وال �شرطة على الفكر والعقول ,بعد �أن فقدنا �أغلب
�سنني عمرنا ذ ًّال وقمع ًا وت�شريد ًا  ...من �أجل �أن ن�شعر
ب�إن�سانيتنا ومبواطنتنا يف وطننا

حم�سن �صياح غزال

حتية و�شكر لكل من ف�سح املجال حلرية التعبري
والراي يف العراق ..

علي ريا�ض

حممدامني الهوراماين

مع حرية الكلمة والقول وامتنى ان تكون ي�صار اىل
�ساحة التحرير موقعا حلرية الكلمة يعرب فيه االن�سان
ماي�شاء كما هو احلال ب�ساحة الطرف االغر بلندن ..
الكلمة وحرية اطالقها دون قيود

فا�ضل �شنا�شيل

ال اعتقد ان الدعوات "الرجعية" ت�ستطيع ان ت�ستمر
و تنجح يف املجتمع العراقي .قد تظهر لفرتة لكنها
�ستف�شل .فاحلريات والعلمانية هي يف جينات االن�سان
العراقي

كميت ال�شمري

مل يكد ي�سقط واحد من املتحكمني برقاب �شعوبهم لعقود
من الزمن حتى يتبعه �ساقط �آخ��ر من اجلبابرة الذين
ح�سبوا دوام الدنيا لهم بكل ما �أوج��دوه فيها لأنف�سهم
ولبطاناتهم م��ن م �ل��ذات وح���ص��ان��ات متتعوا بها على
ح�ساب ال�شعوب املظلومة املقهورة على �أمرها .هذا ما
يجري على ال�ساحة العربية اليوم التي ب��د�أت بع�ض
�شعوبها ،وه��ذا اول الغيث ،بتحطيم كل املعوقات عن
النهو�ض وتهدمي كل اركان اخلوف والرعب التي ا�س�ست
لها الأنظمة املتهرئة التي مل ت�ستطع الوقوف امام التيار
ال�شعبي الهائج �إال بتلك الأ�ساليب البدائية الرجعية
املتخلفة التي تبنت فيها كل و�سائل اجلرمية �ضد �شعوبها
وانتهجت يف �سبيل حتقيق جرائمها هذه احط الأفكار
دن��اءة واكرثها تخلف ًا مت�سرتة بالدين تارة وبالقومية
والع�شائرية واملناطقية تارة اخرى.
لقد د�أب ��ت ال�شعوب امل���ض�ط� َه�دَة على جعل منا�سبات
الن�ضال الوطني والأمم��ي منافذ لها مت��رر من خاللها
م�شاريعها الن�ضالية ال�ت��ي تعك�س مطالب اجلماهري
ال�شعبية الآنية منها وامل�ستقبلية ،فقدمت بذلك املزيد
وامل��زي��د من ال�ضحايا ،و�سجلت �أروع مالحم الن�ضال
الوطني والتالحم الأممي على �سوح الن�ضال التي �شهدت
وم��ا زال��ت ت�شهد مثل ه��ذه الهبّات ال�شعبية والثورات
اجلماهريية التي تالحق ه�ؤالء ال�ساقطني اينما ف ّروا� ،إذ
ال مفر من قب�ضات ال�شعوب.
وقد �سجل الأول من �أيار يف كل عام منا�سبة تقف يف مقدمة
هذه املنا�سبات التي �أرادت �شعوب الأر���ض امل�ضطهدَة
ان تعرب بها عما يفور يف داخلها من حقد م�شروع على
م�صا�صي دمائها و�سالبي قوتها وناهبي خرياتها من
زم��ر احل�ك��ام التي مل ت�ترك و�سيلة دنيئة �إال و�سلكتها
يف �سبيل حتقيق اه��داف�ه��ا ال���ش��ري��رة يف �إ�ستمرارية
�إ�ستغالل اجلماهري ال�شعبية الكادحة والطبقات الفقرية
يف املجتمع .فربزت على ال�ساحة العربية والإ�سالمية
حكومات متهرئة جعلت من ت�آلفاتها ت��ارة مع الإقطاع
ومالكي الأر���ض الكبار عون ًا لها على دميومة ج�شعها
وا�ستمرارية نهبها وا�ستغاللها خل�يرات َم��ن ت�سلطت
عليهم� .أو من القوى الع�سكرية تارة
�أخ��رى ،التي توغلت فيها كجزء
من الربجوازية الناه�ضة
يف ه � � � � � ��ذه
ا ملجتمعا ت
بعد �إنتهاء
احل� � � � ��رب
ال� �ع ��امل� �ي ��ة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة

على وجه اخل�صو�ص� .أو مِ ن �إكت�ساب �شرعية �إ�ستغاللها
وج�شعها من ق��وى دينية مهدت لها ه��ذا الطريق الذي
ف�سح املجال ام��ام ه��ذه القوى الدينية اي�ض ًا لإكت�ساب
الدعم ال�سيا�سي ب�شرعية �إ�ستغباء اجلماهري بطروحاتها
املتخلفة التي كانت عون ًا لقوى الإ�ستغالل ال�سيا�سي
والإقت�صادي املجرمة بحق �شعوبها.
للأول من �أيار هذا العام نكهة جديدة مل تتذوقها املنطقة
العربية و�شعوبها من قبل .نكهة ممزوجة بعبق الثورة
ونف�س الإنتفا�ضة وعزم ال�شباب الذين �أ�ضافوا �إىل �أيار
كل عام يناير جديد و�شباط جديد بحيث ظل هذا التجديد
ي�ستمر يف كل �شهر يتناوب على ترديد ال�صدى الذي مل
يعد مي�سكه حاجز او يوقفه ج��دار� .صدى الثورة التي
ت�ستقبل الأول من �أي��ار يف هذا العام ليتكاتف �شبابها
مع طبقته العاملة التي ظلت وفية لن�ضالها الذي �سجل
�أروع مالحم البطولة العمالية يف الدفاع عن احلقوق
امل�سلوبة والت�صدي ملظامل الظاملني وال��وق��وف بوجه
امل�ستغلني واملحتكرين .الأول من �أيار هذا العام �سيلتحم
مع ما �سبقه وم��ا �سيلحقه من �شهور ال�ث��ورة ال�شعبية
اجلاحمة على ال�ساحة العربية التي عربت عنها جُ َم ُع
الغ�ضب والرحيل وال�صمود وك��ل ما ت�ضمنه قامو�س
الن�ضال ومفردات الثورة التي تغنت بها جموع ال�شباب
التي �سحقت باقدامها الب�ؤر التي حفرها زراع الطائفية
وجت��ار القومية ال�شوفينية وخم��رق��و �سيا�سة الدجل
الأجوف الذين تبو�أوا مراكز القيادة يف هذه الدولة او
تلك فجعلوها �إقطاعيات لهم ولعوائلهم و�أقربائهم ثم
�أو�صوا بها ملن يخلفهم من �أبنائهم ،وك�أن النهب وال�سلب
والإبتزاز والقمع الذي مار�سوه لعقود من الزمن مل يكن
يكفي مللأ �أجوافهم النتنة ويلبي �شهواتهم احليوانية.
يف هذا الأول من �أي��ار الذي �ست�ستقبله جموع ال�شباب
الثائرة مع جموعه العمالية التي ظلت وفية له منذ والدته
يف القرن التا�سع ع�شر وحتى يومنا هذا ،يف هذا اليوم
�سي�ؤكد املنا�ضلون يف �سبيل احلرية والكرامة وللمرة
تلو امل��رة ب ��أن عهد الطغاة ق��د وىل �إىل غ�ير رجعة وال
جمال امام ه�ؤالء اجلبابرة �إال الرحيل والفرار من غ�ضبة
اجلماهري �إن �إ�ستطاعوا لذلك �سبي ًال .ولكن �إىل �أين...؟
و َمن الذي �سينجو منهم من قب�ضة ال�شعب �آج ًال حتى لو
�إ�ستطاع الفرار بجلده وماله وذهبه .ال�شعوب �سوف ال
ولن ترتك هذه اجلراثيم تتحرك طليقة يف الف�ضاء تن�شر
�سمومها وتلفق دعاياتها وقد ت�صل
بها الوقاحة ،وهي �أهل
ل �ه��ا ،ب� ��أن ت �ب��ذل ما
��س��رق�ت��ه من

�أموال ال�شعوب لتهيئة �سبل العودة �إىل ما كانت عليه.
الأول من �أيار لهذا العام وما �إقرتن به من ن�ضال مرير
وجت��ارب كفاح طويل �سيوفر ال�سند ال�ضمني للثورات
ال�شبابية ال�ت��ي الب��د لها م��ن ان تتفاعل م��ع م��ا �أف��رزه
التاريخ وما حققته جتارب ال�شعوب طيلة �سنني الن�ضال
الدامي �ضد الظلم والقهر والإ�ستغالل والوقوف بوجه
َم��ن ي��ري��دون ال�صعود على اك�ت��اف اجلماهري الثائرة
ولريكبوا الثورة ال�شعبية التي ال ناقة لهم فيها وال جمل
م�ستغلني الغليان اجلماهريي لتحقيق م�آربهم ال�سوداء
التي ال تختلف يف �أهدافها بالتحكم برقاب النا�س عن تلك
الأنظمة الدكتاتورية ال�ساقطة .و�إن كان هناك ما يجب
احلذر منه بقوة ف�إن الإ�سالم ال�سيا�سي و�أحزابه الطائفية
القمعية �سيكون على ر�أ� ��س قائمة ه� ��ؤالء امل�ستغلني
لثورات ال�شعوب والالهثني وراء ال�سلطة ال�سيا�سية
التي ال ي��ري��دون من الو�صول �إليها �سوى ت�أ�سي�س ما
يعتقدونه ب�أنه النظام الإالهي امللتزم بالتعاليم الدينية،
وما هو باحلقيقة والواقع �سوى الت�أ�سي�س للدكتاتورية
الثيوقراطية التي ال تعرتف بالدميقراطية ،بل وتتنكر
لها وحتاربها� ،إذ هي ح�سب تخريجاتهم اجلوفاء لي�ست
من الإ�سالم ب�شيء ،فيتنكرون بذلك للإ�سالم احلق الذي
ي�أمرهم ب�أن ال يكونوا وكالء على النا�س يف امور دينهم
والقر�آن الكرمي �صريح بذلك حينما يرف�ض الإك��راه يف
الدين وحينما يعطي احلرية كاملة ملن ي�شاء ان ي�ؤمن
ومن ي�شاء ان يكفر.
الأول من �أي��ار لهذا العام �سي�شد من ع��زم ال�ث��وار على
ال�ساحة العربية ليوا�صلوا م�سرية الثورة مع �شعوب
العامل التي تبنت ه��ذه ال�ث��ورات منذ ام��د بعيد لتنتقل
�إىل الثورات العلمية والفنية والأدبية التي جعلت هذه
ال�شعوب تتناف�س على تبو�أ مركز الأولوية فيها ،يف حني
ظلت �شعوبنا العربية والإ�سالمية تتخبط يف دياجري
ظالم القرون الأوىل من عمر الب�شرية وظل م�ضللو هذه
الأمة ينفثون �سمومهم با�سم الدين تارة وبا�سم القومية
ال�شوفينية والع�شائرية واملناطقية تارة اخرى هادفني
بكل ذل��ك �إىل دميومة التخلف الفكري وان�ع��دام التقدم
العلمي كي مي��رروا خزعبالتهم واطروحاتهم اجلوفاء
التي ظلوا يعتا�شون منها على ح�ساب ال�شعوب املقهورة
لقرون عديدة م�ضت.
الأول من �أي��ار لهذا العام �سيكون ال�صرخة املدوية يف
ق�صور الف�ساد والإ�ضطهاد العربية امللكية منها
واجل�م�ه��وري��ة وال �ت��ي �ستملأ �أذان �سكانها
م�صا�صي دم��اء ال�شعوب ب ��أن ال مفر لهم
من قب�ضات �شعوبهم العنيدة التي ال تلني
والتي �ستالحقهم كما يالحقهم
امل��وت حتى و�إن ك��ان��وا يف
ق�صور مُ�شيدة.
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ثقافة االحتجاج
كاظم الوا�سطي
مثلما للتع�صب ثقافته التي تعتمد �سلطة الن�ص و�أحادية
الر�أي يف التعامل مع متغريات احلياة واملجتمع ،واعتبار
ما يخالفهما خروج ًا عن احلقيقة و�صواب الفكرة التي
حتتكر االنتماء �إليها هذه اجلماعة �أو تلك املجموعة،
ف��إن لالحتجاج ال�شعبي ثقافته التي تعتمد املتغريات
االجتماعية ،وطبيعة الواقع الذي يعي�شه ال�شعب نقطة
انطالق لها يف طرح مطالبها العامة التي هي احلا�صل
ٍ
وطن ي�صلح لأن
امل�شرتك لتطلعات املواطنني يف بناء ٍ
يعي�ش فيه اجلميع باختالف هوياتهم و�أفكارهم على
مبادئ ت�ضمن حقوقهم وحرياتهم دون متايز �أو متييز،
لتكون عليهم واجبات ي�سعون ،بجدّية و�إخال�ص ،اىل
تقدميها لوطن ي�شملهم برعايته ،وميك ّنهم م��ن بناء
حا�ضرهم وم�ستقبلهم على �أ�س�س العدالة واحلرية.
�إن �أنظمة التع�صب واال�ستبداد تبد�أ حكمها مب�صادرة
ه��ذه احلقوق واحل��ري��ات ،و ُت��ره��ق امل��واط��ن بواجبات
و�إم �ل�اءات ق�سرية ترغمه على الإخ�ل�ال بها ،وفقدان
الرغبة يف التفاعل معها ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على الأداء
الوظيفي واالجتماعي وجعلهما �أ�شكاال ظاهرية يزيدان
يف نخر اخلدمة العامة ،ويُبط�آن من �سري عملية البناء
والتطوير .ولنا يف دول املنطقة العربية والإ�سالمية
مثال وا�ضح على حالة الرتدي والتخلف التي و�صلتها
جمتمعات هذه الدول ب�سبب �سيا�ساتها امل�ستبدة التي
�شروط
حو ّلت املواطن �إىل جم� ّرد رهينة تعي�ش وفق
ٍ
فوقية ال تراعي �أو تكرتث مبا �ست�ؤول �أليها حياتها
يف ظ�لال ق�سوتها� .إ�ضافة �إىل �أن القوى التي تب ّنت
م�شاريع الدفاع عن حقوق املواطن املحروم من �أب�سط
احلقوق املادية واملعنوية النا�شئة من �شروط وجوده
الال�إن�سانية ،تباط�أت كثريا يف متابعة ت�سارع املتغريات
التي �أنتجها واق��ع خمتلف ،ي�ستدعي ح�ضور ًا فاع ًال
وم�ؤثر ًا يف التعاطي مع احلدث ،والوقائع امل�ستجدة.
ر�سخ يف �أذه��ان املواطنني نوع ًا من االنتظار
وهذا ما ّ
فر�سان
(الغودوي) ،وحوّ ل ق�سم ًا كبري ًا منهم �إىل جم ّرد
ٍ
لـ « طواحني هواء» يخبرَ ونها يف �أحالم اليقظة .وو�سط
هذا الركام الثالثي الأبعاد – �أنظمة م�ستبدة م�صادِرة
حلقوق وحريات املواطنني ،و�شروط عي�ش ال �إن�سانية،
�ضعفت وع�ج��زت ال�ق��وى امل��داف�ع��ة ع��ن ت��وف�ير ال�شرط
كحق له يف الوجود –
الإن�ساين الذي ي�ستحقه املواطن ٍ
تنمو عنا�صر االحتجاج ال�شعبي وتت�سع دائرة ت�أثريها
ليكون لها ملمحها املمّيز يف تخطي العرثات ال�سابق،
معتمدة على �إرادة جماعية يف التغيري والإ�صالح اللذين
�صارا هدفني يتطلبان االنتقال من مرحلة ال�سعي �إىل
العمل احلقيقي على الأر���ض ملجابهة وحتدي من يريد
للأمور �أن تبقى على حالها ،وهم كرث يف واقعنا ال�سيا�سي
امللتب�س ،وغري املكرتث .ومما �شاهدناه وخربناه يف
ح��رك��ات االحتجاج يف ال�ع��راق ويف البلدان العربية
التي جتاوزت مرحلة االحتجاج �إىل االنتفا�ضة ال�شعبية
وتغيري �أنظمة احلكم يف بع�ض هذه البلدان – تون�س و
م�صر – وا�ستمرار حت�شيدها يف بلدان �أخرى برغم كل
عمليات الت�صفية الع�سكرية التي متار�سها �أنظمة احلكم
امل�ستبدة فيها – ُيبّني لنا بو�ضوح ب�أن فجر ًا جديدا يطلع
على هذه املنطقة �سي ّغري الكثري من املعادالت ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وي�ؤ�س�س لثقافة �أفقية تن�شر الوعي على
م�ساح ٍة �أو�سع و�أك�ثر عمق ًا ،وخ�صو�صا �إذا ما �أخذنا
بعني االعتبار واقع الإع�لام اجلديد ،وحركة التوا�صل
االجتماعي على االنرتنيت ،و�سرعة انتقال « كاتلوك «
مكان �إىل �آخر دون �إمكانية احتجازه يف
االحتجاج من ٍ
حدود الأنظمة ،مهما بلغت درجة املراقبة فيها .و�سوف
لن يكون ملرياث خيبات الأم�س ،وال ملخادعات البع�ض
درب
يف احل��ا��ض��ر� ،أن يوقفا ح��رك��ة االح�ت�ج��اج على ٍ
اختارته لنف�سها بدون و�صاية من �أحد ،وال �إمالءٍ حتاول
بع�ض القوى فر�ضه ب�أ�سبقيات �شبه ميتة .حركة عليها
�أن تتم�سك بقوة ثقافة االحتجاج ال�شعبية النابذة لكل
ثقافات التع�صب واال�ستبداد ،و�أن ت�صهر رموزهما يف
�شعاع فجرها اجلديد.
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تباشير فكر االحتجاج في العراق 4 -

بطاطو ،والطبقة الوسطى العراقية
�سعد حممد رحيم
البد ،يف �أثناء احلديث عن املجتمع العراقي ،بطبقاته
وحركاته ال�سيا�سية ،عدم �إغفال امل�ساهمات البحثية
النظرية حلنا بطاطو ( 1926ـ  ،)2000الذي يعد
واحد ًا من �أبرز دار�سي طبيعة املجتمع العراقي
املعا�صر وحتوالته االجتماعية وال�سيا�سية� ،إىل جانب
املحاوالت اجلدية املهمة للدكتور علي الوردي بهذا
ال�صدد .وبطاطو �أمريكي اجلن�سية متحدر من �أ�صل
فل�سطيني م�سيحي ،ولد يف القد�س وهاجر �إىل �أمريكا
بعد نكبة  .1948در�س يف جامعة هارفرد وح�صل على
�شهادة املاج�ستري يف جمال الدرا�سات الرو�سية ،لكنه
اختار حق ًال �آخر عند درا�سته للدكتوراه هو ال�ش�ؤون
املتعلقة بالعاملني العربي والإ�سالمي .و�إذ �سعى �إىل
جعل نطاق بحثه بلدان ال�شرق الأو�سط بادئ ًا بالعراق،
وجد �أن املادة املتاحة له عن هذا البلد من ال�ضخامة
يق�صر ذلك النطاق على احلالة
والرثاء بحيث ميكن �أن ِّ
العراقية وحدها ففعل .وكان عنوان ر�سالته للدكتوراه
التي تقدم بها هو( :ال�شيخ والفالح يف العراق (1917
ـ  .)1958ويف املدة املح�صورة بني ( 1962ـ )1982
عمل مدر�س ًا يف اجلامعة الأمريكية ببريوت ،ومن ثم
يف جامعة جورج تاون يف الواليات املتحدة حتى
تقاعده يف العام .1994
كانت زيارته امليدانية للعراق بني عامي  1957ـ 1958
فجمع وثائق مهمة جد ًا عن الطبقات االجتماعية
القدمية واحلركات الثورية .فناهيك عن �شهادة
الدكتوراه التي ح�صل عليها يف عام  ،1960ف�إنه
بقي يجمع الوثائق واملعلومات ويعزز ا�ستنتاجاته
ويطورها قبل �أن ين�شرها يف عام  1987يف كتاب
من ثالثة �أجزاء( .اجلزء الأول؛ الطبقات االجتماعية
القدمية يف العراق .واجلزء الثاين؛ ال�شيوعيون من
بداية حركتهم وحتى اخلم�سينيات� .أما اجلزء الثالث
فكان؛ ال�شيوعيون والبعثيون وال�ضباط الأحرار).
ا�ستند بطاطو �إىل مناهج علم التاريخ وعلم االجتماع،
وكانت مرجعيته كل من كارل مارك�س وماك�س فيرب،
لكنه يف النهاية مل ير�ضخ للأحكام امل�سبقة لأنه اختار
املنهج التجريبي (الأمبرييقي) يف التعاطي مع الوثائق
واملعلومات التي ح�صل عليها ف�ض ًال عن املقابالت التي
�أتيحت له مع �شخ�صيات عراقية بارزة وم�ؤثرة،
واال�ستبيانات التي وزعها على عينات من الفئات
االجتماعية ليقي�س ظواهر وقناعات املجتمع .ولذا
�صارت لديه مادة �ضخمة كان عليه �أن يقوم بخطوات
علمية وهو يتعامل معها؛ وبح�سب الدكتور فالح عبد
اجلبار؛ "�أولها فرز وت�صنيف هذه املادة .وثانيها
�إجالء غمو�ض العالئق فيما بني مكوناتها .وثالثها
قراءة املعنى يف هذه العالئق" .وتو�سل بطاطو يف
معر�ض حتليله لبنية املجتمع العراقي مبفهومي الطبقة
( )classواملكانة ( )statusحيث تتحدد الطبقة
من خالل الأ�سا�س االقت�صادي وامللكية ،فيما تتحدد
املكانة بعوامل �أخرى مثل التعليم والن�سب والوجاهة
واالنحدار العرقي �أو الديني .وغالب ًا ما تتداخل الطبقة
واملكانة يف املجتمعات ال�شرقية وتخرتق �أحداهما
الأخرى .وقد ركز على التحليل البنيوي وعلى
التغيريات اجلارية يف �إطار البنية .وبر�أيه مل يكن
املجتمع العراقي جمتمع طوائف وجمتمع طبقات فقط
و�إمنا االثنني مع ًا يف تداخلهما وتبادلهما الت�أثري .فما
يتعلق بالطبقة يخرتق ما يتعلق باملكانة ،وبالعك�س.
ينق�سم املجتمع عمودي ًا بني اجلماعات االثنية (العرقية)
والدينية والطائفية ،حيثما تكون الدولة /الأمة غري
موجودة� ،أو �ضعيفة فيكون الوالء لتلك اجلماعات

امل�ستند بح�سب بطاطو �إىل الدعم العاطفي القوي
واحلميمية الدافئة والأخالقيات املعيارية ،فيما يظل
الوالء القومي (يف �إطار الدولة) مفتقر ًا لذلك الدعم
وتلك الأخالقيات ما مل تتكوّ ن الدولة على �أ�س�س �سيادية
حيث ال ميكن للأمة ،على وفق ما يرى بطاطو� ،أن تقوم
من غري ال�سيادة ال�سيا�سية� ،أو من غري �أن يالزمها
نظام �سيا�سي حديث .فمع تكوّ ن الدولة ف�إن االنق�سام
العمودي يبد�أ بالتال�شي ل�صالح االنق�سامات الأفقية
املتمثلة بظهور الوالءات الطبقية بعد تبلور امل�صالح
الطبقية .والدار�س لتاريخ العراق احلديث يالحظ �أن
االنق�سامات العمودية ظلت قائمة وفاعلة ،تخفت قوتها
حين ًا ،وتت�أكد حين ًا ،وال�سيما مع تركيز �سطوة الدولة
�أو ارتخاء قب�ضتها بالتو�سل ب�آليات القمع� .إىل جانب
�أن تلك االنق�سامات نف�سها �أثرت يف طبيعة الدولة
النا�شئة و�شكلها وبع�ض توجهاتها ،ب�صور متفاوتة،
مع تبدل الأحوال وتغري القوى املا�سكة بزمام ال�سلطة.
وقد ف�شلت الدولة يف تبديد االنق�سام العمودي ،ولذا
واجهت مي ًال �شديد ًا ملعاداتها من قبل فئات من املجتمع،
كانت تت�سع وت�ضيق ،وال تلتزم ببنود العقد االجتماعي،
غري املكتوب الذي يجب �أن ي�ؤ�س�س لأية دولة ناه�ضة
عمادها مبد�أ املواطنة املكفول بد�ستور وقوانني مدنية،
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وف�صل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
عن بع�ضها ،وحرية ال�ضمري والر�أي واملعتقد ،وال�سلم
الأهلي ،وتداول ال�سلطة �سلمي ًا .ويف �ضوء هذه
احلقيقة ميكن قراءة الو�ضع العراقي احلايل ،بارتباكه
وفو�ضاه وانق�ساماته الكارثية.
يُرجع الدكتور فالح عبد اجلبار منبع ثراء بطاطو �إىل
ابتكاره لتوليفة جديدة "هي مبعنى من املعاين �ضد
املدر�سة اجلوهرية اخلال�صة ،و�ضد مدر�سة احلداثة
اخلال�صة� ،سواء ب�شكلها العربي �أو ب�شكلها الأوروبي".
فبطاطو مل يقل بتمايزات جوهرانية (ال تاريخية) بني
املجتمعات� ،أو بت�شابهات تامة يف الطبيعة وم�سارات
التطور بينها� .أي �أنه مل يكن من دعاة اخل�صو�صية
املح�ضة� ،أو العمومية املح�ضة .ويف ر�ؤيته للتاريخ
ير�صد ما يجري على ال�سطح ،وما ميور يف الأعماق..
يقول" :بر�أيي �أن التاريخ ينطوي على عمليات خفية
و�أحداث برانية ،وهي مرتابطة .العمليات اخلفية
مت�ضي بال �ضجيج ،بل دون �أن ُتلحظ� .أما الأحداث
الربانية ،باملقابل ،فقد تكون رتيبة �أحيان ًا ،ومدوية
وعا�صفة �أحيان ًا ،لكنها بيّنة يف كل الأحوال" .كما �أنه
مل يكن تاريخاني ًا يعتقد باحلتمية التاريخية وبوجود
غائية خفية للتاريخ حتققها قوانني مو�ضوعية خفية

جتعل حركة التاريخ خطي ًا مت�صاعد ًا وتقدمي ًا .لكنه مال
�أي�ض ًا �إىل التف�سري املادي  /املارك�سي للتاريخ ،وركز
يف درا�سته على دور عالقات الدم والقرابة والع�صبية
يف احلياة ال�سيا�سية يف بلدان ال�شرق ومنها العراق.
وباخت�صار نظر �إىل العوامل االجتماعية وال�سيا�سية
حتى يف تفا�صيلها اململة ،للتعرف على البنى االجتماعية
التي عدّها املحرك الأ�سا�سي للتاريخ.
حظيت درا�سة بطاطو عن املجتمع العراقي بطبقاته
وحركاته الثورية بتقومي كرث من الباحثني واملفكرين
العراقيني والعرب الذين ال ي�ستطيعون جتاوز منهجه
�أو �أفكاره عن املو�ضوع ال�سيا�سي واالجتماعي
العراقي .فدرا�سة بطاطو لي�ست بالت�أكيد خالية من
النق�ص والثغرات �إال �أنها يف الأحوال كلها ال غنى عنها
جلديتها وا�ستنادها �إىل معلومات واعرتافات ووثائق
وا�سعة �أخ�ضعها الباحث ملنهج علمي جتريبي ،ونظر
تف�صيلي مت� ٍأن و�صبور ..يقول الدكتور �سيار اجلميل:
" وهنا يربز �أمامنا عمل امل�ؤرخ الراحل حنا بطاطو
الذي �صرف عليه �سنوات طويلة و�أخرجه بالرغم
من كل �أتعابه فيه �إ ّال انه عني بالطبقات االجتماعية
ومنتجاتها ال�سيا�سية من دون فهم الآليات التي كانت
تعمل يف �سياقات متنوعة لي�س يف ال�سيا�سة ح�سب ،بل

حتى يف �أ�صغر الوحدات االجتماعية املعقدة� .إن عمله
يكاد يكون �أثرى عمل لتاريخ �أي جمتمع يف منطقة
ال�شرق الأو�سط".
يفرتق ما قاله بطاطو عن املجتمع العراقي عمّا قاله
الوردي عنه ،على الرغم من انتمائهما للمدر�سة
الأمريكية يف املنهج وطرق البحث التجريبي ،فهل كانا
يتحدثان عن �شيئني خمتلفني� ،أم �أنهما كانا ينظران
لل�شيء عينه من زاويتني خمتلفتني؟� .أظن �أن االحتمال
الثاين �أقرب �إىل ال�صواب ،فبطاطو ركز على مفهوم
الطبقات االجتماعية �أكرث من الوردي ،كما �أنه تتبع
م�سار والدة احلركات ال�سيا�سية الراديكالية (الثورية)
ومنوها و�صراعاتها ،وهي املو�ضوعة التي مل يقف
الوردي عندها كثري ًا ،رمبا لأنه مل يقع على الأر�شيف
اخلا�ص ال�سري لتلك الأحزاب مثلما وقع عليه بطاطو
لأ�سباب معلومة و�أخرى جمهولة مثلما يلمّح الدكتور
�سيّار اجلميل يف �إحدى حما�ضراته� .أو حلذر الوردي
من الت�صدي ملو�ضوعة كهذه يف ظرف �ساده اال�ستبداد
والعنف وانعدام الأمان .باملقابل ركز الوردي على
طبيعة ال�شخ�صية العراقية واملجتمع العراقي حماو ًال
تق�صي جذور امل�شكالت يف عمق تاريخي �أبعد،
وبافرتا�ضات غري تلك التي اعتمدها بطاطو الختالف

�أهداف الباحثني الذين ال غنى لأي دار�س عن التعرف
على ما تو�صال �إليه ب�ش�أن املجتمع العراقي.
الطبقة الو�سطى يف العراق:
باتت الطبقة الو�سطى الالعب الرئي�س يف املجتمعات
احلديثة ،بف�ضل التقدم العلمي والرتبوي والتقني
والإعالمي ،وازدهار الإنتاج والأ�سواق ،وبناء دولة
امل�ؤ�س�سات ،وقيام منظمات املجتمع املدين .وبح�سب
حممد ح�سنني هيكل "�أ�صبحت الطبقة الو�سطى هي
م�ستودع احلراك االجتماعي اجلديد ،ولعلها كانت
كذلك طول التاريخ .ف�إن القلة التي ت�صعد �إىل �أعلى
ال�سلم االجتماعي تنفذ منها ،كما �أن الكرثة املتزاحمة
عند �أول درجاته تطلب الو�صول �إليها" .ف�ض ًال عن �أن
تو�سع الطبقة الو�سطى ،مثلما يعلمنا التاريخ ،يقلل
من غلواء التناق�ضات وال�صراعات الطبقية ،ويزيد من
فاعلية االقت�صاد وبقية م�ؤ�س�سات املجتمع.
ال جنانب ال�صواب �إذا ما قلنا �أن م�شروع النه�ضة
هو م�شروع الطبقة الو�سطى ال�صاعدة ،وهذه الطبقة
ترعرعت و�أخذت باالت�ساع ،حجم ًا ونفوذ ًا ،يف العراق
منذ ع�شرينيات القرن الع�شرين على خلفية ثالثة
عوامل �أ�سا�سية هي :ن�شوء الدولة العراقية الفتية
ودخول �أفراد من املجتمع يف م�ؤ�س�ساتها� ،أي تو�سع
�شريحة املوظفني احلكوميني .واالزدهار الن�سبي
للتعليم وقيام املعاهد واجلامعات .و�أي�ض ًا انتعا�ش
احلياة االقت�صادية وارتفاع م�ستوى املعي�شة ل�شرائح
وا�سعة مع منو يف م�ستويات الدخل القومي وبالتايل
الدخل الفردي بعد اكت�شاف النفط ،منذ العام 1928
وا�ستثماره .غري �أن التحوالت االجتماعية واحلراك
االجتماعي يف العراق ،عموم ًا ،كانت ،وكما يرى حنا
بطاطو نتيجة زج العراق يف حركة ال�سوق الر�أ�سمايل
العاملي واملنظومة الإمربيالية بعد االحتالل الربيطاين
للعراق يف العام  .1917على الرغم من �إمكانية ت�أ�شري
عوامل �أخرى بهذا ال�صدد ،منها دخول التقنيات اجلديدة
يف احلياة العامة قبل ذلك �أي�ض ًا ،وكما ينوه بطاطو،
مثل دخول ال�سفن البخارية النهرية ( )1859والربق
الكهربائي (� )1861إىل جانب فتح املدار�س احلكومية
( )1869و�أخري ًا تطور ال�صحافة بعد  .1908و�إثر ذلك
تعزز القطاع اخلا�ص ون�شطت التجارة فح�صل حراك
اجتماعي ملمو�س ..هذه الطبقة الو�سطى �أخذت على
عاتقها مهمة قيادة التحوالت االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية .ومع حت�سن و�ضعها املادي تو�ضحت �أبرز
�سماتها ونقاط �ضعفها ،فكانت حاملة �أحالم كبرية
و�أوهام كبرية.
كانت الطبقة الو�سطى العراقية �ضعيفة جد ًا ،مثلما
يالحظ حنا بطاطو قبل ثورة  14متوز  1958وهو
يرى �أن حقبة ما بعد الثورة هي حقبة هذه الطبقة
الفعلية التي راحت تنمو منو ًا خطي ًا مت�صاعد ًا بعد
هذا التاريخ .غري �أن الوقائع فيما بعد �أثبتت عدم دقة
حكم بطاطو فيما يتعلق بتقوية �أ�س�س وتطور الطبقة
الو�سطى العراقية ..يقول الدكتور فالح عبد اجلبار؛
"�أن التجربة الأخرية لبع�ض البلدان العربية (وغريها)
ي�شري �إىل الطبيعة املهزوزة ،املتقلبة لالقت�صاد الريعي
 الدولتي ،ال ي�سمح باطراد منو هذه الطبقات ،بلي�ؤدي ،عند نقاط معينة� ،إىل انهيار مراتب وا�سعة
منها (مثال العراق� ،أو ال�سودان) ،وانحدار الفئات
املعتمدة على الراتب منها انحدار ًا �شديد ًا �إىل مرتبة
بروليتارية متعلمة ،حتمل تطلعات الطبقات الو�سطى
احلديثة (بف�ضل التعليم) وتعجز عن تلبية هذه
التطلعات يف �سوق العمل ،املتخم .الواقع �أن هذه
الفئات ت�شكل الف�ضاء االجتماعي لنمو احلركات
الإ�سالمية االحتجاجية" .و�سبق لبطاطو �أن �أوم�أ �إىل
�أنه منذ العام  1914مل ت�ستقر الطبقات االجتماعية

يف العراق على حال ب�سبب عوامل داخلية وخارجية.
و�أن الطبقة الو�سطى هي �أكرث الطبقات و�ضوح ًا يف
البالد و�إن مل تكن بنيتها م�ستقرة .وهذا ما تبني بجالء
فيما بعد .فبدء ًا من ثمانينيات القرن املا�ضي واندالع
احلرب العراقية الإيرانية �صارت هذه الطبقة تخ�سر
مواقعها ودورها رويد ًا رويد ًا .فالنظام احلاكم �آنذاك
بات �أكرث توتاليتارية وبالتايل �صار �أبناء هذه الطبقة
جمرد ترو�س �صغرية ال حول لها يف الآلة اجلهنمية
للدولة� ،أي �أنها مل تعد قادرة على �إ�صدار قرارات
هامة يف املجرى ال�سيا�سي واالجتماعي وال�سيما بعد
�ضرب الأحزاب وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�صميم
منذ الن�صف الثاين من ال�سبعينيات بخا�صة� .أي �أن
م�شروعها النه�ضوي �صار يف مهب الريح.
ولأن احلرب �أنهكت االقت�صاد ت�ضاءل الدخل احلقيقي
للأفراد وال�سيما عند املنتمني للطبقة الو�سطى (حيث
م�صدر دخل غالبيتهم هو رواتبهم التي يتقا�ضونها
من الدولة) ثم جرى تفكيك للقطاع العام من غري �أن
يزدهر القطاع اخلا�ص ،وال�سيما يف قطاع الإنتاج.
كما �أن �شريحة وا�سعة من التجار اهتز مركزها املايل
والتجاري بعد �أن احتكر �أبناء ال�سلطة املفا�صل
الأ�سا�سية يف هذا القطاع فغادر ق�سم منهم (التجار)
البلد وهاجر ق�سم �آخر وه ّرب ق�سم ثالث �أمواله حتى
جاء احل�صار يف �أعقاب غزو الكويت يف العام 1991
ليطيح ب�شريحة وا�سعة من الطبقة الو�سطى ويزعزع
مواقعها .وهنا حدث متغري خطري �إذ تراكمت الرثوة
يف الريف و�أفقرت املدينة حني راحت الدولة ت�شرتي
املحا�صيل الزراعية من الفالحني ب�أ�سعار مرتفعة
فح�صل زحف غري م�سبوق لأبناء الريف �إىل املدينة
�إذ راحوا يقتنون العقارات واملحال التجارية ناقلني
معهم قيمهم وتقاليدهم �إىل و�سط املدينة( .هنا تغريت
املفردات املتداولة يف اللغة اليومية ،وكذلك الأزياء
واالهتمامات ،و�صار من املناظر امل�ألوفة يف مراكز
املدن الكبرية ن�صب �سرادق ت�سوية املنازعات الأهلية
على وفق العرف الع�شائري /الف�صل ،بعد �ضعف �سلطة
الدولة وعدم ثقة املواطن بالق�ضاء الذي ا�ست�شرى فيه
الف�ساد).
باملقابل بد�أ عدد كبري من �أبناء الطبقة الو�سطى املدينية
يبيعون عقاراتهم لي�ستقروا يف ال�ضواحي الفقرية
(لال�ستفادة من فرق ال�سعر ومواجهة �أعباء العي�ش).
وخالل �سنوات قليلة ت�شوهت البنية االجتماعية
للمدينة وتبدلت قيمها وتقاليدها و�أ�شكال عالقاتها
وطبيعة لغتها املتداولة ،حتى بدت مراكز املحافظات
والأق�ضية �أ�شبه ما تكون بقرى كبرية .فيما ارتك�س
�سكان املدن ،الذين يقبع �أغلبهم يف �أدنى �سلم الطبقة
الو�سطى ،نحو املحافظة الدينية ،والت�أثر بالت�أويالت
املتطرفة للدين .فيما عربت �أعداد هائلة ،ممن يقبعون
يف درجة �أعلى من ال�س ّلم املذكور �آنف ًا ،من �أبناء
الطبقة الو�سطى (جتار و�صناعيون و�أ�ساتذة جامعات
و�صحافيون وك ّتاب و�أطباء ومهند�سون و�إداريون
وفنيون يف خمتلف االخت�صا�صات) احلدود ،يف م�شهد

غري م�سبوق ،لهجرة العقول والكفاءات هرب ًا من �ضغط
واقع احل�صار الذي فر�ضه جمل�س الأمن على العراق،
والذي ا�ستغلته ال�سلطة ل�صاحلها..
وبح�سب طروحات املفكر علي الوردي حتمل الطبقة
الو�سطى مر�ض االزدواجية �أكرث من غريها .هذه
الطبقة التي ي�سميها بطبقة الأفندية عا�شت ال�صراع
بني املثل والقيم العليا التي راحت تدّعيها قو ًال والواقع
االجتماعي مب�ساوئه و�أمرا�ضه التي كانت تعي�شها.
وبر�أيه فهي طبقة متحذلقة مغرورة .وجدت يف
العهد العثماين �إ ّال �أنها باتت تت�سع مع ت�أ�سي�س الدولة
العراقية احلديثة مطلع ع�شرينيات القرن املا�ضي..
فبدء ًا من هذه املرحلة كما يقول الوردي �أ�صبحت هذه
الطبقة " :ت�ستوعب �أفراد ًا من �أبناء العامة ،مل يكونوا
يحلمون ب�أنهم يف يوم من الأيام �سي�صبحون من
الطبقة احلاكمة� .إن هذا ال�صعود املفاجئ �إىل مراتب
احلكام وال�ضباط ،نفخ فيهم �شعور ًا زائف ًا بالعظمة �أو
العبقرية �أو املقدرة على املعجزات� ..إن النجاح املفاجئ
ي�ؤدي �إىل ال�شعور باملقدرة اخلارقة والبطر ،ولهذا
جند �أغنياء احلرب ال يُحتملون و�أ�صحاب ال�شهادات
يف جمتمع جاهل ال حد لتحذلقهم وغرورهم" .و�أعتقد
�أن الوردي ي�شري هنا �إىل نقاط ال�ضعف الكامنة يف
ن�سيج الطبقة الو�سطى العراقية� ،أو فئات منها ،ف�ض ًال
عن تزعزع و�ضعها النف�سي والأخالقي ،نتيجة ال�سياق
املختل الذي تكونت فيه .ذلك ال�سياق الذي من املمكن،
عربه ،فهم علل تكوّ ن النخب الثقافية وال�سيا�سية
العراقية (املنتمية ،غالب ًا ،للطبقة الو�سطى النا�شئة،
واملتحدرة ،غالب ًا ،من �أ�صول ريفية) ومواطن ق�صورها،
وحمدودية �أفقها الثقايف وال�سيا�سي.
ومبرور الوقت ،بالتزامن مع ت�ش ّكل م�ؤ�س�سات الدولة،
جند ،بتعبري حممد �أركون ،وكما هو احلال يف بقية
البلدان العربية� ،أن�" :أ�شباه املثقفني الذين نتجوا عن
تعليم مدر�سي �سريع ،وح�صلوا على مواقع اجتماعية،
ووظائف �سيا�سية عالية جد ًا بف�ضل ن�شاطاتهم
الن�ضالية واحلزبية ،قد �أ�صبحوا عديدين جد ًا و�أقوياء
�إىل حد �أنهم ي�شكلون اليوم عقبة جدية يف وجه كل
فكر نقدي" .وميكن �إ�ضافة؛ يف وجه قيام م�ؤ�س�سات
دولة حديثة وجمتمع مدين فاعل ومنتج .لقد ح ّلت
الإيديولوجيا ب�صيغها الراديكالية وقوامها الدوغمائي
التب�سيطي حمل املعرفة العلمية والنقدية ،وتلك�أت مهمة
بناء الدولة على قاعدة مبد�أ املواطنة والقانون ،وعادت
الوالءات للهويات واالنتماءات الأولية الع�شائرية
والطائفية لالنتعا�ش مرة �أخرى.
امل�صادر:

1ـ كتب حنا بطاطو (جرت الإ�شارة �إليها يف منت
البحث).
2ـ حممد ح�سنني هيكل (الزلزال ال�سوفيتي).
3ـ االقتبا�سات من الدكتور فالح عبد اجلبار (جملة
الثقافة اجلديدة /العدد  .)298ومن الدكتور �سيّار
اجلميل (حما�ضرته يف لندن بتاريخ .)2005/9/20
4ـ حممد �أركون (تاريخية الفكر العربي الإ�سالمي).
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الـحـــريـات اوال

استيراد بلطجية
عالء ح�سن

كاريكاتير
ب�ســـام فــــرج

كاتم الصوت ...كاتم الرأي
جا�سم احللفي
ال تاريخ يجمع كامت ال�صوت مع كامت
الر�أي .فالأول �سجلت براءة اخرتاعه
على يد (هريام ماك�سيم) عام ،1908
ومنذ ذلك التاريخ نفذ بوا�سطته الآالف
من جرائم االغتيال .فيما مل يحفظ لنا
التاريخ ا�سم �أول م�ستبد كتم ر�أي
مواطنيه .ومع ذلك ظلت و�صمة العار
تالحق كل امل�ستبدين عرب التاريخ
الإن�ساين الطويل ،اولئك الذين كمموا
االفواه وا�شاعوا الع�سف واال�ضطهاد
وا�ستعبدوا ال�شعوب احلرة.
يت�شابه كامت ال�صوت وكامت الر�أي،
مثلما يت�شابه الإرهاب والف�ساد.
فكالهما ينفذان يف و�ضح النهار،
وي�أتيان على حياة املواطن .الأول -
كامت ال�صوت -ي�سلب احلياة فورا،
حال تنفيذ اجلرمية .بينما كامت الر�أي
ي�سلب املواطن حريته ،فيجعل حياته
�صنوا للموت .فال حياة �إن�سانية من
دون احلرية.
القتل بكامت ال�صوت يتم �سريعا ،فيما
القتل بوا�سطة كامت الر�أي �أكرث �إيالما
وي�أخذ وقتا طويال .كالهما جرميتان

يتم تنفيذهما دون رفة جفن .فمجرم
كامت ال�صوت يخفي �شخ�صيته،
كم�سد�سه ذي الكامت الذي يخفي دوي
ر�صا�صات الغدر ،فيما كامت الر�أي
يعلن �شخ�صيته ،ويطلق �صوته
عاليا دون خجل .كالهما جرميتان
ال ميكن �إخفا�ؤهما ،فب�إخفاء �صوت
الر�صا�صات ال تختفي اجلرمية،
وتكميم الأفواه هو بحد ذاته �صوت
�صارخ يف�ضح امل�ستبدين ويدينهم.
منفذ اجلرمية بكامت ال�صوت يهرب

من ال�شرعية ويتهرب منها ،فيما
امل�ستبد وكامت الر�أي يحاول ان يطوع
ال�شرعية وينفذ منها وي�شوهها.
كامت ال�صوت هو �صفحة من �صفحات
الإرهاب ،وواحد من �أدوات الإرهابيني
وو�سائلهم لإخفاء اجلرمية ،بينما
كامت الر�أي �إرهاب فكري و�سيا�سي
من جانب ،وف�ساد �سيا�سي من جانب
�آخر .ذلك انه يلتف على باب احلقوق
واحلريات يف الد�ستور وي�شوهها ،لذا
تبدو خطورة كامت الر�أي اكرب ،كونه

يجمع الرذيلتني يف وقت معا ،الإرهاب
والف�ساد.
كالهما جرائم عنف ،ينفذهما
متطرفون .حامل كامت ال�صوت جاهل
واع
او مرتزق ،بينما كامت الر�أي ٍ
لفعلته املدانة ،وهنا تكمن اخلطورة.
الهدف املبا�شر للمنفذ بكامت ال�صوت
هو ال�شخ�صية كفرد ،مع ان الهدف
الأبعد هو �إرباك م�ؤ�س�سات الدولة
واملجتمع .بينما الهدف املبا�شر لكامت
الر�أي هو املجتمع املدين واملجتمع
ال�سيا�سي .وي�صح هنا قول املفكر
بودريار " انه عنف �آخر ،عنف ي�ؤدي
اىل الذعر من هذا وذاك ،وي�صدر
ذلك ال�شعور اجلمعي بالعودة اىل
الوراء".
اذن كالهما ،بالنتيجة ،ي�شرتكان يف
�إعاقة بناء الدولة املدنية الدميقراطية
احلرة ،وم�ؤ�س�ساتها الد�ستورية.
الأول يهدف اىل �إبقاء االحتالل رغم
ادعائه باملقاومة ،والثاين يهدف
اىل ت�أبيد اال�ستبداد رغم ت�شدقه
بالدميقراطية!.
كامت ال�صوت يخاف قوة احلياة،
وكامت الر�أي يخ�شى قوة احلق.

ميتاز الديكتاتور العربي عن غريه االخر ان وجد،بجعل
جي�شه وقواته امل�سلحة ومنت�سبي احلزب احلاكم ،وجهاز
خمابراته يعتنق عقيدة احلفاظ على امن النظام ،وهذه
املهمة تت�صدر االولويات االخرى ،وال يكتفي بهذه الأ�سوار
الأمنية ،فليج�أ احيانا اىل ا�سترياد مرتزقة للقيام بدور
"البلطجية " وعلى ه�ؤالء تقع مهمة تنفيذ واجبات ال�صدام
املبا�شر مع املعار�ضني واملحتجني ،وهم يتلقون التعليمات
واالوامر من قادة االجهزة االمنية الر�سمية ،وخطورتهم
تكمن يف انهم مثل اال�شباح ،يظهرون فج�أة ويختفون،
خملفني وراءه��م جرائم ب�شعة ،واول من يعلن الرباءة
منها النظام نف�سه ،فيدعي انه ا�صدر اوامر �صارمة لقواته
االمنية بالتزام احلذر وتوفري احلماية للمتظاهرين.
يتوىل احل��زب احل��اك��م ع��ادة مهمة جتنيد "البلطجية"،
وك���ش�ف��ت ت �ق��اري��ر م�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق االن �� �س��ان ع��ن ارق ��ام
ووث��ائ��ق ح ��ول ت ��ورط ال �ن �ظ��ام يف ا� �س �ت �خ��دام ا�صحاب
ال�سوابق وخريجي ال�سجون واملعتقالت ،ليكونوا �ضمن
التظاهرات ،لت�شخي�ص قادة التظاهرة متهيدا العتقالهم،
واطالق �شعارات وهتافات ذات نوازع ودوافع طائفية او
مذهبية ،لت�شويه التظاهرة ،ومطالب املتظاهرين ،وحرف
توجهاتها احلقيقية ،عندما ينفذ "البلطجية" ال�صفحة
الثانية من مهمتهم املكلفني بها باالعتداء على رجال االمن،
ومهاجمة املقرات الر�سمية.
منظمو التظاهرات وباخلربة املرتاكمة ،اكت�شفوا هذه
اال�ساليب ،وح ��ذروا منها ع�بر ا� �ص��دار البيانات ،ولكن
و�سائل اعالم النظام وبعد ح�صوله على املادة امل�صورة
ملا اجنزه "البلطجية" يف اال�ساءة للتظاهرة ،تظل تكرر
عر�ض امل�شاهد ،وت�ستعني بخربائها ومنظريها من احلزب
احلاكم لرت�سيخ الت�شويه واتهام املتظاهرين مبمار�سة
اعمال �شغب ،وتقوي�ض ال�سلم االه�ل��ي ،واالع �ت��داء على
م�ؤ�س�سات الدولة.وهنا ي�ضاف االعالم الر�سمي لال�سوار
االمنية املدافعة عن النظام ،وقد يلج�أ اىل عر�ض اعرتافات
بلطجي جمند للحديث ع��ن تنفيذ خمطط وتلقي الدعم
اخلارجي ال�سقاط النظام ،وامل�شهد ال ينتهي باالعرتاف،
وامن��ا يذهب اىل ت�صوير م��واق��ع العثور على اال�سلحة
واالم��وال املر�سلة من خ��ارج احل��دود ،او من دول��ة بنظر
النظام معادية له ولها ح�سابات وث��ارات قدمية  ،تتجدد
يف كل منا�سبة.
علق اعالمي امريكي على االح��داث يف املنطقة العربية،
بانها تعرب ع��ن ج�ن��ون احل�ك��ام و�ساديتهم للحفاظ على
ال�سلطة ،وا��س�ت�ع��داده��م ل��ذب��ح �شعب ك��ام��ل للتعبري عن
رف�ضهم التنازل او التنحي عن املن�صب ،وماذكره االعالمي
ال��ذي زار م�صر وقبلها تون�س ،ثم ليبيا واليمن وف�شل
يف الو�صول اىل �سوريا ،ذكر بان ع�صر اجلنون العربي
�شارف على االنتهاء ،وعلى يد ال�شعوب ،ومن حما�سن ذلك
غياب التدخل ال��دويل يف تغيري االنظمة ،وماقاله اي�ضا
ان ال�صحوة العربية مت�أخرة جدا  ،واالعالمي الذي كتب
م�شاهداته يف �صحيفة امريكية ا�شار فيها اىل ا�ستعانة
احلكام مبا و�صفهم باملرتزقة املحليني يق�صد "البلطجية"
لقمع املتظاهرين يف حماولة البعاد اتهام املجتمع الدويل
النظام بانتهاك حقوق االن�سان ،وم�صادرة حرية التعبري
ومنع التظاهر ال�سلمي.
ما يلفت االنتباه يف م�شاهدات االعالمي االمريكي ت�أخر
ال�صحوة العربية ،من دون ذكر ا�سباب ذل��ك ،ويبدو انه
جتاهل ارتباط معظم الدول العربية بعالقات متينة بدول
كربى ،منحت االنظمة الديكتاتورية العربية �شرعية البقاء
وزودت�ه��ا باحدث اال�سلحة وامل�ع��دات لتح�صني اال�سوار
االمنية للحفاظ على ح�ي��اة ال��دي�ك�ت��ات��ور ،فتحملت دول
ك�برى م�س�ؤولية �صنع ع�صر اجلنون العربي ،وتخليها
عن حلفائها يف املنطقة هو االخر �صحوة مت�أخرة دفعت
ال�شعوب ثمنها بالقتل املجاين وجعل البالد تطفو على
مقابر جماعية على حد تعبري ال�شاعر واالعالمي العراقي
علي عبد االمري عجام.
بني مت�سك الديكتاتور باجلنون العربي وب��داي��ة ع�صر
ال�صحوة مل يبق امام الدول الكربى �سوى اعادة ح�ساباتها،
وعلى عاتقها تقع م�س�ؤولية منع ا�سترياد "البلطجية" من
دول اجلوار ال�ستخدامهم يف الدفاع عن امن نظام ورد يف
قائمة الدول املارقة.

