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 ميقدت

 

خمس نحو  عاما  يخالل  المقاالت   الف  آ  سطرت    ن 

ا صحف  باللغتين  في  كتبتها  واالنكليزية  لعربية 

وخارجه  ومجالت   العراق  داخل  لي  شتى  تتح  لم 

في   اضمها  كي  .كانت  واحد  رشيفأالفرصة 

 ، الصحافة يوم بدأت وحتى سنين طويلة بعدها ورقية

وتكديسه   الورق  ذلك  لجمع كل  ثمة فرصة  يكن  ولم 

العراق    تلك  في في  التي عشتها.ما جمعته  الظروف 

مع المكتبات المنزلية التي تعرضت    تبخر الكثير منه

الزمانصوال ل اختفى    ،ت  منه  االعظم  الجزء  ان  اال 

من بيتي الذي استولت عليه العصابات االرهابية بعد 

وسرقت كل موجوداته    2003الغزو االمريكي عام  

وراقي  أ   ولم اعرف لحد االن المصير الذي آلت اليه

لم  .ووثائقي االلكترونية  الصحافة  عهد  فني  يسعوفي 

الوقت  ،الحظ في    ،او  مقاالتي  اضم  رشيف أكي 

او توقف العمل بارشيف الصحف    ،فقد اختفىموحد  

الممكن   غير  من  واصبح  فيها  اكتب  كنت  التي 

الوصول الى تلك المقاالت اال عبر طرف ثالث كان 

نشرها اعاد  مصير  قد  من .وكان  نشرته  ما  معظم 

ات العالمية  االنباء  وكالة  على  الصحفية  لتي  قاريري 

قرن   ربع  نحو  بها  حيث  عملت  ذاته  نج  يلم  هو 

ا في    يضا  معظمها  الضياع  العالم  دهاليز  من 



الرحب ان كان  الذي    االلكتروني  االن  به  يفترض 

 .وارشيفها صبح ذاكرة البشريةي

 

الصحفية   االعمال  معظم  ان  البعض  يعتقد  قد  ربما 

ان مجرد  هي   تستحق  وال  وعابرة  يومية  كتابات 

التجربة اال  رشيف،أيضمها   تفنده  الرأي  هذا  ان   

الصحافة ان اصبحت  منذ  الحديثة  اضافة   ، االنسانية 

الى وظائفها االخرى، ذاكرة البشر وسجل وقائع ما  

في عالمنا الحديث حيث اخذ    يجري حولهم من اشياء

الجادة   الصحفية  الكتابات  الى  ينظرون  الباحثون 

للتاريخ االولية  المادة  هي  باعتبارها  ربما  بل   ،

في ويصوره مصورون    صحفيون  هلتاريخ ذاته يكتبا

لم .وليس بعد سنين كما يفعل المؤرخون لحظة صنعه

الخام  المادة  توفر  اصبحت  انها  على  األمر  يقتصر 

بمختلف   الصحافة  استطاعت  بل  التاريخ،  لكتابة 

الجامعات   اروقة  من  التاريخ  تخرج  ان  فنونها 

الشا رجل  اهتمامات  الى  االكاديمية    رع والمراكز 

والتلفزيون  العادي   باالذاعة  يستشهد  اصبح  الذي 

تحليل  وفهم مجرياتها ويات  اة في سرد الروفوالصحي

 مضامينها. 

 

هذه الباقة من المقاالت التي كتبتها على مدى ثالثين  

هي جزء يسير مما استطعت الوصول اليه في   عاما  



النقاش   في  مساهمات  تضم  والتي  العنكبوتية  الشبكة 

اقية وعربية وقررت ان اجمعها هنا  بشأن قضايا عر

القضايا العراقية  من الوجود.  قبل ان تختفي هي ايضا

عام  للعراق  االمريكي  الغزو  قبل  ما  فترتي  تغطي 

اراء   2003 تقدم  ان  تحاول  وهي  بعده  وما 

واستنتاجات وتحليالت عن فترة اكثر من عقدين من  

عاشها    ،الزمن التي  الفترات  اكثر  من  كانت  ربما 

الحديث.اما    صخبا    العراق عصره  في  واضطرابا 

نم فهي  العربي  الشأن  عن  مما المقاالت  قليلة  اذج 

تيسر لي العثور عليه من كتاباتي  المتوفرة في العالم 

القضايا   ابرز  بعض  تناولت  ربما  والتي  السبراني 

ادلو   تمكنت ان  والتي  العربية  التي واجهتها منطقتنا 

على  واطالعي    بدلوي فيها من زاوية رؤيتي لالمور

 االوضاع التي عشتها وعايشتها. 

 

السياق   وعن  نفسها  عن  تتحدث  المختارة  المقاالت 

به كتبت  الذي  كتابات   ،التاريخي  أية  مثل  لكنها 

م عن  بالتأكيد  الفكرية  نابعتكشف  الكاتب    تكوين 

والثقافية امامه    والسياسية  المتاحة  وقت والخيارات 

ع  ،الكتابة خطا   التزامها  رغم  في  لكنها  مستقيما   اما  

اال انها التخفي مراجعات    ،المواقف التي تعبر عنها

ذلك.  ،ايجابية األمر  تطلب  كان  كلما  األمر  هذا 

الكتابات   كامل  للقارئ  توفرت  لو  اكثر  سيتضح 



الزمن   يطمسها  يكاد  صور  ال  له  تقدم  بحيث 

المتالحقة في    ،واالحداث  وعيها  وايضا  بل 

ورقيا   متوفرة  مقاالت  مستتسخة، زمانها.هناك  او   ،

ولم اجد ان من الممكن ان اضيفها هنا النها ستحتاج 

تقنيا    ينسجم  ال  قد  مما  ونشرها  اعادة تصويرها  الى 

الكترونية كما   بالوسيلة  الكتاب  مع فكرة اصدار هذا 

في   نشرها  الى  ما  طريقة  سأجد  وربما  عليه  نويت 

 المستقبل. 

 

  من نشر هذه الصفوة من يبقى الهدف اآلخير    وبعد،

تالكتابات   ان  صغيرة  ،مساحة  وفرهو  في   ،ولو 

في شحذ الوعي  علها تكون ذات فائدة   العام االرشيف

األ الجديدة  عند  تلك جيال  تطورات  فاتتها  التي 

واقتحاماتها  المرحلة بها  كتبت  صراعاتها  و   التي 

وما خلفته من    ، وربما انتصاراتها ايضا،وانتكاساتها

  ، او جديدة  ،ةخفي  واكتشاف جوانب  ومن زهو،  ركام

او هي على    ،التي انقرضت  جيالاألعلى    ربما فاتت

تجلي  وتساعد   ،وشك لمحات   ان  من  انطمس  ما 

ورؤى  يغريه .وافكار  شيئأ  فيها  يجد  لن  من  اما 

دائما   هو  كما  فعذري  اكتب  بالقراءة،  لم  اني   ،

اجتهدت  احدا ، ولكني  او ألغضب  فاصبت   الرضي 

ب ولست  اجرأ  ذلك  عن  اطلب  ولم  قادر  واخطأت 

  دفعه.ايضا على 



 

 

 
 

 

      

مشروع بديل ديموقراطي أم "وجبة سياسية سريعة"  

 ؟على الطريقة االميركية
 

اغسطس   آب  والثالثين من  الحادي  فوجئ سكان محلة    1996فجر 

المنزل   في  يسكنون  الذين  الستة  باالميركيين  أربيل  في  كاوة  عين 

مهمتهم  23/7الرقم   طبيعة  عن  جيرانهم  تساءل  طالما  الذين   ،

سماء   فوق  يتبدد  بدأ  الذي  الظالم  جنح  تحت  يهرعرون  الغامضة، 

كانت   التي  البيضاء  الندكروز"  "التويوتا  سيارة  الى  مدينتهم، 

العريض   الشارع  أرض  بهم  تنهب  أخذت  ما  وسرعان  تنتظرهم 

 د التركية. القريب في اتجاه صالح الدين، ثم بعد ذلك نحو الحدو

باألقمار   تعمل  هاتف  اجهزة  مجرد  وراءهم  خلفوه  ما  يكن  ولم 

تتعلق   مهمة  ووثائق  أخرى  ومعدات  وكومبيوترات  االصطناعية 

شمال   في  أقاموها  كانوا  األميركية  المركزية  للمخابرات  بمحطة 

كله هو حوالي   ذلك  األهم من  لعل  بل  فقط،  شخص    1500العراق 

ال الوطني  "المؤتمر  اعضاء  الذين  من  وانصاره  المعارض  عراقي" 

 كانوا يمولونهم كجزء من خطة إلسقاط النظام العراقي. 

 

قوات   كانت  النهار  ذلك  شمس  بزوغ  من  ساعات  ست  حوالي  بعد 

الحرس الجمهوري تحتل مدينة أربيل التي فّرت منها قوات "االتحاد  

دبابات   أمام زحف  الدفاع عنها  لعجزها عن  الكردستاني"،  الوطني 

ما هي إال ساعات قليلة أخرى حتى كانت القوات الزاحفة    الحرس.

العراقي"   الوطني  "المؤتمر  أقامه  الذي  القريب  المعسكر  تطوق 



معروفة   القصة  بقية  تبة.  قوش  منطقة  في  اذاعته  ومقر  لمقاتليه 

 للجميع. 

 

إذ أن من بين مئة عامل في االذاعة قيل ان اثني عشر فردا  فقط هم  

اإلعدام نجوا من  مئة  الذين  لقي  بينما  حاال ،  نفذت  التي  السريعة  ات 

انهيار   اثر  نفسه،  المصير  المعسكر  في  الموجودين  من  آخرون 

مقاومتهم بعد قليل من انتصاف ذلك النهار، وبعدما يئسوا تماما  من  

قادمة   تكون  ان  بد  ال  انها  ظنوا  التي  االميركية  القوات  وصول 

الجمهوري. السؤال   الذي بقي من دون  لحمايتهم من هجوم الحرس 

الحماية   كانت  أين  هو  ذلك،  التراجيدي  موتهم  بعد  حتى  اجابة 

لمشروع   تصورهم  ضمن  توقعوها  أو  بها  عدوا  و  التي  االميركية 

المدعوم اميركيا، والمنطلق من منطقة كانت   العراقي  النظام  إسقاط 

 وال تزال تسمى "المالذ اآلمن". 

 

ال خلفية  على  جديد  من  التساؤل  يطرح  تبناه  اليوم  الذي  قرار 

الكونغرس االميركي بمجلسيه وبغالبية كبيرة في شهر أيلول سبتمبر  

مبلغ   لتخصيص  كلينتون  الرئيس  إدارة  يدعو  وهو    97الماضي، 

وتدريب   وتجهيزات  أسلحة  شكل  على  تقدَّم  كي  دوالر  مليون 

عسكري الى معارضين عراقيين بهدف قيامهم باطاحة النظام القائم  

 وقراطي له. وإقامة بديل ديم

 

بعيد.   أو  قريب  من  العراقي  بالشأن  معني  كل  يطرحه  التساؤل  هذا 

البعض مستخف على طريقة وهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ أو  

مشكك بالنيات االميركية وفي حقيقة وجود رغبة لدى واشنطن في  

إحداث أي تغيير في العراق. بينما هناك من يقف متوجسا ، سواء من  

ية التي تكمن وراء المشاريع والخطط المطروحة، أو  االهداف الحقيق 

الدور   تلعب  بأن  ترضى  حقيقية  وطنية  معارضة  وجود  إمكان  من 

النظر عن   المطلوب علنا  وعلى رؤوس األشهاد. وعموما ، وبغض 

الجادة عما يمكن ان يعنيه   للجميع تساؤالتهم  المسبقة، فإن  المواقف 



ب نظام الحكم في العراق  كل هذا الحديث عن الخطط االميركية لقل

 بالقوة المسلحة كما عبر عنها قرار الكونغرس المذكور؟ 

 

المقاييس   بكل  هو  العراق"  "تحرير  تشريع  فإن  الشكل  ناحية  من 

إذ   العراقي،  الملف  مع  االميركي  التعامل  أسلوب  في  تطور جذري 

قانون   بإصدار  الكونغرس  فيها  يقوم  التي  األولى  المرة  ان هذه هي 

كبيرة ال يدعو فيه فقط وبشكل واضح وصريح الى اسقاط  وبغالبية  

دافع   أموال  من  كبيرة  موارد  يخصص  أيضا   بل  العراقي،  النظام 

المشروع.  لتنفيذ  االميركية  عليه  و  الضريبة  الموافقة  تتم  عندما 

النيات   حينئذ  سيتعدى  األمر  فإن  اإلدارة  جانب  من  واعتماده 

 الميداني.  المجردة، وينتقل بالضرورة الى حيز العمل 

 

إن مجرد تبني المشروع بشكل تشريع عن الكونغرس، ال يمنحه فقط  

األجهزة   قبل  من  التنفيذ  ميدان  الى  لتحويله  الالزم  القانوني  اإلطار 

التنفيذية المعنية بل األهم من ذلك يجعل منه التزاما  سياسيا  جديا  من 

ذاتها تجاه قضية أصبحت تحتل شيئا   المتحدة  الواليات  فشيئا     جانب 

 مكانة بارزة في الجدل وربما أيضا  في الصراع الداخلي األميركي. 

ثم إن أخطر ما يمثله قرار الكونغرس عند وضعه موضع التطبيق،  

نوعية   نقلة  سيكون  والعملياتي  االستراتيجي  المنظور  من  أنه  هو 

المسألة   نحو  االميركية  التوجهات  في  الغموض  من  الكثير  تزيل 

ولويات جديدة في إطار الرؤية االميركية الشاملة  العراقية، وتضع أ

االوسط   والشرق  الخليج  منطقتي  في  القومية  والمصالح  لألمن 

 والتهديدات التي تواجهها.

 

ومع هذا فإن التساؤالت الرئيسية التي تواجه هذا المشروع هي من  

جوابا    يوفر  الذي  هو  فقط  الرصين  تحليلها  أن  حتى  بمكان  األهمية 

ته، وعلى مدى رغبة الواليات المتحدة في االنغماس  على مدى جدي

بتطبيقات   االكتفاء  أو  القصوى،  مدياته  الى  العراقي  الموضوع  في 

السياسة   صناع  عقلية  في  المتغلغلة  االحتواء  لسياسة  متنوعة 

 االميركية، تاركة الموضوع ينضج كما هو اآلن على نار هادئة. 



تقو أن  بمشروعية  يتعلق  التساؤالت  اول  لها  إن  كبرى  دولة  م 

مسؤوليات والتزامات سياسية وقانونية وأخالقية بالعمل السافر على  

المجتمع   وموقف  شعبه  موقف  كان  مهما  معين  حكم  نظام  إسقاط 

للقطارات   إن  حقا   كانت.  براقة  شعارات  أية  وتحت  منه  الدولي 

االميركية سجال  حافال  بنقل العديد من األنظمة الى محطات السلطة  

الع فيها  في  ستعمل  التي  األولى  المرة  ستكون  هذه  لكن  الثالث،  الم 

تنفيذ مشروع إلسقاط   المتحدة علنا  من دون استحياء على  الواليات 

حكومة وتنصيب مجموعات لن ينظراليها شعبها أو المجتمع الدولي  

والرأي العام االميركي، شاءت أم أبت، إال من زاوية كونها "عميلة  

 وخائنة". 

 

ا  اسقاط  وثاني هذه  المعلن  لتساؤالت عن مدى تطابق مشروع هدفه 

معارضة   قوى  مع  والتآمر  المباشر  التدخل  طريق  عن  حكم  نظام 

للنظام تحت يافطة إحالل نظام ديموقراطي مع مجمل االستراتيجية  

هذه   مثل  مع  انسجامها  عنها  يعرف  ال  التي  المنطقة،  في  االميركية 

الديموقراطية بدأت تشكل    الشعارات، وال تتوفر أدلة مقنعة على أن

أحد الخيارات والبرامج االساسية لصانعي السياسة االميركية، التي  

المنطقة   في  الديموقراطية  قضية  تجاه  متخاذلة  مواقف  تتخذ  ظلت 

 تحت ذريعة المصالح والمنافع المتبادلة.

 

وفي هذا السياق، كيف سيكون موقف الدول األخرى ورد فعلها في  

العالم  وفي  المقبولة    المنطقة  الخطوط  االميركي  الدور  تجاوز  إزاء 

العام   الرأي  قطاعات  من  المتوقع  الفعل  رد  أيضا   هو  وما  حاليا ، 

السياسة   صناع  جانب  من  له  السلبي  التقديرالتقليدي  رغم  العربي 

 االميركية؟ 

 

بأدواته وسبله   المشروع  التساؤالت عن واقعية مثل هذا  وثالث هذه 

مث نظام  إلسقاط  فنون  المقترحة،  في  متمرس  العراقي  النظام  ل 

يزال   إقليمية ودولية ال  والبقاء، ومتمترس خلف معادالت  المؤامرة 

هذا   أن  الكونغرس  زعماء  يعتقد  لماذا  نجاة.  كطوق  بها  يتشبث 



قبله،   مشاريع  فشلت  الذي  الوقت  في  سينجح  بالذات  المشروع 

 وامكان وجود سيناريوات اقل كلفة سياسية وإنسانية؟ 

 

مليون دوالر، وعلى    97كون ممكنا  مثال  اسقاط النظام بمبلغ لماذا سي 

الكلفة؟   تم حساب هذه  أو اي دراسات جدوى  أي اساس موضوعي 

أي   وعن  بها  المعارضة  قوى  تجهيز  سيتم  التي  االسلحة  هي  ما 

طريق سيتم ادخالها الى العراق، وأي دولة مجاورة سترضى بسابقة  

ف  للمشاركة  مستعدة  تكون  أو  هذه  كيف  مثل  المشروع؟  هذا  مثل  ي 

العمليات   ستتولى  التي  المعارضة  مجموعات  تدريب  سيتم  وأين 

االطراف   مع  التشاور  تم  هل  ستنطلق؟  أرض  أي  ومن  القتالية، 

مباركتها   دون  من  المشروع  تنفيذ  يمكن  وهل  المعنية  االقليمية 

 ومشاركتها؟ 

 

الجديد؟   المشروع  يتحدث  معارضة  أي  عن  التساؤالت  هذه  رابع 

عراقية  يشي  معارضة  بناء  الى  الدعوة  الى  الكونغرس  تشريع  ر 

يثير   ما  النظام،  اسقاط  بعد  السلطة  لتسلم  وتأهيلها  ديموقراطية 

المتحدة  الواليات  تنوي  التي  اللعبة  صورة  عن  أخرى  تساؤالت 

إدارتها مع معارضة تقّر هي ذاتها في تقرير رسمي مهَّد للمشروع  

ما  تتباين انتماءاتها سياسيا  وقوميا   تنظي   72العتيد، بأنها تتوزع على  

الجغرافي،   ودينيا  ومذهبيا ، وتتوزع والءاتها وفقا  لخريطة وجودها 

عن   وعاجزة  ومنهكة  ومشتتة  ومنقسمة  مهمشة  بالتالي  جعلها  ما 

بؤسه   درجة  في  كان  ولو  حتى  للتغير،  مشروع  أي  في  االنخراط 

ر الكونغرس  وتهافته من طراز مشروع "تحرير العراق" ومهما وف 

 من امكانات مادية له. 

 

على   التي ستأخذ  المعارضة  واجهات  ان وجود  الحقيقة، رغم  وفي 

عاتقها تنفيذ مقاولة المشروع هو حجر االساس فيه، إال انه ال يبدو  

القوى   اليه  تجّر  لكي  كافية  المعروضة  االغراءات  أن  اآلن  حتى 

أ وعقالنية،  وطنية  مبدئية  ألسباب  الرافضة  المترددة  االساسية  و 

يقينها   عدم  بسبب  أو  عنه،  لإلعالن  السافر  بالشكل  تتعلق  السباب 



بحسابات   تتعلق  اخرى  السباب  أو  االميركية،  االلتزامات  بجدية 

من   الناتج  االقليمي  بالوضع  ترتبط  التي  تلك  أهمها  لعل  شتى، 

 وجودها فيه. 

 

العراقيين   من  مليونا   والعشرين  االثنين  عن  التساوالت  هذه  خامس 

لذين يراد تحريرهم وبناء نظام ديموقراطي لهم، حسب ما يبشر به  ا

وكأنهم   صوت،  أو  دور  أي  لهم  يكون  ان  دون  من  المشروع، 

في   العمل  محترفي  من  حفنة  قيادته  تتولى  قطيع  مجرد  أصبحوا 

وهمية   واجهات  تحت  والسماسرة  والمقاولين  السياسية  القنوات 

ثر سوءا  واالكثر ازعاجا   ومضللة. ولعل هذا بالذات هو الجانب االك

الذي إذا ما قيض له النجاح، فمن المؤكد أنه لن ينتج اال دكتاتورية  

أو   هويتها  تخفي  أن  المرة  هذه  تستطيع  لن  لكنها  أخرى،  بائسة 

الوظيفة التي قبلت بأن تقوم بها نيابة عن اآلخرين. هذا طبعا  إضافة  

صعب تصور مداها  الى الخسائر المادية والمعنوية والسياسية التي ي

اساس   على  يقوم  ال  مغامرة،  سيناريو  عن  تنتج  ان  ويمكن  اآلن، 

للتغيير   سياسي  برنامج  الى  ويفتقر  حقيقي،  شعبي  وبإسناد  واقعي 

 يستجيب الحاجات والمطالب الوطنية. 

 

اليه    أدنىطبعا ، من دون   النظام الذي يتحمل وزر ما آلت  شك، ان 

الل ثالثة عقود، يجب ان  االوضاع في العراق من تدمير وخراب خ 

التاريخ.   لذمة  تترك  أال  ويجب  أبدا   الرف  على  مسؤوليته  تركن  ال 

ولكن النظر الى المستقبل يتطلب ايضا ، ليس فقط الوعي بالتجارب  

الخطيرة التي أدت الى وصول العراق الى ما هو عليه، بل األهم من  

مائر من  ذلك تفادي تكرارها. إن هذا متروك بطبيعة الحال لعقل وض 

دور   ولكن  وشرف.  وحكمة  بشجاعة  الوطني  العمل  يتصدرون 

باستمرار   يبقى صاحيا   ان  هو  المثقف،  العادي، خصوصا   العراقي 

تختزل   التي  المغرية  للمشاريع  والنقد  والمكاشفة  بالبحث  ومتصديا  
القضية الوطنية مرة اخرى الى مجرد رحلة في قطار اميركي يوصل الى  

 ة سريعة من الديموقراطية.سلطة بعد تناول وجب

  1998/ 11/ 2 /الحياة* 



 

 

 

: هل سيقول العراقيون كلمتهم  توطين الفلسطينيين

 ؟كما فعل اللبنانيون

 
 

العام    الخليج  نهاية حرب  بين حين وآخر    1991منذ  يدور  والكالم 

زء من اتفاق الحل  على توطين الالجئين الفلسطينيين في العراق، كج 

للصراع   السلمية  التسوية  أن ترسو عليه مسيرة  يتوقع  الذي  النهائي 

خالل    -العربي   يقال  الكالم  هذا  معظم  ظل  وبعدما  اإلسرائيلي. 

أو   ضيقة  ودولية  اقليمية  حلقات  داخل  همسا   الماضية  السنوات 

السياسية   البحوث  مراكز  تتداولها  سيناريوات  على  يقتصر 

تواتر الحديث عنه أخيرا ، وجهارا  هذه المرة، ربما    واالستراتيجية،

وضرورة   النهائي  الحل  موعد  باقتراب  المتزايد  االقتناع  بسبب 

القضية   الفلسطينيين،  الالجئين  مستقبل  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل 

أخرى   شائكة  قضايا  بين  من  جوهرية    -المعلقة  في    -ولكن 

 اإلسرائيلية.  -المفاوضات الفلسطينيية 

 

القضيتين  وفي   كال  مستقبل  يكتنف  الذي  والغموض  الريبة  جو  ظل 

أن   بد  ال  وتسخينه  الموضوع  هذا  إثارة  فإن  والفلسطينية،  العراقية 

 يستفز الكثير من االسئلة الكامنة في الصدور. 

 

العراق،   في  الفلسطينيين  الالجئين  توطين  أن  تأكيد  من  بد  ال  بداية 

أ جدول  على  فعليا   مطروح  أنه  افتراض  وهي  على  المنطقة  عمال 

تتهيأ لترتيب أوضاعها لمرحلة ما بعد السالم، ليس موضوع إشكاليا   

إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من غموض ناتج عن قلة المعلومات  

المتداولة عنه خارج نطاق األطر الضيقة المعدودة التي يتسرب منها  

ت بين  من  لغزا   أحيانا   منه  يجعل  ما  وأخرى،  فترة  بين  لك  الحديث 



السياسية   العملية  لمجمل  أساسية  سمة  أضحت  التي  الكثيرة  األلغاز 

النقد والشفافية   تتم غالبا  في غياب  التي  الجارية في عالمنا العربي، 

وفي نطاق القسر واالحتكار. مع ذلك، وحتى في ظل غياب القرائن  

في   أصبح  العراق  في  الفلسطينيين  الالجئين  توطين  فإن  والوثائق، 

الكثير  والظنون    نظر  الهواجس  يتجاوز    َ موضوعا  المراقبين  من 

إليها   الركون  يدعم  جاهزة  مشاريع  الى  وربما  قائمة  احتماالت  الى 

المنظور   تفاعل  محصلة  من  جزء  هي  ومدلوالت،  معطيات 

واألداء   للمنطقة  الموضوعة  والتصورات  المستقبلي  اإلسرائيلي 

 العربي الكسيح عبر أكثر من نصف قرن. 

 

ل أن  هناك وجهان  افتراض  المطروحة يساعدان على ترويج  لمسألة 

العراق هو الوطن البديل لماليين الالجئين الفلسطينيين ضمن إطار  

الحلول المقترحة لهذه المشكلة. األول يتعلق بطبيعة مشكلة الالجئين  

الصراع   بحل  المعنيين  التي ستفرضها على جميع  والتحديات  ذاتها 

ال  -العربي   األمر  ليست  اإلسرائيلي،  مبتكرة،  حلوال   يتطلب  ذي 

بالالجئين   الخاصة  المتحدة  األمم  قرارات  على  قائمة  بالضرورة 

شأن    194كالقرار   شأنها  تستند،  وإنما  والحق،  العدالة  مبادئ  أو 

العرب   بين  القائمة  القوى  موازين  على  الجارية،  التسوية 

العراقية منذ ح  القضية  به  تمر  الذي  رب  واإلسرائيليين. والثاني هو 

تطبيق   في  ليس  يكمن  منه  الخروج  أن  في  االعتقاد  وازدياد  الخليج 

بل   الخليج،  وحرب  الكويت  بأزمة  الخاصة  المتحدة  األمم  قرارات 

للمنطقة   المقبلة  الترتيبات  بسيناريوات  ترتبط  شاملة  صفقة  عبر 

 عموما . 

 

فبالنسبة إلى الشق األول فإنه استنادا  الى اتفاق أوسلو ومذكرة شرم  

التسوية  الشيخ   مرحلة  مفاوضات  تبدأ  أن  المقرر  فمن  األخيرة، 

الماليين   مستقبل  تحدي  أخرى  قضايا  بين  من  ستعالج  التي  النهائية 

العام   الجئي  من  الفلسطينيين  العام  1948من  نازحي  إلى  إضافة   ،

ويرتكز  1976 معروف  المشكلة  من  المعلن  الفلسطيني  الموقف   .

العام الجمعية  قرار  تطبيق  ضرورة  المتحدة  على  لألمم    194ة 



والداعي إلى "وجوب   1948كانون األول ديسمبر    11الصادر في  

السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، لالجئين الراغبين في العودة  

الى ديارهم، والعيش بسالم مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن  

اإلسرائيلي   الموقف  أما  العودة...".  عدم  يقررون  الذين  ممتلكات 

لجنة    الذي  جوالت  بينها  ومن  المحافل  كل  في  عليه  التأكيد  تم 

الالجئين في المفاوضات المتعددة، فقد ركز على رفض هذا الطرح  

تلفيقية بديلة تقوم على أن   جملة وتفصيال  مقدما  بدال  عن ذلك رؤية 

ليس هناك قضية الجئين وأن الموضوع برمته مفتعل من األطراف  

الذي شردوا من ديارهم هم ضحايا عدوان  العربية، وأن الفلسطينيين  

الجيوش العربية على إسرائيل وإن مفتاح حل المشكلة يكمن في يد  

ألن   مبدئي  مرتكزين،  على  تقوم  اإلسرائيلية  الرفض  فكرة  العرب. 

تبعية   المشكلة وتحمل  بمسؤوليتها عن  اإلقرار  يعني  بالعودة  القبول 

الفلسطينيين  حلها، وعملي وهو اعتقادها أن عودة هذه المال يين من 

اليهودية   وهويته  اإلسرائيلي  المجتمع  لحمة  على  ليس  تشكل خطرا  

 الصهيونية فقط، بل على أمن الدولة واستقرارها. 

 

بين هذين الموقفين المتباعدين سيتم الصراع على مستقبل الالجئين  

الدولية،   الشرعية  بقرارات  يتسلح  ضعيف  طرف  بين  الفلسطينيين 

ق ضاغطة وبين طرف قوي يمتلك كل إمكانات  لكن من دون أورا 

توفر حال    المتحققة  النتيجة  اعتبار، كون  أي  فرض موقفه من دون 

العربية   تأتي مخاوف بعض األطراف  أم ال. من هنا  منصفا  ودائما  

الفلسطينيين من أن يكون أي حل لقضيتهم   التي تستضيف الالجئين 

الضغو  من  الكثير  الى  سيعرضها  ما  حسابها  والتوترات  على  ط 

التوطين وهي   الى  الداعية  اإلسرائيلية  الخيارات  لتقبل  دفعها  بهدف 

بل   فقط،  استفزازية  ليست  اللبنانيين  معظم  يراها  مثلما  خيارات 

مدمرة أيضا . إن كل هذا يعني أن قضية الالجئين ستجد نفسها، مثلما  

فقط   وليس  كلها  للمنطقة  السياسي  األعمال  جدول  على  متوقع،  هو 

الفلسطينية  مائد المفاوضات  العرب    -ة  على  يفرض  ما  اإلسرائيلية 

بقرارات   التمسك  الى  الدعوة  مواجهته  في  ينفع  لن  خطيرا   تحديا  

األمم المتحدة والقانون الدولي، وإنما مقاربات موضوعية من أمثال  



ديفيد   كامب  منذ  برمتها  السالم  عملية  أساسها  التي جرت على  تلك 

 . 1999وحتى شرم الشيخ   1979

 

أن   الى  السياسية  التحليالت  معظم  يشير  هذا؟  كل  من  العراق  أين 

البلد   عزلة  استمرار  الرئيسية  سمتها  والتي  الحالية  العراقية  االزمة 

نظام عقوبات مجلس األمن وسياسة   الخارجية ومحاصرته في ظل 

تشكيل   إعادة  بجهود  شديدا   ارتباطا   ارتبطت  االميركية  االحتواء 

االقليمي عقب    النظام  العربي  والخليج  األوسط  الشرق  لمنطقتي 

العربية   السالم  عملية  وانطالقة  الخليج  اإلسرائيلية.    -أزمتي حرب 

فلم يعد مرفوضا ، من وجهة النظر هذه، الربط بين الحرب وأثارها  

بين   العالقة  حيث  من  السالم  عملية  وبين  العربي  المستوى  على 

التنبؤات   أغلب  أن  كما  والنتيجة.  هذه  السبب  من  الناتجة  السياسية 

أن   بد  ال  العراقية  االزمة  حل  إن  القول  الى  اليوم  تنحو  التحليالت 

تضم   ان  قبل  الجبهات  بقية  على  السلمية  العملية  استكمال  ينتظر 

لحماية   سيتبلور  الذي  االقليمي  لإلطار  إحكاما   ذاته  العراق  الحلقة 

كانت هذه مج  وإذا  استمرارها.  السلمية وضمان  تنبؤات  التسوية  رد 

لحد اآلن، فإن تحقيقها، من وجهة النظر هذه أيضا ، ال بد أن يتطلب  

صفقة شاملة سواء بين النظام العراقي الحالي الذي يتطلع الى إعادته  

قد   إسرائيل،  وبين  محله  يحل  آخر  نظام  أي  أو  الدولية  للحظيرة 

تتضمن من بين قضايا أخرى مساهمة العراق بحل مشكلة الالجئين  

 ل القبول بتوطين البعض منهم فيه. من خال

 

أوضاع   في  جذريا   إنقالبا   سيحدث  السيناريو  هذا  مثل  تنفيذ  إن 

ونتائجه،   أبعاده  إدراك  الحالية عن  التنبؤات  حتى  تعجز  قد  المنطقة 

العراق   في  الفلسطينيين  أما توطين  أوسع.  تلك قضية أخرى،  ولكن 

للكثير من ال نقاش والجدل بين  فإنه بال شك سيكون موضوعا  مثيرا  

افتراضات نظرية   أكثر من مجرد  أن األمر  العراقيين حالما يتضح 

أو مشاريع تقبع فوق رفوف مراكز األبحاث والدراسات. فالمؤكد أن  

تكتسب   اللبنانيين،  لدى  هي  مثلما  العراقيين،  الى  بالنسبة  القضية 

التع على  القائمة  للبلد  السكانية  التركيبة  الى  نظرا   فائقة  دد جدية 



وكذلك   األخرى  واالقليات  والتركمان  واألكراد  العرب  بين  القومي 

التنوع الديني والمذهبي بين مسلمين ومسيحيين وغيرهم وبين شيعة  

أشد   قبل  من  حتى  عليها  التعالي  يمكن  لن  حقيقة  وهي  وسنة 

 العروبيين الذين قد ينظرون الى المسألة من زاوية قومية. 

 

فلسطيني في العراق، مثال : سيعني  وبمعنى آخر فإن توطين مليوني  

السكانية الحساسة الذي سيقلبها رأسا  على   بالتركيبة  إخالال  واضحا  

الذين   واألكراد  الشيعة  من  كل  مقابل  العرب  الس نة  لمصلحة  عقب 

سيرفضون التوطين بالتأكيد باعتباره عامل ترجيح مذهبي وقومي،  

الذي   الوقت  في  مصلحتهم،  لغير  سياسي  انتظارهم  وبالتالي  طال 

لتحقيق تمثيل أفضل ضمن المعادلة السكانية/ السياسية القائمة. ومع  

بعملية   بدورهم  سيرحبون  العراق  س نة  أن  أيضا   مؤكدا   فليس  هذا 

توطين الالجئين الفلسطينيين لو جرت بهذا الشكل السافر باعتبارها  

ستساهم بإحداث شرخ وطني في ظرف يسعون فيه، مثلهم مثل باقي  

هذا  الع  مثل  أن  المرجح  ومن  والتضامن.  بالوحدة  لتجاوزه  راقيين، 

قبل   من  متباينة  ردودا   يثير  لكي  العراقي  بعده  سيتجاوز  المشروع 

إيران   من  كل  من  متوقع  هو  كما  تحفظا   أو  رفضا   العرب  جيرانه 

الذي   األمر  المجاورة،  العربية  الدول  من  وترحيبا   قبوال   أو  وتركيا 

 ية ظلت حتى اآلن هاجعة. سيوقظ تناقضات إقليم

 

ومع ذلك، فالمالحظ أن هناك سكوتا  مطبقا  من جانب الحكم العراقي  

على   وال  الصفقة  سيناريوات  على  ال  اآلن،  لحد  يعلق،  لم  الذي 

الذي   الهمس  أخيرا   تجاوز  الموضوع  أن  رغم  التوطين،  احتماالت 

  بدأ به. ورغم أن الخطاب الرسمي ظل ملتزما  طوال سنوات األزمة 

بثوابته المعادية إلسرائيل والرافضة للعملية السلمية فإن دعاة نظرية  

الصفقة يشيرون الى المرونة العالية التي أظهرها الحكم العراقي في  

االيديولوجية   التزاماته  في  التساهل  فيها  اضطر  سابقة  تجارب 

لمصلحة مزايا ومكتسبات سياسية ما يجعل إمكان تحقيق ذلك قائمة  

لتلويح له بحل مناسب إلخراجه من أزمته. على الطرف  حالما يتم ا 

البديل،   تبؤ  لمهمة  تتصدى  التي  العراقية  المعارضة  هناك  اآلخر 



والتي بدورها لم تبد أية وجهة نظر إزاء مشاريع التوطين خصوصا  

الثمن الذي   السيناريوات تفترض إن ذلك سيكون بعضا  من  أن هذه 

سماع صوت العراقيين، حكومة    سيقدّم لدعمها في تسلم السلطة. إن

على   شك  بال  سيساعد  اللبنانيين،  صوت  انطلق  مثلما  ومعارضة، 

إزالة الكثير من اللبس والشكوك حول قضية من المؤكد أنها ستتبوأ  

 الهم الوطني خالل الفترة المقبلة. 

 

 7/10/1999   *الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ! ابل الغذاء الى النفط مقابل العراقمن النفط مق 
 

الماضي   الى أحداث  العودة  تفرض أحداث الحاضر احيانا  ضرورة 

تفكيكها   خالل  من  سواء  طالسمها،  وفك  غموضها  إجالء  لمحاولة 

أو   بالنتائج،  المقدمات  ربط  خالل  من  أو  التاريخية  عناصرها  الى 

ال على  الماضي  يطرحه  الذي  المثال  قوة  خالل  من  حاضر  حتى 

والذي طالما يجعلنا نردد في أوقات وحاالت المقارنة هذه مقولة ما  

 أشبه اليوم بالبارحة. 

 

التاريخ هي   في  شبيها   لها  وتجد  نعيشها  التي  الحية  األمثلة  من  لعل 

المحاوالت التي بذلت طوال عام في مجلس األمن إلصدار قرار في  

العر على  المفروضة  االقتصادية  العقوبات  تعليق  والتي  شأن  اق 

ليس في   العضوية  دائمة  الدول  بين  النظر  تباين وجهات  اصطدمت 

الرقابة   ونظام  التقليدية  غير  العراق  اسلحة  نزع  موضوع  شأن 

المقترح عليها، كما هو معلن، بل بسبب آخر مختلف تماما  يتمثل في  

النفطية   الثروة  استثمار  شأن  في  ومخططاتها  الدول  هذه  نيات 

ا الهائلة،  في  العراقية  الصراع  عملية  "لب"  و  "جوهر"  باتت  لتي 

 .المنطقة 

 

العام   ربيع  للمخططات   1920في  وفقا   سم  ح  العراق  مستقبل  كان 

من معاهدة السالم    22البريطانية التي حددت استنادا  الى نص المادة  

ففي   البريطاني.  لالنتداب  العراق  أساس خضوع  على  فرساي،  في 

تحالف األعلى قرار فرض  اصدر مجلس ال   1920نيسان ابريل    25

ريمو   سان  منتجع  في  عقدها  االجتماعات  من  سلسلة  إثر  االنتداب 

الواليات   التحالف عدا  الرئيسية في  الدول  االيطالي بحضور ممثلي 

البريطانيين   حلفاءها  أن  بعد  ما  في  ترى  أن  هالها  التي  المتحدة 

الذي   "فرساي"  اتفاق  مبادئ  الحائط  بعرض  ضربوا  والفرنسيين 

ع االقتصادية  نص  المصالح  أمام  المفتوح  الباب  سياسة  اتباع  لى 

ألنفسهم   أقروا  حين  االنتداب  تحت  االراضي  في  المتحالفة  للدول 

تماما    مستبعدين  النفطية،  المصالح  في  هائلة  وحقوقا   امتيازات 



التي   الحرب  في  للتو  معهم  وقفت  كانت  التي  المتحدة  الواليات 

 .خرجوا منها منتصرين 

 

المتحدة حينذاك؟ في    فماذا فعلت  أي    1920آيار مايو    12الواليات 

السفير   كتب  ريمو"  "سان  اتفاق  على  اسابيع  ثالثة  من  أقل  بعد 

االميركي في لندن جون ديفز الى وزارة الخارجية البريطانية رسالة  

شديدة اللهجة محتجا  على ما دعاه ب "االتفاق التعيس" الذي اعطى  

النفطية للمصالح  كبيرة  حساب    فوائد  على  والفرنسية  البريطانية 

فرض   بمحاولة  بريطانيا  اتهم  كما  االميركية،  النفطية  المصالح 

وصفها   التي  المنطقة  في  النفطية  الموارد  على  المطلقة"  "هيمنتها 

 .بأنها سـتكون "مصدرا  للتوتر والخالفات" بين الطرفين 

 

ا اللورد  لم تقبل بريطانيا بالتنديدات االميركية، وكتب وزير خارجيته

كيرزن ردا  نفى فيه الشكوك التي اثارها السفير االميركي ووصفها  

بأنها حساسية غير مفهومة. كما ذّكر الواليات المتحدة بأنها تسيطر  

العالم، في حين ان    80على حوالي   في المئة من مصادر النفط في 

  5،4ما في حوزة الشركات البريطانية من مصادر للنفط ال يتجاوز  

ئة. كما ذّكر الخطاب بالمحاوالت المستميتة للواليات المتحدة  في الم

حصلت  كانت  هايتي  في  نفطي  امتياز  استثمار  من  بريطانيا  لمنع 

العام   االحتالل  1913عليه  قبل  هايتي  حكومة  عليه  وصادقت   ،

اللورد كرزن،   تعبير  االميركي للجزيرة. وهو أمر تكرر، على حد 

الفيليبين  في كوستاريكا، وبعد ذلك، كما عبّ  ر في رسالة الحقة، في 

في   تشريع  فيها  صدر  كان  عام    31التي  اغسطس  ،  1920آب 

والزيوت   النفط  تحتوي على  التي  االراضي  أن تحصر كل  يشترط 

 .المعدنية االخرى بمواطني الواليات المتحدة او الفيليبين

 

كيرزن   اللورد  بين  متبادلة  رسائل  عبر  المجادالت  هذه  استمرت 

الخا بأنها  ووزير  حينذاك  كولــبي ووصفت  بينبرغ  االميركية  رجية 

القوتين   بين  حدثت  التي  الديبلوماسية  المواجهات  أهم  إحدى 

دنيا   في  مجابهة  أهم  تكن  لم  إن  القرن،  هذا  مطلع  في  الجبارتين 



حاولت   الحـــديث.  التاريخ  في  حصلت  االقتصادي  االستـــعمار 

نيت  تؤكد  ان  الصراع  عبر  المتحدة  في  الواليات  نفسها  تضع  بأن  ها 

الوقت   ذلك  في  التقليدية  االستعمارية  للقوى  االساسي  الشريك  موقع 

الفحم  محل  تحل  أخذت  التي  النفط  موادر  الى  بالنسبة  وبخاصة 

بعد   الظفر  المتحدة  للواليات  سهل  ما  ولعل  للطاقة.  رئيسية  كوسيلة 

الصراع   ارتباط  هو  العراقية  النفط  امتيازات  في  مهمة  بحصة  ذلك 

استمرار  ب بسبب  حينئذ  حسمت  تكن  لم  التي  الموصل  والية  مشكلة 

االنتداب،   بلد  بريطانيا،  من  كل  وحاجة  لها  تبعيتها  تركيا  ادعاء 

والعراق البلد المنتدب، للتأييد االميركي، داخل عصبة األمم لتمرير  

 .صك االنتداب وحل مشكلة الموصل بعيدا  عن االطماع التركية

 

اتف كانت  ذلك  كل  االنتداب  نتيجة  تحت  العراقية  الحكومة  وقعته  اقا  

آذار مارس    14وشركة النفط التركية صاحبة امتياز نفط العراق في  

، والذي حصلت بموجبه الواليات المتحدة على حصة مساوية  1925

التي   التركية"  "نفط  شركة  في  وهولندا  وفرنسا  بريطانيا  لحصص 

دة" التي منحت  تحولت بعد ذلك لتصبح "شركة نفط العراق المحدو

عاما ، إذ انجزت    75امتيازا  للتنقيب في كل االراضي العرقاية لمدة  

أخذ   آخر  صراعا   كان  بينهما  التراضي  اتفاقات  المتحدة  الوالذات 

ينفتح للتو على مصراعيه مع اول برميل تدفق في منطقة حقوق بابا  

يوم   كركوك  في  اكتوبر    13كركر  االول  بدأت  1927تشرين  إذ   ،

من  االنظ اصبحت  باعتبارها  االرض  من  البعة  هذه  تتركز على  ار 

الحياة   شريان  الطاقة  أجل  من  الدولي  الصراع  بؤرة  التاريخ  ذلكح 

 .وعصب االقتصاد الحيوي

 

لو انتقلنا اآلن أكثر من سبعين عاما  الى األمام لرأينا صورة أخرى  

الذي   الصراع  صورة  عن  جوهرها  في  تماما   مختلفة  ليست  لكنها 

م فاحصة  جرى  نظرة  ألقينا  ولو  العراق،  نفط  القرن حول  هذا  طلع 

الشكل   على  تفاصيلها  بعض  لنا  التضح  الصورة  هذه  مكونات  الى 

نحو   من  المؤكد  العراقي  النفط  احتياط  يتكون  بليون    200اآلتي: 

برميل، بينما كانت تقديرات احتياط منطقة والية الموصل عند بداية  



ميل فقط، وهو فرق يوضح األهمية  االستثمار نحو أربعة باليين بر

االستثمار   خارطة  على  العراقي  النفط  بها  يتمتع  التي  االستراتيجية 

الواليات   ان  كيف  نرى  األخرى  الصورة  تفاصيل  بين  من  الدولي. 

بداية   فيه بريطانيا  الذي كانت تقف  نفسه،  الموقف  المتحدة تقف في 

ف تقف كل من  بينما  القرن، كقوة مهيمنة متحكمة  رنسا وروسيا  هذا 

والصين كقوى متطلعة للمشاركة في استثمارات النفط التي ال تخفي  

واحتكارها.   عليها  سيطرتها  فرض  على  المتحدة حرصها  الواليات 

ولكي تكتمل المقارنة، فال بد من توضيح أن كال  من فرنسا وروسيا  

العراق   المهمة مع  اتفاقات االستثمار  والصين وقعت فعال  عددا  من 

ر للبدء في تنفيذها رفع العقوبات االقتصادية المفروضة على  وتنتظ

العام   منذ  بشدة  1990العراق  ترفضه  تزال  ال  الذي  قرار  وهو   ،

 .الواليات المتحدة االمـــيركية وتماطل فيه من أجــل تأخــــير تنفيذه

نفسه   التاريخ  نفسه بعد كل ذلك هو: هل يعيد  الذي يطرح  والسؤال 

سان   تجربة  التي  وتتكرر  المشاورات  ضوء  في  تالها  وما  ريمو 

العقوبات   شأن  في  االمن  لمجلس  الجديد  القرار  لتبني  جرت 

من   هناك  التسلح؟  لمراقبة  جديد  ونظام  العراق  على  المفروضة 

إقرار   جهود  بها  مّرت  التي  الصعوبات  أن  إلى  يشير  ما  المعطيات 

ل المعنية  القرار الجديد ليست فقط تباينا  في وجهات النظر بين الدو 

هو   ما  بمقدار  العراقي  التسلح  على  الرقابة  نظام  من  الموقف  حول 

لدى   المتزايد  واالقتناع  ككل  العراق  مستقبل  الى  النظرة  في  تباين 

توافق   صيغة  خالل  من  لحسمه  حان  األوان  بأن  األطراف  معظم 

عامة، أو بعبارة أوضح صفقة مع الواليات المتحدة باعتبارها أكثر  

 .اما  بالوضع العراقي، وأصرارا  على تحديد مستقبلةاألطراف اهتم

النقاب فعال  عما سمي بـ "صفقة الشيشان مقابل العراق"   لقد ك شف 

بين واشنطن وموسكو والتي بموجبها تغض الواليات المتحدة النظر  

عن الهجوم الروسي الشامل على الشيشان مقابل تأييد روسيا للقرار  

يشي  الحال  واقع  لكن  نظر  الجديد.  في  المرجوة،  الصفقة  أن  إلى  ر 

االستثمارات   مستقبل  لتشمل  الشيشان  قضية  تتجاوز  روســيا، 

اويل"   "لوك  شركة  وقعتها  التي  العقود  بموجب  الروسية  النفطـــية 

جنوبي   الجبارة  القرنة  غرب  حقول  وتغطي  العراق  مع  الروسية 



روســــ تخـــص  التي  الصــفقة  اجزاء  هذه  كانت  واذا  يا  العراق، 

الفرنسيتين واالمتيازات   اكيتان" و"توتال"  فماذا عن شركتي "الف 

التي حصلتا عليها في حقول "مجنون" و"نهر عمر" وأيضا  شركة  

النفط الوطنية الصينية واالمتيازات التي نالتها في حقلي "الحلفاية"  

الشركات   هذه  تسعى  الذي  االحتياطي  مجموع  ان  و"االهدب"... 

ث للهيمنة عليه، بموجب االتفاقات التي وقعتها مع  التابعة للدول الثال

يبلغ   المتوقعة    50العراق،  االنتاجية  الطاقة  تبلغ  بينما  برميل  بليون 

بليون برميل يوميا ، وهي أرقام يمكنن ان توضح حجم   1،2للحقول  

الصراع المنتظر الذي لن يكون أقل شراسة من ذلك الذي جرى بين  

 ."بسبب اشتراطات اتفاقية "سان ريمو بريطانيا والواليات المتحدة

االمتيازات   اتفاقية  على  حينها  الهاشمي  ياسين  حكومة  وافقت  لقد 

رغم االعتراضات الشعبية واستقالة اثنين من أبرز اعضائها، رشيد  

عالي الكيالني ومحمد رضا الشبيبي بسبب ما قيل من حاجة العراق  

الصراع من أجلها  حينئذ لدعم الحلفاء في قضية الموصل التي كان  

العراق   سيجد  هل  اآلن  السؤال  حاسمة.  مرحلة  في  دخل  تركيا  مع 

نار   على  طبخت  التي  النفطية  الصفقة  قبول  الى  مضطرا   نفسه 

عام   حصل  كما  وخارجه  األمن  مجلس  في  الجارية  النقاشات 

نفسه  1925 سيعيد  التاريخ  كان  اذا  سيكشف  ذلك  عن  الجواب  ؟.. 

تعلموا من دروسه وعبره. ما هو مطروح    فعال ، وإذا كان العراقيون

 هذه المرة ليس "النفط مقابل الغذاء" بل "النفط مقابل العراق كله"؟ 
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 1991: عودة إلى اسئلة العام العراق

 
 

ورافقت ما ترسخ  ، التي سبقت 1991كانت مثل هذه األيام من العام  

في الذاكرة االعالمية بأنه "حرب الخليج الثانية"، أياما  عصيبة لكل  

العراقيين، شأنها شأن أيام كثيرة مماثلة مّرت عليهم قبل ذلك وبعده.  

لكن تلك األيام تميزت بأنها لم تكن فقط محملة باألخبار السيئة التي  

من ذلك، كما إنها  اعتادوا سماعها منذ احتالل الكويت قبل ستة اشهر 

سلسلة   عن  الناتجة  والمخاوف  والتوتر  بالقلق  مشحونة  تكن  لم 

باألسئلة   بلى  ح  أيضا   كانت  بل  منذئذ،  عليهم  جرت  التي  االحداث 

بعد   وطنهم  ومصير  مصيرهم  اليه  يؤول  أن  يمكن  عما  الحائرة 

تخلفه   الذي  والدمار  باتساعها وشراستها  بدت  التي  المعارك  انجالء 

الى  حولهم وكأنه بهم  تنتزعهم من واقع سوريالي وملتبس وترمي  ا 

 أفق المجهول االشد إبهاما  وحيرة. 

 

األيام  تلك  وقائع  تسترجع  حين  العراقية،  الوطنية  الذاكرة  لعل 

المريرة التي سادها اإلحساس المدفون بالغضب والقلق والمحاصرة  

ما  بالجوع والبرد، ستدّون ما لم يدّونه بعض صناع وشهود تلك الدرا 

في   بالحيدة  مقنّعون  ومؤلفون  "البطولية"  مذكراتهم  في  االنسانية 

مقاالتهم   في  للشهرة  متلهفون  وصحافيون  مبيعا ،  األكثر  كتبهم 

ضمنية   بصورة  لالحداث  تناولهم  في  اهملوا  هؤالء  أن  إذ  المثيرة، 

كانوا   الذين  وحدهم  هم  كبلد،  والعراق  كشعب  العراقيين  أن  حقيقة 

الحرب   لهذه  بسوء  وقودا   او  فهم  بسوء  تجاهلوا،  مثلما  وضحاياها، 

نية، حقيقة أن العراقيين في ايام المحنة تلك تصرفوا كبشر حقيقيين  

غيورين   كوطنيين  تصرفوا  مثلما  البقاء  اسباب  صيانة  الى  يسعون 

 يدركون تماما  أبعاد التحديات التي يواجهها بلدهم.

 

ع كصحافي  وايضا   كعراقي،  أنقل  أن  هنا  يعنيني  قلب  ما  في  اش 

تتناوله   لم  الذي  اآلخر  الجانب  الحرب، شيئا  عن  أيام  الحدث طوال 



وسائل االعالم التي غطت الحرب، وأهمله بعد ذلك معظم من كتب  

عنها، وهو الجانب المتعلق بمشاعر العراقيين وأحاسيسهم وأفكارهم  

بهم   يحيق  والدمار  الموت  يرون  وهم  ت نسى،  ال  التي  األيام  تلك  في 

كل   الى  من  تفضي  الوطني  البناء  في  تجربتهم  يرون  مثلما  جانب 

سبيل محفوف بالشكوك واالضطراب والخطر. لقد كانت اياما  مثيرة  

حقا ، إذ كان الشعور أن لحظة تاريخية تعبر فوق أفق الوطن، ستعيد  

صياغته من جديد، تتطلب ليس تناولها باسلوب العرض المبهر الذي  

إن. أو بلغة االبيض واالسود كما فعل    كانت تنقله شاشات السي. إن. 

أدت   إثارتها  بكل  الحرب  ان  باعتبار  بل  السور،  فوق  الجالسون 

جرى   ماذا  عن  الجادة  االسئلة  طرح  وهي  أال  أيضا ،  مهمة  وظيفة 

الملحة،   التساؤالت  من  وغيرها  المسؤول  ومن  وكيف  ولماذا  حقا ، 

الخيال اليجاد اجوبة مقنعة من دون اختز ال للصراع  وتحفيز طاقة 

السياسية   الدعاية  االرتهان ألسلوب  أو  الرسمية  اللغة  امالءات  وفق 

 لطرفيه المباشرين. 

 

ما قد ال يعرفه الكثيرون خارج العراق هو أن هذه الفترة وخصوصا  

المعاناة   رغم  وعلى  تلتها،  التي  واأليام  للحرب  الستة  االسابيع 

من   كانت  العرا  أخصبواآلالم،  عاشها  التي  خالل  الفترات  قيون 

والجدل   والنقاش  والتفكير  التأمل  في  تاريخهم  من  االخيرة  العقود 

والمساءلة والبوح بمكنونات عقولهم وضمائرهم، ليس بشأن المحنة  

المسيرة   مجمل  حول  بل  فحسب،  يعيشونها  كانوا  التي  الوطنية 

منذ   األولى، وربما  فللمرة  اليها.  اوصلتهم  التي  عاما ،   20السياسية 

لهم، المغيرة    يتاح  الطائرات  تثيره  الذي  الرعب  اجواء  بالدهشة في 

الطبيعية   للحياة  مظاهر  اية  انعدام  ظل  وفي  الهابطة  والصواريخ 

وانشغالهم   والهاتف  والكهرباء  الماء  مثل  االساسية  والخدمات 

بمعركة البقاء المادي والمعنوي، ان يعبروا عن انفسهم ككتلة حية،  

البعض من الناظرين من ثقب الباب  وليس ككمية مهملة كما تخيلهم  

سياسات   فرضتها  التي  الصمت  جدران  خدعتهم  أو  اغرتهم  وممن 

 القمع والخداع والتضليل الطويلة. 



بي   طائرات  كانت  وبينما  والقارصة،  الحالكة  الليالي  تلك    52في 

قريبا ،   جسرا   او  مصنعا   تقصف  "كروز"  وصواريخ  و"الشبح" 

تلت العراقيين  من  مجموعات  فحم، كانت  او  خشب  موقد  حول  ف 

والعبقرية   الحكمة  تلك  من  تخلو  ولكنها ال  بأساليب عفوية،  وتطرح 

التي ال تضن بها التجارب المريرة على الشعوب، اسئلة مؤجلة منذ  

تكتشف   أن  وتحاول  الموضوع  صلب  في  وتدخل  طويل  زمن 

وتبحث   تفحص  لكي  ذلك  وتتجاوز  حصل  لما  الحقيقية  األسباب 

أن يحصل حين ينتهي ذلك الكابوس المرعب،    وتستشرف ما يمكن 

الذهنية   محصلة  مجمل  منفصال  عن  عمال   الكويت  احتالل  كان  هل 

الداخلية   وممارساتها  السابقين  العقدين  خالل  سادت  التي  السياسية 

والخارجية التي استسهلت اللجوء الى العنف واالستئصال واالحتكار  

الحكمة   واغفلت  االفعال  بردود  والتعاون  والمبالغة  والحوار 

السياسات   مسؤولية  وما  التفاوضية؟  والحلول  السلمي  والتعايش 

تهيئة   في  للمنطقة،  الموضوعة  المخططات  بل  واالقليمة،  الدولية 

او   تهديدات  او  ضغوط  هناك  كان  ما  وإذا  لالزمة؟  المناسبة  البيئة 

االحتالل   كان  فهل  الرسمي،  الخطاب  حينها  صورها  كما  اخطار، 

يا  من وجهة نظر المصلحة الوطنية، أم أنه كان تعبيرا   عمال  ضرور 

كطريقة   الجموحة  القوة  على  والمراهنة  المغامرة  أسلوب  عن  آخر 

الخطوة   كانت  هل  غاياتها؟  وتحقيق  السياسة  لممارسة  وحيدة 

لنتائجها   تام  ادراك  محسوبة جيدا  سياسيا  وعسكريا  واستراتيجيا  مع 

أنها كانت مجرد قفزة في الم ايقافها  أم  جهول؟ هل كان في االمكان 

آخر هدف   تحقق  ان  الى  تدور  أن  ان على عجلتها  أم  بدأت،  بعدما 

أن   إال  مخططوها؟  لها  بالتأكيد،    أكثروضعه  كان،  إلحاحا   االسئلة 

ذلك التي يتعلق المستقبل، فهل إن الحرب الدائرة ارهاص لوالدة غٍد  

أخر  ممارسة  مجرد  أنها  أم  بالحياة  وحافل  محملة  مزدهر  للعبث  ى 

المعلنة   غير  السياسية  االهداف  ما  والدمار؟  والموت  بالشكوك 

آخر   اعمال  جدول  هناك  الحرب؟ هل  يقود  الذي  التحالف  الطراف 

ام   الكويت  بتحرير  يكتفون  هل  ادواته؟  من  أداة  مجرد  والحرب 

ينقلون ساحة الحرب الى داخل العراق؟ واذا تم ذلك فما هدفهم وما 

الذي يقف ه العراقيون؟ هل يقاومون الغزو أم يختارون دور  الموقف 



البركان   فيها  سينفجر  التي  الساعة  ستكون  تلك  ان  ام  المتفرج، 

مئات   معنويات  على  الوخيمة  الحرب  نتيجة  تنعكس  كيف  الخامد؟ 

األلوف من الجنود والضباط العائدين من ميادين القتال وانضباطهم، 

رب أخرى وينقلب هؤالء  وهل سيعيد التاريخ نفسه كما فعل في تجا

على قادتهم؟ ما الذي يعنيه كل ذلك لتماسك مؤسسات الدولة االخرى  

ووالئها؟ ولو حدث انفراط في بنية الحكم وأجهزته وفي ظل غياب  

البديل المنظم، فما الذي يمكن ان يحدث واية جروح سيفتحها ركام  

ن  الضغائن والكراهية واالحقاد في جسد الوطن المنهك، ومن سيكو 

على   قادرا   سيكون  ومن  والغفران  الصفح  لطلب  مستعدا   ساعتها 

ما   وتسوية  باتفاق  اآلن  الحرب  انتهت  لو  آخر،  وبافتراض  تقديمه؟ 

فما هو الثمن المطلوب ومن الذي سيدفعه، الوطن والشعب أم أولئك  

 الذين ساقوه الى هذه المحنة؟ 

 

العام   اسئلة  تكن  بعمليات    1991لم  تأثرا   أو  الدماغ  انعكاسا   غسل 

التي نصبت على   الدعاية  ابواق  بها خبراء ومحترفون في  التي قام 

للعبة   لممارسين  واالنتقام  التهييج  لشعارات  استجابة  او  الحدود، 

السياسية انفتحت امامهم فجأة المنابر كجزء من متطلبات الصراع،  

انها لم تكن "مونولوغا " داخليا  نتاج حال عصابية من االحباط   كما 

حوار  الع بل  إيالما ،  مسيرته  لحظات  أكثر  في  لشعب  والذهول  ام 

وطني شامل مع الذات وعملية تعلم تجري في اشد الظروف ضراوة  

والروايات   حلت  التي  الكارثة  السباب  الرسمية  الرواية  عن  بعيدا  

كل   الحرب  منحت  فلقد  ضجيج،  من  صاحبهما  ما  وكل  المضادة 

للجميع الفرصة لعملية شحذ  عراقي احساسا  بالمسؤولية، كما وفرت  

ايقظتها االزمة   التي  الكبرى  القضايا  للتفكير في كل  الشعبي  للوعي 

الهواجس   هذه  كل  خلفت  التي  السياسية  التجربة  مجمل  ومحاكمة 

والمخاوف وجعلت االنشغال بحاضر الوطن ومستقبله الهم األكبر،  

يقوم    فقد اصبح كل عراقي يدرك ان هناك تاريخا  جديدا  يصنع لبلده

مفتوح   ومستقبل  والروحي  المادي  الخراب  من  هائل  ركام  على 

أخطار   من  الناتجة  المعاناة  من  بالمزيد  قراءته  تنبئ  النهايات 

وكوارث وحصار وعزلة، وهنا، وكما عملت التجربة التاريخية في  



السؤال   الى طرح  فقد قادت كل هذه الحوارات  وكما مكان وزمان، 

 األهم: ما العمل؟ 

 

اعتا أو  لقد  مفكرون  او  ثوار  دائما   السؤال  هذا  مثل  عن  االجابة  د 

إطار   وفق  محدد  برنامج  عاتقها صوغ  على  تأخذ  سياسية  حركات 

أزمات   لمواجهة  منظمة،  سياسية  ممارسة  ضمن  وغالبا   نظري، 

أن   إال  كبرى،  وطنية  محنة  من  للنهوض  مشروع  ووضع  عميقة 

الفكري   الواقع  أية  ممارسات القهر والهيمنة قد جردت  العراقي من 

امكانية للنقاش الحر علنا  وبصوت مسموع، كما أحدثت فراغا  مهوال  

واحد  صوت  االخيرة  العقود  خالل  سيطر  إذ  السياسي،  الواقع  في 

ويصادر   الوطني  بالقرار  ويتفرد  الحقيقة  ويحتكر  التعددية  يرفض 

تنسجم  ال  وتصورات  رؤى  عن  والتعبير  باالختالف  اآلخرين  حق 

الر  الخط  برهنت  مع  كما  الواقع،  هذا  مثل  لكن  المهيمن،  سمي 

التجربة العراقية، لم يعد بامكانه كبح طرح السؤال الملح، ما العمل،  

وعمل   جامد  نظري  مفهوم  من  حّوله  ذلك  من  العكس  على  انه  بل 

نخبوي ضيق الى هّم وطني عام، فاسحا  المجال لطموحات التغيير،  

الضمير والوجدان وال تتعمق في  الى  ال لكي  لتتحول  فقط، بل  وعي 

على   العمل  الى  وتدعو  واالستالب  التهميش  ترفض  جماعية  ارادة 

انقاذ البالد من محنتها وانكسارها وفق رؤية وطنية خالصة تصحح  

اليأس   رفض  قاعدة  وعلى  العدالة،  وتحقق  الماضي  اخطاء  كل 

 والخيارات المدمرة والسيناريوهات الشريرة. 

 

ابات جاهزة في هذه اللحظة تتجاوز  من الواضح ان ليست هناك اج 

الطموحات واالماني النبيلة كما أن ليس باالمكان القول ان المشاريع  

العراقية   االزمة  مع  للتعامل  الخارج  في  والمطروحة  الصنع  مسبقة 

الذي ها هو يدخل  المأزق،  للخروج من  المستمرة تمثل بديال  مثاليا  

عالية،   وطنية  كلفة  دون  من  الثاني،  من  عقده  يزيد  ذلك  كل  ان 

البدائل   بين  من  المضني  للسؤال  جواب  عن  البحث  إلى  الحاجة 

والخيارات التي يوفرها الواقع وبهدف وحيد وهو البدء بعملية اعادة  

الضمير   قوة  والى  العقالنية  الى  تحتكم  االبعاد  متعددة  وطني  بناء 



بالنق القبول  والى  المستقبل  تجاه  بالمسؤولية  د،  االخالقي واالحساس 

ونبذ   والمشاركة  الوطني  التوافق  ارادة  الى  ترتكز  ان  بد  ال  عملية 

هذه   كل  البالد  على  جلبت  التي  البالية  والعزل  االقصاء  سياسات 

العام   اسئلة  أن  المؤكد  من  لكن  واالهوال،  تزال    1991المآسي  ال 

تمتلك مشروعيتها وفاعليتها في وجه الظلم والعدوان الذي يقع على  

ي ما  أوال   العراقيين  الخالقة،  االجابات  وضع  على  المثابرة  تطلب 

باعتبار أن الحرب التي بدأت في شتاء ذلك العام، ال يمكن اعتبارها  

منتهية ما لم تنته معها تلك السياسات والممارسات التي قادت اليها،  

وثانيا  باعتبار أن المكاشفة وطرح القضية الوطنية للنقاش من خالل  
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سجاالت الثقافة العراقية بين ذهنية االحتراب ونداء  

 وطن محاصر 

 
التي   الثقافة العراقية المعاصرة،  يحتدم السجال منذ فترة بشأن واقع 

برم العراقية  الحال  شأن  شأنها  حصارات  تعاني  ضنك  من  تها، 

بعضها ناتج من حصاد تجربة سياسية واجتماعية واقتصادية خائبة  

عملية   عن  وبعضها  الذاتي،  التدمير  حدود  الى  وصلت  ومريرة 

التدمير المنظم متعددة األبعاد التي فرضتها أسوار الفصل العنصري  

المتحدة وبعضها اآلخر   بالعراق تحت راية عقوبات األمم  المحيطة 

 من حصار المنافي الضيقة والنائية.ناتج 

 

الحصارات،    تلكم  أفرزتهما  طرفين  بين  اآلن  يستعر  السجال  هذا 

صموده   من  دعواه  مستمدا   العراقية،  للثقافة  تمثيله  يدعي  احدهما 

الداخلي   ببعديه  الصراع  افرازات  وأمام  األسوار  تلك  داخل 

عل والثقافي  المادي  الوجود  معركة  في  وانخراطه  ى  والخارجي، 

عن   البعيدة  منافيه  من  اآلخر  الطرف  يعلن  بينما  الوطن،  أرض 

الحرية   عن  الدائم  البحث  مغامرة  معاناة  صاغتها  التي  مشروعيته 

الرائد وحقه في   القمع واالكراه وتشبثه في دوره  ومقاومة سياسات 

على   العراقية  الثقافة  تأسيس  واعادة  تجديد  في  الفاعلة  المشاركة 

 ي. أساس مشروع وطني ونهضو

 

الخائبة    السياسية  التجارب  رسختها  التي  المدمرة  العادة  هي  وكما 

المناظرات   فان  افرزتها  التي  واالنتقام  القبلي  االحتراب  وذهنية 

القائمة حول راهن ومستقبل الثقافة العراقية امتدت لكي يكيل طرف  

والجبن   الخيانة  بين  راوحت  التي  االتهامات  آخر  الى  من اصحابها 

ازاء   مثقفي  والصمت  بعض  يراها  كما  والوصاية  الوطنية  المعاناة 

االتهامات   وبين  الحوار،  هذا  في  آرائهم  عن  عبروا  الذين  الداخل 

والتدجيل   السلطة  ومماألة  االستخباراتي  والعمل  أيضا   بالخيانة 

والتطبيل وحرق البخور لها على حساب الضمير االخالقي وااللتزام  



ك والمصيرية،  الكبرى  الوطن  مثقفي  بقضايا  بعض  عنها  أعلن  ما 

 .المنفى

 

هناك بالتأكيد أبعاد كثيرة مغفلة في هذا الحوار الدائر على صفحات  

كارثي،   هو  ما  بقدر  العراقي  فالواقع  والعربية.  العراقية  الجرائد 

أن   ذلك  ومضطرب،  ملتبس  أيضا   فإنه  للكلمة،  الحقيقي  بالمعنى 

ايج  تغير  إمكان  الى  تشير  ال  المتوافرة  أن  الدالالت  يمكن  كبير  ابي 

أمامه   من  ويزيل  محنته  من  العراقي  الوطن  لينتشل  قريبا   يحصل 

عوائق النهوض من رماد الحصارات ويعيد وضعه على سكة التقدم  

 اإلنساني. 

 

هذا الواقع يضع على كاهل المثقفين العراقيين مهمة أخرى غير تلك  

خالقي  التي يضطلع بها "سياسيوهم" وهي القيام بدورهم الطليعي اال

والوطني في التحريض على البدء بعملية إعادة اكتشاف للذات هدفها  

نحو  العشوائي مجددا   االندفاع  البناء ال  اعادة  الى عملية  تفضي  ان 

ابناءه   بالمحن وأورثت  الوطن  التي اصابت  المدمرة  اللعبة  ممارسة 

 .هذا الكم الهائل من المعاناة والحسرة والحيرة والكبت

 

لوب هو البحث من خالل الحوار الرصين عن أجوبة  لذلك فإن المط

بعيدا  عن ذلك   الداخلي والمنفى  العراقية بشقيها  الثقافة  تتعلق بأزمة 

الطابع المتوحش الذي تفرضه السياسات الفجة وأساليبها سواء منها  

تلك التي تلجأ الى العنف المادي والمعنوي لكتم االصوات االخرى  

الغضب و الضاربة في  تلك  المسلمات  أو  إن أولى  التجريح واللعنة. 

ودعاوى   األحادية  النظرات  عن  الكف  ضرورة  هو  المسعى  هذا 

العراقية   بالثقافة  الضرر  اشد  الحقت  التي  والتخوين  الحقيقة  احتكار 

والتفاعل   المشاركة  نتاج  بالتالي  هي  وطنية  ثقافة  أي  بأن  وااليمان 

انماط  انصهار  نتاج  بدورها  هي  التي  االفكار،  القيم    بين  من 

والمعتقدات والتفسيرات العقلية والرموز الثقافية واالجتماعية، او ما  

خلفية   أو  مجتمع  أي  يختزنها  التي  التاريخية  بالخبرة  اختزاله  يمكن 

قومية ودينية وطائفية متنوعة، وفي حال الواقع العراقي فإن أكثر ما  



ع داخل  ألحق الضرر بالثقافة هو النكران المتعسف لوجود هذا التنو

السياسية   القوى  مراكز  مارسته  الذي  ذلك  وبخاصة  الواحدة  الثقافة 

 .وااليديولوجية

 

التي   النبوية  التشوهات  نتيجة  العراقي  المجتع  أصاب  ما  ان  ثانيا ، 

والسياسية   االجتماعية  تناقضاته  تعميق  هو  الحصارات  الحقتها 

بالمج  االفراد  دمج  اعادة  الى  بالحاجة  سيجعل  ما  تع،  واالقتصادية 

مهمة   عاتقها  على  ثقافة وطنية تضع  اال  بها  تنهض  لن  مهمة  وهي 

وإزالة   الماضي  جروح  تضميد  على  تقوم  للمستقبل  تصورات  بناء 

ندوبه والسمو على احقاده وضغائنه، إن مثل هذه الوظيفة ال بد ان  

كواجب   الندم  إبداء  حفز  ضرورات  على  ضمنية  بصورة  تنطوي 

الذي أولئك  كل  قبل  من  االنسانية،  اخالقي،  المعاناة  بهذه  تسببوا  ن 

تحقيق   مرتكزين،  على  تقوم  شاملة  وطنية  مصالحة  لعملية  كمقدمة 

 .العدالة والتسامح

 

ثالثا ، ان المهمات المناطة بالثقافة العراقية تتجاوز المفهوم الذي ظل  

الحزبي   للجدل  ساحة  كونها  السياسي  الصراع  أطراف  لدى  سائدا  

للتعبئة   الثقافي،  المتعارض وأداة  الجماهيرية، فعلى رغم ان النشاط 

في بعض أوجهه، وهو عمل سياسي إال أن ذلك يجب أال ينحط به،  

كما حصل دائما  لكي يجعل من الثقافة ميدانا  آخر للصراع السياسي  

الداخل   في جدل  اآلن،  كما يحصل  والوطني    -ويغرقها،    -الخارج 

تخلط   التي ال  الثنائيات  فقط،  الخائن، وغيرها من  بالثقافي  السياسي 

والدة   مع  دفنها  ينبغي  التي  التناقضات  الستمرارية  تؤسس  وانما 

 .عراق جديد

 

ثقافية   أدوات  اعتماد  في  النظر  الى  اآلن  منذ  السعي  ينبغي  رابعا ، 

جديدة واخراج الثقافة من أدراج المؤسسات الرسمية والحزبية التي  

للهواء الطلق حيث    حبست بها طويال  ومن دائرة المزايدات ودفعها

المؤسسات   وقوانين  يقين  من  بعيدا   االكتشاف  على  القدرة  تتوافر 

الخالية من اجواء الحرية والغفران والتسامح. وفي هذا اإلطار فإن  



االجيال الشابة من العراقيين وبخاصة الذين استطاعوا ان يتجاوزوا  

المنافي، اضافوا رصيدا  قيما  للثقافة العراقية من خال ل امكان  محن 

النظام   من  الجديدة  ومكتسباتهم  الثقافي  تراثهم  بين  الخالّق  مزجهم 

العقلي الذي نهلوا منه في منافيهم والذي سيمكنهم، حين تتوافر لهم  

المؤملة،   البناء  اعادة  عملية  في  فقط  ليس  المساهمة،  من  الفرصة، 

 .ولكن في جذب ودفع روح التحديث والنهضة

 

هو أحد مؤشرات استمرار أزمة الثقافة    عموما  فإن السجال الجاري

العراقية التي هي دورها انعكاس لألزمة الوطنية الشاملة ما يعني ان  

من   التغيير  إحداث  على  العمل  هو  سيظل  األشمل  العمل  معترك 

خالل استنباط حلول وتصورات لإلصالح وإعادة البناء، وهي مهمة  

ينبغي للسياسيين وحدهم، كما ال  تترك  قبل    ينبغي أال  احتكارها من 

حوار   خالل  من  تتم  ان  ينبغي  بل  معينة،  جماعة  أو  واحد  فريق 

 مفتوح وجهد تعددي ومناقشات جادة.

 

لقد مضى الى غير رجعة عهد احتكار الحقيقة واحتكار الوطن وأن  

الثقافة هي وحدها الميدان األسمى لتبادل األفكار واحتضان االبداع  

رصيد المعنوي العادة إعمار الوطن  ودعم االبتكار الخالّق وبناء ال 

العالمية   الحضارة  قافلة  الى  لالنضمام  أمامه  السبيل  وفتح  العراقي 

مهمة   العراقيين  المثقفين  عاتق  على  إن  المستقبل.  نحو  الماضية 

استراتيجية   إعداد  للمشاركة االيجابية في  أنفسهم  تهيئة  صعبة وهي 

من مخاض  للنهوض من خراب الحصارات الى عصر جديد سيولد  

 .األلم والضغائن والحرمان

 

قد تدمغ مثل هذه الدعاوى أصحابها بالرومانسية أو بالحلم أو حتى 

العقل   أن  أخرى  بعد  مرة  اثبتت  التاريخية  التجربة  ولكن  بالسذاجة. 

الواعي، الذي هو جوهر كل الثقافات الحية هو وحده الكفيل بدراسة  

ثم اختراق مساحات منعطفات التاريخ الكبرى وفهم ظواهرها ومن  

الصمت والتبشير بالحلول الصائبة لها. وفي الحال العراقية الراهنة  

الملكة   تملك  وضرورة  الشفافية  هو  الوعي  مستلزمات  أكثر  فإن 



النقدية التي تحتاجها عملية المساءلة والتصحيح التي يتطلبها الكشف  

الزمن  في صوان  نحته  العراقيون  يبدأ  ان  قبل  اآلتي  المنعطف    عن 

 القاسي. 

  

المنافي   من  يمتد  حوارا   يبدأوا  أن  العراقيين  للمثقفين  الخير  من  إن 

التي   السبل  تفحص  غايته  قلبه،  حتى  الوطن  تخوم  ومن  البعيدة 

بشأن   العام  الجدل  وتحفز  هذه  الكشف  عملية  تبوء  الى  تقودهم 

لألدعياء   أخرى  مرة  المعترك  يتركوا  أن  من  الممكنة،  الخيارات 

الضجيج، أو ألولئك المتربصين الذين يتوقعون دائما   الذين يمألونه ب

عن   البحث  البداية  تكون  أن  من  بأس  وال  المقدمة،  في  يكونوا  ان 

هذا   وهل  المساهمة:  هذه  تثيره  أن  المؤكد  من  الذي  للسؤال  جواب 

ممكن في وضعنا الذي يتصف بمزيج من العبث والالجدوى واليأس  

 .واالنتظار

 

 25/5/200 /الحياة*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



"زوربا العراقي": كنت أعرف جيدا  ما سيتهدم لكني  

 ال اعرف ما الذي سيبنى فوق االنقاض! 

 

  

مع بدء العد التنازلي للحرب التي تستعد الواليات المتحدة لشنها من  

التفتيش   لنظام  المتوقع  االنهيار  بعد  العراقي،  النظام  اسقاط  اجل 

مل العراقية، تخطو واشنطن خطوات  الحالي على اسلحة الدمار الشا

ابعد قليال  من شعارها المبهم بأن العراق "سيكون افضل بدون صدام 

المستقبل   للعراقيين وللعالم معالم صورة عراق  حسين"، وتكاد تقدم 

ومصالحها   وحساباتها  لرؤيتها  وفقا   صياغتها  على  تعمل  التي 

مفصلة وال مكتملة  االقليمية والكونية. قد ال تبدو هذه الصورة اآلن  

نمط   عن  تفاصيل  من  اسقطته  وبما  احتوته  بما  تكشف  أنها  غير 

خطة   او  عمل  لبرنامج  العامة  الخطوط  وعن  االميركي  التفكير 

في   النظام  للتخلص من  التالي  لليوم  المتحدة  الواليات  هيئتها  طريق 

 بغداد. 

 

الوثيقة االميركية   التفكير االميركي هذا يظهر في  بدأ بعض مالمح 

خالل  ا العراقية  المعارضة  اطراف  الى  لندن  في  اخيرا   قدمت  لتي 

التوافق   استعداد االخيرة لعقد مؤتمر جديد لها تسعى من خالله الى 

المشروع   تنفيذ  مع  يتزامن  مستقبلي  عمل  على صيغة  بينها  ما  في 

تقارير   في  اخرى  مالمح  تظهر  بينما  النظام.  لتغيير  االميركي 

ع مجموعات  في  أعدت  مراكز  وأوراق  بعض  في  خاصة  مل 

االبحاث االميركية بمشاركة بعض عراقيي المنفى وباشراف وزارة  

تقرير   وابرزها  القومي  االمن  ومجلس  االميركية  الخارجية 

اليه   ينظر  الذي  الديموقراطية"  بمبادئ  الخاصة  العمل  "مجموعة 

باعتباره مسودة لدستور العراق المقبل. كل هذه الحزمة من االوراق  

مؤتمر  واالفك مائدة  على  ستوضع  والتي  تتضمنها،  التي  ار 

المعارضة بهدف تبنيها، تكشف عن جهد اميركي مضن بذل خالل  



الشهور القليلة الماضية لرسم صورة عراق المستقبل في عملية اشبه  

 ما تكون بعملية استنساخ تجري داخل مختبرات مغلقة. 

 

قّعه اربعة  تفصح "وثيقة لندن" التي ع ززت الحقا  بخطاب رسمي و

لغة  ومضمونا ، عن االسلوب   االدارة االميركية،  من كبار مسؤولي 

المعارضة،   مع  التعامل  في  أوال   االدارة  هذه  تضعها  التي  والنيات 

ولو   لبناته.  تضع  الذي  المستقبل  عراق  صورة  رسم  في  وثانيا  

تضع   المقاييس  بكل  وامالئية  استعالئية  لغة  وهي  اللغة  تجاوزنا 

والت  كثمن  شروطا   العراقيين  المعارضين  كل  على  مسبقة  زامات 

المستقبل"   لعراق  ")رؤية(  في  للبحث  مؤتمر  في  المشاركة  لمجرد 

اللعبة   فإن بعض بنودها المدونة يكشف نيات الستبقاء معظم قواعد 

انتاج   من  العراقيين  استبعاد  حتى  بل  وتقليص  اميركية  أيٍد  في 

بال ومستقبل  مستقبلهم  تخص  التي  "وثيقة  المعايير  فإصرار  دهم. 

اسلحة   عن  يتخلى  جيرانه  مع  سالم  في  "عراق  على  مثال   لندن" 

  8  6الدمار الشامل ويقبل من دون شرط قرار مجلس االمن الدولي  

نظام   7 ألي  بااللتزامات  مثقل  شرط  هو  المجلس"  قرارات  وباقي 

جديد اضافة الى أنه يبقي العراق المقبل وكأنه دولة مارقة وال يفتح  

ب النظام أي  اخطاء  تبعات  من  للتخلص  العراق  لشعب  لألمل  اب 

الحالي مثل تعويضات الحرب او حتى في رفع فوري للعقوبات التي  

تفرضها قرارات االمم المتحدة ورؤية نهاية عاجلة لمسلسل عمليات  

 التفتيش عن االسلحة. 

 

ثم ان "وثيقة لندن" ال تعطي درسا  مفيدا  في الديموقراطية التي تشير  

الى  ال المعارضة  اطراف  وتدعو  تساندها  المتحدة  الواليات  ان  ى 

تبنيها حين تصر على اعتبار مؤتمر المعارضة القادم مجرد "حدث  

بانتخاب   قيامه  وترفض  سياسات  لوضع  اجتماعا   ليس  اي  عام" 

االخيرة   فقرتها  في  وتصّر  موقتة  حكومة  انشاء  او  وطنية  جمعية 

ال  الى  المندوبين  موافقة  ضرورة  بنود  على  كل  على  مسبقا   مؤتمر 

تضمنتها   التي  المبادىء  على  قراراته  في  يوافقوا  ان  وعلى  الوثيقة 

بالتصويت(. وعلى   )بالتصفيق وليس  بالترحيب  ذاتها  لندن"  "وثيقة 



ديبلوماسين   من  مساهمة  مجرد  الوثيقة  ان  االدعاء  امكان  رغم 

أنها   إال  المعارضة  لمؤتمر  وموظفين صغار تتضمن خطوطا  عامة 

جنينية   ولو  رؤية  االمريكية  االدارة  فيها  تطرح  التي  االولى  المرة 

المعارضة   مع  عالقتها  مستقبل  لتحديد  حاسمة  عناصر  تحمل 

اسقطته   ما  هو  ذلك  من  اكثر  بل  العراق.  لمستقبل  وايضا   العراقية 

بعضها   افكار  أو  رؤى  أو  مبادىء  من  تجاهلته  ما  او  عمدا   الوثيقة 

الجاذ شديدة  أجندات  كالفيديرالية  تشكل  المعارضة  ألطراف  بية 

للقوميين   والعروبية  الشيعية  االسالمية  للفصائل  واألسلمة  لألكراد 

اخرى   وثائق  في  بنقيضها  حتى  او  بخالفها  ستفاجئهم  ربما  والتي 

الى   "االنتقال  تقرير  ومنها  الخاصة  العمل  مجموعات  تعدها 

 الديموقراطية في العراق". 

 

حسب ما تسرب منها حتى اآلن، كباقي    تنتمي هذه الوثيقة االخيرة،

من خالل    -تقارير مجموعات العمل التي ظهر الكثير من مالمحها  

في   حولها  جرت  نقاشات  خالل  واضعوها  عنها  عبر  التي  االفكار 

التي   تلك  خصوصا   االميركية  البحوث  معاهد  بعض  نظمها  ندوات 

انستتيوت"   انتربرايز  "اميركان  "وثيقة    -اقامها  منهج  لندن"  الى 

عملية   أجندة  اختيار  حق  واحتكار  والوصاية  االنفراد  في  نفسه 

الكثير   وواقعيا   عمليا   ومضمونها  بروحها  تستبعد  انها  كما  التغيير، 

برامج   في  يرد  مما  والكثير  وتطلعاته  العراقي  الشعب  آماني  من 

جديدة  خيارات  عليهم  وتملي  وطروحاتها  المعارضة  اطراف 

م فهناك  العراق.  تراه  لمستقبل  ما  بين  جوهري  اختالف  ثال  

بأيٍد   التغيير هي عملية تجري  قادتها من ان  المعارضة ويصرح به 

الصفوة   في  البعض  طرحه  ما  وبين  عراقية.  وألهداف  عراقية 

مجموعات   مناقشات  في  المشاركين  المنفى  عراقيي  من  المنتقاة 

تاريخية   فرصة  "توفر  وانها  اميركية"  تحرير  "عملية  انها  العمل، 

االوسط  ل الشرق  بالحجم ما حصل في  المتحدة ال يضاهيها  لواليات 

عام   للعراق  البريطانية  القوات  ودخول  العثمانية  الدولة  سقوط  منذ 

"، الى غير ذلك من االفكار الخالفية التي تجد تعبيراتها في  1917

المواقف من قضايا الفيديرالية، والعالقات القومية مع الدولة، وفصل  



الدو  عن  الجيش  الدين  ودور  العربي،  لمحيطه  العراق  وانتماء  لة، 

بل   يمكن  ال  قضايا  وكلها  البعث...  حزب  ومصير  سالحه،  ونزع 

قبل   للمعارضة  مؤتمر  اي  خالل  ومنن  اآلن  منذ  تحسم  أال  يجب 

استفتاء   التغيير وضمن  عملية  يلي  وواسع  عام  وطني  نقاش  اجراء 

 شعبي عليها. 

 

واالفكار   االشتراطات  من  الحزمة  والتصورات  هذه  والمقترحات 

تلعب   ان  قبل  ووثائق  نهائي  موقف  في  تتبلور  ان  منها  يراد  التي 

النحل" لتصادق عليها ومن   اطراف المعارضة العراقية "دور ذكر 

تظهر   للتغيير"،  وطني  "برنامج  كـ  كافة  العراقيين  الى  تقدمها  ثم 

وليس   للعراق  كاملة  صياغة  إلعادة  وفوقي  نخبوي  مشروع  كأنها 

اعادة بناء وطني، والفارق شاسع بين االمرين كما هو بيّن.    مشروع

النماذج   تلك  الى  أقرب  يظل  براقة  بتسميات  اكتسى  مهما  فاألول 

االستعمارية   والمحاكاة  والتبعية  الهيمنة  استراتيجيات  من  المعروفة 

امبراطورية   ذات طموحات  كونية  قوى  تطبيقها  في  تتعاضد  والتي 

خانعة   محلية مصلحية  توقعه  ونخب  يمكن  ما  او  لقدرها  ومستسلمة 

تتبلور   التي  االميركية  بالمركزية  لالرتباط  بمشروع  اآلن  منذ 

التي   االختيارات  الثاني ضمن  المشروع  يقع  بينما  كونيا .  صياغتها 

وحكمتهم   الحرة  اراداتهم  بين  التفاعل  خالل  من  الناس  يصنعها 

درهم المحلية.  وقدرتهم على التنظيم الذاتي وتاريخهم وثقافتهم ومصا

في   العراقيين  المعارضين  بعض  يظهرها  التي  الثقة  تبدو  لذلك 

صياغة افكارهم ومقترحاتهم واستعراضهم لها كباحثين وخبراء امام  

مختبرات البحوث االميركية التي سرعان ما تحولها الى منتجات او  

وقابلة   والليبيرالية  الحداثة  تعبيرات  بكل  محالّة  عمل  اوراق 

 في القرية الكونية هي ثقة تبعث على الحسد حقا .لالستهالك 

 

بها   ستعالج  التي  الكيفية  عن  تسّرب  خطط  للقلق  اثارة  االكثر 

الواليات المتحدة الفراغ السياسي الذي سيحصل عند سقوط النظام.  

محاوالت   او  لالحتالل  مباشرة  دعوات  من  خليطة  خطط  وهي 

نماذج   واستعادة  للتصدير  جاهزة  ووصفات  ينتمي  تجريبية  بالية 



التاريخ   نهاية  لمدرسة  او  المتعالية  االستشراق  لمدارس  بعضها 

المستهلكة   والمواالة  التبعية  بنماذج  صلة  اشد  هي  او  االستئصالية 

العراقيين   وتوقعات  التعقيد  شديد  المحلي  الواقع  جميعها  تتجاوز 

وواجبهم في البحث واالختبار واالبتكار وواقع المنطقة وذاكرة اهلها  

عسكرية  الت ادارة  تحت  لحكم  تروج  التي  المشاريع  هذه  اريخية. 

الى   االنتقال  يتم  حتى  محدودة  غير  لفترة  دولية  ادارة  او  اميركية 

اصرار   مع  تتضافر  الحقة  النتخابات  تهيىء  وطنية  عراقية  ادارة 

المعارضة   قوى  مبادرات  صياغة  اعادة  على  االميركية  االدارة 

من  البتداعات  والترويج  نخب  الرئيسية  من  مقربة  لمجموعة  قحة 

مستوردة هي   نماذج  تقدم  ما  بمقدار  حقيقية  خيارات  تقدم  ال  المنفى 

وربما   االستقرار  وعدم  وللفوضى  الفشل  لتكرار  وصفة  الى  أقرب 

والفعل   الحاجة  من  نابعا   عالجا   تكون  ان  من  جديدة  ألوتوقراطية 

 الوطنيين. 

المعارضة   في  لدى اطراف عديدة  ادراك واسع  لهذا  هناك  العراقية 

وازالة   التغير  لعملية  الوطنية  المتطلبات  بين  يفصل  الذي  التنافر 

النظام الشمولي التي اصبحت حاجة ماسة وبين المشروع االميركي  

للتغيير في العراق الذي من الواضح انه ينطوي على تحقيق أهداف  

ومصالح استراتيجية تتناسب مع االمتداد االمبراطوري والتي تستعد  

العراق.  الو المتوقعة ضد  الحرب  لتدشينه عن طريق  المتحدة  اليات 

هناك قناعة ايضا  لدى هذه االطراف بتوفر فرصة فريدة لتحقيق ما  

المشروع   خالل  من  النظام  بإسقاط  طويلة  لسنوات  عنه  عجزت 

تحقيق   على  الطرفين  مصالح  تالقي  يعني  مما  للتغيير  االميركي 

التاريخ  التجربة  ان  غير  واحد.  ثمانين  هدف  من  اكثر  قبل  اثبتت  ية 

عاما  على ان التقاء اهداف العراقيين والبريطانيين ضد العثمانيين لم  

لمجابهة   انطالق  نقطة  اصبح  بل  المرجوة  الوطنية  الدولة  ينتج 

وتسخير   السياسات  هذه  استمرار  كان  كما  االستعمارية،  السياسات 



التب مدار  في  زجها  خالل  من  لتطبيقها  المحلية  مدعاة   النخب  عية 

 النطالق النضال لصالح المشروع الوطني. 

وطنية   ازمة  هي  بل  عارضة  ازمة  يوما   العراقية  االزمة  تكن  لم 

كل   بجذورها  الحديثة وتضرب  الدولة  فجر  تمتد من  شاملة وعميقة 

وما   والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناحي 

التسلطية وممارساته  الشمولي  طبيعي    النظام  نتاج  سوى  والقمعية 

للدولة   بناء كلي  لعملية اعادة  المزمنة. نعم هناك حاجة  لهذه االزمة 

العراقية على اسس حديثة تستجيب لتطلعات الناس وتتالءم مع روح  

ومحيطه   المعقد  البلد  واقع  على  بالقفز  ليس  لكن  وغاياته  العصر 

دف الى ضم  االقليمي الحيوي وال من خالل جعله مختبرا  لتجارب ته

هذه   وفي  الكونية.  القرية  الى  الضم  على  المستعصية  المنطقة 

المرحلة الحاسمة ال بد من ان ينطلق اي مشروع للتغيير في العراق  

امام   العراقيون  سيظهر  وإال  منه  العبر  واخذ  الماضي  دراسة  من 

الشهيرة حين   العالم مثل زوربا في رواية كازنتزاكي  انفسهم وامام 

"ك ليقول  الذي  وقف  ما  اعرف  ال  لكني  سيتهدم  ما  جيدا   اعلم  نت 

 سيبنى فوق االنقاض".
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ثالثة خيارات امام صدام : كلكامش ، المستعصم او  

 ؟ شمشون
 

 

لحرب   عشرة  الثانية  السنوية  الذكرى  بمناسبة  االخيرة  كلمته  في 

خطا  الخليج   يرسم  وكأنه  حسين  صدام  العراقي  الرئيس  بدا  الثانية 

الشك   يقطع  المتحدة  الواليات  مع  الحالية  االزمة  في  الرمال  على 

بيقين   الجديدة  منازلته  خوضه  احتماالت  عن  البعض  يراود  الذي 

الهزيمة   وإلحاق  االنتصار  بل  فحسب  المقاومة  على  ليس  اصراره 

"مغول   سماهم  بمن  بغداد  اسوار  الكلمة  على  أن  إال  العصر". 

الذي   المباشر  التحدي  سواء  منذئذ،  ألقاها  التي  الخطب  وسلسلة 

تضمنه او بالدالالت والرموز التاريخية التي حملتها بدت وكأنها رد  

في   تظهر  بدأت  التي  والتحركات  االشارات  على  وصريح  واضح 

قد   سلمي  سياسي  بلورة حل  امكان  والدولية عن  االقليمية  الساحتين 

رتب عليه ثمن يدفعه هو ونظامه للخروج من االزمة، مما يطرح  يت

السؤال عما اذا كان هذا الرد نهائيا  أم أن الرئيس العراقي سيضطر  

يعلن   ان  قبل  له  المتاحة  االخرى  الخيارات  بأحد  لالستعانة  الحقا  

 قراره االخير. 

العراقية   االزمة  تعقيد  اشتداد  وسط  العراقي  الرئيس  موقف    -يأتي 

الحقيقة  اال لحظة  اقتراب  بسبب  ومتوقع  طبيعي  تعقيد  وهو  ميركية، 

ومواعيد الحسم وفق االجندة السياسية والعسكرية لالدارة االميركية  

هو  ما  منها  طارئة،  مستجدات  او  محسوبة  تطورات  مع  وتفاعلها 

عملية   على  بصماتها  تترك  ان  بد  ال  خارجها،  أو  الواليات  داخل 

الخا االميركي  القرار  احدى  صنع  حربا .  أو  سلما   باالزمة  ص 

في   السافر  االرتباك  هو  االزمة  من  المرحلة  لهذه  الظاهرة  السمات 

الرئيس جورج   يبرز في تصريحات  اميركيا  والذي  ادارتها  اسلوب 

بوش نفسه، بين كونه رجال  صبورا  جدا  ساعة وبين نفاذ صبره من  

هو   ذلك  من  اكثر  اخرى.  ساعة  العراقي  النظام  القلق  أالعيب  هذا 

التهديد   بين  المراوحة  في  ادارته  مواقف  في  الواضح  واالضطراب 



بأن   القوا  وبين  تارة  النظام  لتغيير  شنها  تنوي  ضروس  بحرب 

الحرب غير حتمية وأن تحقيق نزع اسلحة العراق ممكن سلميا  تارة  

 اخرى. 

المعارضة   التي تجربها االدارة االميركية وسط تزايد  المواقف  هذه 

او تبديها    للحرب  كما  جدواها  في  الشكوك  او  تأييدها  في  التردد 

للواليات   اساسي  حليف  بعضها  بارزة  واقليمية  دولية  اطراف 

شخصيات   من  االحتجاجات  حركة  تصاعد  خضم  وفي  المتحدة، 

االميركية   المدن  في  للحرب  المعادية  والتظاهرات  مؤثرة  عامة 

هذه الظروف    ومدن العالم االخرى تتجاوز الحاجة المتوقعة في مثل

للمناورات والتكتيكات السياسية واساليب الخداع في الحرب النفسية،  

الكفيلة   السبل  تجد  ال  حقيقية  ورطة  امام  وكأنها  االدارة  تظهر 

لتفاديها. ومن المؤكد كما دلّت تجارب االزمات السابقة مع الواليات  

نظام  المتحدة منذ غزو الكويت الى ان االستنتاج الوحيد الذي يمكن لل

مساحة   تيتعدى  االميركية  المواقف  هذه  لقراءة  به  الخروج  العراقي 

التأمل والتأني والمرونة التي قد توفرها له الى التشدد والتحدي مثلما  

 يتضح من الخطاب المذكور للرئيس العراقي. 

تتبلور   وقت  في  المتصلب  العراقي  الخطاب  يأتي  ذلك  من  اكثر 

اقليمية باتجاه ايجاد حل س ياسي لالزمة تشي داللته المبكرة  مواقف 

بإمكان طرح صفقة اللحظة االخيرة مع الرئيس العراقي يمكن ان ال  

توفر له مخرجا  سلميا  وكريما  فحسب بل تحافظ على حياته وعائلته  

من   الحصانة  بعض  وربما  واموالهم  به  المرتبطة  الزمرة  وارواح 

ي اقترفوها والتي ال  المقاضاة القانونية بسبب الجرائم واالنتهاكات الت

مما   حربا ،  النظام  سقوط  حال  في  محاسبة  دون  من  تمر  ان  يمكن 

بالتواضع   تتسم  لن  ايضا   المبادرات  لهذه  قراءته  نتيجة  ان  يعني 

بالمخاوف   السالم واالستهزاء  تجاه دعوات  بالغطرسة  بل  والتبصر 

من عواقب الحرب واالستخفاف بااليادي التي يمكن ان تمتد النقاذه،  

هو ما عبرت عنه تصريحات عديدة لمسؤولي النظام التي وصفت  و

 هذه المبادرات بالسخافة والتفاهة. 



العراقي   القرار  اتخاذ  سيتم  اذن  المتعنت  الخطاب  هذا  خلفية  على 

عيون   في  تبدو  ان  العراقي  النظام  يريدها  هكذا  أو  حربا ،  او  سلما  

راره هذا باعتباره  العالم الذي يدرك جيدا  انه يحبس انفاسه بانتظار ق 

القرار الذي ربما يكون حدا  فاصال  بين تاريخين وعالمين. غير ان  

فعال  هو   ذلك  كان  اذا  االخيرة عما  اللحظة  يلح حتى  السؤال سيظل 

الحقا    انه سيضطر  أم  والسلم  الحرب  خيارات  بشأن  النهائي  جوابه 

المبادرات   هذه  له  توفرها  التي  النجدة  بوسائل  االستعانة  والتي  الى 

 يستنكــف اآلن عن اللجـــوء اليها. 

مبارة   يلعب  دائما ،  دأبه  هو  كما  العراقي،  النظام  ان  الواضح  من 

بينه   االزمة  بدفع  هذه  المتشددة  المواقف  خالل  من  ويأمل  صفرية 

من   يرمي  هدف  وهو  الهاوية،  حافية  الى  المتحدة  الواليات  وبين 

في بوش  جورج  االميركي  الرئيس  حشر  الى  ضيقة    خالله  زاوية 

يعتقد انه لن يكون امامه إال التراجع او شن الحرب على العراق، اذ  

سيعلن من ناحيته التراجع االميركي نصرا  اكيدا  له من دون حرب  

شنت   ما  اذا  باميركا  الهزيمة  إلحاق  بامكان  يتوهم  الذي  الوقت  في 

الشامل فإ الدمار  الى قضية اسلحة  بالنسبة  الحرب فعال . اما  ن  عليه 

قضية   يعتبرها  انه  يظهر  معها  النظام  تعامل  اسلوب  في  التمعن 

الى آخر مدى في   خاسرة لالدارة االميركية ألنه مستعد ألن يذهب 

والمجتمع   االمن  مجلس  وحدة  شق  وبهدف  المفتشين  مع  التعاون 

للخيار   كمبرر  الورقة  هذه  منها  ينتزع  ان  اجل  من  حولها  الدولي 

 ة العالمية له. العسكري الذي تتزايد المعارض 

خيار الدفع الى حافة الهاوية هو خيار هو في الواقع خيار شمشوني  

بداية   اليه  الركون  تجعل  وخطيرة  عديدة  ضعف  نقاط  من  يعاني 

الهائل   بالخلل  يتعلق معظمها  العراقي السباب  للنظام  الفعلية  النهاية 

المتحدة   الواليات  وبين  بينه  ليس  والمصالح  القوى  موازين  في 

ركية فقط بل مع القوى الدولية واالقليمية التي سيسوءها رفض  االمي 

النظام العراقي للحلول السلمية وانكفاؤه على خيار التحدي والحرب.  

انانية   فيه  لبس  انه سيظهر بشكل ال  الخيار في  وتكمن خطورة هذا 

النظام ورغبته العمياء لفي البقاء بأي ثمن مقابل الثمن الباهظ الذي  



ق كبلد وشعب والتهديدات التي سيتعرض لها النظامين  سيدفعه العرا

الدولي واالقليمي. ان السيناريو الوحيد الناتج عن هذا الخيار والذي  

التغير سيكون   المتسارع  والدولي  العراقي واالقليمي  الواقع  يتجاهل 

المتشبث   النظام  وضد  االميركي  الحرب  مشروع  مع  اصطفافا  

 بالبقاء. 

عما اذا كانت ادارة الرئيس بوش قد حشرت    اميركيا ، وبغض النظر

نفسها في هدف اسقاط النظام العراقي ام ال، ال يبدو ان هناك سبيال   

او   كان  سلما   الهدف  هذا  تحقيق  طريق  في  قدما   المضي  غير  آخر 

حربا ، عاجال  او آجال ، كليا  او جزئيا . ان أي اخفاق في الوصول الى  

انتصار فقط  يعني  الغاية ال  يعني  هذه  العراقي وال  للرئيس  ا  معنويا  

جرحا  لكبرياء اميركا وهيبتها وال ضربة الستراتيجيتها في المنطقة  

بقوة   برأسه  سيطل  الذي  االرهاب  على  لحربها  شنيعة  ونكسة 

وعزيمة اشد، بل هزيمة منكرة للطموحات االمبريالية الكونية التي  

المعاصرة.  االميركية  السياسة  سمات  من  سمة  لدى    أصبحت  فهل 

يجعل   ان  من  يمكنه  ما  والقوة  والحيلة  االرادة  من  العراقي  الرئيس 

انه   ام  بغداد  اسوار  عند  ينتحرون  وصفهم،  كما  العصر"،  "مغول 

في   وهو  به  يتمنطق  ناسفا   حزاما   كله  العراق  من  يجعل  ان  ينوي 

 طريقه الى تنفيـــذ عمليتـــه االنتحاريـــة؟ 

متزاي استعداد  هناك  العراقي  اقليميا ،  للرئيس  النجاة  طوق  لرمي  د 

ونظامه من خالل حل سلمي نابع اساسا  من الحاجة الى تفادي وضع  

وربما   بأنظمتها  بل  وأمنها  المنطقة  باستقرار  ليس  يطيح  قد  متفجر 

بكياناتها الهشة. دول المنطقة كذلك في ورطة مثل تلك التي تواجهها  

حرك ضبط  إال  أمامها  وليس  االميركية  االيقاع  االدارة  وفق  تها 

االميركي لئال يؤدي أي تنافر الى انحدار المنطقة نحو الهاوية التي  

مستقبل   امام  المنطقة  ستضع  فالحرب  العراقي.  النظام  اليها  يدفعها 

العراقي وخطابه   الرئيس  انتصار  غامض، والالحرب ال تعني فقط 

االعتدال   تيار  ضد  يمثله  الذي  والخط  الدن  بن  اسامة  انتصار  بل 

المطروحة  ا الحلول  هذا  طبيعة  تكن  ومهما  فيها.  يترسخ  اخذ  لذي 

لمخرج   واسعة  آفاقا   تفتح  أنها  في  تكمن  اهميتها  فإن  وتفاصيلها 



الفرصة   توفر  أنها  كله  ذلك  من  األهم  بل  العراقي  للنظام  مشرف 

ان   يمكن  التي  المخاطر  كل  يدرأ  العراق  في  للحكم  سلمي  النتقال 

 يتعرض لها في حال الحرب. 

ى النظام العراقي ان يعي ان ال احد في هذه المنطقة او في العالم  عل

حبل   له  يقدم  ان  استعداد  على  هو  من  وان  معه  ينتحر  ألن  مستعد 

النجاة اليوم قد ال يكون قادرا  على مدّه اليه بعد اسابيع او ايام قليلة.  

التقدير   وسوء  الفهم  سوء  االخيرة  وللمرة  يتجنب  ان  عليه  ان  كما 

لن  واالفرا إذ  القصوى  نهاياتها  الى  باالزمة  والدفع  التحدي  في  ط 

بل   فقط  عنقه  تدق  لن  التي  الحرب  إال  خصمه  امام  خيار  يبقى 

ستطحن العراق طحنا . هناك من المؤشرات بل التصريحات العلنية  

ما يكفي لالقتناع بأن شكال  من اشكال الحل السلمي لالزمة سيكون  

النظر عن   اميركي ا بغض  الحل وطريقة اخراجه  مقبوال   سيناريوات 

على   وما  االميركية  االدارة  ستضعها  التي  االخرى  واالشتراطات 

هذا   له  تسهل  تفاوضية  عملية  في  االنخراط  سوى  العراقي  النظام 

 المخرج. 

واسلوبه   النظام  تجربة  بأن  القائل  التحليل  الى  يميلون  من  هناك 

للس  تركه  على  قائم  بحل  تسمح  ال  رئيسه  لكن  وسيكولوجية  لطة، 

هؤالء ال يقدمون خدمة للشعب العراقي وال النصيحة النزيهة لنظامه  

النظام   اقناع  مهمة  في  االخفاق  ان  التهلكة.  الى  باالثنين  يدفعون  بل 

لن   السلطة  بلعبة  التشبث  على  النظام  اصرار  مثل  مثلها  بالرحيل 

االقليم   ودول  الدولي  المجتمع  وفشل  عجز  عن  تعبير  مجرد  تكون 

بل ستسجل نهاية األمل في حل سلمي للقضية العراقية وبداية  بالذات  

هذه   العراقي  الرئيس  فعل  وااللم. وحسنا   بالمخاطر  محفوف  طريق 

ذاك   خطابه  من  ايام  بعد  العسكريين  قادته  امام  استذكر  حين  المرة 

تلك   في  الخلود  بحثا  عن  للحكم طوعا   وتركه  كلكامش  اريدو  الملك 

دة، اذ انه اكد بذلك ان هناك خيارا  آخر غير  االسطورة البابلية الخال

وأيضا    هوالكو  امام  بغداد  يده  على  سقطت  الذي  المستعصم  خيار 

غير خيار شمشون كما أثبت انه اكثر من اعتذارييه قدرة على تلمس  

 طريق غير ذلك الطريق االنتحاري الذي يدفعونه اليه. 
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 من الكارثة إلى اإلنجاز 
 

تحدي   هو  العراقيون  يواجهه  تحٍد  أول  يكون  أن  الطبيعي  من 

هذه   مثل  في  يقيم  به  بدا مرحبا   مهما  االحتالل  لبلدهم ألن  االحتالل 

الحال عالقات مركبة تتطلب توازنا  في الرؤية مثلما يتطلب إدراكا   

االندف عن  يبتعد  على  عميقا   الذي  البليغ  الدرس  إن  والمثالية.  اع 

العراقيين أن يتعلموه في هذه المرحلة هو تجنب الوقوع في مهاوي  

دعوات كل طامع ومدعٍ والنظر إلى المستقبل أوال  بمسؤولية وطنية  

العالمية   اإلنجازات  مع  واإليجابي  الحر  التفاعل  إطار  في  وثانيا  

 .ماد المتبادل من دون تبعية وضمن الرؤية الحضارية الكونية واالعت

على العراقيين أن يوجهوا اهتمامهم إلى صنع النتائج وجني ثمارها،  

عابر   فاالحتالل  ومبرراته.  وأسبابه  االحتالل  فعل  إلى  وليس 

يبدأ   لم  لالنتصار  الحقيقي  والتاريخ  وهم،  االستعمارية  والمغامرة 

ا  على  العراقيين  قدرة  يكون  أن  ينبغي  األمر  وجوهر  ستثمار  بعد، 

يكون   حتى  اإلنجاز  إلى  الكارثة  من  واالنتقال  وإدارته  الحدث 

 .بإمكانهم استكمال هدم الطغيان

التعاطي مع المشروع األميركي على المدى   الثاني فهو  أما التحدي 

األبعد من حيث مدى توافقه مع األهداف والمصالح الوطنية العراقية  

بخصو األميركيون  يقوله  فما  معها.  تعارضه  بيد  أو  األخذ  ص 

العراقيين لتحريرهم من عبء الماضي القريب ومساعدتهم في بناء  

الديموقراطية كهدف نهائي يدخل في مجال "التبشير"، مهما حسنت  

وقابلة   وواقعية  واضحة  رؤية  بطرح  منوطا   تحقيقه  ويبقى  نياته، 

للتطبيق، وبمنهج تفاعلي مرتبط بتوفر العناصر والموارد الخارجية  

إثارة  والمحلية   األكثر  والحق  األهم،  يبقى  يقولونه  ال  ما  المختلفة. 



مما   الكتمان  طي  أو  وغامضا ،  مشوشا   اآلن  حتى  يظل  ألنه  للقلق؛ 

 .يعني أنه مثير للشكوك أيضا  

صناع   عنجهية  عن  تبتعد  أن  فعليها  األميركية  الرؤية  تكن  ومهما 

عن   وبعيدة  متواضعة  تكون  وأن  االنتصار  وثقافة  اإلمبراطورية 

المتوافرة   اإلمكانيات  مع  ومتوافقة  األساطير،  وغزل  النمطية 

اختياراتهم   إلى  للوصول  للعراقيين  الواقع  يرسمها  التي  والحدود 

أوال : أن يتخلوا عن منهج الهندسة السياسية    على األميركان.الخاصة

البعض من قادة اإلدارة، والذين ينوون   الذي يروج له  واالجتماعية 

مخت في  العراق  التجريبوضع  وب عد  .برات  الصبر  إبداء  وثانيا : 

النظر، وااللتزام بتعهدات طويلة المدى تساعد على اتخاذ العراقيين  

 .قراراتهم بأنفسهم دون تدخل

 

الجمعي والذي هو   العراقيون في ردهم  أثبت  العراقي  على الصعيد 

أنهم   والرفض  والالمباالة،  والحماس،  الترحيب  من  رغم    -مزيج 

ومبادئ،  أصح   -المحنة   وكبرياء،  الجذور،  عميقة  حضارة  اب 

بها   يفتحون  بناءة  مبادرات  يقدموا  أن  اآلن  والمطلوب  وقناعات. 

العالمية   الحضارة  مهد  هو  الذي  بلدهم  تاريخ  في  جديدا   فصال  

 .وموئلها الذي ال ينضب

ويشكل صنع اإلرادة العراقية التحدي الثالث الذي يواجهه العراقيون  

والتي عليها سيعتمد تبلور المشروع الوطني الذي  في هذه المرحلة،  

يجب أن يكون حجر األساس في البناء الذي يحتاجه العراق للقطيعة  

السياسي   التراث  مع  بل  فحسب،  وإرثها  "الصدامية"  مع  ليس 

السلطة إلى  طريقها  لها  فرش  الذي  المهمات  .واالجتماعي  أولى  إن 

العنف   عن  االبتعاد  ضرورة  هي  المجال  هذا  أشكاله،  في  بكل 

فالشعب الذي كان ضحية لبطش "الصدامية" ال يجب أن يخرج من  

كل   فسيكون  عانوا  قد  داموا  ما  أنهم  يدعون  من  اآلن  صفوفه  بين 

خلفها   التي  العنف  دائرة  لكسر  الوحيدة  الطريقة  لهم.  ا  مبرر  شيء 

وإيجاد   جميعهم،  العراق  أبناء  بين  الثقة  بناء  في  البدء  هي  صدام 



الم حلول  األرضيات  إلى  والوصول  التفاوض  ثقافة  وخلق  شتركة، 

 .سلمية للمشاكل العالقة

 

ثاني المهمات هي االبتعاد عن السلبية التي حاول صدام أن يغرزها  

نمط   أو  كهوية  األدمغة  غسل  وعمليات  األيديولوجي  التزييف  عبر 

حياة، وبالتالي كوسيلة لسلب السلطة واإلمساك بها. فاليوم وفي ظل  

الش بالمسؤولية  التغير  اإلحساس  إلى  أشد  هي  العراقيين  حاجة  امل، 

والمشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ كل القرارات التي تهم مصيرهم،  

ذلك   دون  ومن  الجارية،  السياسية  العملية  في  اإليجابي  واالنخراط 

سيستغلها   التي  للفوضى  إما  أخرى  مرة  مواتية  ستكون  البيئة  فإن 

والن األقوى،  العضالت  األعلى  أصحاب  والصوت  األوسع،  فوذ 

مساحاتها   عن  ومنعزلة  متسلقة  لنخب  أو  والهيمنة،  لالنفراد 

االجتماعية ومشكوك في شرعيتها لكي تستثمر االحتالل وتسعى في  

لها   تتيح  التي  الموارد  من  وتعظم  وحمايته  رعايته  على  الحصول 

 .تدعيم مركزها السياسي واالقتصادي 

خطر ما يواجهه العراقيون في هذه  ورغم أن التحديات الثالث هي أ

التحدي   فإن  الداخلي،  واالضطراب  بالسيولة  تتصف  التي  المرحلة 

الرابع المتمثل في التفاعل مع اإلقليم ال يقل أهمية، وال ينفصم عن  

جديدة   مرحلة  في  العراق   االحتالل  أدخل  فلقد  الجارية.  العملية 

االحت شتى  مفتوحة على  المستقبل  آفاق  فيها  والتي  أصبحت  ماالت، 

خياراتهم   العراقيون  فيها  سيحسم  التي  الطريقة  وفق  قريب ا  ستتبين 

اإلقليمي  الوضع  على  الواضحة  بصماته  سيترك  مما   .الكبرى 

الوضعين   من  تبدأ  ومتشعبة  طويلة  التفاعلية  العناصر  قائمة  إن 

في   واالستقرار  األمن  ومعادالت  بالنفط  وتمر  والكردي،  الشيعي 

وبمستقب  وتنتهي  المنطقة،  اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  ل 

الحدث   أنضجها  التي  المنطقة  في  السياسي  التغير  باستحقاقات 

 .العراقي

التي   الطريقة  على  هائال   تأثيرا   العناصر  هذه  من  واحد  لكل  إن 

ستظهر فيها المنطقة الحقا، سواء على مكانة الدول الحليفة الميركا  



وال  واألردن  ومصر  وإسرائيل  تركيا  أخرى  مثل  دول  أم  سعودية، 

 .تمر في مرحلة تغيير اتجاه البوصلة مثل سوريا وإيران 

وإذا كان التدخل األميركي قد أدخل المنطقة في صدمة وذهول فإن  

هذا   إذا كان  المأمول سيحسمان  العراقي  والنموذج  األميركي  األداء 

المنطقة   في  مثاال   قوة  تصبح  حديثة  دولة  بناء  إلى  سيؤدي  التدخل 

استعراض  وخلق   أي  نهاية  مثل  سينتهي  أنه  أم  فيها،  جديد  واقع 

أفغانستان   في  جرت  التي  تلك  مثل  فاشلة  مغامرة  أو  للقوة  أخرق 

 .والصومال

اإلقليم،   دول  في  التغيير  في  الحقيقية  المصلحة  صاحبة  التيارات 

خصوصا  إيران والدول العربية، لم ترفع صوتها بعد ولكنها تنتظر  

ا التجربة  نجاح  التيارات  فرصة  أن  غير   ، كلمتها  لتقول  لعراقية 

المتسلطة سواء التي في السلطة أم التي تكمن لالنقضاض عليها هي  

التي كشفت سريعا عن رفضها المكبوت أو حتى كشرت عن أنيابها  

 .في أن ترى هذه التجربة توأد في مهدها

إن فكرة التغيير الديموقراطي في المنطقة التي أطلقتها الحرب على  

في  نظ تحقيقها  إمكانات  أو  صدقيتها  درجة  تكن  ومهما  صدام،  ام 

وبال   تردد  بال  صراعا  تطلق  أن  بد  ال  والمتوسط  القريب  المديين 

في   مخططهم  نجاح  أن  سيرون  االميركية  اإلدارة  فصقور  هوادة. 

العراق يعني استخدام قوة الزخم التي ولدها لكي يكون محرضا أو  

المنطقة. وأل في  للتغيير  ا  فإن  محفز  للدفاع،  أفضل وسيلة  الهجوم  ن 

بالمقابل   تسعى  أن  بد  ال  المهددة  السياسية  والجماعات  األنظمة 

بأن   النور، وذلك  يرى  أن  قبل  وتقويضه  العراقي  المشروع  إلفشال 

تلغم طريقه بكل ما يمكن أن يفجره، ابتداء من المواقف التحريضية  

 .والتيئيسية وانتهاء بالتآمر المكشوف 

وحتى اآلن،    1921عراق منذ تأسيس دولته الحديثة عام  إن تجربة ال

تثبت أن هذا هو الصراع األكثر أهمية للعراقيين اآلن، وهو تحديهم 

األكبر نحو إنجاز حريتهم وبناء بلدهم على أسس العقيدة والمواطنة  

أن   العراقيين  والسالم.على  والمساواة  والعدالة  والمشاركة  الحقيقية 



وللعا  ألنفسهم  بدى  يثبتوا  أن  بعد  بما صنعوه  جديرون  بشر  بأنهم  لم 

مستحيال ، وأنهم قادرون اآلن على صنع الممكن، ولن يعودوا أبدا ال  

 .إلى وطن القهر واألحزان وال إلى المنفى
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 أمام العراق فرصة
  

ال يزال شالل الدم يتدفق في العراق وكأنما كتب على أهل الرافدين  

ان تعيش اجيالهم المتالحقة وعبر تاريخهم في دورات متالحقة من  

الطغيان   نظام  بزوال  تحقق  الذي  فالحلم  والدمار.  والرعب  العنف 

األمل   تبدد  بينما  كابوس  الى  تحول  كأنه  يبدو  الصدامي  واالستبداد 

ا تفتحت  العراقيون بال خوف  الذي  فيه  يعيش  نحو غد مشرق  بوابه 

وبال سجون تتعالى داخلها صرخات المعذبين وخلف جدرانها عويل  

 .الثكالى واليتامى

معها   وتجلب  اليأس  تثير  الحاضر  لعراق  القاتمة  الصورة  هذه 

ان   يفترض  كان  اخرى  محل صورة  تحل  انها  اذ  بالقنوط  احساسا  

ف حاالت  ازهى  يعيش  لشعب  فعليا   تسود  زال  بعدما  وابتهاجه  رحه 

كابوس جثم على حياته طويال  وانفتحت امامه فرصة حقيقية للوثوب  

الى امام. هذه الصورة توحي وكأن شعبا  خرج لتوه من كهف صدام  

المظلم اختار العودة اليه عبر العبث والجنون وكأنه قدرهم الذي ال  

ومحاولة اكتشاف  خالص منه بدال  من السعي الى الخروج الى النور  

سبل جديدة للحرية ولالمل واالنضمام الى صفوف االنسانية ومسار  

 .انجازاتها الحضارية الباهرة 



غير ان هذا ليس بالتأكيد واقع العراق الحقيقي وسيكون خطأ فظيعا   

الذي   والدمار  ينزف  الذي  والدم  تتراكم  التي  الجثث  أن  افتراض 

الم قدرهم  او  العراقيين  خيار  هو  االحتالل  يحدث  ساهم  لقد  حتم. 

واالخطاء الشنيعة التي ارتكبها اضافة الى عجز القوى التي تصدت  

الواضحة   الحقيقة  الفوضى إال ان  بقيام هذه  لقيادة المرحلة االنتقالية 

هي ان دوامة العنف الطائش هي التي تقف وراء هذه الرغبة بإثارة  

تتبلور الى بؤرة  الرعب والترهيب والتي يجب ايقافها سريعا  قبل ان  

 .صراع وطني تطيح آمال انبعاث العراق الجديد

العنف الشرس   من الواضح ألي ذي بصيرة ان من يقف خلف هذا 

االرهابية   الفئات  مع  المتحالفون  البائد  النظام  وشراذم  يتامى  هم 

يائسة   محاولة  في  االحتالل  مقاومة  مستغلين شعار  والوافدة  الكامنة 

الحقيقي دوافعهم  عن  إلخفاء  الحساب  من  االفالت  ببساطة  وهي  ة 

المصالح   عن  والدفاع  الشعب  بحق  ارتكبوها  التي  البشعة  الجرائم 

عقود   طيلة  بها  تمتعوا  التي  المشروعة  غير  واالمتيازات  االنانية 

الدعاء   خبيثة  محاولة  انها  كما  استعادتها.  على  والعمل  طويلة 

يقفو ال  وكأنهم  جميعا   العراقيين  واظهار  االحتالل  المقاومة  ضد  ن 

اضافة   وسيادته،  بلدهم  استقالل  استعادة  على  يعملون  وال  االجنبي 

السني   العربي  المثلث  مناطق  في  العنف  تركز  وبسبب  كونها  الى 

محاولة مضللة الحتكار تمثيل اتجاه طائفي معين في الطيف العراقي  

 .المذهبي والديني والعرقي الواسع 

كان مهما  االعمال  هذه  فإن  كله  الحيز  لهذا  في  لها  التأييد  نسبة  ت 

المقاومة   اعمال  ادراجها ضمن  يمكن  ال  فيه  تنشط  الذي  الجغرافي 

الوقت   مناطق معينة في  في  اوال  النها مختبئة في جحور  الوطنية" 

االحتالل   عمر  لتقصير  فعلية  بمقاومة  العراقيين  باقي  يقوم  الذي 

مجرد النها  وثانيا  الوطنية،  السيادة  واستعادة  عنف    واجالئه  اعمال 

التحمل برنامجا  ايجابيا  مستقبليا  العادة بناء الوطن المدمر بل تخفي  

وراءها هدفا  رجعيا  واضحا  وهو عودة النظام القديم في الوقت الذي  

نحو   الطريق  تعبد  جديدة  تجربة  خوض  الى  العراقيين  كل  يهدف 

 .مجتمع الحرية والعدل والمساواة



ذه الزمر وال التهوين من تكتيكاتها  غير انه يجب عدم االستخفاف به

النتيجة النهائية الى تعطيل   الماكرة او من اهدافها اذ انها ترمي في 

جميعا   العراقيون  ينهض  ان  ينبغي  التي  العراق  بناء  اعادة  عملية 

على انجازها بشكل تكافلي وعلى اسس جديدة ومتينة من دون شك  

ال اندالع  قبل  حذرت  مريضة.لقد  وارادات  هذه  وريبة  وفوق  حرب 

شمشون   خيار  اال  يكون  لن  صدام  خيار  ان  من  بالذات  الصفحة 

يرفع راية استسالمه   ان  قبل  العراق وشرذمته  تدمير  البغيض وهو 

او يختفي الى االبد. والن حلم صدام وعصابته في العودة الى حكم  

العراق مثل حلم ابليس في العودة الى الجنة فإنهم يلجأون اليوم الى  

الخسيسة نفسها في الغواية لتحقيق هدفهم في تدمير العراق  وسائلهم  

من خالل دفعه الى حرب اهلية وبالتالي تقسميه.واذا اتفقنا على ان  

وهي   السني،  العربي  المثلث  منطقة  في  تتم  العنف  اعمال  معظم 

هي   لماذا  التساؤل  البديهي  من  فإن  فيها،  جدال  وال  مراء  ال  حقيقة 

ربط بين هذه المنطقة وبين مسلسل العنف  تتركز هناك، وأية عالقة ت 

الذي ينطلق منها؟ وقبل الجواب ال بد من تأكيد ثالث حقائق اساسية  

الضمنية   تناقضاتها  طياتها  وفي  نفسه  الوقت  في  منها  كل  تحمل 

في   وعشائري  واجتماعي  سياسي  تجانس  وجود  عدم  اوال ،  وهي: 

المشاع  بين  توافق  من  يبدو  مما  رغم  على  المنطقة  القومية  هذه  ر 

انها   التيارين في الحقب الماضية" وثانيا ،  قام عليها تحالف  والدينية 

الصدامي   النظام  ظلم  من  عانت  العراقية  المناطق  من  غيرها  مثل 

لدعم   االساس  المصدر  انها ظلت  االستبدادية على رغم  وممارساته 

مثل   انها  وثالثا   االمتيازات"  افضل  وتلقي  بالعدد  المختلفة  اجهزته 

وفية  غي فيها  العنف  استشراء  رغم  ظلت  العراقية  المناطق  من  رها 

وملتزمة بصيغة الوطن العراقي الواحد على رغم انها ال تخفي قلقها  

او حتى عدم راحتها لصيغة الوطن الجديد ذي الهويات المتعددة التي  

كانت مطمورة في ظل شعارات ورايات الوحدة لالنظمة السابقة.هذه  

على تساعد  بين    الحقائق  العالقة  ان  وهو  السؤال  على  االجابة 

القائمين بأعمال العنف ومنطقة المثلث السني هي ليست تكوينية وال  

في   قائمة  ظرفية  االحوال  احسن  وفي  افتراضية  هي  بل  عضوية 

االنسجام   رغم  بحتة  نفعية  وحسابات  رهانات  على  معينة  لحظة 



تق  المعادلة  طرفي  احد  بينهما.ففي  الظاهري  هذه  والتوافق  اليوم  ف 

المجموعات، أي فلول النظام السابق والطفيليات التي اعتاشت عليه،  

والتي ترفض االقرار بالهزيمة وتجد مأوى لها في بيئتها الطبيعية،  

السني   الوسط  داخل  االوساط  بعض  الثاني  الطرف  في  يقف  بينما 

دورهم   للسنة  سيعيد  وخروجه  االحتالل  هزيمة  بأن  تعتقد  التي 

سابق كقوة مهيمنة على النظام السياسي والمجتمع الذي  ومركزهم ال 

الحديثة   الدولة  عمر  من  عاما  ثمانين  من  اكثر  خالل  به  احتفظوا 

 .وحوالي خمسمئة عام من عمر الدولة العثمانية التي سبقتها

الشيطانية   وغوايته  الشمشوني  صدام  خيار  يكمن  هنا  الواقع  وفي 

المدمر الدموي  العنف  لعبة  في  نهوض    المتمثلة  منع  يستهدف  الذي 

عراق جديد يقف باقدام ثابتة على ارض التاريخ الصلبة والجهاض  

والعرقية   والمذهبية  الدينية  مكوناته  بين  السلمي  التعايش  صيغة 

ان   ويحاول  اليه صدام  يسعى  ما  هو  بالضبط  المختلفة.هذا  وهوياته 

العراقيين  بدماء  اياديهم  لطخت  الذين  اولئك  تنفيذه  في  معه    يجر 

وسارقي ثرواتهم او اولئك الذين عمت بصائرهم عن رؤية المعاناة  

االحتفاظ   يريدون  الذين  اولئك  او  الماضية  السنين  كل  طيلة  االليمة 

المشروعة   غير  مطالبهم  ويفرضون  الواقعية  غير  بامتيازاتهم 

 .ويتوقعون على الدوام الحصول على المزيد من المكاسب 

ا المخطط  هذا  لوقف  العمل  ما  في  إذن  بد  ال  الشمشوني؟  لصدامي 

الصدامي وبين   النظام  بقايا  بين  ارتباط  كأنه  يبدو  ما  البداية من فك 

المثلث العربي السني. ما ينجح هذا العمل ان ذلك االرتباط طارىء  

ان   القول  يمكن  بحتة  عملية  وبلغة  بوتقة صلبة،  اي  في  يتشكل  ولم 

االستثنائي  الوحشية  في  الضارب  بتراثها  من  الصدّامية  اصبحت  ة 

واكراده   شيعته  شأن  شأنهم  العراق  سنّة  بينما  الماضي  مخلفات 

االرض   في  بجذورهم  يضربون  االخرى  وقومياته  وطوائفه 

العراقية، كما ان مستقبلهم والحفاظ على اسباب بقائهم اكبر من ان  

طبعته   في  خصوصا   البعث  مع  الوهمية  الشراكة  تلك  في  يحصر 

الثانية   الخطوة  السنية  الصدّامية.  المناطق  انخراط  تكون  ان  يجب 

العملية   في  االخرى  والمحافظات  المناطق  مع  وبفاعلية  فورا  



السياسية الجارية بهدف االتفاق على مشروع وطني النهاء االحتالل  

اسس   على  العراق  بناء  والعادة  واالستقالل  السيادة  واسترجاع 

ة والمساواة  جديدة، اسس تقوم على العدالة في توزيع السلطة والثرو

السياسية   واالنتماءات  االجتماعية  الخلفيات  مختلف  من  االفراد  بين 

والفكرية في الفرص والمشاركة في العمل السياسي والوطني، اسس  

المتباينة   والتوقعات  والمصالح  االدعاءات  مصالحة  على  تقوم 

مواطنين   بين  الديموقراطي  السلمي  التنافس  اطار  في  ووضعها 

باختص ار اسس ترفض االحتكار والهيمنة والنبذ وتقوم  احرار، اي 

الوطن   شؤون  في  وايجابيتها  وفعاليتها  المواطنة  قيمة  تأكيد  على 

 .والحياة

الجارية   العملية  توفرها  فرصة  اآلن  هناك  بالتأكيد.  ممكن؟  هذا  هل 

الختيار مجلس انتقالي وكتابة دستور موقت وتشكيل حكومة انتقالية  

والتمهيد للمرحلة التالية التي تجري خاللها    كمقدمة الستعادة السيادة

الدائم وتنتخب اول برلمان   الدستور  تمثيلية تعد  انتخاب هيئة  عملية 

سنية   مشاركة  ان  العراق.  تاريخ  في  حقيقي  تمثيلي  ديموقراطي 

واسعة في العملية الحالية ليست مطلوبة فقط بالضرورة وضرورتها  

ال  الطائفية  الحسابات  من  الكثير  التوازنات  تتعدى  الى ضمان  ضيقة 

الجديد. هذا  اكثر ما يتطلبها السياق  التي هي  السياسية واالجتماعية 

يهدد   ال  الذي  العنف  ودحر  مواجهة  شيء  كل  وقبل  اوال  يتطلب 

بتوسيع رقعة الفوضى واالضطراب فحسب، وال يهدد عملية التحول  

الحرب   اخطار  الى  نفسه  العراق  يعرض  بل  ايضا،  البناء  واعادة 

المقبور  ا الحكم  بيد ممثلي  تترك  بلعبة  فالعنف ليس  الهلية والتقسيم. 

ال   كما  تماما   عليها  يجهزوا  أن  االن  ويريدون  البالد  خربوا  الذين 

ينبغي ان يكون العنف رهانا  على اعادة عجلة التاريخ الى وراء او  
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 ولماذا ال يكون دستور العراق انتقالي ا؟ 
 

عنصر   أهم  ينقصها  التي  البلدان  جملة  من  هي  العراقية  البالد  "ان 

من عناصر الحياة االجتماعية، وهو الوحدة الفكرية والملية والدينية،  

يحتاج   بعضا ،  بعضها  على  مقسمة  القوى  مبعثرة  هذه  والحال  فهي 

ساستها الى أن يكونوا حكماء مدبرين، وفي الوقت عينه أقوياء، مادة  

ومعنى، غير مجلوبين لحساسيات أو أغراض شخصية أو طائفية أو  

على   معا،  والقوة  والموازنة  العدل  سياسة  على  يداومون  متطرفة، 

تأثرات   إلى  ينقادون  ال  األهالي،  لتقاليد  االحترام  من  كبير  جانب 

متط أفكار  أو  للملك  رجعية  كلمات  هذه  الفعل«...  رد  تستوجب  رفة 

ونصف   بعام  وفاته  قبل  خاصته  إلى  في وصية  كتبها  األول  فيصل 

عامي   بين  الحكم  في  تجربته  بها  ا  ص  لّخِّ م  ،  1933و  1921العام 

 .ومعاناته المريرة وهو يحاول بناء صرح أول دولة عراقية حديثة

 

البر أنشأه  الذي  الكيان  كان  إذا  عما  النظر  لفيصل  وبغض  يطانيون 

األول أسهم هو أيضا  في الوصول إلى هذه الحال من الفشل الذريع  

في بناء هوية وطنية جامعة ودولة لكل مواطنيها، فمن المؤكد أن أي  

قارئ مطَّلع على شؤون العراق سيقف أمام كلمات الملك هذه ليقول:  

اآلن    ما أشبه اليوم بالبارحة. وفي الحقيقة هي فعال  كذلك، وربما هي

اكثر سوءا  مما كانت عليه حين دكت أسس هذه الدولة قبل اكثر من  

الحقيقة   هذه  عن  افصح  ما  اكثر  ولعل  الزمن.  من  عقود  ثمانية 

المؤلمة هو النقاشات والمفاوضات التي دارت حول صوغ الدستور،  

وانعدام   والمخاوف  الثقة  عدم  من  العميقة  الهوة  عن  وكشفت 

ينتا الذي  باألمن  هذه  اإلحساس  كل  بعد  يزال،  وال  العراقيين  ب 

قوية   واحدة  دولة  في  أمة  إلى  تحولهم  في  يقف حجر عثرة  السنين، 

 .البنيان

الظروف   العراقيون تحت ضغوط  السياسيون  القادة  فاآلن، قد ينجح 

في صوغ دستور متفق عليه في ما بينهم، إال أن التساؤل الذي يبقى  

العراقي إمكان  في  سيكون  مدى  أي  إلى  ونحلهم  هو:  مللهم  بكل  ين 



مهاوي   إلى  بهم  تنزلق  أن  من  االنقسامات  هذه  منع  على  قادرين، 

ديموقراطية   دولة  وبناء  جهة،  من  األهلية  والحروب  الصراعات 

تعددية موحدة تحل مكان الكيان الهش والهزيل الذي عجز طيلة هذه  

السنين عن صهرهم في بوتقة هوية وطنية واحدة عميقة ومتماسكة  

موقع  من جهة   في  نخب سياسية  بوجود  يرتبط  األمر  أخرى. وألن 

القيادة والتوجيه، فان نقطة البداية كما أشار فيصل األول قبل سبعين  

ا هي التساؤل عما إذا كانت النخب العراقية الحالية التي تتصدى   عام 

عن   والبعد  والقوة  والتدبير  والعدل  بالحكمة  تتميز  التغيير  لمشروع 

و الطائفية، من دون انقياد للتأثيرات الرجعية أو  األهواء الشخصية أ 

األفكار المتطرفة. وهذه مؤهالت افتقدها أجدادهم الذين اشتكى منهم  

ملك يقول بعض الكتابات المنصفة انه كان يسعى باجتهاد وجد لبناء  

 .دولة حديثة

ابرز، وربما ابشع، ما كشفت عنه مفاوضات الدستور هو أنها كانت  

خلفية على  المغلفة    تجري  االنتهازية  رائحة  منها  تفوح  طروحات 

كما   والطائفية،  الشوفينية  وحتى  الغاضبة،  العصبوية  بالشعارات 

تجلت فيها نيات غير وحدوية وأحيان ا انفصالية. فعلى عكس اآلمال  

المرجوة والتوقعات الواقعية للتجربة الجديدة لم نسمع في المعالجات  

بالدعوة تنادي  أصوات ا  التاريخية    المطروحة  بالهوية  للتمسك 

على   بل  وتطويرها،  تجمعهم  التي  واألهداف  للعراقيين  المشتركة 

تدعيم   عن  تنأى  العالية  األصوات  غالبية  كانت  ذلك  من  العكس 

الروح التكافلية المطلوبة في لحظات التحول الكبرى وعن األرضية  

لجة  في  وغابت  عليها.  الجديد  العراق  قيام  ينبغي  التي    المشتركة 

روح   تعكس  التي  اللغة  تلك  المفاوضات  رافقت  التي  السجاالت 

شمولية   لغة  محلها  وحلت  والتكيف،  والمرونة  والتسامح  االعتدال 

لترسيخ   أهمية  تضع  ال  وانفعاالتها  عواطفها  في  حادة  وذرائعية 

 .قواعد تعايش سلوكية ديموقراطية 

الغنية  فالمعروف أن كتابة الدساتير، كما توضح التجارب التاريخية  

تقوم   أن  إلى  تهدف  األولى  بالدرجة  تعلم  عملية  هي  للشعوب، 

الذي يربط بين   للعقد االجتماعي والسياسي  قانوني  الشعوب بصوغ 



والرغبات   الصراعات  بين  التوازن  قاعدة  على  المختلفة  مكوناتها 

االنشقاقية من ناحية، وبين الحاجة لإلجماع من ناحية ثانية. وبالنسبة  

العرا مغفال   للتجربة  جانب ا  هناك  فان  الدستور  كتابة  في  الحالية  قية 

ا في هذه التجربة، وهو مشاركة العراقيين أنفسهم في كتابة أهم   تمام 

التي   التعليمية  العملية  في  فظيعا   عيبا   يشكل  ما  حياتهم،  في  وثيقة 

العملية   صون  في  الجماهيرية  المشاركة  تحقيق  يتطلبها 

ور كتب للناس ومن أجلهم فمن األجدر  الديموقراطية. إذا كان الدست

والضروري أن يكونوا في قلب العملية، حتى يصبحوا مستعدين في  

نهاية المطاف لقبول الوثيقة الناتجة والمحافظة عليها أو على األقل  

األسف   ومع  النهائية.  صياغتها  إلى  أدت  التي  األسباب  يتفهموا  أن 

ه على تسويات أبرمت  الشديد، فإن ذلك لم يتم. واقتصر األمر برمت 

في   بها  فازت  التي  المقاعد  بعدد  تحصنت  التي  الفئوية  النخب  بين 

 .االنتخابات الماضية 

جذابة   فكرة  الشعب  من  منتخبة  لجنة  من  الدستور  صوغ  فكرة  إن 

السلطة   يمتلك  أن  يجب  الذي  الشعب  سيادة  مبدأ  لتحقيق  ضمان ا 

الدستور   النهاية  ويخولها بعد ذلك لمن يمارسها باسمه. لكن  هو في 

ا روحه،   وثيقة ال تعكس فقط التجربة التاريخية لشعب ما، وإنما أيض 

ما يحتم أن يكون مختلف ا في طريقة صوغه بين شعب وأخر. وعلى  

هذا األساس، فإن خصوصية الوضع العراقي الذي جرت االنتخابات  

الوثيقة   لتدوين  مختلفة  وآليات  منهجية  تتطلب  كانت  ظله  في 

ا اكبر من المشاركة  الدستورية ت منح اكثر فئات الشعب وأفراده حيز 

والتكتيكات   الغالبية  وطغيان  لجموح  تفادي ا  المتوفرة  الخبرة  ضمن 

على   الفئوية  المزايا  من  قدر  اكبر  انتزاع  في  الراغبة  االئتالفية 

حساب تعظيم حقوق األفراد وحرياتهم بل على حساب الدستور نفسه  

مفرغ ا   يولد  أن  يخشى  وفاعلية سياسية  الذي  اندماجية  ثقافة  أيّة  من 

 .تخفف من حدة الصراعات 

للحقوق   الضمانات  وتأكيد  المتضاربة  االدعاءات  مصالحة  إن 

والحريات التي تتمتع بها القوميات واألديان والطوائف أمر جوهري  

وإيجابي في كتابة أي دستور في بلد تعددي. لكن كل متابع للطريقة  



غ الدستور والمساومات التي شكلت قاعدة  التي شكلت بها لجنة صو

إلى أن تأخذ  أنها أدت  الذي أججته الحظ  الحامي  مناقشاتها والجدل 

القيم   لترسيخ  أسس ا  يضع  منحى  أخر،  منحى  الدستور  كتابة 

التصارعية بدال  من تعزيز التكافل والتماسك واللحمة الوطنية. وكل  

ال مسودة  كتابة  صاحبت  التي  المناقشات  تابع  أن  من  يدرك  دستور 

جماهيرية   مشاركة  دون  من  العملية،  قادت  التي  الفئوية  القيادات 

حقيقية، كانت اقرب إلى تدوين وثيقة تسويات نخبوية مرحلية وليس  

العملية   جوهر  يهدد  الذي  األمر  ا،  دائم  اجتماعي ا  سياسي ا  عقد ا 

شعبي   بالتزام  يحظى  دستور  يؤطرها  أن  ينبغي  التي  الديموقراطية 

 .ال ل ْبس  فيه واع 

عن   يعبر  انتقالي ا  الدستور  هذا  يكون  أن  األجدر  من  كان  لذلك، 

األسس   ويضع  العراق  بها  يمر  التي  االنتقالية  المرحلة  حاجات 

الذي هو شعار   الموحد  الديموقراطي  التعددي  المتينة إلقامة العراق 

الجميع وهدفهم اآلن. فإذا كان تدوين الدستور هو عملية تثقيف من  

العراقيون، نخب ا وجماهير، في  الطر اكثر ما يحتاجه  از األول، فإن 

وهي   الحقيقية  الديموقراطية  قيم  تعلم  التعلم...  هو  الحالي  الوقت 

بين   والتقريب  العدل  وإقامة  والمساواة  والتسامح  واالعتدال  الحوار 

الموارد   المتعارضة مع  التوقعات  للحقيقة ومصالحة  المتعددة  النسخ 

ذلك هو مقدمة إلعادة تشكيل مجتمع  المتوفرة، على   أن كل  اعتبار 

الذين عانوا   العراقيين  إن  العراق خالل عقود طويلة.  افتقده  سياسي 

سنين طويلة من عسف األنظمة الديكتاتورية والشمولية وقساوتها هم  

وحده  االنتقالي  والدستور  التعلم  بعملية  للمرور  حاجة  الشعوب  أشد 

الضروري  العملية  إتمام  انتظار  سيضمن  في  وهدوء،  بسالسة  هذه  ة 

مشاركة   عبر  الدائم  دستورهم  تدوين  فيها  لهم  سيتاح  التي  الفترة 

أو خضوع   النخب  خيارات  هيمنة  دون  من  وواسعة،  واعية  شعبية 

 .للتفاعالت المرحلية أو أي نوع آخر من الضغوط

فان   االحتالل،  مخططو  حاكها  التي  األساطير  عن  النظر  بغض 

في   التغير  وحداثي ا مشروع  ديموقراطي ا  يكون  أن  يجب  العراق 

نهضويا  متجاوزا  كل التجارب التي مرت قبله، ولم ال مقدما  أيضا ،  



حاجة   إنها  الوحدة.  داخل  التعدد  معنى  في  للبشرية  جديدا   نموذجا  

عراقية قبل أي شيء أخر، ألن البدائل األخرى كما تنذر في األفق  

الم  ومن  وكارثية.  مدمرة  بل  النسخة  سيئة،  هذه  أن  اآلن  فيه  شكوك 

من الدستور واألجواء التي أحاطت بعملية صوغها والنقاشات التي  

بعد   العراق  يقع  المرجوة. ومن أجل أال  النتيجة  إلى  أثارتها ستؤدي 

براثن   في  ودمويته  وظلمه  الشمولي  النظام  قسوة  من  خروجه 

العراقيون و يأخذ  قتهم  الفوضى والحرب األهلية والتقسيم، يجب أن 

عن   ومعبرة  بتضحياتهم  جديرة  دستورية  وثيقة  لكتابة  الكافي 

لقيادتهم في هذه   التي تتصدى  النخب  تطلعاتهم الحقيقية، ال تطلعات 

 .المرحلة االنتقالية الهشة السائلة المتحركة
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 طة سياسية عراقية تتشكل خري
  

جبهات   تشكيل  عن  العراقية  السياسية  األوساط  في  الحديث  يكثر 

في   جذرية  بتغيرات  توقعات  وسط  جديدة  وائتالفات  وتحالفات 

عتبة   على  قليلة  أسابيع  بعد  سيقف  الذي  للبلد  السياسية  الخريطة 

جديد، تقرر   منعطف  أن  األميركية  االدارة  أمام  سيكون  حين 

االمنية  استراتيجيت  الخطة  لنتائج  المتوقع  التقويم  في ضوء  المقبلة  ها 

إعادة  على  الكالم  يقتصر  وال  بترايوس.  ديفيد  الجنرال  قادها  التي 

أو في داخلها، بل يمتد   الحالية  البرلمانية  الكتل  بين  التحالفات  إنتاج 

أيضا إلى صفوف جماعات المقاومة التي يتحدث البعض منها أيضا  

لجبهات   برامج  أن ظلت خالل  عن  بعد  وتحالفات سياسية مقترحة، 

السنوات االربع االخيرة تركز على العمل المسلح، مستنكفة عن أي  

مثل   التقويم،  إعادة  عليها  تنطوي  قد  التي  المفاجآت  سياسي.  نشاط 

الدافع   تكون  ربما  جزئيا،  كان  ولو  حتى  أميركي،  بانسحاب  قرار 



ال من  أنه  رغم  على  االستقطابات،  هذه  على  لمثل  الحكم  جدا  مبكر 

فالواضح أن   ذاته.  العراق  نتائجها، وخصوصا بشأن تحديد مستقبل 

هناك حركة دائبة في أوساط الكتل السياسية التي ما تزال خريطتها  

تتشكل منذ سقوط نظام صدام حسين، غير انها هذه المرة تتم وسط  

أجواء أكثر تعقيدا ألنها تجري ضمن االنشطارين العمودي واالفقي  

السنوات   أن ظلت خالل  بعد  العراقية،  والقومية  المذهبية  للمكونات 

السلطة   حول  النمطي  الصراع  إطار  في  متمركزة  الماضية  األربع 

الحالي   السياسي  الحراك  وأكراد.  وعرب  وسنة  شيعة  بين  والثروة 

هذه   من  مكون  كل  داخل  يدور  كي  المرة،  هذه  النمط  ذلك  يتجاوز 

م  في  يوفر  قد  مما  قواسم  المكونات،  اليجاد  أرضية  الحقة  رحلة 

أخفقت   توافقي،  أساس  على  المختلفة،  المكونات  بين  للقاء  مشتركة 

وجود  على  مؤشر  هناك  السابقة.  المرحلة  في  إليه  الوصول  في 

من   المعتدلين  جبهة  طرح  خالل  من  سواء  االتجاه  هذا  في  رغبات 

نة  قبل أطراف العملية السياسية، أو جبهات أخرى أعلن عنها تضم س

وشيعة معارضين لها، أو حتى تلك التي تمثلها التحركات العشائرية  

الشيعي   الجانب  فعلى  المناطق.  بعض  في  جرت  التي  المشتركة 

فإن   أخيرا   البرلمان  إلى  العودة  الصدري  التيار  قرار  رغم  وعلى 

التصدعات في االئتالف العراقي الموحد لم تعد خافية، حتى أنه من  

جود ائتالف شيعي غير ذلك التعاون والتنسيق  الصعب القول اآلن بو

الدعوة«،   »حزب  وبين  االعلى«  االسالمي  »المجلس  بين  الهش 

الشارع   في  بل صراع ضاٍر ودموي  احتقان،  هناك  االرض  وعلى 

الشيعي، يتمثل في تلك النوبات من االقتتال التي تجري بين »جيش  

وسطى  المهدي« وحزب »الفضيلة« و »المجلس« في المحافظات ال

في   اتضح  كما  القتال  هذا  سمة  إن  واالخرى.  الفينة  بين  والجنوبية 

السياسي   النفوذ  على  صراع  أنه  هو  والديوانية  والسماوة  البصرة 

موارد   وعلى  الدولة  أجهزة  على  والسيطرة  التحكم  في  والرغبة 

الصراعات   هذه  بعض  وتمتد  الشيعية.  المناطق  في  الغنية  البترول 

تها، مثل التيار الصدري و »جيش المهدي«  إلى داخل الجماعات ذا

الذي أظهر في االشهر االخيرة أنه مثخن بالنزاعات ومفتقد لقيادات  

داخلية   أطراف  من  ومخترق  واضح  سياسي  وبرنامج  حقيقية 



اصابة   فألقت  األعلى«  االسالمي  »المجلس  أما  عديدة،  وخارجية 

ق حول  الشك  من  ظالال  بالسرطان  الحكيم  عبدالعزيز  درته  زعيمه 

أن   من  مخاوف  وسط  الشيعي  االئتالف  قيادة  في  االستمرار  على 

يؤدي غيابه إلى فراغ قيادي وصراع ليس فقط حول وراثة الحكيم،  

وخصوصا   مستقبال،  اتباعها  ينبغي  التي  السياسات  حول  أيضا  بل 

باقي   مع  والعالقة  الجنوب  وفيديرالية  إيران،  مع  العالقة  حول 

تثنى حزب »الدعوة«، وهو الضلع اآلخر  الجماعات الشيعية. وال يس

ظل   في  الداخلية  األزمات  احتماالت  من  الشيعي،  لالئتالف 

على   التي  المثلى  واالستراتيجيات  الزعامة  متجددة حول  صراعات 

في طرح   جدارته  يثبت  كي  مسعاه  في  مستقبال  ينتهجها  ان  الحزب 

.  نموذج لمشروع شيعي عراقي غير متقوقع داخل الشرنقة الطائفية

اما خارج االئتالف فال يبدو أن المكون الشيعي موحد حول مشروع  

مخاطر   من  والخوف  القلق  هواجس  في  إال  اللهم  المعالم،  واضح 

والتضامن   الوحدة  إلى  الشيعة  وحاجة  السني  الطرف  من  وتحديات 

نشط،   سياسي  حراك  انطلق  العربي  السني  الجانب  وعلى  أمامها. 

خل العملية السياسية، أو الجماعات سواء بين الجماعات المنضوية دا

االكبر   السنية  الكتلة  داخل  في  أو  المسلح،  العمل  في  المنخرطة 

الجهوية، بشكل عكس درجة عالية من   والفئات  القبائل  المتمثلة في 

والمصالح   األهداف  لتحقيق  المثلى  الطريقة  إزاء  سواء  التنوع، 

الدولة العراقية    السنية البحتة، أو حول المشروع الوطني إلعادة بناء

برنامج وأجندة   الحراك بشكل واضح عدم وجود  ذاته. ويعكس هذا 

محددة يمكن أن تجتمع حولها األطراف السنية كافة، كما يظهر جليا  

»جبهة   تستمر  إذ  السنة،  بين  وفئوية  وقبلية  سياسية  تباينات  وجود 

تظل   بينما  السياسية،  العملية  إطار  ضمن  العمل  في  التوافق« 

رافضة  جماعات   المتطرفة  واالسالمية  البعثية  المقاومة وخصوصا  

بآمال   متشبثة  الوطنية،  والمصالحة  الوفاق  عملية  في  الدخول  تماما 

العودة إلى الوضع السابق. ولم يكن هذا التباين الواسع داخل الصف  

خالفات  في  تبلورت  جذرية  انعكاسات  دون  من  ليستمر  السني 

ية خريطة سياسية مختلفة عما كانت  وانقسامات وتفتيت أنتج في النها

إلى   انقسم  بل  واحدا  حزبا  البعث  يعد  فلم  الغزو،  بدء  عند  عليه 



صدام  نائب  إبراهيم  عزة  يقوده  ظل  أحدهما  رئيسيين  جناحين 

السابق، واآلخر مدعوم من سورية ويقوده محمد يونس االحمد، في 

هرت  الوقت الذي تبعثرت فيه قيادات وكتل رافضة للجناحين، كما ظ

خلفية   على  المسلحة  المقاومة  جماعات  داخل  جديدة  تحالفات 

من   بالموقف  يتعلق  ما  وخصوصا   أساسية،  وتناقضات  اختالفات 

المدعومة من   المجموعات  الشيعة وتحديد مستقبل العراق، إذ ظلت 

مواقفها   على  االسالمية«،  العراق  »دولة  يسمى  وما  »القاعدة«، 

يعة في عملياتها االرهابية، بينما  المتشددة، وخصوصا  باستهداف الش

الشيعة   ضد  المتشددة  المواقف  عن  بنفسها  التنظيمات  باقي  نأت 

السياسي   والخطاب  االجنبي  الوجود  ضد  المقاومة  بخط  والتزمت 

السنية   الخالفات  سمات  أبرز  ولعل  له.  هو    -المصاحب  السنية 

الصراع الضاري الذي نشب في منطقة األنبار إذ أسست الجماعات 

القبلية المتنفذة ما سمي »مجلس صحوة عشائر األنبار«، الذي أخذ  

على عاتقه قتال التنظيمات المتشددة وخصوصا  »القاعدة« وطردها  

التنظيمات   لتلك  قاسية  ضربة  وجه  مما  العشائر،  نفوذ  مناطق  من 

هذه   سكان  قبل  من  إيجابية  أكثر  سلمي  لدور  مواتية  أجواء  وخلق 

في العملية السياسية، وجاء تشكيل »مجلس    المحافظة السنية الكبيرة

انقاذ األنبار« من تجمعات أخرى لكي يؤشر على انقسامات عمودية  

تعبير   أنه  عن  فضال   الدليم،  لعشائر  االكبر  التحالف  داخل  جدية 

زعامات   بين  واألهداف  واألدوار  المصالح  تباين  عن  موضوعي 

الجديد المرحلة  خضم  في  بزغت  قيادات  وبين  انتقال  تقليدية  إن  ة. 

المثال االنباري إلى مناطق سنية عربية اخرى، كما يجري في ديالى  

مثال، سيؤدي إلى سلسلة تفاعالت جوهرية وإعادة اصطفاف، منها  

خروجها  وربما  المتشددة  الجماعات  وتهميش  بإضعاف  يتعلق  ما 

النهائي من اللعبة، ومنها ما يتعلق بجبهة »التوافق« ذاتها والتي لن  

د التي  يبقى  الحقيقية  القوى  تظهر  حين  مطلوبا  للسنة  كمظلة  ورها 

في   دورها  عن  تبحث  جديدة  فاعلة  قوى  تبزغ  أو  وراءها،  كانت 

الوسط السني مثلما هو األمر مع أغلبية المكون الشيعي فإن أغلبية  

القسوة   شديدة  ظروف  تحت  انصاعت  والتي  السني،  المكون 

حماية بغية  الطائفية  للشعارات  التهديدات    واالرتباك  من  ذاتها 



والمخاوف والهواجس التي شعرت أنها تواجه مستقبلها ومصيرها،  

ربما ستجد فرصتها في التعبير عن مصالحها بشكل أفضل. هل نحن  

في   وخصوصا  العراقية  السياسية  الخريطة  في  جذري  تغير  إزاء 

أثرا   يحدث  أن  التغير  هذا  بإمكان  وهل  والسني،  الشيعي  المكونيين 

على مسار االحداث في العراق؟ االرجح نعم، ولكنه لن يتم  إيجابيا  

من دون جهد حقيقي متمم من كل األطراف المعنية. ان أحد أسباب  

والسنية   الشيعية  الجماعات  استنزاف  هو  يكتمل،  حين  التغير،  هذا 

في   التقوقع  جدوى  بعدم  قناعات  إلى  المتطرفة ووصولها  لخياراتها 

يانين هشين قابلين للبلع واالستحواذ  مشروع طائفي ينتهي بها إلى ك

وطن   في  وللشراكة  للحياة  العودة  وبإمكانية  طامعين،  جيران  من 

اآلن   الضرورية  الخطوة  منصفة.  البنيان وتحت شروط  متين  واحد 

نظام   بناء  أساس  على  تستقر  لكي  سياسية  العملية  إعادة  هي 

على   ويقوم  الماضي،  أخطاء  يتجنب  حقيقي،  توافقي  ديموقراطي 

الطبيعية  أ الموارد  واستثمار  المصالح،  توازن  وعلى  تعددي،  ساس 

لكل   المتوقعة  المكاسب  وتعظيم  الهوة  ردم  في  الهائلة،  والبشرية 

األطراف. ما تقول به الجماعات المهيمنة على الحكم، وأيضا بعض  

من   تبديه  ما  أو  المعتدلين،  تحالف  إلى  الدعوة  من  اآلن  مناكفيها، 

المسا لتعديل  وال  استعداد  العيون،  في  للرماد  ذر  مجرد  هو  ر، 

يستهدف الديموقراطية التوافقية المنشودة. ان إعادة تشكيل الخريطة  

الحل،   هذا  درب  ولوج  فرص  في  ستسارع  العراقية  السياسية 

باعتباره الخيار الواقعي الوحيد، غير أن األمر سيبقى في حاجة إلى  

بهذا التقدم  تديم وتعجل وتضبط عملية  االتجاه، خصوصا    ديناميات 

فاذا   واقعا،  أمرا  العراق  من  األميركي  االنسحاب  خيار  أصبح  إذا 

لليوم   التخطيط  المحتلون، وهو عدم  ارتكبه  الذي  الخطأ االكبر  كان 

لالنسحاب   التالي  لليوم  التخطيط  عدم  ثمن  فإن  فادحا ،  للغزو  التالي 

من   أكثر  إلى  العراقيون  سيحتاج  هنا  فداحة.  أكثر  سيكون 

إنهم  المرا بهم.  تحيق  التي  للمخاطر  إدراك  من  أكثر  وإلى  جعات، 

بحاجة إلى استراتيجيات إلعادة تركيب ما تفكك وبناء ما تهدم. في  

بحاجة   والعراقيون  التوافقية،  الهندسة  ذلك  يسمون  السياسية  العلوم 



هدموا   أن  بعد  وبنائين  توافقيين  مهندسين  اليوم  يصبحوا  أن  إلى 

 لى ذلك؟ كثيرا، فهل هم قادرون ع
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اول   برينك  اندريه  االفريقي  جنوب  الروائي  يصف  نادرة  ببالغة 

التمييز   نظام  انهيار  بعد  بالده  شعب  يخوضها  حرة  انتخابات 

أت عملية االقتراع بانفجار مدمر في مطار يان  العنصري بقوله: »بد

سمنتر الواقع خارج جوهانسبرغ وذلك في ساعة مبكرة من صباح  

، وفكرنا ان اسوأ التوقعات تحققت بالفعل.  1994نيسان )أبريل(    27

الزفرة   كانت  تلك  بأن  ايقنا  حتى  االنفجار  دوي  خفت  ان  ما  ولكن 

نتخابات الباقي ووقف  االخيرة اذ حل سالم غير معهود في زمن اال

الماليين خارج مراكز االقتراع لالدالء بأصواتهم. قرون طويلة من  

لساعات   السود والسمر والبيض  اّمحت حين اصطف  المساواة  عدم 

طويلة كي يضعوا تلك العالمة بجانب اسماء مرشحيهم. لقد انتظرت  

اللحظة  هذه  مجيء  قرونا   كلها   .«البالد 

 

كانون الثاني )يناير(    30مدن العراقية يوم  ربما سيكون المشهد في ال

افريقيا،   جنوب  في  يومها  جرى  بما  كثيرا ،  او  قليال   شبيها ،  المقبل 

لكن المؤكد ان ماليين العراقيين الذين سيصطفون حينئذ امام مراكز  

من   الخوف  متحدّين  المطر،  وربما  القارس،  البرد  تحت  االقتراع 

بأصواتهم، سينتابهم شعور مماثل  قنابل االرهاب ومتفجراته لالدالء  

افريقيين   الجنوب  االبارتايد    -لمشاعر  ربق  من  لتوهم    -المنعتقين 

والذي طالما تاقوا اليه وهو انهم حين يؤشرون على ورقة االقتراع  

المشترك   تاريخهم  االولى  للمرة  يصنعون  فانهم  مرشحيهم  اسماء 



واالمل الحرية  نحو  ميل  االلف  رحلة  ويبدأون   .بأيديهم 

 

مثالية   تكون  لن  االنتخابات  ان هذه  المؤكد،  الممكن، وربما من  من 

وسيشوبها الكثير من سوء التصرف وقلة او حتى انعدام الكفاءة، كما  

امر   التزوير، وهو  او  الخداع  من  يطالها شيء  ان  المحتمل  من  ان 

ساعات   سيقضون  الذين  والشباب  والنساء  الرجال  حشود  ستدركه 

االن في صفوف  أكبر من  طويلة  اليهم  بالنسبة  انها ستبقى  إال  تظار، 

من   ومضنية  طويلة  مسيرة  انهاء  به  يريدون  استثنائي  حدث  مجرد 

االنظمة   وقهر  طغيان  لهم  سببها  التي  والظلم  والمعاناة  اآلالم 

من   يضعوا  أن  هو  االسمى  هدفهم  وسيكون  والشمولية  االستبدادية 

عراق جديد، عراق  خالل صناديق االنتخاب اللبنة االولى في صرح  

جميع   وعقول  ارادة  تبنيه  والمشاركة  والمساواة  العدل  على  ينهض 

المشترك والفهم  والتضامن  والمحبة  التعاطف  بروح   .ابنائه 

 

مقاطعة   ايضا ، دعوات  بل مستهجنة  واقعية،  فقط غير  تبدو  لهذا ال 

هي   جماعات  وراءها  تقف  والتي  تخريبها  ومحاوالت  االنتخاب 

ال  فلول  من  مبدأ  خليط  ترفض  والتي  الدكتاتوري  الصدامي  نظام 

أكثر   الى  وتلجأ  بالعنف  وتؤمن  االقتراع  صناديق  الى  االحتكام 

الى   السلطة، اضافة  الى  العودة  الى  الوسائل واكثرها وحشية سبيال  

اكثر   مستقبل  نحو  الجارية  التحول  عملية  ترفض  التي  الجماعات 

بالعودة الى ماض ولّى  اشراقا  وال تزال تحلم بطريقة مرضية وشاذة  

ولم يعد باالمكان اعادة اختراع شعاراته التلفيقية الكاذبة. وبين اولئك  

العثور   التشويش والعاجزين عن  البعض من محترفي  وهؤالء يقف 

مجافية   االنتخابات ألسباب  بتأجيل  يطالبون  الناس  بين  مكانهم  على 

اعضاء   يضع  وانتهازية.  مرتبكة  مواقف  لتسجيل  او  نادي  للمنطق 

االنتخابات   ان  ابرزها  لمعارضتهم  مبررات  االنتخابات  مناهظة 

تجري تحت االحتالل ومن دون اشراف دولي وأنها تتم وفق قانون  

وهي   االحتالل،  عينها  هيئة  جانب  من  شرع  الذي  الدولة  ادارة 

مبررات تبدو صحيحة لوال أنها تأتي من جماعات واشخاص ليست  

ديق االقتراع او تؤمن بثقافة التفاوض  فقط لم تألف االحتكام الى صنا



بل انها تقف معادية تماما  لهذا النمط الجديد من التعبير عن االرادة  

وبلدهم  حياتهم  الدارة  كأسلوب  بتبنيه  العراقيون  يشرع  الذي  الحرة 

شانهم في ذلك شأن كل الشعوب الحية. والواقع ان التجربة التاريخية  

ناصعة عل بشواهد  مليئة  االنتخابات جرت العالمية  العديد من  ان  ى 

تحت االحتالل، وكانت نتيجتها هي انهاء االحتالل واقامة حكومات 

من   ابدا   ممكنا   يكن  لم  االحتالل  زوال  ان  بل  سيادة،  وذات  مستقلة 

 .دون االنتخابات

 

اشد   فهو  االنتخابات  وفقه  تجري  الذي  القانون  على  االعتراض  اما 

اال من  الهدف  ان  طالما  وطني  تهافتا   مجلس  اختيار  هو  نتخابات 

السياسية   الركائز  يضع  دائم  جديد  دستور  كتابة  مهمته  موقت 

اشراف   بعدم وجود  المتعلقة  الحجة  الجديد. ولعل  للعراق  والقانونية 

زيف   تكشف  النها  ارباكا   االكثر  هي  االنتخابات  على  محايد  دولي 

ال  الى  تلجأ  تزال  تأتي من جهات ال  والتي  االدعاءات  تفجيرات  هذه 

واطالق النار كأسلوب وحيد للتعبير عن مواقفها السياسية. اذ كيف  

الدولية   المنظمات  من  المتحدة وغيرها  االمم  اقناع  بإمكانها  سيكون 

تمارسه   الذي  العشوائي  القتل  انتخابات وسط مجون  االشراف على 

 .او تباركه او حتى تغض الطرف عنه 

يال المريض الذين يظنون  ما الذي يريده اذن هؤالء من اصحاب الخ 

 بأن في امكان آليتهم الوحشية ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء؟ 

الجارية   السياسية  العملية  ايقاف  بل  االنتخابات  منع  يريدون  انهم 

ادمنوا   الذين  هؤالء  وادامته.  االحتالل  عمر  اطالة  وبالتالي  ودفنها، 

االستثنائي العنف  اساليب  واستخدام  والترويع  في    البطش  البقاء  في 

السلطة بعدما مارسوا الخداع والتدليس في الوصول اليها ال يفقهون  

في   الكبرى  التحوالت  هذه  من  جعلت  التي  بره  وعِّ التاريخ  دروس 

العراق ممكنة، بل حتمية. كما انهم ال يجيدون السياسة من حيث انها  

الشاذة   باالساليب  فقط  ويؤمنون  والمساومة  والتفاوض  الممكن  فن 

قا  لتحقيق االهداف والغايات، كما يفعلون اآلن في ترهيب الناس  طري

من خالل حرق مراكز االقتراع وتدمير السجالت االنتخابية وترويع  



المواد   مع  االنتخابية  االستمارة  توزع  التي  البقاالت  اصحاب 

خيارات   حتى  او  بناءة  استراتيجية  اية  يملكون  ال  هؤالء  التموينية. 

حيد هو خيار شمشون، اي تدمير العراق بما فيه  واقعية، خيارهم الو 

ان   بعد  فيه  والثروة  بالسلطة  يستأثرون  وال  يحكمونه  ال  هم  طالما 

 .تمتعوا بها عقودا  طويلة 

هناك  ان  مثلما  االحتالل  انهاء  ضرورة  على  عراقي  اجماع  هناك 

يكون.   ان  ينبغي  وال  مثاليا   ليس  الحالي  الوضع  بأن  عاما   اقتناعا  

ة الساحقة من العراقيين التي تستعد لالنتخابات انما تفعل ذلك  فالغالبي

عمر   لتقصير  واالسرع  االسلم  الطريق  هو  ذلك  بأن  اليمانها 

موارده   وعلى  بلده  على  وسيادته  الشعب  حكم  واقامة  االحتالل 

االنتخابات   ان  بنفسه.  مستقبله  األولى  للمرة  يقرر  ان  من  وتمكينه 

ما امس  هي  والتي  الشرعية  الوقت    تعني  في  العراقيون  يحتاجه 

الحاضر لوضع لبنات هذا المستقبل الذي يجب ان يبنى على مقاربة  

المواطنة   في  المتساوي  والحق  المشاركة  على  تقوم  جديدة  عراقية 

نزعات   ونبذ  وطوائفهم  ونِّحلهم  مللهم  مختلف  من  العراقيين  لكل 

ط الحكم  اسلوب  على  طغت  التي  واالستئثار  واالحتكار  يلة  الهيمنة 

العقود الماضية. ومن الواضح ان هذا ليس هو ما تهدف اليه الفئات  

إال   يفوقه  ال  بإصرار  االنتخابية  العملية  لتخريب  تسعى  التي 

إصرارها على التشبث بأوهام العودة الى حكم العراقيين وبأي ثمن.  

بالتاريخ،   اللعب  او  الخيال،  على  للعب  محاولة  أيّة  وبدون  فالواقع، 

الف االنتخابية هذه  فإن هذه  بالعملية  المتشبثين  اول  ذاتها ستكون  ئات 

وباالحتالل الذي تجري في ظله وسترفض اي اشراف دولي عليها  

لو انها استطاعت التوصل الى صفقة مجزية مع هذا االحتالل نفسه  

 .على افتراض انه يملك عرضا  مغريا  لصفقة كهذه

تتعلق بهذه االنتخابات وهي   الممكن،  هناك قضية جوهرية  انها من 

العراق   تاريخ  في  تحول كبرى  نقطة  تشكل  ان  الضروري،  بل من 

الحديث من خالل انبثاق المجلس الوطني الموقت الذي سيكتب ويقر  

صياغة   تعيد  ان  يمكن  انتخابات  اذا  هي  الجديد.  العراق  دستور 

ابناؤه بارادتهم الحرة وعلى الصورة التي   العراق على اسس يدكها 



ح  مع  من  تتواءم  انتخابات  انها  كما  بالدهم.  في  الحياة  قائق 

لهم فرصة   تتيح  للعراقيين  ان ترسم هوية وطنية جديدة  الضروري 

البدء من جديد الكتشاف نهج جديد العادة بناء بلدهم مغايرا  للمنهج  

القمعية. ينبغي ان   البائد ودولته  الذي سلكه النظام الصدامي  المدمر 

لعملي بداية  تغييرا   تكون االنتخابات  للعراقيين ان  تعني  ة جبارة وان 

كبيرا  سيجري في مواقفهم وقيمهم وآمالهم وسيكونون في نهايتها قد  

وفق   سيضمهم  الذي  السياسي  النظام  شكل  الحرة  بإرادتهم  اختاروا 

 .عقد اختياري ومن دون قسر او امالء

افشال   ومحاوالت  المقاطعة  لدعوات  البشع  الوجه  فإن  لذلك 

ي انها حجبت حوارا  وطنيا  شامال  ورصينا  كان ينبغي  االنتخابات ه

من   قليلة  لحفنة  واتاحت  لالنتخابات  االعداد  عملية  يصاحب  ان 

من   حقيقي  اسهام  دون  من  بالقرار  االنفراد  والتجمعات  االحزاب 

ابعدتهم   الذين  العراقيين  من  الصامتة  والغالبية  الناخبين  جموع 

في   االنخراط  عن  االرهابية  سياسية  االعمال  عملية  واهم  اخطر 

ان   ان حدثا  كهذا كان يجب  بلدهم.  بتقرير مصيرهم ومصير  تتعلق 

يكون مدعاة الطالق حركة سياسية واجتماعية نشطة تمهد االرضية  

حل   في  نجاعة  االكثر  االداة  باعتبارها  السياسة  الحياء  الالزمة 

القنوا خالل  من  المؤسسية  المشاركة  وتوسيع  القائمة  ت  االشكاليات 

الفردية   بالمسؤولية  الوعي  وزيادة  الحوار  ثقافة  وبناء  الشرعية 

للحركة   القسري  الغياب  ان  البناء.  اعادة  عملية  تجاه  والجماعية 

القيادات   واحجام  واالجتماعية  السياسية  النخب  وانزواء  الجماهيرية 

هذا   غياب  بل  الحوار،  في  الحقيقية  المشاركة  عن  والثقافية  الفكرية 

ال بد ان يترك بصماته السلبية على نتائج االنتخابات    الحوار نفسه،

ومرام   غاية  وهو  والقنوط  االحباط  الى  يقود  ان  ينبغي  ال  أنه  غير 

 اعداء التحول والساعين الى افشاله. 

الوجه   وهو  اال  المقاطعة  دعوات  بشاعة صاحب  اكثر  وجه  وهناك 

ال  المذهبية  والدعوات  النتنة  الطائفية  رائحة  منه  تفوح  مقززة  الذي 

التي تربط نتائج االنتخابات بهيمنة طائفة مذهبية على اخرى. ال احد  

والمذهبي   الديني  التنوع  اغفال  ابدا ،  الحكمة  من  وليس  بإمكانه، 



او   تجاهلها  كلف  بديهية  حقيقة  فتلك  العراقي،  للمجتمع  والعرقي 

  التعالي عليها العراقيين ثمنا  باهظا  خالل العقود الثمانية الماضية من 

العراق   في  الهويات  بتنوع  االقرار  ان  غير  الحديثة،  دولتهم  تاريخ 

الوتر   على  والعزف  شيء  بالتميز  الهويات  هذه  اصحاب  وحق 

ان   عراقية  مجموعة  كل  حق  من  ان  تماما .  اخر  شيء  الطائفي 

تمارس طقوسها وان تعبر عن ثقافتها بل ان تعبئ جماهيرها سلميا   

السياسي حقوقها  كافة  نيل  اجل  ومبادىء  من  مفاهيم  ضمن  لكن  ة 

المواطنة الحقة وقيم التسامح االخوية واالنسانية والحضارية. وليس  

الخيال   اصحاب  بعض  عند  يكمن  ربما  الذي  الطائفي،  الرهان 

المكبوت او ذوي النيات السيئة، بغيضا  من الناحية االخالقية فحسب  

ألنه   انتحاريا   خيارا   وسيكون  سياسيا   عملي  غير  انه  ال  بل  ببساطة 

 .ينتمي الى الواقع العراقي واالقليمي بأي صلة 

لم   ان  الجدد  العراقيين  أراها مقبولة عند اغلب  استنتاجات  تبدو  تلك 

مثلما شاهد بإعجاب جنوب  -يكن جلهم. لكن يبقى ان يشاهدهم العالم  

عاما    عشر  اربعة  قبل  والسمر  والسود  البيض  وقد    -االفريقيين 

وس  شيعة  جميعا   وتركمانا   خرجوا  واكرادا   عربا   ومسيحيين،  نة 

الملل والنِّحل وقد اصطفّوا امام مراكز االقتراع   وآخرين من جميع 

متحدين    30يوم   باصواتهم  لألدالء  المقبل  )يناير(  الثاني  كانون 

تاريخا   يرى  لكي  وثقة،  بهدوء  االخر  بعين  احدهم  ينظر  االرهاب، 

اتب اما  تفاؤال .  اكثر  ومستقبال   من  مشتركا   القديم  العراق  ودعاة  اع 

فلول صدام حسين والحالمين بعودة نظامهم للسلطة فعليهم ايضا  ان  

يدرسوا تجربة جنوب افريقيا، فقد اضحى شعبها اآلن ماسكا  بتالبيب  

سالت   احدى  في  االبارتايد  نظام  انزوى  بينما  ومستقبله  حاضره 

 .مهمالت التاريخ
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 هل دقت ساعة العمل العربي في العراق؟ 
 

 

المتحدة على   الواليات  التي شنتها  السابقة على الحرب  المرحلة  في 

العراق إلسقاط نظام صدام حسين، كان واضحا  لكل صاحب بصيرة  

أن التغيير الذي سيحدث في بغداد سيضع كامل المنطقة على أعتاب  

جديد.   المنطقة،  عصر  في  شاملة  تغير  عملية  معه  سيطلق  عصر 

فيها من   السائدة  القديم  من  كثير  وتغيير  دوره هزها  ربما سيتجاوز 

خريطتها   في  جذرية  تحوالت  إلى  ونظم،  وسياسات  وأفكار  مفاهيم 

فعله   الذي  ما  هو  بإلحاح  يتردد  الذي  السؤال  وكان  الجيوسياسية. 

استعداد وحكومات،  وشعوبا   دوال   المرحلة  العرب،  مع  للتعامل  ا  

المقبلة بكل استحقاقاتها، بعيدا من الجعجعات التي ميّزت تعاملهم في  

قضية   رأسها  وعلى  الحديث  تاريخهم  خالل  واجهتم  كبيرة  قضايا 

 .فلسطين

أنظمة عربية كتلك، ستبدي تضامنا  غير محدود مع  أن  بديهيا   كان 

قرارا  عنه  عبرت  الذي  األمر  وهو  بغداد،  في  الجامعة  نظيرها  ت 

ظلت   التي  موسى  عمرو  العام  أمينها  ومواقف  ومؤتمراتها  العربية 

حتى آخر لحظة تقاوم عملية التغيير التي كانت أصبحت حينها أمرا   

محسوما  على أرض الواقع الدولي، بعدما ظلت سنوات طويلة مطلبا   

شعبيا  عراقيا  ملحا . وإلى جانب التضامن القبلي المعهود بين األنظمة  

من   حقيقية  هواجس  األنظمة  هذه  لدى  أن  واضحا  كان  العربية، 

الهزات االرتدادية لزلزال التغيير في بغداد كانت تدفع بها إلى إبداء  

 .ذلك الرفض القوي لعملية التغيير

كانت هناك مخاوف من أن يؤدي تغيير النظام بتلك الطريقة العنيفة  

ينية أو طائفية أو  إلى تقسيم العراق إلى كيانات صغيرة على أسس د

في   مشابهة  أوضاع  على  لها  حصر  ال  تداعيات  سيثير  ما  إثنية، 

دور   تدخل  إمكان  من  أيضا   قائما   التخوف  كان  المجاورة.  الدول 

الجوار بما لها من امتدادات ومصالح، ما سيؤدي إلى مفاقمة األمور  

األخرى   الرئيسة  المخاوف  ومن  مقابلة.  إقليمية  تدخالت  ويستدعي 



أن  األميركية،    هو  الدبابات  ظهر  على  آت  بغداد  في  جديدا   نظاما  

المنطقة   في  المتحدة  للواليات  قويا   استراتيجيا   حليفا   العراق  سيجعل 

هناك  كانت  شؤونها.  في  يدها  ويطلق  فيها  هيمنتها  من  سيعزز  ما 

في   وقوتها  وجودها  لترسيخ  إسرائيل  تربص  من  أيضا  مخاوف 

تقويض إلى  سيؤدي  ما  لصالح    المنطقة،  هش  توازن  من  تبقى  ما 

إسرائيل، ويتيح للدولة العبرية فرض شروطها للتسوية النهائية على  

 .العرب والفلسطينيين

التغيير   انعكاسات  توقع  من  أتت  التي  هي  المخاوف  تلك  أهم  ولعل 

في   الداخلية  السياسية  األوضاع  على  وتداعياته  بغداد  في  الدرامي 

رافق مع هجمة أميركية على المنطقة  البلدان العربية، خصوصا  أنه ت 

 .تستهدف ثورة إصالحية جذرية في بناها السياسية والثقافية

العرب ظلت مخاوف أنظمتهم تعبر عن نفسها في   ولكن على عادة 

مواقف إعالمية وبيانات ختامية الجتماعات استعراضية، بينما عبر  

تهازية  سدنة الشارع العربي عنها بمواقف هي مزيج من الجهل واالن

الغوغاء   وهوجة  وعصبيتها  القبيلة  بروح  المشبعة  السياسية 

الجدي   السياسي  الموقف  غاب  الجعجعة  هذه  حمى  وفي  وزعيقهم. 

من   كثير  بدأ  بينما  العراق،  تجاه  عمله  يمكن  عما  المسؤول  الرشيد 

هذه المخاوف التي راجت قبل الحرب يتعمق حين أفاق العرب على  

يحدث   وهو  العراقي  منطقة  الزلزال  في  االرتدادات  من  الكثير 

 .ميزاتها األساسية أنها هشة، كثيرة العورات... وضعيفة المناعة

نظام   التخلص من  في  العراقيين  أن تصطدم رغبة  إذن  كان طبيعيا  

لم يفعل أي نظام أو حاكم من قبل، مع حاجة  مسخهم وجوديا ، كما 

ن التغيير. ما  النظام العربي إلى الحفاظ على »ستاتيكيته« وخشيته م

لم يكن طبيعيا  هو عدم رغبة العرب في التعامل مع حتمية التغير في  

العراق باعتباره حاجة عراقية ماسة وفقا لخيارات العراقيين أنفسهم  

الوضع   لقبول  استعدادهم  وعدم  اآلخرين،  وإمالءات  حاجات  وليس 

على    العراقي الجديد بكل تعقيداته التاريخية والسياسية واالجتماعية.

خلفية هذا التناقض الموضوعي جرت األمور بين العراقيين، وعلى  



النفسية   الفجوة  تلك  خلق  مما  العرب  وبين  معظمهم،  الدقة  وجه 

الشبيهة بين الفلسطينيين والعرب بعد الحرب العربية اإلسرائيلية في  

بالخيانة    1948العام   المهزومين  العرب  الفلسطينيون  اتهم  حين 

وبادلهم لليهود    والتواطؤ  أراضيهم  وبيع  بالخيانة  االتهام  العرب 

 .والهروب من بلدهم بدال  من المقاومة والصمود

وحال   العراق  في  التغيير  على  العام  ونصف  عامين  من  اكثر  بعد 

العرب والعراقيين   بين  التناقض  أوجدها وحال  التي  االستقرار  عدم 

عرب »استراتيجية  لبلورة  محاولة  اآلن  هناك  أطلقها،  تجاه  التي  ية« 

العربية   الجامعة  لجنة  خارجية  وزراء  اجتماع  افصح  كما  العراق، 

كال   من  فائقة  بجدية  أخذها  تستحق  المحاولة  هذه  بالعراق.  الخاصة 

التي وضعت   األلغام  رغم  وعلى  متأخرة،  جاءت  لو  حتى  الطرفين 

المؤكد أن فرص نجاحها سترتبط   في طريقها قبل أن تبدأ. غير أن 

البداية بضرو  رة المصارحة والمكاشفة والفهم المتبادل لمصالح  منذ 

قواسم   إليجاد  المخلصة  النية  وتوافر  وظروفه  وواقعه  طرف  كل 

مشتركة مبنية على أساس العالقات واألواصر التاريخية والمصالح  

الحالية والمستقبلية المشتركة. بغير ذلك فان هناك مخاطر حقيقية أن  

ن في حسبان واضعيها وتتحول  تأتي هذه »االستراتيجية« بما لم يك 

إلى معول هدم يزيد من حجم الهوة، بل قد تضع المسمار األخير في  

 .نعش العراق الموحد وما يربطه بعالمه العربي 

ينبغي على واضعي هذه »االستراتيجية«   التي  األمور  بعض  هناك 

 .أخذها في االعتبار قبل أن يشرعوا في العمل

« هدف ومسعى عربي خالص جاء أوال : هل هذه »االستراتيجية  -

عربية   وغايات  مصالح  استجابة    -لتحقيق  مجرد  أنها  أم  عراقية، 

من   األميركي  المشروع  إنقاذ  إلى  تهدف  آنية  أميركية  لحاجات 

االنهيار؟ ليس من الخطأ التنسيق مع الجانب األميركي، فهو بالتالي  

العربية،   المنطقة  في  نفوذا  واألكثر  للعراق  المحتلة  على  القوة  لكن 

وبين   بينها  الخلط  إلى  االنزالق  تتجنب  أن  »االستراتيجية«  هذه 

في   حصل  كما  ذاتها،  المتحدة  الواليات  مع  المعنية  الدول  عالقة 



اإلسرائيلي. وعليها أيضا  أن تنأى بنفسها    -مجرى الصراع العربي  

المتعلقة   وبالذات  بالمنطقة،  الخاصة  األميركية  االستراتيجيات  عن 

الم هذه بالدول  ت ستخدم  أال  يجب  آخر  بمعنى  للعراق.  جاورة 

 .»االستراتيجية« لعقد صفقات مع واشنطن على حساب العراق

كذلك،   - سميت  طالما  »االستراتيجية«،  لهذه  يكون  أن  يجب  ثانيا : 

حسنة   نيات  مبادرة  مجرد  هي  فهل  البداية.  منذ  واضح  هدف 

ا األطراف  بين  الوطنية  المصالحة  تحقيق  في  لعراقية  للمساعدة 

المتناحرة أم أنها مسعى اشمل يهدف إلى إعادة ربط العراق بمحيطه  

تدريجية   المرحلة هو خطة تحرك  ما هو مطلوب في هذه  العربي؟ 

التواضع   بين  يجمع  بأسلوب  معينة  أهداف  تحقيق  على  مبنية 

ما   عادة  التي  البراقة  الشعارات  من  دون ضجيج  من  والموضوعية 

 .تصحب مثل هذه المبادرات

ثالثا : يحب أن تقبل هذه »االستراتيجية« الوضع العراقي كما هو   -

عليه، أي انه بلد متعدد القوميات واألديان والطوائف، وأال تتجاهل  

إن   المرجوة.  أو  المتحققة  السياسية  النتائج  في  أثرها  أو  الحقيقة  هذه 

أي محاولة إللباس »االستراتيجية« العربية لباس الطهارة أو التعالي  

عكس  عل إلى  يقود  وربما  انفراطها  إلى  سيؤدي  الواقع  حقائق  ى 

 .النتائج المرجوة منها

أقصى   - إلى  العربي محايدا   الدور  أن يكون  الضروري  رابعا : من 

أي طرف   إلى  طائفيا   أو  قوميا   انحيازا   يظهر  وأال  الحياد،  درجات 

الدفاع   أساس  على  قائمة  »استراتيجية«  إن  الصراع.  أطراف  من 

األساليب  المطل تبني  أو  العراقيين  العرب  السنة  مصالح  عن  ق 

الشكوك   إثارة  إلى  بالنتيجة  ستؤدي  بعضهم  يطرحها  التي  المتشددة 

واالتهامات من قبل الشيعة العرب واألكراد باالنحياز من قبل عالم  

عربي سني إلى أقرانه من العراقيين، ما لن يلحق الضرر بالمبادرة  

العالقات العربية مع األطراف العراقية    العربية فحسب، بل بمستقبل

 .األخرى



خامسا : هناك حاجة ماسة الى العديد من إجراءات بناء الثقة التي   -

هو   العربية  »االستراتيجية«  هدف  بأن  العراقيين  إقناع  في  تساعد 

ومشاريع   بمبادرات  الوقت  إضاعة  مجرد  ال  فعال ،  مساعدتهم 

ويأتي ضم العمل  وزيارات ال طائل من ورائها.  اإلجراءات  ن هذه 

حقيقي  جهد  خالل  من  العراق  في  اإلرهاب  مكافحة  على  الجدي 

في   المغذية  اإلرهابية  الشبكات  على  بشدة  والضرب  الحدود  لضبط 

منابعه   وتجفيف  خاص،  بشكل  منها  والمجاورة  العربية،  الدول 

البشرية والمالية والفكرية، ومنع أي شكل من أشكال التحريض من  

وسائل   تهدف  خالل  التي  المؤسسات  وإقامة  كافة،  العربية  اإلعالم 

 .إلى مواساة ومساعدة العراقيين من ضحايا اإلرهاب 

سادسا : يجب التخلي عن النظرة الضيقة إلى العراق كونه مصدرا    -

التي   المأسوية  األوضاع  استغالل  وعدم  السريعة،  المالية  للصفقات 

ب النظرة بعيدة المدى.  يمر بها لجني أرباح اقتصادية آنية على حسا

على   مبني  تجاهه  العرب  به  يقوم  ما  بأن  العراقي  يشعر  أن  يجب 

وليس   المصالح،  وتوازن  والتكافؤ  المتبادل  االحترام  من  أساس 

لجني   الفرص  اغتنام  بهدف  السياسية  المبادرات  توظيف  مجرد 

 .المكاسب المادية

اعل  سابعا : من الضروري أن يكون هناك وجود عربي حقيقي وف -

وأن   والثقافية،  والديبلوماسية  السياسية  المستويات  على  العراق  في 

لدخول   العراقي  الطيف  ألوان  كل  أمام  المفتوح  الباب  سياسة  ت تبع 

حر   شكل  في  األفكار  وتبادل  الحوار  أطر  في  العربية  الدول 

بين   ويقرب  بعضهما  عن  الطرفين  معارف  يغني  بما  وموضوعي، 

دول العربية والجامعة العربية والشارع  مواقفهما. يجب أن تتخلى ال

إلى   السمع  تصيخ  وأن  واحد،  صوت  إلى  اإلصغاء  عن  العربي 

 .مختلف األصوات العراقية

إذا كانت ساعة العمل العربي في العراق دقت فعال  بعد طول انتظار  

وتردد، فإن في انتظار العرب جميعا  عمال  شاقا  لكي يكلل هذا العمل  

أن  علينا  حقيقية    بالنجاح.  استراتيجية  حقا   كانت هناك  إن  أوال   نرى 



وأهداف جلية وخطط مفصلة للتحرك أم إنها مجرد كالم عام في هبة  

القضية   مع  التعامل  في  العربية  العادة  جرت  كما  عشائرية، 

اتهموا   حين  ضمائرهم  العرب  بعض  أراح  قديما   الفلسطينية. 

على اتهام الفلسطينيين   الفلسطينيين بأنهم باعوا أراضيهم لليهود ردا  

يشتر   لم  ولماذا  يسأل:  أحدا   نسمع  لم  لكننا  والتفريط،  بالتقاعس  لهم 

العرب تلك األرض، وهم يملكون كل هذه األموال التي تفوق ما لدى  

اكثر   بل  حدة،  اكثر  سؤاال   العرب  يواجه  اليوم  قاطبة؟  العالم  يهود 

ن مع الغالبية  بشاعة، لكنه مع األسف سؤال المستقبل: كيف سيتعاملو

عن   النظر  بغض  واألكراد،  الشيعة  أي  العراقيين،  من  الساحقة 

أم   يهودا  باعتبارهم  هل  العراق،  فيها  سيسير  التي  الوجهة 

 فلسطينيين؟ 

 

 * 

  

. حال آخر تحت ماذا يضير لو جرب العراقيون

 ؟مظلة دولية هذه المرة

 
ا  الثالثة  الشهور  العراقية  خالل  الحكومة  استالم  تلت  التي  لماضية 

الموقتة زمام السلطة في بغداد تعمقت االزمة العراقية المستمرة منذ  

اسقاط نظام صدام حسين في نيسان ابريل العام الماضي. وليس أدل  

الدموي وتناميه وحالة   العنف  استمرار  اشتداد هذه االزمة من  على 

المتح  الواليات  وفشل  االستقرار  الموقتة  عدم  والحكومة  دة 

والجماعات السياسية التي تهيمن عليها من وضع حد لهذا المسلسل  

انطالقه.   الى  ادت  التي  والعوامل  الظروف  مع  والتعامل  الدموي 

والواضح ان ما نراه في المشهد العراقي هو ليس إال قمة جبل الجليد  

بد والتي  واالنهيار  التصدع  الكثير من عوامل  تحتها  تخفي  أت  التي 

ترسم صورة شديدة التشاؤم عن وضع العراق المستقبلي لم يعد من  

 المفيد التستر عليها او تجاهلها. 



مجموعات   تقف  العنف  دوامة  وراء  ان  شك  ادنى  دون  من 

والحالمة   المنهار  الصدامي  النظام  ازالم  من  هي"كوكتيل"متحالف 

لتحويل   تخطط  التي  الدولي  االرهاب  وعناصر  سلطتها،  باستعادة 

عراق الى رباط جهادها االكبر وغزواتها للعالم، اضافة طبعا الى  ال

ظروف   في  عادة  تجد  التي  االجرامية  العناصر  من  شراذم 

االنهيارات االجتماعية والسياسية بيئة للتجاوزات الفظيعة والفوضى  

التي تزخر بها الساحة العراقية االن. كما ان من المؤكد ان دوال في  

العنف  الجوار وافرادا وجماع تأجيج دورة  تلعب دورا مهما في  ات 

بهدف   به،  تقوم  التي  لالطراف  والمعنوي  المادي  دعمها  خالل  من 

اجهاض امكان قيام عراق جديد تراه خطرا عليها. غير ان االخطر  

من ذلك كله في تأجيج واستمرار هذا الدمار هو ذلك المناخ المعادي  

ان   العراقيين  جموع  على  يتحتم  التي  اجل  للتجربة  من  يخوضوها 

يشكل   والذي  هذا  التشنج  مناخ  الحرية.  الى  االستبداد  من  التحول 

والتي   دموية  اكثر  صراعات  الرهاصات  ورحما  العنف  حاضنة 

العنف   بالعراق هو اخطر بكثير من اعمال  يخشى االن ان تعصف 

 ذاتها والذي ينبغي ان توجه الجهود كافة الى وأدها.

يجادل ضد ان  احد  بامكان  الحكومة    وليس  تتخذها  التي  االجراءات 

العراقية الموقتة حاليا بهدف القضاء على مكامن العنف، اذ من دون  

توافر الحد االدنى من االمن واالستقرار ال يمكن القيام بأي عمل من  

اجل اعادة البناء وتظل البالد مرتعا للعبث والفوضى واالرهاب. ان  

كل   وقبل  اوال  تتطلب  العراق  بناء  بعملية سياسية  اعادة  البدء  شيء 

جامعة لجميع العراقيين ينشأ عنها قيام نظام شرعي قوي يقوم بإعادة 

المدمرة واطالق   التحتية  البنى  المنهار وإعادة إعمار  بناء االقتصاد 

المؤكد ان مثل   المدني ومؤسساته. غير ان من  بناء المجتمع  عملية 

تبدأ   لم  الشاملة  الوطنية  السياسية  العملية  عنها  هذه  واستعيض  بعد 

بسلطة تحالف بين جماعات وفئات سياسية ومذهبية وعرقية بعضها  

ترسيخ وجودها وسيطرتها على   الى  تسعى  حقيقي وبعضها متخيل 

الحكم من دون مشاركة شعبية حقيقية وبأساليب الهيمنة واالحتكار.  

ومن المؤكد ان غياب عملية سياسية حقيقية يشكل عامال اساسيا في  



ائرة العنف وتقويض اي جهود تبذل الجتثاثه حتى باستخدام  تشجيع د 

القوات   بمعونة  الموقتة  الحكومة  اليها  تلجأ  التي  الحديدية  القبضة 

 االميركية. 

عملية   ان  يوم  بعد  يوما  تثبت  الماضية  الثالثة  الشهور  احداث  ان 

تعيين حكومة موقتة واختيار مجلس وطني موقت من بين جماعات  

وم  معينة،  المعضالت  سياسية  يحل  لم  الجماعات  هذه  تختارها  ن 

البالد من احالل االستقرار واالمن وترتيب   التي تواجهها  االساسية 

سياسية   تحديات  بالعكس  اثارت  انها  بل  العراقي.  البيت  شؤون 

جهة   وهي  االميركية،  المركزية  االستخبارات  حتى  جعلت  خطيرة 

انزالق  امكان  من  لها  اخير  تقويم  في  تحذر  الى    ضليعة،  العراق 

وهذه  حالها.  على  الحالية  العنف  موجات  استمرت  لو  اهلية  حرب 

االنسداد   حالة  استمرار  مع  االمني  التدهور  تنامي  وهي  الحالة، 

السياسي، حدت بالري دايموند الذي عمل مستشارا كبيرا لدى سلطة  

مقال   وفي  حلها،  قبيل  الحالية  الوزارة  عينت  التي  الموقتة  التحالف 

ا  في  عنوان"ما  كتبه  خارجية"وتحت  لمجلة"شؤون  االخير  لعدد 

الخطأ الذي حدث؟"الى القول، في شهادة اخرى من أهلها، انه نتيجة  

لسلسلة االخطاء التي ارتكبت في العراق هو انه اليوم في حال اسوأ  

 بكثير مما كان عليه وان فرص اقامة الديموقراطية فيه تضاءلت. 

المأزق والخيار المدمر هو  ولعل الطريقة الوحيدة للخروج من   هذا 

يلحق   وامني  عسكري  احدهما  مسارين،  من  استراتيجية  اتباع 

الهزيمة بخطط المخربين واالرهابيين ويفضي بإحالل االمن وسيادة  

القانون. والثاني سياسي يسمح بانخراط العراقيين المؤمنين بالتغيير  

الع اسس  على  بلدهم  بناء  اعادة  قضية  والملتزمين  دالة  السلمي 

والعمل   وحقوقهم  الجميع  كرامة  على  والحفاظ  والحرية  والمساواة 

على تقدم بلدهم وازهاره. ان جزءا من مسؤولية اتباع مسار سياسي  

تفاوضي وتصالحي يقع على عاتق الحكومة الموقتة والحركات التي  

تهيمن عليها، ولكن جزءا اكبر يقع على عاتق تلك الفئات التي ترى  

في  خاسرة  بنتائجها    نفسها  القبول  وترفض  الجارية  التغيير  عملية 

والتي تشكل برفضها الدموي هذا بيئة العنف ونمط ثقافته المتنامية.  



ان اسوء ما تنتجه هذه البيئة هو حالة االستقطاب بين هاتين الجهتين  

لحد  المختلفة ومنعت  الجماعات  بين  الفجوات  بتوسيع  التي ساهمت 

ت تيارات عراقية  تكوين  في  االن  الفرص  اكبر  لديها  مثيلية عريضة 

 عملية اعادة الدولة. 

كانون   شهر  في  المقررة  العامة  االنتخابات  اجراء  مناسبتا  وتوفر 

الثاني يناير المقبل الختيار مجلس وطني انتقالي وفكرة عقد مؤتمر  

فرصة   المقبل  نوفبمر  الثاني  تشرين  شهر  في  العراق  حول  دولي 

الوصول   امكان  في  للبحث  حول  جيدة  حقيقي  وطني  توافق  الى 

رعاية   تحت  يجري  ان  يمكن  والذي  المطلوب  السياسي  المسار 

 اقليمية ودولية. 

الحكومة   في  عدة  اطراف  من  قبوال  يلقى  ال  االمر  هذا  ان  ادرك 

الموقتة، والتي رفض بعضها البحث فيه حين طرحت الفكرة للمرة  

بارنييه ميشيل  الفرنسي  الخارجية  وزير  جانب  من  لكن  االولى   ،

األمر   دراسة  تستدعي  الوطنية  والمسؤولية  الواقعية  الحسابات 

نقاش وطني عام   بل وفتح  الرفض  النظر في  بصورة جدية واعادة 

الحالية بل   العراق ليس من محنته  تتعلق بانقاذ  في شأنه العتبارات 

والفراغ   السلطة  اشكالية  حل  دون  من  سيواجهه  قاتم  مصير  من 

 جه البلد. السياسي القائم الذي يوا

الوطني   الحوار  بفكرة  القبول  الى  تدعو  عديدة  مسوغات  هناك 

التدخالت   رأسها  على  يأتي  ودولية  اقليمية  رعاية  تحت  الموسع 

الخارجية، خصوصا من بعض دول الجوار في الشأن العراقي مما  

يتطلب فك االرتباط بين العاملين الخارجي والداخلي لدوامة العنف.  

تنتزع   تعهدات  ان  المؤتمر  اذ  هذا  مثل  في  الجوار  دول  بعض  من 

والقوى   الفئات  بعض  وجود  في  العراقي  الشأن  في  التدخل  بعدم 

اقليمي او   بالتداخل بين ما هو داخلي وما هو  التي تستظل  العراقية 

الواليات   مع  هذه  الجوار  دول  بعض  بين  واالزمات  بالصراعات 

الجانبي الى  برسالة قوية  امر مهم سيرسل  بالكف عن  المتحدة هو  ن 

الوطنية.   االزمة  بحل  لها  العراقية السباب ال عالقة  بالورقة  اللعب 



العراقية   القوى  قبول  يكون  ان  يجب  الرسالة  هذه  فحوى  ان 

مشروع   على  القائم  الوطني  بالحل  السياسية  للعملية  المعارضة 

التغيير وعدم استخدام االمتدادات المذهبية والعرقية مع دول الجوار  

وابتزاز في الوقت الذي يترتب على دول الجوار هذه  كعامل ضغط  

ان تقبل بان البديل هو الفوضى والدمار الذي سيعم المنطقة كلها بعد  

ستساعد   دولية  ورعاية  مظلة  تحت  هذه  مثل  التزامات  ان  العراق. 

واكتساب   االنتخابات  اجراء  ومنها  السياسية  العملية  في  التقدم  على 

الشر  القادم  العراقي  والدولي  النظام  الداخلي  والدعم  الحقيقية  عية 

 المطلوب. 

لحد االن في حل   الداخلية  المبادرات  بفشل  يتعلق  آخر  هناك مسوغ 

االزمة المستعصية السباب تتعلق اما بحالة االستئثار التي تفرضها  

ومحاوالت  الموقتة  الحكومة  على  المهيمنة  السياسية  الجماعات 

المقابل، بسبب الرهان على    إقصاء القوى السياسية االخرى او، في

فشل المشروع السياسي الحالي من قبل القوى المعارضة وتفضيلها  

االنتظار حتى انهيار هذا المشروع برمته، وهو االمر الذي ترى انه  

اللعبة   وقواعد  السياسية  ورؤيتها  قوتها  موازين  من فرض  سيمكنها 

ءة الوضع  التي تراها. ومن المؤكد ان كال الطرفين يخطئان في قرا 

العراقي وتعقيداته، وفي ظل غياب وتهميش قوى سياسية واجتماعية  

القاعدة االوسع للمجتمع العراقي فأن المبادرة ستأتي يوما ما   تشكل 

من الخارج اذا ما وصلت االمور الى حالة الخطر التي ستستشعرها  

االطراف االقليمية والدولية كما حدث ويحدث في مناطق عديدة من  

 وآخرها السودان.  العالم،

وحده   العسكري  الحل  على  المراهنة  يستحيل  االطار  هذا  وفي 

العنف   حالة  النهاء  او  البلد  في  واالمن  االستقرار  حال  الستعادة 

على   ممثيلها  واجبار  العربية  السنية  المناطق  في  وبالذات  والتمرد، 

بسبب   صعبة  يرونها  سياسية  خيارات  واتخاذ  سلوكها  انماط  تغير 

التي تنتابهم من الوضع الجديد الذي سيفقدون فيه هيمنتهم  الهواجس  

على الدولة التي استمرت اكثر من ثمانين عاما. وفي الوقت ذاته فان  

ان   ادراك  واالجتماعية  السياسية  ونخبها  المناطق  هذه  ممثلي  على 



يتطلب   الحاضر  وان  االحالم  اضغاث  من  هي  الماضي  الى  العودة 

وعبر قيم ومعايير وأ طر وطنية وقانونية  النظر الى االمور بواقعية  

في   باالنخراط  المناطق  هذه  اقتناع  او  اقناع  ان  جديدة.  ودستورية 

مشاركة   قيام  سيتطلب  ربما  وسط  حل  خالل  من  السياسية  العملية 

في   االشتراك  حول  اتفاق  الي  العادل  التنفيذ  لضمان  نشطة  دولية 

وسنة ثمنا باهظا قبل  السلطة وربما لفترة طويلة األمد. لقد دفعت الب

في   الحرب  دايتون النهاء  اتفاق  الدولية على  المجموعة  تجبرها  ان 

فان   الخاص  منطقها  العراقية  لالزمة  ان  ورغم  مثالية.  غير  صفقة 

حماية  عادة  الكبرى  الدول  اليه  تلجأ  الذي  االزمات  حل  منطق 

لمصالحها او لالمن والسلم الدوليين يرغم المجتمعات المتناحرة في  

به  ا بالقبول  تفشل  مما  بكثير  اسوأ  هو  بما  القبول  على  كثيرة  حيان 

 لوحدها وطواعية. 

ان أي حوار وطني في ظل رعاية دولية من خالل المؤتمر المزمع  

النحر   ثقافة  ومرّوجي  االرهابية  الفئات  مشاركة  حال  بأي  يعني  ال 

ببحر   العراق  اغرقوا  الذين  الصدامي  النظام  شراذم  من  والسفاحين 

بل ال بد ان يكون هدفه خلق االرضية المشتركة والثقة المتبادلة    الدم

والتعاون الجدي بين المؤمنين بضرورة اعادة بناء العراق ومن اجل  

المستعصية   الوطنية  لالزمة  تفاوضية  وتسويات  سلمية  حلول  ايجاد 

تسعر   الجوار  دول  تدخالت  ان  ومثلما  إقصاء.  او  احتكار  دون  من 

تشرذم وتصعّب من التوصل الى تسويات فان  من اجواء الفوضى وال

دول   امام  الفرصة  اتاحة  يعني  الحلول  هذه  مثل  الى  التوصل  عدم 

الوضع   في  سلبية  ادوار  وممارسة  التدخل  من  المزيد  الى  الجوار 

العراقي بسبب الكثير مما هو مشترك بين العراقيين وهذه الدول. من  

االط  جميع  تحتها  يلتئم  دولية  مظلة  ان  العراقية  المؤكد  راف 

عراقي   وطني  لحل  الالزمة  االرضية  ستوفر  المتداخلة  واالقليمية 

سيناريوهات   الى  االنزالق  مخاطر  والعالم  الطرفين  يجنب  واقليمي 

 مظلمة بدأت تباشيرها تلوح في االفق. 
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 الوصاية الدوليةضعوا العراق تحت 
 

المسؤولين   بعض  أيضا  عليه  يوافق  العراقية  للحالة  تقويم  هناك 

االميركيين، ومن ضمنهم السفير في بغداد زلماي خليل زاد، بأن ما  

مستقبل   سيحسم  الذي  المنعطف  سيكون  ربما  السنة  هذه  من  تبقى 

العراق في أن يتمكن من تجنب حرب أهلية مدمرة، وبالتالي أن يبقى  

متعددة.  كيانا   وعرقية  طائفية  كيانات  إلى  ينشطر  أن  أو  موحدا ،   

األساس الذي يقوم عليه هذا التقويم هو أن الوضع على األرض بعد  

بالمأزق   يتعلق  ما  سواء  االحتالل،  من  عام  ونصف  أعوام  ثالثة 

الذي   المرير  الفشل  أو  السياسية  العملية  اليه  وصلت  الذي  الخانق 

واال  األمن  يتحول  واجهته جهود فرض  أن  على وشك  هو  ستقرار، 

طائفية   جزر  في  المتصارعة  األطراف  فيه  تتخندق  واقع  أمر  إلى 

نواحي  معظم  في  المتدفق  الدم  بحر  من  إزالتها  تستحيل  وقومية 

 .العراق 

 

المبذولة   الجهود  بعض  توفرها  أخيرة  فرصة  هناك  أن  يعني  هذا 

سلة لقاءات  عراقيا  وعربيا  ودوليا  لتحقيق وفاق وطني من خالل سل 

المالكي   نوري  الوزراء  رئيس  مبادرة  إلى  المستندة  المصالحة 

إلى   إضافة  الدينية،  للمرجعيات  مكة  ولقاء  العربية  الجامعة  وجهود 

الميليشيات   مواجهة  والحكومية  األميركية  القوات  محاوالت 

لم   المتنامي بخطط  االمني  التدهور  المسؤولة عن  العنف  وجماعات 

ن. إال أن اإلخفاق الذي الزم المسارين السياسي  تحقق نجاحا  حتى اآل

للوصول   حقيقية  إمكانية  بأية  يبشر  ال  السابقة  الفترة  واألمني خالل 

خالل   الجهود  هذه  استنفاد  أن  يعني  مما  األمان،  بر  إلى  بالعراق 

الوضع   وافتقار  برمتها  العملية  انهيار  يعني  القادمة  القصيرة  الفترة 

اإلجم إلى  فقط  ليس  الشرعية  الحالي  الى  أيضا  بل  العام  الوطني  اع 

 .الداخلية والدولية الستمراره

 



المسؤول عن هذا الفشل ونتائجه المريعة المتوقعة هو االحتالل الذي  

التي حلت   ال تزال أخطاؤه وسوء حساباته تتوالى حتى بعد الكارثة 

الهيمنة   من  منها  تمكن  من  سواء  العراقية،  القوى  وكذلك  بالعراق، 

الس  عليها  على  تنازعها  التي  تلك  أو  عليها  وصايته  ومارس  لطة 

الالمسؤولة   التدخالت  إلى  إضافة  واإلرهاب،  العنف  باستخدام 

النتيجة   هذه  باتجاه  الدفع  على  ساعدت  التي  الجوار  لدول  واألنانية 

سكة   على  العراق  وضع  عن  األطراف  هذه  عجز  إن  المأساوية. 

أ  معناه  البناء  وإعادة  واالستقرار  قادرة  األمن  وغير  مهيأة  غير  نها 

الوصول   في  فعال   راغبة  كانت  إذا  هذا  األمور،  دفة  إدارة  على 

الجميع   الذي سيواجه  التحدي األكبر  السالم. ويبقى  الى بر  بالعراق 

حقيقة   يتعلق  األمر  كان  ما  إذا  المأزق،  هذا  من  الخروج  كيفية  هو 

العراقيين  وإنقاذ  مدلهم  مصير  من  العراق  النتشال  من    بالسعي 

 .محنتهم القاسية 

 

الدولة   بعد كل التجارب الفاشلة التي تمت منذ االحتالل إلعادة بناء 

بخيارات   الجدي  التفكير  من  بد  ال  بتفكيكهما،  قام  اللذين  والمجتمع 

وبدائل أخرى، تستفيد من تجارب تاريخية ناجحة جرت في مناطق  

ا  األطراف  تمتلك  أن  فيه  المشكوك  من  وألن  العالم.  من  لتي  عدة 

ساهمت في إيصال العراق إلى ما هو عليه اآلن، البصيرة والحكمة  

القديمة   بمواقفها  متمسكة  وستبقى  باخطائها،  لإلقرار  والشجاعة 

التفكير المشترك، فقد حان اآلوان كي يجري البحث   الرافضة لنهج 

عن عملية سياسية جديدة وتحت رعاية وإشراف دوليين. إن انخراط  

مشروع حقيقي وفاعل إلنقاذ العراق بقدر ما هو  المجتمع الدولي في  

به   القيام  يتحتم  وقانوني،  سياسي  واجب  فهو  اخالقية،  مسؤولية 

تحقق  لو  منها  ستعاني  فظيعة  تداعيات  والعالم  المنطقة  لتجنيب 

 .الكابوس األسوأ وانهار العراق 

 

مخرجا   تمثل  قد  دولية،  وصاية  تحت  العراق  وضع  صيغة  ولعل 

موقتا  للمأزق العراقي، ريثما يتم وضع أسس جديدة قانونيا وسياسيا  

العدالة   وتوفر  كيانه  على  تحافظ  المدمر  العراق  بناء  إعادة  لعملية 



حاجة  هناك  عراقيا   والقومية.  الدينية  مكوناته  لجميع  والمساواة 

إطار   العراقية ضمن  الوطنية  والهوية  والمجتمع  الدولة  بناء  إلعادة 

قق مصالح الجماعات المختلفة، ولم  نظام سياسي شرعي توافقي يح 

وبواسطة   الحالية،  الصيغ  وفق  النظام  هذا  تحقيق  ممكنا  يعد 

الجماعات المهيمنة. أميركيا ، ومع تزايد ضغوط الفشل والتراجعات  

هناك حاجة لمخرج مشرف يمنع هزيمة قاتلة للواليات المتحدة. اما  

واستراتيجية   سياسية  دوافع  فهناك  ودوليا ،  باألمن  اقليميا   تتعلق 

واالستقرار، وبخاصة إزاء تنامي ظاهرة االرهاب، تفرض مشاركة  

فعالة من المجتمع الدولي في بناء عراق موحد ومستقر وآمن. بينما  

على   الموقتة  الدولية  الوصاية  لفرض  قانونية  أرضية  هناك  تبقى 

احتالله   بعملية  الصلة  ذات  االمن  مجلس  قرارات  توفرها  العراق 

األمم المتحدة الذي يمنح الحق بفرض الوصاية الدولية    وكذلك ميثاق

تحقيق   من  الفاشلة  والدول  المحتلة  األراضي  لشعوب  تمكينا  

مصيرها، وفق إرادتها، وليس إرادة المحتل، أو القوى التي يأتي بها  

 .إلى السلطة

 

تنبع الحاجة إلى فرض الوصاية الدولية على العراق من الحاجة الى  

ك  على  أرواحهم  المحافظة  في  للعراقيين  الحماية  وتوفير  يانه، 

سلطات   عجزت  التي  ثرواتهم  ومصادر  اإلنسانية،  وحقوقهم 

االحتالل واإلدارة الحالية عن حمايتها، إضافة إلى ضرورة ضمان  

السالم واألمن الدوليين من احتمال امتداد النزاع إلى مناطق أخرى.  

جوهر وروح    13و   12و  11ويوفر ميثاق األمم المتحدة في فصوله  

المرجوة   الوصاية وتحقيق األهداف  لنظام  الالزمة  القانونية  القواعد 

منه، بغض النظر عن الدوافع األصلية التي بني عليها نظام الوصاية  

من   العراقية،  الحالة  مثلما  األعضاء،  الدول  يستثني  الذي  الدولية، 

الد أن  الساطعة  فالحقيقة  المتحدة.  األمم  وصاية  تحت  ولة  الوقوع 

تتمتع   التي  والحكومة  األرض  على  حاليا  موجودة  غير  العراقية 

لحماية   قادرة على ممارستها، ال  السيادة غير فاعلة وغير  بسلطات 

يضع   مما  الوطنية  ثرواته  لحماية  وال  شعبها،  وممتلكات  أرواح 

الميثاق   في  جاءت  كما  الوصاية،  وضع  شروط  تحت  فعليا   العراق 



واالستق األمن  توفير  وبدء  بهدف  الوطنية،  المصالحة  وتحقيق  رار، 

 .عملية إعادة البناء على أسس من الشرعية واالستقالل الحقيقي

 

إيجاد   دون  حالت  االحتالل  بداية  منذ  فظيعة  أخطاء  ارتكبت  لقد 

وحدتها   يحفظ  بما  وإلدارتها  الدولة  بناء  إلعادة  المناسبة  الصيغة 

المتعددة   والقومية  الطائفية  مكوناتها  تدعم  وتطلعات  صيغة  وفق 

الهوية الوطنية وتصالح بين توقعات ومصالح هذه المكونات. وبدال  

من ذلك تعزز الشرخ الطائفي وتحول إلى صراع دموي وأصبحت  

العنف،   وجماعات  الميليشيات  فيها  تتحكم  دويالت  العراق  مدن 

السلم   وانهار  وسلطتها،  هيبتها  استبيحت  التي  الدولة  عقد  وانفرط 

ث الفساد الذي جاء بأقل الناس كفاءة إلدارة السلطة  االجتماعي، وعا

النفط.   وبخاصة  الطبيعية،  الدولة  موارد  على  هيمنت  التي  الجديدة، 

لإلنسان   األساسية  الحقوق  على  الفساد  قضى  ذلك  كل  من  واألهم 

العراقي، الذي أصبح يقتل ألسباب تتعلق بدينه ومذهبه وأفكاره، أو  

ف  جثته  وترمى  سبب،  دون  من  أكوام  حتى  فوق  أو  األنهار  مياه  ي 

القمامة. إن مثل هذا الواقع المرير ال يمنح شرعية ألية حكومة وألية  

نظام   من  العراق  تنقذ  كي  جاءت  انها  ادعت  مهما  سياسية،  عملية 

 .استبدادي دموي، وأنها أتت على أساس انتخابات ودستور 

 

منذ   ومحددا   واضحا   يكون  أن  يجب  الموقتة  الوصاية  هدف  إن 

تمهد إلطالق   التي  بالطريقة  واالستقرار  األمن  تحقيق  البداية، وهو 

العراق   في  الدولة  بناء  إعادة  النهائي  هدفها  جديدة،  سياسية  عملية 

بطريقة سليمة، وإنهاء االحتالل أو الوجود األجنبي بكل صوره. هذا  

على   المهيمنة  بالقوى  وال  بالوسائل  ال  يتحقق  أن  يمكن  ال  الهدف 

السي واإلدارة  المشهد  نفسه  االحتالل  رأسها  وعلى  حاليا ،  اسي 

في   جميعا   ساهمت  التي  لها،  المعارضة  والجماعات  العراقية 

الوصول إلى هذه النتيجة المروعة. ال بد إذن من إدارة دولية تمتلك  

على   قائمة  سياسية  عملية  وتبدأ  واألمن،  السالم  لفرض  تفويضا  

ترت واجتماعية  سياسية  بقوى  وطني  مشروعية  مشروع  على  كز 



جماعات   أو  ميليشيات  على  ال  المجتمع،  في  الحية  للقوى  تمثيلها 

 .إرهابية أو دعم خارجي

الوضع   لعالج  سحرية  وصفة  الدولية  الوصاية  فليست  هذا  ومع 

لم   وفرصة  تختبر،  لم  جادة  مقاربة  مجرد  هي  بل  المعقد،  العراقي 

مش مناطق  في  ونجحت  جربت  أنها  الوحيدة  وحسنتها  ابهة  تنتهز، 

كثيرة في العالم، اتيح للسكان فيها ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم  

بحرية، من دون ضغوط أو هيمنة أو تضليل وبال إرهاب وترويع.  

بحرية   يجربوا  أن  لهم  يتح  لم  العراقيين  إن  بثقة  القول  أستطيع 

بسبب   وأنهم خضعوا  االختيار،  من  تمكنهم  التي  الحقيقية  الخيارات 

االحتالل  دماغ    سياسات  غسل  عمليات  إلى  المختبرية  وتجاربه 

وتهييج وتالعب وخداع مورست من فوق المنابر بعناوين شتى منها  

المجال   إتاحة  يستوجب  مما  المقاومة،  كليشيهات  أو  الديموقراطية 

تكلموا   الذين  أولئك  عن  بعيدا  الحقيقية،  قدراتهم  الختبار  أماهم 

مغامرا وخاضوا  الماضية  الفترة  طيلة  على  باسمهم  السيطرة  ت 

 .السلطة من دون إنجاز حقيقي

الوطنية   بالمهانة  وربما  واإلحباط  بالعجز  اإلحساس  مشاعر  أدرك 

للوصاية   نظام  تحت  العراق  وضع  فكرة  من  تأتي  أن  يمكن  التي 

الدولية طالما ارتبط بعهود االستعمار البغيضة. لكن آن األوان أوال  

كبيرا   جزءا   بأن  المرة  بالحقيقة  على    لإلقرار  تحقق  قد  التدمير  من 

إلنقاذ   أخرى  اجتهادات  بتفحص  وثانيا  أنفسهم،  العراقيين  أيدي 

على   االحتالل  أغلقها  التي  القنوات  فتح  عبر  محنته  من  العراق 

الخراب   إصالح  في  أيضا  مسؤوليته  العالم  هذا  يتحمل  كي  العالم، 

عدة   مرات  العراقيين  خذلت  المتحدة  األمم  أن  أيضا  وأدرك  الواقع. 

وسوء   وفسادها  للهيمنة  خضوعها  بسبب  الماضيين  العقدين  خالل 

إدارتها، مما يثير الشكوك في قدرتها على إدارة وصاية دولية كفوءة  

التدخالت   بأن  األخرى،  تلو  أثبتت، مرة  التجربة  لكن  العراق.  على 

الدولية في شؤون الدول الفاشلة ستستمر وأن من المؤكد أن العراق،  

حال على  بقي  سيكون  سواء  وكيانات،  دول  إلى  تقسم  أو  اآلن،  ه 

ولذلك   المشروعة.  وغير  منها  المشروعة  التدخالت،  لهذه  محطة 



ووفق   دولي  طريق  عن  العراقية  المسألة  حل  األفضل  من  سيكون 

مرجعيات القانون الدولي والضمانات التي يوفرها، حتى لو أضاف  

من   كجزء  العراقيين،  والجسد  الروح  في  جديدة  ندبة  متطلبات  ذلك 

 .الصراع الذي يخوضونه من أجل البقاء
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 من بين االنقاض
 

 

عدت لتوي من العراق بعد غياب قسري مدة ثالثة عشر عاما هربا  

من جحيم صدام حسين. ولكني لم اجد، شأني شأن معظم العراقيين،  

ك الجنة التي طالما حلمت بها وتمنيت قيامها بعد زوال ذلك النظام  تل

القمعي الدموي الذي حول العراق الى واحدة من اكثر بقاع االرض  

قسوة ووحشة وظالما. وكان علي في نهاية الزيارة ان اعتذر لنفسي  

الحلم   لمشاركتي ذلك  تلك  السنوات  اليهم خالل  اوال، ولمن توجهت 

ان  ثانيا،  المرة    البريء  هذه  تأتينا  علها  اخرى  سنوات  ربما  ننتظر 

بذلك الفردوس الموعود. والواقع ان ما رأيته في العراق الجديد من  

يشكل   يكن  لم  الفؤاد  لها  ويدمى  العين  لها  تدمع  ومآٍس  مصائب 

مفاجئة كبيرة لي. فقد سبق ان حذرت من ذلك قبل الحرب التي شنت  

ب الصفحة  النظام ومن على هذه  الذات. واشرت مرات عدة  إلسقاط 

العراقية   المعارضة  قوى  من  المدعوم  األميركي  المشروع  ان  الى 

حينها هو مشروع هدم للنظام القديم وليس مشروع بناء ايجابي يأخذ 

التاريخية   سماته  بكل  المعقد  العراقي  الوضع  االعتبار  في 

بفئاته   العراقي  للشعب  الحقيقية  والحاجات  والسياسية  واالجتماعية 

وائفه المختلفة. ومع قناعاتي تلك فقد رأيت دائما ان زوال نظام وط

صدام الشمولي لم يكن ممكنا ان يتحقق بأيٍد عراقية بسبب آلة القمع  

النظر عن الطريقة التي   االستئنائية التي اقامها وان اسقاطه، بغض 



كانوا   الذين  للعراقيين  مباركة  نعمة  دائما  سيكون  ذلك،  بها  سيتم 

ن ثمنا الستمرار بقائه في السلطة من دمهم ودموعهم  وحدهم يدفعو

صدام   نهبها  التي  الغني  بلدهم  بثروات  يدفعوه  ان  قبل  ومعاناتهم 

ذمم   شراء  في  او  ومغامراته،  حروبه  على  بعثرها  او  وازالمه 

افقر مكان   الى  العراق  له تحويل  اباحوا  الذين  المصفقين والمطبلين 

 ب والموت وللمقابر الجماعية. في العالم واكبر بلد القبية التعذي

العراقيين   من  الساحقة  الغالبية  وجدان  في  ماثلة  وجدتها  حقيقة  ثمة 

الذين، رغم الصعوبات الجمة التي يعيشونها، ال يذكرون صدام اال  

ومنحطة   شريرة  طغمة  اال  ازالمه  في  يرون  وال  وسفاح  كطاغية 

المتدف  الدم  الكبرى لشالل  المسؤولية  ق والدمار  يحملونهم حتى االن 

المستمر. فال احد في العراق اليوم يترحم على ذلك النظام او يتمنى  

باالوهام   متشبثة  اعوانه الزالت  من  حفنة صغيرة  ربما  اال  عودته، 

خمس   طيلة  جلدها  غطت  التي  البقع  تغير  ان  وترفض  واالساطير 

وربما   العراق  حاضر  ان  المؤكدة  الحقيقة  ان  غير  سنة.  وثالثين 

القر  لسياسات  مستقبله  المدمرة  النتائج  يب سيكونان مرهونين بإزالة 

التسلط واالحتكار والقمع والنهب التي مارسها النظام الصدامي على  

الصعد كافة. فما يدركه اي عراقي متطلع الى المستقبل اليوم هو ان  

تلك الزمر من اتباع النظام السابق التي ترفض القبول باالنتقال من  

الحرية الى  الهيمنة    االضطهاد  ومن  القانون  حكم  الى  الظلم  ومن 

بممارسة   تستمر  التي  هي  والديموقراطية  المشاركة  الى  واالستبداد 

وترفض   واالخضاع  واالرهاب  الخوف  بإشاعة  القديمة  عاداتها 

الفردي   العصاب  حاالت  اقصى  وتمارس  الواقع  باالمر  القبول 

وجودة. ان  والجماعي بالتأكيد العدواني على حقوق مستلبة او غير م

من االهمية بمكان االشارة الى ان االفا من قيادات حزب البعث قد  

وظائف   على  حصلوا  او  وظائفهم  الى  وعادوا  الحزب  من  تبرأوا 

مرموقة في الحكومة، كما ان مئات االف غيرهم من انصار الحزب  

ومؤيديه قد تركوا الحزب الذي اضطروا الى االنخراط فيه من دون  

يعن مما  ندم،  العنف  اي  ممارسة  في  يستمرون  الذين  أولئك  ان  ي 

الذين   من  السلطة  رأس  على  كانت  ممن  صغيرة  حفنة  اال  ليسوا 



بالوهم   يتمسكون  الذين  اولئك  بين  من  او  الوحشية  يمتهنون 

خيالهم   مواجهة  على  يجبرهم  الذي  الحاصل  التغير  ويرفضون 

 المكبوت في عملية العالج النفسي المطلوبة. 

واخطر  اسوأ  منها    ولعل  تفوح  والتي  الزمر  هذه  ممارسات  في  ما 

هو   االخالقية  المبادىء  من  المجردة  السياسية  االنتهازية  رائحة 

السنية   العربية  المناطق  بعض  في  تمركزها  بين  الربط  محاوالت 

وبين الشعارات الكذوبة والمضللة التي تطرحها االمر، الذي يكشف  

تسترت به عقودا طويلة.  ذلك القناع الطائفي والشوفيني الخفي الذي  

فإن   الفظيع  السياسي واالمني  الفراغ  استغلت  الزمر  واذا كانت هذه 

الواقع العراقي بعد سنة من اسقاط نظام صدام يشير بوضوح الى ان  

الحكم   لمجلس  الذريع  الفشل  ناتج عن  السياسي واالمني  الفراغ  هذا 

طالق عملية  في تولي مسؤولياته والقيام بواجباته بالوجه الذي يتيح ا

اعادة البناء على المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية. ان من  

تلك   هو  اليوم  العراق  في  المرء  يالحظها  التي  االشياء  اولى  بين 

الحكم   ومجلس  العراقيين  بين  تفصل  التي  الشاسعة  الفجوة 

جدران   تمتلىء  بينما  واعضائه.اذ  تحته  المنضوية  والتنظيمات 

بالشعار  واالشخاص  االرصفة  التنظيمات  هذه  عن  تعلن  التي  ات 

ان   العراقيين  غالبية  وتشعر  الشارع.  في  الحقيقي  وجودهم  ينعدم 

المجلس ليس اال اسطورة من تلك االساطير الكثيرة التي حيكت من  

عليه   عبئا  كان  انه  الماضية  السنة  خالل  اثبت  وانه  االحتالل،  قبل 

و المعنى  بهذا  وانه  انجازا.  كان  مما  االمور  اكثر  اليه  آلت  ما  بقدر 

كان رمزا للتعثر السياسي وترك البالد بال قيادة قادرة وعاجزة عن  

اتخاذ القرارت. ولعل العجز الذي اظهرته الشرطة العراقية وقوات  

خالل  والنظام  االمن  حفظ  في  بمهماتها  القيام  في  المدني  الدفاع 

الوزا  المجلس وممثليه في  االخيرة كشف ضعف  العنف  رة  موجات 

حين   السلطة  استالم  على  قدراتهم  عن  اعضائه  دعاوى  وتهافت 

 ينسحب االميركان من المدن. 

ان السؤال الذي يثيره وضع المجلس هو كيف ان حفنة مغلقة على  

االحتالل   قوى  اختارتهم  الذين  االشخاص  ومن  السياسين  من  نفسها 



  ممن ال يعرف الجمهور الكثير منهم او يستثيرون حماسه يريدون ان

الحكم   ناصية  على  يقبضوا  وان  المسرح  على  حضورهم  يفرضوا 

من دون منافسة ذات شأن؟ وتأتي سلطة االحتالل وممارساتها التي  

بل   للفوضى  مباشر  آخر  والرعونة كسبب  والغباء  بالصلف  تتصف 

تبشر   التي  البالد  انحاء  كل  في  اطنابه  يضرب  الذي  الخراب 

في المنطقة وربما في العالم.  بدمقرطتها وتحويلها الى مثال يقتدى به  

مبرر   غير  بشكل  القوة  باستعراض  يكتفون  ال  االميركان  فالجنود 

وسط   ازقتها  في  وحتى  بل  المدن  وباقي  بغداد  شوارع  في  ومقزز 

وعقول   قلوب  كسب  في  االحتالل  من  عام  بعد  يفلحوا  لم  شعب 

انواع   كل  يمارسون  إنهم  بل  معهم،  المتعاطفين  حتى  وأرواح 

مما  االنتهاكات   والبطش  والقسوة  االذالل  حد  الى  احيانا  التي تصل 

الجنود   فهؤالء  العراقيين.  بينهم وبين جميع  الهائلة  الفجوة  تلك  خلق 

فهم   في  الكافية  الجهود  يبذلون  وال  الرغبة  يملكون  ال  فقط  ليسوا 

بتقبل   بسبب عدم حماستهم  لغزا غامضا  لهم  يبدون  الذين  العراقيين 

ولكنهم   االحتالل  يتصرفون  اجندة  انهم  حد  الى  اذاللهم  في  يمعنون 

في معظم االحيان كفيل هائج ال يردعهم اي احساس بالمسؤولية. ان  

النتيجة النهائية لتصرفات جنود االحتالل هو ان معظم العراقيين لم  

يعودوا يرون في تحريرهم من صدام سوى هدية مرة المذاق لم يعد  

 في استطاعتهم ان يتلقوها. 

لسياسي اثبتت سلطة االحتالل انها المسؤولة عن هذا  على الجانب ا 

ذريعا   فشال  فشلت  ان  بعد  البالد  تعم  التى  والفوضى  االضطراب 

البناء   واعادة  واالستقرار  االمن  استعادة  في  المعلنة  اهدافها  بتحقيق 

الحرب   كانت  الذي  العراق  في  والمادي  واالقتصادي  السياسي 

ف  تدميره.  في  رئيسيا  سببا  ومن  واالحتالل  الموقت،  االئتالف  سلطة 

في   البداية  منذ  العراق  وضعوا  األميركية،  السياسة  صانعو  ورائها 

معايير   الى  واحتكموا  للتجارب  كفئران  شعبه  مع  وتعاملوا  مختبر 

النتيجة   فكانت  المحلية  والعناصر  المكونات  كل  تجاهلت  فوقية 

التراجع   الى  واالضطرار  االداء  في  االرتجال  هذا  الطبيعية 

مما  وم واالولويات  والبرامج  الخطط  في  الجذرية  التعديل  حاوالت 



تقتصر   وال  العراقيين.  لدى  واالستياء  السخرية  من  الكثير  يثير 

االجهزة   قضت  التي  بالعناصر  التضحية  على  الجارية  المراجعات 

االميركية المختلفة سنوات طويلة في تسمينها انتظارا لقيامها بالدور  

والتي اثبتت كما كان متوقعا انها تشكل عبئا  الموكل لها بعد الحرب  

التخبط   عن  يكشف  وبما  االن  تمتد  انها  بل  التغير  عملية  على  ثقيال 

واالرتباك الى اعادة النظر باكثر خطوتين مثيرتين للجدل اتخذتهما  

سلطة االحتالل اال وهي حل الجيش العراقي وعملية اجتثاث حزب  

ال اعادة  من  االن  يجري  ما  ان  تصحيح  البعث.  ومحاوالت  نظر 

اجل   من  بكل شيء  التضحية  وهو  واحدة  قراءة  اال  له  ليس  المسار 

األميركية.   الطريقة  على  نمطي  اعلى وهو حل  تقيما  االحتالل  تقيم 

الكراهية   وتزايد  الثقة  فقدان  فقط  ليست  المتوقعة  النتيجة  ان  غير 

دموي   صراع  مهاوي  الى  العراق  انزالق  احتماالت  بل  للمحتلين 

الى تمزيقه مالم يتم تفادي ذلك على وجه السرعة وفق مسار    يؤدي

طريقة   وفق  صياغته  تجري  ان  ال  انفسهم  العراقيون  يختاره  جديد 

االقتراحات   ولعل  واشنطن.  في  المغلقة  الغرف  في  واللصق  القص 

المطروحة بعقد مؤتمر وطني عام مع دور جدي لالمم المتحدة في  

بتقديم مشر كفيل  المقبلة  المستمرة.  المرحلة  التدهور  لحالة  بديل  وع 

يقوموا   لكي  وفرصة  العراقيين  لكل  منبرا   سيقدم  المؤتمر  هذا  فمثل 

تريد   التي  بالطريقة  الوطنية ال  هم بصياغة مستقبلهم وفق خيارتهم 

 فرضها سلطة االحتالل. 

والقسوة   العنف  شديدة  العراق  في  قضيتها  التي  االيام  كانت  لقد 

تما يدركون  الذين  بين  والناس  فيه  يعيشون  حريتهم  استعادة  ثمن  ما 

االنقاض مجبرين على الخضوع لقدرهم بانتظار معجزة قد تأتي وقد  

االحتالل   ميراث صدام وممارسات  بتأثير  المدمر  فالعراق  تأتي.  ال 

معا اصبح اكثر بؤسا ووحشة. وبغداد التي كان ربيع حريتها قصيرا  

ومحتلة. ومقهورة  مهزومة  مدينة  اال  تبدو  قهر    ال  بإمكان  ان  غير 

ما   يؤدي وظيفة  ان  الدموي  والعنف  والدمار  البؤس  االحتالل وهذا 

ما   اذا  صدام،  ارث  اصبح  مثلما  يوما  التاريخ  ذمة  في  يصبح  وان 

ضد   ال  ويوحدهم  يجمعهم  ما  اكتشاف  الى  فورا  العراقيون  سعى 



بالقيم   احتفاال  وايضا  بل  بهم  وتحيط  داخلهم  من  تنبع  التي  الشرور 
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 حانت لحظة الحقيقة في العراق
 

 

بإمكان   أصبحت يعد  ولم  اآلن،  العراق  في  وضوحا   أكثر  األمور 

تفكيك عملية  إفرزتها  التي  والمجمت القوى  أطلقتها  الدولة  التي  ع 

اإلختباء حسين  صدام  نظام  أسقطت  التي  األميركية  وراء   الحرب 

الخطوط   أصبحت  بل  الرمادية،  المواقف  أو  العمومية  الشعارات 

في المحفورة  التي   الدفاعية  هي  وخارجها،  المدن  داخل  األرض، 

العرقية والمذهبية   تحدد معالم الخريطة التي تفصل بين المجموعات

ا الفرز الواضح في الخنادق يطرح السؤال عما إذا  المتصارعة. هذ

بعد   كان العراقية  الجماعات  إليه  وصلت  الذي  الطرق  مفترق 

تلت التي  اإلنتقالية  العمل   المرحلة  إلى  بها  سيؤدي  الكبير،  التغيير 

على  والمجتمع  الدولة  وبناء  تركيب  إعادة  من   على  جديدة  أسس 

ومطلوبا   متوقعا   كان  كما  المشترك،  في  العيش  ستسير  أنها  أم   ،

النهائي االتجاه واإلفتراق  الالعودة  اتجاه   .اآلخر، 

اليوم في حالة انفصام مع  ومع أن الجميع يرون بوضوح ان العراق

أيضا    نفسه، وأنهم ربما شاركوا في صنعها، إال أن الجميع يتعالون

المرة، ويحاولون الهروب من تسمية األشياء باسمائها   على الحقيقة 

الخطوة األولى الضرورية في تشخيص العلّة ومحاولة   ية، وهي الفعل

قبل  لها  شاٍف  عالج  إلى  ما   الوصول  ذاتي.  فناء  حالة  إلى  تحولها 

متشككا ، بل أنه   يجري اليوم بالتحديد هو أن الجسد العراقي ليس فقط 

له لعالج أمراضه التي وصفت  الدواء   يبدي مقاومة شديدة لحزمة 



أن   يعني  مما  في  المزمنة،  أو  التشخيص  في  سواء  ما  خلال   هناك 

التعافي. وألن   العالج أو في إستعداد الجسد نفسه ورغبته على  هذا 

فإن  اإلنعاش،  غرفة  في  اآلن  يقبع  الجسد  الحقيقية   هذا  البدء  نقطة 

أمل   التي ال يمكن تجنبها هي السؤال ليس عما اذا كان ال يزال ثمة

كان العراقيون انفسهم راغبين  بوالدة جديدة لعراق واحد، بل عما اذا  

 .توليده وقادرين على

 

للحالة   عالج  من  متوفر  هو  ما  فان  تحديدا ،  أكثر  أكون  وحتى 

الراهنة، وهي بالتحديد إعادة بناء الدولة واألمة في العراق،   العراقية

العملية  فقط  رئيس   هو  قدم  أساسها  على  والتي  الجارية  السياسية 

مشروعه   المالكي  نوري  باإلمكان   للمصالحةالوزراء  الوطنية. 

تم الذي  الدستور  نتائج  أساس  على  تقوم  العملية  هذه  أن   اإلدعاء 

االستفتاء عليه واإلنتخابات التشريعية التي جاءت بعده، غير أن ذلك  

من شيئا   يغير  العملية   لن  هذه  أيّد  من  حتى  صدمت  التي  الحقيقة، 

إليه   بحماس، وأنا منهم، وهي أن نظرة إلى ما األمور فعال  ال  آلت 

الالديموقراطي باألسلوب  بحكم  سياسي،  تعثر  إلى  فقط   تشير 

بل   الوطنية،  األزمة  حل  في  أعتمد  الذي  والصفقات  للمحاصصات 

ذلك من  أخطر  هو  ما  هاوية   إلى  نحو  مستمر  إنحدار  إلى  بكثير، 

أن هذه العملية   الصراع الطائفي الدموي والحرب األهلية، مما يعني

ى أسس ركيكة، ان لم تكن خاطئة، ونتيحتها األكيدة  واهية وتقوم عل

 .التدمير وليس البناء هي

 

في األمور  اليه  آلت  ما  في  دورا   اإلحتالل  لعب  العراق،   بالتأكيد 

بها،   يفخر  التي  ذاتها،  الديموقراطية  العملية  تخريب  في  خصوصا  

خالل وتحويل   من  والنماذج  الخيارات  وفرض  التالعب  عمليات 

إال أن القوى العراقية السياسية   ختبر للتجارب الفاشلة،العراق إلى م

عما بالغة  مسؤولية  تتحمل  تياراتها  بمختلف  اليه   والدينية  وصلت 

األوضاع من ترٍد لوضع العراق على حافة حرب أهلية. فمن ناحية،  

القوى  عبثية   مارست  أساليب  الحاصل  التغيير  جراء  المهزومة 

أحيانا ، وأنانية ونفعية في   روعة وإنتحارية في الدفاع عن مصالح مش 



وحشية،   معظم األحيان، أدت بها إما إلى ارتكاب ممارسات وجرائم

إحداث   في  بالنتيجة  فساهمت  مباركتها،  أو  األمس،  محرومي  ضد 

يهدد أتساعه اآلن بتدمير المعبد بمن فيه. ومن   الشرخ الطائفي الذي

الجماعات إستغلت  فقد  ثانية،  السياسي ناحية  توجت والنخب  التي  ة 

من أجنداتها،  بطرح  فقط  ليس  اإلستئثار  إلى  منتصرة  دون   نفسها 

المدعوم   نفوذها  إستغلت  بل  نقاش شعبي حقيقي،  أو حتى  معارضة 

اإلحتالل حساب   بسلطة  على  وسياسية  مادية  مزايا  على  للحصول 

يتسن  له تنظيم نفسه وطرح   التيار الوطني العام في المجتمع الذي لم

مما   لنهجأفكاره،  تماما   مغاير  مسار  حفر  في  بالتالي  إقامة   ساهم 

هدف   وهو  وديموقراطي،  موحد  تعددي،  تقدمي،  حديث،  عراق 

 .العراقيين التغير الذي نشده معظم

 

التي   األميركية  المتحدة  الواليات  تتحمل  الذي  الوقت  ففي  هنا  من 

الحرب على العراق، وإحتلته بالقوة، وأسقطت نظامه، وفككت   شنت

وسياسية واخالقية في إعادة بنائه على أسس   مسؤولية قانونية دولته،

في تكمن  الحقيقية  المسؤولية  أن  إال  القوى   صحيحة،  كل  أيدي 

النظر عن   المفتوح بغض  فوق مسرحه  للعب  التي تصدّت  العراقية 

الذي ملكة   الدور  الحال،  بطبيعة  األمر  هذا  يتطلب  بنفسها.  اناطته 

القوى هذه  عند  شفافة  أدائها  ل نقدية  ومساءلة  األوضاع  مراجعة 

المسار الذي   وتصحيحه بهدف وضع العملية السياسية المرتبكة على

أكثر   إرتكب  عمن  النظر  وبغض  المنشود.  التغيير  هدف  يحقق 

وأفظعها حالة   األخطاء  فان  إليه  وصلت  ما  إلى  األمور  لتصل 

  عرقية وطائفية منفصلة، التدهور األمني التي حّولت البلد إلى جزر

الهوية  على  القتل  األساسية  وسمتها  والعنف،  اإلرهاب  فيها   يرتع 

عالمات   من  ذلك  وغير  والمذهبي،  العرقي  والتطهير  والتهجير 

األهلية،  والحروب  فشل   الصراعات  هو  واحدا   معنى  إال  تحمل  ال 

 .طريق مسدود النسخة المتداولة من العملية السياسية ووصولها إلى

 ن الى الخروج من هذا المأزق الوطني،هناك اآلن مبادرتان تسعيا

المالكي   قدمه  الذي  الوطني«  والحوار  المصالحة  اوالهما »مشروع 

العراقي« الذي تدعو اليه الجامعة العربية،   ومؤتمر »الوفاق الوطني



إلنقاذ األخيرة  الفرصة  يكونان  قد  الحالية.   وهما  محنته  من  العراق 

قواعد المالكي  مشروع  يضع  الذي  الوقت  للحوار  وفي  فإن   مقبولة 

المزمع   المؤتمر  في  المشاركين  نيات  حسن  على  تعتمد  الجامعة 

الوفاق لتحقيق  التي   .كأسس  الطيبة  النيات  عن  النظر  وبغض  لكن 

العراق كشفت عن   تقف وراء المبادرتين فإن التطورات الجارية في

مقابل   وطني  تحرر  قضية  ليس  يجري  ما  أن  وهي  أساسية،  حقيقة 

كما  اإلحتالل   إحتالل،  أن  رغم  على  تبسيطها،  ان  البعض  يحاول 

بل هي صراع المشكلة،  من  اساسي  تقاسم  جزء  إعادة  حول  ضاٍر 

وإذا   .السلطة والثروة في بلد وأمة يجري إعادة بنائهما بعد تفكيكهما

الرؤى   وضع  هو  مطلوب  هو  ما  فإن  الحقيقة  بهذه  الجميع  إقتنع 

حلول  واإلستراتيجيات  إلى  للوصول  وتسويات    الصحيحة  وسط 

 .منصفة وواقعية

 

إلى هذه الوصول  أساسيين،   يتطلب  أمرين  قبل كل شيء  التسويات 

التي األوهام  عن  األطراف  جميع  يتخلى  أن  في   األول  تعشش 

الى   للعودة  األعمى  باإلرهاب  تسعى  التي  تلك  سواء  رؤوسهم، 

التي أسكرتها نشوة اإلنتصار فأعتقدت أنها أنجزت   الماضي، أو تلك

هو مشروع والثاني  التاريخي.  بين   ها  والصريح  الواضح  األختيار 

أو بنائه  إعادة  على  والعمل  وجديد  موحد  عراق  في  ولوج   البقاء 

الكارثة   أسباب  تعليق  في  اإلستمرار  عدم  يجب  اإلنفصال.  طريق 

مهما كانت قذرة، واإلستمرار في سياسة هدم   على شماعة اإلحتالل،

وراء منجزات تكتيكية   التخندقالمعبد على من فيه، كما يجب عدم  

بهدف استنزاف الخصم، في الوقت الذي تتقلص فرص الخروج من  

 .الدم والدمار الذي وضع العراق فيه مستنقع

 

تكتنف  قد  التي  النواقص  وبمعزل عن  الموجودتين   لذلك  المبادرتين 

للسعي  الفرصة اآلخيرة  توفران  فإنهما ربما  الطاولة اآلن  إلى   على 

منطقي المصالح  مقاربات  بين  والتوفيق  المختلفة،  النظر  لوجهات  ة 

على قواعد المتنازعة،  ووفق  وطنية  مع   أسس  العرض  مراعاة 

أعوام من التدمير المنظم   الطلب في سياق العراق الجديد. فبعد ثالثة



على األخيرة  وقفتهم  يقفوا  أن  العراقيين  على  الدماء  مفترق   وسفك 

م يقرروا  لكي  اليه  وصلوا  الذي  ان  الطرق  بمقدورهم  كان  إذا  ا 

معا  كما عاشوا قرونا  طويلة، وكما فعلت شعوب   يستمروا في العيش 

كل مجموعة قومية ودينية   عديدة مرت بتجارب مماثلة، أو أن تختار

 .ومذهبية طريقا  آخر للحياة

 

ان يجب  خمسة  مسارات  لها   هناك  يراد  مبادرة  أية  فيها  تمضي 

تحقي اولها  متزامن،  وبشكل  األمن النجاح،  وثانيها   ق  واإلستقرار، 

العدل، تحقيق  ورابعها ضمان  المشاركة،  وثالثها  الوطني،   الوفاق 

وخامسها التنمية والرخاء االقتصادي. فال يمكن تحقيق أي تقدم في  

من السياسية  والثقة   العملية  باألمان  جميعهم  العراقيين  شعور  غير 

للمصالحة، المناسب  المناخ  يمهدان  ينب اللذين  أن  التي  بدورها  غي 

العدل،   تقوم على دفن األحقاد والضغائن والمعاناة، من خالل إحقاق

سيفتحان   اللذين  والغفران  التسامح  أمام  السبيل  سيمهد  ما  وهو 

باب  يبقى   بدورهما  أن  يجب  الذي  المستقبل،  صنع  في  المشاركة 

 .بؤرة العملية السياسية كلها

 

مهد هذه كان  بلد  مصير  تقرير  في  حاسمة  الحضارات    مرحلة 

تقدمها عبر آالف السنين، والشهور   االنسانية وظل دّرة الدنيا وشعاع

قيامته بين  الفاصل  تكون هي  ربما  المقبلة  بين   القليلة  من  من جديد 

محنها من  األمم  لنهوض  جديدا   نموذجا   وتقديمه  االنقاض،   ركام 

  المدمرة، وبين أن يختفي تماما  من خريطة التاريخ والجغرافية التي 

على وحافظت  ودوره   صاغت  الوطني  نسيجه  وعلى  وجوده 

لحظة  هذه  اإلنسانية.  الحضارية  ريادته  بل  التي   اإلقليمي،  الحقيقة 

يواجهها   أن  يجري  ما  في  دورا   بنفسه  أناط  ينبغي على كل عراقي 

وحكمة وشجاعة. أنه عمل محفوف بالكثير من المخاوف   بمسؤولية 

يكون هناك أمل بالعبور إلى   والشكوك وبالمخاطر لكن من دونه لن 
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عدت لتوي من اربيل بعد نحو ثمانية عشر عاما  من آخر زيارة لها،  

أنهر العراق    جرت خاللها مياه كثيرة، سواء في أنهر كردستان، أم

المتدفقة احداثا جارفة، اغلبها مصبوغ بالدم والدموع، والقليل منها،  

اربيل،   كانت  السابقة  زيارتي  في  للنجاة.  واطواقا  لالمل  قشا  يحمل 

حلبجة   آالم  تحت  تئن  العراقية،  الكردية  المدن  باقي  شأن  شأنها 

حسين   صدام  لنظام  السمعة،  السيئة  الحمالت  تلك  آخر  واالنفال، 

العراقيين  ال بعض  تواطؤ  عن  ايضا   كشفت  والتي  الفاشي،  بعثي 

فضلوا   او  المشينة،  االعمال  تلك  اعينهم عن  الذين غطوا  والعرب، 

 الصمت والنظر الى الجهة االخرى. 

الحقيقي،   الذاتي  للحكم  يومئذ  المتطلعة  اربيل،  بين  هائل  فرق 

اسباب   صيانة  في  رغبة  واالذعان،  والخوف  للظلم  والمستسلمة 

نفسها  ال تطرح  ال  التي  والجامحة،  الناهضة  اليوم،  واربيل  بقاء، 

القلب   بل  فحسب،  الفيديرالي  العراقي  كردستان  إلقليم  عاصمة 

 النابض لألمة الكردية بأسرها. 

يدرك   ان  المرء  بإمكان  االقليم،  باقي مدن  في  اليوم، كما  اربيل  في 

طوري من  بسهولة ذلك اإليقاع الجديد الذي ينمو على رنينه عالم اس 

التطلعات واألماني، إذ يشعر أكراد العراق انهم قبضوا بأيديهم للمرة  

ان   بإمكانها  التي  التاريخ،  في  الخاطفة  اللحظة  تلك  على  األولى 

بعد سنين طويلة   تقرير مصيرهم،  اساسيين في  فاعلين  الى  تحولهم 

 من التهميش والحرمان والشقاء والكفاح.

في ادنى شك وهو  المرء  يساور  ينفضون    ال  ال  االكراد  ان  اربيل، 

باقي   مع  المساواة  الى  ويتطلعون  القهر،  سنوات  انفسهم  عن 

ال   ثباتا  يظهرون  انهم  بل  فقط،  االخرى  والشعوب  العراقيين 

التاريخية   العزلة  جدران  كل  إلسقاط  يستكين،  ال  وتوقا  يتزعزع، 

والجغرافية االستثنائية التي ضربت حولهم لقرون عديدة. ما يجري  



اربيل ليس فقط عملية دؤوبة لفتح ثغرات في تلك الجدران، بل    في

القومي   مشروعهم  إلنجاز  االكراد  طموحات  من  لجزء  تحقيق  هي 

يصنع   اليوم  اربيل  في  اخرى،  بعبارة  اي  الكبرى.  كردستان  في 

يقتضي   ما  للمنطقة،  وايضا  للعراق  وبالتالي  لالكراد،  جديد  تاريخ 

بتفحص موضوعي، بعيدا  عن    تسليط األنظار على ما يجري هناك

 التعصب والتهييج وايضا الالمباالة. 

بعد   بحاجة  هي  مدينة  في  بأنه  المرء  يشعر  ان  يمكن  ال  اربيل  ففي 

اسمه   وطن  حضن  في  جديد  من  ليستقر  رأسها  تضع  ان  الى  اآلن 

العراق، بل هي تسعى جاهدة لكي تكون حضنا  دافئا  ألكراد العراق،  

ال وتطلعات  ينتشرون  ومهدا ألحالم  الذين  الكردية  األمة  في  ماليين 

والغربية،   تركيا،  في  والشمالية،  إيران،  في  الشرقية،  كردستان  في 

في سورية. هذه حقيقة قائمة ال يمكن ان تحجبها عن ابصارنا الصلة  

كما   ببغداد،  كردستان  تربط  التي  الواهية  والدستورية  السياسية 

ثلما يجسدها الخطاب  تجسدها مفردات وقائع كثيرة على االرض، م

والقناعات   والمشاعر  الكردية  والنخب  للقيادات  والثقافي  السياسي 

بأن   المرء  يشعر  ال  اربيل  في  الكردي.  الشارع  عنها  يعبر  التي 

الحوافز   بعض  غير  العراق  في  البقاء  في  يغريه  ما  يرى  الكردي 

يخوضها   التي  المحاوالت  اولى  بوضوح  نرى  ونكاد  االقتصادية، 

بناء كيانهم القومي الواسع، وهي محاوالت ال يخفونها ابدا،  االكراد ل

احيانا   النبرة،  عالي  وباندفاع  احيانا،  بصمت  اآلخرين  يدعون  بل 

 اخرى، الى التأمل فيها وحسبان حسابها المستقبلي. 

ردود   تنتج  ان  يمكن  اإلنسانية  المعاناة  ان  من  مخاطر  دائما  هناك 

بل اولئك الذين عانوا، ربما يمكن  افعال تتسم باإلفراط والمبالغة من ق 

فهمها في اطار االحباطات من ظلم تاريخي، او من غياب التضامن،  

او نقصه، ولكنها تنحو نحو التعسف، حين تضل طريقها في السياق  

واجب   من  بأن  السابقين  الضحايا  شعور  الى  فتتجاوز  الجديد، 

ي   ان  حقهم  من  وان  القداسة  مرتبة  الى  يرفعوهم  ان  منحوا  االخرين 

عبرت   لقد  القديم.  السياق  من  كثيرا  عانوا  انهم  طالما  خاصا   عفوا  

جماعات بشرية كثيرة عبر التاريخ اإلنساني عن مثل هذه المشاعر  



من الخشية والقلق، ووصلت احيانا الى تأجيج نيران الحقد تجاه من  

هذه   من  الكثير  تعداد  وباإلمكان  بنجاحهم.  متربصين  يرونهم 

التجربة اإلنسانية اثبتت ايضا خطأ اإلسراع في حرق  التجارب، لكن  

المطالب   فرض  ومحاولة  الواقع،  على  القفز  وخطر  المراحل، 

والسعي للحصول على الكثير في القريب العاجل، من دون اكتراث  

لشركاء   األكيدة  والحاجة  المتاحة  واإلمكانات  الموضوعية  بالعوامل 

 حقيقيين. 

الكردي الحالة  فهم  يمكن  هنا  التي  من  اربيل،  تمثلها  كما  الراهنة،  ة 

المخاضات  طراز  من  تحول  حالة  تجتاز  انها  مدقق،  ألي  تبدو 

الكبرى، التي تمر بها أية أمة على طريق بناء دولتها القومية، عبر  

التأسيس لنواتها التاريخية. ان حق االكراد في تقرير المصير وانشاء  

كرد  او  العراق،  كردستان  من  بدءا  مستقلة  كما  دولة  الجنوبية  ستان 

الشعوب،   بكل  اسوة  لهم،  اصيل  وسياسي  انساني  حق  هو  يرونها، 

المسعى   كان  اذا  ما  هو  اولهما،  اآلن،  يلحان  هناك سؤالين  ان  غير 

في   الكردية  االنجازات  تراكم  على  القائم  االتجاه،  هذا  في  الكردي 

هو   الكردي  الشتات  دول  باقي  في  الجيوبولتيكي  والنحت  العراق 

روس، ام انه مغامرة غير محسوبة النتائج، قد توجه ضربة  عمل مد

اخرى للحلم الكردي المؤجل منذ اكثر من ثمانين عاما. هذا السؤال  

عن   فهو  الثاني  السؤال  اما  عليه،  اإلجابة  وعليهم  االكراد  يخص 

الخيارات التي ينبغي على عرب العراق اتخاذها اآلن تجنبا لألكالف  

و يدفعونها  التي  يتجسد  الباهظة  حين  المستقبل  في  سيدفعونها 

 المشروع الكردي في االستقالل. 

ايضا ،  الشوفينية  وربما  القومي،  التعالي  انواع  من  نوعا   سيكون 

االمر   كان  اذا  حتى  تقرير مصيرهم،  في  حقهم  في  االكراد  مساءلة 

نتيجة لرغبتهم وارادتهم   يتضمن رغبة في االستقالل، ما دام االمر 

النظ وبغض  نتيجة  الحرة،  هو  اآلن  يجري  ما  كان  اذا  عما  ر 

ذلك   تبعات  كانت  ومهما  واعية،  تغيرات  ام  تلقائية  ذاتية  صيرورة 

القومي.   مشروعهم  تواجه  التي  والتهديدات  التحديات  نتيجة  عليهم 

لكن سيكون من الحماقة السياسية وقلة الحيلة ان يظل عرب العراق  



ورغبات غير دفينة    يدفعون ثمن شراكة غير متحققة، وارتباط واٍه،

وصالت   تآكلت،  عاطفية  وطنية  العتبارات  اما  االنفصال،  في 

تاريخية لم تعد متوفرة، بفعل التغيرات الهائلة التي أفرزها االحتالل  

واستراتيجية   امنية  لعوامل  أو  العراقية،  الدولة  انهيار  من  تبعه  وما 

األم هذا  ادارتها.  في  لهم،  إمكانية  ال  او  دخل  ال  يتطلب  اقليمية،  ر 

من   العراقيين  بين  العالقة  مستوى  على  يجري  ما  في  جليا  التمعن 

دراسة   وفق  المناسبة،  الخيارات  الى  والتوصل  واالكراد  العرب 

وسياسيا   وطنيا  والصحيح  المناسب  القرار  واتخاذ  حقيقية،  جدوى 

 واستراتيجيا. 

طبعا ، كل شيء سيبقى رهنا باستقرار الوضع األمني وبنتائج العملية  

لسياسية الحالية واذا ما كانت ستصل بالنتيجة الى مصالحة وطنية  ا

العراقية الموحدة على اسس   الدولة  بناء  شاملة ترسي قواعد العادة 

متفق عليها بين جميع مكونات الشعب العراقي أم ال. هناك صعوبة  

التفاوض   اعادة  دون  من  النتيجة  هذه  مثل  الى  الوصول  في تصور 

التي ال تزال االطراف الرافضة للعملية ترى    حول صيغة الفيديرالية 

من   حقيقية  مشاركة  دون  ومن  استثنائية،  ظروف  في  اقرت  انها 

في شروط   النظر  اعادة  فإن  اآلخر،  الجانب  على  جميعا .  العراقيين 

منذ   يعملون  الذين  لالكراد  مثبطا   امرا   ستكون  وحدودها  الفيديرالية 

يقترب من حدود االستقالل.  سنين تحت حدود سقف عاٍل للفيديرالية، 

ومن البديهي ان الفشل في الوصول الى صيغ جديدة سيطرح بديال   

نظريا،   المستقلة  كردستان،  باستقالل  رسميا ،  القبول  وهو  وحيدا ، 

 باعتباره الحل األقل كلفة للعراقيين العرب.

قوية،   وجدانية  شحنات  على  تحتوي  المطروحة  القضية  ان  ادرك 

االلت  من  ان  والكثير  غير  والكردي،  العربي  الطرفين  عند  زامات، 

األمر يجب ان يطرح بجرأة ومن دون مواربة، ما دام يتعلق بمصير  

دفن   المجدي  غير  ومن  برمتها،  المنطقة  مصير  بل  وشعب،  بلد 

الرؤوس في الرمال او الرهان على المستقبل إليجاد حلول لها. لقد  

سو العقدة،  من  يسير  جزء  عن  كركوك  قضية  على  كشفت  اء 

ان   كما  االقليمي،  المستوى  على  او  العراقي،  الداخلي  المستوى 



االتهامات التركية بشأن نشاطات حزب العمال الكردستاني، وردود 

للقضية   الطابع الصراعي  العراقية عليها، اظهرت  القيادات الكردية 

الكردية على المستوى االقليمي، الذي من المؤكد انه يمكن أن يفجر  

اكب  استقالل  نزاعات  سيشكلها  التي  البؤرة  بسبب  المستقبل،  في  ر 

الشتات   باقي دول  العراق، سواء شكليا  او حقيقيا ، على  االكراد في 

الكردي. والسؤال الذي يواجه العراق العربي هو اين تكمن مصلحته  

ادامته   كلفة  هو  يتحمل  ضعيف،  فيديرالي  اتحاد  في  هل  الحقيقية؟ 

حماية مظلة  وتوفير  تواجهه    اقتصاديا،  التي  التحديات  في وجه  له، 

باستقالل   والقبول  االخير  الشوط  قطع  في  ام  المنطقة،  دول  من 

ومصالحهم   مشيئتهم  حسب  يديرونها  دولة  في  الفعلي  االكراد 

 القومية، ما دام ذلك طموحهم النهائي؟ 

وخسر    أنهكتلقد   الحديث،  تاريخه  عبر  العراق  الكردية  القضية 

وأكرا عربا   سلمية،  العراقيون،  بطرق  حلها  في  كثيرة  فرصا   دا ، 

ان   كما  للشعبين،  واالزدهار  واالستقرار  والمساواة  العدالة  تحقق 

االقتتال   ظروف  وفي  عجالة  في  اتخذ  الذي  الفيديرالية،  خيار 

على   قادرا   يبدو  ال  االرض،  على  العملية  نتائجه  وفي  الداخلي، 

ومخ  هواجس  ظل  في  وفاعلة  مشتركة  وطنية  هوية  اوف  تحقيق 

وتطلعات متباينة عند الجانبين. هناك حقيقتان على العرب العراقيين  

التاريخية، وان   ان يدركوهما، اوالهما ان االكراد امسكوا بلحظتهم 

ذلك   عن  الرسمي  اإلعالن  وان  فعليا،  مستقلة  اصبحت  كردستان 

الصراع   استمر  اذا  كدولة،  العراق  فيها  التي سينهار  باللحظة  مناط 

ني، والثانية ان تطلعات االكراد هي صوب بني جلدتهم  الس   -الشيعي  

العربي.   الجنوب  نحو  وليس  الكردي  والغرب  والشرق  الشمال  في 

كل األطراف العراقية، وكذلك االقليمية، تدرك هذه الحقيقة، ولكنها  

تقف عاجزة امام هذا الوضع، إنه أشبه بوضع رجل ينام كل ليلة مع  

 ولكنها تؤجل ذلك لليوم التالي. امرأة تريد تطليقه عند الصباح،
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 الصحافيين العراقيين محنة وطن ال محنة مهنة  قتل

 
 

في   انها  غير  المتاعب،  عن  البحث  مهنة  هي  الصحافة  إن  يقولون 

المهنة التي تفضي بأصحابها الى    العراق اليوم فاقت ذلك واصبحت

على   يدل  كما  الموت،  الى  كثيرة  وفي حاالت  اكثر جسامة،  هو  ما 

تعتبر   التي  المهمة  المهنة  ابناء هذه  القتلى من  الهائل من  العدد  ذلك 

مهنة البحث عن الحقيقة ونشرها بين الناس. وكصحافي عراقي أريد  

ال الذي يصادف  العراقية،  الصحافة  استغل يوم  خامس عشر من  ان 

عراقية   صحيفة  اول  صدور  ذكرى  وهو  )يونيو(،  حزيران  شهر 

منها  1869العام   يعاني  التي  الهموم  بعض  القراء  اشارك  كي   ،

يعانونه   ما  الى  الحال،  بطبيعة  اضافة،  العراقيون،  الصحافيون 

 .كمواطنين يعيشون المأساة المريعة التي حلت ببلدهم

اضي  الشهر  هذا  من  االول  اليوم  الى  ففي  آخر  صحافي    180ف 

الذين   االعالمية  المؤسسات  في  والعاملين  الصحافيين  من  آخرين 

سقطوا قتلى ضحايا العنف المنفلت واالعمى الذي يضرب بالعراق  

وهو حسب منظمة »مراسلون بال    2003منذ احتالله في ربيع العام  

عاما     20حدود« اكثر من ضعف عدد الصحافيين الذين قتلوا خالل  

التي سجلت مقتل    استمرت  فيتنام  في  الحرب  فقط    63فيها  صحافيا  

عامي   عدد  1975و  1955بين  بأضعاف  يفوق  رقم  انه  كما   .

في   مكان  اي  في  الحروب  ساحات  في  سقطوا  الذين  الصحافيين 

الذين   األبرياء  العراقيين، ومعظمهم من  من  هائلة  اعدادا   ان  العالم. 

الخطأ، الزمن  الخطأ وفي  المكان  يسقطون هم ايضا في    وجدوا في 

من   القتلى  اعداد  تفاقم  ان  غير  الدموي،  الصراع  هذا  أتون 

عدة،   ألسئلة  ومثيرة  للنظر،  ملفتة  ظاهرة  يشكل  اصبح  الصحافيين 

 .عن االسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافهم



إن أول مؤشر ينبغي التركيز عليه هو ان عددا اقل من الصحافيين  

اص او  قتلوا  او  العراقيين  عسكرية  لمواجهات  تغطيتهم  أثناء  يبوا 

او   اختطافهم،  بعد  او  فورا   اما  اغتيلوا  منهم  الغالبية  وأن  بسببها، 

خالل هجمات استهدفتهم مباشرة، ما يعطي لمقتلهم معنى آخر، وهو  

انهم كانوا مستهدفين ألسباب تتعلق بأدائهم المهني او على اقل تقدير  

شر ثان هو ان العديد من الصحافيين  النتسابهم لهذه المهنة. هناك مؤ

علني،   اعدام  حالة  وكأنه  جرى  ما  ومنها  وحشية،  بطرق  اغتيلوا 

بأنه   إال  تفسيره  يمكن  ال  مما  عائالتهم،  االستهداف  شمل  والبعض 

العراقيين.   الصحافيين  باقي  الى  ايصالها  القتلة  يستهدف  رسالة كان 

ا الخلفيات  تنوع  وهو  ثالثا ،  مؤشرا   هناك  ان  للضحايا  كما  لسياسية 

وكون غالبيتهم من الصحافيين العاملين في هيئات مستقلة او اجنبية  

 .مما يعني شيوع الظاهرة وتحولها الى حرب تصفيات شاملة

ولعل ما يحد من إمكان إلمامنا بدوافع الجناة في كل حالة، ولسلسلة  

تتمتع   تزال  ال  التي  األميركية  القوات  قيام  عدم  هو  ذاتها،  الجرائم 

اجهزتها   أو  العراقية  الحكومة  وال  العراق،  في  واسعة  بسلطات 

الرسمية، بالتحقيق في أي من حاالت قتل الصحافيين خالل السنوات  

األربع الماضية، وبالتالي فإن الجناة لم يفلتوا من المحاسبة والعقاب  

الظاهرة   وراء  تقف  التي  واالسباب  الدوافع  طمس  جرى  بل  فقط، 

استمرارها   الحالوبالتالي  بطبيعة  يمكن  وال  اللوم    وتفاقمها.  توجيه 

الى االجواء العامة التي يعشيها العراق وانعدام حال األمن فيه كونها  

المسؤولة فقط عن سقوط هذا العدد الكبير من ضحايا الصحافة، اذ  

ضدهم،  يمارس  الذي  التحريض  منها  اخرى  عدة  اسبابا   هناك  ان 

اب، وتفاقم حال االستقطاب  بخاصة من قبل جماعات العنف واالره

الحياة   على  السياسية  الجماعات  وهيمنة  الحاد،  والطائفي  السياسي 

عدم   ثقافة  وشيوع  الحريات،  وغياب  احتكارها،  وفرض  االعالمية 

اآلخر بالرأي  والقبول   .التسامح 

فالعراق   للصحافيين،  الجسدية  التصفيات  على  األمر  يقتصر  وال 

الصح  الحريات  احترام  »مؤشر  المنظمة  حسب  تصدره  الذي  افية« 

دولة شملها التصنيف،    168من اصل    154سنويا  جاء في المرتبة  



بالمرتبة   العام    157مقارنة  في  العراق  احتلها  وفي  2005التي   .

الوقت الذي كان يتوقع ازدهار الحريات الصحافية بعد انهيار النظام 

اليوم، هو  الديكتاتوري فإن اكثر ما يعاني منه الصحافيون العراقيون

لمضايقات   يتعرضون  إذ  والرأي،  التعبير  لحرية  التام  شبه  االنعدام 

بتغطية   قيامهم  اثناء  والحكومية  األميركية  القوات  قبل  من  كثيرة 

الحكومة   اتخذت  كما  االعتقال،  أو  القتل  الى  احيانا  تصل  االحداث 

أو   كإغالقها  صحافية  مؤسسات  ضد  مشددة  عقابية  اجراءات 

حق   من  يتعرض  حرمانها  الذي  الوقت  في  والتغطية،  العمل 

صحافيون وك تّاب مستقلون الى تهديدات من قبل الجماعات السياسية  

الطائفية، سواء داخل الحكومة، أو خارجها، لو تعرضوا في كتاباتهم  

األطراف تلك  تحبذها  ال  مواقف   .الى 

هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين في مجالي  

لعملهم  ال ممارستهم  دون  تحول  والتي  العراق  في  واالعالم  صحافة 

في   امامهم  توضع  التي  الحمر  الخطوط  رأسها  وعلى  بحرية، 

المجاالت السياسية والفكرية والتي تقتل االبداع، اضافة الى النواهي  

الى   ادى  ما  المحاسبة،  وغياب  الفساد  مكافحة  بمواضيع  المتعلقة 

قابة على مؤسسات الدولة. لقد سجلت  اضمحالل دور االعالم في الر

حاالت عدة اقتيد فيها صحافيون الى المحاكم وحكم عليهم بغرامات  

مالية كبيرة كان خصومهم فيها من كبار المسؤولين في الدولة، الذين  

لم يحرصوا فيها ابدا على اظهار الشفافية في تعامالتهم المالية التي  

 .نكانت سببا  النتقادات هوالء الصحافيي

التي   واالخبار  بالمعلومات  والتالعب  التحكم  حاالت  ايضا   وهناك 

داخل   سواء  المتنفذة،  والهيئات  والشخصيات  القوى  عليها  تسيطر 

اما   تستخدمها  والتي  االخرى،  الجماعات  لدى  او  الحكومة  اجهزة 

اجنداتها   يخدم  بما  االحداث  لتوجيه  او  مضللة  تقارير  لتسريب 

ال هذه  انتجت  لقد  تاما   الخاصة.  انعداما   والزبائنية  الشللية  من  حالة 

بدوره   انتج  ما  الصدقية  وانعدام  االنتقائي  التعامل  واشاعت  للشفافية 

هيمنة تامة على مصادر األخبار واحتكارها أفقد الصحافيين القدرة  

على العمل الحر والوصول الى المعلومة الصحيحة وحرم العراقيين  



طالع واشاع في كثير من األحيان  والعالم من الحق في المعرفة واال

صورة كاريكاتورية لوضع شديد المأساوية. ان احد األوجه السلبية  

أخبارهم   لمصادر  والء   اكثر  جدد  هو ظهور صحافيين  الحال  لهذه 

لمدة   السلبية  آثارها  ستترك  حالة  وهي  والمهنة،  للحقيقة  والئهم  من 

 . طويلة على أوضاع الصحافة العراقية 

عم  مقابل  لها  وفي  يتعرض  التي  والحرمان  والتضييق  الكبت  ليات 

الصحافيون المستقلون، فإن العديد من القوى السياسية يمارس ايضا   

والتحكم   الهيمنة  منها  والترغيب،  الترهيب  اساليب  من  فنونا  

شراء   او  الصحافيين  على  السيطرة  بهدف  والرشوة،  واإلغراء 

ال  تلجأ  التي  لتلك  مماثلة  ممارسات  في  الشمولية  ذممهم  االنظمة  يها 

والبوليسية. ومن أسوأ ما تلجأ اليه هذه القوى، ومنها من هو مشارك  

اساس على  الصحافيين  مع  تعاملها  هو  الحكومة،      في 

هوياتهم   حسب  الصحافيين  تقسيم  في  بعضها  يتردد  ال  إذ  طائفي، 

ما   االساس،  هذا  على  معهم  تعاملها  ترفض  أو  وتفرض  المذهبية، 

المح  نقل  الحصن  يعني  الصحافية،  الجماعة  الى  الطائفية  اصصة 

 .األخير للحقيقة ولحرية الكلمة 

اي   الى  العراق ستوضح  في  الصحافة واالعالم  الى عالم  إن نظرة 

مدى وصل الفرز الطائفي والعرقي فيه، إذ تتصاعد النبرة الطائفية  

والمواقع   الفضائية  والقنوات  الصحف  معظم  في  والعرقية 

ليس بل    االلكترونية،  السليمة،  المهنية  المعايير  حساب  على  فقط 

حال   وتضرب  النبيلة.  واالنسانية  الوطنية  القيم  حساب  على  ايضا  

في   العراقية  الصحافة  صدقية  هذه  والقومي  المذهبي  االستقطاب 

المتخندقة،   الطائفية  للجماعات  ابواق  مجرد  الى  وتحولها  الصميم، 

الهيمنة على وسائل   انها تشيع، بسبب  ثقافة استقطابية  كما  االعالم، 

على   القائمة  الوطنية  للثقافة  المباشر  النقيض  هي  مماثلة،  انقسامية 

 .غنى التنوع والتعدد في المجتمع العراقي

ولعل أسوأ ما افرزته ظاهرة القمع التي تعيشها الصحافة في العراق  

العالم من تغطية جيدة وحقيقية ومستقلة لواحدة من   انها حرمت  هو 



واك مراقب  اهم  أي  فبإمكان  الحديث.  االنساني  التاريخ  حوادث  بر 

يحظى   ال  الحالي  العراقي  الوضع  ان  يدرك  أن  وسياسي  اعالمي 

تكاد   الحقيقة  وان  الكافية،  او  الالزمة  الحيادية  االعالمية  بالتغطية 

ومبتسر.   أحادي  جانب  هو  العالم  الى  ينقل  ما  وان  غائبة  تكون 

ع وهو  تماما  واضح  ذلك  في  على  والسبب  الصحافيين  قدرة  دم 

النزول الى موقع الحدث، إذ يضطرون ان ينقلوا الى العالم االخبار  

الذين   القلة  يتعرض  حين  في  المحصنة  مكاتبهم  او  فنادقهم  من 

الى   والمعلومة  والصورة  الخبر  نقل  اجل  من  بحياتهم  يغامرون 

في   ثورة  العالم  فيها  يشهد  مرحلة  وفي  عقباها.  تحمد  ال  مخاطر 

على  المعل المسلط  واالرهاب  الخوف  سيف  فإن  والمعرفة  ومات 

األرض   على  حقيقة  يجري  ما  معرفة  عن  عاجزا   يقف  الصحافيين 

 .العراقية

تشهد   ان  مؤمال   كان  الديكتاتوري  حسين  صدام  نظام  سقوط  مع 

نوعية،   قفزة  ممتازة،  مهنية  كوادر  تمتلك  التي  العراقية  الصحافة 

جديد بعصر  ووعود  احالم  على  التي  تتكئ  االنتكاسة  ان  غير   .

ال   حقيقية  محنة  عن  تعبير  هي  اآلن  العراقية  الصحافة  تعيشها 

الذي ال   بأسره،  العراقي  للمجتمع  بل  العراقيين وحدهم،  للصحافيين 

يحرم فقط من سلطة رقابية حقيقية، بل من ضميره االخالقي المعبر  

عراقيين   هناك صحافيين  ان  حقا  وحريته.  وارادته  تطلعاته  ال  عن 

التي   التحديات  مواجهة  في  لشجاعتهم  االعجاب  يثيرون  يزالون 

لكن   صعبة،  وسياسية  امنية  اوضاع  ظل  في  عملهم  تعترض 

الصحافة العراقية تبقى في محنة، تحتاج النهائها الى تضافر جهود  

وطنية ودولية قبل ان تنال يد االرهاب والعنف والفساد من حياة آخر  

او تكسر قلمه أو تطفئ ضميره أو  صحافي عراقي أو تخرس لسانه  

 .تشتريه 
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 أساليب التدخل اإلنساني بين العراق وبورما 
 

نحن إلينا  بالنسبة  كبيرة  أهمية  البورمية  الزعفران  ثورة     تكتسب 

التاريخ العراقيين   المقارنة  باب  من  االقل  على  مّرا  ،  بلدين  بين  ية، 

الحكم   على  متشددة  طغمة  سيطرة  ناحية  من  مشابهة،  بظروف 

واضطهادها لشعبها، ومغايرة لجهة الوسائل واالساليب التي اتبعت  

إلسقاطها، فحين يخرج البورميون إلى الشوارع في انتفاضة عارمة  

عقود   منذ  مقدراتهم  على  حديد  من  بيد  تقبض  غاشمة  قوة  وجه  في 

تمام ان  طويلة،  بد  ال  الذي  السؤال  فإن  حسين،  صدام  فعل  مثلما  ا 

البورمي األعزل وحده اسقاط هذا   يطرح هو هل سيستطيع الشعب 

الدعم   هذا  دور  هو  وما  الدولي،  الدعم  إلى  سيحتاج  أنه  أم  النظام، 

وحدوده؟ لسنا وحدنا كعراقيين من يدرك اليوم النتائج الكارثية التي  

أس  الذي  األميركي  الغزو  لكن  سببها  صدام،  قط 

هل   العراقبية  التجربة  آخر:  سؤاال  العالم  على ضمير  تطرح  ستظل 

الدولية لالنعتاق   تحتاج لمؤازرة االسرة  التي  الشعوب  يتوجب على 

تفرضها   تسعيرة  وفق  المساندة  تلك  ثمن  تدفع  ان  أنظمتها  قهر  من 

 شروط الصراعات والمصالح الدولية واالقليمية؟ 

ف على  التأكيد  الضروري  التجربتين من  بين  جوهرية    وارق 

منذ سنوات هي   العراقية المستمرة  البورمية  فاالنتفاضة  والبورمية. 

سو   سان  اونغ  بقيادة  الداخل  في  المعارضة  حركات  نضال  نتاج 

وصبرها   حكمتها  الى  يعود  التي  الفذة،  الوطنية  القائدة  تلك  تشي، 

ة  وعزيمتها صمود الشعب البورمي في وجه تسلط الزمرة العسكري

الشعب حرم  الذي  الوقت  في  حية،  قضيته  وابقاء  العراقي   الحاكمة 

بسبب   سواء  الحكيمة،  القيادة  تلك  ومن  قوية  داخلية  معارضة  من 

لظروف   او  حدود،  كل  فاقت  التي  القمعية  صدام  ممارسات 

العامل   فهو  اآلخر  االساسي  الفارق  اما  اخرى.  موضوعية 

يمثله  الذي  سياسات العراق   الجيوبوليتكي  لعب    في  والذي  االقليم، 

في تدخلها  في  اميركا  تفرد  في صوغ  مهما  لحسابات  العراق  دورا 



محنته،   من  شعب  إنقاذ  هو  انساني  لهدف  وليس  البحتة،  مصلحتها 

 .وهو ما أخذ يتبين اآلن

وراء   االساسية  االسباب  احد  ان  سيشهد  التاريخ  ان  ظني  وفي 

الوضع افتقاد العراقي   وصول  هو  عليه  هو  ما  قيادات   عراقال  الى 

سياسية بوزن ومكانة اونغ سان سو تشي، وهي مقارنة صحت قبلها  

له تدين  اسطورة  اصبح  الذي  مانديال،  نلسون  افريقيا   جنوب   على 

هذه  غياب  اسباب  واحد  المظلم.  العنصرية  نفق  من  بإخراجها 

والتمييز   بورما  في  العسكرية  الطغمة  نظامي  ان  هو  القيادات 

في االبارتايد  نظام   جنوب  العنصري  من  بشاعة  أقل  ظال  أفريقيا 

صدام الذي لم يسمح للمعارضة بالبقاء على قيد الحياة أبدا. غير ان  

في المتردي  هو  العراق الوضع  صفحة صدام،  طوي  ورغم  اآلن، 

بل   الالمعين  الدولة  الحكيمة ورجال  القيادات  دليل على غياب  خير 

ا بإمكانها  التي  الواعية  السياسية  الطبقة  االمور  وحتى  دفة  تدير  ن 

بسالم وروية. وبغض النظر عن االسباب التي تقف وراء ذلك، فمن  

  المؤكد ان وجود قيادات من نوع سو كان سيغير مجرى التاريخ في 

اهميتها  العراق   البورمية  للتجربة  يعطي  الذي  اآلخر  االمر  وهو   ،

 .العراقية   مقارنة بالتجربة

اونغ سان، من المنفى عام  عادت سو، ابنة الزعيم الوطني البورمي  

بدء    1988 مع  تصادفت  عودتها  ولكن  المحتضرة  والدتها  لعيادة 

الحكم   على  استولت  التي  العسكرية  الطغمة  الشعبية ضد  االنتفاضة 

عاما فوجدت نفسها وكأن القدر يناديها لتولي قيادة معارضة    26منذ  

النداء ولم تعد   النظام. لم تهرب سو من  الى  مفككة في وجه طغيان 

لصدام،  العراقية قارن ذلك بالمعارضة بريطانيا  زوجها وعائلتها في 

أطلقتها   التي  والتجمعات  التظاهرات  تقود  بلدها  في  بقيت  بل 

التضحية واختيار   الذي ضربته في  المثال  يكن ذلك  االنتفاضة. ولم 

البقاء الى جانب شعبها فقط هو الذي رّسخ زعامتها بشكل سريع، بل  

ة والصبر إلى جانب البراعة السياسية التي ابدتها في  الحكمة والرهاف 

مئات   ألقته وسط  في خطاب  معقدة.  المعارضة وسط ظروف  قيادة 

آب اغسطس    26اآلالف من انصارها في احد ميادين رانغون يوم  



فميزت    1989 للجيش  العداء  فخ  في  الوقوع  مغبة  من  سو  حذّرت 

وا على البالد قارن  بينه كمؤسسة وطنية وبين الجنراالت الذين هيمن

بعد الحرب. تأكيدها اآلخر كان   العراقي ذلك ايضا مع تفكيك الجيش

التسامح   المختلفة وروح  االعراق  بين  الوطنية  الوحدة  قيم  على بث 

واالنضباط وعدم االنجرار وراء اعمال الثأر الشخصية قارن كذلك  

وروح   والطائفية  القومية  والمحاصصة  الطائفية  النزعات  ببث 

 .نتقام التي سادت في عراق ما بعد صداماال

منذ بداية قيادتها لمسيرة المطالبة بالديموقراطية وجهت سو اهتمامها  

تفعل   ظلت  لكنها  المسيرة،  لتلك  ودعمه  تضامنه  طالبة  العالم  نحو 

بجرائم   للتنديد  والصحافة  والحقوقية  الدولية  المنظمات  مناشدة  ذلك 

ض العزلة الدولية عليه، لكنها  النظام العسكري وفضح انتهاكاته وفر 

الوطني   االطار  في  السلطة  إلسقاط  النضال  قضية  دائما  أبقت 

باعتبار أن ذلك هو أوال  مهمة شعب بورما وحده، وثانيا:   والسلمي 

الذي   العنف  اشكال  من  شكل  اي  الى  النضال  ينزلق  اال  ضرورة 

ووحشيته.   النظام  عنف  على  فعل  رد  كان  ولو  حتى  بقوة  رفضته 

الديموقراطية من  وأدر لدعم مسيرة  الدولي  التضامن  كت سو اهمية 

ناحيتين: اوالهما ان المقاطعة والعقوبات التي يفرضها العالم ستزيد  

من عزلة النظام. وثانيهما ان تلك االعمال ستمنح البورميين المزيد  

واالحباط.   لليأس  اثارة  الصراع  مراحل  اكثر  في  حتى  االمل  من 

و رسالة  في  سو  لجنةوكتبت  الى  المتحدة     جهتها  لحقوق  االمم 

عام   شجاعته    1989االنسان  على  سيعتمد  البورمي  الشعب  ان 

وصبره وقدرة تحمله في انجاز المهمة، وان كل ما يطلبه من العالم  

اللحظة حتى  موقفها  وهذا  العادلة،  قضيته  دعم   .هو 

النهائية   الى مرحلتها  البورمية  االنتفاضة  احتمال وصول  واآلن مع 

االزمة   مع  العالم  بها  سيتعامل  التي  الطريقة  الى  تتجه  االنظار  فإن 

وبخاصة   الدولية  بالعالقات  ترتبط  تعقيدات  طبعا  هناك  هناك. 

منطقة الصينية  بالمصالح  في  اسيا   جنوب والهندية  شرقي 

في  المتوقعة  الروسية  المتحدة والمشاغبات  ان   االمم  كما  وخارجها. 

رما بلد زراعي فقير ال يتمتع بتلك  هناك حقيقة جوهرية وهي ان بو 



الواليات    بثرواته النفطية الغنية في دفعالعراق   الجاذبية التي شكلها 

التخاذ قرارها المنفرد بشن الحرب لتغيير نظام صدام. ومن   المتحدة

التجربة ان  ايضا  على   العراقية  المؤكد  ذاتها  ستفرض  المريرة 

العالم أن يتخذها لمد يد    النقاش الذي يدور بشأن الخيارات التي على

 .العون إلى شعب بورما في نضاله من أجل الخالص

الذي   العنف  على  بوش  جورج  الرئيس  من  فعل  رد  أول  كان  لقد 

واجهت به السلطة في رانغون المنتفضين انه أمر بفرض حظر على  

، كما ان  الواليات المتحدة  سفر الجنراالت البورميين وعائالتهم الى

ا االفعال  الديبلوماسي  ردود  الكالم  مرحلة  في  تزل  لم  الوروبية 

لبورما،  الكبيران  الجاران  يبدي  الذي  الوقت  في    واالستنكارات، 

على   الصين المنطقة  في  نفوذهما  بتدعيم  اكثر  اهتماما  والهند، 

اما المتحدة  االهتمام بمن يحكم بورما وبأية طريقة.  فمن غير   االمم 

باري الى رانغون شيئا في ظل  المحتمل أن يغير إرسالها ابراهيم غم

ان   الصعب  من  أمر  وهو  بورما،  بشأن  موحدة  دولية  رؤية  انعدام 

 .يستمر اذا استمرت االنتفاضة واخذت منحى اكثر دموية

ال نعرف في هذه المرحلة وعلى وجه التحديد الوجهة التي ستسلكها  

ترفع   الفتات  ما  مرحلة  في  سنرى  كنا  اذا  وما  البورمية  االنتفاضة 

السقاط    وسط االجنبي  بالتدخل  تنادي  رانغون  في  المتظاهرين 

المجلس العسكري الحاكم اذا ركب جنراالته رؤوسهم، ولكن المؤكد  

ان شعب بورما سيبقى في حاجة الى دعم العالم وتضامنه معه، مما  

سيثير التساؤالت عن التجربة الجديدة في سياسات التدخل االنساني  

ستواجهها االسرة الدولية قريبا، لكن من  وتغير االنظمة الشاذة التي  

الكارثة  يشاهد  الذي  العالم  ان  في   العراقية المؤكد  كثيرا  سيتريث 

في   االندونيسي  المثال  سيختار  وربما  بورما،  في  المباشر  التدخل 

حافظ   ولكنه  سوهارتو،  إطاحة  من  النهاية  في  تمكن  الذي  التغيير 

في  اندونيسيا على واالستقرار  االمن  اسيا.   نوب  ج  وعلى  شرقي 

للغزو   تبريراته  أحد  في  اسابيع  قبل  بوش  الرئيس  مقولة  ولعل 

مانديال   نلسون  قيام  امكانية  على  قضى  صدام  ان  األميركي 

ستكون ماثلة امامه وامام العالم. ففي بورما ال تزال اونغ   العراق في



يفعله هو ان يقف معها   العالم ان  سان سو تشي حية، وكل ما على 

 .مة البورمية الشجاعة ومع المقاو

 

رسالة   ترسل  انها  نجاحها  حتى  الزعفران  ثورة  مؤازرة  اهمية 

نير   ترسخ تحت  زالت  ما  التي  االخرى  الشعوب  لكل  ايضا  ودرسا 

لهذه   كان  ما  اذا  يختبر  من  وحدها  ليست  فبورما  المستبدة.  االنظمة 

كان   اذا  ما  في  اختبار،  موضع  كله  العالم  بل  معنى،  اي  العبارات 

عته ان يقف مع شعب يتحدى الخوف ليستعيد حريته من دون  باستطا

 .العراقيون  ان يجبر على دفع ثمن باهظ كالذي دفعه
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 عراق فوق األنقاض
        

قاسية إنسانية ووطنية  محنة  قبل    كانت  العراقيون  التي واجهها  تلك 

خمس سنوات حيث كانت اإلدارة األمريكية تستعد لشن الحرب على  

المرة،   هذه  سيقفون  أين  المضني،  السؤال  واجههم  وحين  بالدهم 

حسين.   صدام  نظام  إسقاط  وهو  جليا ،  كان  الهدف  أن  خاصة 

النظام   ذلك  من  للتخلص  وحيدة  فرصة  الحرب  في  رأيت  شخصيا ، 

عاما ،  الشمولي وثالثين  خمسة  العراقيين  صدور  على  جثم  الذي   ،

والعذابات   القهر  من  يطاق  ال  جحيم  إلى  خاللها  حياتهم  آحال 

النصف   في  العالم  شعوب  من  شعب  تحملها  ما  نادرا   واإلذالل، 

لنبذ كل ذلك   العشرين. كانت الحرب تبدو فرصة  القرن  اآلخير من 

بناء عراق آخر، عراق    الماضي التعيس، ومن ثم البدء من جديد في



قائم على أسس من الحرية والعدالة واإلنصاف، ولم ال، ديمقراطي  

 وحداثي، بل ونموذج مشع للدولة المدنية في المنطقة، أيضا .  

فرد عراقي شاركني   لي وألي  بالنسبة  االستنتاج، واألمل  ذلك  كان 

لكي   بحاجة  يكن  ولم  واإلنسانية،  والبراءة  البساطة  غاية  في  فيه، 

حذلقات  أو  استراتيجية  أو  سياسية  حسابات  أية  إلى  اليه،  نصل 

متناقضا    الموقف  ذلك  يكن  لم  كما  فلسفية.  تبريرات  أو  ايديولوجية 

الكرامة   ومعاني  الوطنية  الروح  مع  اآلن،  حتى  أرى  كما  أبدا ، 

من   األخيرة  اللحظات  حتى  ينتهكها  نظام صدام  ظل  التي  اإلنسانية 

جميعا  أمام محنة االختيار القاسي، بين    عمره، حين وضع العراقيين

وبين   أقامه،  الذي  والعشيرة  العائلة  حكم  نظام  وعن  عنه  الدفاع 

 الوقوع في ذل االحتالل وقهره، كثمن للتخلص منه.  

فاألمر كان بكل بساطة، حلما إنسانيا متواضعا ومشروعا تطلع فيه  

األبدي، الذي    العراقيون إلى العالم ليمد يده إلنقاذهم من ذلك الجحيم

على   صدام  نظام  يعمل  أن  في  أمل  بارقة  أية  بدون  فيه،  عاشوا 

أن   من  يوم  ذات  أنفسهم  العراقيون  يتمكن  أن  أو  نفسه،  إصالح 

ذلك   كان  للتغير.  بإيديهم، ومن خالل مشروع وطني  منه  يتخلصوا 

الداخلي   النداء  ولذلك  القدر،  الستجابة  انتظار  بمثابة  هو  االستنتاج 

ي، وحمله إلرادة الحياة، وحلمه األزلي، بكل ما يمكن  لدى كل عراق

واالستعباد   الذل  قيود  ويكسر  بالده،  عن  الظلماء  الليالي  يجلي  ان 

 التي كبلها بهم صدام ونظامه.  

كان األفق مسدودا  أمام أية عملية تغير ذاتي، أو إصالح داخلي، ألن  

القائمة  النظام كان يدرك أن بنيته األمنية والسياسية وااليديول وجية، 

على الكبت والقمع وعلى عبادة الشخصية، وصنمها اآلبدي صدام،  

كانت   مهما  انفتاح،  بادرة  أول  مع  االنهيار  لخطر  معرضة  ستكون 

حقيقية   داخلية  سياسية  معارضة  قوة  أية  هناك  تكن  فلم  ضيئلة. 

بإمكانها أن تقف أمام النظام وتجهر بصوتها بأي مطلب سياسي، أو  

إنساني،   والمعنوية  حتى  المادية  التصفية  على  النظام  عمل  أن  بعد 

 لألحزاب والجماعات السياسية.  



أغلبها   تحولت  فقد  أفضل،  بحال  الخارج  في  المعارضة  تكن  ولم 

بسبب هيمنة الجماعات ذاتها التي عجزت عن التصدي لنظام البعث  

البقاء   خيار  على  ضحية  إلى  التحول  خيار  وتفضيلها  داخليا، 

والم أيضا،  والصمود  تديرها  التي  التسلطية  العقلية  وبسبب  قاومة، 

أجهزة   عليها  تشرف  ودكاكين  عائلية  أو  فردية  مشروعات  إلى 

غاياتها   حسب  وتوجهها  تستضيفها،  التي  الدول  مخابرات 

 ومصالحها.  

اما التطلع ألي عون عربي للتخلص من صدام ومساعدة العراقيين  

سرا مجرد  فكان  ديمقراطي،  نظام  إقامة  فقط  على  ليس  وعبث،  ب 

على   قائم   ذاته  العربي  النظام  ألن  بل  يعطيه،  ال  الشيء  فاقد  ألن 

تضامن دوله وحكوماته وزعاماته على قاعدة أنصر أخاك ظالما  أو  

مظلوما ، طالما أنه ال يهدد بقاءك، أو، على العكس، أن زواله سيهدد 

 ذلك البقاء.  

لحقها بالعراق يعني  كان بقاء نظام صدام بالرغم من الكوارث التي أ 

الكريمة،   الحرة  الحياة  في  رغبتهم  وعلى  العراقيين  على  انتصاره 

احتمال   مع  اخرى،  طويلة  سنوات  وقتلهم  وقهرهم  ذلهم  واستمرار 

شبه أكيد، بان ينتقل الحكم بعد ذلك من صدام إلى أحد ولديه عدي أو  

لذرية   أذالء  عبيدا   العراقيون  يبقى  أن  آخر  بمعنى  أي  قصي، 

اإلحساس  الطا عديمي  والمغامرين  السفاحين  من  أشباهه  ومن  غية، 

والضمير، واحدا  وراء آخر، بدون أي أفق بانتهاء هذه السلسلة من  

 الطغاة التي كانت تعمل وتخطط للبقاء إلى ما ال نهاية.  

بحالة   والمتمثلة  شاملة  وطنية  أزمة  عن  المرحلة  تلك  تكشف  ولم 

ف للنظام  السياسي  األفق  في  العمق  إنسداد  عن  كشفت  أنها  بل  قط، 

الذي وصلت إليه األزمة البنيوية للدولة ذاتها من خالل وصولها إلى  

ومع   ذاته.  الحاكم  الفرد  مع  بل  النظام،  مع  التماهي  حاالت  أقصى 

ارتباط األزمة الداخلية بالتوترات والصراعات مع المجتمع الدولي،  

م  النظام  خاضها  التي  والحروب  المغامرات  إرث  جيرانه،  بسبب  ع 

على   وقدرة  حصانة  أية  العراق  في  والمجتمع  الدولة  فقدت  فقد 



كان   الذي  االمر  معا،  والخارجية  الداخلية  التحديات  بوجه  الصمود 

 سيسهل بالنهاية سقوط النظام بالحرب التي كانت على األبواب.  

غير أن األمر لم يكن كله أحالما وآماال، بل كانت هناك أيضا شكوك  

ومخا بما  وهواجس  ينتهي  ال  قد  األمر  بان  للظن  وتدفع  تحوم  وف 

بعد   ما  لحظات  تشهد  أن  من  حقيقية  خشية  وكذلك  العراقيون  يتمناه 

نفسه   الحمل  يكون  أن  حتى  أو  لوأده،  محاوالت  جديد  عراق  والدة 

امريكا   أن  من  أوال ،  نابعة،  األمريكان  نحو  الشكوك  كانت  كاذبا. 

قيين بتحريرهم من صدام،  ليست جمعية خيرية جاءت لمساعدة العرا

وال بد أن لها مصالح وأهدافا قد تكون مناقضة للحلم العراقي. وكان  

الخطط واالستراتيجية   نقاب عن  ثانيا ، مما كشف عنه من  واضحا ، 

على   عازمة  االمريكية  اإلدارة  أن  تنفيذها،  وأسلوب  األمريكية 

لة، بل  خوض مغامرة كبيرة، بدون أي استعداد جدي إلعادة بناء الدو

 بدون فهم حقيقي للواقع العراقي.  

استجلبتها   التي  العراقية  المعارضة  قوى  في  شكوك  هناك  كانت  ثم 

اإلدارة األمريكية لتبرير االحتالل والمشاركة في إدارته. ففي غياب  

معارضة سياسية تمثيلية حقيقية على األرض، يمكنها أن تكون بديال  

ا فترة  في  معقوال ،  حتى  أو  بناء  مقبوال ،  خاللها  يجري  نتقالية 

الحركات السياسية المعبرة عن الطبقات والفئات االجتماعية صاحبة  

المصلحة الحقيقية في التغير ومن ثم اإلعداد للمرحلة الدائمة، كانت  

الطائفية   وخاصة  وأجنداتها،  وخيارتها  ماضيها  بكل  القوى  تلك 

الساحة تتصدر  أن  بإمكانها  التي  الوحيدة  هي  تيار    والفئوية،  بوجه 

 وطني عام لم يتسن له النهوض بعد.  

مقابل ذلك كانت الشكوك تحوم أيضا حول رد الفعل المتوقع للدول  

القادمة،   التغيير  عملية  من  للعراق،  المجاورة  وخاصة  اإلقليمية، 

أمنها   على  ذلك  في  الكامن  الخطر  مدى  تستشعر  كانت  التي  وهي 

فحين أصبح واضحا أن    واستقرارها، بل على وجود أنظمتها ذاتها.

إال   الدول  هذه  أمام  يكن  لم  الحرب  قرار  اتخذت  األمريكية  اإلدارة 

القبول به أيضا، سواء على مضض، أو كرها، غير أن السؤال ظل،  



المتوقعة، مع   الحرب  نتائج  الدول مع  هو كيف كانت ستتعامل هذه 

الهشة   المنطقة  على عموم  وكارثية  توقعات سيئة  من  تحمله  ما  كل 

التغير  سي سيفرزها  التي  والتحديات  واجتماعيا،  واقتصاديا  اسيا 

 الجيوسياسي والجيواستراتيجي الذي سيحصل.  

في   األمريكي  المشروع  نهاية  االنقاض،  »فوق  األخير  كتابي  في 

حاولت   للحرب  الخامسة  الذكرى  مع  متزامنا  الذي يصدر  العراق« 

انه سرعان ما    أن أعود إلى حكاية ذلك الحلم المليء بالبراءة وكيف 

قطعها   التي  بالمحطات  المرور  عبر  مرعب،  كابوس  إلى  تحول 

مشروع الحرب وما آل اليه مشروع التغير في العراق، الذي بشرت  

مجتمع   وأطالل  قميئين  واحتالل  غزو  مجرد  إلى  بوش  إدارة  به 

من   وتفوح  والفساد  والعنف  اإلرهاب  خرائبها  في  يعشش  ودولة 

وعفن الدم  رائحة  النقطة    زراريبها  والكراهية.  الطائفي  التعصب 

أن   كيف  هي  عليها،  األنظار  تركيز  الكتاب  يحاول  التي  الجوهرية 

العراقيين الذين ظلوا يتشبثون باألمل للخالص من واقعهم المآساوي  

الحماقة   من  مزيج  نتاج  كانت  كبرى،  خداع  لعملية  ضحية  وقعوا 

ا  والنبوءات  اإلمبراطورية،  واألحالم  القوة  لخرافية،  وغطرسة 

إضافة إلى المؤامرات الدنيئة، والصفقات الخسيسة، ورغبات دفينة  

أخالقي   ال  وجبن  مخٍز  تواطؤ  رافقها  مرضية،  وطموحات  بالثأر، 

أكثر رعبا   ليخلق مأساة  اجتمع كل ذلك  نادر وصمت عاجز، حيث 

ان   منهم،  واحد  وانا  للعراقيين،  ليس  الصدامي.  القهر  أنتجه  مما 

ا  ألنفسهم  إلى  يعتذروا  تحولت  التي  البريئة،  األحالم  تلك  عن  آلن 

هذا   في  هناك  أن  تلك  المحنة  ساعة  في  ظنوا  أنهم  لمجرد  أوهام، 

العالم بقية من رحمة وتعاطف وضمير وأن هناك من سيساعدهم من  

تاريخهم   من  الشاذة  الدائرة  تلك  من  الخروج  على  جلدتهم  أبناء 

الح  األيام  أن  الحديث، بل عليهم وهم يمرون بهذه  تاريخهم  الكة من 

وحدهم   أنهم  إلى  ويخلصوا  التجربة  درس  في  ويتمعنوا  يقفوا 

وانهم   المريرة،  الوطنية  األزمة  نفق  من  الخروج  على  القادرون 

ما   إذا  محتما ،  قدرا   ليس  بينهم  الفراق  وأن  معا،  بالعيش  محكومون 



توفرت الفرصة إلعادة اكتشاف ماضيهم المشترك وتصويب أخطاء  

 نشغال ببناء مستقبلهم.  حاضرهم واال

قد ال يصبح ذلك ممكنا بدون ان تقف األطراف األمريكية والعراقية  

وغيرهم من الذين شاركوا في قتل الحلم وصنع الكارثة العراقية أمام  

محاكم قانونية، او حتى اعتبارية، لكي ينالوا جزاءهم العادل، مثلما  

وأفكارهم   أياديهم  اقترفت  عما  نفسه،  صدام  بحق  ناله  الشريرة 

الماليين من األبرياء العراقيين. إن العبر من تجربة صدام لم تتجسد  

الذي   التراب  في  بل  نهايته،  شهدت  التي  القميئة  الزنزانة  تلك  في 

أن   يبدو  ال  عبر  وهي  البشعة،  تجربته  على  يهيله  التاريخ  سيظل 

الكثيرين، سواء من أعدائه وخصومه الذين ظنوا أنهم ورثته، أو من  

العراقيين،  اآل دم  في  لحساباته،  كل  أياديهم،  أوغلوا  الذين  خرين 

 وخراب بلدهم، قد تعلموها. 

 

 2008/ 5/ 22* الشرق االوسط/  

 

 

 االنتخابات العراقية بين السياسة والواقع 
 

 

المزمع إجراؤها نهاية الشهر  تتجاوز االنتخابات التشريعية العراقية  

الحالى نتائجها المباشرة إلى تقرير مآالت العراق نفسه، حيث يغرق  

البلد بعد أحد عشر عاما من الغزو االمريكى له فى مستنقع ال قرار  

وتنسد أمامه كل افاق المستقبل.ففى الوقت  له من الفوضى واألزمات،

تمكن التى  السياسية  الجماعات  فيه  تنغمس  اثر  الذى  السلطة  من  ت 

كعكة   من  بنصيبها  مجددا  الفوز  أجل  من  محموم  سباق  فى  الغزو 

الثروة والسلطة من خالل صناديق االقتراع، يبدو العراقيون أنفسهم  

أكثر اقتناعا اآلن مما مضى بأن االنتخابات هى مجرد تمرين عبثى  



الجماعات  سلكته  الذى  والمجتمع  الدولة  انهيار  طريق  على  آخر 

 .ةالمهيمن

االقتراع   إجراء  أن  فكرة  إزاء  باألقل  متشائما،  التقييم  هذا  يبدو  هل 

المتفائلون،   يجادل  كما  التثمين،  يستحق  إيجابيا  فعال  يبدو  ذاته  بحد 

حيث تشكل االنتخابات السد األخير أمام ذلك االنهيار ومنح الشرعية  

كل   أن  إذ  ذلك،  أعتقد  ال  وتحصينه.شخصيا  لحمايته  الضرورية 

يد المحاصصة  عراقى  قواعد  ظل  وفى  أنه  اآلن  بالتجربة  رك 

فإن   حسين  صدام  بعد  ما  نظام  عليها  أقيم  التى  االثنوطائفية 

الجماعات   من  المنظومة  تلك  نفس  انتاج  ستعيد  الثالثة  االنتخابات 

العراق   فى  األوضاع  إليه  وصلت  عما  المسئولة  والقيم  والسياسات 

 .ش فوق كوكبنا هذامن ترد جعلت منه واحدا من أسوأ اماكن العي

تأتى االنتخابات وسط تدهور أمنى فظيع وأزمات سياسية ودستورية  

هى   وقومية  طائفية  وصراعات  والموارد  السلطة  حول  وخالفات 

االمريكى   الغزو  اعقبت  التى  االنتقالية  المرحلة  فشل  نتاج  بمجملها 

الدولة    2003عام   بناء  إعادة  مرحلة  إلى  بالعراق  العبور  فى 

ذات  والمجتمع. هو  الفشل  ذلك  وراء  يقف  الذى  األساسى  والعامل 

عامى   انتخابات  بعد  السياسية  العملية  قادت  التى  السياسية  الطبقة 

على    2010و   2005 هيمنتها  تجديد رخصة  إلى  اآلن  تسعى  والتى 

 .السلطة من خالل االنتخابات المقبلة

قيادة   أزمة  هى  عقد  من  أكثر  خالل  المستفحلة  العراق  أزمة  ان 

بارعة  بال حلول  تقديم  عن  الطبقة  هذه  عجزت  حيث  األولى  درجة 

للمشكالت العويصة التى واجهتها المرحلة االنتقالية، وذلك ألسباب  

والنظرة   السياسى  والخيال  والرؤية  الخبرة  افتقادها  منها  عديدة 

الطائفية واالثنية.كان   العصبيات  االستراتيجية، ومنها تخندقها وراء 

المنع ذلك  فى  قيادات  العراق  إلى  بحاجة  تاريخه  من  الخطير  طف 

للبناء   وطنيا  مشروعا  تقود  وشجاعة  وواعية  ونزيهة  حكيمة 

لم   الزمن  أن  إال  والتنوير  للتغير  ــ  ديمقراطى  ــ  وبرنامج  والنهضة 

 .يجد إال بطغم لم تجلب للعراق سوى المبائس واآلالم والخراب



التغير والتحول   هنا تكمن األزمة العراقية بالذات حيث تحول برنامج

وفى   الدولة  فى  وتحكم  سيطرة  مشروع  إلى  صدام  بعد  ما  لمرحلة 

األخرى،   واألعراق  الطوائف  على  معينة  لطائفة  وانتصار  الموارد 

بالتدريج   تالشت  حين  فى  الصغرى،  الهويات  معارك  وإطالق 

المتميزة،   الوطنية  الهوية  وعناصر  الوطنى  المشروع  أهداف 

ال، األطر الديمقراطية والدستورية التى  وتبخرت معها، بطبيعة الح 

أن   ينبغي  كان  وما  االنتقالية،  العملية  وإدارة  لتوجيه  تمت صياغتها 

 .توفره من عدالة وتكافؤ ومشاركة 

النتيجة األسوأ ألزمة المشروع الوطنى العراقى هى ظهور المشكلة  

الدولة   بناء  إعادة  عملية  أمام  الكأداء  العقبة  أصبحت  التى  الطائفية 

أى   تحقيق  فى  الفشل  خالل  من  فقط  ليس  االنتقالية،  الفترة  وإنجاح 

بسبب   بل  وطنية،  مصالحة  وبالتالى  سياسى  وتوافق  وطنى  إجماع 

اإلخفاق أيضا فى الوصول إلى مشاركة حقيقية وتقاسم فعلى للسلطة  

والثروة فى عراق قائم على أساس التعددية والتنوع.إن أسوأ ما فى  

لطائفية هو تحوله إلى نظام سياسى قائم على  نهج المحاصصة االثنو  

دون   السلطة،  فى  فقط  وليس  المجتمع،  فى  واألقلية  األغلبية  مبدأ 

المترتبة   والواجبات  والحقوق  والشراكة،  المواطنة  لمفهومى  اعتبار 

 .عليهما

مارستها   التى  الهيمنة  واستراتيجيات  التمكين  سياسات  أنتجته  ما 

الته هو  األقلية  بحق  مما  األغلبية  والتقزيم،  والعزل  واإلقصاء  يمش 

استحالة   عن  وكشف  الوطنية،  المصالحة  جهود  فشل  إلى  أدى 

وممارسات   خطابات  وأفرز  الوطني،  بالتوازن  أخل  كما  تحقيقها، 

مذهبية، وأوجد صراعا طائفيا أخذ بالنهاية منهجا مسلحا.وال غرابة  

من   العراقيين  كل  ليشمل  امتد  التعسفى  اإلقصائى  النهج  مختلف  أن 

هوية   حجرة  فى  الوطن  وضع  يرفضون  الذين  واالعراق  المذاهب 

من   يصاحبها  وما  االثنوطائفية  الموجة  ركوب  عن  ويأنفون  ضيقة 

 .برامج جهنمية وردات فعل غرائزية



البرلمانية فى ظل   االنتخابات  إجراء  بأن  االعتقاد  إلى  يدفع  كل هذا 

اقع يصل إلى حد المشهد الطائفى الزاحف يعد تهربا سرياليا من الو

كونه ملهاة ساخرة يدعون إليها العراقيين بهدف إعادة التصديق على  

صيغة المحاصصة الطائفية وتجديد شرعية العملية السياسية القائمة  

إنتاج نفس   الجولة االنتخابية هو إعادة  عليها.ما ستتمخض عنه هذه 

فى   العراق  وقوع  فى  سببا  كانوا  الذين  األشخاص  وذات  السياسات 

والمتمثل   فيه  عالقا  العراق  الذى سيظل  المحكم  البنيوى  الشرك  هذا 

 .فى الفصل الطائفى الزاحف على كل مناحى الحياة

إن القول بأن االنتخابات استحقاق دستورى وطريق ديمقراطى وآلية  

ولغو   بالية  بضاعة  الحالى  العراقى  السياق  فى  هو  حر،  اختيار 

 .فارغ،

تخابات المقبلة هو حالة مستدامة من  المأزق الذى ستتمخض عنه االن 

الصراعى   الفضاء  فى  يدور  سيظل  والسياسي،  الجغرافى  االنقسام 

الحمراء   الخطوط  فى  إساسية  تحوالت  إجراء  يتم  لم  ما  الطائفي، 

الموضوعة من قبل الجماعات الطائفية إلعادة بناء الدولة على أسس  

ة جديدة يتخطى  من العدالة والمساواة.العراق بحاجة إلى بنية سياسي 

لالنتخابات  معنى  وال  ديمقراطية،  ال  إذ  الصراع،  حالة  خاللها  من 

مع استمرار االحتراب األهلى الذى يوسع من شقة الخالفات ويضع  

 .البلد برمته على حافة التفكك واالنهيار

 2014/ 12/4*االهرام  

 

 

 لشيعة فى عراق ما بعد صدامستقبل ام
 

سلط انهيار نظام الرئيس العراقى السابق صدام حسين األضواء من  

أن   يمكن  الذى  السياسى  الدور  وعلى  الشيعة  المسلمين  على  جديد 

رسم   وفى  بل  وهويته  المستقبل  عراق  معالم  تحديد  فى  ليس  يلعبوه 

المذهبي لإلمدادات  نظرا  برمتها  االوسط  الشرق  منطقة  ة  مستقبل 



الشيعية فى المنطقة وازدياد دورهم منذ الثورة اإلسالمية فى إيران  

التى من المتوقع أن    1979عام   من جهة والتفاعالت الجيوبولتيكية 

يطلقها التغير فى العراق من جهة ثانية هذا محاولة الستقراء الوضع  

 الشيعى فى عراق ما بعد صدام لكن اوال من هم الشيعة؟ 

اال  من  طائفة  أن  شيعة  على  أساسا  يقوم  مذهب  والتشيع  لمسلمين 

وخالفتهم   بعده  من  وأوالده  طالب  ابى  بن  على  امامة  أى  الوالية 

للنبى محمد فى أمور المسلمين الدينية والحياتية هى أحد أعمدة الدين  

من   البعض  ويذهب  والحج  والصوم  والزكاة  الصالة  مثل  مثلها 

أل األعمدة  هذه  أفضل  الوالية  أن  إلى  الوالية(  الشيعة  )أى  نها 

المذاهب   باقى  شأن  وشأنهم  عليهن  الدليل  هو  واألولى  مفتاحهن 

الثبات   محاولة  فى  والعقلية  النقلية  األدلة  إلى  الشيعة  لجأ  اإلسالمية 

فى   وردت  التى  النبوية  والسنة  القرآن  إلى  ارتكزت  والتى  دعواهم 

 كتبهم وتراث آل البيت اضافة إلى أدلة العقل واإلجماع. 

لمخزون الثرى للفقه الشيعى الذى ظل منافحا عن نهج الوالية  وكان ا

الدولة   مفاهيم  تناول  تراكميا  سياسيا  فكرا  طور  قد  العصور  عبر 

إلى   الذى يرمى  وفقا لالطار اإلسالمى  السياسية  والقيادة  والحكومة 

التاريخية أو   إقامة األمة غير المرتكزة على الوحدات الجغرافية أو 

المصال  أو  القومية  اللغوية  الدولة  مكونات  بوصفها  االقتصادية  ح 

والمبررات الكبرى للدولة الحديثة يرتبط التشيع بمفهوم الغيبة وهو  

القطاع األوسع   اعتقاد  قائم على  الشيعية  العقيدة  مفهوم جوهرى فى 

من الشيعة وهم األمامية االثنى عشرية بغيبة اإلمام محمد )المهدى(  

( العسكرى  الحسن  أدى  هجرية  260بن  مما  فى ظروف غامضة   )

إلى انقطاع مادى لسلسلة القيادة الدينية والسياسية للطائفة نتجت عنه  

اشكالية أساسية تتمثل فى بقاء الشيعة دون إمام معين من قبل هللا فى  

التعيين   مبدأ  يرفضون  كانوا  طالما  ومعصوم  وراثى  تسلسل 

 والشورى. 

التى   االمامة  فلسفة  مع  تتناقض  الغيبة  ال  وألن  األرض  بأن  تقول 

عبر   وفقاؤهم  الشيعة  متكلمو  استنبط  فقد  امام  من  تخلو  أن  يجوز 

المهدى   االمام  وظهور  عودة  انتظار  أى  االنتظار  نظرية  العصور 

الشيعى   السياسى  الفكر  جوهر  الحقا  شكلت  التى  النظرية  وهى 



الغيبة   فى عصر  والقيادة  التشريع  اشكالية  بحل  يتعلق  فيما  وخاصة 

انط  مفهوم  والتى  تالها  ثم  الغائب  االمام  النيابة عن  نظرية  من  لقت 

التى وجدت تطبيقها   الفقيه  المرجعية ثم توج كل ذلك بنظرية والية 

فى   التشيع  فإن  عموما  إيران  فى  الخمينى  االمام  يد  على  العصرى 

تكوينه التاريخى ظل ظاهرة احتجاجية على الدولة البشرية كما بقى  

ولة الدينية اإللهية على األرض لكن الفكر  مقصده النهائى تأسيس الد

والوالية   واالنتظار  والغيبة  االمامة  نظريات  على  المرتكز  الشيعى 

بقى خليطا من المقاصد التى تبرر وجود واستمرار التشيع من جهة  

على   دائما  انعكست  ثانية  جهة  من  السلطة  ومن  الواقع  من  ونفورا 

د مقاطعة ورفض مجرد  الفقه السياسى الشيعى الذى وصل به إلى ح 

وتاليا   والتجريدى  النظرى  اطارها  فى  حتى  السلطة  فى  التفكير 

االعتصام بالتقية كأحد افرازات وردود الفعل الشيعية لكن وبالرغم  

من الوعى االنتظارى الذى غلف هذه النظريات إال أن مجمل الفكر  

ة  السياسى الشيعى ظل مستندا إلى قواعد اجتهادية عقلية منحته حيوي 

ومرونة فائقة تبرز أهم تجلياتها اليوم فى تيارات داعية إلى مواكبة  

الجديد الفكرى على القديم التقليدى النقلى وفى ما يخص موضوعنا  

تنوع الخطاب الشيعى بل والممارسة أيضا حسب المعطيات الوطنية  

الجيبوليتيكى: فى   الوضع  أو حضارة  بلد  لكل  التاريخى  والموروث 

تسي الذى  يبلغ  الوقت  التى  إيران  على  مطلقة  شيعية  أغلبية  فيه  طر 

مليون نسمة ليست هناك ارقام نهائية حول    70عدد نفوسها أكثر من  

عدد الشيعة فى العالم بسبب الغياب المتعمد لالحصائيات الدقيقة إال  

مليون شيعى منهم    140أن معظم التقديرات تشير إلى وجود حوالى  

ربى موزعون على تجمعات رئيسية  مليون فى العالم الع   30حوالى  

فى العراق ولبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية واليمن ودول  

الخليج ومتنوعون مذهبيا بين أغلبية امامية واقلية زيدية واسماعيلية  

انهم   كما  الشيعة  بين  ايضا  والدروز  العلويين  يضع  من  ومنهم 

لبنا فى  هللا  وحزب  أمل  حركة  كما  سياسيا  والمجلس  منقسمون  ن 

فى   اإلسالمى  العمل  ومنظمة،  والدعوة  اإلسالمية  للثورة  األعلى 

السياسية   التيارات  فى  الشيعة  انخراط  حقيقة  إلى  اضافة  العراق 

العامة غير الدينية وهو البعد الغائب غالبا عن الجدال فى الموضوع  



الشيعى ويمثل االنبعاث الشيعى فى المنطقة منذ الثورة االيرانية عام  

بعد  1979ـ   أهمية  انه سيزداد  المؤكد  من  عامال جيوبولتيكيا مؤثرا 

معظم   فى  الشيعية  الطوائف  عانت  فقد  العراق  فى  االخير  التغيير 

دول المنطقة من التمييز والتهميش السياسى واالجتماعى بل واحيانا  

من االضطهاد بسبب وجودها وسط بحر من السنة الذين يقر البعض  

إ كطائفة  على مضض  إما  بهم  اآلخر  البعض  يكفرهم  بينما  سالمية 

خلفتها   التى  الطائفية  اآلثار  تلك  بسبب  أو  السلفى  التيار  شدة  بسبب 

الدولة العثمانية وصراعها الجيوسياسى مع منافستها التاريخية إيران  

الضوء   تحت  مجددا  الشيعة  تضع  لكى  اإليرانية  الثورة  جاءت  وقد 

سدة الحكم فى بلد أغلبيته    ليس ألنها وضعت علماء الدين الشيعة فى

ودوليا   إقليميا  فجرتها  التى  المخاوف  بسبب  بل  شيعية،  العظمى 

القوة   وعوامل  اإلسالمى  العالم  فى  اطلقتها  التى  الثورية  الحركة 

الناشئة عنها فى منطقة شديدة الحساسية للتيارات الثورية وفى وقت  

دع فيه  وتنامت  والمحكومين  الحكام  بين  الهوة  فيه  وات  تعمقت 

الثورة   أن  واألكيد  اإلسالمية  البلدان  فى  والتطوير  اإلصالح 

فى   اإلسالمى  المد  كزيادة  افرازاتها  وبعض  إيران  فى  اإلسالمية 

ضد   الشيعية  المقاومة  وانبثاق  اإليرانية  العراقية  والحرب  المنطقة 

إسرائيل فى جنوب لبنان وتنامى الصوت الشيعى فى منطقة الخليج  

نطقة أمام تحديات كبيرة إال أن نتيجتها األهم  وضعت الشيعة فى الم 

هى انها نجحت ليس فقط فى نقلهم إلى أوضاع جديدة أفضل أصبح  

بل   كنفه  فى  يعيشون  الذى  العام  الوسط  على  عبئا  تهميشهم  فيها 

الدولية   وربما  اإلقليمية  المعادلة  فى  مهما  سياسيا  رقما  جعلتهم 

فقد ظلوا مهمشين س العراق  لشيعة  الدولة  وبالنسبة  منذ سقوط  ياسيا 

التهميش   قمة  حتى وصلت  المتعاقبة  االدارات  كل  وخالل  العثمانية 

حسين   نظام صدام  سلطة  تحت  واالجتماعى  واالقتصادى  السياسى 

صدام   شنها  التى  الحرب  فى  إيران  ضد  وقوفهم  من  الرغم  على 

حساب   وعلى  العربية  والقومية  الوطنية  مشاعرهم  عن  تعبيرا 

المذهبية قبل    صالتهم  من  اليه  يشار  أصبح  التهميش  هذا  إيران  مع 

الشيعة العراقيين بمشكلة الطائفية والتمييز الطائفى التى تتربع اآلن  

نظام صدام  سقوط  بعد  الشيعية  األجندة  رأس  على  معالجتها  مسألة 



تأسيسها عام   منذ  العراقية عانت  الدولة  أن  من علة    1921والواقع 

ا السبب  تزال  وال  كانت  متاعب  أساسية  واجهته من  ما  فى  لرئيسى 

أقلية   تسلط  فى  تكمن  العلة  وهذه  ونكبات  رزايا  من  بها  حل  وما 

به   واستئثارها  الحكم  زمام  على  العراقى  الشعب  من  صغيرة 

الفئات وال سيما األكثرية   وانفرادها بممارسة سلطاته وحرمان بقية 

بالموق  صلة  ذى  تفسير  وفى  الكردية  واألقلية  العربية  ف  الشيعية 

االحتالل   ظل  فى  اآلن  تجرى  التى  التغيير  عملية  من  الشيعى 

األمريكى يعزو الشيعة ذلك التمييز الطائفى إلى قيام البريطانيين بعد  

عام   للعراق  بمقاومة    1917احتاللهم  الشيعة  بقيام  تتعلق  وألسباب 

لألقلية   الحكم  بمنح  بوجهه  الثورات  وتفجيرهم  البريطانى  االحتالل 

السني  العربية  العربية  الشيعية  األكثرية  دعم  إلى  تفتقر  التى  ة 

السياسة   هذه  وتمثلت  والتركمان  الكرد  مثل  األخرى  واألقليات 

فى   المهمة  المناصب  عن  الشيعة  باقصاء  البداية  منذ  البريطانية 

ضد   وتعصبهم  البريطانيين  الموظفين  بانحياز  تميزت  مثلما  الدولة 

سكرت بيل  جيرترود  المس  كتبت  فقد  السامى  الشيعة  المندوب  يرة 

عدم  ضد  الشيعية  االحتجاجات  على  ردا  الحديث  العراق  وصانعة 

شهيرة   مذكرة  فى  بقولها  الدولة  مجلس  فى  مناسب  بشكل  تمثيلهم 

بعثت بها إلى مقرها فى لندن أما أنا شخصيا فابتهج وافرح أن أرى  

أصعب   من  فانهم  حرج  مأزق  فى  يقعون  األغراب  الشيعة  هؤالء 

مراسا   اتبعها  الناس  التى  السياسة  هذه  أدت  لقد  البالد  فى  وعنادا 

إلى   الشيعة  إقصاء  فى  كوكس  بيرسى  البريطانى  السامى  المندوب 

موقف متعال من السنة ضد الشيعة وموقف عدائى شيعى من السنة  

وهو األمر الذى أدى إلى تصاعد مشاعر الضغينة واالحساس بالظلم  

كان   االحتالل  بعد  شكلت  حكومة  أول  مقعدا  ففى  الشيعة  نصيب 

أغلب   على  السنة  حاز  بينما  ثانوية  لشخصية  أعطى  واحدا  وزاريا 

وهو   الشيعية  المدن  فى  المحافظين  مناصب  ومنها  العليا  المناصب 

وحده كاف الدراك الشعور بالحيف الذى شعر به شيعة العراق على  

أعطوا   الشيعة  إن  ولو  االحتالل  ضد  للنضال  تصدرهم  من  الرغم 

وافرا  نصبه    قسطا  الذى  األول  فيصل  حكومة  فى  المشاركة  من 

عام   العراق  على  ملكا  تجنب    1921البريطانيون  االمكان  فى  لكان 



ومع   الدامية  االضطرابات  من  وكثير  المرة  االختبارات  من  الكثير 

ذلك يجدر التوقف عند حقيقية مهمة فى هذا المجال وهو ان المشكلة  

لشيعة والسنة بل هى مشكلة  الطائفية فى العراق ليست مشكلة بين ا 

على صعيد نظام الحكم نشأت من تضافر مجموعتين من التحوالت  

حيث   بالدولة  عالقته  فى  بالمجتمع  والثانية  بالدولة  االولى  تتعلق 

عملها   وآليات  السلطة  بنية  بالدولة  المتعلقة  التحوالت  من  المقصود 

والسيا الشرعية  تأسيس  من  السياسى  بالبنيان  يتعلق  ما  دة  وكل 

تمثل   بمجملها  وهى  االجتماعية  القيادة  وتحقيق  السلطة  وتداول 

اغتراب الدولة العراقية الحديثة عن مجتمعها او غربتها وما يرتبط  

الطرف  بين  وقوة  عنف  وعالقة  تكلس  من  الذى  بها  األمر  وهو  ين 

التمييز   تجليات  أكثر  التسلطية  للدولة  مرافقة  الطائفية  من  يجعل 

الطائفى ضد الشيعة فى العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة تكمن فى  

وضعها  التى  الشروط  بسبب  وتعديالته  العراقية  الجنسية  قانون 

الشيعية   العوائل  من  اآلالف  مئات  حرمت  والتى  الجنسية  الكتساب 

ا بحجة تبعيتهم اإليرانية وقصرتها على التبعية العثمانية اضافة  منه

إلى ذلك فإن أبرز مظاهر التمييز الطائفى ضد الشيعة تمثلت بهيمنة  

منصب   مثل  الرئيسية  المناصب  من  وحرمانهم  الدولة  على  السنة 

القيادية   والمناصب  الدولة  فى  األساسية  المراكز  ومن  الدولة  رئيس 

لدبلوماسى ومن بين األدلة التى يطرحها الشيعة  فى الجيش والسلك ا 

الطائفية   أساس  شيد  والذى  الملكى  العهد  فى  ضدهم  التمييز  على 

السياسية فى المراحل الالحقة هو نسبة التمثيل الشيعى فى المجالس  

عامى   بين  من    40  30شكلت    1958و    1921النيابية  فقط   %

األ التمييز  مظاهر  أهم  ولعل  أعضائها  عدد  هى  مجموع  خرى 

بممارسة   للشيعة  السماح  وعدم  الروحية  قياداتهم  على  التضييق 

وهى   الخاصة  الدينية  كتبهم  بتداول  حتى  واحيانا  الدينية  شعائرهم 

فى   العلمية  الحوزة  عمل  تعطيل  إلى  بالتالى  ادت  التى  الممارسات 

وايضا   والشرعى  الروحى  القرار  مصدر  تعتبر  والتى  النجف 

الم الشيعة  لدى  باالضطهاد  السياسى  الشيعة  شعور  أدى  تدينين 

بالحوزة   المرتبطة  الشيعى  االحتجاج  حركات  بروز  إلى  والتمييز 

العلمية فى النجف ورجال الدين فى المدن الشيعية االخرى ككربالء  



والكاظمية والتى تطورت الحقا إلى حركة اإلسالم السياسى الشيعى  

اال ضد  احتجاج  حركة  كونها  بعد  فيما  تجاوزت  ستالب  والتى 

بديال   نفسه  يطرح  متكامل  إسالمى  مشروع  بلورة  إلى  الطائفى 

وتشير   واللبرالية  والشيوعية  القومية  باتجاهاتها  العلمانية  للمشاريع 

محمد   السيد  البارز  النجفى  المجتهد  جهود  إلى  المتوفرة  المصادر 

باقر الصدر فى استنفار الحوزة العلمية وتوفير مواردها الهائلة لدعم  

استراتيجيتها  أول حر العراق وضعت  فى  برزت  شيعية  سياسية  كة 

السلطة   تسلم  وهى  النهائى،  الهدف  تحقيق  أساس  على  وتكتيكاتها 

واقامة حكم اسالمى وعلى الرغم من أن بعض المصادر تؤشر إلى  

أن ظهور حزب الدعوة اإلسالمية فى أواخر الخمسينيات من القرن  

المخاوف من الشيوعى    الماضى جاء ردا حوزويا على  المد  ازدياد 

الكريم   قاده عبد  الذى  العسكرى  اثر االنقالب  العراق  واليسارى فى 

عام   التى    1958قاسم  األفكار  وبفضل  الحزب  أن  إال  ولمواجهته 

والتنظيمى   السياسى  العمل  فى  متقدما  مركزا  تبوأ  الصدر  صاغها 

الشيعى قبل أن يصاب بنكسات جدية بسبب حمالت القمع والتصفية  

دية التى طالته من السلطة والتى شملت الصدر نفسه )اغتيل او  الجس

عام   الصعب  1980اعدم  والقومى  الوطنى  االختبار  إلى  إضافة   )

الذى كان على حزب شيعى عراقى ان يمر به امام االنتصار الكاسح  

كانت   مهما  إيرانى  مشروع  هى  والتى  ايران  فى  اإلسالمية  للثورة 

ال ذى ادت حمالت التصفية الدموية إلى  طبيعته الشيعية وفى الوقت 

اجتثاث معظم قواعد الحزب وهروب القواعد األخرى وقياداته إلى  

الحزب فى   اإليرانية وضع  الثورة  مثلته  الذى  التحدى  فإن  الخارج، 

الثورة   منطلقات  مع  ونزاع  خصومة  فى  وأحيانا  وتشوش  ارتباك 

أ  عراقية  حركة  بامكان  كان  ما  التى  وغاياتها  بها  اإليرانية  تنوء  ن 

حتى لو تجانست معها فى خلفية مذهبية واحدة ولعل النتيجة الطبيعة  

مع   التكيف  وظروف  الحزب  بها  مر  التى  العسيرة  لالختبارات 

االنشقاقات   فيه هو سلسلة  نفسه  الذى وجد  اإليرانى  المنفى  أوضاع 

يعود   والتى  والتسعينيات  الثمانينيات  عقدى  خالل  فيه  حدثت  التى 

ا إلى  والدولة  بعضها  والشورى  الفقيه  والية  مفاهيم  حول  لخالفات 

وأيضا   الخمينية  إيران  مع  العالقات  حدود  حول  وأيضا  اإلسالمية 



حول هوية وأهداف الحزب كحركة عراقية والتى أدت إلى شرذمة  

التى   اإلسالمى  العمل  منظمة  تسلم  ولم  فاعليته  وضعف  الحزب 

فى   يبرز  شيعى  سياسى  تنظيم  اهم  ثانى  من  اعتبرت  المرحلة  تلك 

ايضا حول   تمحورت  والتى  الداخلية  السجالت  مصير مماثل بسبب 

اطروحات الوالية والشورى والقيادة والمرجعية وهى سجالت فقهية  

كشفت مثلما هو األمر مع حزب الدعوة عن نخبوية الحركة وضيق  

أمام   تقدمه  أن  يمكن  واضح  سياسى  برنامج  وجود  وانعدام  افقها 

حقي شعبى  المنظمة  اختبار  بقاء  استمرار  فإن  الحال  واقع  وفى  قى 

على الرغم من االنشقاقات العديدة فيها جاء استجابة لدوافع المنافسة  

حوزة   و  الدعوة  حزب  مثلها  التى  النجف  حوزتى  بين  التاريخية 

ولربما   التنوع  إلى  تشير  منافسة  وهى  المنظمة  مثلتها  التى  كربالء 

يعية العراقية فى االطار المرجعى  إلى االنقسام الذى يسم الحالة الش

الفقهية   المفاهيم  حول  الفكرية  الخالفات  إلى  يشير  مما  أكثر  الدينى 

عام   وشهد  الحركتان  تتبناه  الذى  اإلسالمى  والدة    1980للخطاب 

محمد   السيد  يد  على  العراق  فى  اإلسالمية  للثورة  األعلى  المجلس 

تضافرت عوامل  باقر الحكيم بعد وقت قصير من فراره إلى ايران و

التنظيمات   باقى  والتفاف  الكبير  اإليرانى  الدعم  منها  عديدة 

ظروف   إلى  اضافة  الحكيم  حول  العراقية  الشيعية  والشخصيات 

الحرب العراقية اإليرانية لكى تمنح المجلس الفرصة لكى يتبوأ قيادة 

عبر   الحقا  تدعمت  والتى  صدام  لنظام  المعارضة  الشيعة  حركات 

المادى الذى حصل عليه المجلس من بعض الدول  الدعم السياسى و

العربية وخاصة بعد حرب الخليج االولى حيث فتحت األبواب أمام  

السعودية والكويت وقد   العربية  الحكيم فى كل من سوريا والمملكة 

سمح هذا الدعم والعالقات التى نسجها المجلس وزعيمه الحكيم مع  

صدا لنظام  العراقية  المعارضة  أطراف  التمثيل  باقى  يتصدر  ان  م 

من   العراق  على  األمريكية  الحرب  سبق  الذى  العمل  فى  الشيعى 

الطرف   مع  التنسيقية  واالجتماعات  االتصاالت  من  سلسلة  خالل 

األمريكى والتى كشفت النقاب الحقا الكثير عن أجندة عمل المجلس  

العامة   المبادئ  السياسية فى ضوء  وأهدافه ومناهج عمله وتكتيكاته 

ي  العراق  التى  خارج  فقد ظهرت  التنظيمات  هذه  إلى  وإضافة  تبناها 



العراقيين   المجاهدين  حركة  مثل  أصغر  شيعية  إسالمية  مجموعات 

اإلسالمية   والحركة  اإلمام  جند  وحركة  المجاهدين  العلماء  وجمعية 

لها   واالستعداد  الحرب  سبقت  التى  الفترة  اظهرت  لقد  العراق  فى 

ة بعضها جذرى بشأن الموقف من  اختالفات بين المجموعات الشيعي 

وبعض   المجلس  فيه  انخرط  الذى  الوقت  ففى  ذاتها  الحرب 

الحرب   فكرة  دعم  فى  بنشاط  الفاعلة  الدينية  الشيعية  الشخصيات 

والتنسيق مع الطرف األمريكى امتنعت او ادانت اطراف اخرى مثل  

إما   فتاوى  الشيعة  مجتهدى  من  البعض  أصدر  بينما  التعاون  هذا 

لتعاون مع األمريكان أو الحث على االمتناع عن تقديمه فى  بتحريم ا 

الشيرازى   آية هللا محمد صادق  البعض مثل  اختار  فقد  الوقت  نفس 

فيه   تفادى  وسطا  موقفا  اإلسالمى  العمل  لمنظمة  الروحى  المرجع 

الشعب   النقاذ  الفرصة  اغتنام  ضرورة  رأى  لكنه  الحرب  تأييد 

المظالم من  المظلوم  المؤمن  الطغاة    العراقى  إزاحة  إلى  دعا  كما 

والعدل   والمشورة  التعددية  أسس  على  وموحد  مستقل  عراق  وبناء 

والحرية أتاح انهيار نظام صدام الفرصة للقادة وللتنظيمات الشيعية  

التى كانت فى المنفى العودة إلى العراق وكان بعضها مثل السيد عبد  

عه فى  الذى جرت  الخوئى  آية هللا  نجل  الخوئى  انتفاضة  المجيد  ده 

قد عاد على عجل إلى    1991الشيعة بعد حرب الخليج األولى عام  

قبل سقوط نظام   قوتها حتى  الشيعية ورمز  المرجعية  النجف مركز 

الشارع   على  للسيطرة  واضحا  صراعا  بدا  ما  بغداد  فى  صدام 

الشيعى الذى كان متوقعا انطالقه بقوة حال سقوط النظام وأشر مقتل  

الذى نقل س  ريعا مع مجموعة صغيرة من أعوانه من مقره  الخوئى 

إلى   القوات األمريكية  النجف بواسطة  إلى  البحرين ثم  إلى  لندن  فى 

مع   للتعامل  متهيئا  بدا  الذى  الشيعى  الوضع  فى  جديدة  حقائق 

للتصورات   تماما  مغاير  بشكل  صدام  نظام  سقوط  افرازات 

وربما   الشيعية  المنفى  تنظيمات  وضعتها  التى  والحسابات 

تبعاته  ا ألقيت  الذى  الخوئى  مقتل  فقد كشف  األمريكيون  لمخططون 

على جماعة شيعية ناهضة فى الداخل وهى جماعة تدين بوالئها إلى  

نظام   أجهزة  اتهمت  الذى  الصدر  صادق  محمد  الشيعى  المرجع 

عام   بقتله  حسين  فى    1999صدام  الصدر  تيار  قوة  مدى  واتضاح 



الخال  إلى  إضافة  الشيعية  المدن  الخوئى  معظم  بين  حصل  الذى  ف 

وآية هللا العظمى السيد على السيتانى بشأن فتوى نسبها األول للثانى  

ومرجعياتها   الشيعية  الساحة  إن  األمريكية  الغزو  قوات  تأييد  حول 

مختلفة   جعلتها  جذرية  بتغيرات  مرت  السياسية  وخارطتها  الفقهية 

األ فيها  نشطت  التى  الفترة  فى  سادت  التى  تلك  عن  حزاب  تماما 

القديمة وسرعان ما اتضح أن هناك أربعة اتجاهات دينية / سياسية  

المستقبل   سيكشف  العراق  فى  الشيعى  الشارع  على  القيادة  تتنازع 

لتحدياته   ستستجيب  وكيف  الجديد  الواقع  مع  ستتفاعل  كيف  القريب 

مؤسسة   قمة  أى  النجف  فى  العلمية  الحوزة  هو  االول  االتجاه 

والت الشيعية  ثم  المرجعية  ومن  السيستانى  اآلن  رأسها  على  يأتى  ى 

سعيد   ومحمد  األفغانى  بشير  وحسين  فياض  اسحق  محمد  هللا  آيات 

الحكيم وفى الوقت الذى تحوز هذه المرجعية على االحترام والتقدير  

تحيط   أن  يمكن  كثيرة  شكوكا  أن  إال  العراقيين  الشيعة  معظم  من 

تتعلق السياسية ألسباب  التعبئة  على  بشأن    بقدراتها  بأطروحتها  اما 

السنوات   خالل  وابتعادها  اإلسالمية  والدولة  الوالية  موضوع 

الماضية عن أى نشاط تعبوى وتفرغها للدرس الدينى وأيضا كونها  

اثبت   الذى  الصدر  تيار  هو  الثانى  االتجاه  عراقية  غير  الحكيم  عدا 

أكبر   على  بالسيطرة  تمثلت  النظام  سقوط  منذ  هائلة  تعبوية  قدرة 

الثورة وهو حى عشوائى على    تجمع مدينة  العراق وهو  شيعى فى 

حوله   والذى  شيعى  مليونى  من  أكثر  يقطنه  الشرقية  بغداد  حافات 

النظام البائد إلى مدينة صدام ثم سماه التيار بعد السيطرة عليه مدينة  

ابن   الصدر  مقتدى  يقوده  الذى  التيار  فإن  ذلك  إلى  اضافة  الصدر 

قدرة اثبت  القتيل  واالحياء    المرجع  المدن  باقى  فى  ملحوظة  تعبوية 

السلطة   انهيار  بعد  األمن  ادارت  به  خاصة  مليشيات  وانشأ  الشيعية 

مما يدل على طموحات واضحة لدى هذا التيار للدخول فى منافسة  

شرسة مع باقى االتجاهات للسيطرة على الشارع الشيعى فى العراق  

يمتلك تراثا فقهيا وفكرا  ليس لهذا التيار خبرة سياسية وتنظيمية لكنه  

شيعيا سياسيا غنيا خلفه له الصدر اضافة إلى تخندقه الواضح وراء  

عصبوية عراقية عروبية يواجه بها إيران والتنظيمات الوثيقة الصلة  

جدارة   ادعاءه عن  وكذلك  اإليرانية  االصول  ذات  والمرجعيات  بها 



أ اآلخرون  فيه  صمت  الذى  الوقت  فى  صدام  نظام  ناهض  و  بأنه 

األحزاب   فى  يتمثل  الثالث  االتجاه  العراق  خارج  جهادهم  خاضوا 

العمل   ومنظمة  فصائله  بمختلف  الدعوة  مثل  المنظمة  والحركات 

إطار هذه   الصغيرة وافراد عملوا فى  المجموعات  اإلسالمى وباقى 

مثقلة   الحركات  هذه  للوطن  ويعودوا  يتركوها  ان  قبل  الجماعات 

واالرتبا واالنشقاقات  المنافى  بالجراح  بالد  فى  انشأتها  التى  طات 

وتحاول اآلن أن تنقلها معها إلى واقع جديد مختلف تماما عما عرفته  

المجموعات   هذه  والثمانينات  السبعينات  فى  اعضاؤها  فيها  ونشط 

السرية   إطار  من  ستخرج  كونها  فى  تتمثل  جمة  تحديات  تواجه 

ال  وستمارس  المضاد  والعنف  العنف  ظل  فى  الدعوى  عمل  والعمل 

الطبيعية ألول مرة مما يحتم عليها ضرورة   بآلياته  العلنى  السياسى 

مفاهيم   اطار  فى  وليس  األرض  على  هو  كما  الواقع  مع  التكيف 

أو برامج وضعت لمواجهة تحديات فترة مختلفة ألول   شيعية عامة 

إلى   تستند  انها  تثبت  لكى  فرصة  األحزاب  هذه  أمام  سيكون  مرة 

و  حقيقية  جماهيرية  السياسية  قواعد  لمشاكلهم  حلوال  لهم  تقدم  انها 

واالقتصادية واالجتماعية وليست مجرد حركات نخبوية وعظية أو  

احتجاجية أو تنظيمات طوباوية تهيم فى عالم رمزى وطقوسى بعيد  

للثورة   األعلى  المجلس  يمثله  الذى  هو  الرابع  االتجاه  الواقع  عن 

اع اهتمام  على  حاز  والذى  العراق  فى  نشأته  اإلسالمية  منذ  المى 

ألسباب بعضها يعود لنفوذه الواسع وسط شيعة المنفى والذى اكتسبه  

الكبير حول   االلتفاف  له وكذلك  إيران  قدمته  الذى  الكبير  الدعم  من 

قيادة زعيمه محمد باقر الحكيم نظرا لماضيه وتاريخ عائلته وخاصة  

قب النجف  فى  المرجعية  تولى  الذى  الحكيم  محسن  هللا  آية  ل  والده 

السقاط   المعارضة  جهود  فى  النشيط  انخراطه  إلى  اضافة  الخوئى 

نظام صدام ومنها المؤتمرات االخيرة التى رعتها الواليات المتحدة  

من   الحكيم  به  حظى  الذى  االستقبال  من  الرغم  على  األمريكية 

بالتأكيد ال   انه  إال  العراق  إلى  المدن عند عودته  بعض  فى  انصاره 

الخمينى   بعودة  له  يقارن  شرعت  والتى  طهران  إلى  التاريخية 

وكان   إيران  فى  اإلسالمية  الجمهورية  العالن  الحقا  الطريق 

فى   المجلس  نشطاء  اظهرها  التى  المحدودة  والقدرة  االستقبال 



التى   الشعبية  المناطق دليال على تواضع حجم  السيطرة على بعض 

لس أمام يتمتع بها مقارنة بالسمعة التى سبقته مما يضع الحكيم والمج 

المتحدث   وكونه  الشيعة  تمثيل  ادعائه  حقيقة  الثبات  جمة  تحديات 

يعانى   السابقة.  المعارضة  مؤتمرات  فى  عليه  درج  كما  باسمهم 

شخصية   على  ارتكازه  هو  أهمها  عديدة  ضعف  نقاط  من  المجلس 

الحكيم وعائلته وضعف هيكليته التنظيمية مما يوحى بأنه ليس حركة  

نخبوى لمجموعة تلتف حول مرجع دينى    سياسية بقدر ما هو تجمع

الضعف   نقطة  وواضح  مفصل  سياسى  برنامج عمل  دون  وسياسى 

الثانية هى مشاركته فى نشاطات ومؤتمرات المعارضة السابقة التى  

استخدمتها   والتى  صدام  نظام  السقاط  المتحدة  الواليات  رعتها 

الطرفين   عالقات  تتعرض  أن  قبل  واالحتالل  الحرب  لشن  كذريعة 

كان  ل األمر  وكأن  بالمجلس  األمريكية  اإلدارة  نكاية  بسبب  الهتزاز 

األمريكى   للمشروع  شيعية  توت  كورقة  للمجلس  واشنطن  استخدام 

فى العراق نقطة الضعف هذه ستتعمق مع اتساع الهوة المتوقع بين  

برنامج التغير الذى ستسعى الواليات المتحدة إلى تنفيذه فى العراق  

ستبعاده لخيار الدولة اإلسالمية أو أى طابع  والذى اعلنت بوضوح ا

الضعف   نقطة  والمجلس  الحكيم  اطروحات  وبين  الدولة  ألسلمة 

الثالثة هى موقف الحكيم والمجلس من مبدأ والية الفقيه والتزامه بما  

اإليرانى   السياسى  اإلسالم  مشروع  من  عراقى  بنمط  تسميته  يمكن 

الفقيه وال يخفى ا الوالية  القائم على مبدأ والية  لحكيم رؤيته لمفهوم 

معالم   تشخيص  إلى  اضافة  تتضمن  والتى  المرجع  يتوالها  التى 

والفتوى   واالجتماعية  االخالقية  تفاصيلها  بجميع  اإلسالمية  العقيدة 

إدارة   مسؤولية  الشرعية  والمواقف  اإللهية  األحكام  تفاصيل  وبيان 

مية وإقامة  شؤون المسلمين أو والية أمورهم فى اقامة الدولة اإلسال

المجتمع اإلسالمى وعلى   فى  التغيير  وقيادة عملية  الحكم اإلسالمى 

المعارضين   طمأنة  األخيرة  مواقفه  فى  حاول  الحكيم  أن  من  الرغم 

العراقى   لهذا النهج من خالل دعوته إلى الرجوع إلى إرادة الشعب 

القرار   فى  الدستورية  الشعبية  والمشاركة  الحكم  ونظام  اإلدارة  فى 

وتأكيده  السيا التمثيلية  الوطنية  الحكومة  وتشكيل  واالجتماعى  سى 

السياسية   المؤسسات  بوجود  يلتزم  الذى  المدنى  المجتمع  اقامة  على 



خالل   من  العادل  والقضاء  الواعية  والصحافة  والمتعددة  الحرة 

السياسية   التعددية  أساس  على  يقوم  ونظام  الشعب  يقره  دستور 

النقاش حول دور الحركات    واالنتخابات الحرة إال أن عودته  احيت 

الدينية الشيعية فى عراق المستقبل نقطة الضعف الرابعة هى عالقة  

المجلس مع المرجعية الدينية فى النجف وخاصة مرجعية السيستانى  

فى   الشيعية  القبائل  األغلبية من  وتقليد  باحترام ووالء  والتى تحظى 

آر بين  تعارض  أى  سيكون  والتى  العراق  ووسط  ائها  جنوب 

توتر   ومصدر  القيادة  الزدواجية  تكريسا  المجلس  وممارسات 

اختار   لقد  عام  بشكل  الشيعى  الوضع  على  ينعكس  قد  وخالف 

اوائل   فى  اليها  انتقل  التى  النجف  فى  حياته  طيلة  السيستانى 

الخمسينات منهج استاذه الخوئى فى االبتعاد عن االنخراط فى العمل  

بش فقهيا  انتهج  انه  كما  وسطيا  السياسى  منهجا  الفقيه  والية  مبدأ  أن 

رفض فيه الوالية المطلقة للفقيه التى قال بها الخمينى واستنبط مبدأ  

على   مبنية  الشرعية  الفتوى  باعمال  تنحصر  التى  التنفيذية  الوالية 

التشريعى   وليس  التنفيذى  اإلطار  النقلى وفى  العقلى وليس  اإلدراك 

ال االطروحات  مع  تتعارض  افكار  هذه  الدولة  وكل  قيادة  فى  قائمة 

التى ارتبط بها الحكيم لسنوات طويلة هناك ما   اإلسالمية فى إيران 

إلى   الحكيم  وصول  قبل  الرجالن  اليها  توصل  صفقة  إلى  يشير 

العراق وهى تقوم على إقرار الحكيم بمرجعية السيستنانى الدينية فى  

ر اليه  الوقت الذى سيترك فيه للحكيم المرجعية السياسية وهو ما يشي 

مايو ذكر أن الحكيم    14بيان اصدره مكتب السيستانى فى لندن يوم  

عاما فى الجهاد والنضال مما اكسبه خبرة سياسية   23آية هللا امضى 

نظام  بزوال  العراقى  الشعب  على  هللا  من  أن  وبعد  واليوم  ممتازة 

وملحة   ضرورية  الحاجة  اصبحت  واالستبداد  والطغيان  الجور 

ليق تابعنا  لوجود سماحته  وم بواجبه الشرعى تجاه وطنه وشعبه وقد 

فى   الحقة  النائبة  القيادة  بخط  ملتزمة  فوجدناها  وخطاباته  أحاديثه 

اختبار   لفترة  ستحتاج  العالقة  هذه  أن  غير  الكبرى  الغيبة  عصر 

ظروف   ظل  فى  مشتركة  مواقف  بلورة  على  قدرتها  مدى  لمعرفة 

والو ذاتها  الشيعية  للمرجعية  بالنسبة  العراق  معقدة  فى  الجديد  ضع 

الضعف   نقطة  اإليرانية  قم  فى  االخرى  المرجعية  مع  والمنافسة 



الخامسة هى عالقات المجلس بايران والتى أقامها خالل سنى تواجد  

الحرب   نتائج  من  واحدة  أن  المؤكد  من  هناك  وكوادره  قيادته 

سيخلقها   التى  والضغوط  التأثيرات  هى  العراق  على  األمريكية 

العرا إيران  الوضع  فى  اإلسالمية  الجمهورية  نظام  على  الجديد  قى 

اضافة إلى انتقال مركز الثقل إلى مناطق الشيعة فى العراق والخليج  

فى   ليس  حاسما  جيوبولتيكيا  عامال  الجديدة  الشيعية  الحالة  سيجعل 

تقرير مستقبل العراق بل المنطقة ولهذا السبب فإن األنظار ستتركز  

قة بين الحركات الشيعية العراقية وخاصة  منذ اآلن على طبيعة العال 

العراقية   السياسة  إلى  للتسلل  النفوذ اإليرانى  المجلس وإيران وقدرة 

رأسها   وعلى  العراقية  الشيعية  التيارات  كافة  اظهرت  لقد  الجديدة 

رغم   على  عراقية  وطنية  رؤية  الماضية  المرحلة  خالل  المجلس 

المنفى االيرا لها فى  التى تعرضوا  نى وكان أحد األسباب  الضغوط 

يكن   لم  الخمينى  المشروع  أن  هو  المبكر  اكتشافهم  هو  ذلك  وراء 

يخفى ابدا التوجهات الفارسية للدولة اإليرانية ومصالحها القومية لقد  

العراقية ومنتسبيها خالل تعاملهم مع   الشيعية  التنظيمات  اختبر قادة 

اإلس الجمهورية  أيديولوجية  وراء  ان  اإليرانى  ومبدأ  النظام  المية 

انه   ايرانى ذو نظرة وطنية حتى  اسالم  دائما  يقبع  الفقيه كان  والية 

الوطنية مما   الخصوصية والمصالح  التركيز على  فى  احيانا  تمادى 

وممارساتها   سلوكياتها  فى  العراقية  الشيعية  الحركات  حذر  سيثير 

على   التركيز  أن  بالتبعية  اتهامها  من  وتحسبا  خشية  عودتها  بعد 

حال  حركات   باى  يطمس  ان  ينبغى  ال  الشيعية  السياسى  اإلسالم 

حقيقية جوهرية وأساسية وهى أن أغلبية شيعة العراق ال تنتمى إلى  

بوالئها   تتمسك  دينية  طائفة  أى  شأن  شأنها  وانها  التيارات  هذه 

السياسية   انتمائها  تتوزع  كما  واحد  آن  فى  الثقافية  وهويتها  الوطنى 

قوم بين  أساسية  تيارات  فإن  على  لذلك  ولبرالية  ويسارية  عربية  ية 

الصحف   نشرتها  او  التلفزيونية  الفضائيات  بثتها  التى  الصور 

والطقوس   الشيعية  االضرحة  فى  العزاء  مواكب  عن  والمجالت 

تعطى   قد  النظام  انهيار  بعد  لممارستها  عادوا  والتى  لها  المصاحبة 

ا بالتأكيد  فكرة عن قدرة حركات اإلسالم الشيعى على التعبئة إال انه

بمختلف   العراق  شيعة  عن  والحقيقية  الواضحة  الصورة  تعطى  ال 



الطيف العشائرى والسياسى واالجتماعى الذى يمثلوه وبالتأكيد ليس  

من   إن  تحقيقها  يرمون  التى  السياسية  واألهداف  الطموحات  عن 

وخاصة   منهم  األكثرية  هم  ودورهم  العراق  شيعة  مستقبل  سيحسم 

ال الطبقى  من  الصمت  نخبتها  أطواق  ستكسر  التى  المتنورة  وسطى 

والتحفظ والحذر التى ضربت حولها ومن المؤكد ان صوتها سيكون  

عامال مؤثرا بل مرجحا لتحقيق إجماع بين الجماعات الدينية والقبلية  

العدالة   تحقيق  حول  تتمحور  التى  الشيعة  وتطلعات  أهداف  حول 

فرصة   الشيعية  األغلبية  منح  خالل  من  دورها  السياسية  ممارسة 

للجماعات  يحفظ  موحد  عراق  فى  السكانى  لتعدادها  نسبة  السياسى 

التحليل   فى  تمييز  دون  وحقوقها  دورها  والقومية  والمذهبية  الدينية 

يوفر   وان  البد  صدام  نظام  سقوط  عن  الناتج  التغيير  فإن  النهائى 

السياسى   موقعهم  لترسيخ  العراق  لشيعة  وكبيرة  جديدة  فرصا 

و طال  واالقتصادى  تهميش  بعد  العراق  خارطة  على  االجتماعى 

انه   اليوم هى  الشيعة  يد  عقود طويلة ولعل أهم فرصة اصبحت فى 

أن   الحديثة  العراقية  الدولة  تاريخ  فى  مرة  ألول  بإمكانهم  أصبح 

بدور   تقوم  أن  بامكانها  وسياسية  عددية  كاغلبية  دورهم  يمارسوا 

م مجرد  وليس  كاكثرية  والسلطة  الحكم  فى  سكانية  فعلى  جموعة 

ايضا   يخلق  الجديد  الوضع  لكن  األقلية  من  عليها  ومهيمنا  مهمشة 

كانوا   ما  اذا  السياسى  وأداؤهم  الزمن  سيبرهن  الشيعة  أمام  تحديات 

ما   منها  التحديات  من  مستويات  عدة  هناك  تجاوزها  على  قادرين 

يدخل   أن  إلى  اآلن  سيحتاج  الذى  الشيعى  السياسى  بالفكر  يتعلق 

من التجريب خارج اإلطار المذهبى الذى قصر نفسه  مناطق أخرى  

أمامه   أغلقت  مجاهل  يكشف  وان  اآلن  لحد  الداخلية  قوانينه  على 

بسبب طبيعة التحدى الذى سيواجه فى اطار بلد تعددى والحاجة إلى  

المواءمة بين فكر تقليدى وبين قوانين العصر وضرورات التحديث.  

ال  الشيعية  والحركات  اإلسالميين  آخر  امام  تحد  العراق  فى  سياسية 

سيطرحونها   التى  والبرامج  الدولة  بطبيعة  المتعلقة  باألفكار  يتعلق 

السياسى   المشروع  تجارب  اليه  انتهت  حيث  من  سيبدءون  وهل 

اإلسالمى وخاصة فى إيران ام انهم سيصرون على خوض تجربتهم  

فذ  الذاتية دون اى اعتبار إلى حقيقة أن مشروع الدولة اإلسالمية استن 



امكانياته وفرصه ولم يعد هناك مجال آخر للتجريب وحتى لو ابتعد  

المشروع السياسى الشيعى عن هدف إقامة دولة إسالمية تحت هيمنة  

واالثنية   والمذهبية  الدينية  التعددية  خصوصية  فإن  الدين  رجال 

أسلمة   محاوالت  بشأن  آخر  تحديا  ستفرض  العراق  فى  والسياسية 

بأن ادراك  دون  إلى    المجتمع  الحاجة  من  تجعل  الخصوصية  هذه 

التميز بين كون الدين والسياسة حقلين مختلفين هى أكثر إلحاحا فى 

عراق المستقبل ذى الحاجة إلى التعددية والعدالة واالنفتاح والقبول  

باآلخر ويبرز البعد والتأثير اإليرانى كتحد جيبولتيكى خطير بسبب  

المنطقة   على  له  المتوقعة  فى  االنعكاسات  األمنى  البعد  إلى  اضافة 

فى   ودقة  أكبر حرص  يتطلب  مما  الحالية  األمريكى  االحتالل  فترة 

التعامل معه خالل العقود الماضية مثل هذا البعد تحديا دائما بسبب  

الروابط المذهبية التى تجمع بين شيعتى البلدين فى الوقت الذى يبعد  

الفارسى والعربى وااللت القومى  الوطنية على  بينهما االنتماء  زامات 

بين   الجيدة  العالقات  استمرار  المتوقع  من  فإن  المذهبى  المستوى 

شيعة البلدين وربما تعزيزها بسبب إعادة احياء دور الحوزة العلمية  

السياسى سيبرز عامالن مهمان هما   المستوى  النجف لكن على  فى 

وبين   العالقة  تلك  بين  الدقيقة  للموازنة  العراق  شيعة  حاجة  أوال 

رؤيتهم المستقبلية للعالقة مع المحيط العربى سواء داخل العراق أو  

تلعبه داخل   إيران لكى  الذى تتطلع  الدور  فى اإلقليم المجاور وثانيا 

هذا   مالمح  الخاصة  ألسبابها  ستمارسها  التى  والضغوط  العراق 

وكيفية   المرئى  غير  اإليرانى  الحزب  وجود  فى  ستبرز  التحدى 

الهم الرئيسى لشيعة العراق  تعامل الشيعة معه وعل ى الرغم من أن 

سيبقى تعزيز قوتهم السياسية الداخلية لكى تتماثل مع قوتهم العددية  

إال أن هويتهم العربية ستضع على كاهلهم مهمة ترسيخ هذه الهوية  

التى ستبقى تتأرجح بين انتمائهم القومى والمذهبى من جهة وتدعيم  

ن المجاورة من جهة ثانية ويشكل  روابطهم بالشيعة العرب فى البلدا 

الجدد فى   العراق  الذى سيمثله شيعة  للثقل  تحديا جوهريا نظرا  هذا 

المنطقة وبسبب حالة التهميش التى تعانى منها الطوائف الشيعية فى  

منطقة   فى  الشيعية  اليقظة  من  حالة  سيخلق  مما  البلدان  هذه  معظم 

وحس الهوية  فى  اشكاليات  من  أساسا  تعانى  دينية  ملتهبة  اسيات 



وطائفية وأوضاع سياسية هشة لهذا التحدى جانب آخر يتعلق بقدرة  

سنية   غالبيتها  وهى  المجاورة  البلدان  فى  وخاصة  العربية  األنظمة 

مع   تعاملها  وكيفية  العراق  مقدرات  على  شيعية  سيطرة  قبول  على 

سقوط   قبل  حتى  سائدة  كانت  التى  المعادلة  فى  النوعى  التغيير  هذا 

قيادة شيعية معتدلة  نظام صدا النظرية إن نظاما تقوده  الناحية  م من 

لن   سوف  ألنه  العربية  األنظمة  من  قبوال  أكثر  سيكون  علمانية  أو 

تبقى   لكن  المنطقة  فى  لالستقرار  مثبتا  وسيكون  للمغامرة  ينزع 

الخشية من أن نظاما كهذا يأتى عبر صناديق االقتراع سيكون مثاال  

العملية الديمقراطية المعدية بطبيعتها التحدى  مقلقا للقوة التى تمثلها  

األكبر أمام شيعة العراق سيكون بروزهم كفاعل موحد وتأكيد ذاتهم  

وأحزابهم   المختلفة  الدينية  تياراتهم  تجمع  وعددية  سياسية  كقوة 

يأخذ   موحد  موقف  فى  المستقلة  وجموعهم  وعلمانييهم  السياسية 

أ يوحدهم  لكنه  االعتبار  بنظر  كقوة  تبايناتهم  بروزهم  مهمة  مام 

فى   والثروة  الحكم  من  العادل  نصيبها  وتأخذ  األغلبية  تمثل  سياسية 

الغربية   الدول  فى  المنفى واالحتكاك وخاصة  تجربة  الجديد  العراق 

واالنسجام  الحوار  على  الشيعة  والعلمانيين  اإلسالميين  قدرة  اثبتت 

تنتقل ان  المحتمل  ومن  مشتركة  اتفاق  مساحات  إلى  هذا    والتوصل 

التجربة إلى الداخل من خالل التربية والثقافة الجديدة فى هذا االطار  

ليس   األمثل  الحل  هو  المواطنة  مبدأ  يكون  لكى  الحاجة  ستبرز 

لالشكالية الشيعية الداخلية بل لحل مجمل معضلة الحكم فى العراق  

الجديد وبقائه موحدا وبهدف قيامه كدولة قومية حديثة هناك بالتأكيد  

ت على تزايد قوة الشيعة وتناميها ولكن ال يوجد هناك سواء  مؤشرا

فى األدبيات الشيعية أو فى مواقف قياداتهم أو فى المشاعر الشعبية  

إقامة دولة خاصة   أو  انفصالية  التى قد تشير ألية نزعة  من الدالئل 

بهم كما ال تبرر ذلك اية مبررات اقتصادية أو جغرافية أو ثقافية بل  

ذلك هناك ما يشير إلى وجود نزعة قوية لديهم بأنهم    على العكس من

التعبير   تناميا فى  القادمة ستشهد  المرحلة  أن  المؤكد  العراق من  هم 

عن الهوية الشيعية بعيدا عن االستحياء السابق الذى كان يربط ذلك  

للتعبير   الوحيدة  الوسيلة  ذلك سيكون  بالطائفية ألن  االتهام  بمخاوف 

بالدور   المطالبة  التى  عن  العددية  لألغلبية  المساوى  السياسى 



يتمتعون بها غير أن ذلك لن يكون على حساب الهوية الوطنية يثبت  

تاريخ الدولة العراقية الحديثة أن الشيعة خسروا كل معاركهم السابقة  

فى تأكيد قوتهم كأغلبية وأحقيتهم بدور سياسى مكافئ لذلك وسيثبت  

ن أقرب لتحقيق ذلك أم أن التاريخ  المستقبل ما اذا كانوا أصبحوا اآل 

القرن   بداية  فى  منها  حرمتهم  التى  ذاتها  لألسباب  نفسه  سيعيد 

   .الماضى أو ألسباب أخرى 
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 العراق والطريق إلى الدولة المدنية
  

بعد أكثر من تسعة أشهر من    -ة تشكيل حكومة عراقية  أظهرت أزم

الكثير من   -  2010االنتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مارس 

األمريكي   الغزو  إثر  أقيم  الذي  السياسي  النظام  طبيعة  عن  الحقائق 

البعث   حزب  دولة  وانهيار  حسين،  صدام  نظام  وإسقاط  للعراق، 

 . الشمولية

أبرزته هذه األز الدولة في  وأهم ما  بناء  إعادة  مة هو فشل مشروع 

اإلثنو  للمحاصصة  هجين  نظام  ركائز  علي  قيامه  بسبب    -العراق 

طائفية، وعلي أساس تقاسم وظيفي للسلطة والثروة بين أفراد طبقة  

مقاليد   علي  الهيمنة  االحتالل  ظروف  لها  أتاحت  جديدة،  سياسية 

 . الحكم

طالب الجماعات القومية  لم تنجح هذه الطبقة السياسية، التي تبنت م

ديمقراطي   نظام  بإقامة  تبنته  الذي  الشعار  تحقيق  في  والمذهبية، 

لنظام   تؤسس  أن  في  االنتخابات  تجربة  عقم  اتضح  لقد  تعددي. 

أساس   باعتبارها  الحقيقية،  التوافقية  غابت  كما  راسخ،  ديمقراطي 

تنامي   كله،  ذلك  ظل  في  تحاصصي.  نظام  بها  واستبدل  التعددية، 

بغياب  اإلحسا مصحوبة  والطائفية،  اإلثنية  الفئوية  بالمصالح  س 

اإلرادة والمصلحة الوطنية، مما يضرب ركيزة مبدأ الدولة التعددية  

 . االتحادية الناشئة

من ناحية أخري، ظهر انكشاف هشاشة مشروع بناء الدولة العراقية  

وأضحت   اإلقليمية.  خاصة  الخارجية،  التدخالت  أمام  الجديدة 

الحكومة  م   -األخيرة   تشكيل  في  دورها  خالل  أساسيا،    -ن  عامال 

وفي   بل  العراق،  في  السياسية  العملية  مسار  توجيه  في  فقط  ليس 

تقرير مصيره، مما سيضع كامل مشروع إعادة بناء الدولة العراقية  



تحت رحمة العامل الخارجي، مهما تكن الذرائع وراء ذلك. يتم ذلك  

ومتكر  ومتعمد  واضح  خرق  خالل  من  كتبته  كله  الذي  للدستور  ر 

الجماعات الفاعلة، وألسس العملية السياسية التوافقية التي صاغتها،  

ولمفاهيم المصالحة والوحدة الوطنية، ولكل القيم والمبادئ التي تقام  

تجارب   من  لتوها  الخارجة  تلك  خاصة  الدول،  بناء  مشاريع  عليها 

 . االحتالل والغزو والتدمير 

مهما    -به الجماعات المتنافسة لألزمة    إن الحل الوسط الذي خرجت

لن    -يكن نصيبه الضئيل من النجاح في التطبيق خالل الفترة القادمة  

في   الوطني  للمأزق  نهاية  يضع  لن  مؤقتا،  حال  كونه  عن  يخرج 

خالل   من  راسخ  بديل  وجود  ضرورة  بإلحاح  ذلك  يطرح  العراق. 

الدي المدنية  الدولة  لبناء  وطني  مشروع  إلطالق  مقراطية  السعي 

والمساواة،   والعدالة  والحرية  المواطنة  مبدأ  علي  القائمة  الدستورية 

واللون والجنس  والمذهب  والعقيدة  الدين  عن  النظر   . بغض 

العراق كقضية ملحة منذ   المدنية نفسها في  الدولة  بناء  تطرح فكرة 

التي   الحديثة  العراقية  الدولة  وانهيار  حسين،  صدام  نظام  سقوط 

عام   من    1921شكلت  العراقية  بالدولة  اإلطاحة  ممكنا  يكن  لم  إذ   .

السياسي   بنائها  وهشاشة  ضعفها  بسبب  إال  الخارجي  التدخل  خالل 

دولة   تكون  أن  في  وإخفاقها  لكل    -واالجتماعي،  جامعة  أمة 

أقلية تحت    -مواطنيها. أدي ذلك بالتالي إلي تحول العراق إلي دولة  

أكثري  مقابل  قمعي،  استبدادي  نظام  متشككة،  سيطرة  أو  رافضة،  ة 

في   العراقية  الدولة  الذاتية، ووضع  المناعة  عناصر  من  حرمه  مما 

النهاية في مأزق دائم ساعد في سقوطها السريع والمدوي في قبضة  

 . االحتالل األجنبي

خالل   من  بالدولة  فقط  أوجدته،  الذي  واالحتالل  الحرب،  تطح  لم 

وي األمنية والعديد  تدمير ركائزها األساسية كالحكومة والجيش والق

المجتمع   انهيار  علي  أيضا  ساعدت  بل  األخري،  المؤسسات  من 

علي  متعددة  ثانوية  هويات  إلي  وتشظيه  الوطني،  نسيجه  وتمزيق 

اإلثنو  المحاصصة  نظام  أدي  الجامعة.  الوطنية  الهوية    -حساب 

وضع   ترسيخ  إلي  توافقية  كصيغة  االحتالل  بعد  أقيم  الذي  طائفي 



وحدة المجتمع، كما حول الدولة إلي مشروع    طائفي صراعي، مزق

خدمي للواجهات الطائفية واإلثنية التي هيمنت علي السلطة، بدال من  

أن يقيم دولة وطنية حديثة ونظاما تعدديا تشاركيا، قائما علي أساس  

 . الشراكة والعدالة والمواطنة ودولة المؤسسات والقانون

واأل الجارية  السياسية  العملية  تعثر  تالحقها  أدي  التي  العديدة  زمات 

السياسية   العملية  نكوص  إمكانية  يشمل  شامل،  وطني  مأزق  إلي 

العراق   ووقوع  برمته،  الدولة  بناء  إعادة  مشروع  وسقوط  الحالية، 

تتم   لم  ما  ذلك  تفادي  يمكن  المستدامة. وال  األهلية  النزاعات  فخ  في 

ا  والقانونية  والدستورية  السياسية  األسس  في  النظر  لتي  إعادة 

وضعت تحت صيغة التوافق الوطني، والتي تحولت بالممارسة إلي  

الطبقة   أفراد  بين  والثروة  السلطة  القتسام  محاصصة  نظام  مجرد 

السياسية المتكونة بفعل االحتكار واإلقصاء والهيمنة والتبعية، ال في  

والمجتمع الدولة  بناء  إعادة  لعملية  الطبيعي  السياق   . إطار 

 

المأزق هذا  في    يستدعي  العراق،  في  المدنية  الدولة  قيام  ضرورة 

المقام األول، من أجل حل اإلشكالية التاريخية لمأزق الدولة العراقية  

حقيقي،   ديمقراطي  نظام  إقامة  في  فشلها  خاصة  تأسيسها،  منذ 

الدولة   مبدأ  إعالء  إن  والعدالة.  والمساواة  المواطنة  مبادئ  وتحقيق 

العادل للسلطة والثروة في إطار  المدنية يضمن حل إشكالية التوزيع  

والتالحم  المواطنة  مبدأي  تحقيق  علي  تسهر  وتشريعات  مؤسسات 

الوطني اللذين يعتبران حجر الزاوية في بناء دولة متعددة األعراق  

 . واألديان والمذاهب

كما تشكل الدولة المدنية حال لألزمة الحالية المتمثلة في تعثر العملية  

اال عن  الناشئة  وما  السياسية  والمجتمع،  الدولة  وتدمير  حتالل 

صاحبها من عنف وإرهاب. فالدولة المدنية هي ضمان وحام لألمن  

والرفاهية   اإلنسان،  وحقوق  والحرية،  األهلي،  والسلم  واالستقرار، 

 . التي هي جميعها عوامل رادعة للصراعات الطائفية واإلثنية



ر ووحدة العراق،  من ناحية ثالثة، تضمن إقامة الدولة المدنية استقرا 

بما يمنع من انهياره وتقسيمه، مما سينعكس علي األمن واالستقرار  

البلد ضد   تحصين  هي  المدنية  الدولة  مهمات  إحدي  إن  اإلقليم.  في 

بين   عكسية  عالقة  هناك  إن  إذ  الخارجية،  والتدخالت  التهديدات 

الدولة المدنية والصراعات اإلثنية المنتجة للفوضي والعنف وانهيار  

 . القانون في الداخل، والتي تستدعي بدورها التدخالت الخارجية

ثماني   يقارب  ما  منذ  الجارية  السياسية  العملية  تجربة  أثبتت  لقد 

بالطريقة   بالعراق  الحكم  إدارة  في  االستمرار  استحالة  سنوات 

لما   الواضحة  فالنتيجة  يدعي.  التوافقي كما  النظام  'التوفيقية'، وليس 

الدورتين أن  2010و    2005االنتخابيتين عامي    جري خالل  ، هي 

البلد في حالة شلل تام، وغير قادر علي النهوض من حالة االنهيار  

والدمار الذي أصابه، نتيجة الغزو وتحلل الدولة. هذا األمر يستدعي  

الفوضي   إنتاج  تعيد  التي  العقيمة،  السياسية  العملية  إيقاف 

الدولة،    والصراعات والعنف، والبدء من جديد بمشروع بناء  إعادة 

اإلثنية اختالفاتهم  عن  النظر  بغض  مواطنيها،  لكل  مدنية   . كدولة 

 

لوك،   وجون  روسو  جاك  جان  منذ  المدنية،  الدولة  أدبيات  تتضمن 

أنتجت   وقد  وغاياتها.  وأهدافها  فلسفتها  عن  التفاصيل  من  الكثير 

  البشرية عبر تاريخها الحديث الكثير من التجارب الناجحة والواعدة 

في هذا الصدد، مما يمكن أن يثري التجربة العراقية عند انطالقها،  

الحاجات  إلي  المستندة  العراقية  الخصوصية  أساس  علي  ولو 

أن   الكامنة.غير  والطاقات  اإلمكانيات  وكذلك  الوطنية،  والظروف 

لدولة   محددة  انتقالية  فترة  عبر  التأسيس  هي  تبقي  األساسية  الغاية 

 .ية لكل مواطنيهامدنية دستورية ديمقراط

 

يجب أن يبدأ مشروع إقامة الدولة المدنية من نقطة إعادة النظر في  

الدستورية والقانونية والسياسية، والتخلص من نظام   مجمل األسس 

االعتبار   بنظر  األخذ  يجب  كما  السياسية.  الطائفية  المحاصصة 



إدارة   في  السياسية  بالمساواة  وحقوقها  اإلثنية  الجماعات  مطالب 

والثقافية،  ال  واالجتماعية  االقتصادية  ومصالحها  والثروة،  سلطة 

بمستوياتها المادية والرمزية.ويتطلب ذلك إقامة نظام ديمقراطي قائم  

وكذلك   السلطة،  وتبادل  والتعددية  الكاملة  والمساواة  الشراكة  علي 

واالستبدادية   الشمولية  النزعات  مواجهة  علي  الدولة  قدرات  تعزيز 

و  الجماعات  هذا  لدي  وفي  السياسي.  النظام  في  المشاركين  األفراد 

علي   قائم  نظام  إقامة  متطلبات  بين  المواءمة  يمكن  اإلطار، 

وضمان   اإلثنية،  الجماعات  تمثيل  من  أكبر  ودرجة  الالمركزية 

حقوقها، مع ضرورة بناء دولة قوية محصنة ضد التهديدات الداخلية  

 . والخارجية 

ال  الدولة  مشروع  مهمات  تتطلب  االندماج  كما  جهود  ترسيخ  مدنية 

التنوع   مبدأ  تأكيد  خالل  من  الوطنية،  الهوية  وتعزيز  المجتمعي، 

داخل الوحدة، وإدارة التعددية السياسية والثقافية، من خالل التقريب  

والطائفية   اإلثنية  الجماعات  وقدرات  السياسي  النظام  قدرات  بين 

العملية السياسية الجاري ة هو عدم قدرتها  وتنظيمها.إن أحد إخفاقات 

علي تعزيز التعددية في إطار االندماج الوطني والمشاركة كما كان  

ينبغي. بل لقد أوجدت هذه العملية حالة من التفتت والتشرذم، وبيئة  

للتعصب   سالح  إلي  وتحولت  والضغائن،  واألحقاد  الكراهية  من 

الطائفية   للمحاصصة  غطاء  التعددية  أصبحت  والتطرف.  والتشدد 

أس  عززت  التي  العنف،  شديدة  ومذهبية  سياسية  طائفية  لحالة  ست 

النسيج   التي عملت علي تمزيق  المجتمعي  بدورها حالة االستقطاب 

 . الوطني، وتدمير الهوية الوطنية لحساب الهويات الكيانية الصغري 

الدولة   عالقة  وتحديد  فرز  إعادة  تتم  أن  الضروري  من  لذلك، 

ة، وتأكيد اتباع سياسات اجتماعية  بالهويات الدينية والطائفية والعرقي 

إن   عامة.  المواطنين  تستهدف  التوجه  إثنية  أو  طائفية  غير  وثقافية 

عامال   تشكل  العراق  في  والقومي  والمذهبي  الديني  التنوع  خاصية 

مساعدا في تقليل فرص إقامة الدولة الدينية أو الشوفينية، وهو األمر  

الدستورية بالتشريعات  دعمه  إلي  يحتاج  والقانونية    الذي 

الخصوصية   معادلة  تعزيز  المهمات  هذه  رأس  علي  الالزمة.ويأتي 



مع االنتماء األكبر للوطن وللجماعة الوطنية، وردم الفجوات القائمة  

لتفكيك   والسعي  الكبري،  الوطنية  والهوية  الصغري  الهوية  بين 

المواطنة،   ثقافة  نشر  أيضا  ذلك  بينهما.ويتطلب  التصارعية  الحالة 

تب بين  والتي  والشراكة  ووحدته  للوطن  االنتماء  قيم  بترسيخ  دأ 

تعمل   وإعالم  وأفكار  من خالل خطاب  وذلك  له،  والتفاني  مكوناته 

تدفع   التي  الثقافة  تعزيز  من  بدال  الوطنية،  الثقافة  تطوير  علي  كلها 

 . إلي التقوقع علي الذات وعدم التفاعل مع اآلخر وكراهيته

والت االقتصادية،  التنمية  فرص  وتعتبر  وإيجاد  للثروة،  العادل  وزيع 

من   االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الخدمات،  تقديم  ومأسسة  العمل، 

المدنية،   للدولة  الرائدة  المهمات  من  االجتماعي،  للرفاه  نظام  خالل 

الدولة   التي تهدف إلي تحقيق نهضة حقيقية. الركيزة األساسية لهذه 

المواط حقوق  وتعزيز  الحياة،  نوعية  تدعيم  بحياة  هي  التنعم  في  ن 

استولت   التي  والبؤس  التعاسة  حالة  من  العراقيين  وانتشال  كريمة، 

برنامج   ضمن  اقتصادية  سياسات  وضع  ذلك  كل  ويتطلب  عليهم. 

وطني شامل للتعمير والتنمية، وعالج عدم التوازن االقتصادي بين  

القطاعات   في  الهيكلية  االختالالت  وتصحيح  المختلفة،  المناطق 

المصالح  االقتصادي بين  توازن  نفطية  سياسات  ووضع  المختلفة،  ة 

ومتطلبات   األجنبية  لالستثمارات  والحاجة  والتنموية،  الوطنية 

 . السوق

 

وفي هذا اإلطار، تتولي الدولة المدنية مهمة العمل علي القضاء علي  

األساسية في عملية   العقبات  إحدي  الذي أصبح  أنواعه،  بكل  الفساد 

، وإعادة ثقة المجتمع بها وبأجهزتها التي اهتزت  بناء الدولة العراقية 

خالل   من  السياسي  الفساد  فهناك  األخيرة.  الفوضي  سنوات  خالل 

استغالل الجماعات السياسية للدولة ومؤسساتها بغية تحقيق مكاسب  

شخصية أو فئوية للتأثير في توزيع الموارد الوطنية، وعملية صنع  

ع سلبيا  تنعكس  التي  بالطريقة  االقتصادية  القرار  التنمية  لي 

والمالي   اإلداري  الفساد  هناك  أن  كما  العدالة.  وتحقيق  واالجتماعية 

يدمر أسس   الذي  العام  المال  الرشاوي واالبتزاز ونهب  المتمثل في 



بناء الدولة، من خالل إضعاف قدراتها اإلدارية وسلطاتها التشريعية  

القان تطبيق  وبآليات  بهيبتها  واإلخالل  هذا  والقانونية،  يؤدي  ون. 

الخدمات   إلي  المتطلعين  المواطنين  بين  الصراع  نشوء  إلي  الفساد 

وإلي الحصول علي حقوقهم القانونية والدستورية، وبين بيروقراطية  

 . فاسدة، متخندقة وراء صالحيات وسلطات غاشمة

قدرتها   تتأتي من خالل  الفساد  محاربة  المدنية علي  الدولة  قدرة  إن 

لرقابية، وأجهزة المحاسبة، وتعزيز الشفافية،  علي بناء المؤسسات ا

يتناقض جوهر فكرة   القانون بحزم. كما  الصحافة، وتطبيق  وسلطة 

الدولة المدنية القائم علي الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص  

تماما مع أساليب االبتزاز والرشاوي والصفقات المشبوهة، والتطفل  

مظهر وأي  االقتصادي،  النشاط  المالي    علي  الفساد  مظاهر  من 

 . واإلداري 

وتداعياته   العراق  احتالل  عن  نشأ  الذي  الوطني  المأزق  إنهاء  يعد 

أبرز أهداف بناء الدولة المدنية في العراق. يتم ذلك من خالل تحقيق  

التي   التوقعات  مبادئ موازنة  ترتكز علي  مصالحة وطنية راسخة، 

المصالح، والوصول    لدي الجماعات المتنافسة مع الموارد، وتوازن

العدالة،   وإحقاق  والسلطة،  الثروة  توزيع  بشأن  تفاوضية  حلول  إلي 

كانت   وإذا  ترسخت.  التي  العنف  وثقافة  العنف،  أعمال  وإنهاء 

المصالحة شرطا، أو طريقا وحيدا، إلنهاء العنف، فإن أية مصالحة  

وقانونية   وسياسية  أخالقية  معالجة  دون  من  تقوم  أن  يمكنها  ال 

قادهما  ودستور اللتين  الديكتاتوريتين  الفترتين  كلتا  آلثار  جذرية  ية 

الدولة   حزب البعث، والصراع األهلي الذي أعقب سقوطه. وتمتلك 

العميقة   الجروح  معالجة  والقانون  العدالة  أجهزة  خالل  من  المدنية 

التي خلفتها هاتان الفترتان، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا، مثلما  

م في  الفرصة  تلك  تتيح  إلي  العودة  ومنع  المجرمين  حاسبة 

المستقبل في  المدمرة   . الممارسات 

 

لم تجر إلي اآلن أية جهود حقيقية إلعادة بناء الدولة في العراق، وال  

الجماعات   النشغال  نتيجة  وذلك  مؤسساتها،  بناء  في  الشروع  حتي 



المجال   ذلك  يفسح  السلطة.  علي  الضاري  بالصراع  السياسية 

ة بناء الدولة المدنية من البداية، وهي مهمة تتطلب  للشروع في عملي

وقد   دءوبا.  تنظيميا  واجتماعيا  وقانونيا،  ودستوريا،  سياسيا،  عمال 

أثبتت أزمة تشكيل الحكومة أن أسلوب المحاصصة الذي تم اللجوء  

البحث   إليه كطريقة للمشاركة السياسية هو أسلوب فاشل، مما يحتم 

مة الحكم في العراق، من خالل بناء  عن سبل أكثر نجاعة إلنهاء أز

الحكم،  نظام  بنوع  يترتبط  ال  المدنية  الدولة  بناء  إن  المدنية.  الدولة 

سواء أكان مركزيا أم غير مركزي، أم فيدراليا، كما ال يمنع من أن  

تكرسها   التي  والواجبات  الحقوق  أساس  علي  توافقيا  الحكم  يظل 

 . لمواطنةمبادئ الدولة المدنية، وعلي رأسها مبدأ ا

إن الحاجة لبناء دولة مدنية في العراق هي ضرورة قصوي تتطلبها  

والذي    -مهمة إيقاف موجات التعصب الطائفي والعنف المرافق له  

والتصدي الحتماالت انهيارها، وتقسيم   -شل الدولة، وعطل حركتها 

البالد علي أسس عرقية ومذهبية. فالدولة المدنية التي تبيح الحريات  

الدولة  األساس العدالة والمساواة والحريات هي أيضا  ية، وتقيم نظام 

واألمن   العام  النظام  فرض  في  وهيبتها  سلطتها  تقيم  التي  القوية 

والقانون، وإنهاء حالة االنفالت األمني واإلرهاب، وتوفير األرضية  

السياسية   الجماعات  وتدخالت  هيمنة  من  المجتمع  لتحرر  المالئمة 

مسلح  قوي  تمتلك  وميليشيات التي   .ة 

 

السياسية   الصراعات  إنهاء  علي  المدنية  الدولة  مزايا  تقتصر  وال 

إنها تطلق أيضا   واالحتماالت المتكررة للحرب األهلية وحسب، بل 

  -علي حد تعبير روسو    -الطاقات الخالقة لدي مواطنيها، وتجعلهم  

نمطا   المحاصصة  نظام  أشاع  لقد  للغريزة.  وليس  للعدل  خاضعين 

إلي    'مافيويا' أدي  مما  السياسية،  التجارب  في  مألوف  غير  للحكم، 

تفاعالت   أدت  لقد  ذاتها.  الدولة  في  المواطن  لدي  للثقة  تام  انعدام 

الطائفية   الهواجس  مدارج  في  المواطن  حبس  إلي  المتنفذة  القوي 

والعرقي   الطائفي  الحشد  في  أداة  مجرد  وجعله  يلجأون    -واإلثنية، 

الت االنتخابات  في  فقط  إلي  إليه  الوصول  خاللها  من  يريدون  ي 



مما أوصل المواطن إلي    -السلطة، دون أن يكون شريكا حقيقيا فيها  

 . حالة استالب

مواجهة   في  تأتي  ال  العراق  في  المدنية  الدولة  قيام  إلي  الدعوة  إن 

العراق   في  هدفها  إن  بل  الذهن،  إلي  يتبادر  قد  كما  الدينية،  الدول 

ا  مشاريع  دحض  وهو  وأشمل،  اإلثنو  أوسع  ودولة  -لدولة  الطائفية، 

وقطع   األمنية،  العسكرية  والدولة  الفاشلة،  والدولة  الميليشيات، 

العراقي   الوضع  إن خصوصية  التبعية األجنبية.  الطريق علي دولة 

تتطلب أن تكون الدولة ضامنة للحريات األساسية وحقوق اإلنسان،  

أال ينبغي  كما  دين مواطنيها ومذاهبهم،  النظر عن  يتعارض    بغض 

دستورها القائم علي أساس أن مصدر السلطة هو الشعب، مع جوهر  

 . فلسفة الدين ومبادئه من خالل حمايتها حرية الضمير وحرية العبادة

 

وإذا كانت هناك حاجة ملحة، وأرضية خصبة، توفران عوامل نجاح  

شعبية   حركة  إطالق  هو  مطلوب  هو  ما  فإن  المدنية،  الدولة  إقامة 

وا الدولة  وجماهيرية  شعار  تحويل  مهمة  عاتقها  علي  تأخذ  سعة، 

أفراد   اآلن  هناك  القادمة.  الفترة  خالل  واقعة  حقيقة  إلي  المدنية 

العراقية، وجماعات صغيرة، تعمل في كنف   النخبة  عديدون ضمن 

حركة المجتمع المدني، تنشط في الدعوة إلي الدولة المدنية. لكن ما  

ه المثابرة،  إلي  إضافة  إليه،  األصعدة  تحتاج  جميع  علي  العمل،  و 

من   الصامتة  األغلبية  الستقطاب  والثقافية،  والقانونية  السياسية 

العراقيين التي تجد حاجتها األساسية في قيام الدولة المدنية الحامية  

 طائفية   –لحقوقهم ومصالحهم كمواطنين، بعيدا عن الدولة اإلثنو  
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 أمــام العــراق فرصــة أخيــرة

 

ا  بشكل خطير تتدهور  العراق  في  واإلنسانية  األمنية  حتي   ألوضاع 

  هو تقرير حالة   أصبح القول إن البلد ينحدر بسرعة نحو حرب أهلية 

نتائج  أو مبالغة يتهم بها المتشككون أو المتشائمون من    وليس تهويال 

الجارية  السياسية  الهوية العملية  علي  القتل  والتهجير    .فعمليات 

الطائفي   القسري  الكاتيوشا    والتطهير  بقذائف  المتبادلة  والهجمات 

السكنية   والهاون  والتجمعات  والمناطق  العبادة  دور   واستهداف 

الدولة   ألسباب مذهبية  إلي أرخبيل من    وانهيار سلطة  البلد  وتشرذم 

العصبوية جز الميليشيات  تحكمها  منعزل  من    ر  عامة  سمات  كلها 

كما تدل علي ذلك التجارب األليمة التي مرت    سمات الحرب األهلية 

. وإذا كان العراق يقف فعال  بها بعض شعوب العالم وبلدانها من قبل 

الذي هو عليه    علي تخوم حرب طائفية  المشهد  كما هو واضح من 

هل ثمة فرصة بعد لكبح جماح هذا    :روح هو فإن السؤال المط  اآلن 

االندفاع الجنوني نحو الهاوية الوطنية وإنقاذ العراق من مصير ليس  

 محتما؟ 

وفي مثل هذه    .اما هو مؤكد أن العراق يقف اليوم علي مفترق طرق 

هناك دائما إحساس غير    المنعطفات المصيرية التي تمر بها الشعوب

أن    إال أنه من المؤكد أيضا   . غير سارة  مريح بإمكان حدوث مفاجآت

سانحة التزال  الحرب      الفرصة  طريق  أن  العراقيون  يدرك  لكي 

وأن بإمكانهم أن يجتازوا هذا    األهلية التي وضعوا فيها ليس إجباريا 

فاعلة  بطريقة  فيه  وضعوا  الذي  الشاق  هذا    االختبار  فقط  توقف  ال 

وتجعلهم    .كشعب ودولة   ب البقاء بل توقظ لديهم أسبا  االنحدار المدمر 

ذوي هوية ومصالح    قادرين أيضا علي العيش معا كبشر ومواطنين 

مشتركة  سيعتمد   .وتطلعات  ذلك  كل  أن  األولي  غير  علي    بالدرجة 

قوة الضمير األخالقي للقيادات التي تتولي دفة األمور داخل العملية  

وخارجها  السياسية   السياسية  سيعتمد ك  .وبراعتها  همة    ثانيا  ما  علي 

العراقيين وعزمهم علي استعادة اإلرادة الوطنية التي دمرتها النتائج  

 .المروعة للفترة الماضية 



جارية  سياسية  عملية  اآلن  التي    هناك  الركيكة  األسس  رغم  تمثل 

عليها  التي  قامت  هي  والعثرات  المتوافرة    تعتريها  الوحيدة  الوسيلة 

المأز  من  العراق للخروج  به  يمر  الذي  الوطني  انزالق    ق  ولمنع 

العراقيين إلي صراع طائفي ينتهي بتقسيم بلدهم إلي كيانات تتوزع  

وتركمانه  وأكراده  وعربه  وسنته  شيعته  اإلطار    .بين  أن  وبما 

المرجعي الذي تقوم عليه هذه العملية هو اقتسام السلطة والثروة بين  

االثنية   العراقي  المجتمع  المحاصصات   والدينية مكونات  علي أسس 

وهو اإلطار الذي جوبه برفض قوي من قبل أغلبية السنة   والصفقات 

فإن فحوي الصراع الحالي يدور حول إمكان إعادة التفاوض    العرب 

بهدف تحقيق التوازنات السياسية واألمنية    بشأن عملية االقتسام هذه

الثالث المكونات  بين  واالجتماعية  الرئيسية واالقتصادية   , ة 

  والضرورية لوضع العملية السياسية علي أسس أكثر واقعية وعدالة 

والمجتمع  الدولة  بناء  إعادة  بعملية  البدء  تفكيكهما    وبهدف  تم  اللذين 

 . بالحرب األمريكية التي شنت إلسقاط نظام صدام حسين

للمصالحة   المالكي  نوري  الوزراء  رئيس  طرحه  الذي  المشروع 

الوط تدعو    ني والحوار  الذي  العراقي  الوطني  الوفاق  ومؤتمر 

المقبل  الشهر  عقده  إلي  العربية  الوحيدتين    هما   الجامعة  المبادرتين 

المأزق   هذا  من  الخروج  علي  المساعدة  إلي  تسعيان  اللتين  اآلن 

مش  . الوطني  يرسي  الذي  الوقت  أولية  وفي  قواعد  المالكي  روع 

إنجاح  للحوار  في  تعتمد  الجامعة  نيات    فإن  حسن  علي  مبادرتها 

غير    . األطراف المشاركة في المؤتمر المزمع إلنجاح عملية الوفاق

المبادرتين  علي  يؤخذ  ما  الحالية   أن  المرحلة  في  األقل  هو   علي 

و أهدافهما  واالستراتيجيات عموميات  للرؤي  ثم    افتقادهما  ومن 

وواقعي  منصفة  وتسويات  وسط  حلول  لتنفيذ  المطلوبة  يتم  اآلليات  ة 

 .االتفاق عليها إلرضاء جميع األطراف المتنازعة 

علي   الوطنية  والمصالحة  الوفاق  عملية  تجري  أن  الضروري  من 

 :خمسة مسارات متوازية ومتزامنة إذا ما أريد ضمان نجاحها

 



بهدف تحقيق    من المهم العمل علي تحقيق األمن واالستقرار   :أوال   * 

الوفاق  لعملية  مناسب  األطراف   .مناخ  جميع  تتحمل  مهمة   , وهي 

خارجها أم  الحالية  السياسية  العملية  في  مشاركة  كانت    ,سواء 

العنف ومن   أنواع  إلي اجتثاث كل  بها وبشكل يؤدي  القيام  مسئولية 

وراءه  جيش  ه  يتطلب  .يقف  ببناء  التعجيل  الحكومة  من  األمر  ذا 

وكل   مسلحة حل الميليشيات ال و  وقوات أمن علي أسس وطنية ومهنية

المنظم العنف  من    .جماعات  مناخ  إرساء  الخطوات  هذه  شأن  ومن 

 .األمان والثقة يشجع علي االنخراط في عملية المصالحة وإنجاحها

 

كبيرا في وجه أي عملية    :ثانيا  *  تحديا  االحتالل  قوات  بقاء  يشكل 

مما يتطلب االتفاق علي مستقبل وجود هذه   . مصالحة وطنية ناجحة

السياسية  لقوات ا الواقعية  من  إطار  الفعلية   في  الوطنية    والحاجات 

المقاومة   ـ  االحتالل  ثنائية  بعض  خارج  بأداء  استحكمت  التي 

السنية   األطراف  العربية  وطنية    . خاصة  قضية  هو  االحتالل  وجود 

بعي وطني  إطار  في  معالجتها  واتهامات    داينبغي  المزايدات  عن 

الصفق وعقد  أطول التخوين  مدة  للبقاء  الفرصة  لمنحه  معه  أو    ات 

بناء قواعد   الدائمة عبر  تغير شكله من خالل منحه رخصة لإلقامة 

 .ومواطئ قدم 

 

من الضروري توسيع المشاركة السياسية لكي تشمل أطرافا    :ثالثا   * 

إلي   هيمنت  التي  والعرقية  الطائفية  والتشكيالت  الجماعات  خارج 

وذلك من    .أو تلك التي قاومتها  سياسية واحتكرتهااآلن علي العملية ال 

المدني  والمجتمع  العام  الوطني  التيار  عن  ممثلين  ضم    خالل 

تحقيق   علي  قائم  جديد  سياسي  عقد  في صياغة  حقيقيين  كمشاركين 

والمصالح   المتعددة  النظر  وجهات  بين  وواقعية  منصفة  توازنات 

عراق سياق  في  جماعة  كل  لدي  التي  هذا    . جديدد  واآلمال  وفي 

السياسية   المستويات  علي  وطني  إدماج  بعملية  البدء  ينبغي  اإلطار 

 .واالجتماعية والثقافية علي أساس مبدأ التنوع داخل الوحدة 



 

الحالية   :رابعا   * العدل في األوضاع  من خالل كشف    يشكل تحقيق 

أو    ق سواء من قبل النظام الساب  الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين 

سقوطه بعد  والعنف  اإلرهاب  زمر  قصوي   من  أولوية  ذات    . مهمة 

وهي عوائق    هدفها إحقاق الحقوق وإزالة مناخ عدم األمان والخوف 

ما   ستظل  بحل  إزالتها  تتم  لم  ووفاق    إذا  أي مصالحة  لتحقيق  مانعا 

األساس   . وطني هذا  العدالة    وعلي  لتحقيق  عملية  آلية  وضع  فإن 

وتسليط الضوء علي إرث االنتهاكات الفظيعة التي حصلت   ية االنتقال

جراح   وتغسل  للضحايا  العدالة  تحقق  التي  بالطريقة  ومعالجتها 

عملية   إلنجاح  ضرورية  مهمة  هي  وضغائنه  وأحقاده  الماضي 

 .المصالحة الوطنية 

 

ال يمكن ألي عملية مصالحة ناجحة أن تجري دون جهد   :خامسا  * 

إل وسريع  االقتصادي حقيقي  البناء  جديدة   .عادة  آليات  خالل  من 

المختلفة  العراق  مناطق  بين  ومنصف  عادل  بشكل  الثروة   لتوزيع 

التنمية   عجلة  ودفع  واحدة  اقتصادية  سوق  إلي  العراق  وإرجاع 

العمل   البطالة والفقر وتوفير فرص  واالستثمار بهدف القضاء علي 

اخا موائما لالستقرار  وزيادة النمو وتحقيق رخاء اقتصادي يوفر من

 .ويكون سياجا ماديا حاميا للوفاق والوحدة  واألمن 

 

واألشهر القليلة المقبلة ستكشف    هذه فترة حاسمة في تاريخ العراق  

التعلم من أخطاء   العراقية قادرين علي  الجماعات  إذا كان قادة  فيما 

والقريب   ,الماضي  ارتكابها  البعيد  سيعيدون  أنهم  ببلدهم  دافع  أم  ين 

طاحنة أهلية  حرب  حضيض  نحو  الشؤم  . وشعبهم  نذر  فإن    رغم 

المناخ اآلن مناسب أمام كل األطراف لمراجعة الذات والتخلي عن  

من    األنانية والبحث عن االمتيازات من خالل لعبة السلطة المدمرة 

أجل مصالحة االدعاءات المتضاربة والتوقعات المتعارضة وتسخير  

أ من  ذلك  البناء كل  إعادة  فإن  جل  بأشنع    وإال  سيسميهم  التاريخ 



أفعالهم   األوصاف  علي  أخطاء   وسيحكم  باعتبارها  كونها    ،ليس  بل 

العراق وانهياره   أعماال شريرة  إلي خراب  هذه فرصة أخيرة    .أدت 

وأمام    وأمام برك الدم البريء   يقف هؤالء القادة أمام ضمائرهم   كي

أن ينهض العراق من جديد من    المعجزة العراقية الركام لكي يحققوا  

 تحت األنقاض التي يراد دفنه تحتها 

أن يطرحوا كل   تاريخهم  اللحظة من  العراقيين في هذه  ينبغي على 

ويقوموا   الغد  إلى  يتطلعوا  وأن  خلفهم  مأساتهم  ويضعوا  المرارات 

ا  أحالم  ألنفسهم  ويضعوا  المستقبل،  عن  أخرى  أشياء  باكتشاف 

باتخاذ  وطموحا اآلن  منذ  يبدؤوا  وأن  األمام،  إلى  تدفعهم  جديدة  ت 

يجود   فاليوم  عنهم.  بالنيابة  غيرهم  يتخذها  أن  ال  بأنفسهم  قراراتهم 

ما   أعظم  المرارة واأللم  بهدية مختلطة بطعم  العراقيين  الزمن على 

بناء وطنهم   يبدؤوا من جديد  بأن  لشعب وهي األمل  ت منح  أن  يمكن 

لكن هذا األمل مشوب  .غيان والظلم والحروبالذي دمرته عقود الط

لقدراتهم،  الوحيد  المعيار  هو  بنجاح  بتحديات جمة سيكون عبورها 

إثبات   على  بل  األليمة،  الماضي  دروس  من  التعلم  على  فقط  ليس 

كونهم بشرا  قادرين على تخطي آالمهم والنهوض من رماد الحروب  

التي الوطنية  ذاتهم  واستعادة  والقهر،  سياسات    والفواجع  دمرتها 

 .العسف والتغريب 
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 يا عربية اقض
 

      

: أزمة تنظيمات المجتمع المدني في العالم العربي

 العرض مستمر 

 
 

 

للجم   العربية  البلدان  بعض  في  فترة  منذ  الجارية  المحاوالت  تثير 

الوليدة اهتماما سياسيا وإعالميا واسعا ، بحيث   حركة المجتمع المدني

ان   والنتيجة  واستثنائية.  عابرة  كحالة  تجاوزها  المتعذر  من  أصبح 

العملية   وآفاق  مستقبل  عن  جديد  من  الجدل  اثارت  المحاوالت  هذه 

التحديات الجسيمة التي تواجهها   العالم، في ضوء  الديموقراطية في 

الم والتطلعات  العربية  التيارات  المجتمعات  عنها  تعبر  التي  تزايدة 

الصاعدة، وكذلك في   للنخب االقتصادية والثقافية  المختلفة  السياسية 

ضوء الضغوط والتحديات العديدة التى تواجهها االنظمة والتي تمتد  

من مساءلة شرعيتها الى مأزقها التاريخي والى االستعصاءات التي  

لجمة التي تغص  تضرب شتى مناحي الحياة وتعرقل حل المشاكل ا

 بها غالبية المجتمعات العربية. 

وتتضح هذه المحاوالت التي وصفت احيانا بأنهاهجمة منظمة بقيام  

من   وقرارات  وأنظمة  قوانين  باصدار  العربية  االنظمة  من  العديد 

شأنها أن تضعف من األطر القانونية والتنظيمية التي انتزعتها لحد 

جه عبر  المدني  المجتمع  منظمات  شاقة.  اآلن  ونضاالت  جهيد  د 

حقيقي   ديموقراطي  تطور  أي  امكان  تكبح  بيئة  تخلق  أن  كماتحاول 

جادة  حلول  وايجاد  القرار  صنع  في  الشعبية  المشاركة  عبر 

العربية. إن ما   التي تواجه مجتمعاتنا  للمعضالت والعلل والمخاطر 

خلفية   تجري على  أنها  الهجمة هو  الى جدية وخطورة هذه  يضيف 

ف تام  العربي،  جمود  العالم  بقع عدة من  في  العام  السياسي  المناخ  ي 



المتحققة   االمتيازات  وحماية  بالسلطة  االنفراد  طرق  تكبل  حيث 

أية   من  المجتمع  في  اساسية  لقطاعات  وتهميشها  الحاكمة  للنخب 

 امكانية جدية لالنفتاح والتحول الديموقراطي الحقيقي. 

ية في مختلف البلدان  وهناك مستويات وأنماط عدة للمشاركة السياس 

العربية تطورت وفقا ألشكال انظمة الحكم فيها وآليات السلطة التي  

يدار   التي  اللعبة  وقواعد  السياسية  الجماعات  وقوة  وحجم  تدعمها 

ف ْرقا   يبني  الديموقراطي، ما  التحول  أجل  الصراع من  أساسها  على 

المستعص  وأزمتها  الديموقراطية  مشكلة  الى  النظر  عند  ية  جوهريا 

في كل من هذه البلدان على حدة. إال أن من غير المجازفة القول إن  

المسرح السياسي العربي يتماثل الى حد التوافق بل الوحدة أحيانا في  

العالقات   مجمل  ومن  السياسي  النظام  من  المحكومين  انسحاب 

السياسية، نتيجة تثبيط الهمم بإمكان تغيرها وترك األمور للحاكمين  

بإدارة السلطة على أهوائهم بغية المحافظة على الوضع    لكي ينفردوا

 القائم. 

إن احد اوجه التماثل هو هذه المحاوالت التي تجري للتضييق على  

األهلية   والجمعيات  النقابات  مثل  المدني  المجتمع  مؤسسات  بعض 

أن جرت عبر عقود طويلة محاوالت  بعد  الوصاية عليها،  وفرض 

ياسية وانهاكها وتشتيتها بغية تحييدها  مستميتة لتدمير المعارضة الس

انجاز   الى  والساعي  الجاري  الصراع  حلبة  من  إخراجها  ثم  ومن 

 التحوالت الديموقراطية المنشودة. 

طول   في  ومؤسساته  المدني  المجتمع  أحوال  الى  بسيطة  نظرة  إن 

األنظمة   من  مستميتة  محاوالت  تكشف عن  العربي وعرضه  العالم 

و بينها  القطيعة  التي  لتكريس  تلك  خصوصا   المؤسسات،  هذه  بين 

بينها   الوقيعة  وخلق  جهة،  من  السياسي  الميدان  من  نشاطها  يقترب 

القومي   األمن  حماية  حجج  فتحت  ثانية.  جهة  من  جماهيرها  وبين 

المتوارثة يتزايد فرض   الوطنية والسالم االجتماعي والقيم  والوحدة 

هيئ نشاطات  وتفريغ  المؤسسات  هذه  عمل  على  المجتمع  القيود  ات 

سيف   وضع  الى  ذلك  األمر  ويتعدى  بل  محتواها،  من  المدني 



في   الحكومية  الدعاية  تنشط  كما  عليها،  مسلطا  الزجرية  العقوبات 

تأليب الرأي العام ضدها الصقة بها أنكر التهم وابشعها مثل الخيانة  

 والعمالة لألجنبي. 

مساع بغية  اليها  تمتد  التي  اليد  الدولة  ترفض  لماذا  على  ولكن  دتها 

المشاركة   عبر  تواجهها  التي  والتحديات  المصاعب  مواجهة 

العمل   دفع  لمحاوالت  سلبية  دائما  االستجابة  تكون  لماذا  والتعاضد؟ 

المجتمع   حيوية  تنمية  بهدف  للجماهير  االيجابية  والتعبئة  التطوعي 

المجتمع   من  واسعة  قطاعات  تهميش  يجري  لماذا  فاعليته؟  وزيادة 

تخت وقت  في  أن  وتهمل  يمكنها  خالقة  وقدرات  إبداعية  طاقات  زن 

تساهم في تنمية المجتمع وتطوره؟ ثم بعد كل ذلك لماذا يجري غلق  

في   سلميا  نهجا  ينهجون  الذين  واألفراد  المؤسسات  امام  االبواب 

الحوار ويتطلعون الى العمل تحت سيادة القانون في أطره التعاقدية؟  

بترسيخ   االنشغال  هذا  لماذا  لحركة  وباختصار  المعادي  النهج 

أي   قبل  حتى  الواعدة  وتطلعاتها  الوليدة  السلمية  المدني  المجتمع 

 محاولة جادة الختبارها وتفحصها؟ 

أنها   هو  الحيوية  القضية  بهذه  االهتمام  ويشحذ  القلق  من  يزيد  ومما 

الحياة   على  يهيمن  الذي  المفزع  الركود  هذا  خلفية  على  تجري 

يكن لم  إن  معظم  داخل  حيث    السياسية  العربية،  المجتمعات  كل 

تضرب االزمات اطنابها امام تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية  

يجد  قد  قتامة.  اشد  سيناريوهات  وتوقعات  الخطورة  بالغة  وثقافية 

هذه   مثل  حجم  في  ومبالغة  التشاؤم  الى  انزالقا   هناك  أن  البعض 

وا للمعطيات  ووفقا  المؤكد  من  أن  اال  السوداوية،  لخبرات  الصورة 

والرؤى المتوفرة، فان محاوالت رسم صورة وردية بديلة سوف لن  

 تكون عقيمة فقط بل مزيفة ومضللة ايضا.

الطبيعي   السياسي  الحيّز  انعدام  اسباب كل هذا هو  ان  يعد سرا   ولم 

والتمثيل   االقتراع  صناديق  داخل  من  الحقيقي  االختيار  على  القائم 

والتد  والتعددية  والمشاركة  والحوار  الشعبي  للسلطة  السلمي  اول 

واالستئثار   التفرد  اساليب  بمختلف  ذلك  كل  واستبدال  والتكافل، 



أمامنا   التي  فالخريطة  والتهميش.  واالقصاء  واالحتكار  بالسلطة 

تخفي   ال  ايضا،  وايديولوجية  فكرية  وتيارات  انظمة،  عن  تكشف 

ديموقراط منهجية  على  القائمة  السياسي  التنظيم  ألفكار  ية  احتقارها 

وترفضها، بينما تهيمن على البقية منها أحزاب قائدة ورائدة تحتكر  

العمل السياسي وتصادر الحق بتمثيل الوطن واحيانا األمة. اما القلة  

فإنها   الديموقراطية  التي تتزين ببرقع شفاف من  الباقية من االنظمة 

قادرة دائما على إدارة الدفة بما يسمح بهامش صغير من المعارضة  

يدة التي هي باألساس نتاج منهج تلفيقي تحاول من خالله تحقيق  المق

هدف مزودج: ادامة هيمنتها على السلطة ومحاولة ضبط التشنجات  

على   المنازعة  نتيجة  تحصل  ان  يمكن  التي  واالجتماعية  السياسية 

يسهل   هذا  المعارضة  "ديكور"  كون  الى  إضافة  الحكم،  شرعية 

الت السلبية  اآلثار  تفادي  آليات  غايات  في  اندماجها  تمنع  ان  يمكن  ي 

 العولمة المتزايدة. 

والواقع أن الكثيرين ممن كان وال يزال يقلقهم هذا السبات الذي يخيم  

العربية تمنوا لو أن الفرصة تســـنح لهيـــئات   على الحياة السياسية 

وجمعيات المجتمع المدني، لكي تمارس دورها البــــناء وتطوره في  

ا الصالح  التنظيم  خدمة  على  شروطها  تفرض  الدولة  مادامت  لعام 

الســــياسي، وتكـــبل تطلعاته وقدرته على الوفاء بمطالب الجماهير  

غير القادرة اساسا على االنخراط في تجمعات تعبر فيها عن رأيها  

في   المشاركة  أو  سلمي  بشكل  السيطرة  في  وتطلعاتها  ومصالحها 

 السلطة. 

مجتمع المدني يتحمله المجتمع ذاته،  وجانب مهم من أزمة هيئات ال

األفراد، خصوصا   عزوف  أو  السائدة  السياسية  الثقافة  بسبب  سواء 

حرة   مراكز  أنها  رغم  على  ودعمها  فيها  االنخراط  عن  المثقفين، 

وحيوية للحوار والمشاركة وللتعبير عن القدرات الخالقة في العمل  

القرابة واال  إن سيادة مفاهيم  الى  الجماعي والتضامن.  نتماء الضيق 

العشيرة أو البلدة أو الطائفة أو العصبوية السياسية والعالقات الناشئة  

هذه   تحول  حين  سواء  كبيرا  سلبيا  دورا   تلعب  تزال  ال  عنها 

االطار   خارج  الضيقة  اهدافها  لخدمة  ادوات  الى  التنظيمات 



المجتمعي االشمل أو حين تستنكف المشاركة فيها، مفضلة تجمعاتها  

تمويل  الفئ الجانب هو موضوع  القصور في هذا  أوجه  أحد  إن  وية. 

بالتبعية   لها  اتهامها  في  الحكومات  تستخدمه  الذي  الجمعيات 

تكشف   التي  فالمفارقة  تمويلها.  في  تساهم  التي  االجنبية  لالطراف 

عنها الوقائع كل يوم هي أن هناك الماليين من الدوالرات يتبرع بها  

ية تحت مسميات وواجهات شتى، أو  افراد عرب الى منظمات خارج 

دعم   عن  يأنفون  انهم  إال  اللهو  أوجه  على  اآلخر  البعض  يبذرها 

نشاطات انسانية واجتماعية تساعد علي تنمية مجتمعاتهم من خالل  

التمويل   على  االعتماد  الى  الجمعيات  هذه  دفع  إن  الجمعيات.  هذه 

ت  إما  هو  البديل  يكون  حين  اخالقيا  خلال   يمثل  فريسة  االجنبي  ركها 

 للعوز أو وصمها بالخيانة. 

دروب  الى  الجمعيات  هذه  بعض  توجه  فإن  اآلخر  الجانب  وفي 

خاطئة في نشاطاتها وفي األدوار التي تتطلع الى لعبها ســـــّهل من  

اولهما   اساسيـــتين،  مسألتين  في  خصوصا   اليها،  الطعون  توجـيه 

ســـلوكي تفرضه  الذي  الدور  في  المبالغ  مســـرح  االندماج  ات 

على   للحـــصول  محـــــاولة  كونه  فــــسر  الذي  األمر  العولمة، 

وثانيهما   الخارجية،  بالتبــــعية  اتـــهامها  برر  ما  خارجية،  رعاية 

مع   يتعارض  ما  السياسي،  العمل  حيز  في  تدخل  نشاطات  ولوج 

بين   المراوغة  العالقة  طابع  يفرضها  التي  والمعايير  اللعبة  قواعد 

مدن لتفادي  مجتمع  االمثل  الســبيل  إن  تسلـــــطية.  ودولة  ناهض  ي 

هذه   تأكيد  هو  القائمة،  األزمة  أوجه  احد  هي  التي  االشكالية  هذه 

المحلي   مسرحها  في  استثمارها  خالل  من  شرعيتها  الجمعيات 

 ووضع رهاناتها على المجتمع الذي تحاول تطويره. 

 

 1999/ 21/7 *الحياة/ 

 

 



 

 

 

 ؟ ولكن كيف ولماذا...جمهوريات وراثية"

  
النقاش   باب  فتحوا  حين  العرب  والمعلقين  الكتاب  بعض  فعل  حسنا  

الجمهوريات   أو  الجمهورية  الخالفة  يسمى  ما  قضية  حول  العلني 

في   تجري  التي  والمستورة،  منها  الظاهرة  واالستعدادات،  الوراثية 

ا الجمهوريات  بعد  بعض  الحكم  سدة  رؤسائها  أبناء  لتولية  لعربية 

اآلن   حتى  الكتابات  هذه  من  ما ظهر  أن  ورغم  عنها.  آبائهم  رحيل 

ت شتّم منه رائحة التأييد والمباركة، العلنية منها والضمنية، وهو أمر  

الموضوع   تناولت  التي  القليلة  االقالم  فإن  دالالته،  تخفى  ال  مفهوم 

أن بد  ال  الجرائد  صفحات  تكون    على  بذلك  ألنها  الثناء  تستحق 

العلني   النقاش  من  حقها  تأخذ  لم  جوهرية  بقضية  االهتمام  ايقظت 

حتى اآلن على رغم أنها اصبحت حديث العامة والخاصة على طول  

 .العالم العربي وعرضه

والواقع أن هناك وجها  للغرابة لم يعد يحتمل تجاهله، وهو أن قضية  

لل  فتحها  يتم  لم  األهمية  والجدية  بهذه  بالرصانة  العلني  نقاش 

العربي، من   العام في عالمنا  بالشأن  المعنيين  المطلوبتين من جانب 

كتاب ومثقفين وسياسيين واحزاب، ما قد يعني أحد أمرين، فإما أن  

مفكرينا وسياسينا وك تابنا ال يأخذون األمر بجدية، مستخفّين بما يقال  

باعتبا  ومادية  ذهنية  تهيئة  من  يجري  من  وبما  شطحة  مجرد  ره 

شطحات خيال االنظمة الحاكمة التي لن يكتب لها النجاح وبالتالي ال  

أو   لها،  التصدي  واألهم  التحليل  وعناء  المتابعة  جهد  منهم  تستحق 

أن   مباالة حين يرون  بال  يتعاملون معه  العكس من ذلك،  أنهم على 

قدر    األمر، شأنه شأن تولي االنظمة ذاتها الحكم في غفلة من الزمن، 

عن   ناهيك  دراسة  أو  تحليل  أي  معه  ينفع  لن  منه  مفروغ  وأمر 

 .االعتراض او المواجهة



 

األنظمة   بعض  عنها  كشف  التي  النيات  فإن  السبب  كان  ايا   لكن 

ولكن   بتؤدة،  عليها  سائرة  أنها  يبدو  التي  الخطط  بل  العربية، 

تثير   أن  بد  ال  رؤسائها،  ألوالد  فيها  الحكم  سدة  لتوريث  بإصرار، 

بقضية  اال المعنيين  اولئك  جانب  من  القلق،  يكن  لم  إن  هتمام، 

مجتمعاته   وبخاصة  العربي  العالم  في  ومستقبلها  الديموقراطية 

السياسية   أزماته  في  انفراجا   المقبلة  المراحل  تشهد  ألن  المتطلعة 

الحديثة   الدولة  بناء  لبدء عصر  والثقافية،  واالقتصادية واالجتماعية 

الشرعية   على  الحر  القائمة  واالختيار  والوطنية  الدستورية 

االجتماعية   والعدالة  السياسية  والتعددية  الحقيقية  والمشاركة 

لألنظمة   تزين  ال  كتابات  إذن،  فالمطلوب،  المواطنة.  في  والمساواة 

بذريعة   باالوهام  الجماهير  تخدع  وال  مغامراتها  لها  وتبارك  غيّها 

االستقرا على  والحفاظ  واالستمرارية  االجتماعي  الواقعية  والسلم  ر 

الذي يدعي تحقيقه، بل الدخول في نقاش سياسي فكري جدي لتبيان  

نظام   الجديد،  العربي  االبتكار  هذا  عليها  ينطوي  التي  الخطورة 

في   الجارية  التاريخية  العملية  مجمل  على  الوراثية،  الجمهورية 

هي   التي  الديموقراطية  مسألة  منها  القلب  وفي  العربي،  عالمنا 

 .ة األهم واألكثر الحاحا  للتقدم والتحديثالركيز

زعم   من  للفكرة  مباركتهم  الوراثية  الجمهورية  تأييد  دعاة  يطرح 

من   وهي  العربي،  عالمنا  بها  يمر  التي  للحالة  الواقعية  مالءمتها 

راكمته   الذي  الواقع  لمواجهة  ومنطقي  خالق  ابتكار  نظرهم  وجهة 

السل الى  جاءت  التي  الجمهورية  االنظمة  خالل  هذه  من  طة 

وبقيت   وراثية،  ملكية  أنظمة  ضد  معظمها  العسكرية،  االنقالبات 

القهرية   االساليب  من  توليفة  خالل  من  الحكم  بناصية  ممسكة 

التعبوية، لكنها ظلت هشة   والمهارات السياسية والدعوات الشعبوية 

الى حد كبير، لسبب رئيسي هو الشكوك التي حامت وال تزال تحوم  

واها. فالمالحظ أن مؤيدي هذا االتجاه، أو على  حول شرعيتها وجد

الحال   واقع  إن  يقولون  اآلن،  حتى  رأيه  منهم عن  أفصح  من  االقل 

ينطوي   الذي  بالمعنى  جمهورية  ليست  االنظمة  هذه  أن  الى  يشير 



الى   الوصول  بطريقة  سواء  عليه  المتعارف  السياسي  المفهوم  عليه 

لحال وفي شكل نظام  السلطة او ممارستها بل هي أقرب، في واقع ا

المواالة الذي ركزته في المجتمع، الى أي شكل من أشكال االنظمة  

 األبوية التقليدية المعروفة. 

ويتمادى البعض من هؤالء المنظرين للخالفة الجمهورية ربما يأسا   

هذه  شعوب  إن  القول  حد  الى  تملقا ،  يكن  لم  إن  وإحباطا ، 

عية وعن اقتناع وتتعامل  الجمهوريات أصبحت تقبل بتلك الحال طوا

تغييره أو  مقاومته  ينبغي  ال  واقع  أمر  أنها  أساس  على   .معها 

من   الجمهوري ومروجيها  العهد  فكرة والية  بين مؤيدي  هناك  لكن 

بخيار   القبول  دعاة  اليه  ذهب  مما  أبعد  مدى  الى  النقاش  في  ذهب 

  االمر الواقع االستسالمي في الترويج لها، حين اسبغوا عليها إطارا  

ضمان   ألنه  مطلوب،  بل  جائز،  األمر  بأن  فأفتوا  وسياسيا   قانونيا  

أن   الجمهورية  االنظمة  هذه  استطاعت  التي  الشرعية  الستمرار 

تحديات   عبر  اختبارها  تم  قد  انها  يزعمون  والتي  لنفسها  تنتزعها 

انجازاتها   الى  اضافة  أهلها،  مما  وكبيرة  عدة  وخارجية  داخلية 

جربة وترسيخ المنهج في التربة التي رعتها  وكارزميتها، لتثبيت الت

النظرية،   هذه  حسب  باعتبارهم،  رؤوسها  أوالد  الى  توريثها  عبر 

بدأها   التي  المسيرة  ومواصلة  االمانة  صيانة  على  قدرة  األكثر 

 .اباؤهم

 

نظريتهم   التوريث  دعاة  عليها  يبني  التي  الشرعية،  فكرة  تتطلب 

لالستمراري ضمانا   االتجاه  دعم  ألنها بضرورة  الجاد،  النقاش  ة، 

تتجاوز الخفة التي تنطوي عليها دعوة الواقعية المضللة لدى التيار  

األول وتؤسس نموذجا  لنظام سياسي إذا ما اتيح له ان يقوم فعال  فإنه  

يعني إغالق االبواب امام كل االحتماالت واآلمال المرجوة بالتطوير  

الحك في  الحقيقية  المشاركة  عبر  الى  الديموقراطي  االنزالق  بل  م، 

مفهوم   توسيع  فكرة  على  أساسا   التوريث  دعوة  تقوم  الفتنة.  مهاوي 

القديم   مفهومه  الى  بإرجاعه  الحديث  السياسي  الفكر  في  الشرعية 

وهي   ملكه.  في  والده  يرث  أن  في  للملك  الشرعي  الولد  حق  وهو 



ن  فكرة لم تعد تلقى قبوال  اليوم حتى عند االنظمة الملكية التي ترى ا 

الشرعية أصبحت تستمد من قبول الناس ورضاهم بالنظام وليس من  

مجرد الحق في وراثة العرش. فالشرعية بهذا المعنى الذي يرّوج له  

حال   في  وهي  نفسه،  الحكم  نظام  الى  وليس  النظام  رأس  الى  تعود 

السياسية   االسس  مع  التناقض  شديد  مفهوم  المعنية  العربية  االنظمة 

الشعبوية   الى حقيقة  والفكرية  االنظمة، اضافة  تقوم عليها هذه  التي 

محصلة   هي  بل  إرثا   أو  هبة  تأتي  أن  يمكن  ال  كحالة  الشرعية  أن 

اقتناع الشعب واحترامه وطاعته، المتحققة ليس بالقدرة على فرض  

الوطنية   الرموز  على  واالتكال  باالستمرارية  او  بالقوة  اإلرادة 

ال الصالح  بالحكم  بل  لوحدها  الوطن  والقومية  عن  الدفاع  على  قائم 

وتحقيق   التنمية  وعلى  إرادتهم  واحترام  ومصالحهم  والمواطنين 

 .العدالة والمشاركة في المسؤولية وفي اتخاذ القرار 

فكرة   لترويج  الشرعية  حجة  وراء  االختباء  إن  القول  يمكن  لذا 

ألن   واقع  الى  تستند  ال  عرجاء  فكرة  هي  الوراثية  الجمهورية 

حصنون بها قد واجهت هي نفسها وال تزال تواجه  الشرعية التي يت

الى   االنظمة  هذه  بها  وصلت  التي  الطريقة  بسبب  كثيرة،  تحديات 

وتركز   االحتكار  فيها  وساد  قيامها  رافقت  التي  والظروف  السلطة 

السلطة المطلقة وممارسة القوة، وغابت عنها اي مشاركة حقيقية أو  

التحلي اقرب  إن  واالختالف.  للتنافس  عملية  فرص  فهم  الى  الت 

المحاوالت  خلفية  على  تجري  أنها  هي  الدعوات  لهذه  الترويج 

المستميتة إلعادة انتاج السلطة بعد الغياب المنتظر لمؤسسي األنظمة  

آلياتها   وتطوير  وتجديدها  هياكلها  وإبقاء  رموزها  تثبيت  خالل  من 

غياب   بعد  السلطة  على  المتوقع  الصراع  ميدان  على  والسيطرة 

لقبول  االباء وتهيئتها  للجماهير  تطويع  عملية  خالل  من  ذلك  كل   ،

 .فكرة هدفها النهائي هو اإلبقاء على الوضع القائم وتحصينه

ليس المقصود هنا نظاما  بذاته، وال هي دعوة للتحريض او محاولة  

للمس بالسيادة، بل إن الكالم يجري عن ظاهرة سياسية هناك شواهد  

ددا  ال بأس به من االنظمة الجمهورية  كثيرة على أنها تتسع لتشمل ع

االجواء   فيها  ت هيّأ  االقل  على  او  االستعدادات  فيها  تجري  العربية 



او   الخجولة  التسريبات  من  بدال   رصينا   حوارا   يستلزم  ما  لذلك، 

الكتابات المنافقة والمضللة، خصوصا  أن القضية المطروحة للنقاش  

دليل الى أهميتها أن قضية  تتعلق بمسألة جوهرية ومصيرية يكفي للت

مماثلة حدثت قبل نحو اربعة عشر قرنا  من الزمان حين ولى معاوية  

الذي   والبيعة  الشورى  لنظام  خالفا   يزيد  البنه  الملك  سفيان  أبي  بن 

مجمل   على  الداكنة  بظاللها  تلقي  تزال  ال  الراشدون،  الخلفاء  سنّه 

وال الفكري  صراعنا  على  يكن  لم  إن  وجدالنا  لقد  حياتنا  سياسي. 

األخبار   من  بالكثير  الموضوع  هذا  العالمية  الصحافة  تناولت 

من   لفترة  ومحلليها  لك تابها  زادا   يظل  أن  المتوقع  ومن  والتعليقات، 

النعامة من جانب   استراتيجية  الى  اللجوء  يعد مستساغا   الوقت. ولم 

في   يفسح  فال  شتى،  بذرائع  السياسية  ومحافلنا  العربية  صحافتنا 

وحدهم  المجال والمصفقين  المباخر  وحاملي  للمهنئين   .اال 

التي   المفتوحة  بالمشاكل واالحتماالت  يستهين  احد  الحال ال  بطبيعة 

تواجه العديد من األنظمة العربية في موضوع تداول السلطة، بل إن  

ذلك هو في صميم إنشغاالت ليس المعنيين بالشأن العام وحدهم، بل  

ا لكن  ايضا .  العاديين  االنظمة  الناس  لبعض  المستعصية  الزمات 

من خالل   حلول  لها  توجد  أن  يمكن  ال  والوطنية  السياسية  ومآزقها 

الجماهير   السلطة برموزها وأدواتها ومن خالل تطويع  انتاج  إعادة 

يكون   أن  في  وآمالها  أحالمها  بمشروعية  اإلقرار  ورفض  وتيئيسها 

ر بخطى  لها صوت في عملية صنع حياتها ومستقبلها في عالم يسي

واجهت   لقد  والمشاركة.  والتعددية  الديموقراطية  نحو  حثيثة 

التي يخلفها غياب زعامة   النامي المعضلة  العالم  مجتمعات عدة في 

تاريخية حقيقية بطريقة حضارية ومؤسساتية حظيت بإعجاب العالم  

أبرز وأروع مثال على ذلك هو تنحي نلسون مانديال   بأسره، ولعل 

زعامة في  افريق  جنوب عن  يجادل  أن  أحد  يستطيع  ال  من  وهو  يا 

شرعيته وإنجازه وكارزيميته، ليس على مستوى شعبه فحسب، بل  

على مستوى العالم برمته. من المؤكد اننا سنسمع اصواتا  تقول إننا  

افريقيا ولم يخرج من بيننا مانديال، ولكن السؤال الذي ال  جنوب   لسنا

 و: لماذا ال يمكن أن نكون؟ يزال يقلقنا طرحه ويعذبنا الجواب عنه ه
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على العرب واإليرانيين تخطي مرحلة الغزل ...  

 سريعا  

 
العربية   العالقات  على  فترة  منذ  األنظار  اإليرانية    -تتركز 

المستق تطوراتها  االتصاالت  واحتماالت  ضوء  في  وذلك  بلية، 

مجىء   منذ  وبخاصة  العربية،  الدول  وبعض  إيران  بين  الجارية 

بأطروحاته   أشاعه  الذي  والمناخ  السلطة  الى  خاتمي  محمد  الرئيس 

الحوار   إلى  المتكررة  ودعواته  الداخل  في  واالنفتاحية  اإلصالحية 

رة  والتفاعل الحضاري بين الشعوب في الخارج. لكن األجواء المبش

أفرزتها   التي  اإليجابية  والتفاعالت  االتصاالت  هذه  حفزتها  التي 

غالبا ، ال تزال أيضا  تثير الكثير من االسئلة وأحيانا  الشكوك بسبب  

 الضغوط التي خلّفتها سياسات الماضي وتوتراته على مر العقود. 

بين   العالقات  في  األخيرة  للتطورات  الدارسين  أمام  يبرز  ما  أهم 

وبعض الطقوس    إيران  مرحلة  في  تزال  ال  أنها  العربية  األطراف 

الصالت   عن  ق  المنمَّ الكالم  فيها  يكثر  لذا  الجانبين،  عند  االحتفالية 

التاريخية والدينية والحضارية، كما يتم تبادل الزيارات واالتصاالت  

كمسعى ضروري لتجاوز الشكوك، لكنها على أرض الواقع لم ترتقِّ  

مرحل الى  عمليا   اآلن  دائمة  حتى  وااللتزامات  المتبادلة  الثقة  ة 

 والمصالح المشتركة.

السيولة   بوضع  تتعلق  أوالهما:  أسياسيتين،  إشكاليتين  هناك  إن  ثم 

الذي يعاني منه النظام السياسي اإليراني والصراعات المستمرة بين  

أداء   على  جميعها  تنعكس  التي  والشارع  والنخبة  الحكم  تيارات 

جية، وثانيهما: تتعلق بالجانب العربي، حيث السياسة اإليرانية الخار



يتضح بشكل سافر ان النيات المعبر عنها تفتقد إلى اإلجماع، بل إنها  

الموقف   ذلك  عبر عن  كما  التجذر،  شديدة  مسألة خالفية  الواقع  في 

المدوي األخير لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أو صمتا  كما يعبر  

س أو حتى أن يكون مشحونا  بالشك  عن ذلك الموقف العراقي المتوج 

الموقف   في  الحال  هي  كما  اإليرانية،  النيات  إزاء  والتردد  المفرط 

 المصري. 

يمكن اختزال الموقف الراهن بوجود رغبة جادة في تخطي مرحلة  

البدء   ثم  التناقضات أوال   إلى مرحلة احتواء  الصراعات والتشنجات 

ومصا احترام  عالقات  إقامة  لمرحلة  لمن  بالبناء  وإنه  متبادلة.  لح 

بين   عالقات  تطوير  أو  لبناء  مسعى  أي  بأن  القول  السليم  المنطق 

ايضا  وعملهما   إراداتهما  بل  فقط  نياتهما  التقاء  ليس  يتطلب  طرفين 

الدؤوب إلنجاح مثل هذا المسعى. ولعل ما يمكن أن يهيئ األرضية  

العربية   العالقات  نمو  لفرص  م  -المناسبة  جملة  هو  ن  اإليرانية 

نهاية   منذ  المنصرم  العقد  مر  على  تبلورت  التي  اإليجابية  العوامل 

العراقية   خاتمي    -الحرب  الرئيس  تسلم  الى  وصوال   االيرانية، 

مسرح   على  جرى  قيمي  تغيير  وأهم  ايران.  في  الرئاسة  منصب 

الثورة اإلسالمية   انهيار نظرية تصدير  الوقت هو  المنطقة منذ ذلك 

ا الذي ساعد على قبول ايران  وانزوائها لمصلحة تيار  لدولة، األمر 

وإعادة اندماجها في المنطقة وفق الصيغ واألدوات التقليدية للعالقات  

على   كبير  إيجابي  منحى  الحتمي  التطور  لذلك  كان  الدولية. 

ما   بناء  إلعادة  الفرصة  إليران  هيأ  والخارجي  الداخلي  الصعيدين 

واالجت  االقتصادية  األصعدة  على  الحرب  ولترميم  دمرته  ماعية 

عن   بعيدة  جديدة  وقواعد  مقوالت  وفق  واإلقليمية  الدولية  عالقاتها 

 أساليب المنازعة والتهديد.  

بدعوات   اإلكراهي  التصادمي  النمط  التغيير واستبدل  أتم هذا  ما  ان 

حرب   أفرزتها  التي  النتائج  هو  للتعاون،  مشاريع  وحتى  للحوار 

األصعدة على  المنطقة  في  الثانية  والعسكرية    الخليج  السياسية 

واألمنية التي حجمت القوة العسكرية اإليرانية وحدّت الى مدى كبير  

تحقيق   أو  المنطقة  في  اللعب  قواعد  تغيير  على  ايران  قدرة  من 



الركون   عدم  ينبغي  ذلك  ومع  المرسومة.  الخطوط  تتجاوز  مكاسب 

ؤم  الى االستنتاجات العامة. إذ أن ما ساعد إيران اإلسالمية على التال

مع الوضع الجديد هو حقيقة ان سياستها وديبلوماسيتها، على خالف  

القدرة على   خطابها الجموح لعهد ما قبل خاتمي، كانا دائما شديدي 

فترات   أثناء  في  وحتى  القومية،  المصلحة  متطلبات  مع  التكيف 

تظهر   االيرانية  الديبلوماسية  كانت  الخارجية  عالقاتها  في  التشنج 

إدارة شكل واقعي من العالقات أتاحت لها دوما    مقدرة ملحوظة في

أو   الثنائية  العالقات  تتيحها  التي  تلك  سواء  الفرص،  تستثمر  ان 

الفرق   ان  ممكنة.  مثمرة  نتائج  أية  تحقق  لكي  اإلقليمي،  مركزها 

لمرحلة   يؤسس  انه  انكار  يمكن  ال  الذي  خاتمي،  لعهد  الجوهري 

ال خطاب االيراني في  جديدة، هو دخول عناصر أكثر عقالنية على 

مصالحها   عن  الدفاع  ليس  إليران  تتيح  أن  تترسخ  عندما  إمكانها 

جاراتها،   مع  أفضل  عالقات  إقامة  بل  فقط،  المشروعة  القومية 

ولربما ما هو أهم من ذلك بكثير وهو االندماج في المنطقة كشريك  

 فاعل. 

  -ية  أما على الصعيد العربي فال يمكن إال التسليم بأن العالقات العرب

محمد   الشاه  زمن  ومنذ  األخيرة،  العقود  مر  على  كانت  اإليرانية 

والشكوك   األحقاد  من  الكثير  ولدّت  بمجملها  أشكالية  بهلوي  رضا 

وتطلعاته   التوسعية  الشاه  سياسات  خلفت  لقد  العدائية.  والتفاعالت 

عميقة   رواسب  الخليج  شرطي  دور  لعب  على  وإصراره  بالهيمنة 

االقليمي أو في الوجدان العربي تعمقت بعد  سواء على واقع النظام  

الثورة االسالمية، حين نزعت التيارات المتشددة الى محاولة تصدير  

تجاه   االيرانية  الثقافة  في  أصيال  توجها   اعتبر  الذي  األمر  شعاراتها 

الجيران العرب وليس مجرد متغير مرحلي. لقد أدى هذا النوع من  

االيرانية واإلفراط في استخدامه    النزوع غير العقالني في التوجهات

احيانا الى فرض واقع جديد مليء بالتوترات على المنطقة وشعوبها  

نتيجة   أضر بالتالي بأمنها واستقرارها وبفرص نموها. لقد كان من 

في   الوقوع  الى  األخرى  انزلقت هي  التي  العربية  الفعل  ذلك ردود 

الخ  بالقوى  االستعانة  تفضيل  أولهما  الكبرى  شركين خطرين  ارجية 



وثانيهما   واستقرارها،  امنها  على  ايران  مثلتها  التي  االخطار  لرد 

التوسعية ومحاوالت  الشاه  مثلتها سياسة  التي  التحديات  مع  التعامل 

هو   ملتبسا   مرجعيا   اطارا   وتعمم  تختزن  رؤية  وفق  الثورة  تصدير 

ان   الشيعية.  للمذهبية  والرفض  الفارسية  للقومية  العداء  من  مزيج 

العقالني إلقامة تكافل   التقدير  تمثلت في ضياع  لذلك  الفعلية  النتيجة 

الدولية،   واالحتواء  الهيمنة  محاوالت  عن  بعيدا  إقليمي  وتكامل 

عدة   فرص  وفقدان  واالنساني،  الثقافي  الحيز  في  االلتباس  وتعميق 

 للتوفيق بين مصالح الطرفين الجارين. 

لمتبادلة لترميم العالقات  واآلن، كيف يمكن نقل االمنيات والرغبات ا

االيرانية الى ارض العمل في ظل الواقع السياسي الجديد    -العربية  

والخطاب اإليجابي السائد لدى الجانبين، أو على األقل لدى أطراف  

اساسية فيها؟ ال جدال في أن هناك اشواكا  كثيرة على الطريق خلفتها  

التفكير   تها طرق  المواجهة والصراع ونمَّ للنظر  مراحل  المتضاربة 

والمشاريع   الهويات  الى  ايضا  وربما  واالهداف  المصالح  الى 

القومية، كما ان هناك سوء تقدير يتعلق بالسياسات ضيقة األفق التي  

التاريخ   عوامل  تختزلها  التي  تلك  سواء  المشتركة  القواسم  تتجاوز 

والمنافع   والمشاركة  االحتياجات  في  تكمن  التي  تلك  أو  والجغرافية 

 متبادلة التي يمكن ان يحققها أي مشروع للتكامل اإلقليمي. ال

العالقات   اطالق  طريق  في  عثرة  تقف  المشاكل  من  نوعان  هناك 

ودعوات    -العربية   المتبادل  الغزل  من  أرحب  هو  ما  الى  االيرانية 

االنفتاح أو محاوالت الترقيع وسد الفجوات، اولهما ذو طبيعة وأبعاد  

تحت   وينطوي  الخليج  استراتيجية،  أمن  معضالت  الوصف  هذا 

في   طرف  كل  ودور  االقليم  يواجهها  التي  والتحديات  والتهديدات 

العراق   في  الوضع  االماراتية،  للجزر  ايران  احتالل  مواجهتها، 

من   الثانية  المجموعة  اما  النفط،  وكذلك  المفتوحة،  واحتماالته 

اختالف   مثل  للحلول  استجابة  وأكثر  وحدة  أقل  فهى  المشاكل، 

مواقف حول عملية السالم ورغبة ايران في التأثير فيها سواء عن  ال

في   االسالمية  الفصائل  او  لبنان  في  هللا  حزب  مع  عالقاتها  طريق 

بعد   المنطقة  اوضاع  ايران مع  تكيف  إعادة  فلسطين وكذلك مشاكل 



تمثيل   دعوات  على  المنافسة  وتراجع  فيها  الثوري  المد  انحسار 

ت من  يفاقم  ما  ان  امكانات  االسالم،  على  المشاكل  من  النمطين  أثير 

الى   انها في حاجة  يعني  ما  ارتباطية،  ذات عالقة  انه  تجاوزها هو 

لها ضمن   حلول  البتكار  الخيال  وابداع  المشترك  الجهد  من  الكثير 

 سياقات اقليمية ومفهوم جديد للعالقات بين الطرفين. 

حق فرص  اآلن  هناك  تقدير،  اقل  على  نظريا   ذلك،  مقابل  يقية  في 

مع  انسجاما   فيه  األدوار  وتوزيع  الخليجي  المسرح  ترتيب  إلعادة 

الشرق   صراع  تسوية  بعد  ما  لفترة  الدولي  العمل  تقسيم  مقتضيات 

االوسط وحل المسألة العراقية، ما يقتضي من كال الطرفين العربي  

النزاعات   دوامة  في  مجددا  الوقوع  من  والحذر  االنتباه  وااليراني 

ى عشية االنسحاب البريطاني من الخليج أو اثناء  والتشتت، كما جر 

العراقية   هناك    -الحرب  ان  هو  التفاؤل  الى  يدعو  ما  ان  االيرانية. 

تفاديها   جاهدا   ويحاول  االخطار  تلكم  يستشعر  من  الجانبين  لدى 

كان   مثلما  هناك،  ان  الى  االشارة  تتطلب  الحقيقة  ان  غير  وكبحها، 

ف سواء على مستوى االفراد او  االمر دائما ، منشقين داخل كل طر 

الجماعات، واالرجح أنهم سيحاولون تقييد حركة المراجعة الجارية  

 االيرانية الى مسارها الصحيح.  -إلعادة العالقات العربية 

ثمنا    الماضية  العقود  عبر  وااليرانيون  الخليج  في  العرب  دفع  لقد 

حمقاء    باهظا  كان معظمه لسياسات قصيرة النظر وفي احيان كثيرة

عبأت مواردهم العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية في اتجاه  

ربما   بل  مجتمعاتهم،  نمو  فرص  قلص  انه  هو  فيه  ما  اخطر  كان 

اصابها بالشلل. ان اهم دالئل على خطر استمرار هذه السياسات هي  

االداء   بها  يحفل  التي  السلبية  المؤشرات  في  تكمن  التي  تلك 

منطقة في وقت تتذبذب فيه اسعار النفط وتتراجع  االقتصادي لدول ال 

حققت   فإيران  ومتطلباتهم.  السكان  أعداد  فيه  وتزداد  الحقيقية  قيمته 

هذا العام نسبة نمو اقتصادي سلبي، بينما ازدادت معدالت التضخم  

فإن   الخليج  في  اما  التجاري،  ميزانها  في  العجز  ونسبة  والبطالة 

تت اخذت  التي  التقشفية  على  السياسات  دليل  خير  هى  بعها حكوماته 

كلتا   وفي  فيه.  التنمية  اقتصادياتها وخطط  تواجهها  التي  الصعوبات 



بالنفقات   االستمرار  وااليرانيين  العرب  إمكان  في  يعد  فلم  الحالين 

الجسيمة لسباق التسلح الذي أنهك قواها، في وقت أثبت عدم جدواه 

ع ذاتيا   االقليمية  األمنية  الموازنة  تحقيق  الخليج  في  مياه  فتحت  ندما 

المستعصية   المعادلة  تحقق  لكي  االجنبية  األساطيل  امام  وشواطئه 

 بسبب ضعف األطر اإلقليمية. 

من   طويلة  عقود  أورثتها  لمشاكل  سحري  حل  هناك  ليس  نعم 

عبارات   بمجرد  تنتهي  لن  انها  كما  وايران،  العرب  بين  الصراع 

ت الجارية او  غزل، لكن سيكون من عدم المسؤولية رفض المحاوال

تجميدها او محاولة تفريغها من محتواها وغايتها االساسية أال وهي  

 إنهاء حال النزاع واستبداله بتعاون وربما اندماج إقليمي. 
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 قضايا حياتية أكثر أهمية من قضايانا "المصيرية"!
 

حياتنا   واألزمات  تشغل  بالقضايا  واهتمامات  هموم  العرب  نحن 

السياسية الكبرى التي تتوالد وتتكاثر وتحيط بنا من كل صوب، حتى 

بالقضايا   نسميه  ما  على  ادمانا   االرض  شعوب  اكثر  من  اصبحنا 

القضايا   بتلك  بالتشبث  الولع  هذا  كل  ووسط  والمصيرية.  المركزية 

اساسية، وهي اننا بسبب  ومع عجزنا الواضح عن حلها، تبرز حقيقة  

انشغالنا بتلك القضايا غفلنا عن قضايا اخرى لعلها اكبر واكثر اهمية  

المادية   الهوة  لها  تجاهلنا  فعّمق  كبشر،  وجودنا  ومستقبل  لحياتنا 

والحضارية التي جعلت من اخفاقنا في حل القضايا المصيرية امرا  

 ممكنا. 

السي واالصالح  الديموقراطية  قضايا  مثال  والحريات  خذوا  اسي 

والتكافؤ   العدالة  وتحقيق  المدني  والمجتمع  االنسان  وحقوق 



تعبنا   بديهية،  قضايا  هذه  كل  أليست  البشرية.  والتنمية  االجتماعي 

يواجهوا   ان  للعرب  يمكن  ال  تحقيقها  غير  من  إن  القول  من  جميعا  

أمورا    فإن  ذلك  ومع  بهم.  تعصف  التي  الكبرى  السياسية  األزمات 

د تبقى  الذي  كهذه  الوقت  في  الحقيقية،  العربية  االجندة  خارج  ائما 

الى تطوير   تؤدي  أنها ال  يعد هناك شك في  اصبحت مسلمات، ولم 

بل   فقط،  والجمود  التخلف  دائرة  من  وانتشالها  العربية  المجتمعات 

لدى كل شعب   والمكانة  القوة  تعزيز عناصر  ايضا على  قادرة  هي 

 وأمة. 

وا فلسطين  تحرير  يعطون  المشروع  كثيرون  ودحر  لعراق 

الصهيوني هنا وهناك االولوية القصوى. لكن أليس االنسان وحياته  

ومستقبله وحقوقه وكرامته هي التي يجب ان تأخذ هذه االولوية في  

نوعية   ان  على  كافة  المؤشرات  تدل  الذي  الوقت  في  الجاد،  العمل 

، الحياة االنسانية للفرد العربي هي التي اصبحت مهددة في الصميم

حتى من دون مقارنة ذلك بنوعية الحياة االنسانية في عوالم اخرى؟  

استحقاقات   تأجيل  فقط،  الجدل  سبيل  وعلى  مثال  باالمكان 

الديموقراطية واالصالح والتعددية والمشاركة الى حين، ولكن ماذا  

القانون؟   الجريمة وتعطيل حكم  الفقر والبطالة والفساد وانتشار  عن 

ا نقص  عن  ايضا  البشرية  وماذا  ولالستخدامات  للشرب  لمياه 

الى امكنة لرمي   الشوارع  البيئة والتلوث وتحول  االخرى، وتدهور 

في   الزحام  عن  وماذا  بها؟  المرتبطة  االمراض  وانتشار  القمامة 

انظمة   وضعف  المرورية  االدارات  وسوء  العربية  المدن  شوارع 

ين آخرين  المواصالت التي تقتل سنويا  آالف البشر وتحول حياة مالي 

التي   والفنون  والثقافة  الفكر  عن  وماذا  يومية؟  عذاب  رحالت  الى 

الجهل؟   وحتى  الضحالة  وبث  لالستالب  وسائل  مجرد  أصبحت 

وبانعدام   بالالجدوى  المتزايد  الشعور  ماذا عن  واالهم من كل ذلك، 

االمل بالمستقبل واالستسالم للقدر، بخاصة عند االجيال الجديدة التي  

نحو الخارج فقط، بل تدفع احيانا كثيرة حياتها ثمنا،    ال تمد بصرها

 وهي تحاول عبور البحار خلسة سعيا وراء فرص افضل بالحياة؟ 



حسنا، هل يجب ان ندع كل ذلك ايضا جانبا طالما ان االولوية يجب  

ان تظل للقضايا الكبرى والبقائها جذوة مشتعلة لتأكيد الذات القومية  

ال  األمة  وأهداف  االخطار  المضطربة،  الى  نلتفت  ان  ام  سامية، 

لنأخذ مثال  الصميم؟  تهدد وجودنا في  بنا والتي  المحدقة  والمصائب 

التي   المناخية  والتغيرات  الحراري  االحتباس  موضوع  ايضا  

أصبحت الشغل الشاغل للعالم بسبب اآلثار الخطيرة التي تهدد الحياة  

ت  العربية  االرض  ان  أدركنا  فإذا  والطبيعة.  حوالي  البشرية  شكل 

حوالي   يشكلون  سكانها  وان  اليابسة  مساحة  من    7عشر  المئة  في 

التي   التهديدات  حجم  ايضا   ندرك  ان  بإمكاننا  فإن  المعمورة  سكان 

الدراماتيكية،   التغيرات  هذه  بسبب  العربي  االنسان  لها  يتعرض 

وبخاصة في موضوعين أساسيين هما التعرية الساحلية الناتجة عن  

مياه   نسب  بأكملها،  زيادة  ومناطق  مدن  بغرق  تهدد  التي  البحر 

من   شاسعة  مساحات  العربية  الدول  يفقد  الذي  المتزايد  والتصحر 

بأبعاد   اراضيها الزراعية. إن اول مشكلة تواجهنا في سعينا لإللمام 

هذا التهديد هي شح المعلومات وانعدام البحث العلمي عن التغيرات  

والذي   العربية  المنطقة  في  دراسات  المناخية  على  غالبيته  تعتمد 

دولية تضعها في االطار االوسع إما الشرق اوسطي أو االفريقي أو  

 المتوسطي. 

في   المناخية  التغيرات  عن  دقيقة  حديثة  دراسات  تتوفر  ال  فمثال 

االمطار   ومعدالت  الحرارة  درجات  بخصوص  العربية  المنطقة 

وتأثيراته عموما   المناخية  واالتجاهات  التبخر  الطبيعية  ومعدالت  ا 

مما   فيها،  البيولوجي  التنوع  بكل  والنبات،  والحيوان  االنسان  على 

الى   الوصول  ايضا  بل  المشكلة،  وادراك حجم  معه تصور  يصعب 

استنتاجات صائبة ووضع سيناريوهات مستقبلية لمواجهتها. كما ان  

المناخية   بالتغيرات  تتعلق  التي  المعلومات  في  واضحا   يبدو  العجز 

ا مستوى  المنطقة  على  على  المتوقعة  وتأثيراتها  االرضية  لكرة 

اسرع   بوتائر  تجري  أصبحت  التبدالت  هذه  ان  خصوصا   العربية، 

مما كانت عليه وما كان متوقعا واحيانا بشكل مفاجئ. ولعل اهم دليل  

ان   من  يأتي  المنطقة  في  المتوقعة  المناخية  التغيرات  حجم  على 



ال  88الصحارى تشكل   وطن العربي التي تبلغ  في المئة من مساحة 

تأثيرات    314 بفعل  الرمال  تزحف  فيما  مربع  كيلومتر  مليون 

الـ  الحراري على  كما    12االحتباس  الباقية.  المئة من االراضي  في 

ان جميع الدول العربية تملك سواحل بحرية هي عرضة، بشكل او  

زيادة   بسبب  السواحل  في  الجارية  النحت  عمليات  الى  بآخر، 

مياه   الثلوج  مستويات  ذوبان  معدالت  ارتفاع  عن  الناتجة  البحار 

 والتي تنحو نحو الزيادة بسبب التغيرات المناخية العالمية. 

ان غالبية المعلومات التي نشرت أخيرا  مثال  عن التأثيرات المتوقعة  

مؤسسات   تنبؤات  من  جاءت  المناخية  التبدالت  جراء  مصر  على 

مكان تعرض معظم المدن  دولية، كالبنك الدولي، والتي حذرت من إ 

النيل   الساحلية ومنها االسكندرية وبورسعيد ودمياط وجزء من دلتا 

للغرق مع نهاية القرن الحالي، بسبب زيادة مستوى المياه في البحر  

الى   تشير  التوقعات  كانت  واذا  اكثر.  او  مترا   يعادل  بما  المتوسط، 

،  مليون نسمة منتصف القرن  160وصول سكان مصر الى حوالي  

وقوع   لو صح  بلد عربي،  بأكبر  المحدقة  الكارثة  تصور  فباإلمكان 

المخاوف   هذه  من  يعزز  ما  ان  التنبؤات.  هذه  من  بسيط  جزء 

حصل   كما  العربية،  الدول  باقي  على  المناخية  التغيرات  وتأثيرات 

في عمان أخيرا ، هو اوال  حقيقة زيادة نسبة ذوبان الجليد خالل العقد  

بوصة   بحوالي  سرعة  الماضي  وتيرة  ان  من  وثانيا   سنويا،  واحدة 

القرون   كل  خالل  عليه  كانت  مما  اكبر  هي  المناخية  التغيرات 

الماضية وان البعض يتوقع تغيرا جذريا وسريعا في المناخ العالمي  

 بما ينذر بتحوالت كبرى ربما في غضون عقود من السنين ال أكثر. 

و األمر  الستيعاب  مستعدين  غير  كثيرين  ان  البعض  ادرك  قبوله، 

المناخ   منظومة  بشأن  صدقية  ذات  نظرية  بغياب  ذلك  يبرر  منهم 

سواء   القديمة،  باالفكار  بالتشبث  تتعلق  ألسباب  وآخرون  العالمي، 

االيمان بنظرية التوازن الطبيعي، او بثقافة االتكال والقدر، وغيرهم  

يضعون االمر برمته في اطار نظرية"المؤامرة"على العرب. اال ان  

كد ان المنطقة العربية تواجه مخاطر جمة مع ارتفاع كل درجة  المؤ 

والمحيطات.   البحار  في  متر  كل  ارتفاع  ومع  االرض  على  حرارة 



طبيعتها   او  اتساعها  بسبب  سواء  العربية،  المنطقة  ان  الى  واضافة 

الناتجة عن   لالخطار  تعرضا  المناطق  اكثر  الجغرافية، ستكون من 

ف الحادة،  المناخية  سلم  التغيرات  على  لوضعها  مستعدة  تبدو  ال  انها 

اولوياتها ومواجهتها بأي وسيلة كانت، إما ألنها مشغولة باهتمامات  

الخيال   أو ألنها تجد األمر كله شيئا  من  الحاحا ،  اكثر  اخرى تجدها 

 العلمي او حتى الفانتازيا غير القابلة للتصديق.

النخب  جانب  من  أوال   عمله،  ينبغي  الذي  الكثير  وخاصة  هناك  ة، 

الدراسة   في  اكبر  اهتماما  القضية  تمنح  ان  عليها  التي  العلمية، 

والبحث وفي النقاش، مما يمكن ان يخفف من وطأتها، وثانيا  من قبل  

الجمهور ومنظمات المجتمع المدني واالحزاب التي يجب ان تتبنى  

النضال   عليها  وجودية  تحديات  باعتبارها  المناخية  التغيرات  قضية 

م اجل  االنسان  من  بحقوق  المطالبة  مثل  مثلها  واجهتها 

والديموقراطية. لكن قبل ذلك فان من واجب صانعي القرار السياسي  

تلك   نوع  من  ليست  المناخية  التغيرات  تأثيرات  ان  يدركوا  ان 

والتالعب   باالنتظار  مواجهتها  يمكن  التي  والتهديدات  المخاطر 

او حياة  قضية  انما هي  المستقبل،  الى  من    والترحيل  لماليين  موت 

احد   يقترح  اال  اتمنى  ذلك  مع  المقبلة.  اجيالهم  ومن  الحاضر  عرب 

هذه  تنضم  ال  كي  بالمناخ،  خاصة،  او  طارئة،  عربية  قمة  عقد 

عقود.   منذ  حلوال  تنتظر  التي  المصيرية  القضايا  باقي  الى  القضية 

فالمطلوب خطوات اكثر جدية، سواء على المستوى الوطني، او من  

العمل  في    خالل  االندماج  خالل  من  او  المنظم،  االقليمي  الجماعي 

تهدد   التي  للتعامل مع االخطار  اقامتها  التي يجب  الدولية  المنظومة 

 بالنتيجة، البشرية جمعاء. 
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هل تشعل تفجيرات نيويورك وواشنطن صراع 

 ؟الحضارات بين أميركا والعرب

  

 
ال  صباح  التجارة  في  بمركز  أطاحت  التي  للتفجيرات  التالي  يوم 

البنتاغون   مبنى  من  كبيرة  اجزاء  ودمرت  نيويورك  في  الدولي 

المعروفة   االميركية  مونيتر"  ساينس  "كرستشين  جريدة  خرجت 

عن   بتقرير  لألحداث،  تناولها  اسلوب  في  والرصانة  بالجدية  عادة 

اب يقولون وحده  الهجمات االرهابية مع مانشيت بارز "خبراء االره

 ."ابن الدن يمتلك االمكانات للقيام بهجمات مثل هذه

نفسه تجاوزت   اليوم  الصادرة في  إال ان صحيفة "بوسطن هيرالد" 

التخمينات والتوقعات وجاءت بما يفيد بأن اجهزة الشرطة في والية  

يشتبه   الذين  العرب  تحديد هوية خمسة من  تمكنت من  ماساشوتيس 

في ع لهم ضلعا   ذلك على عثورهم  بأن  في  مستدلين  التفجير  مليات 

على سيارة مستأجرة مهجورة في مطار لوغان حيث انطلقت واحدة 

على   تدريب  كراسة  السيارة  وبداخل  االنتحارية  الطائرات  من 

الطيران باللغة العربية، وكما أفادت الصحيفة فإن التحقيقات األولية  

يحملون   الذين  السيارة  مستأجري  أن  الى  من  تشير  سفر  جوازات 

دولة االمارات العربية المتحدة استقلوا الطائرة االنتحارية التي كانت  

طيار   هو  احدهم  وان  انجليس  لوس  الى  بوسطن  من  متوجهة 

 .محترف 

الرواية   الى  بعد  استمع  قد  يكن  لم  الذي  االميركي  العام  الرأي  لكن 

لى  الرسمية عمن يقف وراء حوادث التفجير، حينئذ، لم يكن بحاجة ا

في   تعبئته  يجري  لكي  تلك  مثل  مثيرة  ومانشيتات  صحافية  تقارير 

بتلك   قيامه  المحتمل  الوحيد  العدو  ضد  والتحريض  الكراهية  حملة 

طيلة   كانت  االميركية  التلفزيون  ان شاشات  إذ  االرهابية،  العمليات 

الليلة السابقة قد امتألت بمعلقين ومحللين وخبراء في شؤون الشرق  

بارات وفي قضايا العالم االسالمي يدلون بدلوهم ثم االوسط واالستخ 



رأسهم   وعلى  العرب،  نحو  واحد  باتجاه  بثقة  بأصابعهم  يشيرون 

اسامة بن الدن، كمتهمين مؤكدين وليسوا فقط محتملين في عمليات  

 .التفجيرات

الظروف   هذه  مثل  في  تتحول  التي  الصحافية  التقارير  تجاهلنا  وإذا 

حوبة بكل عناصـر التشــويق واالثارة  الى مجرد وجبات سريعة مص

رينيه   الفرنسي  الفيلسوف  مثل  المحللين،  اولئك  من  اي  يكن  فلم 

خالل   من  يصل  لكي  األدلة  عن  وبالبحث  بالمنطق  يشقى  ديكارت، 

الشك الى الحقيقة وبالتالي الربط بين السبب والنتيجة، إذ ان الحاجة، 

تغطيتها لالحداث  في وقت اطلقت شبكة سي. إن. إن االخبارية على  

حتى   او  الديكارتي  للمنطق  تكون  لن  للهجوم"،  تتعرض  "اميركا 

للتفكير البرغماتي الذي اخترعته اميركا نفسها بل الى كالم يدغدغ  

المشاعر عن اعداء اميركا الحقيقيين والمتخيلين امثال صدام حسين  

ايل   جونغ  كيم  او  كاراجيتش  رودوفان  ليس  الدن  بن  واسامة 

المتهمة باالرهاب لوزارة الخارجية  وحكومات تض الدول  مها قائمة 

كوريا   أو  صربيا  ليس  وليبيا  وسورية  العراق  مثل  االميركية 

 .الشـمالية 

في الجهة المقابلة كان العالم العربي يقف مذهوال  امام ما حدث حيث 

محطاتها   راحت  التي  التلفزيون  شاشات  امام  العرب  معظم  تسّمر 

نقل في  تتسابق  نيويورك    الفضائية  من  المتسارعة  االحداث 

من   هوليووديا   فيلما   يشاهدون  وكأنهم  يجري  ما  يراقبون  وواشنطن 

تلك األفالم التي أثارت خيال المخرج االميركي ستيفن سبيليبرغ قبل  

أن يصحوا سريعا  على التلميحات او االتهامات المباشرة التي تشير  

الت القومية  بالكارثة  االتهام  بأصابع  والتي  اليهم  بأميركا  توا   حلت  ي 

كارثة ضرب   إال  والمهانة  بالهزيمة  االحساس  في  توازيها  ال  ربما 

 .اليابانيين لميناء بيرل هاربور اثناء الحرب العالمية الثانية

 انهيار الجسور 

التي   الحدث،  تجاه  العربية  الفعل  ردود  عن  النظر  بغض  ولكن 

صفقت   وعابرة  تلقائية  او  وحيرة  صمت  بين  ألسباب  تراوحت  له 



عاطفية تتعلق بتاريخ مأزوم من العالقات بين الطرفين، أو تنديدات  

التي ادلت بها، فإن   التعاطف  العربية وبيانات  القيادات  سارعت بها 

ما كان ينهار يومها أمام ناظر العرب جميعا  ليس فقط مبنى مركز  

التجارة الدولي والبنتاغون بل جسر آخر من تلك الجسور التي سعى  

للتفاهم والتوافق  ال لبنائها عبر عقود طويلة كي تكون معابر  طرفان 

المصالح،   في  التوازن  اختالل  بسبب  وعصيين  هشين  ظال  اللذين 

االسرائيلي. وألن الهدف    -خصوصا  في ما يتعلق بالصراع العربي  

المدمرة   أو  بيروت  في  نزلت  التي  المارينز  قوات  ليس  المرة  هذه 

ميناء عد التي رست في  ن بل صرحان عمالقان يمثالن رمز  كول 

يتعدى   القوة ان  بد  ال  االميركي  الغضب  ترقب  فإن  االميركية 

ويقيم   ذلك  من  أبعد  ما هو  الى  الثأر بضربات عابرة  التوقعات عن 

بين العرب واالميركيين حفرة عميقة بدال  من الجسور التي تقطعت  

 .مع التفجيرات االرهابية في نيويورك وواشنطن

ا عنه  واالكيد  ستسفر  ما  خالل  من  ثبت  ما  إذا  وخصوصا   آلن، 

حدث  ما  وتنفيذ  تدبير  في  لها عالقة  عربية  يدا   هناك  أن  التحقيقات 

االستراتيجي   اإلطار  في  العربي  العالم  من  االميركية  المواقف  فإن 

العام وعلى مختلف االصعدة لن تكون مستقبال  كما كانت عليه قبل  

يوم   سبتمبر    11تفجيرات  بل  2001ايلول  نفسها  اميركا  أن  ذلك   ،

ربما العالم كله لم يعد كما كان قبل ذلك التاريخ الذي ربما سيوازي  

في اهميته يوم اكتشاف البارود والصاروخ والقنبلة الذرية، إذ ان ما  

حالة   كان  باول  كولن  الخارجية  وزير  قول  حد  وعلى  يومها  حدث 

الد وزير  وصفها  كما  أو  اميركا  على  الحرب  دونالد  إعالن  فاع 

رامسفيلد بأنها كانت هجوما  على نمط الحياة االميركية الحرة بهدف  

هو   الدن  ابن  أن  المتحدة  الواليات  ستنسى  الحرية.  تلك  سلبها 

صنيعتها وأنها انتصرت به على الجيش االحمر في افغانستان وهو  

السوفياتي   االتحاد  النهيار  بعدئذ  الباب  فتح  الذي  االنتصار 

ال  االسالمي  والمنظومة  التطرف  زعيم  بأنه  فقط  وتتذكر  شيوعية 

والعربي وعدوها الرقم واحد الذي نقل تلك الحرب الى قلب الحصن  

فإن   العسكرية واالقتصادية وحينها  قوتها  االميركي وضرب رموز 



المتصورة   والتهديدات  فوبيا"  "العرب  رديف  فوبيا" وهو  "االسالم 

السياس في  األبرز  العنصر  هي  ستكون  واالستراتيجية  منها  ة 

تلك   على  مطلقة  بأولوية  ستحظى  وربما  المقبلتين  االميركيتين 

محور   ظلت  التي  والنفط  اسرائيل  بحماية  المرتبطة  المصالح 

 .استراتيجية الهيمنة االميركية في المنطقة منذ عقود طويلة

بين   السائدة  النغمة  كانت  الهجمات  تلك  وقوع  من  واحد  يوم  بعد 

الرئي ادارة  واشنطن  مسؤولي  بدت  دولي  تحالف  عن  هي  بوش  س 

بعنف   بابها  طرق  الذي  االرهاب  على  للرد  إلنشائه  وساعية  داعية 

هذه المرة، وإذا ما افترضنا ان مثل هذا التوجه جاد فإن االسئلة التي  

من الضروري ان ت طرح هو ممن سيتكون هذا التحالف وضد من؟  

ت  تتم  المدى  بعيد  أم  موقتا   تحالفا   سيكون  نظريات  وهل  خلف  عبئته 

لتوقعات   العكسي  العد  يبدأ  وبذلك  الحضارات"  "صدام  مثل 

االصولية   ستؤججه  الذي  المرتقب  الصراع  عن  هنتنغتن  صاموئيل 

للحظة   لنفترض  االسالمي؟  والعالم  المسيحي  الغرب  بين  االسالمية 

هذه  بهم  تحتشد  الذين  الصقور  اليه  سيسعى  أمر  ذلك  ان  واحدة 

دا  على ما تعرضت له الواليات المتحدة ودرءا   االدارة االميركية ر 

فما   عقاب.  دون  من  االمر  تركت  ما  إذا  مقبلة  وضربات  لتهديدات 

الذي سيحدث وكيف سيكون بقدرة الخيال ان يتصور المنحدر الذي  

ستنزلق اليه العالقات العربية ـ االميركية، ليس في طابعها الرسمي  

لو والتاريخي  الحضاري  مستواها  على  الهجمات    بل  نتيجة  ساد 

والتشدد  بالغلو  يتسم  العرب  تجاه  اميركا  في  مزاج  االخيرة 

 واالستياء؟ 

نمر   مثل  الصدمة ستبدو  من  تفيق  ان  بعد  المتحدة، وحتى  الواليات 

بالعالم   متعلقا   سـيكون  األمر  وألن  لكرامته،  يثأر  ان  يريد  جريح 

ا يمكن  العربي هذا الكيان الضعيف من وجــهة نظرها، فإن اكثر م

قوانين   استخدام  الى  االدارة  ينزلق صقور  أن  هو  المرء  يخشاه  ان 

منظم   دولي  جهد  في  والمشاركة  التعاون  اسلوب  من  بدال   الغاب 

الستئصال االرهاب، خصوصا  وأن هناك الكثيرين، كما فعل بعض  

تلك   مثل  اقليمية  بصراعات  تتعلق  لحسابات  أو  االسرائيليين،  القادة 



باكستان او روسيا والشيشان الذين سيجدون ان من  التي بين الهند و

 .مصلحتهم الدفع بالطرفين االميركي والعربي نحو الهاوية

لكن األمور، مع ذلك، قد ال تكون او تصبح بالسوء الذي تبدو عليه.  

الى    -واالميركيون ليسوا استثناء    -ففي اوقات االزمات يميل القادة  

دلون بتصريحات نارية بسهولة  االنسياق وراء العواطف الجياشة وي

بالغة بهدف اشباع الغرائز التي فلت عقالها كما قد تنحدر سلوكيات  

القطيع،   الى سيكولوجية  بعض االميركيين في موجة معاداة العرب 

اخالقية   مسؤوليات  وعليها  المقاييس  بكل  عظمى  دولة  اميركا  لكن 

الغضب  هوجة  في  لها  تسمح  ان  يمكن  ال  تاريخية    والتزامات 

إلى   فوبيا"  "االسالم  تحويل  خطأ  في  بالوقوع  االعمى  والتعصب 

 .صراع أو نزاع حضاري مع العرب والمسلمين 

هناك درسان على االدارة االميــركية ان تعيهما في معالجة االزمة  

الحالية لو ثبت فعال  ان اطرافا  عربية نفذت او شاركت في الهجمات  

الدرس وواشنطن.  نيويورك  في  ان    االرهابية  عليها  الذي  االول 

تتعلمه هو من التنديدات القوية باالنفجارات التي أتت من شخصيات  

والسيد   خاتمي  محمد  االيراني  الرئيس  مثل  اسالمية،  وتنظيمات 

سيد   محمد  الشيخ  الشريف  األزهر  وشيخ  هللا  فضل  حسين  محمد 

 .طنطاوي وحركة االخوان المسلمين 

ت ان  عليها  والذي  الثاني،  الدرس  الصراع  أما  من  وهو  نبذه، 

اسرائيل    -الفلسطيني   من  تتعلم  ان  عليها  ينبغي  ال  إذ  االسرائيلي، 

بأسلوب   وغزة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  من  االنتقام  كيفية 

عشوائي وغريزي كلما وقع انفجار في تل ابيب أو نهاريا، فتجربة  

كله،   االنساني  التاريخ  عبر  ذلك  حدث  مثلما  اثبتت  أن  االنتفاضة 

ارهاب الدولة ال يقضي على االرهاب وسيكون من المدهش حقا  أال  

 تكون الواليات المتحدة قد تعلمت ذلك بعد.
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 ساعة ونصف مع المرشد العام لإلخوان المسلمين 
 

المرشد   إلى مكتب  الطريق  المسلمين في  في  لجماعة اإلخوان  العام 

مصر محمد مهدي عاكف، اختمر في ذهني معظم األسئلة التي كنت  

مهمة   عاتقه  على  اآلن  يحمل  ربما  رجل  الى  أوجهها  أن  انوي 

تاريخية كبرى تتمثل في تحديد »معالم على الطريق«، يفترض أن  

الجماعة   مؤسس  وضعها  التي  لتلك  مغايرة،  حتى  أو  جديدة،  تكون 

الستة، كما تختلف  ح  ثمانية عقود وجددها أسالفه  البنا قبل نحو  سن 

قطب.   سيد  األبرز  الجماعة  مفكر  وضعها  التي  تلك  عن  بالتأكيد 

الجماعة   أن  الى  كلها  تدل  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  فالمؤشرات 

العقود   هذه  طوال  ظلت  الوطنية    -التي  الحركة  قلب  في  مصريا  

تواجه اآلن اكبر اختبار في   -م السياسي النشط  ودوليا  في قلب اإلسال

تاريخها في ما إذا كانت قادرة أخيرا  على أن تبلور مواقف تستجيب  

أنها   أم  اإلسالمي  والعالم  مصر  تواجهها  التي  الكبرى  للتحديات 

 .ستفشل في ذلك 

ال تدل الشقة الصغيرة في حي المنيل في وسط القاهرة والتي تتكون  

وردهة غرف  ثالث  مقرا     من  المسلمين  اإلخوان  مرشد  ويتخذها 

لقيادته على أن الجماعة تقف على خط الشروع في احدى معاركها  

الكبرى مع النظام في مصر، إذ ال يمكن مقارنة هذا المكتب الشديد  

العمالقة   البناية  مع  ضيق  شارع  ناصية  على  والمنزوي  التواضع 

بع على  الحاكم  الديموقراطي  الوطني  الحزب  بضعة  لمكاتب  د 

كل   في  المنتشرة  المحلية  فروعه  مكاتب  مع  حتى  وال  كيلومترات 

 .المدن 

ذاتها   للدولة  الهائلة  اإلمكانات  بين  المقارنة  يمكن  ال  وبالتأكيد 

سرية.   كانت  إذا  وبخاصة  معارضة،  سياسية  جماعة  أي  وإمكانات 

المكتب   المرء هذا  يدخل  الذهن عندما  إلى  يتبادر  أول سؤال  أن  إال 

يدب اإلخوان    الذي  أن  هل  هو:  عاديين،  غير  وحركة  بنشاط 

المسلمين الذين اظهروا كل هذه القدرات الهائلة على التعبئة والحشد  



التي   التمكين  اآلن الجتياز مرحلة  يستعدون  السلطة  أخيرا  في وجه 

إلى   الوصول  هدف  لتحقيق  واالستعداد  عاما   وسبعين  سبعة  طالت 

 ترة؟ السلطة الذي انتظروه طوال هذه الف

التزامن   عالقة  تفسير  وما  اآلن؟  لماذا  هو  السؤال  هذا  يتبع  ما 

اإلخوان   مطالبات  في  األخير  التصعيد  توقيت  في  الواضحة 

»اإلصالحية«، مع طرح أجندة اإلصالح األميركية المدعومة دوليا   

تدعو   جديدة  سياسة  شأن  في  فيها  الواردة  واإلشارات  المنطقة  على 

ن المعتدلين وإدماجهم في العملية السياسية  إلى نبذ تهميش اإلسالميي

الواليات   استعداد  بل  السلطة  في  وإشراكهم  المنشودة  الديموقراطية 

 المتحدة للتعامل معهم كأطراف أساسية؟ 

أن   يمكن  ال  أخيرا   »اإلخوان«  جهود  في  دب  الذي  الحماس  وألن 

مجرد   يكون  أن  يمكن  ال  مثلما  الصدفة  عنصر  على  ينطوي 

بال هدف سياسي حقيقي، فإن تساؤال  ال بد أن يدور    استعراض للقوة

المتحدة   الواليات  في حوار مع  للدخول  الحركة  استعداد  مدى  حول 

العملية   في  »اإلخوان«  مشاركة  خطوة  تسهل  أن  يمكن  ال  التي 

وترتيبات   تفاهمات  دون  من  السلطة  في  المشاركة  وربما  السياسية 

المع المواقف  تراجع  فقط  ليس  تضمن  التي  مسبقة،  ألميركا  ادية 

قضية   مثل  عدة  خالفية  قضايا  حول  »اإلخوان«  خطاب  ميزت 

بالعمل   وصريح  واضح  إخواني  التزام  ضمان  أيضا   بل  فلسطين، 

السوق   وحرية  السلطة  تداول  ومبدأ  الديموقراطية  وقضايا  السلمي 

والحريات األساسية مثل العقيدة والتفكير وحقوق األقليات والموقف  

 .من المرأة 

ؤل آخر له عالقة وثيقة أيضا  بهذا السؤال، وهو هل أن الحركة  تسا

على رغم تباهيها بقوتها العددية الكبيرة وإمكانات الحشد الهائلة التي  

تمتلكها في مجتمع مأزوم سياسيا  من ناحية وشديد الوالء إلسالميته  

الستالمها   أو  السلطة  في  للمشاركة  عمليا   مستعدة  ثانية،  ناحية  من 

إدارة  كليا    أكثر من خمسين عاما  في  تعتمد منذ  في دولة مؤسساتية 

الوالء   شديدة  وأمنية  وعسكرية  مدنية  بيروقراطيات  على  شؤونها 



وراء   ومتخندقة  الصراع  إدارة  في  متجذرة  خبرات  وذات  لتقاليدها 

المناورة   من  عالية  فرصة  لها  تتيح  ودولية  داخلية  تحالفات 

ط فقط بوجود الكادر البشري التقني  والكسب؟.. هذا االستعداد ال يرتب

إدارة   إلى  السرية  الجماعة  أوكار  من  لالنتقال  والمهيأ  المدرب 

العصر   تحديات  يواجه  الذي  بالفكر  ذلك  من  أهم  هو  ما  بل  الدولة، 

ومتطلباته، خصوصا  توضيح العالقة بين ما هو ديني وما هو مدني  

دى الحركة  وبين ما هو شرعي وما هو سياسي. أي بمعنى آخر هل ل

السياسة   في  األساسية  القضايا  تجاه  واضح  مفصل  عملي  برنامج 

واالقتصاد والثقافة التي تواجهها الدولة والمجتمع في مصر؟ )على  

من   والموقف  إسرائيل  مع  السالم  معاهدة  من  الموقف  المثال  سبيل 

العمليات المصرفية واالئتمان والموقف من التعددية الثقافية والدينية  

 .ات الشخصية والفكرية(والحري

ربما كانت هذه األسئلة قديمة ولكني اعتقدت وأنا أعيد طرحها على  

بأنها   الساعة  ونصف  ساعة  خالل  المسلمين  لإلخوان  العام  المرشد 

التي تمر بها الجماعة، بل تمر   التاريخية  باللحظة  المرة  ترتبط هذه 

ال  على  اإلجابة  تستوجب  والتي  برمتها،  والمنطقة  مصر  سؤال  بها 

هذه   مثل  في  أمة  وأي  سياسية  حركة  أي  يواجه  الذي  األساسي 

 اللحظات الحاسمة: ما العمل؟ 

تتماشى،   أن  بد  ال  بالتالي  فهي  جديدة،  أيضا   اإلجابات  تكون  ال  قد 

ألسباب ذاتية وموضوعية مع األهداف والتكتيكات والشعارات التي  

أجل   من  المرحلة  هذه  في  قواها  وتستجمع  الحركة  خدمتها.  ترفعها 

لكنها مع ذلك قد تلقي بعض الضوء على االتجاهات الرئيسة السائدة  

من   بل  لوحده  يصوغها  ال  أنه  عاكف  أكد  والتي  الجماعة،  داخل 

يراعي   تأكيد  وهو  القيادية،  الجماعة  هيئات  في  الشورى  خالل 

 .مستلزمات الدعوات الديموقراطية السائدة

األ السؤال  شأن  في  عاكف،  يرى  ال  هم  بإيجاز،  اإلخوان  أن  ول، 

جديدة   مرحلة  فتح  بصدد  أنهم  أو  النظام  مع  المعركة  افتعلوا  الذين 

ساخنة في صراعهم معه، »كل ما في األمر أنهم يطالبون في حقهم  



الدستوري بالتظاهر السلمي من أجل اإلصالح« الذي قابلته السلطة  

بإلقاء القبض على مئات من أعضاء الجماعة من الكوادر الوسطى  

 .تي تشكل حلقات الوصل بين القيادات والقواعدال

وينفي المرشد العام تهما  عن التهاون مع النظام في ما مضى، على  

النظام   مع  سابقا   »تتفاهم«  كانت  الجماعة  أن  يؤكد  أنه  رغم 

تقبل   الحركة  كانت  التي  المرحلة  تلك  أن  بيد  البلد«.  »لمصلحة هذا 

دات األمنية انتهت وحان وقت فيها التعامل مع النظام من خالل القيا

موجودون  »فنحن  المرشد،  نظر  وجهة  من  سياسيا   معها  التعامل 

 .«ونمأل الشارع 

خطوطا   مجددا   يضع  عاكف  فإن  الثاني،  بالسؤال  يتعلق  ما  في  أما 

المنطقة   المفروض على  التغيير  مشروع  في  االنخراط  أمام  حمراء 

وه أساسية،  يعتبرها  مواقف  ثالثة  على  يشدد  أجندة  حين  رفض  ي 

اإلصالح األميركية على رغم أنه يقر بأن »بعض الناس يرون فيها  

أمرا  حسنا «، لكنه يرتاب فيها. ويقول: »كيف اطمئن إلى أنها تبغي  

اإلصالح وليس ابتزاز أنظمتنا«، كما أنه يرفض أن يكون »مساعدا   

لنظام خارجي ضد نظام بلدي مهما كان ظالما «، كما يرفض الحوار  

باشر مع المسؤولين األميركيين إال في وجود ممثلين عن وزارة  الم 

إنني أتحاور مع قوى أجنبية في   الخارجية المصرية »حتى ال يقال 

 .«غيبة النظام

من   اإلصالح  أجندة  تطرحه  لما  حلوال   عاكف  لدى  فإن  هذا،  عدا 

معضالت يبدو أن بعضها محاولة االلتقاء في منتصف الطريق، مثل  

بالشو بحقوق  التمسك  واإليمان  للديموقراطية  إسالمي  كبديل  رى 

المرأة من دون حقها في الوالية الكبرى، أو رأيه في طرح القضايا  

العام   االستفتاء  على  المصرفية  الفوائد  مسألة  مثل  الخالفية  الفقهية 

 .لبيان رأي الناس فيها

أما عن التساؤل الثالث، فإن عاكف ينفي أن هدف ما تفعله الجماعة  

القفز على السلطة، على رغم أنه يرى أن السلطة الحالية  حالي ا  هو 

من   اإلخوان  إليه  يسعى  ما  فإن  قوله،  حد  ومنتهية«. وعلى  »فاسدة 



ويذهب   بل  المبالغة«  ال  »المشاركة  هو  المقبلة  االنتخابات  خالل 

عاكف إلى أبعد من ذلك حين يؤكد عدم قدرة فصيل واحد على أن  

بد »ال  مضيفا :  مصر،  القوى    يحكم  كل  بين  ائتالف  يحكمها  أن 

أن   على  يشدد  فإنه  ذلك،  تحقيق  آليات  شأن  في  أما  السياسية«. 

اإلخوان لم يلجأوا إلى »الصدام أو العنف« بل سيظلون يدعون إلى  

 .«»الحب والسالم

ما يعكسه كالم عاكف، بل ما يمكن مالحظته في نشاط اإلخوان في  

ال على  السياسي  غلبة  هو  المرحلة،  على  هذه  الحركي  وغلبة  ديني 

الدعوي وهو تطور يعكس إدراك القيادة اإلخوانية لظروف المرحلة  

لكن   الحل«.  هو  »اإلسالم  الفضفاض:  الشعار  خارج  ومتطلباتها 

السؤال يبقى إلى أي شوط يمكن لهذه القيادة أن تمضي بهدف ولوج  

العملية الديموقراطية وليس فقط العمل السياسي بهدف الوصول إلى  

 .لسلطةا

ال ينبغي على القيادة اإلخوانية أن تسيء فهم اللحظة التاريخية التي  

تمر بها المنطقة ودعوات اإلصالح المتزايدة، فهي ال تعني األنظمة  

هي   بل  باإلصالح،  األولى  أنها  من  الرغم  على  فقط،  والمجتمعات 

ظلت   التي  منها  الكبرى  خصوصا   السياسية،  الحركات  أيضا   تعني 

و باب  متجمدة  لفتح  شديدة  حاجة  هناك  العصر.  دخول  على  عصية 

االجتهاد الشجاع والجريء حول المسائل الكبرى التي تواجه األمة  

السالم   وعملية  والسياسي  الديني  بين  العالقة  تحديد  مثل  اإلسالمية 

والديموقراطية والعولمة بروح المسؤولية، وعلى اعتبار أن اإليمان  

الشخص يمنحان  كرامته    والحرية صنوان  ويعززان  حقوقه  المسلم 

 .اإلنسانية

األطراف   على  إذ  وحدهم  اإلخوان  على  يقف  ال  األمر  أن  غير 

تتخلى عن   أن  خارجه،  أو  الحكم  في  منها  كان  من  األخرى، سواء 

مارستها   التي  المعتدلين  لإلسالميين  والتهميش  اإلقصاء  سياسات 

قو من  المزيد  إلى  إال  تؤد  لم  والتي  طويلة  عقود  قعتها  طوال 

وانفصامها عن مجتمعاتها وعن العالم. المطلوب من هذه األطراف  



الديموقراطية   العملية  في  يرون  الذين  اإلسالميين  كل  إلى  اليد  مد 

طريقا  للتغيير حتى إذا كان ما يطرحونه من نماذج ال يرتقي كليا إلى  

مفتوحا    ديموقراطيا  حوارا  تتطلب  األمور  هذه  إن  المنشود.  الكمال 

ك التيارات  بين  وممثلي  وعلمانيين  إسالميين  من  المجتمع  قوى  ل 

المختلفة حول المستقبل، حوارا  يدخل في صلب القضايا المطروحة  

الدين،   مع  وعالقتها  الدولة  طبيعة  يتناول  حوارا   هامشها،  وليس 

عالقة أجهزة الدولة كالجيش واألمن ومؤسساتها اإلدارية باألحزاب  

م السالم  معاهدة  العربي  السياسية،  الصراع  ومستقبل  إسرائيل    -ع 

التحديث،   الدينية،  األقليات  وضع  الغرب،  مع  العالقة  اإلسرائيلي، 

 .قضايا الحرية وحقوق اإلنسان... الخ

به   تمر  مثلما  المسلمون  اإلخوان  به  يمر  تاريخي  منعطف  هناك 

فيه   يحسم  أن  قبل  طويال   يبقى  الطريق  أن  غير  والمنطقة،  مصر 

إذ صراع  المؤكد  الصراع،  من  فإن  النيل  ضفاف  على  حسم  ما  ا 

 .تجاوزه في دول أخرى في المنطقة وفي العالم اإلسالمي 
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 مات عرفات لكن أحالمنا اغتيلت قبله
 

عام   خريف  في  األولى  للمرة  عرفات  ياسر  وكان    1972التقيت 

للنفط.  وقته تأميمه  بعد  العراق  مع  للتضامن  مؤتمر  في  يشارك  ا 

وخالل أيام انعقاد ذلك المؤتمر وجدتني وجها  لوجه أمام هذا المارد  

العربي   الجيل  نحن  وتطلعاتنا  آلمالنا  حيا   تجسيدا   حينها  كان  الذي 

هز   الذي  المبكر  واالنكسار  حزيران  هزيمة  على  وعيه  تفتح  الذي 

افتتان شاب  وعينا وحفر في ارواح  نا اخاديد ال تردم. ولم يكن ذلك 

عمار   ابو  كان  فقد  االسطوري.  بالبطل  السياسية  آفاقه  تتفتح  عربي 

قادة   كبار  من  كوكبة  حوله  تلتف  ساطعا   نجما   المؤتمر  ايام  طوال 



حركات التحرر في العالم المشاركين في المؤتمر والذين بدوا كأنهم  

طلعة للحرية واالنعتاق. كنت  يحتضنونه بروح تضامن الضحايا المت 

اقف الى جانبه في احدى دعوات العشاء احمل سكينا  وشوكة احاول  

داعبني   حين  الشهير  العراقي  المسكوف  سمك  من  قطعا   التقط  ان 

بلهجته المصرية »انت بتعمل ايه يا بني، في حد يأكل السمك كده«  

  ثم غمس يده في السمكة وقطع منها جزءا  ووضعه في صحني. في 

الرومانسية جالت بخاطري صور هوشي منه وتشي   اللحظات  تلك 

قصيدة   وتذكرت  الشعبية  التحرير  لحروب  آخرين  وابطال  غيفارا 

لوفاة   المئة  الذكرى  في  فترة  قبل  كتبها  كان  التي  يوسف  سعدي 

كنا   وال  نجما   تكن  »لم  فيها  يقول  والتي  لينين  ايليتش  فالديمير 

 .«ا  الى جنب تناضل مجوسا ، انما انت مناضل معنا جنب

يكن   لم  ذلك  ان  وأخال  وآخاذا ،  قويا   عمار  ابو  مشهد  كان  هكذا 

استنتاجي وحدي بل كان وعي جيل عراقي وعربي كامل رأى في  

لالوطان   بل  فحسب  لفلسطين  ال  التحرير  درب  الفلسطينية  الثورة 

فأنا   الهزيمة والقهر والتبعية.  فيها انظمة  تنهش  التي كانت  االخرى 

هي    وأبناء فلسطين  ان  اسطورة  على  السياسية  ثقافتنا  قامت  جيلي 

النخب   حاكتها  اوهام  على  تربينا  كما  االولى  المركزية  قضيتنا 

في   العربية  الجيوش  خاضتها  التي  البطولية  االدوار  عن  الحاكمة 

عام   وتبعية    1948حرب  االستعمار  بسبب  إال  يخسروها  لم  والتي 

االجن للقوى  حينها  الحاكمة  عّرتها  االنظمة  التي  الحقيقة  لكن  بية. 

على   قامت  ثورية  أنظمة  هزيمة  ومنها  للنكبة،  الالحقة  االحداث 

مع   اخرى  حرب  في  السابقة  العميلة  الرجعية  االنظمة  انقاض 

، هي ان العرب بدولهم ومجتمعاتهم وحكوماتهم  1967اسرائيل عام  

الثورة   انبثاق  وان  الفعل  عن  وعاجزون  تماما   مشلولون  وجيوشهم 

سيحررنا  ا بل  فقط  فلسطين  يحرر  الذي  العمل  يكون  لن  لفلسطينية 

 .جميعا  مما نحن فيه من تجزئة ومواالة وتخلف وطغيان

قرب،   بل عايشته عن  رأيت عرفات  سنة،  ثالثين  اكثر من  وخالل 

كانت خاللها سيول سياسية جارفة كثيرة قد مّرت تحت جسر العرب  

رق جيلنا مرة اخرى في  المتهاوي. تشظى الحلم العربي خاللها وغ



الثورة   ان  واستبدادا . كما  وارتدادا   وتبعية  انقساما   اكثر  واقع عربي 

الفلسطينية، التي ظن جيلي انها كانت األمل الذي سينتشل االوطان  

من المستنقع اآلسن الذي رمته فيه انظمتها، انتهت هي االخرى الى  

ارض تبتلعها  مجرد سلطة تنتظر انطالق مشروع سالم مقابل بقايا  

لها ولكن السرائيل. واآلن   ليست  آمنة  المستوطنات وتسيجها حدود 

بعدما ودّع ابو عمار دنيانا مخلفا  وراءه ارثا  من تلك االحالم الجميلة  

التي تراود اجياال  جديدة من الفلسطينين والعرب، فإن ما تحتاجه هذه 

ل زمن جميل  االجيال ليس تدبيج الرثائيات البالية والغناء على اطال 

معمقة   مراجعة  عملية  جميعا   منا  يتطلب  االمر  إن  بل  ابدا ،  يأت  لم 

فقط   ألننا  ليس  القريب  تاريخنا  من  المرحلة  لتلك  ونقدية  وشاملة 

مطالبون بالتعلم من اخطائنا التي دفعنا بسببها اثمانا  باهظة بل بسبب  

 اهتمامنا. مسؤوليتنا تجاه المستقبل الذي ينبغي ان يكون غايتنا وبؤرة  

وكعراقي تثقله اليوم آالم المحنة التي يمر بها بلدي، أجد نفسي، في   

التي   العالقة  نمط  عن  عديدة  تساؤالت  امام  هذه،  المراجعة  اطار 

بغداد   في  البعثي  بالنظام  عرفات  وقائدها  الفلسطينية  الثورة  اقامتها 

نكر  خالل العقود الثالثة الماضية والتي ال يمكن ألي باحث جاد ان ي 

العراق   في  ليس  االحداث  مجريات  في  جوهريا   تأثيرا   اثرت  انها 

تطورها   مجرى  وفي  المنطقة  عموم  في  بل  فحسب  وفلسطين 

الى   العودة  اآلن  ضروريا   ليس  واالجتماعي.  والسياسي  التاريخي 

معقدة   كانت  الطرفين  عالقات  ان  الثبات  كلها  الماضي  ملفات 

من يختلف معي على ان غزو    واشكالية إال أنني ال اعتقد ان هناك

عام   الثانية  الخليج  وحرب  للكويت  حسين  في    1991صدام  كانا 

أساس ما آلت اليه اآلمور اآلن في العراق وفي فلسطين وفي عموم  

المنطقة. فالحقيقة المؤكدة اآلن هي ان الحرب االخيرة، وهي وليدة  

اال الهيمنة  المنطقة برمتها تحت  لم تضع  للغزو،  ثانية  جنبية  طبيعية 

العربي   الصراع  جدا   بعيد  مدى  والى  حسمت  انها  بل    -فحسب 

في   التاريخي  مشروعها  اقامة  من  اسرائيل  ومّكنت  االسرائيلي 

 .فلسطين



مرات عدة سألت ابو عمار لماذا اتخذ موقفا  مؤيدا  لصدام في غزو  

الكويت، وكانت اجوبته تنم عن اقتناع شديد بان نتيجة المواجهة بين  

واال من  صدام  الفلسطيني  الشعب  قضية  لمصلحة  ستكون  ميركان 

دون ان يعطي تفسيرا  مقنعا . طبعا  تبرع العديد من الكتاب والمحللين  

الشعب   لتوقعات  انعكاسا   جاء  بأنه  حينها  عرفات  موقف  لتفسير 

المتحدة   للواليات  السافر  وبتحديه  بصدام  افتتن  الذي  الفلسطيني 

بأسلحت  اسرائيل  نصف  بحرق  انتصاره  وتهديده  وتوقع  الكيماوية  ه 

الباهر مما ادى الى سحب قيادته وعلى رأسها ابو عمار وراء ذلك  

موقف   بشأن  صوابا   االستنتاجات  اكثر  ان  ادرك  الشعبي.  الموقف 

االميركية تحتاج الى شهادات ووثائق    -عرفات من االزمة العراقية  

فات  تنتظر من يوفرها، لكني وقد عاصرت ذلك وكنت قريبا  من عر

ايام االزمة بعدما اتخذ بغداد مقرا  ثانيا  له، اقتنعت دائما  ومنذ البداية  

بموقفه   يرمي  كان  عمار  ابو  وان  تماما   صحيحا   كان  العكس  بأن 

عريضة   بآمال  مسلح  فلسطيني  عام  رأي  بلورة  الى  لصدام  الداعم 

البداية   عن صدام وآلته العسكرية لخدمة هدف آخر كان يدركه منذ 

دخو سلمي  وهو  حل  الى  والتوصل  اسرائيل  مع  المفاوضات  له 

اآلمل   خيبة  كانت  وتدميره.  االكيدة  العراق  هزيمة  بعد  للصراع 

الفلسطينية المتوقعة هي بمثابة بساط الريح الذي سينقل عرفات الى  

لم   وبذلك  مدريد.  في  عام  بعد  فعال   بدأت  والتي  السالم،  مفاوضات 

خط اساس  على  مبنيا   عرفات  موقف  وسوء  يكن  الحسابات  في  أ 

موقفا    كان  بل  لصدام،  تأييده  تفسير  في  دائما   قيل  كما  التقدير، 

 .مدروسا  ومبنيا  على حسابات دقيقة

ما حملني على هذا االستنتاج هو مواقف كثيرة كنت شاهدا  عليها مع  

السالم   الكبرى من دخول عملية  اقترابه  الراحل في مرحلة  الرئيس 

ارتب والتي  اسرائيل  القنوات  مع  عمل  في  دب  الذي  بالنشاط  طت 

عام   بدأت  كانت  التي  ابو    1986السرية  بسام  بيان  بعد  خصوصا  

والذي اقر فيه »بحق اسرائيل في الوجود   1987شريف الشهير عام  

عن   صياغته  تابعت  بيان  وهو  بها«.  ومعترف  آمنة  حدود  ضمن 

الثاني   تشرين  وفي  نشره.  قبل  بغداد  في  عرفات  مكتب  في  قرب 



اقر  1988وفمبر(  )ن عرفات  مع  رتبتها  صحافية  مقابلة  وفي   .

للمرة األولى قبل ان    242الرئيس الراحل بقبوله قرار مجلس االمن  

يقبل ذلك رسميا في االجتماع االستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة  

قبل    1988كانون األول )ديسمبر(    13لالمم المتحدة في جنيف يوم  

في باريس بأن الميثاق الوطني الفلسطيني    ان يطلق تصريحه الشهير 

بالتعبير   »كادو«،  إال  ليس  فلسطين  تحرير  الى  يدعو  كان  الذي 

لدخول   شرطا   اتخاذها  المطلوب  من  كان  خطوات  وهي  الفرنسي، 

 .المفاوضات

مثلما   الفلسطينية  القيادة  فاجأ  الذي  الكويت  غزو  تحويل  يجب  كان 

ن عرفات وحده من بين باقي  فاجأ العالم الى فرصة فلسطينية، اال ا 

الى   المضي مع صدام  يأتي من خالل  ذلك  ان  القيادات راهن على 

الشوط االخير من مغامرته فيما رأت العديد من القيادات االخرى ان  

الفلسطينيين الويالت مثلما افصح لي صالح خلف   ذلك سيجر على 

فند في  معه  لقاء  في  صدام  مع  االخيرة  مقابلته  بعد  أياد(  ق  )ابو 

في   تونس  في  اغتياله  من  ايام  وقبل  بغداد  في  كانون    14الرشيد 

، اي قبل الحرب بيومين في ما بدا ثمنا  للموقف  1991الثاني )يناير( 

كان   ذلك  من  اسبوع  قبل  صدام.  وجه  في  وأشهره  اتخذه  الذي 

يوم   بمناسبة  بغداد  في  اقيم  احتفال  في  صدام  مناديا   يقف  ابوعمار 

رس العرب الذي سيدخل على حصانه االبيض  الشهيد الفلسطيني بفا

التي طالما رددها  القرآنية  باآلية  ثم يخاطبه  القدس  الى  معه وسوية 

أول   دخلوه  كما  المسجد  »وليدخلوا  االسراء  سورة  من  ذلك  بعد 

اآلية   في  الجماعة  واو  تعود  من  الى  االحتفال  بعد  سألته  مرة«. 

اريخك جيدا ؟ ألححت  الكريمة فأجابني بطريقته المعهودة أال تعرف ت

عليه بأن يخبرني هو، سألني ثانية، ألم يكن نبوخذنصر عراقيا وهل  

نسيت صالح الدين.قلت كال لم انس وبدا كالمه مثل خطابه منسجما  

 .تماما مع رهانه على مغامرة صدام تلك

ولم يكن من المدهش بتاتا ان يكون ذلك هو نفسه استنتاج بل رهان  

في كتابه المعنون »الحروب على صدام« يذكر  اعدائه االسرائيليين.ف

انه   سيمسون  جون  الشهير  البريطاني  التلفزيوني  والمراسل  الكاتب 



التقى مع بنيامين نتانياهو حين كان نائبا  لوزير الخارجية االسرائيلي  

الكاميرا   امام  التسجيل  من  انتهى  ان  وبعد  للكويت  غزو صدام  بعد 

اسرائي نظر  نتانياهو عن وجهة  الغزو وتوقعاته  سأل  في  الحقيقية  ل 

عن نتائجه على اسرائيل، فما كان منه إال ان طلب التأكد من اقفال  

الكاميرا اوال ثم ليقول لسيمسون انها فرصه ال يمكن ان تقدر بثمن  

 .السرائيل. والحقيقة المؤكدة اآلن انها كانت كذلك

ر الى ما  ما حصل بعد ذلك ال يزال قائما  امام العيان، اذ يكفي النظ 

كان   كم  المرء  يستنتج  لكي  اآلن  العراق  وفي  فلسطين  في  يجري 

الرهان. فلربما حمله حصان صدام االبيض   عرفات واهما  في ذلك 

الى سلسلة من المفاوضات ال تزال جارية منذئذ ولكنه لم يحمله الى  

الى   نفسه  والعراق  سحيق  جحر  الى  صدام  انتهى  بينما  القدس 

 احتالل.  

ا ان اضع موقف عرفات، رحمه هللا، من غواية صدام  ليس هدفي هن

مسؤوليتها   سيتحمل  مهمة  فتلك  سيئاته،  او  حسناته  ميزان  في 

بقضيته   او  بالرجل  شهادتي  تسجيل  بصدد  لست  اني  كما  التاريخ. 

التي حملتها، مثلي مثل اي عربي في وجداني، لكنها فرصة، اراها  

الى   للنظر  الدرامي  موته  وفرها  شخصية،  دون  ليست  من  الخلف 

قبل   اغتيلت  بل  ماتت  برمتها،  أمة  احالم  والى  الى مرحلة  غضب، 

دولها،   اليه  انتهت  الذي  والفشل  واالخفاق  العجز  بعوامل  عرفات، 

هذا   الى  اوصلتها  التي  ثقافتها  كله  ذلك  وقبل  وحكامها  وانظمتها 

  الدرك. 
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 خيار واحد لإلصالح                                           
 

تريثنا كثيرا ، زمالئي وأنا، في المؤسسة الصحافية التي اعمل فيها،  

قرار وصف  الى   قبل  الطلب  مبارك  حسني  المصري  الرئيس 

ليتيح  الدستور  تعديل  والشورى  الشعب  الرئيس   مجلسي  اختيار 

من  بدال   والمباشر  والسري  العام  على    باالقتراع  االستفتاء  طريقة 

في   شخص العاملين  نحن  جعبتنا  في  هناك  منذ عقود.  المتبعة  واحد 

هذه الحاالت، كأن نصف الخطوة او   الصحافة تعبيرات جاهزة لمثل

واحيانا  كثيرة   الحدث بأنه مفاجىء أو مهم أو بارز أو غير مسبوق،

ة  نقول انه تاريخي، وكلها تعبيرات نستلها على عجل من خزانة لغ 

الخطوة   الحرفة مغزى  ان  غير  الخبر.  كتابة  في  منها  نغرف  التي 

بكل كانت  مبارك  عليها  أقدم  تختزلها   التي  ان  من  اكبر  المعايير 

مستعيدين تاريخ   »كليشيهات« صحافية. وكلما امعنا في األمر حينها

المرة   أنها  وهي  دامغة  حقيقة  امامنا  وجدنا  العريق  البلد  هذا 

ها للمصريين اختيار رئيسهم بأنفسهم منذ عهد  التي سيتاح في االولى 

وضعت التي  االولى  قبل   األسرة  القديمة  المصرية  الدولة  مداميك 

 أكثر من خمسة آالف عام. 

توصيف   الى  يحتاج  مصريا   حدثا   حينه  في  بدا  ما  ان  والواقع 

حدثا   كان  ودقيق  كيف   موضوعي  لحظتها  كشف  ألنه  ايضا ،  عربيا  

هذا   في  مهمة  منطقة  العربيةان  كالمنطقة  مهد   العالم  كانت 

الحكم   كهف  في  تهجع  القرون  هذه  كل  ظلت  االنسانية  الحضارات 

والتسلط  دخول  الفرداني  بعناد  وترفض  والشمولية  والدكتاتورية 

بينما ال تزال شعوبها غير   العصر من بوابات الحرية والديموقراطية

انتخابات حرة ونزيهة. و ان   في حينقادرة على اختيار حكامها في 

العالم منذ   العارمة تتوالى على مختلف بقاع  الديموقراطية،  موجات 

ان الديموقراطية التمثيلية التي تعبر بها الجماهير   عقود طويلة حتى

ينوبون عنها لحكمها وادارة شؤونها   عن ارادتها في اختيار ممثلين



على الخارطة   اصبحت نمطا  شائعا  حتى في بلدان لم يكن لها وجود

 العالمية منذ سنين قليلة. 

ال نعرف على وجه اليقين نتائج الخطوة التي اقدم عليها مبارك على  

المصري، عن   الواقع  معزولة  النهائي  التحليل  في  تكون  لن  وهي 

التغيير والتطوير واالصالح الذي المنطقة منذ عامين   خطاب  يسود 

الهائلة منذ تفجيرات   التطورات  تمبر(  )سب  ايلول   11وال عن سلسلة 

عام    2001 العراق  على  الحرب  البعض  2003ثم  أن  رغم  على   ،

مثل اسابيع من   سيصّر على رفض  بعد  فهي جاءت  االستنتاج.  هذا 

والسعودية والعراقية  الفلسطينية  من   االنتخابات  فقط  يومين  وقبل 

ثم   لبنان  في  كرامي  عمر  حكومة  اسقطت  التي  الشعبية  الهبّة 

السوري بشار اال  اجبرت بعد ذلك على اعالن استعداده  الرئيس  سد 

ذلك أتت بعد سلسة خطوات اصالحية   لالنسحاب من لبنان. وقبل كل

اتخذها الزعيم   اتخذها بعض دول الخليج ومبادرات خارجية وداخلية 

الليبي معمر القذافي وتوقيع حكومة الخرطوم على اتفاق السالم مع  

لمصالحة وطنية  الشعبي لتحرير السودان وابدائها االستعداد   الجيش

الشمالية... وهذه كلها كانت جزءا  يسيرا  من   مع اطراف المعارضة

 انتظارها.  استحقاقات على المنطقة طال

التي   منطقتنا  كانت  اذا  ما  حول  تتمحور  وكلها  كثيرة  اآلن  االسئلة 

انظمتها الديموقراطية   ظلت  رياح  تقاوم  طويلة  عقودا   التسلطية 

واس أخيرا   النت  قد  عصية   تسلمتوالحرية  تزال  ال  انها  أم  لقدرها 

انحناء عابر الخطوات سوى  التغير واالصالح وما هذه  ريثما   على 

هذه   على  االجابة  في  اليقين  أن  المؤكد  بثقلها؟من  الرياح  تلك  تلقي 

مسألة محفوفة بالمخاطر، كما ان من المبكر جدا  اعالن   االسئلة هو 

والجماعات االنظمة  االستبد هزيمة  والتسلطية  واالفكار  ادية 

وترفض ان تنكس   والشمولية التي ال تزال تهيمن على الحياة العربية 

من   العديد  شوارع  في  يدب  بدأ  الذي  الحرية  زحف  امام  رايتها 

لالنتخابات،  المدن  الباهرة  النتائج  رغم  وعلى  العراق  ففي  العربية. 

الديموقراطية يصطفون على مختلف الجبهات ويقبعون   إال أن اعداء

االنقضاض  في يحاولون  الخنادق  وفي   مختلف  الجديد.  الوليد  على 



هو   الحرية  شمس  بزوغ  امام  االكبر  التحدي  يزال  ال  فلسطين 

معنى   قيام الفلسطيني  االنسان  لحياة  تمنح  مستقلة  فلسطينية  دولة 

فإن  لبنان  في  اما  يزال   وكرامة.  االستقالل مشوارا  ال  انتفاضة  امام 

فيه   تتحول  ان  قبل  الشعبطويال   سلطة  عن   الى  بعيدا   الحقيقية 

ومصالح   الفئوية  والسياسات  الخارجية  والتأثيرات  التدخالت 

الذين سيحاولون ثانية العودة بلبنان الى   امراء الحروب والمليشيات 

الهيمنة واالحتراب.  العربي   عهد  العالم  آخر في هذا  وفي كل مكان 

طريق على  االمام  الى  واحدة  خطوة  االنظمة  صالح  اال خطت 

التي   اللحظة  الخلف في  الى  تهديد حقيقي بخطوتين  والتطوير هناك 

 ارادة المطالبة بالتغيير.  تضعف فيها

الصحيح   الوصف  وتوصيفها  الجارية  االصالح  عملية  فهم  ان 

في أحابيل االنظمة التي تطبل للخطوات   مطلوب اوال  لتفادي الوقوع 

زا   منج  باعتبارها  بها  تقوم  التي  على  ديم الصغيرة  به  تمن  وقراطيا  

لتجنب   شعوبها وليست حقوقا  لهذه الشعوب طال أجل سدادها. وثانيا  

حّل   قد  والحرية  الديموقراطية  من  بأن عصرا   التفاؤل  في  اإلغراق 

ظهرانينا بعد كل عقود االستالب والقهر. إن ما يجري في   اخيرا  بين

هو الحقيقة  في  العربي  جان عالمنا  خالب،على  لمشهد  منه  مطلع  ب 

اليه، وعلى الجانب اآلخر،   نرى شعوبا تتطلع إلى االنعتاق وتسعى 

حكومات وانظمة بدأت تقر بعدم قدرتها على تجاهل هذه المطالب او  

ما  لجمها تجيدها.  التي  االحتيالية  بالطرق  احتوائها  الى  لكنها تسعى 

الطريق ان  هو  هذا  هو   يعنيه  ما  الى  ويحتاج  ووعرا   شاقا   يزال  ال 

حتىأكثر   او  الطيبة  والنيات  التمنيات  في   من  اللجوج  االلحاح 

المجتمعات   داخل  عام  تيار  عنها  يعبر  بدأ  التي  المطالب 

عملية   العريية.  تواجه  التي  االشكاليات  إدراك  هو  اليوم  فالمهم 

العالم في  الديموقراطي  بجدية   التحول  معها  والتعامل  العربي 

والضبابية وخلط   رائعيةورصانة بعيدا  عن كل اشكال التسويف والذ 

هذا  انجاز  في  التأخر  حتى  او  الفشل  ان  اعتبار  وعلى  االمور 

سيكون وصفة اكيدة لالرتداد الذي سيسلم العالم العربي هذه   التحول

 التي تعشش فيه.  المرة إلى القوى الظالمية



العملية   في  والخارج  الداخل  بين  العالقة  هو  االشكاليات  هذه  اول 

التي التحريض   الديموقراطية  في  سافرة  االنظمة الغراض  تستغلها 

كبير في نشر االوهام بان   واالبتزاز والترهيب والتي نجحت الى حد

وبالذات   خارجي  مطلب  هو  واصالحها  المنطقة  دمقرطة 

برموزها   أميركي الديموقراطية  ان  اجنبية.  اجندات  ولمصلحة 

وطنية  حاجة  هي  ومؤسساتها  النخب   وقيمها  عنها  عبرت  خالصة 

مثلما  ا االستعمار  ضد  االستقالل  معارك  خاضت  التي  لعربية 

فضح   تعبر  الضروري  ومن  للهيمنة.  المقاومة  اليوم  نخب  عنها 

لدعوات  واالتهام  التشكيك  عن   محاوالت  معبرة  بأنها  االصالح 

معظم   ان  الى  تشير  الحية  فالوقائع  اجنبية.  واهداف  مصالح 

ا هذه في  االستمرار  بإمكانها  يكن  لم  هذه  االنظمة  طوال  لحكم 

واسناد عون  دون  من  تضرب   السنوات  هي  كانت  بينما  خارجي، 

الحكم   ومعايير  والدساتير  القوانين  كل  الحائط  بعرض 

البشرية.   الصالح انتجتها  التي  الدولية  االنسان  حقوق  ومواثيق 

بالقوى استقوى  من  فإن  كل   وبالتالي  طوال  شعوبه  ضد  الخارجية 

هو عزف   دعاء بأن المطالبة باالصالحهذه السنين ال يمكنه اآلن اال

المتحدة وجدت في لحظة   الواليات  أن  على نغمات خارجية لمجرد 

امنها حماية  ان  ونشر   ما  تعزيز  يتطلب  االرهاب  ضد  القومي 

 الديموقراطية في المنطقة. 

الخصوصية   اشكالية  بشأن  يطرح  ما  ايضا   يندرج  االطار  هذا  وفي 

والبيئة ودعاوى   الوطنية  مبادرات  المحلية  وبين  بينها  التناقض 

وكأن المنطقة  على  المطروحة  واقامة   االصالح  والتحديث  التطوير 

فرص   ديموقراطية حقيقية واحترام حقوق االنسان وكرامته وتوسيع

شاملة   واجتماعية  اقتصادية  تنمية  وتحقيق  والشباب  المرأة  مشاركة 

على أصيل والقضاء  عليا  قيما   ليست  الفساد  ومكافحة  للعرب  الفقر  ة 

مشاريع  اول  منذ  يرفعونها  قبل   ومطالب  مفكروهم  للنهضة طرحها 

وعدم   والتدرج  المرحلية  دعاوى  ان  الزمن.  من  قرنين 

الحداثة   حرق لطرق  العربية  المجتمعات  اختبار  وعدم  المراحل 

الليبرالي المشروع  عمليات   وغياب  لعرقلة  ككوابح  ايضا  تستخدم 



الس ابواق  تطرح  ما  وكثيرا   مبرراتاالصالح  كعدم   لطة  اخرى 

جاهزية المجتمعات العربية وافتقارها للوعي السياسي وعدم نضجها 

فاسدة   الثقافي تبريرات  إال  ليست  وكلها  التطوير  مشاريع  لقبول 

 الطالة عمر االستبداد.  وادعاءات استخدمت وال تزال

مع ذلك ينبغي االعتراف بأن المنطقة العربية تعاني وعلى المستوى  

من الجماهير من   ي  حاالت  في  يتمثل  فظيع  مرضي  استالب  حالة 

والتي هي نتاج خيبات االمل   الالمباالة والقدرية والتشكيك واالرتباك

والتخلي االصالح  على  انظمتها  وارادات  بقدرات  عن   المتتالية 

النزعات الشمولية واالحتكار. ولطالما شاهدت  بنفسي اثناء انتخابات  

بلدان في  أ جرت  عديدة  مراكز  عربية  الى  الذهاب  من  يأنفون  ناس 

من امتار  بضعة  بعد  على  وهي  باصواتهم   االقتراع  لالدالء  بيوتهم 

االنتخابات بنزاهة  ثقتهم  بعدم  تلك  مواقفهم  التي   معللين  وبنتائجها 

قبل من  سلفا  مقررة  انها  الناس   يرون  ثقة  استعادة  ان  النظام. 

لكنها عملية ال  بجدوى أمر جوهري  ان  عملية االصالح هي  يمكن   

لها مصلحة في ذلك، بل يتطلب األمر   تقوم بها االنظمة التي ال ترى 

دوما  عامال  حاسما   تطوير واحياء ثقافة ديموقراطية جماهيرية كانت

ما   في نشأة الديموقراطية وتطورها وتماسكها. حقا ان الشعوب دائما

موجات  لكن  معينة  تاريخية  لحظات  عند  كالبراكين  تثور 

الى ما هوالديموقرا تحتاج  ثقافة وسلوك   طية  الغضب،الى  اكثر من 

في تغرزها  ان  وكتابات  مؤسسات  بامكان  ديمقراطية  النفوس   وقيم 

التواقة،والمجتمعات العربية هي االكثر حاجة اآلن وبشكل استثنائي  

الخروج العملية   الى  صلب  في  وزّجها  واالحباط  الياس  حالة  من 

 الجارية. 

ا  غياب  قضية  أيضا   االصالح  هناك  مطالب  لقيادة  المهيأة  لنخب 

العملية   والتحديث والتي تعتبر من المستلزمات االساسية لنجاح هذه 

شعبي  مستوى  على  تتمحور  ان  ينبغي  جماهرية   التي  وقاعدة 

وأجهزتها   الرسمية  الدولة  اطارات  خارج  عريضة  اجتماعية 

التي أو   السياسية  التغير  مطالب  على  االلتفاف  قوة  بكل  ستحاول 

لقد  وتسخيفها.  محتواها  من  الهيمنة   افراغها  سياسات  أضعفت 



الواحد   الحزب  انظمة  مارستها  التي  واالحتكار  واالقصاء 

والهيئات   وتدخالت االحزاب  والبيروقراطية  االمنية  اجهزتها 

وانهكتها االخرى  السياسية  االحيان   والنخب  معظم  في  بدت  حتى 

كاريكاتور صورة  وفي  ومخترقة  ومهزوزة  مقززة  مهمشة  ية 

يمكنها ابدا  الحصول على ثقة الناس بقدرتها على مواجهة السلطة   ال

الحركة ان   وقيادة  ينبغي  االصالح  خطوات  اولى  ان  االصالحية. 

عن اجهزتها  وكل  الدولة  يد  رفع  الى  وهيئات   توجه  االحزاب 

عليها   تمارسها  التي  الوصاية  عن  والكف  المدني  المجتمع 

باشكال ومحاوالت عمليات    اختراقها  ان  مباشرة.  غير  او  مباشرة 

تتصدى التي  القيادات  وتوحيل  االصالح،   توسيخ  حركات  لقيادة 

هي   عنها،  الشعبي  واالسناد  الشرعية  نزع  ومحاوالت 

الحركة االصالحية   محاوالت تحول  الى  إال  لن تؤدي  خطيرة ألنها 

المبادرة بيده وهناك مؤشرات عديدة   الى الشارع الذي سيأخذ حينئذ

 ذلك.  على

الموقف   انه  الدرجة؟  الى هذه  األمر مهما  بل خطيرا   يجعل  لذي  ما 

الذي تمر به المنطقة العربية بعدما فشلت انظمتها   الحساس والحرج

كل تلبية  في  بواجباتها  القيام  والكريمة   في  الحرة  الحياة  متطلبات 

امام والعجز  التداعي  هذا  الى  بها  وآلت  الداخلية   لشعوبها  التحديات 

وتتربص  وال تكمن  التي  والمخاطر  المخاوف  انها  خارجية. 

سّودها   باالوطان التي  شعوبها  ارواح  وفي  ثناياها  كل  في  وتندس 

ومن والطغيان.  والعسف  للتغير   القهر  خيارا  هناك  ان  المؤكد 

قرار   أو  حسين  صدام  خيارات  غير  أو    1559واالصالح 

ال حتى خيار  ببساطة  انه  الكبير.  االوسط  الشرق  من  مبادرة  خروج 

واالحتكار التسلط  السلطة   دائرة  االعيب  عن  والتخلي  والوصاية 

الرادة االنصياع  خيار  إنه  الخطوات.  انصاف  الشعوب   واتخاذ 

العربية ولتطلعاتها في أن تعيش مثلها مثل باقي شعوب العالم بحرية  

 ورفاه وسالم. وكرامة

 2005-3-19الحياة *

  



 

 هل يمكن انقاذ العرب من انفسهم؟                 
 

الجولة   نشر وسرب عن  ما  للبحث في كل  الحثيث  السعي  حتى مع 

وزميلها   رايس  كوندليزا  االمريكية  الخارجية  وزير  بها  قامت  التي 

الماضي ومن ضمن   االسبوع  للمنطقة  الدفاع روبرت غيتس  وزير 

المتأنية  القراءة  المرء    ذلك  فان  تصريحاتهما،  في  السطور  بين  لما 

غير   الجولة  تلك  من  الحقيقية  االهداف  استجالء  في  حقا  ليحار 

كان   االستثنائية.واذا  غاية  في  ظروف  في  جاءت  والتي  التقليدية 

يبدو   التي  االستراتيجة  باعتباره جزءا من  االمريكي مفهوما  التعتيم 

تفاجئنا   لكي  تخطط  االمريكية  االدارة  القادمة،  ان  الفترة  خالل  بها 

ايضا   هي  مارست  المعنية  العربية  االطراف  ان  حقا  المؤسف  فان 

االخرى   هي  النها  اما  واالعالمية،  السياسية  االحابيل  من  الكثير 

كانت عاجزة على فك شفرة هذه االستراتيجية، او بدوافع التضليل،  

مسارات  التي عادة ما تلجأ اليها حين تحشرها السياسات الدولية في  

 تبرير قبولها بها.  ال تجد لديها ال الشجاعة على رفضها، وال على 

وغيتس   رايس  مباحثات  بتفاصيل  احاط  الذي  الغموض  ان  غير 

الى   الوصول  من  الملمين  المحللين  من  الكثيرين  يمنع  لم  ونتائجها 

استنتاجات عن االهداف التي تناولتها المباحثات والتي بدت جميعها  

النهاية في  المنطقة    تصب  تواجها  التي  الملحة  القضايا  صميم  في 

وتديرها   بخيوطها  تمسك  ان  الى  بوش  الرئيس  ادارة  تسعى  والتي 

المنطقة   دول  على  تفرضها  ان  تحاول  التي  الخاصة  اجندتها  وفق 

بمصالحها   وال  نظرها،  بوجهات  ال  اكتراث  دون  ومجتمعاتها، 

تم التوصل اليها  الحقيقية وتطلعاتها.ان بعض هذه االستنتاجات التي  

نتائجها   في  لجولة رايس/غيتس مرعبة  المتأنية  القراءات  من خالل 

من   االنسحاب  فرض  او  ايران،  الى  عسكرية  ضربة  توجيه  مثل 

العراق كـأمر، واقع قبل انجاز االستقرار السياسي واالمني فيه، او  

الشروع بتأسيس كيان فلسطيني هزيل في الضفة الغربية دون تسوية  

التعتيم  نهائية   ان  هو  حقا  الفلسطينية.والمؤسف  للقضية  منصفة 



هذه   خالل  دارت  التي  النقاشات  تفاصيل  حول  العربي  الرسمي 

حول   القلق  من  المزيد  يضفي  اليها  توصلت  التي  والنتائج  الجولة 

في   اختبار  اخر  ربما  تجاوز،  على  العربي  بالنظام  يسمى  ما  قدرة 

 صدقيته، بل لوجوده ذاته. 

السين احدى  الدعوة  ان  ان  هو  القراءات  لهذه  وفقا  الممكنة  اريوهات 

االمريكية للمؤتمر الدولي في الخريف القادم تهدف الى اقناع العرب  

مهلل   مبادئ  اعالن  وفق  فلسطينية  دولة  قيام  بقبول  والفلسطينيين 

والقدس   كالحدود  المعروفة  النهائية  المرحلة  لقضايا  حل  ودون 

المؤتمر يمثل لغما خطيرا لم نعرف  والالجئين.ان مجرد الدعوة لهذه  

ستكون   بينما  اذ  معه،  العربي  الطرف  سيتعامل  كيف  االن  لحد 

العربية   للمبادرة  مقتال  المطروح  بالحل  والقبول  فيه  المشاركة 

فيها   لعب  ورقة  اخر  شكلت  التي  السالم،  مقابل  االرض  ومعادلة 

بما  العرب على طاولة هذا الصراع المرير، فان عدم الذهاب اليه ر

يترك السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس امام اختيارت قاسية،  

ما سينتج عن   المهلهلة، بكل  الدولة  قبول حل  الى  بالنهاية  به  تؤدي 

في   الجمود  فان  عربي.وبالمقابل  وتفكك  فلسطيني  تفكيك  من  ذلك 

عملية السالم في ظل العجز العربي، من جهة، وبقاء استيالء حماس 

والتد غزة  جهة  على  من  الفلسطيني،  الوضع  في  االقليمية  خالت 

اسرائيلية في   نحو حروب  والدفع  التدهور  المزيد من  ثانية، سيعني 

االراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا وفوضى على الحدود مع مصر  

 واالردن. 

تهاونت    التي  العربية  للمنظومة  اخر  تحديا  العراقي  المشهد  ويشكل 

لنصف الماضية في لعب دور ايجابي  ايضا طيلة السنوات االربع وا

او   بشكل  صنعها  في  ساهمت  ربما  بل  هناك،  المأساة  انهاء  في 

وحتى   والمواقف  التصريحات  على  كثيرا  التعويل  ينبغي  بأخر.ال 

يشي   االرض  على  فالموقف  العراق  بشأن  االمريكية  السجاالت 

بصعوبة تحقيق اختراق قريب والسيناريو الممكن االن هو ان يتخلى  

ابقاء عراق موحد ومستقر وعزو  اال العمل على  فكرة  مريكان عن 

باالمم   واالستعانة  االقليمية  والتدخالت  العراقيين  فشل  الى  ذلك 



المتحدة في توفير استراتيجية خروج مشرفة.ان احدى الرسائل التي  

يستعد   ان  العربي  العالم  على  ان  هو  رايس/غيتس  جولة  حملتها 

العراق،مرحلة في  اخرى  فيها    لمرحلة  ،سيضطر  النهايات  مفتوحة 

التعامل مع حقائق جيبولتيكية   الى  العرب  العراق من  بعض جيران 

جديدة، اخطرها عليهم هو بروز كيانات عراقية طائفية وقومية تطل  

كل   مع  ومجتمعاتهم،  دولهم  داخل  الى  وامتداداتها،  بل  باشعاعها، 

جراء صراعاته  االستقطابات التي ستخلقها في االقليم المتوتر اساسا  

 وازماته المستفحلة. 

انصبت   التي  فهي  الجولة  حول  دارت  التي  االستنتاجات  اكثر  اما 

خالل   ما  وقت  في  اليران  عسكرية  ضربة  توجيه  احتمال  على 

االبيض   البيت  بوش  الرئيس  يغادر  ان  قبل  القادمة  القليلة  االشهر 

والموا لذلك  المحتملة  االقليمية  االنعكاسات  حول  قف  والتساؤالت 

العربية الحقيقية ازاء قرار امريكي بهذا الشأن.حقا ان بوش ال يبدو  

االن وكأنه قد وضع اصبعه على الزناد، ولكن الجولة وما سبقها من  

تصعيد التهامات امريكية لالجهزة االيرانية في التدخل في العراق،  

مواجهة   بحجة  المنطقة  في  تسليح  لعمليات  ترويج  من  رافقها  وما 

اال  سواء  الخطر  االستباقية  بالضربة  التكهنات  اشعلت  قد  يراني، 

اجاءت امريكية ام اسرائيلية بحتة او اسرائيلية ولكن بموافقة ودعم  

امريكي.وعلى اساس هذا التحليل ومع احتمال توفر اجماع، او شبه  

اجماع امريكي على الضربة االستباقية اليران بعد تحميلها وزر كل  

التي تعاني منها افق    المشكالت  انسداد  المنطقة، وبسبب  امريكا في 

حل المشكلة النووية االيرانية سلميا فان السؤال االكثر الحاحا االن 

التوقيت   ايران قادمة ام ال بل ما هو  هو ليس فيما اذا كانت ضربة 

 المحتمل لذلك. 

القريبة   المرحلة  خالل  المنطقة  تواجهها  ثالثية  متالزمة  اذن  هناك 

فلسطينية اسرائيلية جزئية دون غطاء عربي،    القادمة، وهي تسوية

وسياسيا   امنيا  فراغا  وراءه  يخلف  العراق  من  امريكي  انسحاب 

امريكية/اسرائيلية وحرب  يكون  -رهيبا،  ان  البديهي  ايرانية.ومن 

تلك   مع  للتعامل  خيارات  من  العرب  يمتلكه  الذي  ما  عندئذ  السؤال 



تائجها؟من الواضح  االحتماالت، وهل هم على استعداد للتعامل مع ن

ان الجواب هو ال شيء اطالقا، اذ ليس هناك اي مؤشر حقيقي على  

الوعي   او  بالجدية  االحتماالت  هذه  مع  يتعاملون  العرب  ان 

الى   المنومين،  او  كالنيام،  يمشون  اخرى  مرة  وكأنهم  الالزميين، 

يحصل   كما  للقدر،  ليست  وخضوع  انسالب  بحالة  اشبه  الحافة.انها 

الميثولوج  الخاص  في  القرار  اتخاذ  حق  والتنازل عن  للعجز  بل  يا، 

 بمصائر المنطقة وشعوبها. 

يطرح   بدوره  وهو  هذا  كل  يحدث  اال  ايضا  احتمال  هناك  طبعا 

العربية الرؤية  عن  العربية،    تساؤوالت  المبادرة  بعد  ما  لمرحلة 

كيانين   بين  منقسم  فلسطيني  واقع  مع  التعامل  خاللها  عليهم 

داخلهم من  من  متشرذمين  اسرائيليين  وحصار  بعزلة  ومطوقين  ا 

النظر   العراق، وبغض  للتسوية.وفي  افق سياسي  اي  الخارج ودون 

هي  ما  هو  فالسؤال  وحجمه،  االمريكي  االنسحاب  زمن  عن 

يتشضى   يزل  لم  عراق  مع  للتعامل  البديلة  العربية  االستراتجية 

بارود   وبرميل  ضار  اقليمي  صراع  قاعدة  الى  ويتحول  ويتفتت 

لتفادي    طائفي الوحيدة  الطريقة  فان  اليران  بالنسبة  المنطقة.اما  في 

امريكا   وبين  بينها  كبرى  تاريخية  صفقة  هو  العسكرية  المجابهة 

من   المنطقة،  في  جديدة  ونفوذ  قوى  موازين  فيها  سترسم  واسرائيل 

ومصالحهم   العرب  حساب  على  ستكون  انها  الكالم  نافل 

بدائل واضحة غير التخبط    ومستقبلهم.وهنا ايضا ال يبدو ان للعرب

انتاجها   يعاد  التي  الخارجية  المبادرات  ظل  في  والترنح  واالرتباك 

 باستمرار. 

جولة   غداة  اذن  العربي  العالم  في  المشهد  يبدو  هكذا 

اقسى   ومجتمعاته  دوله  تواجه  حيث  وملبدا،  رايس/غيتس،قاتما 

حصانة   حتى  او  ذاتي  استعداد  ادنى  دون  وامرها  الخيارات 

العربي  لمواجهته العالم  يستطيع  كيف  يعد  لم  يبدو  كما  ا.والسؤال 

مواجهة التحديات الخارجية، فتلك هي االستجابة التي هي بديهة من  

بديهيات الحياة، والحاجة الى البقاء، لكن السؤال االهم االن هو هل  

الذات   تدمير  سياسات  ومن  نفسه  من  العربي  العالم  انقاذ  باالمكان 



يتبعها. التي  باجابة  المفجعة  من المشكوك فيه ان يحظى هذا السؤال 

الرئيسية   الملفات  ازاء  وسياساتها  االنظمة  اداء  ان  ذلك  ايجابية 

مثل   المراجعة  على  القدرة  تفتقد  انها  كما  السلبية  منتهى  في  التزال 

الرئيسية   المعضلة  التوافق.ان  للقدرة على االجماع او حتى  افتقادها 

ال االنظمة  اخفاق  ليست  هي  مثل  االن  مشكالت  حل  في  عربية 

ايقاف   في  بل  االيراني،  النووي  والملف  ولبنان  والعراق  فلسطين 

كياناتها   امن  على  الملفات  لهذه  السلبية  االنعكاسات  زحف 

 واستقرارها السياسي واالجتماعي. 

احجام  سبب  هو  الحالية  الفوضى  وسط  الغائبة  االسئلة  اهم  احدى 

طالما هي القاسم المشترك في   العالم العربي عن فتح حوار مع ايران

في   منخرطة  ذاتها  االمريكية  االدارة  وان  خاصة  المتالزمات  هذه 

حوار مع طهران باالقل في ملف العراق، بينما ينوب عنها التحالف  

الغربي في حوار حول الملف النووي.ان بامكان المرء ان يحاج ان  

لها مبادرات  وتقديم  ايران  مع  معمق  استراتيجي  حوار  على    فتح 

تقديم   من  الحاحا  اكثر  اليوم  هو  المصالح  وتوازن  تبادل  اساس 

مبادرات ال تلقى ترحيبا او حتى صدى في اسرائيل او واشنطن.ان  

زرع الثقة بين الطرفين   حوارا جادا مع طهران من شأنه ليس فقط  

نزع   وايضا  بل  تواجهما،  التي  الكبرى  النزاعات  حل  على  والعمل 

المذهبي الحتقا تلك  الطابع  تحت رماد  ترقد  المنطقة  في  اخرى  نات 

االزمات.اليس مفجعا حقا ان تنقلب االولويات في منطقتنا رأسا على  

وان   مشكالتها،  حل  على  القدرة  ابنائها  ايدي  من  ينتزع  وان  ذيل، 

السيناريوهات   من  اي  لهم  يستبصرون  الودع  لضاربات  يتركوا 

 الخارجية هي التي ستصبح واقعا. 

 

   /الحياة* 

 

                                                     

                



 الطائفية: تحدي المنطقة الجديد 
 

إلى    أخيرا   ظهر الثقافي  النفوذ  مد  أو  التدخل  وقف  إلى  يدعو  تعبير 

وثيقتين  في  الج  العراق  أصدرتها  االولى  رسميتين،  امعة  عربيتين 

وزراء  الجتماع  ختامي  بيان  عبر  العربية   العربية  اللجنة  خارجية 

التي الخليجية  القمة  بيان  عبر  والثانية  بالعراق،  عقدت   المعنية 

 .بالرياض أخيرا

لألدباء   والن المحفلين اللذين صدر عنهما البيانان لم يكونا مؤتمرين

ب سياسيان  مؤتمران  بل  العرب،  الثقافة  وزراء  أو  الدرجة  والكتاب 

االمر الفتا ان يتم التحذير من مد النفوذ الثقافي، على   االولى، فكان 

وان المقصد كان جليا في المرتين،   رغم ان االشارة كانت واضحة، 

الشيعي المذهبي  النفوذ  تعبير  استعيض عن  بالتعبير   حيث  االيراني 

 عن النفوذ الثقافي. 

ح متفقا عليها،  والتي اصب واذا كانت تطورات االوضاع في العراق،

التي الخلفية   انها جزء من صراع يصطبغ بصبغة طائفية، شكلت 

الرسميتين   الوثيقتين  فان  البيانين،  في  التحذير  جاء  اساسها  على 

خلفية على  ايضا  تخلو   صدرتا  ال  المنطقة  في  اخرى  تطورات 

او لبنان،  في  الصراعات  سواء  الصبغة،  هذه  من  ازمة   بدورها 

االيران النووي  ملفات  الملف  الى  اضافة  جميعها،  تشكل  والتي  ي، 

التي جاءت على اساسها تحذيرات الوثيقتين من أبرز   اخرى، الخلفية

الدول العربية ومجلس التعاون   مؤسستين اقليميتين عربيتين، جامعة

 الخليجي 

بمعناها الطائفية  المشكلة  ان  ومتضمنة   والواقع  شاملة  اي  االوسع، 

الد الطوائف  بين كل  المنطقة،   ينية واالثنية والثقافية في للصراعات 

الدارسون في عصور   يطلق عليها  ان  قبل  قديمة، حتى  هي مشكلة 

تعبير  هو  قديمة  وحيد،  لسبب  مشكلة  بقيت  انها  اال  والنحل،  الملل 

عكس مناطق اخرى في العالم،   رفض الجميع في هذه المنطقة على 

واالستمرا  وواقع،  كحقيقة  معها  والتعامل  بها  في االقرار  ذلك   ر 



التبجح الساذج، بأن األمر ال يعدو ان يكون من صنع اآلخر المعادي  

 دائما ما ي تهم بخلقها وتأجيجها. والغريم والذي 

ورميها  المشكلة  على  التعالي  على  االمر  يقتصر  ملعب   ولم  في 

من   تنميط  الى  حولت  حين  عمقا  تزداد  ظلت  بل  والخصم،  العدو 

الزائفة،  تع االدعاءات  ما  الجماعة  سواء  وتجانس  بوحدة  منها  لق 

واألمة الدولة  مستوى  على  والقومية،  ربطها   الوطنية  او  والدين، 

 بعالقات ومتغيرات خيالية وافتراضية ال اساس لها في الواقع، مما

 .اضاع السبل في مواجهتها ومعالجتها بالحكمة والبصيرة المطلوبة

سوي ال بد من  رغم قساوة وفظاعة الواقع العراقي المأ ولذلك وعلى

في اليه  يعود  الفضل  بأن  الى   االقرار  االزلية  المعضلة  هذه  ابراز 

والتحديات  المنطقة،  تواجهها  التي  المشكالت  تفرضها   واجهة  التي 

مثلما   جذرية،  حلوال  لها  تجد  ان  في  المرة  هذه  تنجح  لعلها  عليها، 

بارعة   استطاعت بطرق  حلها  العالم  في  اخرى  وأمم  مناطق ودول 

قطبي المعادلة في اي حل للمشكالت   ها العدالة واالستقرار، حققت في

العراقي هو سيولة الواقع   االثنية والطائفية. ان ابرز ما افرزه المثال

دولها، في  هو  مثلما  المنطقة،  هذه  في  والسياسي  وفي   االجتماعي 

االخالقي   االطار  وفي  شعوبها  تشكل  التي  الجماعات  خصائص 

الذي والمرجعي  على  ي والمعرفي  اآلخر،  مع  الذات  عالقات  شكل 

ووحشية  دونية  في  بل  والجماعة،  الفرد  المتوفرة   مستوى  المعايير 

 .للتعامل مع المعضلة ومواجهة حلها

الذي العراق  في  الممتد عبر خمسة آالف   فحتى  تاريخه  د مغ  طالما 

احد يكن  لم  والقسوة،  والدم  بالعنف  هذا   عام  فيه  ينفجر  ان  يتوقع 

المبني   الذي لم يعد باالمكان وصفه اال بالطائفي  الصراع الوحشي،

المتناحرة   الجماعات  حاولت  مهما  تاريخية،  مذهبية  على عصبيات 

فالحقيقة المرة هي ان ما كان يؤمل ان يتحول الى   .ان تؤوله سياسيا 

والمجتمع  الدولة  بناء  اعادة  والغزو   عملية  الحرب  نتيجة  المدمرين 

مشاركة وطني  من خالل  اجلالخارجي،  من  الى صراع  تحول   ة، 

الذات والجماعة العصبوية، افرز ما في نفوس العراقيين من كراهية  



والذي  مكبوت  ان   وعدوان  من  بدال  الوطني،  االنقسام  بدوره  عمق 

والمجتمع، حال واقعيا   يحل المأزق الوطني المتمثل في تدمير الدولة

 وتقييم  ومنصفا. وما يعنيه كل ذلك هو ليس فقط فتح جروح الماضي

المستقبل   على  كذلك  الحكم  بل  سلبيا،  تقويما  مرت  التي  التجربة 

 .المشترك  باستحالة العيش 

 ومع ذلك فنحن نعرف اآلن ان سبب المأساة الطائفية التي يمر بها 

العراق ليس الخالف على من هي الطائفة المنصورة وفقا للرواية،  

الصراع االزلي وا بل هو  السلطة  البشر على  بني  الذي  بين  لثروة، 

الوطنية وال يزال. ومرد   طالما شكل جوهر النزاعات بين الجماعات

الدولة تأسيس  الذي زامن  الفشل  ايضا هو  نعرف  العراقية   ذلك كما 

لكل   مدنية  دولة  تكون  ان  في  المنطقة،  دول  باقي  مثل  الحديثة، 

تحقق تزرع   مواطنيها  التي  االقلية  دولة  ال  واالنصاف،  العدالة  لهم 

ا والتهميش بذور  واالحتكار  القلق   لتسلط  معاني  كل  وترسخ 

حتمية  نتيجة  هو  اآلن  يحصل  فما  والتعصب.  والتمييز   واالرتياب 

لذلك االخفاق في بناء دولة مواطنين والذي انتج بالتالي ثقافة تتغذى  

والكبت وتقف دوما على خط التماس الطائفي وتنتظر   على االحباط

 .لحظة االنفجار العصابي

هو  ان   غير  كما  تحمل،  بل  حراكا  تطلق  اللعينة  الهوية  صراعات 

التاريخ  في  دائما  ايديولوجية   شأنها  ومضامين  ابعادا  االنساني، 

العصبوي نطاقها  تتجاوز  قد  وسياسية  نطاق   وفكرية  الى  الضيق 

بتحولها،   ينذر  مما  المصالح  وتتقاطع  الهويات  فيه  تتشابك  اوسع 

العر وخاصة المنطقة  مثل  هش،  اقليم  حتى  في  او  تباين  من  بية، 

او وفكري،  وسياسي  ثقافي  صراع   تنافس  الى  مذهبي،  حتى 

 جيوبوليتيكي، مثلما يحاول البعض تصوير البروز السياسي للشيعة

 في العراق وفي المنطقة منذ سقوط نظام صدام حسين. 

الصراع يخلق  الذي  الوقت  ففي  آليات   وهكذا  النهاية  في  الطائفي 

قواسم   الحسم، او التوصل الى توازنات اواستنزاف ذاته، من خالل  

مشتركة، فان المخاطر تزداد حين يراد اعتبار فكرة ان اي شكل من  



السياسي الذي يقوي مركز جماعة معينة في دولة ما،  اشكال التغيير

الدول  على  بالضرورة  يؤثر  في   سوف  تتشارك  التي  المجاورة 

لم يكن   في طبعه، امالجماعات نفسها، سواء اكان ذلك التغيير طائفيا 

 كذلك. 

الصعود    عن  تثار  التي  المخاوف  هو  هذا  على  مثال  ابرز  ولعل 

المنطقة، من احتماالت تذهب الى حد قول البعض، ليس   الشيعي في

النخب من  بل  فقط،  الغالة  التحالف   من  ببزوغ  والفكرية،  السياسية 

 .المنطقة الشيعي االيراني االميركي الصهيوني في

تحم  بينما  العرب اذ  اطرافها  التي  التقليدية،  المنطقة  صراعات   ل 

ابعادا   المتحدة،  الواليات  بقيادة  الغربي  والتحالف  واسرائيل  وايران 

العراق   جيوبوليتيكية، في  السني  الشيعي  المذهبي  الصراع  فان 

وال ينبغي الدفع بها الن   والمخاوف منه، ال تحمل مثل هذه االبعاد،

الم تلك  خالل  من  كذلك،  فيتكون  تصورات  هناك  الخرقاء.   قولة 

او   االيرانية،  القوة  استعراضات  من  والخوف  القلق  يغذيها  المنطقة 

كما يدفع بها مع االسف البعض من المتعصبين   حتى نيات الهيمنة،

الشيعي الحراك  بين  الربط  في  وايران،   والمتطرفين،  المنطقة  في 

الحقيقية وتقوم على الى االثباتات  تفتقد   الكثير من   وهي تصورات 

 المبالغات واالوهام. 

 وعلى هذا االساس فان المطلوب اعادة نظر جذرية في السياسات 

وغذتها   العثمانية  السلطنة  من  العربية  الدول  ورثتها  التي  التقليدية 

بشكل   النزعات  تسعى  والتي  الحركات  لبعض  والطائفية  الشوفينية 

بين  ارتباطية  عالقة  الثبات  وا تعسفي  العرب  لسياسات  الشيعة 

للدولة القومية  المصالح  عن  بالضرورة  المعبرة  االيرانية   االيرانية 

 .وليس عن مصالح الشيعة في اي مكان

الجدي  للنقاش  ضرورة  هذه   هناك  عن  والصريح  والموضوعي 

انتقلت   القضية التي لم يعد يقتصر الحديث عنها لمزا او تلميحا، بل

ال اصبح  التي  العليا  السياسية  المحافل  دومينو  الى  فيها  يرى  بعض 

ان ال   شيعيا  كان الطائفي يجب  فالعويل  فيه.  يقع  العراق اول حجر 



التاريخية وعن منابعها ومكوناتها   يحجب الرؤية عن حقائق المنطقة

خالل المئات   الثقافية والفكرية والتي صمدت في كل اوجه التحديات

حضاراتها   قدرة  على  مشرقا  مثاال  للعالم  واعطت  القرون  ان  من 

في والمذهبية   تنصهر  الدينية  تعدديتها  على  وتحافظ  واحدة  بوتقة 

 واالثنية في وقت واحد.

وتتمثل   هناك سياسي،  المشكلة  جوهر  بأن  لإلقرار  اكبر  ضرورة 

اساسا في ازمة الحكم العضال، هي نابعة عن الحاجة للديموقراطية  

العدالة وتحقيق  الشعبية  المشاركة  توزيع  وتعميق  في    والمساواة 

 .الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الجماعات الحاكمة والمحكومة

الطائفي فلن يكون اال محاولة جديدة للهروب الى   اما النفخ في البوق

مستحقات  من  بصبر   امام  تواجهها  ان  المنطقة  على  جديدة،  حقبة 

 .الوضاعها وحكمة وشجاعة وباعادة تقييم جذري

 طائفية في العراق اليوم يعود الىان جزءا  ال بأس به من المأساة ال

فالعراق   الخارج،  من  أتى  الذي  والدعم  والتحريض  الخطأ  الرسائل 

واحة  يكن  لم  قادرا   ربما  تاريخه  عبر  ظل  لكنه  المشترك  للتعايش 

واالثنية تجاوزت بكثير قدرات   على ترسيخ قاعدة للتعددية المذهبية

القدر بذلك  ايضا  يمتازون  الذين  جيرانه  من  ان   من  الكثير  التنوع. 

 تقييما موضوعيا لحصيلة الفترة الماضية ال بد ان ينبني اوال: على

حقيقة ان اعادة عقرب الساعة في العراق الى ما كانت عليه هي من  

المستحيلة،   االمور 

وثانيا: على ضرورة مساعدة العراقيين على بناء دولة مواطنة تقوم  

والتع والمشاركة  واالنصاف  لعدالة  اساس  على  على  وثالثا:  ددية، 

االزمات حل  المجتمعات   محاولة  في  الكامنة  والعرقية  الطائفية 

ديموقراطيا  حال  ازمات   حضاريا،  العربية  تفكيك  على  ورابعا: 

مأزق ما هو  بين  القسري  الربط  وبين   المنطقة وعدم  بنيوي  داخلي 

لكنها   التحديات والتهديدات الخارجية التي بامكانها ان تستغل المأزق

 .ال تكون وراءهقد 



العصيبة اللحظات  هذه  في  نفعله  ان  علينا  الذي  بها   ما  تمر  التي 

يفعل   كما  الطائفية،  في  النفخ  بينها  من  عديدة  هناك طرق  المنطقة؟ 

استياءه   البعض يظهر  من  وهناك  المسؤولة،  عصابية  بطريقة 

لم يقصد، وهناك ايضا من   بطريقة تضعه في خانة طائفية حتى ولو

القوى   ة او استعالء، تجاهل المشكلة او رميها في ملعبيحاول بسلبي 

 .الخارجية 

االحداث، عليه  تدل  ما  باألقل هذا  نعلم،  اننا ال  الواضح  كما ال   من 

حل   عن  تصورات  الفكري  وال  السياسي  المستوى  على  ال  نمتلك 

والتعدد التنوع  برميل   قضايا  بمثابة  حقا  هي  والتي  مجتمعاتنا  في 

في العراق، اذا بقيت من   ان ينفجر مثلما انفجر  البارود، الذي ال بد

لب  هي  التي  والثروة،  للسلطة  العادل  التوزيع  قضية  حلول   دون 

 .المشكلة وجوهرها الحقيقي
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 مأزق »حزب هللا« ومأزق المنطقة                 

                
 

ب الشرق األوسط الجديدة على جبهتها العربية تحت  تدور رحى حر

الحرب  » راية رمزية،  من  أكثر  دالالت  ذلك  وفي  هللا«،  حزب 

األنظمة رايات  تحت  دارت  تلتاها   األولى  اللتان  والحربان  العربية 

الناصرية بطبعتيها  العربية  القومية  راية  تحت  ثم   دارتا  والبعثية، 

التي اصطفت وراءها  دارت حرب أخرى تحت راية ياسر عرفات  

 .أفرزتها مرحلة انكسار المشروع القومي التيارات التي



 

المد األصولي، أن تخاض   أما هذه الحرب فقد كان طبيعيا، في زمن

دائرة  كانت  إذا  عما  سؤاال  يطرح  مما  هللا«،  »حزب  راية   تحت 

السياسية   الرايات  كل  حول  دورتها  استكملت  قد  اآلن  الصراع 

عالمنا العربي منذ أكثر من ستين عاما، مما   ة فيوالعقائدية المرفوع

مستقبل  حول  ليس  واسعا  التكهنات  باب  القاسي   يفتح  الصراع  هذا 

أثبت إذا  ما  في  برمتها،  المنطقة  مستقبل  عن  بل  فقط،   والمرير 

اعتبار   نوع  من  التوقعات،  من  حضورا  أكثر  أنه  المزري  واقعها 

يخوض أنه  هللا«،  إسرائيل«،» »حزب  حروب  هنا    آخر  والمعنى 

 .واضح

 

استكشاف التوقعات الناتجة   تتطلب اإلجابة عن هذا السؤال ومحاولة

 عن هذه الحرب العودة إلى شيء من تاريخ الصراع، خصوصا  ذلك

الجزء الذي عايشته األجيال العربية الحالية، وبالخصوص تلك التي  

أن القدرة على  الم تمتلك  االفتتنان  من  متجردة  اآلن  إليه  فرط  تنظر 

في النرجسي  التحديق  عادة  ومن  أساطيره  القومية،   في  الصورة 

األليمة   الماضي  تجارب  من  التعلم  في  الرغبة  خالل  من  وكذلك 

للتاريخ   بهدف النقدية  القراءة  الذات، على اعتبار أن  إعادة اكتشاف 

الضروريات الكبرى   هي من  التراجيديا  نفق  للخروج من  األساسية 

عاما . فالمشكلة الحقيقية   منذ أكثر من ستين الذي دخلت فيه المنطقة  

منذ ذلك   في ما يحدث اآلن هي أن التاريخ يعيد نفسه، كما ظل يفعل

المختلفة،   الضرورات  باسم  الجوهري  النقاش  يغيب  بينما  الحين، 

الصراع الطويل هو مجرد قصة من قصص النوم التي   وكأن تاريخ 

عملية تعلم ضرورية،  القومية و  تروى لألطفال، وليس وعاء للذاكرة

 .والمستقبل  يتحمل المنخرطون فيها مسؤوليتهم تجاه الحاضر 

عام   منذ  العرب  أن  أحد  يجادل  عملية    1948ال  أكبر  ضحايا  هم 

إسرائيل   افتئات وأن  الحديث،  البشري  التاريخ  في  مهما    -جرت 

الحقيقة هذه  يزين  أن  المرء  أخرى   حاول  منذ    -بدعاوى  تصرفت 

 المنتصر، الذي يحاول أن يقهر ضحيته ويسحقذلك الحين بأسلوب 



أن   أيضا  الحقيقة هي  أن  والتحدي. غير  للنهوض  لديها  محاولة  كل 

التي حلت على كانت   الكارثة  اآلن،  لحد  والمستمرة  يومئذ،  العرب 

والتخبط  والعجز  اإلخفاقات  من  سلسلة  العشوائية   نتيجة  والسياسات 

أن   تحاول  التي  التبريرات  وكذلك  أيةوالتناحر  من  العرب   تعفي 

عدوهم على  التاريخية  هزيمتهم  بتبعات  وتلقي   .مسؤولية 

المتفحصة القراءة  القاوقجي   ملخص  فوزي  منذ  الصراع  لتاريخ 

بنوري مرورا   الحسيني  وأمين  القسام  والملك   وعزالدين  السعيد 

السادات   وأنور  عبدالناصر  وجمال  فاروق  والملك  االول  عبدهللا 

خالد وصدام حتى  قادة   حسين،  وسائر  نصرهللا  وحسن  مشعل 

العرب  افتقاد  هو  الحاضرة،  موحدة،   المواجهة  واستراتيجية  لرؤية 

يكونوا   األمر الذي يعني أنهم بغض النظر عن الرواية المتداولة، لم

بل   فقط،  ومتناقضة،  بل  مختلفة،  جبهات  على  إسرائيل  يحاربون 

 .يحاربون بعضهم بعضا   كانوا فعليا

أ المرة  واألنظمةفالحقيقة  األولى  الحرب  ومنذ  والجماعات  نه 

العربية، كانت تخوض الحروب مع إسرائيل، أو تدفع نحوها، باسم 

أن   األهداف بعد  تشير،  التاريخية  الوقائع  أن  إال  الكبرى،  القومية 

وإزالة تمحيصها  األنظمة   يجري  هذه  أن  إلى  عنها،  الشوائب 

بم ذلك  مسعاها  في  مدفوعة  غالبا  كانت  خاصة   صالحوالحركات 

وغايات قطرية أو ذاتية ضيقة، واألمر كان دائما يتعلق بالبحث عن  

ترسيخ شرعية ويعفو   أو  تخبو  أدوار  تعزيز  أو  أو مهزوزة  مفقودة 

الزمن. هذا ما حصل في الحروب الخمس األولى على رغم   عليها 

والنخبوية الرسمية  الخطابات  غلفت  التي  القومية  الشعارات   كل 

يومها،   العسكرية  السائدة  االنقالبات  من  بعدها سلسلة  أنتجت  والتي 

جاءت على   والسياسية،  تحافظ  كي  جاهدت  التي  المتتالية  باألنظمة 

ضد المشترك  الكفاح  متطلبات  بين  اسميا،   التوازن  الواحد،  العدو 

 .وبين حاجات ومتطلبات البقاء، عمليا

التي  يحاول   بعمليته  جاء  هللا«  »حزب  فإن  الحرب  شرارة  أطلقت 

قادته تدمير قواعد اللعبة التي   القضاء على الحالة الراهنة أو كما قال

فالحزب، من   .بنيت خالل ستين عاما  من إدارة الصراع مع إسرائيل



على   للحفاظ  تسعى  سياسية  حركة  مجرد  هو  هذه،  النظر  وجهة 

ودور  عن   شرعية  اللبنانية  الدولة  فيها  غابت  مرحلة  في  اكتسبته 

اإل االحتالل  وكانمقاومة  ال   سرائيلي،  األمر  دام  ما  مقبوال  ذلك 

العربي الرسمي  النظام  اكتسبها  التي  الشرعية  مع  وال   يتناقض 

لهذه   هللا«  »حزب  إطالق  أن  إال  للصراع.  إدارته  أسلوب  يتحدى 

السادسة كان العربي   الحرب  النظام  أكثر من محاولة الختبار قدرة 

بل اعتبر ما قام به  لها،   على التورط في حرب جديدة لم يكن مستعدا 

اعتبر مما  النظام،  هذا  في  عضو  دولة  قرار  الختطاف   مسعى 

 .محاولة تدمير نهائي للمنجز التاريخي األكبر لهذا النظام

يقتصر على هذا فحسب، بل إن عملية »حزب هللا«   غير أن األمر لم

من  نفسه  العربي  النظام  بتدمير  أساسية   هددت  قضايا  ثالث  خالل 

 :به، وهي ارتبطت بما قام

حربا بالوكالة نيابة عن أطراف بعضها   اعتبار الحرب التي شنها -1

حتى  أو  مغايرة  أجندات  تحمل  وربما  عربي،  للنظام   غير  معادية 

الحرب    -2العربي.   هذه  في  انتصاره  سيسمح  أصولي  حزب  أنه 

أصولية النظام.   بيقظة  هذا  تحطيم  الى  أساسا  الحزب    -3تهدف 

اي  من  قريبة  شيعية  وسيخلخلحركة  من   ران  شكل  بأي  انتصاره، 

جملة وينمي  المنطقة  في  القائمة  الهشة  التوازن  حالة   األشكال، 

الهواجس والمخاوف المذهبية الناتجة أساسا عن تجليات الوضع في  

 .العراق 

يأتي هذا األحساس بأن »حزب هللا« أساء في تقديراته التي   من هنا

بتأجيج أساسها  على  من قام  األخيرة  صائب   الحرب  تحليل  دون 

حسابات سياسية   للوضع اللبناني واالقليمي والدولي الذي يقوم على

الدكاكين وعقلية  البازار  حسابات  من  كثيرا  أعقد   واستراتيجية 

والثنائيات المبسطة. لم يكدر »حزب هللا« الوضع الراهن وال حاول 

بحرب العرب  أنه وضع   توريط  األكبر  بل كان خطؤه  فقط،  جديدة 

أمام  العالم قلقة  بمرحلة  يمر  الذي  المرة   العربي  ناتجة هذه  تحديات 

 عن موقف صعب يتعلق باعتبارات مذهبية ذات طبيعة جيوسياسية



تمس توازنات إقليمية فائقة الحساسية. ومن الطبيعي أن تكون هناك 

الصمود في  هناك   إرادة  طالما  الحقوق  أجل  من  والكفاح  والمقاومة 

الغاشم وقهره، ومن المؤكد   عن االحتالل  إحساس شديد بالظلم الناتج

التحدي  مواجهة  في  ذريعا  فشال  أثبت  العربي  النظام  أن   كذلك 

في   الجدية  وانعدام  األحادية  والخطوات  التخبط  لكن  االسرائيلي، 

وخلط األمور تؤدي إلى المزيد من التشوهات في  التعامل مع الواقع

 .القضية وتعقد طرق حلها

كل حرب عرب لقد  منذ عام    -ية  كشفت  عن علل    1948إسرائيلية 

التي الكثيرة  العربية  بل   األنظمة  وهزائمها،  إخفاقاتها  وراء  كانت 

العربية وعلى   إنها كشفت أيضا عن العيوب التي تمتاز بها الشعوب 

والتي   الواقع،  األمر  أمام  واالستسالم  واالتكالية  الضعف  رأسها 

من  األثر.   جعلت  عميقة  شمولية  معا  يميز  هزائمهم  ما  أن  غير 

سلطت أنها  هو  الجديدة  أخطر   الحرب  من  واحدة  على  األضواء 

االنقسامات  وهي  العربي،  الجسد  منها  يعاني  التي  المذهبية   العلل 

أطلت   حتى  إسرائيل  مع  الصراع  مجرى  عن  بعيدة  ظلت  التي 

التفاعالت في المنطقة الناتجة عما أصبح يعرف   برأسها اآلن بسبب 

الشيعي نتيجة تطورات الحرب في   ية بنمو النفوذ في األدبيات السياس

 .العراق 

إطار تحليلي لمستقبل   هناك أسئلة جوهرية ال بد من طرحها ضمن 

حزب  » المنطقة والتحديات األمنية والسياسية التي تواجهها إذا نجح

التي   الجديدة  القواعد  ما هي  فيها.  اللعبة  قواعد  تغيير  هللا« فعال  في 

فر» ينوي  هللا«  العبا   حزب  فيها  هو  يكون  ان  يسعى  وهل  ضها 

التي نفسها  وبالطريقة  أي   رئيسيا   لبنان،  في  لعبته  قواعد  بها  يدير 

القرار باتخاذ  واالنفراد  الدولة،  قرار  االستراتيجي،   اختطاف 

والهيمنة على باقي القوى السياسية في البالد؟ ما هو مستقبل عالقة  

لوقت الذي ترى فيه بعض  هللا« االستراتيجية مع إيران في ا »حزب

إيران أن  العربية  مع   الدول  النووية  أزمتها  الستخدام  تسعى  التي 

أيضا  تشكل  اإلقليمي  موقعها  لتعزيز  لألمن   الغرب  خطيرا   تهديدا  

 القومي العربي؟ 



 

يدرك أن  كان على »حزب هللا«  أطلقها   لقد  التي  العديدة  اإلشارات 

حول   2003 ى العراق عامقادة في المنطقة منذ الحرب األميركية عل

الدور الشيعي المتصاعد والمخاوف من تنامي العالقات بين الشيعة  

في   العرب  المتصاعدة  اإليرانية  الطموحات  ظل  وفي  وإيران 

أنه أيضا  يدرك  ان  عليه  كان  المتجددة   المنطقة.  الدعوات  ظل  في 

عثراتها،   لبناء شرق أوسط جديد فان لبنان بتجربته التاريخية، ورغم

 يزال يقدم نموذجا جيدا للتعايش بين المذاهب والطوائف واألديان،  ال

لباقي   وهي تقدم  لكي  وتنميتها  صقلها  بل  تدميرها  ينبغي  ال  تجربة 

حزب هللا« أن يدرك كذلك أن العمل،  » دول المنطقة. لقد كان على 

إعادة على  الخطورة،  البالغة  المرحلة  هذه  التشيع   في  تأصيل 

تاريخ  كعنصر  هو  العربي،  المنطقة  في  أساسي  وثقافي  وروحي  ي 

تحقيق أهداف جزئية في مجرى الصراع الجاري في   أهم بكثير من

 .المنطقة وعليها

المنطقة إذن يعيد نفسه، ولكنه يعيده، كما في كل مرة،   ها هو تاريخ

عن النظر  وبغض  يكون   تراجيديا،  قد  فوقها.  تخفق  التي  الرايات 

إلسرائيل، كما   الفعل غير المتوقع»حزب هللا« في مأزق، نتيجة رد  

ديناميكية   هناك  هل  دائم.  مأزق  في  كلها  المنطقة  ولكن  قادته،  أقر 

كما كان يسأل إدوارد سعيد، نقوم من خاللها بتكرار أخطائنا   خفية،

من ماضينا أو حتى نتذكره؟ لقد انتجت   وكوارثنا من دون أن نتعلم 

الـ ح   1948حرب  هي  وها  للمنطقة،  جديدة    2006الـ  رب خريطة 

البداية   نقطة  دائما، حسب سعيد، عند  إننا  تبشر بشرق أوسط جديد. 

اآلن«، حتى لو كان هذا »اآلن« يحمل كل عالمات  » نبحث عن حل

 .اإلنسانية  ضعفنا التاريخي ومعاناتنا
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 من يحميه عن السالم ومن يصنعه و 
 

النمط   وهو  واالنفعاالت،  بالعواطف  المشحون  الجدل  مساوئ  من 

يحّول   ما  غالبا   انه  العربي،  والفكري  السياسي  المشهد  في  السائد 

النقاش في شأن مسألة ما مهما كانت أهميتها، الى مجرد عراك ديكة  

ينهش فيه المتحاورون بعضهم بعضا. بل إنه في حومة الغبار الذي  

هذا النوع من المبارزة اللفظية يحجب الكثير من الحقائق    يثيره مثل 

أو سبل الوصول اليها من خالل الحوار الموضوعي الهادف بغض  

للنقاش.   المطروحة  القضية  من  المتحاورون  يقف  أين  عن  النظر 

وما   كوبنهاغن  اعالن  موضوعة  من  الحقيقة  هذه  على  أدل  وليس 

كة القاهرة للسالم"  تمخض عنه من والدة جماعة عربية سميت "حر 

الرأي   الى  االسرائيلية  رديفتها  مع  التوجه  هو  معلن  هو  كما  هدفها 

في   السالم  عملية  لدعم  وتحفيزهما  واالسرائيلي  العربي  العام 

هي   العملية  أن  منطلق  ومن  تواجهه  الذي  التعثر  ظل  في  المنطقة، 

 أهم وأكبر من أن تترك للسياسيين وحدهم إلدارتها. 

الثا  كانون  يناير  فمنذ  االعالن  1997ني  على  التوقيع  تاريخ  وهو   ،

العاصمة   في  رسمية  غير  واسرائيلية  عربية  شخصيات  جانب  من 

العربية بين دعاة االعالن   العواصم  الدنماركية، والجدل مستعر في 

من   وبين خصومهم  جهة،  من  عنها  تمخض  التي  الحركة  ومريدي 

التلفزيون    جهة أخرى، وحتى أنه تجاوز صفحات الجرائد وشاشات

ووصل أو كاد يصل الى ساحات المحاكم. فالمدافعون عن "التحالف  

العديدة    -العربي  االسماء  أحد  وهو  السالم"،  أجل  من  االسرائيلي 

للتحرك، يشددون على أنه مجرد حركة شعبية ال تمتلك صفة رسمية  

العملية   العربي في  أو تفاوضية، هدفها االساسي هو دعم المفاوض 

وال  تقوم  الجارية  التي  االسرائيلية  السالم  لحركة  اإلسناد  عن  تعبير 

في   المتطرف  لليمين  المتشددة  المواقف  مواجهة  في  مشابه  بدور 

اسرائيل. وفي شكل عام، فإن هدفهم هو العمل على بلورة رأي عام  

الحكومات   التي اختارتها  ينسجم في توجهاته مع استراتيجية السالم 

فظل  اآلخر  الطرف  أما  من    العربية.  حفنة  مجرد  الحركة  في  يرى 



في   وبالغ  اسرائيلية  ألهداف  خدمة  للتطبيع  يروجون  الذين  المثقفين 

حرب   الى  سيؤدي  النهج  ذلك  استمرار  أن  من  حذّر  حين  لهم  نقده 

 أهلية داخل المجتمعات العربية. 

ولفترة ما ساد االعتقاد بأن األمور ستهدأ وتنتهي الى تلك الحدود من  

معسكري بين  موقفه  الجدل  وراء  يتخندق  كٌل  المثقفين،  من  ن 

السالم   عملية  تدهور  ظل  في  خصوصا  وشعاراته،  ومصطلحاته 

ذاتها ووصولها الى حافة االنهيار. حتى جاء تأسيس "حركة القاهرة  

للسالم" واالجتماع المشترك الذي عقدته مع نظيرتها االسرائيلية في  

بيان من  عنه  تمخض  وما  الماضي  يونيو  حزيران  مشترك    شهر 

مرحلة   ولوج  في  العربي  طرفه  وبخاصة  التحالف  نية  عن  أفصح 

 العمل الفعلي لتنفيذ ما عزموا عليه من أهداف التحالف. 

تيار رفض   الضارية من  المواجهة  العنيد، على رغم  هذا اإلصرار 

آلية   الى  المشروع  عن  االعالن  مرحلة  من  االنتقال  على  التطبيع، 

لة الشراكة في التفاوض، كما عبرت  الفعل، بل الى التطلع الى مرح 

عن   الصادر  المشترك  البيان  بها  جاء  التي  السبع  النقاط  ذلك  عن 

موازين   عن  الكثير  عدة،  حقائق  بين  من  يكشف،  القاهرة،  اجتماع 

القوى السائدة على الساحة العربية غير الرسمية واالمكانات المتاحة  

ال والفكرية  السياسية  واالتجاهات  التيارات  بلورة  أمام  في  مختلفة 

وبالتالي   وتأييده  دعمه  واكتساب  العربي  العام  الرأي  أمام  مواقفها 

في   تفسيره  يجد  االندفاع  هذا  مثل  إن  تمثيله.  بمشروعية  االدعاء 

أن   وهي  اخيرا  ترويجها  في  التحالف  مريدو  بدأ  التي  المقولة 

يعني،   ما  األحداث.  رصيف  على  ويقفون  عاجزون  معارضيهم 

استنتاجهم   في  حسب  يقفون  ألنهم  عليهم  يتفوقون  بالمقابل  أنهم  هذا 

 الصميم منها، إن لم يكونوا من صناعها. 

أن دعاة   المقولة، هو  تعبّر عنها هذه  الجوهرية هنا، كما  الفكرة  إن 

الرهان،   كسبوا  أنهم  اآلن  يعتقدون  السالم"  أجل  من  "التحالف 

يدة التي  مستندين في ذلك، على ان موقفهم يرتكز الى المعطيات الجد

في   سائرة  نظرهم  وجهة  من  عملية  وهي  السالم،  عملية  خلقتها 



طريقها وغير قابلة لالرتداد رغم العراقيل التي تواجهها في المرحلة  

الحالية. أما خصومهم في المعسكر المضاد، فهم، استنادا  إلى وجهة  

إنهم أصبحوا خارج حركة   بل  فقط  الرهان  يخسروا  لم  النظر هذه، 

من المؤكد ان التيار الرافض، وبمختلف أجنحته العقالنية  التاريخ. و

التبجح   من  الكثير  الزعم  هذا  مثل  في  يرى  والعاطفية،  والمتزمتة 

واالستعالء، ليس على المعارضين فقط، وانما على المعطيات نفسها  

 التي يجادل المريدون بها. 

عربية   سالم  حركة  انشاء  أن  البداية  منذ  الواضح  من  كان  لقد 

اليسير،  بالم باألمر  ليس  كوبنهاغن"،  "تحالف  عليه  قام  الذي  فهوم 

العربي  النزاع  خاصية  بسبب  وتعثر    -ليس  وتاريخه  االسرائيلي 

المستقبلية عن   الجارية وأيضا  تصورات كل طرف  السلمية  العملية 

الصراع   طرفي  ذهنية  على  الوطأة  شديدة  عوامل  كلها  وهي  حلّه، 

يضا  لسبب آخر يتعلق بالطريقة التي  واالستعداد النفسي لديهما، بل أ

أعلنت فيها الحركة عن نفسها والتي تميزت، أوال بظهورها كحركة  

"اعالن   ان  رغم  على  شعبية  امتدادات  أية  غير  من  نخبوية 

غالبية   ارادة  "يعكسون  موقعيه  أن  الى  صراحة  يشير  كوبنهاغن" 

 شعوب المنطقة". 

ال خطابها  خالل  من  الحركة  ظهور  هو  والفكري  وثانيا ،  سياسي 

الرسمية   باالتجاهات  لصيقة  فيه  تبدو  شكل  في  عملها  وأسلوب 

أثار   ما  التفاوضية  تكتيكاتها  عن  ومعبرة  والحكومات  لالنظمة 

شكوكها في امكان تعبيرها عن االرادة الشعبية التي هي فعال  تواقة  

 ليس للسالم العادل فقط وانما الى أن تلعب دورا  فاعال  في تحقيقه. 

العربية،  وثالث الجبهة  تعاني  فيما  ونشطت  الحركة  ولدت  فقد  ا ، 

الخيارات   أمام  واضحين  وتمزق  انقسام  من  دائما ،  كعادتها 

المعارضين   المطروحة عليها إسرائيليا ، األمر الذي زاد في شكوك 

لها وقلّب المواجع من جديد، ولكن هذه المرة ليس بين االنظمة ذاتها  

ولعله أيضا  بين تيارات جادة في الرأي  بل بين محازبيها وأنصارها،  

 العام العربي تتعامل مع موضوعة السالم كقضية مصير ومستقبل. 



المالحظ انه في حومة االتهامات واالتهامات المضادة وما بينهما من  

التي   القديمة  اللغة  الى  اآلخر  الطرف  وركون  طرف  من  تبجح 

كشأن واالسود ضاعت،  االبيض  عن  التعبير  على  دائما،  تقتصر  ها 

نقاش   بلورة  تلعب دورا  حيويا  في  إمكانها أن  فرص كثيرة كان في 

مفيد، واألهم من ذلك، رأي عام عربي جاد وناضج ومسؤول ازاء  

االسرائيلي، الذي يتفق الجميع على    -واقع ومستقبل الصراع العربي 

كان   هنا  ومن  وشعوبها.  المنطقة  تواجه  التي  التحديات"  "أم  انه 

دائ بأن  التساؤل  الحوار،  دعاة  يجادل  كما  القول،  يكفي  هل  ما : 

حركتهم هي امتداد طبيعي لمعطيات الواقع ولقبول االنظمة العربية  

بخيار السالم االستراتيجي، أو كما يفعل الطرف اآلخر حين يحاول  

احتكار الحقيقة بالضد من منطق الحياة واألشياء. وكل ذلك من دون  

وب ورأيها في العملية الجارية الذي  اكتراث من الطرفين لدور الشع

 يجري استالبه وادعاء تمثيله تماما  كما تفعل األنظمة. 

هو   مثلما  للعرب  السالم  في  ومصلحة  رغبة  هناك  بأن  القول  إن 

بهذه   بالدفع  إن  هل  ولكن  تماما.  صائب  قول  هو  لالسرائيليين، 

متردد  المعادلة وحدها يمكن بناء الحجة إلقناع الرأي العام العربي ال

لدى   سيظل  فالسؤال  عليه؟  المطروح  السالم  بجدوى  والمشكك 

 أي نوع من السالم؟   -العرب مثلما هو لدى االسرائيليين 

الواقع الحالي يشير الى ان االسرائيليين مخضوضون، ذلك أن لديهم  

الكثير من الفرص في تقرير نوع السالم الذي يريدون من حكومتهم  

هم على استعداد لدفعه. وال أحد يستطيع  أن تنجزه ووفقا  للثمن الذي  

بمبدأ ديموقراطية   يجادل في أن هذا أمر جوهري ال يتعلق فقط  أن 

ان   وهو  العملية  بصلب  يتعلق  بسيط  بمبدأ  بل  القرار  واتخاذ  الحكم 

السالم لكي يكون مقبوال  ال بد أن يكون معقوال  وعادال  وعندما يكون  

يس للقبول به بل الدفاع عنه  كذلك يكون الشعب، أي شعب، مستعدا  ل

 وحمايته. ذلك ألنه خياره وقراره. 

إن هذه المقاربة بين وضع الرأي العام العربي المهّمش والرأي العام  

االسرائيلي الفاعل في تقرير نتيجة عملية واحدة تكشف عن مفارقة  



هائلة تستدعي من دعاة السالم العرب أن يتنبهوا لها في خطابهم لها  

تعا  دون  من  من  مطلوب  االنتباه  من  نفسه  والقدر  واستنكاف.  ٍل 

الطرف اآلخر الذي يتحتم عليه في هذه االوقات الحاسمة ان يتخلـى  

عن اإلفراط في التظاهر والمصادرة وأن ينخرط في عملية الحوار  

العالم وأخطائه   األكبر ال ضد شرور  الصراع  باعتبارها جزءا  من 

 بتت بيننا ايضا . فقط بل ضد أخطائنا والشرور التي ن

وال    -إن عملية صنع السالم، أو رفضها أو االحتجاج على شروطها  

ينبغي لنا إال أن نستعين بالتجربة االسرائيلية ثانية  ودائما طالما هي  

العملية   في  المقابل  البيانات    -المعادل  خالل  من  صنعها  يمكن  ال 

والسياس االدبية  القوة  كانت  مهما  والتظاهرات،  للذين  المشتركة  ية 

بمفهوم   االرتباط  شديدة  معادلة  وفق  تتم  هي  بل  وراءها.  يقفون 

الدول   بين  والتطلعات  المصالح  في  القائم  والتشابك  القوى  موازين 

والشعوب. ومن الواضح أن هناك إقرارا  لم يتزعزع منذ إنشاء دولة  

من   يمثله  بما  االسرائيلي،  العام  الرأي  بأن  اليوم  حتى  اسرائيل 

ات، يشكل جزءا  مهما  من "ميكانيزم" القوة في المجتمع  احزاب وهيئ

االسرائيلي، وبالتالي في دعم التوازن الذي تشكله القوة المادية التي  

العام   الرأي  فاعلية  على  مثال  خير  ولعل  السالم.  شروط  تملي 

العملية   مجرى  في  التباين،  الشديدة  اتجاهاته  بمختلف  االسرائيلي، 

جم نعرفه  ما  هو  االحزاب  السلمية  إلهام  في  تأثيره  مدى  عن  يعا  

السياسية في صوغ برامجها االنتخابية ومواكبتها في تنفيذها، سواء  

كل   في  انه  سرا   يعد  لم  كما  المعارضة.  في  أو  السلطة  في  كانت 

المفاوضات التي جرت منذ كامب ديفيد وحتى اآلن، كان "بارومتر"  

ل ورفض االغلبية،  القبول والرفض لدى الجانب االسرائيلي هو قبو

سواء كان ذلك في الكنيست او في الشارع المعبِّّر عن رأيه بمختلف  

الى   االسرائيلي  الوزراء  رئيس  ح  يلّمِّ واليوم  والوسائل.  الطرق 

احتمال الدعوة الى استفتاء عام حول أي اتفاق جديد ينوي التوصل  

ادة  اليه مع الفلسطينيين، وهذا إذا ما تحقق سيكون قمة االنصياع إلر 

 الرأي العام، بغض النظر عن رأينا فيه. 



الرأي   جانب  من  الفاعلة  المشاركة  هذه  كل  تثير  أال  الصعب  ومن 

الدور   عن  الكثيرة  االسئلة  السالم  عملية  في صنع  االسرائيلي  العام 

عملية   سياق  في  العربي  العام  الرأي  يلعبه  ان  يمكن  الذي  المقابل 

ت االثنين. حقا  ال أحد في  واحدة ي راد لها ان تحقق اهداف وطموحا

مستوى   على  مبادرة  وجود  ضرورة  يتجاهل  أو  يشكك  أن  إمكانه 

تنظيمات المجتمع المدني ت بدي رأيا  مفيدا  في عملية صنع السالم اذ  

مصيرها   تقرر  التي  الحرة  المجتمعات  من  متوقع  هو  ما  هذا  ان 

المواطنة. لكن هل يكف الديموقراطية وحقوق  ي  بنفسها في مناخ من 

التعبير   المدوي في  الذرائع الصوت  للبعض تحت مختلف  يكون  ان 

عن ما يرونه من إرادة وتطلعات هذه المجتمعات، فيما يغيب صوت 

االغلبية وينزوي في ظل انعدام المشاركة سواء في العملية الجارية  

التجربة   تقول  الغائبة؟  الديموقراطية  الممارسة  مجمل  في  أو 

الح  الشعوب  إن  وحدها التاريخية  هي  بيدها  قرارها  تمتلك  التي  رة 

فيها،   رجعة  ال  عملية  وجعله  وحمايته  السالم  صنع  على  القادرة 

بكل   االستنتاج،  هذا  مثل  كان  وإذا  التحالفات.  أو  المعاهدات  وليس 

اليقين بقدر ما يتعلق بالجانب العربي فمن   تبعاته ال يزال بعيدا  عن 

سلمية في مسارها على نحو  المشكوك فيه، اذا ما استمرت العملية ال 

يوفرها   أقل مما  الطرف االسرائيلي ضمانات  يقبل  أن  عادل ودائم، 

 هو نفسه من خالل قناعة الرأي العام عنده بها ودعمه لها. 

 

 15/7/1998 الحياة/*

 

 قمة الرياض في مواجهة حرائق المنطقة 
 

ال القمة  بإمكان  فيليت  الشهر  هذا  أواخر  المقررة  المقبلة   عربية 

الى   جميعا  العربية،  الشعوب  تأمل  كما  فعال ،  ترتقي  ان  الرياض 

تنجز ما عجزت عنه القمم العربية السابقة،   طموحاتها، وتستطيع أن

واجهتهما منظومة العمل   في التصدي الى معضلتين أساسيتين طالما

عا الستين  خالل  وخصوصا   المشترك  وهماالعربي  االخيرة،   ما 



مواجهة التحديات الخارجية والتصدي لألزمات الداخلية. بعض هذه  

ميزة المكان الذي ستعقد فيه القمة والدور المتوقع   التمنيات تعود الى

السعودية بحكم الدور التقليدي البارز الذي   ان تلعبه المملكة العربية

الى مناخ اليأس    البعض اآلخر تلعبه في السياسة العربية، بينما يعود

تواجهها التي  والتحديات  االوضاع  بسبب  المنطقة  يسود   الذي 

والرغبة بالتشبث باألمل التي ستظل تراود الشعوب العربية في هذه  

 .التي تعيشها دولها ومجتمعاتها المرحلة العصيبة 

إذا اردنا فعال  ان نرسم توقعات معقولة، بحكم الضرورة أننا   غير 

، ال بد  1964ها منذ اول مؤتمر قمة عربي عام  والتجربة التي نعيش 

وننزل  قليال  نتريث  المر،   ان  الواقع  ارض  الى  التمنيات  سقف  من 

بينما المنظومة العربية تمر   لنتبين ما الذي يمكن ان تنجزه هذه القمة 

أوال   يتطلب  هذا  تاريخها.  في  خطورة  المراحل  اكثر  عدم   بإحدى 

المك القمة، وخصوصا في رمزها  المضيفة،  تحميل  أي دولتها  اني، 

في  تحتمل،  مما  شدة   اكثر  فقط  ليس  الجميع،  يدرك  ظروف 

اخرى، عما اطراف عربية  ايضا ، مسؤولية  بل  وصلت   صعوبتها، 

اليه االمور في عالمنا العربي من ترد، ومسؤوليتها ايضا عن العمل  

من هذه الحالة. كما يتطلب، ثانيا ، االقرار بأن القمم   الجدي للخروج

تكنال لم  اطالقها  منذ  او   عربية  تعبوي  خطاب  لصوغ  منبر  سوى 

واجهت كبرى  معضالت  تجاه  االنجاز،  متواضعة  مواقف   اتخاذ 

العالم العربي في مراحل معينة، وليست آلية صلبة ترتكز على رؤية  

القديمة والمستجدة التي يواجهها   استراتيجية بعيدة المدى، للتحديات 

 .هذا العالم

هذه ان  العالم  والواقع  فيها  يواجه  التي  االولى  تكون  ربما   القمة 

العربي جملة من القضايا والمشكالت واالزمات الداخلية والخارجية  

تاريخهم   المتشابكة  عبر  العرب  يواجهها  لم  بطريقة  والمترابطة، 

التحدي الى حجم  لتفكيك   الحديث، مما يضيف  الذي عليها مواجهته 

بل اخذت   الدول والحكومات فقط، هذه االزمات، والتي لم تعد تواجه  

بقي   الذي  العربي،  الشعبي  النسيج  داخل  مجتمعيا  منحى  تنحو 

حد الى  مرت،   متماسكا  التي  والنكسات  النكبات  كل  خالل  كبير 



الفتنة بمخاطر  كيانه  تهدد  اآلن  الى   واصبحت  فنظرة  والتفتيت. 

القمة ستوضح، اعمال  التي ستتبوأ جدول  الرئيسية  القضايا   حزمة 

فقط الى اي مدى أصبح العالم العربي غارقا في االزمات، بل    ليس 

االزمات تحورت تماما، مثلما يتحور اي فيروس   الى حقيقة ان هذه

 .البيت العربي ذاته مرضي، وأخذت تهدد باالستيطان داخل حجرات

بدءا  من المنطقة،  تواجهها  التي  الكبرى  القضايا  الى  نظرة  أي   إن 

العربي   العراقية  االسرا  -الصراع  باألزمتين  ومرورا   ئيلي، 

بشبح  وانتهاء  وطموحات  واللبنانية،  نووي  لسالح  ايران  امتالك 

االرتباط  فقط  ليس  تؤكد  المنطقة،  على  هيمنتها  االقليمي   فرض 

ايضا    ولكن  القضايا،  هذه  بين  يربط  أصبح  الذي  المستجد  البنيوي 

تفرعاتها امتداداتها  عبر  أم  مباشر،  بشكل  سواء  وتجلياتها،    السلبية 

وااليديولوجية والطائفية، الى داخل المجتمعات   وخصوصا  السياسية

كل من هذه القضايا، سواء   العربية نفسها، ما يزيد من عبء مواجهة

تحديات باعتبارها  او  الضيق،  نطاقها  في  حصرها  خالل   من 

خارجية مفروضة تواجه المنظومة العربية برمتها، وليس ركنا  من  

 .فقط  أركانها

كما أن نظرة الى طبيعة االزمات في فلسطين ولبنان والعراق تبين  

بل   ان فقط،  الخارجية  والهيمنة  االحتالل  قوى  مع  يعد  لم  الصراع 

بين صراعات  الى  قالبا    تدنى  واالقليمية،  والعربية  المحلية  القوى 

المنطقة، ومبرزا الثانوي منها على   معادالت التناقضات التقليدية في

ح  مستوىالرئيسي،  الى  فشيئا ،  شيئا   ينحدر  اخذ  الفئوية   تى  شديد 

الفتحاوية في فلسطين وصراع    -والطائفية. فالصراعات الحمساوية  

الدامية   المواالة الطوائف  الى حرب  انضمت  لبنان  في  والمعارضة 

تعبيرا  باعتبارها  العراق،  السلطة   في  على  الصراع  عن  فاضحا 

الم كان  أن  بعد  الوطني،  القرار  تبقيوعلى  ان  فيها  على   فترض 

الذات   وتأكيد  واالستقالل  التحرر  اجل  من  كفاحا  كونه  الصراع 

كانت واذا  السياسي   الوطنية.  مداها  أخذت  االزمات  هذه  كل 

بين الدامية  المعارك  فإن  المدوي،  اليمنية   واالعالمي  الحكومة 

المنطقة   الكامنة في  والحوثيين هي دليل آخر على نوع الصراعات 



ان تخرج عن السيطرة وتتحول الى بؤرة اخرى من بؤر    يمكن التي

 .فيها التوتر الطائفي

ولم يقتصر األمر على ذلك بل إن هذه الصراعات اتسعت واضحت  

الى   اآلن يسارع  لم  اذا  الخطورة،  منتهى  في  ببعدين  تتميز 

الب عد االول هو  مستترا ،   تجاوزهما،  ام  كان مكشوفا   المذهبي سواء 

امتداد   سواءوالثاني،  الحدود،  عبر  او   التدخالت  مذهبية  السباب 

تتجلى   التدخالت  كانت هذه  او مصالح جيوستراتيجية. واذا  سياسية 

اخفاء   في باالمكان  يعد  لم  حيث  العراق،  في  صورها  اوضح 

يعكسه  الذي  الحاد  الشيعي   االستقطاب  الطائفي  السني    -االقتتال 

ايضا كشف   انيهناك على مجمل اوضاع المنطقة، فإن الوضع اللبن

بدوره عن درجة معينة من هذا االستقطاب، ال بد أن يتسع إذا فشلت  

األزمة   الجهود فضحت  وبدورها  اللبنانية.  االزمة  لحل  الرامية 

التأثير الخارجي المتعدد االقطاب، ال  الداخلية الفلسطينية مدى عمق

على بل  فحسب  اسرائيل  مع  السالم  عملية  مسار  الوضع   على 

االنتخابات  الفلسطيني   في  »حماس«  فوز  منذ  أصبح  الذي  ذاته 

 .التجاذبات االقليمية ورهانات قواها النافذة االخيرة رهينة 

هناك عامل مشترك يجمع بين كل هذه االزمات الكبرى في المنطقة،  

تشكل   وهو فإنها  النووي،  ملفها  ازمة  اليه  اضفنا  اذا  والذي  ايران، 

تها، وليس المنظومة العربية  المنطقة برم الهاجس االكبر الذي على

بين  توازن  خالقة  بطريقة  مواجهته  االستقرار   وحدها،  حاجات 

وكذلك لدولها،  والقومية  الوطنية  المصالح  وبين  االقليمي،   واالمن 

الثقافية   بوتقتها  شكلت  التي  لمجتمعاتها،  االسالمية  الهوية 

أربعة الهاجس   والحضارية على مدى  قرنا . وما يضفي على  عشر 

المحدقة اال المخاطر  درامية،  اكثر  ابعادا  جراء   يراني  بالمنطقة 

اسرائيل   او  المتحدة  الواليات  بشن  القائمة  الجدية  االحتماالت 

العرب   ضربات، الذي سيضع  األمر  ايران،  محدودة ضد  حربا   او 

تمس وامنية  سياسية  تفاعالت  والثقافي   أمام  الديني  نسيجهم  صميم 

مدا في  تفوق  ربما  منظومتهم واالجتماعي،  خبرة  السياسية   ها 

 .وتجاربها على مقاومتها، او حتى الصمود امام رياحها الراعدة



او المعلنة،  السياسية  مواقفها  خالل  من  سواء  ايران،  كانت   واذا 

المنطقة   ملفات  معظم  في  البارز  الالعب  هي  امتداداتها،  او  نفوذها 

هو السؤال  فإن  بلورة   اآلن،  العربية  القمة  ستستطيع  موقف  كيف 

بمنطق الجديد،  التحدي  هذا  لمواجهة  موحد  ومنهج   عربي 

ايران   من  الهواجس  لتحول  امكانية  أي  توقف  ورؤى،  وتصورات 

الى قوة اقليمية، الى صراعات داخل البيت   وطموحها في أن تتحول

عربية تقوم على مسارين   العربي. هناك حاجة أساسية الستراتيجية

ايران التعامل مع  أولهما  لديها   أساسيين  التي  الدولة  مصالح   بمنطق 

المذهبية   هويتها  بمنطق  وليس  تحقيقها،  الى  ترنو  قومية  واهداف 

هذا  التوترات   الشيعية.  عن  ايران  لعزل  ضروريا   ليس  المسار 

وتحولها الى عامل تغير   المذهبية في المنطقة وكبح جماح تعاظمها

العرب   لشيعةجيوبولتيكي، بل االهم من ذلك، لتأكيد الهوية الوطنية ل

 .وانتمائهم الى بلدانهم كجزء من نسيج مجتمعاتهم الوطنية

التي الكبرى  األزمات  ملفات  تفكيك  فيقتضي  الثاني  المسار   أما 

اآلخر،   بالبعض  بعضها  ربطها،  من  تحد  بطريقة  المنطقة  تواجهها 

 .مشترك بينها ومن وجود ايران كقاسم

إيران   جية العربية تجاهما نجده اليوم هو غياب هذه الرؤية االستراتي

العربية،   األزمات  ملفات  في  ادوارها  حول  تقوم  التي  والهواجس 

هذه القمة   ووجود  نتائج  يحدد  الذي  المعيار  سيبقى  االستراتيجية 

أوال   يتطلب  وهذا  عالقات  :الحالية.  قيام  بضرورة  ايران  اقناع 

واالحترام  والجوار  الشراكة  من  اسس  على  المتبادل،   ومصالح 

من  وثاني لكل  تنصب  التي  الفخاخ  شرك  في  الوقوع  من  الحذر  ا : 

والعرب  في   ايران  الفوضى  نشر  يهمها  خارجية  قوى  قبل  من 

عدم وثالثا:  الخاصة،  الهدافها  ترك   المنطقة  او  الفعل  برد  االكتفاء 

امام يقفون  ال  الذين  والمتشددين  للطائفيين  األمور  طموحات  زمام 

أورا من  يمنحونها  ما  بقدر  ضاغطة، ايران،  اضافية  ما   ق  بسبب 

 .يذكونه من التعصب ونيران االحقاد المذهبية



من   العديد  في  تكاد،  او  تشب،  والحرائق  تعقد  التي  الرياض  قمة 

تطفئ   اجزاء التي  السحرية  بالعصا  تأتي  ال  قد  حولها،  المنطقة 

بالتأكيد مؤهلة كي تضع لبنات بناء   نيرانها بطرفة عين، لكنها تبقى

ي الذي  تذريهاالجدار  ان  تحاول  التي  العاصفة  أجزاء   واجه  الى 

 .اخرى 

 

 15-3-2007  *الحياة 

 

  أمام »حماس« فرصة... وكذلك المنطقة       
 

ن اليقين هو أن األصوات التي تغرق اإلعالم في هذه األيام باطلة،  ا

بل رؤية آخر الزمان    أنظارنا ال يتخلق شرق أوسط جديد فقط  فأمام

من  محللينا  بين  يوجد  يعاشر   أيضا .  أن  يوشك  الذئب  أن  يزعمون 

كانوا الذين  المساكين  إسرائيل  مواطني  وأن  أسودا    الكبش،  يوما  

في   لكاتب  هي  العبارات  هذه  كالبقر«.  التبن...  يأكلون  أصبحوا 

بغالبية  » صحيفة يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية غداة فوز حماس 

الفلسطيني، وهي تخلص الى أن هذا   عد في المجلس التشريعيالمقا

إسرائيل   الفوز سيشكل شرق أوسط جديدا  سيمثل بدوره كارثة على

وتهديدا  عظيما  لها. هل يختلف هذا االستنتاج اإلسرائيلي كثيرا  عما  

محللينا   قرأناه من  سمعناه  أو  العربية  صحافتنا  في  نحن 

ان الذين  اياهم  بشر   شطروا، اإلستراتيجيين  من  بين  متوقع،  هو  كما 

يد  على  الصهيونية  اإلمبريالية  للهجمة  النهاية  اإلسالميين   ببداية 

الذي   الديموقراطية  نسيم  أن  من  النذير  أطلق  من  وبين  القادمين، 

يخلف   طالما لن  طاغ  أصولي  »تسونامي«  بـ  اال  يأتِّ  لم  انتظرناه 

  .وخيبات األمل وراءه اال المزيد من الحسرات

 ادنى شك جاءت نتائج االنتخابات الفلسطينية مذهلة للجميع، بمن  بال

حماس األنظمة   فيهم  عورات  فقط  يكشف  ال  ذهول  لكنه  ذاتها، 

الركام الهائل من الدمار   التسلطية ومدى بغض الناس لها، وال هول



وال  بمجتمعاتها،  طغيانها  ألحقه  الذي  والنفسي  عالقات   السياسي 

التي   والمواالة  حجم  التبعية  أيضا   كشف  بل  ذلك،  وأدامت  أنتجت 

التي في   التحديات  الجارية  الكبرى  التحوالت  مرحلة  تفرزها 

أن من  يخشون  الكثيرين  والتي جعلت  الديموقراطية   المنطقة،  دواء 

إلى يضاف  جديدا   داء   إال  يكون  لن  طويال   أنتظرته  الذي   الشافي 

الكاسح   اإلنتخابي  االنتصار  أن  فهل  المزمنة.  أنجزته  عللها  الذي 

الذي والكسب  في   حماس  المسلمون«  »اإلخوان  حركة  قبلها  حققته 

والسني في العراق،   مصر، وقبلهما صعود التيار األصولي الشيعي

العربي   تمثل حقا  إنتصارا  لإلرادة الشعبية، أم نكوصا  وإرتدادا  للحلم

ذي الديموقراطي، أم أن اآلمر برمته ال يعدو كونه سيرا  في اإلتجاه  

الواحد الذي فرضته مرحلة تحول تجيء بعد عقود طويلة من   الممر

  العربي؟  التكلس التي عاشها العالم

يطرح فوز حماس اإلكتساحي تساؤالت شتى، مع تصاعد السجاالت  

العربي العالم  لدفع   في  السياسية  والتفاعالت  التطورات  وتسارع 

بهدف الديموقراطية  وتعزيز  اإلصالح  من   جهود  حال  الخروج 

اإلستعصاء السياسي والركود التنموي والجمود الثقافي الذي يعشش  

أن   في غير  وجودها.  ومستقبل  كياناتها  يهدد  أصبح  والذي  المنطقة 

تلك التساؤالت هي  تنامي دور حركات   أهم هذه  بعالقة  تتعلق  التي 

التحوالت في  االنتخابي  وصعودها  السياسي  الديموقراطية   اإلسالم 

وكذلك   المستعصية  الجارية،  الديموقراطي  التطور  عملية  تأثير  في 

العربي   في الصراع  الزحف    -مستقبل  هذا  وعالقة  اإلسرائيلي، 

في لإلصالح  الخارجية  أن   بالضغوط  المؤكد  ومن  العربي.  العالم 

  .فوز حماس مرتبط مباشرة بهذه القضايا الثالثة

ت  التي  والمرحلة  التساؤالت.  أجوبة جاهزة عن هذه  مر  ليست هناك 

لكنها مخاتلة أيضا ، مما يستوجب التأني والحذر   بها المنطقة، كاشفة

الشروع باإلحتفال أو عزف موسيقى   من المتفائلين والمتشائمين قبل

إنتصارات ذلك  ضمن  ومن  يحدث،  فما  في   الجنازة.  اإلسالميين 

التي   البناءة«  »الفوضى  مرحلة  تجليات  اال  هو  ما  اإلنتخابات، 

فيها في    المنطقة وضعت  االرهاب  على  األميركية  الحرب  بعد 
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»الوضع إنهيار  بداية  هو  الحربان  افرزته  فما  العراق.  في   حسين 

لعملية   الطريق  لعقود عديدة ومهد  المنطقة  الذي رسم وضع  القائم« 

إعادة ثم  ومن  بالمدى   تفكيك  التنبؤ  الصعب  من  الذي  بناء  الزمني 

  .عنها ستستغرقه أو طبيعة التغيرات التي ستنتج

تهدف اإلستراتيجية األميركية، المدعومة من الغرب، كما هو معلن،  

إصالح سياسي وتحقيق الديموقراطية في العالم العربي   القيام بعملية

التطرف  بؤر  للقضاء على  للغرب وتشن   كوسيلة  العداء  تغذي  التي 

عن   د عبر الرئيس جورج بوش مرات عديدةحرب إرهاب عليه. وق

هذا التوجه الذي شكل جوهر مبادرة اإلصالح في »الشرق االوسط  

اليه. ويفترض هذا الهدف أن محاصرة التطرف   الواسع« الذي يدعو 

الفكرية منابعه  وتجفيف  أشكاله  بكل  إلى   والتشدد  إضافة  والمادية، 

سيؤد تشاركي،  تعددي  نظام  إقامة  في  العراق  نشرنجاح  إلى   ي 

الديموقراطية في المنطقة وبالتالي الى تحصين أميركا والغرب ضد  

اآلن الحاصل  يزال   اإلرهاب.  ال  والتطرف  اإلرهاب  خطر  أن  هو 

العراق  بين  المسافة  أن  كما  طويلة.   ماثال ،  تزال  ال  والديموقراطية 

أطلقتها الحربان   وكل ما تحقق حتى اآلن هو أن عملية التفكيك التي

 نطقة، أي الفوضى البناءة، تنذر نتائجها األولية بصحوة جديدةفي الم

إلى   تحولها  بعدم  ضمانات  أي  تتوفر  ال  السياسي  اإلسالم  لتيار 

تطرف بؤر  ليقظة  تجريبية   مقدمات  مغامرة  يبدو  ما  في  جديدة، 

العالم لها  أخضع  التي  التجارب  سلسلة  في  خالل   أخرى  العربي 

  .تاريخه الحديث 

اال أنتجت  األصولية  فاليوم  فيه  صعدت  وضعا   العراقية  نتخابات 

معا   والسنية  دائرة   الشيعية  بمجمله  الوضع  أفرز  الذي  الوقت  في 

الصراعات فيه  تتقاطع  المنطقة  في عموم  والعرقية   رخوة  المذهبية 

السياسية   مع المصالح والتطلعات االقليمية، وكلها مع اإلستراتيجيات 

لتو الدولية،  والبترولية  أشعال  واألمنية  على  قادرة  توتر  بؤرة  لد 

مس   المنطقة  بخ  المسلمين  اإلخوان  فوز  أما في مصر فجاء  برمتها. 

أجراس ليقرع  البرلمان  األصولية   مقاعد  زحف  أمكان  عن  اإلنذار 



َ  نحو هدفها بإنشاء الدولة الدينية التي يخشى   اإلسالمية رويدا  رويدا 

أو غير  الرافضين  المصريين  من  قطاع عريض  المتحمسين    قيامها 

الديني بالسياسي، سواء في أجهزة الدولة أو في المجتمع وفي   لربط 

أصبحوا يديرون دفة اإلقتصاد باإلرتباط   طبقة رجال األعمال الذين

األقباط أو النساء وغيرهم.   بشبكة واسعة من اإلستثمارات الدولية أو

  العربي أما فوز حماس ففجر كل ينابيع القلق بشأن مستقبل الصراع

التي    - الصخرة  االخيرة  الستة  العقود  طوال  ظل  الذي  اإلسرائيلي 

  .احالم الديموقراطية والحرية في المنطقة تتحطم عليها كل

هناك في دول أخرى في العالم العربي بؤر توترات مشابهة، بعضها  

واآلخر  اإلصالح   ظاهر،  ملفات  فتح  عملية  كذلك  أفرزتها  مستتر، 

أو عاجال ، الملفات نفسها التي   عها آجال  في المنطقة، والتي ستفتح م

والفلسطينية، والمصرية  العراقية  االنتخابات  عالقة   فتحتها  أي 

 الديموقراطية باإلسالم والتيارات الدينية المسيسة، الصراع العربي 

هذه   - بين  الوثيق  اإلرتباط  واألهم  اآلخر،  مع  العالقة  اإلسرائيلي، 

أكيد هذه األسئلة ليست جديدة بل  بالبعض اآلخر. بالت الملفات بعضها

التي واجهت عمليات اإلصالح في   كانت دائما  في صميم اإلشكالية

المرآة  أمام  أيضا  المرة  هذه  تقف  أن  قدرها  لكن  لتطرحها   المنطقة 

على نفسها من جديد. هل يمكن إقامة ديموقراطية حقيقية تحت عباءة  

طقة شبح التطرف  في الوقت الذي ال يزال يخيم على المن نظام ديني

بين عالقة  هناك  وهل  وإقامة   واإلرهاب،  الفلسطينية  القضية  حل 

عالقات ظل  في  الديموقراطية  تنجح  وهل  التبعية   الديموقراطية، 

والموبؤة   والمهمشة  العاجزة  المنطقة  تربط  أصبحت  التي  والهيمنة 

بكل  المركز   بالفساد  مع  والثقافية  واإلقتصادية  السياسية  أنظمتها 

  اإلصالح؟ الداعي والداعم لمسيرة  المتنفذ

ومصر   العراق  في  األخيرة  االنتخابات  افرزتها  التي  النتائج  تبين 

هناك  أن  والحركات   وفلسطين  األنظمة  جانب  من  ملحة  حاجة 

والثقافية الفكرية  والنخب  واإلجتماعية  العالم   السياسية  في  النافذة 

اإل ملفات  وستفتحه  فتحته  ما  على  التركيز  إلى  منالعربي   صالح 

نتائجها   تقدير  أسيء  أو  الحسبان،  في  تكن  لم  ربما  إحتماالت 



اليوم أن العالم العربي وضع أمام خيارين،   وإنعكاساتها. فما نشاهده

تمثله الذي  الواقع  لألمر  الرضوخ  داخليا ،   أما  المتسلطة  األنظمة 

األرض   اإلسرائيلي قائم على اساس   -والقابلة بحل للصراع العربي  

ا  التحسينات،  مقابل  بعض  مع  الخارجية،  للهيمنة  والخاضعة  لسالم، 

القبول األصولية   أو  وهو  اإلنتخابات،  تطرحه  الذي  الحل  بخيارات 

سلم فوق  المتسلقة  إجندتها   اإلسالمية  مع  والديمقراطية  اإلنتخابات 

السلمي للصراع مع   المتصلبة داخليا،والمتمسكة بخيار مقاومة الحل

ح  أو  والمتشككة  األميركيإسرائيل  لآلخر، خصوصا   المعادية   تى 

  .والغربي المهيمن على مقدرات المنطقة 

هل العرب أذن أمام محنة جديدة جاءت بها دعوات اإلصالح؟ أغلب  

هي تلك  أن  منعطف   الظن  أمام  اليوم  يقف  العربي  فالعالم  الحقيقة، 

العودة إلى القبول بخيار  الذي يكون   يصعب فيه  الوراء، في الوقت 

فيالمضي   اآلن  يحصل  ما  المجهول.  طريق  في  سيرا   أمام   إلى 

المتراكم،   الصديد  ونكأ  الدمل  كل  لفتح  كبرى،  عملية  هو  المنطقة 

على الجراحة منها، ودفعها بعد ذلك الى لعق   وحتى بتر ما أستعصى

اذا ما  لرؤية  االنتظار  ثم  ببطء،  وال   جراحها   .  َ ممكنا  الشفاء  كان 

و العراقيين  على  االمر  والمصريين، يقتصر  فالفوضى   الفلسطينيين 

خليجها،   إلى  المنطقة، من محيطها  دول  تعم  البناءة كما هو واضح 

يقف  قواسم مشتركة   وكل  أزاءها حسب ظروفه وأوضاعه، وهناك 

التحديات فهم  على  تساعدهم  أن  أيضا ،   يفترض  مواجهتها  وعلى 

باإلسالم الديمقراطي  التطور  بأرتباط  تتعلق  التي  تلك   وخاصة 

األسرائيلي وبالعالقة مع الغرب، هذا    -سياسي وبالصراع العربي  ال 

وحتى فترة ممتدة آتية، القاعدة التي تشد اليها   الثالوث الذي سيشكل

  .أي محاولة لإلصالح في العالم العربي

الذي يطرحه إكتساح حركة حماس   الفلسطيني  المثال  وفي ظني أن 

تواجها المنطقة في كيفية    تمثيال للمعضلة التي لألنتخابات هو األكثر

المترتبة عليها مثلما سيكون   مواجهة مرحلة اإلصالح واإلستحقاقات

الفوضى الذي   نجاحها هو الملهم للنجاح المرجو لها للخروج من نفق 

الفلسطينية وهي   اإلنتخابات  التي شاركت  اليه. على حماس،  دخلت 



تحرير كامل  تقطع شوطا  طويال  بين الجهاد لتحقيق حلم   مدركة انها

القبول بقواعد اللعبة اإلنتخابية التي   األرض من البحر إلى النهر إلى 

وعلى فرصتها،  تأخذ  أن  أوسلو،  اتفاقات  أنظمة   وفرتها  العرب 

وجماعات ونخبا  أن يعينوها لتتخذ قرارها الصحيح الذي ينسجم مع  

الشعب الفلسطيني ومصالح المنطقة وشعوبها ومع التحديات   مصالح

أن  الجسام غير  تواجهها.  أمام   التي  أنها  أيضا   تدرك  أن  عليها 

تصيخ ان  وعليها  وللمنطقة،  لها  إختبار  هي  فرصة  السمع   فرصة، 

الماضي.   لندّابي  وليس  المستقبل  لنداءات  اللندنية    -خاللها  الحياة 

24 /2/2006 -  

  2006/2/24الحياة *

 

 

 العرب وإيران والخطابات الطائفية            
 

اي    , يأخذ الكالم في العالقات المصرية االيرانية عادة منحي مذهبيا

والشيعة  السنة  بين  التاريخي  الفتنة  خطاب  انتاج  اعادة  اطار   , في 

 ,وهو ما تجلي مؤخرا بشكل سافر في مناسبتين 

ل  نجاد  احمدي  محمود  االيراني  الرئيس  زيارة  التي  هما  لقاهرة 

من   لعدد  منشورة  رسالة  ونص  والقال,  القيل  من  الكثير  صاحبها 

محمد   المصري  للرئيس  معنونة  االيرانيين  الدين  ورجال  المفكرين 

الجدل   من  الكثير  ودوافعها  مضمونها  حول  ايضا  اثير  مرسي 

 .الطائفي 

المنطقة,   في صراعات  المذهبي  العامل  إنكار  وبالرغم من صعوبة 

يقة تاريخية, او عنصرا حاضرا في ازماتها الحالية,  سواء كونه حق 

المطلقة   االولوية  منحه  ومحاولة  الخطاب  هذا  علي  التركيز  ان  اال 

علي العوامل االقليمية المتفاعلة, يثير تساؤالت عديدة بشأن مبرراته  

المتجذرة   الهوية  بنزاعات  يتعلق  حقا  االمر  كان  وان  وجدواه, 

ا يتعداه  ام  التعايش,  في  وقضايا  المنطقة  ومستقبل  وضع  مجمل  لي 

اذا   عما  هو  حقا  المخاوف  يثير  وما  العربية.  الثوارت  بعد  ما  عالم 



االسالم   داخل  الصراع  مقولة  في  سيصب  المذهبي  الخطاب  كان 

الناتجة من صعود   للتغيرات  البعض كتحصيل حاصل  يتوقعه  الذي 

في الحكم  وقواعد  السياسي  المشهد  علي  وهيمنته  السني    االسالم 

والبزوغ   االيراني  النفوذ  تزايد  مقابل  العربي,  الربيع  دول  بعض 

الشيعي في المنطقة الذي تحقق بتميكن شيعة العراق من الدولة اثر  

الغزو االمريكي له. وما أريد ان اشير اليه بشكل اكثر وضوحا هنا 

هو العالقة الوثيقة بين الصراع الطائفي واحتمال تصاعده ومستقبل  

العرب وتأجيج  الثورات  الطائفية  االوتار  علي  العزف  ان  وكيف  ية 

الفتنة السنية الشيعية سيؤدي بالنتيجة الي ضعضعة العملية التاريخية  

رأسها   وعلي  الثورات  اهداف  لتحقيق  المنطقة  عموم  في  الجارية 

وضع اسس الديمقراطية وبناء مجتمعات ودول حديثة متطورة علي  

و واالستغالل  االستبداد  انظمة   .التخلفانقاض 

من هذا المنظور فان الصراع الحقيقي الجاري في المنطقة االن هو  

وداخل   واحدا  إلها  ويعبدون  واحد  دين  في  مذهبين  اتباع  بين  ليس 

شعوب تمتلك هوية وطنية وقومية جامعة, كما قد تظهره التشنجات  

قوي   بين  الحقيقة  في  هو  بل  المذهبية,  والتطرفات  والجعجعات 

تري التي  الحرية  المستقبل  اسس  علي  المجتمعات  تلك  تبني  ان  د 

وراء,   الي  بعيدا  تشدنا  ان  تريد  التي  القوي  وتلك  والتقدم,  والعدالة 

العقالنيتها   تتضافر  ودين  مذهب  كل  داخل  موجودة  قوي  وهي 

ذلك   تنتج  لكي  الهوية  اوهام  من  داخلها  تحمله  ما  مع  وارتداديتها 

قراطية. ويظهر التاريخ  الشحن العدواني تجاه االخر وللحداثة والديم 

ومحترفي   واالنغالق  الغلو  قوي  ان  طويلة  قرون  عبر  االسالمي 

أججوا   الذين  هم  بالذات  واالستبداد  التسلط  مع  المتحالفين  الفتنة 

رسالة   من  الحنيف  الدين  يحولوا  لكي  عليها  واعتاشوا  الصراعات 

االنسان   وتكريم  واالحسان  االلهي  العدل  اساس  علي  قائمة  سمحاء 

نيابة  واح  او  بيعة مشتراة,  قائم علي  الي ملك عضوض  ترام حريته 

والئية مطلقة ال اساس لها في العقيدة.بل ولعل التاريخ يكتشف اكثر  

من ذلك وهو ان هالك الكيانات االسالمية وخراب العمران لم يأت  

فساد   من  وانما  والعقدي,  المذهبي  االختالف  من  وحتي  التنوع  من 

عند   العقل  وجدب  واالستشارةالملك  الرأي   .اهل 



المنطقة   المطروحة علينا االن كشعوب في هذه  القضية  فإن  بايجاز 

سنية مواجهة  فذلك    -ليست  واالعتقادي,  الفكري  بالمعني  شيعية 

اصبح مكانه رفوف الكتب, بل هو صراع سياسي, ان لم يكن مقبوال  

والنفوذ   والثروات  المصالح  علي  وكيانات  دول  بين  مفهوم,  فهو 

التجربة  والقو عليه  وتبرهن  العراقية  التجربة  اثبتته  ما  وهذا  ة, 

بهما من استقطابات وتحيزات.واذا كان مطلوبا   السورية وما يحيط 

فمن   تلك  المآساوية  الطائفية  االزمة  هالل  تداعيات  ايقاف  بقوة 

ودول   اطراف  باستدعاء  وتوظيفه  اتساعه  وقف  واالولي  االجدر 

يس فقط المزيد من تشظي المنطقة  اخري في المنطقة وتعميمه لمنع ل

عربي ككيان  لها  النهائي  االنهيار  بل   .اسالمي   -وتقسيمها, 

مؤامرة   هناك  ان  من  الرواة  يقوله  ما  تدعم  قوية  أدلة  لدي  ليس 

تأجيج   بهدف  العربي  الربيع  ثورات  تستغل  ان  تحاول  خارجية 

بقاء اسرائيل وخدمة    -صراع سني المنطقة من اجل  شيعي وتفتيت 

الغرب, ولكني مثل غيري لدينا ما يكفي من الحدس وسعة  مصالح  

امكانية   تتيح  وممارسات  تمثالت  هناك  ان  نري  بان  والخبرة  االفق 

ان   هو  ببصيرة  رؤيته  يمكننا  الكارثية.ما  النبوءات  بتلك  االقتناع 

مشعل   حاملي  بحمية  ولكن  قصد  دون  حتي  يعمل,  قد  منا  البعض 

ال يد  تقديم  علي  الهوية,  عن  ذلك  الدفاع  علي  يعملون  لمن  عون 

 .السيناريو البغيض

 

العالقات العربية االيرانية بمجملها قضية اشكالية في تاريخ المنطقة  

المشترك بين االمتين اساسها هو وجود نسختين متعارضتين لديهما  

من هذا التاريخ.في العصر الحديث ضاعت فرص كثيرة لترميم هذه  

عقال اسس  علي  بنائها  واعادة  الدولة  العالقة  بمفاهيم  ترتبط  نية 

الحديثة والعالقات الدولية البناءة وحسن الجوار والشراكة في االقليم  

وتتشابك   ستختلط  التي  القادمة  المرجوة.المرحلة  بالنتائج  تأت  لم  او 

خاللها عوامل كثيرة في تلك العالقات ستكون ضبابية وخاصة لحين  

ذل  وحتي  طرف.  كل  لدي  وهويته  الحكم  مستقبل  الحين  حسم  ك 

بتفادي اطالق   ايران  مع  العالقات  تحدي  سيكون ضروريا مواجهة 

واالستعانة   بدونها,  او  بمناسبة  الطائفي,  والهذيان  للوساوس  العنان 



بدال عن ذلك بآليات الحوار والمنابر الدبلوماسية المتوافرة وبالحفاظ  

 .علي المصالح المشتركة كجيران في اقليم واحد

 2013/ 27/2االهرام 

 

 !البعض يراه هوسا قطريا  
  

اشترت حصريا حقوق   ان قطر  أخيرا  الذي بث  االلكتروني  الموقع 

في   ثاتشر  البارونة  بريطانية  وزراء  رئيسة  ابرز  جنازة  تنظيم 

ابعين  كان سيحقق سبقا صحفيا هائال لوال أن المت  ,عاصمتها الدوحة 

كأسلوب   السياسية  للسخرية  يجنح  موقع  أنه  جيدا  يعرفون  للمصدر 

 للتعامل مع قضايا المنطقة 

التي   السوداء  الكوميديا  أنواع  من  فعليا  هي  قضاياها  اكثر  أن  رغم 

يضحك ما  البلية  شر  ان  القول  مشاهدتها  بعد   .يجدر 

عندما   يوسف ضجة  باسم  الساخر  البرامج  مقدم  اثار  بأيام  ذلك  قبل 

والتي  ح  برنامجه  حلقات  من  حلقة  في  االكبر  الوطن  نشيد  ور 

من   واسع  طيف  استياء  يعكس  تعبير  في  قطر  فيها  استهدف 

بشئون   أنفها  دس  في  قطر  محاوالت  من  يرونه  مما  المصريين 

الحالتين   وفي  مريبة.  الهداف  الصعبة  ظروفها  واستغالل  بالدهم 

برز كنتوء علي  تقف قطر, التي يراها المتشككون مجرد ظفر إبهام ي

مثل   كبري,  دالالت  ذات  رموز  امام  يتعملق  العربي  الخليج  ساحل 

ثاتشر,   الشهيرة سانت بول حيث سيسجي جثمان  لندن وكاتدرائيتها 

في الحالة األولي, في حين أنها وقفت في الثانية ازاء ايقونات خالدة 

في الوجدان الشعبي المصري كالوحدة العربية وجمال عبد الناصر,  

 .بعية الحال مصر ذاتهاوبط

 

دوما   كانت  مع صغر حجمها  مقارنة  قطر  ان طموحات  الواقع  في 

الحالي   اميرها  اختط  منذ  سخرية  واحيانا  استفهام  عالمات  موضع 

لها هذا النهج الطموح. واذا كان أكثر ما    1995بعد توليه الحكم عام

السابق   الرئيس  ان  موثق  هو  ما  فان  التنكيت  خانة  في  يظل  يروي 

زار  حس حين  باالزدراء  احساسه  يحبس  أن  يستطع  لم  مبارك  ني 



الدورالقطري    2000عام رمز  وهو  الجزيرة,  تليفزيون  مبني 

االشهر, حين تساءل كيف بإمكان علبة كبريت صغيرة أن تثير كل  

ذلك الضجيج. لكن هل تستحق قطر فعال كل هذه السخرية في حين  

ب ادوارا بارزة في  تقف اليوم في الصف االول من الدول التي تلع

المجاالت   من  وغيرها  والرياضة  واالعالم  واالقتصاد  السياسة 

والتي   حوزتها  في  التي  المهولة  االموال  تلك  بفضل  الحيوية 

تستثمرها في ميادين متعددة, أم أن األمر ينطوي علي عدم استيعاب  

في   القوي  موازين  في  للتغيرات  المشككين  قبل  من  فهم  وسوء 

وللتطور ال  المنطقة  الحال  بطبيعة  فيها؟.  الجارية  الدراماتيكية  ات 

يمكن لقطر ان تتكلم عن مكونات جغرافية او تاريخية أو بشرية أو  

ثقافية أو ايديولوجية أو عسكرية, وغيرها من عوامل القوة والقيادة 

التقليدية, إال أن مصادر القوي المتمثلة بثروتها من مليارات الطاقة  

ياساتها الخارجية ربما ال يقل اهمية عن كل  والحيز الذي تدير به س 

تلك المكونات, ان لم يكن اكثر اهمية في عصر العولمة والسماوات  

المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات والتي تؤهلها كقوة ناعمة ان تكون  

 .شريكا في نادي الفاعلين الدوليين

 

نحو تضع  تتوزع    250فقطر  متنوعة  استثمارات  في  دوالر  مليار 

قا  ان  علي  وبما  لسكانها,  نسبة  عالميا  االضخم  هي  العالم,  رات 

مليار دوالر في بلد ال يتجاوز عدد   100وارداتها السنوية تزيد علي 

اي   الي  بحاجة  يكون  ولن  قليال  اال  نسمة  مليون  ربع  سكانه 

نتخيل   ان  فلنا  طويلة,  لسنوات  التحتي  البناء  في  كبيرة  استثمارات 

االع خالل  االستثمارات  هذه  القيادة حجم  ان  حين  وفي  المقبلة.  وام 

القطرية ترفض الربط عادة بين هذه االستثمارات وسياسات المعونة  

شاشات   فان  اجندات  او  طموحات  اي  وبين  تتبعها  التي  السخية 

للدور   السياسية  االبعاد  رصد  في  تخطئ  ان  يمكنها  ال  الرادار 

منهارة  القطري المتصاعد سواء في دعم اقتصاديات الدول الغربية ال

أو في ملفات اقليمية عديدة ومحاوالتها المستميتة لتولي دور قيادي  

مراكزها   تعرضت  ان  بعد  آفلة  تقليدية  قوي  محل  المنطقة,  في 

 .لالهتزاز خالل العقد األخير 



السياسة   بشأن  االسئلة  الكثير من  تثير  التي  بالذات هي  المسألة  هذه 

إلحا لقطر.هناك سؤاالن هما االكثر  تقوم  الخارجية  لماذا  اولهما  حا; 

االساسية   حاجاتها  مع  ذلك  ينسجم  وهل  به,  تقوم  ما  بكل  قطر 

في   واالستقرار  األمن  ومتطلبات  ناحية,  من  الوطنية  ومصالحها 

االقليم, من ناحية ثانية, في حين يتمادي البعض في السؤال عما اذا  

كانت تلك السياسة القطرية تعمل لمصالحها فقط ام وفق اجندة خفية  

واهدافها واقليمية  دولية  قوي  مصالح  مع  فيها   .تتناغم 

الي اآلن في   فعليا  الي اي مدي نجحت قطر  الثاني فهو  السؤال  أما 

معيارا   ذلك  يكون  كي  طموحاتها  اشباع  او  مرآبها  من  أي  تحقيق 

نطاق   في  األمر سيبقي  أن  أم  نهجها هذا,  فاعلية  للحكم علي  حقيقيا 

التي لن توصلها الي نتائج فاعلة    التجريب, او في حدود المغامرات

 .او حقيقية, عدا طبعا االرتدادات التي تتحق فعليا علي األرض

في   االسئلة  من  ولغيرها  لهذه  شافية  اجابات  هناك  ليس  الحقيقة  في 

تفسير   اي  يغيب  كما  الخارجية  أجندتها  بشأن  قطري  غموض  ظل 

القطرية  االستثمارات  حجم  ضوء  في  سواء  به,  تقوم  عما    مقنع 

ملفات   في  الدوحة  تلعبه  الذي  المتزايد  الدور  او  عالميا,  المهول 

ايضا كما   القطرية هي  القيادة  تلجأ  الخطورة, في حين  بالغة  اقليمية 

ال   بن جاسم  الشيخ حمد  الوزراء  السياسة رئيس  مهندس هذه  يفعل 

ثاني بالرد الي طريقة التقل سخرية عن تلك التي يلجأ اليها منتقدو  

 .قطر

فان غياب, او باالحري احجام قطر عن أن تطرح اطارا    ومع ذلك

مرجعيا لسياستها الخارجية او اي رؤية نظرية لها ال يعني بأي حال  

والتحليل,   الفهم  علي  يستعصي  طلسم  به  تقوم  ما  أن  االحوال  من 

فسلوكيات أي دولة ضمن أي نظام اقليمي أو دولي هي بالتالي التي  

بيانات او تصريحات قادتها التي ال    تفسر سياساتها الخارجية, وليس

تخرج عادة عن معسول الكالم. وهناك عدة ملفات تتأبطها قطر اآلن  

هي األخطر في حاضر ومستقبل المنطقة, وخاصة بسبب ارتباطها  

وعالقاته   السياسي  االسالم  وهي  متشابكة,  واقليمية  دولية  بمواقف 

التمو وخاصة  ملفات  من  يتفرع  وما  العربية  القضية  بالثورات  يل, 



المتمثل   العربي  والنظام  االسرائيلي  العربي  والصراع  الفلسطينية 

كونترول   بريموت  تدار  فعليا  اصبحت  التي  العربية,  بالجامعة 

 .قطري

إن السخرية السياسية التي تطال قطر ال تعبر عن استعالء أو حسد  

أو غيره, بل هي موقف نقدي تجاه ما يراه البعض من هوس قطري  

القيادة    باالدوار تصم  أال  ينبغي  الوهمية  والزعامات  والمواقع 

عملت   التي  العربية  االنظمة  تلك  فعلت  كما  عنه,  آذانها  القطرية 

 .وتعمل قطر علي اسقاطها

 4/2013/ 16االهرام   

 

 ع إعالم أقوي أفضل للجمي               
 

لحرية  العالمي  اليوم  ذكري  الجمعة    في  صادفت  التي  الصحافة 

اتهم   ان  بعد  الصدور  عن  العراقية  العالم  صحيفة  توقفت  الماضية 

وتوجيهها   الجريدة  هيبة  كسر  لــ  بالسعي  الحكومة  محرورها 

 .ضربات جديدة لإلعالم المستقل 

باللغة   الصادرة  المستقلة  مصر  صحيفة  اغلقت  بايام  ذلك  قبل 

سباب قال محرروها ايضا  االنجليزية عن مؤسسة المصري اليوم ال

انها تتعلق بعدم ارتياح االدارة من السياسة التحريرية للصحيفة التي  

قبل   قبوال واسعا منذ صدورها  االلكترونية والورقية  القت نسختاها 

سنوات   .اربع 

عنه   تكشف  ما  ان  إال  الصحيفتين  اغالق  ظروف  تختلف  قد 

التي   الوقائع  وكذلك  بتوقفهما  المحيطة  عنها  المالبسات  افصحت 

تقارير دولية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في بلدان عربية  

يتعرضون   اليزالون  العربي  العالم  في  الصحفيين  ان  هو  عديدة 

التي تستهدف استقاللهم وحريتهم,   الترويع  لمحاوالت والتركيع, بل 

حتي بعد ربيع الثورات الذي عقدوا عليه آمالهم في نهاية السياسات  

الصحافة الق  ضد  البائدة  االنظمة  مارستها  التي   .معية 



حال   من  كثيرا  تغير  لم  العربية  الثورات  ان  محزن  لشيء  انه 

الي   تشير  الوقائع  ان  بل  العربي,  العالم  في  واالعالم  الصحافة 

تراجعات وانتكاسات في بعض االحيان, مما ادي الي تعطيل مهمة  

ا التغير  ادوات  من  اداة  تصبح  ان  في  اكثر  الصحافة  ولعله  لثوري, 

او   لعقوبات  بالتعرض  والكتاب  االعالميون  يستمر  حين  هذا  من 

والء   ان  ورأوا  والحرية  الثورة  لقضايا  انحازوا  النهم  ضغوط 

للجماعات   او  للسلطة  وليس  للناس  يظل  ان  يجب  والفكر  الصحافة 

االعمال  رجال  مصالح  او  المتناحرة   .السياسية 

ال بلدان  في  تجري  ان  متوقعا  للمنظومات  كان  هيكلة  اعادة  ثورات 

مع   يتالءم  بما  التشريعية سواء  البني  الصحفية واالعالمية وتطوير 

بما   او  العالمية,  التكنولوجية االعالمية  الثورة  الهائلة في  التطورات 

يمنح العاملين فيها الحرية واالستقاللية التي تمكنهم من اداء عملهم  

ر للصحافة الحرة, ليس كأداة  في السياق الجديد الذي يتطلب دورا اكب 

للتغيير   لالتصال الجماهيري فقط, بل كإطار مرجعي مشترك وأداة 

الثورات مابعد  مجتمعات  في  الجذري   .الديمقراطي 

لم يتحقق ذلك بعد, بل ان هناك شواهد كثيرة ان قوي سياسية بعينها,  

الجدد, وبعضها اآلخر من فلول وازالم االنظمة   بعضها من الحكام 

من  البال تضعف  بطريقة  الهيكلة  اعادة  تجري  بان  ترغب  ال  ية, 

المستمرة.في   معاركها  في  االعالم الستخدامها  اجهزة  علي  قبضتها 

المستقلة   العليا  الهيئة  تشكيل  عن  االسبوع  هذا  اعلن  مثال  تونس 

من   الواسع  بالقبول  تحظ  لم  لكنها  والبصري  السمعي  لإلعالم 

تحوم التي  الشكوك  بسبب  المهنة  وقدرتها    اصحاب  تركيبتها  بشأن 

علي القيام بإصالح ذاتي وهيكلة داخلية متطورة الجهزة االعالم في  

االنتقالية المرحلة   .اثناء 

الوطني   المجلس  لتشكيل  المطروحة  الصيغ  تواجه  مصر  وفي 

لإلعالم صعاب اعادة هيكلة كامل المنظومة االعالمية الموروثة من  

تض تحديات  تواجه  كما  القديم,  القوي  النظام  بين  المصالح  ارب 

الفاعلة واعتراضات سببها الخشية من افتقاد التوازن بين ضرورات  

بأصول   اإلعالم  وسائل  والتزام  االحتكار  ومواجهة  المجتمع  حماية 

توفيرها   ينبغي  التي  والحقوق  الحريات  وبين  وأخالقياتها,  المهنة 



الحرة  االعالمية   .للممارسة 

والمصرية, وما ينتظره بلدان اخري,  واذا كانت التجربتان التونسية  

وبعد عشر سنوات من   العراقية  التجربة  فان  تشكيك وريبة  موضع 

حسين   نظام صدام  عن  الموروثة  االعالمية  المنظومة  هيكلة  اعادة 

التي تدل علي فشل ذريع في اطالق   بالكثير من المثالب  تشي فعليا 

واالتصا االعالم  هيئة  تخضع  حين  ففي  ومستقل  حر  الت  اعالم 

االحزاب   سلطة  لهيمنة  العراقي  االعالم  شبكة  وذراعها  العراقية 

الحاكمة وتدخالتها فان اجهزة االعالم الخاصة والحزبية تعاني من  

علي   االحزاب  وهيمنة  والفوضي  المهنية  عدم  من  جدية  مشكالت 

تجلياتها بابشع  الطائفية  استشراء  واالسوء  السياسي,   .المال 

الم العراقية  التجربة  االذاعة  ان  هيئة  نموذج  علي  اساسا  بنية 

البريطانية بي بي سي التي ال تزال تروج نموذجها بعض المنظمات  

الدولية التي تساهم بجهود اعادة هيكلة االعالم في دول الثورات هي  

ذاتها التي تحولت الحريات الصحفية في ظلها الي األسوأ منذ سقوط  

عام صدام  لـ   2003نظام  االخير  التقرير  الحريات  حسب  مرصد  ـ 

فشلها وعجزها عن   اسباب  دراسة  يستدعي  العراقية مما  الصحافية 

مناسبة بدائل  عن  والبحث  اهدافها   .تحقيق 

التطور   عملية  صلب  في  الصحفية  الحريات  مستقبل  يكمن 

الديمقراطي في عالمنا العربي وسيكون الصحفيون في مقدمة صناع  

الف  لهم  ان يوفر  ينبغي  الذي  االمر  بواجبهم  التغير,  يقوموا  ان  رصة 

في توفير المعلومات وزيادة الوعي الوطني لدي الناس بكل شجاعة  

واستقاللية ويسر وشفافية.صحيح ان التشريعات والتنظيمات ستبقي  

يبنبغي   حيويا  جانبا  هناك  ان  إال  هذه  الحرية  معركة  في  ضرورية 

ي  التركيز عليه ايضا وهو كيفية مساعدة الصحفيين واالعالميين عل

ممارسة   من  تجعل  التي  المتطلبات  مع  يتالءم  بما  ادائهم  تطوير 

وابداعا وانتاجية  حيوية  اكثر  مواقع  عمهلم  اماكن  ومن   .المهنة 

قوة,   اكثر  العربي  هناك حاجة ملحة الن تكون الصحافة في عالمنا 

هناك   ان  يعني  الذي  االمر  حرفية,  اكثر  تكون  حين  يتأتي  ما  وهو 

باالستثمار   قصوي  تدريبه  ضرورة  خالل  من  نفسه  الصحفي  في 

في   تجمع  اصبحت  مهنة  في  مهاراته  وتطوير  مواهبه  وصقل 



الذاتي   االستعداد  المتخصصة  الدراسة  الي  اضافة  ادائها  متطلبات 

كما   العلوم,  انواع  مختلف  والي  الموسوعية  والمعرفة  والطموح 

العالم   التي اصبح من الصعب رؤية  الحديثة  التقنيات  تستخدم انواع 

 .ونهاد

من   واالعالم  الصحافة  لها  تتعرض  التي  الشرسة  الهجمة  يتابع  من 

المهنية   والعشوائية وعدم  الفوضي  ذرائع  تحت  المضادة  القوي  قبل 

من   كبير  باطل.فجزء  بها  اريد  لو  حتي  حق  كلمة  انها  سيري 

الممارسات االعالمية يخلو من اي معايير مهنية واضحة, بل احيانا  

الشائعات والكذب  تنعدم فيه المصداقية   والنزاهة ويقترب من حدود 

النبيل   ودوره  االعالم  قوة  من  تضعف  مثالب  كلها  وهي  والتدليس 

له  ضرباتهم  توجيه  الحرية  العداء   .وتتيح 

من العراق حتي المغرب سيكون هناك دور محوري لالعالم خالل 

السنوات والعقود القادمة في عمليات التحول في العالم العربي اكثر  

اي وقت مضي نظرا لضعف ادوات التغيير االخري كاالحزاب  من  

هذا   ان  علي  يدل  مما  الشارع,  وقوي  المدني  المجتمع  ومنظمات 

العقول   علي  للسيطرة  كبري  معارك  ميدان  سيكون  الحيوي  القطاع 

 .واالفئدة, من جهة, وفي معارك الحرية, من جهة ثانية

هو ان سلميتها    احد الدروس المستنبطة من تجارب الثورة المصرية

جاءت, الي حد كبير, من الدور الذي لعبه االعالم) برغم عيوبه( في  

امتصاص موجات الغضب مما يعني ان اعالما اقوي واكثر تطورا  

متطلبات   النجاز  جماهيري  وعي  يجاد  علي  قدرة  افضل  سيكون 

 .التحول الديمقراطي سلميا

 5/2013/ 7االهرام 

 

 

           

 

 قوة الحشود 



  
الموجهة   االنتقادات  حول  األخيرة  تعليقاته  احد  معرض  في 

بشأن طريقة تعاملها مع تطورات االوضاع في مصر علي   الدارته

ضوء خروج الماليين من المصريين المطالبين برحيل رئيسهم قال  

او  باراك  االمريكي  الو الرئيس  سياسة  ان   باما 

الرؤوس   عدد  الي  باالستناد  تتغير  ال  الخارجية  المتحدة  اليات 

 .المشاركة بمسيرات التظاهر

كالم اوباما, بطبيعة الحال, والذي بدا وكأنه يتحدث عن رؤوس في  

نظرة   بفضاضة,  وايضا  مواربة,  دون  يعكس  كان  بصل,  مزرعة 

سة الخارجية االمريكية  التندر او حتي االحتقار, التي تنظر فيها السيا

للحشود الجماهيرية واالرادة الشعبية في عملية التغيير, علي الرغم  

من ان االنتفاضات والحركات الجماهيرية استقرت منذ زمن طويل  

في الفكر والعمل السياسي باعتبارها اداة اساسية من ادوات النضال  

 .والتغير 

جديدة ليست  االستعالئية  االمريكية  النظرة  السياسة    هذه  فصناع 

توجيه   علي  زمن طويل  منذ  دأبوا  واشنطن  في  واالعالم  الخارجية 

للحشود   والحثالة,  والرعاع  كالغوغاء  والشتائم,  السلبية  النعوت 

التوجهات   او مطالبها علي هوي  تطلعاتها  تأتي  التي ال  الجماهيرية 

يمكن   لكن  هنا,  شرحها  يطول  السباب  االمريكية,  والسياسات 

بك ما  اختصارها  عادة  الذي  والوطني  الثوري  للطابع  هؤالء  راهية 

حلفائها   وتجاه  االمريكية  المصالح  ازاء  التحركات  هذه  به  تنطبع 

 .المحليين 

اهملها   تاريخية  ظاهرة  من  ما  فان  بالثورات  المتعلقة  االدبيات  في 

تاريخ   في  والمرجع  البريطاني  المؤرخ  يقول  كما  الغربي  التاريخ 

مثل رودي  جورج  صانعة    الثورات  يراها  التي  الحشود  ظاهرة 

التغير الحقيقي من اسفل.هذه المالحظة بشأن تجاهل الحشود تنطبق  

السياسة   بها  تتناول  التي  االستشراقية  الطريقة  علي  خاص  بشكل 

الباحث   رأها  كما  االوسط,  الشرق  شئون  الغرب  في  واالعالم 



الحشود في بالده ابراهميان وهو يسجل تاريخ  التي    االيراني يرفند 

 1979نجحت باالطاحة بنظام الشاه عام.

اجل   من  الجماهير  تعبيرعند  كوسيلة  الحشود  بأن  هنا  التنبيه  يجدر 

هي   وطنية  اهداف  علي  ومتوافقة  متماسكة  اجتماعية  وكبنية  التغير 

العفوية او حمالت الشحن والتعبئة   الشغب  غير اعمال العصيان او 

استراتيجيات   تندرج ضمن  التي  التي  الهستيرية  الجماهيري  التهيج 

تجيش   في  والفاشية  الشمولية  والحركات  االنظمة  عليها  اعتادت 

وفي   معاركها  في  القطيع  سيكولوجية  مستثمرة  العوام  او  انصارها 

تصديها للمقاومة, في حين ان التحشيد هو فعل ادراكي واستراتيجية  

ايجابية للتغير والنهوض. لكن بغض النظر عن الموقف االمريكي,  

اليوم,  ا المحللين  يواجه  الذي  السؤال  فان  تخفي عنا دوافعه,  لذي ال 

توجت   التي  المصرية  الحشود  ان  المؤرخين غدا, هو هل  وبالتأكيد 

ثورة منذ  انتفاضاتها  الكبري    25سلسلة  الجماهيرية  بالهبة  يناير 

تثير   ما  بقدر  سياسة  تصنع  ال  وانها  مجرد  شيء  فعال  هي  الحالية 

الهياج وم الحقيقية  الكثير من  الرؤية  قد يحجب  ا يصاحبه من غبار 

 .للوقائع, ام انها فعل ثوري حقيقي مؤسس للسياسة والتاريخ

التي   والمحاججات  السجاالت  من  ايضا  تأتي  السؤال  هذا  أهمية 

عزل   عن  المصرية  المسلحة  القوات  اعالن  بعد  مباشرة  انطلقت 

الغربي وب السابق محمد مرسي, وخاصة في االعالم  الذات  الرئيس 

منتخب   رئيس  ضد  عسكريا  انقالبا  ذلك  كان  اذا  عما  االمريكي, 

ديمقراطيا في مسعي للنيل من الشرعية الثورية التي مثلتها مطالب  

 .التحشيد وفي تأجيج ردود افعال مضادة

الهبة   وادارت  ونظمت  خططت  التي  للجهود  فاحصة  نظرة  لعل 

المص  للثورة  الجديدة  الموجة  فجرت  التي  في الجماهيرية    30رية 

يونية, واقصد بذلك حركة تمرد, تبين لنا انها كانت تراهن بالدرجة  

عن   للدفاع  للشارع  للنزول  ودفعها  الجماهير  حشد  علي  االولي 

ثورتها وانقاذها قبل فوات اآلوان.بالتأكيد ان تاريخ الثورات العالمية  

ان   كيف  شهدنا  قد  االحياء  نحن  ولكننا  سجالته  في  ذلك  سيدون 



بكل انتماءاتهم وخلفياتهم قد توحدوا في كتلة صلبة, وفي    المصريين

الوسيلة   هي  كانت  جبارة  تحشيد  عملية  في  التعقيد,  شديدة  ظروف 

 .الوحيدة المتبقية للتعبيرعن وجودهم

كان   االخيرة  المصرية  الحالة  في  الجماهيري  للحشد  اللجوء  ان 

العملية   واجهتها  التي  االستعصاء  حالة  بعد  االخير  االنتقالية  الخيار 

نجاح   ان  اعتبر  الذي  الفريق  مارسها  التي  الهيمنة  محاوالت  بسبب 

من   للتمكين  شعبي  تفويض  بمثابة  هو  الرئاسة  بانتخابات  مرشحه 

ضروريا   مسعي  كان  انه  كما  والمجتمع,  الدولة  في  السلطة  كامل 

 .الدامة الروح الثورية واستكمال تحقيق اهداف الثورة

هيرية كانت االسلوب االمثل واالنبل الذي  والحقيقة ان الحشود الجما

حركات   في  وفريدة  جديد  كأداة  البداية  منذ  المصرية  الثورة  اتبعته 

التغير والنضال في مصر وفي المنطقة عموما في نهج مغاير لذلك  

الذي استحكم في الفكر والعمل السياسي العربي لعقود طويلة والذي  

كالتغير بالغلبة او باالنقالبات  كان دائما ما يلجأ الي التغير من اعلي  

التغير من اسفل من خالل   بالغزو االحتالل االجنبي وليس  او حتي 

 .المشاركة الجماهيرية

الثالثة   الثورة المصرية في صفحتها  التحشيد في  به عملية  قامت  ما 

السلطة   علي  ذلك صراعا  باعتبار  ليس  الثورة  مشروع  تأصيل  هو 

ه ايضا صراعا علي روح وهوية  بين حكام ومحكومين, بل باعتبار

يد   تهديدا وجوديا علي  التي واجهت جميعا  المصري  المجتمع  وقيم 

التيار الذي تمكن من الحكم في الفترة االنتقالية والذي لم يخف نيته  

في تغير كل ذلك وفق برنامجه الذي كان بالتأكيد مغايرا, ان لم يكن  

 نقيضا الهداف الثورة وبرنامجها. 

ا الباهر الذي حققته الحشود في تحقيق  وما ال يقل  النجاح  همية عن 

للمنطقة   اخطر مشروع  اسقاط  الرئيس هو  اسقاط  في  المعلن  هدفها 

وللعالم كانت عرابته الواليات المتحدة االمريكية وذيولها والذي كان  

االسالم   تيار  من صعود  يمكن  بما  المنطقة  صياغة  اعادة  يستهدف 

حب ليس  الحكم  سدة  الي  يأتي  السياسي  جديدة  كاستراتيجية  بل  فيه  ا 



علي قمة اهدافها تدجين هذا التيار والحاقه بالتبعية االمريكية ودمجه  

الي   بالتالي  وتحويله  اسرائيل  مع  السالم  بعملية  يسمي  ما  بجهود 

 .حارس السرائيل وضامن المنها

ان   هو  السياق  هذا  في  وقوتها  الحشود  فعالية  علي  دليل  خير  ان 

المتح  وسخر  الواليات  تمرد  بحملة  البداية  في  استهانت  التي  دة 

يوم  الذي خرج  الزحف  في  المشاركين    30رئيسها من عدد رؤوس 

يونية هي التي عادت بعد ثالثة ايام الي تغير موقفها بعد ان ادركت  

ان وراء هذه الحشود ارادة شعبية عارمة لن يفل عضدها اي شئ اال  

 .بعد ان تنتصر وتضمن تحقيق مطالبها

واالسابيع  هنا االشهر  خالل  جري  فيما  فضال  سيدعون  كثيرون  ك 

من   الماليين  ان  هي  االكيدة  الحقيقة  ان  اال  الماضية  وااليام 

استطاعت   التي  هي  الشارع  الي  نزل  نداء  لبت  التي  المصريين 

حقيقة   برمته.هناك  به  جاء  الذي  والمشروع  مرسي  اسقاط  بالتالي 

دي في كتابه االحشد في  اخري يؤكدها المؤرخ البريطاني جورج رو

التاريخ وهي تتعلق بموقف الجيش والذي علي اساسه يتحقق مصر  

للحشود   انحاز  حين  المصري  الجيش  اثبته  ما  وهو  الحشد, 

 .ولخياراتها

 6/2013/ 6االهرام 

 

  أخالقيات السياسة وسقوط جدران الخوف        
 

أن  السياسة    قبل  بين  العالقة  في  بالبحث  اإلغريق  الفالسفة  ينهمك 

واألخالق بوقت طويل انشغل البشر عموما بهذه المسألة الجوهرية  

وآشور   بابل  وبالد  مصر  في  القديمة  الحضارات  عقائد  أن  حتي 

والهند والصين تناولتها في إطار االلتزامات السامية التي تربط بين  

 .المناطة بكل طرف  الكائن والمعبود والواجبات

 



كان الهدف دائما هو ضبط هذه العالقة كي ال يجور منطق السياسة  

حقوق   السلطة  تستلب  وإال  األخالقي  القانون  علي  ومصادرها 

البشر وسعادة  ورخاء  التي    .وكرامة  الثورية  التغيرات  ومع  اليوم 

التجارب   الربيع العربي يطرح السؤال من جديد علي ضوء  أطلقها 

قمعية  العربية   أنظمة  خاللها  سادت  التي  الماضية  العقود  في 

واستبدادية فاسدة استباحت كل القوانين والقواعد والمبادئ األخالقية  

القوة   وسطوة  الغاب  شريعة  محلها  وأحلت  والسياسية 

الجديدة   األنظمة  ستقع  هل  هو  التحديد  وجه  علي  الغاشمة.والسؤال 

 .في غواية السلطة 

 

ا الناس  أن  الطبيعي  السياسة  من  لذين عانوا األمرين من ال أخالقية 

من   ينتظرون  السيئة  وسلوكياتها  البائدة  األنظمة  مارستها  التي 

األنظمة الجديدة ومن رجاالتها ممارسة السياسة وفق أعلي المعايير  

والوفاء   واإلخالص  واألمانة  والنزاهة  والصدق  كالعدل  األخالقية 

إن علو سقف توقعاتهم أمر  وااللتزام بالوعود والصراحة, وغيرها.  

ناحية,   من  وأخالقياتها,  الثورة  بفكرة  مرتبط  ألنه  بديهي 

ثانية,   ناحية  من  ثمارها,  جني  اجل  من  قدموها  التي  وبالتضحيات 

علي   الطريق  لقطع  الجديد  السياق  في  اكتسبوها  التي  وبالخبرات 

 .محاوالت خداعهم, من ناحية ثالثة 

علي الحكم  المبكر  من  أن  يحاج  لألنظمة    ربما  األخالقي  األداء 

الجديدة طالما أنها ال تزال في مخاض الفترات االنتقالية وان التغير  

الفترة   هي  هذه  أن  نتذكر  أن  علينا  أن  إال  ثورة,  إلي  بعد  يتحول  لم 

وعلي   السلطة  علي  المختلفة  التيارات  فيها  تتصارع  التي  بالذات 

خال وتصاغ  الجديدة  النخب  إثناءها  وتتكون  نظريات  مواردها  لها 

الحكم وتوجهاته والتي يستوجب االنتباه خاللها إلي سلوكيات الحكام  

الجدد ولفت النظر إليها حين تحيد عن الصواب األخالقي والسياسي  

 .معا

إن أكثر ما يشد االنتباه في سلوكيات محرومي األمس الذين تتاح لهم  

الم السلطة من خالل الهيمنة علي  واقع  الفرصة في االستحواذ علي 



الشخصية   النفعية  لمصالحهم  استخدامها  في  الجموح  هو  الجديدة 

السياسات   إنتاج  بذلك  معيدين  سواء,  حد  علي  والخاصة, 

السابق.ولعل   النظام  يد  لها علي  التي كانوا هم ضحايا  والممارسات 

المريضة هي ما يكتسبه الحكام الجدد من   ابرز هذه السلوكيات  من 

كالتعا وشططها  السلطة  والضيق  مظاهر  واإلنكار  واإلفراط  لي 

بل   المتواضعة,  خلفياتهم  مع  فقط  تتناقض  ال  سلوكيات  بالنقد, وهي 

من   وغيرها  والبساطة,  والشفافية  النزاهة  متطلبات  مع  أيضا 

الفضائل والسياسات األخالقية التي تتطلبها حركة اإلصالح والتقدم  

 .في المجتمع الجديد

المخاوف من هذه تعبير عن  ابرز  الحالة ورفضها هو شعار    ولعل 

ثورة  منذ  دويه  عال  الذي  عزبة  ليست  يجد    25مصر  والذي  يناير 

بان   العراقيون,  وقبلهم  واليمنيين,  والليبيين  التونسيين  لدي  صداه 

بالدهم ليست ضيعات يرثها الحكام الجدد وحاشيتهم الذين يستغلون  

بأيديهم وقعت  التي   .السلطة 

يعت  الذي  االستحواذي  السلوك  غنيمة  هذا  مجرد  التغيير  محصلة  بر 

مرحلة   تصيب  التي  العلل  اخطر  من  واحدة  الي  بالنتيجة  يؤدي 

ثانيا,   والسلطة  أوال  الحقيقة  احتكار  االحتكار,  وهي  أال  التحول, 

وبالتالي التهميش ومن ثم االقصاء لكل المخالفين, او لمن هم ليسوا  

الممارسا تفعله هذه  ما  ابشع  الجدد.ان  الحكام  انها  علي هوي  ت هو 

مما   منها  المزيد  علي  للحصول  للسلطة  للمتعطشين  المجال  تفسح 

جديد مضطهد  بنظام  مضطهد  نظام  استبدال  بالنتيجة   .يعني 

في   آراءه  ميكافيلي  يضع  ان  قبل  وحتي  طويل  زمن  منذ  اشيع  لقد 

قذرة   السياسة  ان  الوسيلة  تبرر  الغاية  بمبدأ  اشتهرت  التي  السياسة 

لتالعب في مسعي لدحض الفكرة االفالطونية  وانها ميدان للخداع وا

المعرفة   لالنسان  توفر  التي  والسياسة  االخالق  متالزمة  عن 

له النهائي  الهدف  تحقق  التي  تعد    -بالشروط  لم  تلك  السعادة.لكن 

ما   عالم  عن  ناهيك  الشعبية,  الثورات  بعد  ما  عالم  افكارامسوغةفي 

ا كان ميكافيلي ليتجاسر  بعد الثورة االلكترونية والمعلوماتية, والتي م



ليحتقر الشعوب باعتبارها بال اخالق, مبررا بذلك الاخالقية   عندها 

 .االمير, الذي يجب, حسباستنتاجهالنهائي ان يخاف ال ان يحب

اسقاطها جدران   العربية هي  الثورات  حققته  انجاز  اعظم  كان  واذا 

العالقة   بشأن  الشائع  الجدل  فان  اآلن,  إلي  يبدو  كما  بين  الخوف, 

االخالق والسياسة يبدو محسوما مرة اخري لصالح مبادئ السياسة  

االخالقية ولصالح برنامجها التطبيقي العقد االجتماعي كما رأه آباء  

للحكم   طبيعية  خطة  باعتباره  وروسو  وهيوم  لوك  الفرنسية  الثورة 

الناس وضمان ان   أمانة لصالح  السياسية  السلطة  تعد بمقتضاها كل 

 .ن بحقوقهم الطبيعية يعيشوا متمتعي

الجديدة   العهود  في  السلطة  تولوا  الذين  اولئك  ان  ذلك  ان معني كل 

خطأ   سيرتكبون  انهار  قد  الخوف  جدار  ان  حقيقة  بعد  يألفوا  ولم 

او   عسف  اي  النفسهم  يبرروا  ان  بامكانهم  ان  اعتقدوا  لو  فاضحا 

الناس في ظل   استغالل او سوء معاملة او تخويف سيرتكبونه تجاه 

ظام الجديد بحجة متطلبات األمن واالستقرار, وغير ذلك مما يثار  الن

االمر   يقتصر  التييرتكبونها. ولن  الالاخالقية  للسياسات  تبريرا  عادة 

التي سيحاولون   للمشكالت  الحلول  ان  انهم سيدركون  بل  ذلك  علي 

فرضها علي الناس بالمكر والمناورات والمساومات, او حتي تحت  

المكت الحقوق  واالستفتاءات,  ذرائع  االنتخاب  صناديق  من  سبة 

يعد   لم  اناسا  امامهم  سيجدون  النهم  الذريع  الفشل  نصيبها  سيكون 

يخشون السلطة وهم علي استعداد دائم ان يرفعوا اصواتهم بالشكوي  

 واالحتجاج. 

طيب   رجب  الوزراء  رئيس  ضد  الحالية  التركية  االنتفاضة  ولعل 

الشع  ان  دليال آخر علي  تقدم  ان تكون  اردوغان  تعد ترضي  لم  وب 

السلطة او ان تقبل بمحاوالت  مجرد دمي ترقص علي حبال شهوة 

وصلوا   داموا  ما  انهم  يعتقدون  الذين  السياسيين  ايدي  علي  خداعها 

 .الي الحكم فان من حقهم ان يحصلوا علي شيك علي بياض 
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