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لبـزوغ التـنامي والـوعي للـفرد
الـــــــعــــــراقـي فـي عــــــام 2010م
ونــتـيـجـة لـكــثـيـر من الـظـروف
ـوضوعـية. أشـار الكاتب إلى ا
مـرتـكــزات عـلـمـيـة فـي الـتـنـبـؤ
ـكن أن يـكـون إذا شـار فــيـمـا 
إلى نظـرية. احلـرمـان النـسبي

Relative Deprivation
الــــتـي تــــرى أن إدراك الــــفــــرد
بــــصــــرف الــــنــــظــــر عن مــــدى
مـــــوضـــــوعـــــيـــــة هــــذا األدراك
ـوارد في حــيـاته النـخـفــاض ا
كــالـدخل والـتــعـلـيـم والـصـحـة
واخلــــدمــــات والــــضــــمــــانـــات
قايسة كانـة االجتماعيـة با وا
مـع مـــوارد األخـــرين يـــجـــعـــله
يـعـتـقـد أو يـشـعـر بـحـرمـان أو
اسـتـيـاء يدفـعه لـلـتحـرك فـرديا
أو ضـمن جـماعـة الستـعادة ما

يظنه حقا له.
يــخــلـص في مــقــال له في عــام
ـتــوقـعـة  2010إلى األهــمـيــة ا
نبثقة من العقالنية الشعبية ا
مــن ضــــــــــــــــرورات اجلـــــــــــــــدل
الـســيـســيـولــوجي لـدى الــفـرد
واجملــتـــمع والــتي ســـتــقــضم
شـيـئا فـشـيئـا التـراث الـرجعي
الـــــظالمي الـالعــــقـالني الــــذي
خلـقـته كل أنوع الـسـلطـة التي
حكمت العراق طوال اخلمس

اضية. عاما ا
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3- اجلــــمـــاهــــيـــر الــــصـــدريـــة
ـــدني فـي نـــظــر والـــتـــقـــارب ا
دكــتــور فـــارس كــمــال نـــظــمي
والذي يـعده الفضـاء العمومي
ـــشـــتـــرك ويـــضـع من خالله ا
ـــــقـــــاربــــات الــــكـــــثـــــيـــــر من ا
السكـيوسـياسيـة واالنطبـاعية
عـن مـــاهـــيــــة هـــذا الــــتـــقـــارب

مـا في دفـتي الــكـتـاب جـمـيـعه
مهم على األطالق:

ـــــؤلف عـــــلى 1- اســــتـــــنـــــد ا
أبـسـتـمـولـوجـيـة غرامـشي في
خـيار "الكتـلة التـاريخية" ومن
ــــقــــاربــــات بــــعــــد أن وضـع ا
الـعقـالنيـة الـسـيـكو سـيـاسـية
ــــدني الـــصـــدري لــــلـــحـــراك ا
ــشــتــركـات والــتــقـارب عــلى ا
الـوطــنــيـاتــيــة بـ اجلــهــتـ
والــــــتـي خــــــلـص بــــــهــــــا إلى
التبشير بالكتلة الشعبوية مع
أفــول االســلــمــة الــســيــاســيـة
وتـصـدر الـوطـنـيـاتـيـة كـهـويـة
ؤلف مدنية حتمية. إذ يقول ا
(اإلصالح االجـتـمـاعي الـفـاعل
في الـتـاريخ احلديث كـان على
الـــــدوام نــــــتــــــاجــــــا لـــــتـالقح
االجتــــــاهــــــات اإلصالحــــــيـــــة
الــديــنــيــة اجلـــريــئــة بــالــقــيم
التنـويريـة العلـمانـية وصوال
ط أرقـى من الــدولـة إلنــتــاج 

العاقلة).
2- قبل مسارات االحتجاجات
احلـالـية ومـنـذ الـوهـلة األولى

التـنازلي لألسـلمـة السـياسـية
في العراق بكل ما أشاعته من
وعي خــضــوعي وتــدين زائف
وخـــدر ارتــهـــاني لــدى الـــفــرد
الــــعــــراقي خالل الــــســــنـــوات
السـبعة الـتي أعقبت االحتالل
األمــريــكي. أمــا الــوجه اآلخــر
فـصلـية فـكان لـهذه الـلحـظـة ا
الــبــزوغ الــتـدريــجي لــلــنــزعـة
عارض الـوطنيـاتية بـوعيهـا ا
ـارســتــهــا االحــتــجــاجــيـة و
ـشـاركة القـائـمـة عـلى ثـقافـة ا
ناداة الـسلـيمة السيـاسيـة وا
بـــاإلصالح اجلـــذري الـــهــادف
إلى الـتـغـيـيـر الــشـامل لـبـنـيـة
الـنـظـام الـسـيـاسي في نـهـايـة

طاف). ا
ـقدمـة إلى احلـتمـية خلـصت ا
الـــدرامــاتـــيـــكـــيـــة لالنـــهـــيــار
ـرتــقب لـلـســلـطـة الـغـرائــبي ا

احلالية.
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ـــهم أن اضع مـــلــخـــصــاً من ا
لــبــعـض الــنــقـــاط الــتي ارهــا
مــهـمــة رغم أنى واثق جـدا إن

عـنــوان مــهم وشــروحـات اهم
تـناولـها هـذا الكـتاب لـلدكـتور
فارس كـمال نظـمي وال يخفي
أن نــظـمـي هـو كــاتب وبــاحث
في سـايـكولـوجـيا الـشـخصـية
واجملـتمع والـدين والسـياسة
دكـــــتــــوراه ومـــــاجــــســـــتــــيــــر
وبـــكـــالـــوريـــوس عـــلم نـــفس
وبكالوريوس هندسة مدني.
تــنــاول الــكــتــاب في مــقـدمــته
والــــتي ال تــــقل أهــــمــــيــــة عن
مـــحــتــويـــات الــكــتـــاب حــيث
قـدمة سـريعـة اإليقاع جـاءت ا
مـركـزة مـحـمـلـة بكـل اجلوانب
الـتــنـشــيـطــيـة لـلــعـقـل تـاركـة
وراءهـا االســلـمـة الـســيـاسـيـة
خـاضعـة ومرتـهنة حتت إرادة
احلقائق فبان أفولها من أول

صفحة.
إذ انـه يصف نـزعـة االحتـجاج
كـونـهــا اسـتــعـدادا كــامـنـا في

الشخصية.
ــفــصــلــيــة الــتي (الــلــحــظــة ا
ـهـا في أواسط اتـضـحت مـعـا
2010م. حلــــظــــة بــــدء الــــعــــد
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وجذرانيته لدى الفرد العراقي
ومـــــــتـالزمـــــــة "الـــــــســـــــلـــــــوك
االحتجاجي ونزعة االحتجاج"
وتـطوراتـها ومـا يـنطـلق منـها
نـتـيـجـة للـظـروف إلى الـفـضاء
اخلـارجي ومـا يتـرتب عـلـيـها
من شـــعــبـــويــة جـــمــاهـــيــريــة
طامـحة إلحداث تغيـير حقيقي

. تهر في بنية الواقع ا
 لم يـــكن الـــبـــحث يـــخــلـــو من
وقـفـات نـقـديـة لـكال اجلـانـبـ
وإعـطــاء تــفـســيــرات نـفــســيـة
لـلتـوجـهـات وأسـبـابـهـا ومدى
دقـتـهـا مـشـيـرا إلى الـعـمق في
فــلـســفــة الـوالءات خــاصـة في
أدبــيـات اجلــمـاهــيـر الــتـابــعـة

للتيار الصدري.
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4- الـــبـــزوغ احلــتـــمي لـــدولــة
وسـلطة العـقالنية الوطـنياتية
في مــخــيـال الــدكــتــور نــظـمي
ـسـتـنـدة إلى قـواعـد نـفـسـيـة ا
وســيــاسـيــة اتــبع من خاللــهـا
أدق الـنـظــريـات الــعـلــمـيـة في
هـذا االجتـاه والـتي قـادته إلى
ــواطــنــة الــتــبــشــيــر بــدولــة ا
ـؤلف احلـتــمـيـة حـيـث يـذكـر ا
((الـتـاريخ الـبــشـري لم يـنـتـقل
في وعـيـه احلـقـيـقي من عـصـر
العـبودية إلى عـصر احلريات
ــدنــيـة إال بــتــوهج الــشــعـلــة ا
الـصبـورة التي حـملـها مالي
الـبــشــر عــبــر الــقـرون دون أن

تتلكأ أو تسقط.
نشودة في 5- نقطة التحول ا
خــيـار الـكــتـلـة الــتـاريــخـيـة لم
ـثـاليـة لـكـنه يرجئ يصـفـهـا با
نـــــــــــقـــــــــــاط االخـــــــــــتـالف فـي
ـواقف إلى األيـدولــوجـيـات وا
مـــا بــــعـــد تـــأســــيس الـــهـــدف

ـواطنة واحلصـول على دولة ا
إذ يـــقــول ((الـــتـــنــاقـــضــات أو
الــتــنـافــســات األيـدلــوجــيـة أو
الـطـبـقـيـة بــ أطـراف الـكـتـلـة
فــيــجــري تــأجــيــلــهــا طــوعــيـا
وموضـوعـيا ريـثـما يـتم إجناز
ــكــونــات الــتــحــول من دولــة ا
ـتنـاحرة إلى الـدولة الوطـنية ا
اجلـامـعــة. إذ سـيـعـود حـيـنـهـا
الـصراع الـطـبـقي وااليـدلوجي
والــثــقــافي إلنــتــاج نــفــسه من
جـــديــد ,ولـــكن ضـــمن ظـــروف
جــديـدة تـصـبح فـيـهـا الـثـقـافـة
السـياسـية الـسائـدة اقرب إلى
ــــدنـي من أي وقت الــــطــــابع ا
مـــــــضـى)) إن هـــــــذا الـــــــقــــــول
بـالــنـتـيــجـة يـعـزز الــصالحـيـة
ــدنــيـة لألنــظــمــة الـشــرعــيــة ا
ويقـوض ويسحب الـبساط من
ـقراطـية ـدعيـة للـد األنـظمـة ا
وبـغـطـاء االسـلـمـة الـسـيـاسـية
وهو حسب وجهة نظري ارقى
مــا تــصل بـه اجملــتــمــعــات من
الـتحـضر والـفكـر العقالني في
إدارة شــــــؤون االخـــــــتالفــــــات
الطـبـقـية أو االيـدلـوجـية فـيـما
بـيــنــهــا أو كـمــا يــعــبـر عــنــهـا
فـــرانــســـيس فـــوكــو يـــامــا في
تــبــشــيـره نــحــو الــلــيــبــرالــيـة
ـدنـية في ومـحـاسن األنظـمـة ا
كـتابـه نهـايـة التـاريخ إذ يـقول
((األنظـمة الشرعـية تملك رأس
مـــــاال من اإلرادة الـــــطـــــيـــــبـــــة
والـتعـاطف يـدفع إلى الـغـفران
عن أخطـائهـا على أمـد قصـير,
حــــتـى ولـــــو كــــانـت أخـــــطــــاء
ـكن خـطــيـرة ,فـكـل خـطــيـئــة 
الـتـكــفـيــر عـنـهــا رمـزيــا بـعـزل
رئـــيس الــــوزراء أو بـــتــــغـــيـــر

حكومته. 

أما في األنـظـمة غـير الـشرعـية
فــالــفـــشل يــحـــدد ويــســرع في
الغالب انقالب النظام نفسه)).
ـؤلف الـيـسـارويـة 6- يـصـف ا
بـشــقـيـهـا الــكـامن في طــبـيـعـة
نـبثق الـفرد الـعراقي واألخـر ا
علـى شكل جتمـعات أو أحزاب
أو كـتل يـسـاريـة والـيـسـارويـة
االجــــتـــــمـــــاعـــــيــــة ويـــــعـــــطي
انـطـبــاعـاتـهـا االسـتـداللـيـة في
النـقد لـليـسار بـشكـله العام أو
لــلــتــعــضــيــد لــفــكــرة الــيــسـار
اجملـتـمـعي والـفـردي وأسـبـابه
ــتـرتــبـة عــلى تـلك ونـتــائـجه ا
صححة اليساروية الناقدة وا
لــــلـــمــــســــــــارات الــــعـــامـــة أو

الفردية.
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7- يـنقلـنا الكـاتب إلى مجاالت
ـــــــدني واســــــعـــــــة فـي األفق ا
اليـساري منه أو الـيمني وهذا
التوسع يعطي نـتائج مفصلية
في الـتــعـاطـي مع الـشــعـبــويـة
االجـتمـاعية الـصدريـة ومعززة
لـــــهــــــذا االجتـــــاه بــــــشـــــقــــــيه
االحـــتـــجـــاجي والـــتـــحـــالـــفي

السياسي.
8- هـــنــاك نـــظــرة ذات قـــاعــدة
ـؤلف في تـنـبـؤيه امـتـاز بـهـا ا
مــــقــــاالته الــــصـــادرة فـي عـــام
2010م إلى تقارب هذا التوجه
ــراهـــنــة ـــدني الـــصـــدري وا ا
سيـكـولـوجيـا وسـياسـيـا عـليه

في إنقاذ البالد.
9- هـــــــــــنــــــــــا أود إن اخــــــــــتـم
احلـــتــمـــيــات الـــتي فـــصــلـــهــا
وشــرحـهــا األسـتــاذ في كــتـابه
ـــهم فــيــمـــا يــخص الـــنــزعــة ا
الـــســـلـــوكـــيـــة الــــكـــامـــنـــة في
الـــشــــخـــصـــيــــة أو الـــســـلـــوك

االحتجاجي ودوافعه والنظرة
الـيـسـاريـة في تـقـويض الـبـعد
ـــــــيــــــثـــــــولـــــــوجي "لـإلسالم ا
السياسي" ونهاية هذا العصر
بـإرادة أكـثـر عــقالنـيـة وهـويـة
وطنـياتيـة دوافعـها األسـاسية
ديـنـاميـكـية احلـركة الـفـزيائـية
في الـطبـيـعة وفي الـشـخصـية
دون االعـتــمــاد بــشــكل مــطـلق
عـــلى تـــلك الـــديــنـــامـــيــكـــيــات
وإعــطـــاء أهـــمــيـــة لـــلـــثــوابت
الـتـراكـمـيـة وعـيـاً وسـلـوكـاً ال
فقط للقيـاسات الفيزيائية. في
تـأطـيـر الــسـلـوك االحـتـجـاجي
ــؤلف كــونــهــا ــعــرف لــدى ا ا
ثــقــافي وطــنــيــاتي بــاحث عن
ـــا هي هـــويــــة أصل أكـــثــــر 
بـــاحــثـــة عن فـــوارق طــبـــقــيــة
واضمـحالل وانـتهـاء أسـطرت
الــدين وتـآكـله الـسـيـاسي يـوم

بعد يوم.
والـــذي يــقـــودنـي في نـــهـــايــة
ـــقـــال هـــذا إلـى احلـــتـــمـــيـــة ا
الــــتــــاريــــخــــيــــة في ســــقــــوط
اجملـتـمـعـات الـتي حتـوي عـلى
الــتــنــاقـــضــات اخلــطــيــرة في
بـنـيتـهـا الـعـامـة والـنـاجتة من
الـقدرية الـدينيـة أو السلـطوية
الـتدينـية السيـاسية والهـيمنة
ــؤســـســـات والــهـــويــة عـــلى ا
الـفرديـة بـشكل يـجـعل من هذا
الـتــنـاقض مــنـظــورا لـلــعـيـان
وبـالـتـالي فـحــتـمـيـة الـسـقـوط
تـكون وشيـكة ويتم االسـتبدال
ـجـتـمـعات أخـرى (شـعـبـوية
يـسـاروية) تـنـجح في ردم هذه
الــــــهــــــوة  ومــــــحــــــاولــــــة حل
الـتناقـضات لتصـبح اقل فارقا
واقل خــطـرا. وهـذا مـا يـسـمى

بالكتلة التاريخية.
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بغداد

(1)
حــسـب مـامــعــلن ان ( داعش )
انــــتــــهى في الــــعــــراق ‘بل ان
الــســلــطــة هــنــا حــددت يــومــا
وطـنـيـا لالحـتـفـال بـسـقـوطه ‘
وفي غـــمـــرة الـــكالم وكـــتـــابــة
حتــــالــــيل عن هــــذا احلــــدث ‘
الحـظــنـا اهم حتــلـيل امــريـكي
مؤشر الى ظـهور سؤال يتردد
 بـعـد هذا احلـدث في األوساط
األمـيركـيـة الـقـريـبـة من مـراكز
صنـع القرار  اثـارته تدل على
مـــــشــــروعــــيـــــة الــــشـك في كل
تـصــرفــات االدارة االمــريــكــيـة
وعــــــــلـى طــــــــول اخلـط مـع كل
نطقة  ‘في مايحدث فـي هذه ا
كل مــــا يـــتـــعـــلق بـــاالعالنـــات
ـتــعـلــقـة هــدفـهـا االمـريــكـيــة ا
ــــو ضــــمـــــان اســــتـــــقــــرار و
ـقــراطـيــة الـنــاضـجـة في الـد
وحد والقوي   ‘ابرز العراق ا
عالمـة كـدلـيل عـلى عـدم نـزاهة
مـصــدر الـقـرار االمـريــكي كـمـا
يــؤكــده الـتــحــلــيل هــو مـوقف
واشـــنـــطن الـــداعم بـــطـــريـــقــة
مباشرة أو غـير مباشرة ألذرع
إيـران  وغـمـوض في الـتـعـامل

مـع طـــــمـــــوحـــــات تـــــركـــــيـــــا
االردوغــــــانـي في الـــــــعــــــراق
بـــالـــقــــوه رغم عــــلـــو صـــوت
(الـبيت االبـيض و مؤسـسات
ادارتـها ) مـعـلنـا كـراهيـة لكل
مـاهـو مـتـعلـق بنـظـام طـهران
وقــلـــقـــهـــا جتــاه تـــصـــرفــات
ـنـطـقة . وطـمـوح تـركيـا في ا
من هـنـا تأتـي اهمـيـة تـساؤل
دير طرحه “غوشوا غلتزر ”ا
ـــكـــتب مـــكــافـــحــة الــســـابق 
اإلرهـــاب في “مــجـــلس األمن
الـــوطــــني األمــــيـــركي ”خالل
مقاله الذي نشر قبل فترة في
 مــــــجـــــلــــــة (ذا أتالنــــــتـــــيك)
األمـيـركـيـة في ظل الـتـجـاهل
ـتـعـمـد من قـبل والـغـمـوض ا
واشـــنـــطـن إزاء الـــقــــضـــايـــا
ــنــطــقــة حتت الــكــبـــرى في ا
عـــنـــوان  ( اســتـــراتـــيـــجـــيــة
ــــتــــعــــمـــد ) . الــــغــــمــــوض ا
والـغمـوض الـذي يـتـجنب كل
وقف االمـريكي تـفائـل بـا ا
االقـــتـــراب من احلـــديث عـــنه
علناَ منذ اليوم االول الحتالل
العراق هو احلقيقة الساطعة
في الـــــبـــــرنـــــامج االســـــاسي

لـالحـــــتالل والـــــذي بـــــدأ اول
خـــطـــوطه بـــاعالن مـــا ســـمي
واليزال بـالعـملـية الـسيـاسية
في الــــــــعــــــــراق  ‘حــــــــيث ان
الواضح فيها منذ البداية هو
وضع االساس خللق الصراع
االجـتـماعي اتـخذ وعـلى طول
سـنـوات تلك الـعـمـليـة اشـكاال
ديــنــيــة ومــذهــبــيــة وعــرقــيـة
ومـنـاطـقــيـة كل خـطــوة فـيـهـا
يـتوقع مـنهـا خلق ازمـات غير
مـــحـــدد الـــهـــدف واالجتـــاه و
حــــتى مــــدتــــهـــا الــــزمــــنــــيـــة
واالصـــرار عــــلى بـــقـــائـــهـــا (
غـــــامـــــضـــــاً ) من اولـــــويــــات
شرف على تـيسير العملية ا
مــنـذ الــبـدايـة  ‘لـذا الـعـارفـ
ــراحل بــبــواطن االمــور في ا
ــعـتـمـد من االسـتـراتـيــجـيـة ا
مـــصـــدر الــــقـــرار االمــــريـــكي
يــعــرفــون ان هــذه الــعــمــلــيـة
ـــرحــلــة الــتي وصل (وحلــد ا
الـى اعالن ســـــقـــــوط داعش )
التـســتـهـدف بـنــاء الـدولـة في
الــعــراق رغـم ان اجلــمــيع من
في داخـل الـعــمــلــيــة مــالــئـ
الــــدنــــيــــا وشـــــاغل الــــنــــاس

باحلديث عن : مستقبل الدولة
دنية من الصـناعة االمريكية ا
وبـتـعاون غـريب واكـبـر واكـثر
اثــارة مـن اجتــاهــات الــيــسـار
التاريخي فـي العراق ومباركة

رجعيات .  ا
(2)

من هـنا  ‘ان الـقـول بـان وبـعد
مـرور خـمـسة عـشـر عـامـا على
بـدء تــلك الـعــمـلــيـة  : الــعـراق
وكل مـــا يــحــصل فــيه يــســيــر
نـحـو اجملـهول  ‘وعـنـد مـصدر
ــســؤول عـن تــنــفــيـذ الــقــرار ا
استـراتيجيـة احتالل العراق ‘
ان اســتـمـرار الــفـوضـى يـاخـذ
اشكاال متـنوعة وحسب اهمية
ارتـــبــــاط كل نــــوع بـــالــــهـــدف
احملدد في البرنامج االساس ‘
واكــــثــــر هــــدف واضـح حــــتى
لــلــمــواطن الــبــســيط فـي هـذه
الـعــمــلــيـة هـي : مـنـع فـتح اي
بــــاب يــــؤدي الـى ظــــهــــور اي
اجنـاز عـراقي وبشـكل جـماعي
يـعـطي امـال حـتى لـلـمـشـارك
في الـعمـليـة السـياسـية يـعني
تــوجـــهــا نـــحــو الـــثــقـــة عــنــد
ـشـاركـ في الـعـراقـيـ بـأن ا
الـعـمـلـيـة يـرغـبـون في ( اعادة
بـنـاء الـدولـة ) . مـصـدر الـقرار
االمـريـكي الـذي خطط و وضع
اسـتـرتـيـجـيـة احـتالل الـعـراق
وساعده بـشكل قوي في وضع
هذه االسـتراتيجيـة االستعمار
الـغــربي الــعــجــوز ذو جتــربـة
الغنيـة في العراق ( االنكليز –
ابــونــاجـي حـسـب الــتــســمــيـة
الـتـاريـخـيـة من الـعـراقـي ) ‘
أخــتـــار بـــدقــة قـــبل االحـــتالل
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(واكمـلة تشكيـلة بعد االحتالل
ـساعـدات اقـليـمـية ) الـرموز
ــؤثـــرة والــقــادرة عـــلى فــعل ا
وادامة الفوضى لـلمشاركة في
وهـذا عـمــلــيــة الــســيــاســيـة  ‘
االجناز هو اهم اساس معتمد
في تــنــفــيــذ ( اســتــراتــيــجــيـة
ـعـتـمـد  –تـسـمـيـة الـغـمـوض ا
جــديـده امـريـكـيـا ) في مـراحل
الحــــقـــة كــــان مـن ضـــمــــنــــهـــا
اسـتــثـمـار ظــهـور لـ ( داعش )
ومن هــنـــا أيــضــاَ  ‘نــريــد  ان
نــتـوقف عـنــد مـراجــعـة بـعض
االحــــــداث مـــــــاقـــــــبل  2003و
مـاحدث وادى الى فـتح ثغرات
قـاتـلـة  ‘فـتح االبـواب لـيـحـدث
ما نراه اليوم  ‘اكدنا وبحسب
ــتـواضــعـة لــلـواقع قـراءتــنـا ا
التـاريخي للعـراق الدولة التي
تـاسست في عـشـرينـات الـقرن
العشرين  ‘والن مسؤولية تلك
الـدولـة اعـطـيت لـلـنـاس كـانوا
يـفهمـون معنـى الدولة وكـيفية
بــــنــــاءهــــا  ‘والنــــهم كــــانــــوا
صادقـ في وطنـيـتهم خلـدمة
الـدولـة الـولـيدة  ‘وضـعـوا كل
ما يـتعـلق بأسسـها  مـنطـلق

من هـــذه الــروحـــيــة  ( راجع :
جريدة الـزمان العدد  5908في
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كـذلك مــوقع كـتـابـات في نـفس
الـتــأريخ/ قـصـة شـعب ضـحى
بـالـكـثـيـر ولم يـحـصل اال عـلى
قــــــلــــــيل  –حــــنــــ الى حــــكم
الرجعيـ العمالء ) .  ماحدث
ـدمـر الـذي حدث في الـتـغـيـر ا
في  14تــــمــــوز  ‘ 1958خــــيب
امــال الـصــادقــ في الـتــوجـة
لـبنـاء دولـة طمـوحـة تقـودها (
االمــة الــعـراقــيــة الـعــصــريـة )
وهــذا اخلــطــأ الـتــاريــخي هـو
ـأسـاة الـذي فـتح الـبـاب لـكل ا
الـــتي حـــدث بـــعــدهـــا مـــهـــمــا
يحاول ( جتار السياسة تبرير
ذلـك احلــــدث الـــــذي ســــمـــــيت
بــــــالــــــثـــــورة ....!!!)  ‘الن ذلك
احلـدث هـو الذي اسـقط ركـائز
الدولة العراقية وهذا السقوط
فـتح الـشـهـيـة الـتـاريـخـية لـكل
الطـامعـ في العـراق اقلـيمـيا
ودولــيــا و فـي مــواجــهــة هــذا
اخلـطـر خـذل االحــزاب مـابـعـد
 14تـمـوز  1958شـعب الـعـراق
وكـــان الـــيــســـار الــعـــراقي في
ـــــقـــــدمـــــة فـي ذلك اخلـــــطـــــأ ا
الـــــــتــــــاريـــــــخي وهـم اليــــــزال
مــــســــتــــمــــرين في ادامــــة ذلك
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علـى اية حـال أن  هـذا اليـعني
لم حتــدث مــحــاوالت وطــنــيــة
كن انـقاذه ‘ جـادة النـقاذ مـا 
ولــــكن عـــــمق اجلــــروح الــــذي
فـــتـــحــة حـــدث اســـقــاط اسس
الــدولــة عــام  1958بــاالنــقالب
سـيره الـعـسكـري ومن خالل ا
الــفــوضــويــة والـدمــويــة انــنـا
عــامي  58 و1995 وســحل في
الـــــــشــــــوارع فــــــتـح الــــــبــــــاب
لالنــقالبـــات بــعــضـــهــا كــانت
يــحـــدث بــشــكـل مــضــحك ...!!
واســقـــطت فـي الــعـــراق دولــة
الدستـور وحل محله  منذ ذلك
ـؤقت الــتــاريخ   ‘الــدســتــور ا
الى  2003ليـحل محـله دستور
مـــــلــــيـئ بــــااللـــــغــــام وضـــــمن
اســـتــرتــيـــجــة الــغـــمــوض من
مــصــدر الــقــرار االمـريــكي  ‘و
لــلـــتـــاريخ  ‘حـــدثت من 1958
الى  2003انـعطافـات تاريـخية
ظـهرت من خاللـها رغبـة جدية
كن انـقـاذه في هذا النقـاذ مـا
الــبـلـد  ‘ولـكن في كـل مـرة امـا
التأمـر الدولي  او االقليمي او
بالتعاون بـينهما يتم اجهاض
ـنع وصولها تلك االنـعطافات 
الى هـدف اعادة تـاسيس دولة
العـراق كما يرغب الـعراقي ‘
وحـدث اجهـاض اخر انـعطاف
ايـــجــابـي نــتــيـــجــة لـالخــطــاء
الـتـاريـخـيـة اجلـسـيـمـة والذي
اعــطى مـبــررات قـويـة الحـداث
نــيـسـان  ‘ 2003أهـم انـعـطـاف
لـــصـــالـح اعـــادة بــــنـــاء دولـــة
الـــعـــراق ظــهـــر فـي احلـــدثــ
الـتاريـخيـ نـهايـة السـتيـنات
وبدايـة الـسبـعيـنات من الـقرن
ـــاضـي تـــمـــثل في اعـــتـــراف ا
ـصـير الـكرد من بحـق تقـرير ا
خالل تـاســيس سـلــطـة احلـكم
الــذاتي لــكـردســتـان و الــثـاني
تـامــيم الـنـفط  ‘ولــكن بـدل من
اســـتــثـــمـــار هـــذيـن احلـــدثــ
لـــــصـــــالـح ذلك الـــــهـــــدف  ‘
اعتماد على التعصب والغرور
فـي الــتـعــامل مـع االجنـازات ‘
وعندمـا اضرت تلك االجنازات
ـصالح االقـليـميـة والدولـية با
بــدل ان تـاخــذ الــسـلــطـة درس
زيد من البناء واستثمـار ذلك 
 ‘ الــتــوجه الى الــغــرور في
التعامل مـع االخرين معتمدين
عــلـى الــتــفــاف الــشــعب حــول
االجنازين واعالن استعدادهم
ا زاد احلقد للدفـاع عنهما  ‘
ــضـادة لـالسـتــقالل  الــقــوى ا

فــكــان واســتـــقــرار الـــعــراق  ‘
الـتـوجه وبـعــنف في الـتـعـامل
مع احلـركـة الـقـومـيـة الـكـردية
عــنـدمــا سـجــلت مالحــظـاتــهـا
عـــلى الـــتــــراجع في تـــنـــفـــيـــذ
التـزامات الدولـة جتاه الكرد ‘
وبــــعــــد ذلـك حــــدوث اخلــــطـــأ
الــتـاريــخي بــاحـتالل الــكـويت
مــبــاشـرة بــعــد انـتــهــاء حـرب
لــثــمــانــيــة ســنـوات مـع ايـران
الــذي وضع الــشـعب الــعـراقي
حتـت قـــــــــــرار احلـــــــــــصـــــــــــار
االقــتـــصــادي الــدولـي الــقــاتل
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هـــــدفي مـن مـــــرورنــــا بـــــهــــذا
الـعـرض لالحـداث  ‘هـو رواية
هــــذا احلـــدث : ( فـي نـــهــــايـــة
اضي التسعينات من  القرن ا
 ‘فــي وقـــت كـــــــــــــــــــــان وضــع
العـراقـي حتت ثـقل احلـصار
وصـل الى حـــــد اليـــــطــــاق  ‘و
وجع االنـسان الـعراقي ضارب
ــــثل الــــعــــظم كــــمــــا يــــقـــول ا
واحلكومة في صراع مع جلان
الـتفـتيش الـتي كان ظـاهرا في
تـصـرفـاتـهم ان اعـضـاءهـا يتم
اختـيارهم بـدقة مـهمتـهم خلق
ـشـاكل حلـكـومـة الـعـراق الى ا
حــــــد حــــــرب االعـــــصــــــاب مع
ـلف .. ‘‘كـنت مـســؤولي ذلك ا
مــشــارك في اجــتــمــاع اعالمي
سؤول  الذي كان عندما قـال ا
يـتـراس االجـتـمـاع بـألم : مـنـذ
نـهـاية الـسـتـينـات والى بـداية
الـثـمـانـيـنـيات  ‘كـنـا في وضع
قـوي بـحـيث ان احـد االسـبـاب
الـــــتـي كـــــانت تــــــزعج اعـــــداء
الـــعــــراق و وضـــعه الـــوطـــني
ـسـتـقـر  ‘هـو انـهم يـبـحـثون ا
عــلى اي مــنـفــذ لــيــدخــلـوا من
خالله لــلـعـراق ويـتــجـسـسـون
على وضعها الداخلي ماكانوا
بـامـكـانـهم ان يـلـتـقـوا بـأبـسط
مـــواطن يــســاعـــدهم حــتى من
مـــنـــطـــلق اجلـــهل بـــهــدفـــهم )
واكــمل كالمـة بــحـسـرة وحـزن
قائال : ( ولكن االن وصلنا الى
وضع مـــزري بــحـــيث كـــشــفت
االجــهـزة االمـنـيـة اخلـاصـة أن
ـواطنـيـ  بـيـنهم من بـعض ا
هــو واعي وكــان قـبل ســنـوات
في صف الــــعـــمل لــــلـــبـــنـــاء ‘
يـذهـبون الـى فنـدق الـرشـيد و
يــبــحــثــون  عن اي عــضــو في
جلــان الـــتــفـــتــيـش لــيـــعــطــوا
مــعــلـومــات كــاذبــة مــقـابل اي
مـــبـــلغ مـن الــدوالر االمـــريـــكي

....!! احنا نفسنا مسؤول عن
ــــأســـــاة......ألخ ) . في هـــــذه ا
اضي عندما سبعينـات القرن ا
شــعــر الــغــرب بــنــهـوض ارادة
الــفـلـســطـيــنـ لـيــأخـذوا زمـام
ــــــبـــــادره  بــــــأجتـــــاه اعـــــادة ا
حـقـوقهم الـتاريـخيه  ‘فتـحجج
الـغـرب لالخـطـاء الـتي حـصلت
في الـــعـــراق  ‘من هـــنـــا كـــانت
ســنـوات احلـصـار ضـمن خـطـة
سـتـراتـيـجـيـة الادامـة االسـقـاط
ـــنـــطــقه    ‘وبــدأ ـــدوي في ا ا
ــنع الــعــمل من خالل الــعــراق 
اي صــــــــــعــــــــــود الي ارادة فـي
نـطقـة يؤثـر حتى بـشكل غـير ا
مبـاشر عـلى التـخطيـط الغربي
عــــمــــومـــا و مــــصــــدر الــــقـــرار
ـــــرهـــــون الرادة االمـــــريـــــكـي ا
ـيـة احلـركــة الـصـهــونـيـة الــعـا
الـذي وضع مـنذ نـهـايـة احلرب
ـيــة الـثــانـيـة  مـن ضـمـنه الـعــا
وعـد بـلـفـور و سـايـكـسـبـيـكـؤ ‘
ونـذكـر هـنا ايـضـا لـيس بـهدف
تغيير الرسم كما يتوهم بعض
ـــا بـــهــدف الـــســطـــحــيــ  ‘إ
تـعمـيق تشـتت وشكل كل ارادة
يـؤثـر ســلـبـا عــلى ذلك اخملـطط
وذلك الــهــدف الـســتـراتــيـجي :
لــضـــمـــان هــيـــمـــنــتـــهم واالمن
ضمـون للـسلطـة االستطـانية ا
ـسـخـة لـلـصـهـايـنـة وهم عـلى ا
هــذا الـنـهـج يـغـيــرون االنـظـمـة
وقـواهم ويـزيـدون شـراء اذناب
من الـــفــاســـدين و يـــســقـــطــون
اصـــحـــاب االرادات مـن مـــنـــهم
يــدفــعه الــغــرور نــحــو اخــطـاء
قـاتـلة  و مـنهـم يدفـعة وطـنـيته
الـصـادقـة ايــضـا. من هـنـا  ‘ان
الـفـترة الـزمـنيـة لـعودة الـعراق
الى الـعراقيـ لم يحن  ‘بـدليل
ان كل اخلــطــوات  الـتـي يـعــلن
انه يـهــدف تـعـمــيق االسـتـقـرار
وبـاالعتـماد عـلى الـدستور( الن
ذلـك الـدسـتـور اسـاسـا ضـمـانة
ـنع نـضــوج فـكـرة اعـادة بـنـاء
الـــدولــــة اال دولـــة مــــشـــروطـــة
ـــواصــفـــات مـــصــدر الـــقــرار
االمريـكى وهـذا لم يحـن وقتـها
وال بـاس بالنـسبة لـهم لو اطال
ـاليــــــ من الــــــزمـن وســــــقط ا
الـــبـــشــــر من كـــافـــة الــــقـــبـــائل
ــــذاهـب  ) وحتــــقـــــيق هــــذا وا
الـهدف اليـزال مـكـلف به كل من
مـنــســجم مع تــخــريب الــعـراق
ـــنــــطـــقـــة الى ان يــــطـــمـــئن وا
اصـحـاب وضـع ( سـتـراتـيـجـية
ـتعمـد ) من حتقيق الـغموض ا

ما يطمحونه .
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