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مــعـــارضـــيه الـــعــامـــلـــ ضــمن
االحــزاب الــســـريــة انــذاك وفي

مقدمتها حزب الدعوة.
النتيجـة ان اجملتمع العراقي لم
يــســتــطع بــســبب الــبــعــثــيــ

تـطـويـر حـيـاة حزبـيـة حـضـارية
قراطية رشيدة.  د

فـكـانت احلـيـاة احلـزبـيـة عـبـارة
عن حـــــزب واحــــد عـــــنــــصــــري
شــوفــيـــني دكــتــاتــوري عــنــيف
وأحزاب مشردة مطاردة سرية

من حيث اجلوهر.
ـــهــجــر خــاصــة في حــتى في ا
ســوريـــا وإيــران (بــعـــد الــثــورة
االسـالمــــيـــــة بــــقـــــيــــادة االمــــام
اخلـــمـــيـــنـي) وأوروبـــا خـــاصــة
بـريـطــانـيـا لم تــسـتـطع احـزاب
ـــعــارضـــة ان حتــقق نـــضــجــا ا
سياسيا بدرجة عالية. فقد مرت
هذه االحزاب بفترات زمنية لكل
ـكن مــنـهــا خــصـوصــيـتــهــا و

تبويب هذه الفترات كما يلي:
الفترة االولى من عام 1979الى

عام 1988.
الــفـتـــــــــرة الــثــانــيـة: مــــــــــــن

عام 1988الى عام 1990.
الــفـتـرة الـثـالـثـة: من عـام 1990

الى سقوط النظام عام 2003.
فـيــمـا يــلي نـظــرة سـريــعـة عـلى

هذه الفترات.
في مطلع الفـترة االولى انهارت
"اجلـبـهـة الـتــقـدمـيـة" واشـتـدت
الهجمات االنتقامية التي شنها
الــنــظــام الــبـعــثـي الـذي اصــبح
بـــرئـــاســـة صــدام حـــســـ ضــد

معارضي النظام.
وفـرض صــدام ســلـطــة صــارمـة
عــلى الــبــلــد بــاحلــديــد والــنــار
ـــا لــــتـــرســــيـخ امن الــــدولــــة 
يعـتبـره الناس االن امـانا افـقتد
بــعــد ســقــوط الــنــظــام. الــتــحق
احلـــزب الـــشـــيــوعـي واالحــزاب
ـعــارضـة الــكـرديــة بـصــفــوف ا
ــــوقـــــــف الــــذي مــــيــــز وهــــو ا
مــوقـــــــف حـــزب الــدعــوة مــنــذ

عام 1968.
عارضة مـوحدة لكنها لم تكن ا
خالفـاتهـا كانت حـول سيـاسات
ولـيس مـنـاصب ومكـاسب. ومن
ــــســــائـل الــــتي أُخــــتــــلف اهم ا
حـولهـا مسـالة احلـرب العـراقية
االيـــرانــيـــة الــتـي كــان الـــنــظــام
اعـــلـــنــــهـــا عـــلى اجلـــمـــهـــوريـــة
االسالمـيــة بـعــد انـتــصـار ثـورة
االمـام اخلـمـيـني. كـان هـناك من
يــدعـو الـى ايـقــاف احلـرب فـورا
وهـــنـــاك من يـــقـــول ان اســـقــاط
صدام هو شرط ايقاف احلرب. 
وفــــيــــمــــا كــــان هــــذا اخلـــــالف
مـسـتـمرا اعـلن االمـام اخلـمـيني
قـبوله بـوقف اطالق الـنار في 8
اب 1988 لـتبـدا الفـترة الـثانـية
الـــتي تـــمــيــزت بـــركــود نـــســبي
ـعارضـة بـاستـثـناء لـنـشاطـات ا
جــــهـــود لم تــــثـــمـــر لــــتـــوحـــيـــد

صفوفها.  
لـكن احتـالل صدام لـلـــــــــكويت
في اب 1990 فـتح افـاق الـفـترة
الـثـالـثـة لـلـمـعـارضـة الـعـراقـيـة
ـوقف الـدولي من حـيث تــغـيـر ا
صدام حـسـ ونظـامه واصبح
اخــراج الــقـــوات الــعــراقــيــة من
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شروع اسـقاط صدام االميـركي 
رغم صـــــدور قــــانـــــون حتــــريــــر
الـــعــراق عــام 1998. كـــان عــلى
ـعـارضـة الـعـراقـيـة ان تـنـتـظر ا
الى عام 2003 حـيـنـمـا سـقـطت
اولى القـنابل االمـيركي في اذار
من ذلك الــــــــــعــــام وصـــوال الى
يوم 9 نيسان الذي شهد سقوط
تمثال صدام في ساحة االندلس
معانا سقـــــــوط النظام البعثي
بـعـد 35 سـنــة من حـكم احلـديـد

والنار. 
لتنتـهي الفترة الثـالثة من حياة
عـارضة الـعراقـية الـتي اخذت ا
بـالـعـودة الى الـعـراق لـتـتـحـول
الى سـلـطـة حـاكــمـة مع تـشـكـيل

مجلس احلكم.
ÂUE½ ◊uIÝ

حـيـنــمـا عـدنـا الى الــعـراق بـعـد
س نفرة في سقوط النظام لم ا
اجملـتـمع الـعـراقي ازاء االحزاب
ــــة او ســـــواء مــــنــــهــــا الــــقــــد
اجلــديــدة الــتي اخــذت تــتــوالــد
ـــا يـــصح ان اقـــول بــــكـــثـــرة ر
عجـيبـة. وقد جتـلت هذه الـكثرة
ـفــرطـة في عـدد االحـزاب الـتي ا
اخــذت تـسـجل نـفـسـهـا خلـوض
االنــتــخــابـات الــتــشــريــعـة اربع
مــرات في كل مـــرة كــان الــعــدد

ئات. با
لـكن الـنفـسيـة العـامـة للـمجـتمع
العـراقي اخذت تـتغيـر تدريـجيا
حتى وصل االمر بشكله السافر
بــعـــزوف اغـــلــبـــيــة كـــبـــيــرة من
ـــشـــاركـــة في الــنـــاخـــبـــ عن ا
االنـــتـــخـــابــــات االخـــيـــرة الـــتي
اجــريت عــام 2018. االنــطــبــاع
الــعــام ان اغـلب الــذين شــاركـوا
بــاالنــتــخـابــات كــانــوا مــؤيـدين
لـالحــــــزاب واغــــــلب الــــــذيـن لم
يــشــاركــو كـانــوا غــيــر مــؤيـدين

لالحزاب.
ا ان اغلـبية الـذين يحق لهم و
كن شاركة لم يـشاركوا فانه  ا
اخلـروج بـاســتـنـتـاج انــطـبـاعي
اخــــر هــــو ان شـــريــــحــــة غــــيـــر
الـــراغــبـــ بـــاالحـــزاب اضــحت
اكــبـــر من شـــريــحـــة الــراغـــبــ
باالحـزاب. ولهـذا اسبـاب منـها
وعلى راسها الفساد والفشل. 
فــــان االنــــطــــبــــاع الــــعــــام لـــدى
واطـنـ ان هذه الـغـالبـيـة من ا
االحـــــزاب فــــاســـــدة و ايـــــضــــا
فــاشــلــة. نـشــأت ازمــة ثــقــة بـ
ــواطــنــ واالحــزاب بــصـورة ا

عامة. 
وهــذه مـشــكـلــة قــد تـتــطـور الى

ازمة سياسية عامة. 
فـــاالحــزاب ضــروريــة لـــلــحــيــاة
ـــقــراطـــيــة الـــســيـــاســيـــة الــد
فهوم وعزوف الناس عن هذا ا
ــــفــــهــــوم يــــولــــد ازمـــة اكــــرر ا

سياسية عميقة في اجملتمع.
نـسـتطـيع ان نـتـوقع ثالثة ردود
ــــكـــــنــــة عـــــلى هــــذه افــــعـــــال 

احلـــــــالة.
االول الـــــعــــزوف عـن االحــــزاب
والركون الى القعود والسلبية.

الثاني االحتجاج والتظاهر.
الثالث السـعي اليجاد حزب او
احــزاب بـديــلـة الزاحــة االحـزاب

الفاشلة والفاسدة.
ايـضـا عـلى مـســتـوى االنـطـبـاع
الـعـام نــقـول يـبــدو ان االكـثـريـة
ذهــبت الى اخلـيــار االول فـيـمـا
ذهب البعض الى الـتظاهر ولم
نــلــمس تــوجــهــا نــحــو اخلــيــار

الثالث.
وهذا يعمق االزمة السياسية.
واالنــطــبــاع الــعــام ان االحــزاب
الـــســيـــاســيـــة ذاتــهـــا هي الــتي
اوجــدت هـذه االزمـة بــفـسـادهـا
وفـشلـهـا. فاالزمـة بـاالساس هي
ازمــة هــذه االحــزاب لــكن لــيس
ــــنع حتـــول ازمـــة هــــنـــاك مـــا 
االحـــزاب الـى ازمـــة بـــلـــد: بـــلــد
يــرفـض االحــزاب وال يـثـق بــهـا
لـكـنه ال يــسـتـطـيع اســتـبـدالـهـا.
ــا يـصــدق عــلـى االحـزاب ولــر
الــقـول الـتــالي: ان االحـزاب هي
عَـصب احلـيـاة السـيـاسـيـة; فان
صـلــحت صـلح مـا سـواهـا وان

فسدت فسد ما سواها.
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الـــبــعـث اكــثـــر خــطـــرا اذا كــان
يـعـمل حلـسـاب االسـتـعـمـار ما
يــجـــعـــله اداة مــحـــلـــيــة لـــعــدو
ــا لـــو كــان مـــجــرد خـــارجي 
ــكن مــواجــهــته عــدو مــحــلي 

والقضاء عليه بسهولة.
ومن وجـهـة نـظر مـخـتـلفـة فـقد
اعـتــبـر الــشـيــوعـيــون ان حـزب
البـعث حزب بـرجوازي صـغير.
ـــــــــــقـــــــــــوالت وبـــــــــــحـــــــــــسـب ا
ــاركـــســـيــة االيـــديــولـــوجـــيـــة ا
اجلـــاهـــزة فـــان الـــبـــرجـــوازيــة
ـــكن ان تـــتـــخــذ الـــصــغـــيـــرة 
مــواقـف وســيــاســـات وطــنــيــة
وعــلـيه فــان الــتــقــرب من حـزب
الــبـعث والــتـحـالـف مـعه سـوف
يـشــجـعـه عـلى ان يــكـون حــزبـا
وطنيا وايـة الوطنيـة بالقياس
ـاركسـية هي تـبني الشـيوعي ا
ـاركسـيـة الـلـينـيـنـية العـقـيـدة ا
مـن جـــــهـــــة والـــــتـــــحـــــالف مع
ـعـسـكر االحتـاد الـسـوفـيـتي وا
االشـــتــراكي من جـــهــة ثـــانــيــة.
وهـــذا مــا كـــان فـــدخل احلــزب
الـشـيـوعي في جـبهـة سـيـاسـية
"تــقــدمــيــة" ضـمـت عــدة احـزاب
بــعــد ســلم اجلــمــيع بــان حـزب
الــــبـــعـث اضـــحى هــــو احلـــزب
الـــقـــائـــد لـــلـــدولـــة واجملـــتـــمع.
اكـتشف احلـزب الـشيـوعي بـعد
ذلك بــســنـــوات ان مــوقــفه كــان
خاطئا وأصدر تـقريرا سياسيا
ـــوقف ويــعـــتــرف يـــقــيـم هــذا ا
بــخـطـئه لــكن حـزب الـدعـوة لم

يفعل االمر ذاته.
آذاً صـار بــإمـكــانـنـا الــقـول انه
منذ عام 1968 كان هناك حزب
هــو حـزب الــبــعث الـدي واحــد
استـولى على الـسلطـة بانقالب
عسكـري وليس عبر انـتخابات
ـــقـــراطــيـــة وفـــرض نـــفــسه د
تدريجيا على الدولة واجملتمع
باسم احلزب الـقائد ثم احلزب
الــوحــيـد الى ان ابــتــلع صـدام
حـسـ احلـزب فـارضـا عـقـيـدة
عـبادة الـشخـصـية عـلى احلزب
والـدولة واجملـتـمع علـى طريـقة
هـــتـــلــــر وســـتـــالــــ وكـــيم ايل
ســـــونغ واحـــــتـــــكــــر احلـــــيــــاة
السـياسـية لـنفسـه  فذهبت كل
عـارضة االحزاب االخـرى الى ا
السـرية ومـا لبـثت ان هاجرت
ــعـارضـة اخلــارجـيـة لـتــنـشـأ ا
الـــتي كــان من بـــ صــفـــوفــهــا

بعثيون ناقمون على صدام. 
لـــكـن عـــدد هـــذه االحـــزاب كـــان
قـليال: احلـزب الـشيـوعي حزب
الــــدعـــــوة االحتــــاد الـــــوطــــني
الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـي احلــــــزب
ـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الـــد
وحـفـنة مـن االحزاب الـصـغـيرة

االخرى.
في الـــداخل كــان الــعـــراقــيــون
نـــاقـــمـــ عـــلى حـــزب الــبـــعث
لـكـنـهم لم يـكونـوا نـاقـمـ على
االحزاب او هـكذا يـقال فـليس
عندي "علم درايـة" بهذا الوضع
مـنــذ غـادرت الـعـراق في صـيف
عـــام 1976 هــــربــــا من بــــطش
الــنــظـــام الــصــدامي الــذي كــان
يــــشـن هــــجــــمــــات اعــــتــــقـــاالت
واعـــــــدامــــــــات دوريــــــــة عــــــــلى

أربيل
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ـــمــــكن ان تـــتــــطـــور كـــان مـن ا
احلـيــاة الـسـيــاسـيـة الــعـراقـيـة
تدريجيا في الـفترة بعد سقوط
حــكم الــبــعث االول عـام 1963
وخاصة بـعد مقـتل عبد السالم
عـــــارف وتـــــولي أخـــــيـه عـــــبــــد
الــــــرحـــــــمن عـــــــارف رئــــــاســــــة
اجلــمــهـــوريــة. فــقـــد كــان عــبــد
ـا ال الـرحـمن عـارف رجال مـسـا
تـــــــراوده اوهـــــــام بـــــــإقـــــــامــــــة
دكـتـاتـوريـة فـرديـة او عـسـكـرية

في العراق. 
ــــمــــكـن ان يــــتــــجه وكــــان من ا
الــعـراق صــوب حــكم لــيــبـرالي
تــتــمــتع فــيـه االحــزاب بــحــريـة
الــعـمل الـسـيــاسي الـعـلـني. في
تلك الفترة كنت قد انتميت الى
حـــزب الـــدعـــوة االســــــالمـــيـــة
الـذي كـان مـا يـزال في مـرحـلته

السرية.  
كــــان احلـــــزب يـــــرفض فـــــكــــرة
االنقالب العسـكري لالستحواذ
عـــلـى الـــســــلــــطـــة عــــلى خالف
االحـزاب الـعـلـمـانـيـة وبـخـاصـة
حـــــزب الـــــبــــعـث ولم يـــــكن في
ـــنع ان ادبـــيــــات احلـــزب مـــا 
يــتـــجـه الحـــقــا صـــوب الـــعـــمل
الـعـلـني الـقـانـوني  اذا تـطورت
اجلــــمــــهـــــوريــــة االولى بــــهــــذا
االجتـاه. ولو كـان عـبد الـرحمن
عـــارف قـــد اســـرع بـــالـــســـمــاح
لألحــزاب بــالــعــمل الــقــانــوني
ولـــو كــان ســـمح فـــعال بــفـــكــرة
تـداول الـسلـطـة عـلى االقل على
مــســـتـــوى رئـــاســة احلـــكـــومــة
ولـيس رئـاسـة اجلـمـــــــــهـورية
ـا قــــــــــطع الــطــريق عــلى لــر

انقالب 17 تموز عام 1968. 
لكن ضغوط قادة اجليش كانت
مـن الــعــوامل الــتي حــالت دون
ذلك. عـــلـى االقل هـــذا مـــا كـــنت
اسـمـعه وانـا شـاب في نـهـايات
ـــرحــلــة الــثــانــويــة وبــدايــات ا
دراســتي اجلــامـــعــيــة في قــسم
الــلــغــة االنــگــلــيــزيــة في كــلــيــة

التربية في جامعة بغداد. 
في 17 تـــــــمــــــــوز اســـــــتــــــــولى
البعثيون على السلطة بانقالب
عسـكري وأزاحـوا عبـد الرحمن
عارف من الرئاسـة. بعد يوم او
يـــومــ كـــان مـــوعـــد احلـــلـــقــة
االســبـوعــيــة مع مــســؤولي في
ـسـؤول حـزب الـدعـوة. سـألت ا
ان كـان مجيء الـبـعثـيـ سوف
يـعـني اي شـيئ بــالـنـسـبـة لـنـا.
ــســؤول ان الــدعـوة أجــابــني ا
ــا حـصل وأنـنـا غـيـر مــعـنـيـة 
ســــنـــــواصل الــــســـــيــــر حــــسب

رسوم. رحلي ا اخملطط ا
في نـــــــشــــــرة شـــــــهــــــر شــــــوال
صادف في شـهر أيلول1398 ا
عــــام 1977 كـــــتب احـــــد قــــادة
الـدعـوة الـشـهـيـد مـحـمـد هـادي

السبيتي الرواية التالية:
"عـــنـــدمـــا اشـــتـــدت الـــهـــجـــمـــة
ــســلــمــ في الــشــرســـة عــلى ا
الــعــراق وخـــاصــة عــلى قــيــادة
ــتــمــثــلــة احلــوزة الــعــلــمـــيــة ا
ــغــفــور له ـــرجع الــكــبــيــر ا بــا
الـســيـد مــحـسـن احلـكــيم طـيب
الــــــلـه ثــــــراه وعـــــــلى احلــــــوزة
الـعــلـمــيــة في الـنــجف األشـرف
ظـن الـبــعض من الــدعــاة الـذين

ـسـتقل يـغـلب عـلـيهم الـتـفـكيـر ا
ان هــذه احملــنـــة تــشــبه احملــنــة
ـــســلـــمــون في الـــتي مـــر بــهــا ا
االحتـــــاد الـــــســــوفـــــيــــتـي ايــــام
! والــفـــرق واضح بــ ســتـــالــ
الـــوضـــعــــ عـــنـــد مـن يـــرتـــبط
ـفــاهـيم الـدعــوة الـسـيــاسـيـة
فــهـؤالء حــكــام عـمالء مــؤقــتـون
يـعـملـون ما يـأمـرهم االسـتعـمار
الكافـر وال يقاس حكـمهم بحكم
احلـزب الــشـيـوعي في روسـيـا".
ويـــواصـل الـــســــبــــيـــتـي روايـــة
الـقــصــة بـان الــدعــوة أوضـحت
لـهـذا الـداعـيـة االمـر بـالـقـول:"ان
هؤالء الـعمالء اقل بكـثير من ان
سـلم يؤثـروا على االسالم وا
واتـــفه من ان يـــؤثـــروا تــأثـــيــرا
حـــقـــيــقـــيــا فـي الــبـالد ومــا هم
الدافئة من الفئات التي تعاقبت
عـــــلى حـــــكـم الـــــعـــــراق بــــارادة
ــســتـــعــمــر الــكـــافــر." (ثــقــافــة ا
الــــدعـــــوة االسالمـــــيــــة اجلــــزء
الـــــــــــــثـــــــــــــالـث ص 288-287

العمارة 2017)
بــعــد 42 ســـنــة من تـــاريخ هــذا
الــنص نـسـتــطـيع االن ان نـقـول
ان "مـفاهـيم الدعـوة السـياسـية"
جــعـلـت قـيــادة الــدعــوة تــرتـكب
خـطـأً مــزدوجـا في مـوقــفـهـا من
اســتــحــواذ حـــزب الــبــعث عــلى

السلطة. 
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اخلــطــأ االول انــهــا اســتــهــانت
ـكن ان يـشـكـله بـاخلـطـر الـذي 
حـــــزب الـــــبـــــعث عـــــلـى االسالم
واإلسـالمــيــ وبـاألحــرى عــلى
حـزب الــدعـوة نــفـسه ولم تــعـد
لالمـر عـدته. والغـريب ان يـنـشر
هــذا الـتـوضــيح في عـام 1977
اي بـــعـــد 9 ســـنـــوات مـن حـــكم
الــبـعث شـهـدت الـدعـوة خاللـهـا
اعـدام احـد اهم قـيـاديـيـهـا وهـو
الــــشـــهـــيـــد ابــــو عـــصـــام عـــبـــد
الـصــاحب الـدخـيل وإعـدام ثـلـة
من قــيــاديــيــهــا االخــرين وعــلى
رأسهم الـشهـيد عـارف البـصري
وأربـــعــة من رفـــاقه الــقـــيــاديــ
اضـافــة الى حـمالت االعـتـقـاالت
ــتــكــررة ضــد اعــضــاء احلـزب ا
الــــتي طـــالـت حـــتى مــــســـؤولي
ـــبــاشـــر عــام 1976الـــشــهـــيــد ا

جواد سلوم. 
هذا فـضال عن حمالت الـتسـفير
لــطــلــبــة احلــوزة الــعــلــمــيــة في
النـجف األشرف بحـجة التـبعية
ستمرة ضايقـات ا اإليرانيـة وا
الـتي كـان يتـعـرض لهـا الـشهـيد
ــرجع الـــســيــد مـــحــمـــد بــاقــر ا

الصدر.
اما اخلطأ الثاني فقط تمثل في
التناقض الذي وقعت فيه قيادة
الـــــدعــــوة وهي تـــــقــــيـم خــــطــــر
الـبـعـثيـ فـقد قـالت الـقـيادة ان
الـــبـــعـــثـــيـــ عـــمالء جـــاء بـــهم
سـتعـمر الـكافـر. طيب هل كان ا
سـتعمـر الكافـر يلعب الـطاولة ا
في الـــعــراق ام انـه يــعـــمل وفق
ـا حـذرت اجـنـدة سـيـاسـيـة لـطـا
مـــنـــهـــا الـــدعـــوة وهي اجـــنــدة
تستهدف دائما محاربة االسالم
سلـم ونهب خـيرات البالد وا
االسالمــيــة. الم يــكـن االجـدر ان
تــعــتـــبــر قــيـــادة الــدعــوة حــزب

الــكـويت هـــــــــمـا دولــيـا الى ان
حتقـق في شباط عام 1991.

بـــعـــد حتــريـــر الـــكــويـت حــصل
الــــتـــــطـــــور االهـم ال في تـــــاريخ
ــعــارضــة الــعــراقــيــة فــحــسب ا
ـــــــا في تـــــــاريخ الـــــــعــــــراق وا
ـــعــاصـــر اعــنـي االنــتـــفــاضــة ا
الـشـعـبـانـيـة او انـتـفـاضة اذار
ــا فـاقت في أهــمـيــتـهـا الـتي ر

ثورة العشرين. 
فــقـد ثـار الـشــعب الـعـراقي عـلى
نـــظــام صــدام بــعـــد ان انــكــســر
جـــبــروتـه وتــمـــكن من حتـــريــر
اغـــلب احملــافــظـــات الــعــراقــيــة.
وعـــمـــلـــيــــا نـــالت احملـــافـــظـــات
الـكرديـة (كـردستـان) اسـتقاللـها
بـــعــــد ان انـــســـحــــبت الـــقـــوات
احلــكــومـيــة مــنــهـا وهــكــذا ولـد
اقــلـــيم كــردســتـــان الــذي حــظي
بــحـــمــايــة دولــيــة حــ اعــلــنت
تحدة احلظر اجلوي الواليات ا

في كردستان. 
كـادت االنتـفاضـة تسـقط صدام
ـا فـيـهـا الـواليـات لـكن الـدول 
ــــتـــحـــدة األمــــيـــركـــيــــة الـــتي ا
اغـضــبــهـا احــتالله لــلــكـويت لم
تكن تـريد له الـسقوط فـما بالك
الــــســـقــــوط حتت حــــراب ثـــورة

شعبية. 
ولم يكن صعبـا على القريب من
مراكز القرار اإلقليمية والدولية
ان يـلــحظ الـقــلق الــكـبــيـر الـذي

سيطر عليهم آنذاك. 
بال شـك كــــانـت االنـــــتــــفـــــاضــــة
بــحـاجـة الى دعم دولـي لـتـحـقق
هــدفـهـا االخـيـر لـكن هـذا الـدعم
ـنـاشـدات احلارة. لم يـأت رغم ا
وكان هذا هو الذي كتب النهاية
ـأسـاويـة النـتـفـاضـة اذار تـلك ا
ـأسـاويـة الـتي كـتـبت الـنـهـايـة ا
صــفـحـاتـهــا دمـاء  مـئـات االالف
مـن الــعـــراقــيــ الـــذين قــتـــلــهم
صـدام الـذي عاد لـكي يـنـتقم من
الـشعب الـذي رفـضه عـلى مرأى
ومـسـمع مـن الـقـوات األمـيـركـية
الـتي كـانت واقــفـة تـتــفـرج عـلى

أساة وهي تتوالى.  فصول ا
وتـرك اخلـذالن االمـيـركي جـرحا
غـــائــرا في الـــوجــدان الـــعــراقي
سيكون من الـصعب نســـــــيانه
تحدة حتى لو عادت الواليات ا
بــــعـــد 12 ســـنــــة لــــتــــكـــفــــر عن

خطيئتها.
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في هـــذه االثــنــاء صـــعّــد احــمــد
ــــصــــرفي وحــــامل اجلــــلـــبـي ا
شهادة الـدكتوراه بالـرياضيات
ـعـارضـة من جـهـوده لـتـوحـيـد ا
الــعــراقــيــة مـــحــقــقــا اخلــطــوة
االولى من ذلـك في فـيـيــنـا حـيث
ـؤتـمـر االول لـلـمـعـارضـة عـقـد ا
ـؤتـمـر الـعـراقـيـة الـتي شـكـلت ا
الـوطــني الــعــراقي في حــزيـران
ـــــرحـــــلــــة مـن عــــام 1992 ثم ا
الثـانـية في مـدينـة صالح الدين

في عام 1993. 
ــــعـــــارضــــة تـــــصــــورت قـــــوى ا
العراقية انذاك ان سقوط صدام
اصــبـح قـــاب قــوســـ او ادنى
لكن خالفاتـها وبخاصـة القتال
الـكــردي الــكـردي الــذي اسـتــمـر
عــدة ســـنـــوات وضــعـف الــدعم
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عاصر وحتديداً منذ سنة 1921 حيث توج فيصل األول تـتبع لتاريخ العراق ا ا
ملـكاً على العراق  يجـده سلسلة من األزمات والـتدخالت اخلارجية  فضالً عن
ـتتـابعـة لالنقـالب على احلـاكم  والشـعب في حـراك مسـتمـر لتـغيـير احملاوالت ا
الواقع  بـحق وبدونه  ويبدو أن الـشعب العراقي ميـال بصورة مسـتمرة للـتغيير
 وبالـقطع أن التغيير صـوب األفضل امر محمود ال منـدوح  بغيره أن لم يستبد
احلاكم سـيبقى في مكانه يـتأرجح  غيره يـتقدم وهو يجـتر ما انتج وحقق  وفي
سـكـونه تـراجع وفي حـركـة غيـره تـقـدم  وبـالـتـالي فإن احلـراك الـشـعـبي بـقـصد
ـستـجد وحـركة ـنظـومة احلـاكمـة ضرورة البـد منـهـا من أجل مسـايرة ا حتـفـيز ا

العالم . 
عـاصـر سـيجـده سـلـسلـة من احلـكـام جاؤا ـتـتبـع لتـاريخ احلـكم في الـعـراق ا وا
بسفـينة الشعب وما أن استتب حـكمهم حتى انقلبوا علـيه ظلماً وعدوانية  ويكاد
أن يكـون مآلـهم واحد  فـقد رحل غـازي مـغتـاالًوقتل فـصيل الـثاني بـسالح قادة
االنـقالب  وصـعـد عـارف األول مـرجتــاال الـطـائـرة ورحل مـتـفــحـمـاً بـحـطـامـهـا 
واغـتـيل الـبـكـر بـسالح رفـاقه قـادة االنـقالب وهـو مـكـبل بـقـيـد اإلقـامـة اجلـبـرية 
وشـهــد اجلـمـيع رحـيل األقــسى من حـكـام الـــــــعــراق بـسالح احملـتل ال بـسالح

الشعب . 
ا هو دليل الظلم ال العدل  تتابع للحكام بآليات استثنائية إ ويقيناً أن الرحيل ا
واالضطـراب ال االستقـرار  ورفض الظلم ال اخلـنوع له  ودليل الـشعب النابض
سـتـكـ  وحـلـيم احلـكـام من اتـعض بـغـيـره  نـعم ال يـولد بـاحلـيـاة ال الـشعـب ا
ـستـبدين  احلـاكم وهـو مسـتبـد  لكن الـبيـئة احلـاضنـة تخـلق الطـغاة  وتـنمي ا
وتؤمن اخلـائـن  وإال هـل نسي اجلـيل شـعـار فداء الـقـائد بـالـروح والدم  وهل
محي من الـذاكرة شعار عـلي وياك علي  فـاستبد من فـدي بالدم ومن وقف علي
قسط ب شعبه نصف  ا الكـبير معه  وحاشا لعلي اال أن يقف اال مع الـعادل ا
قسط  الـزاهد العـالم احلكيم  فمـا قُتل علي بـسيف الغـدر اال ألنه علي العـادل ا
الـقـاضي  فـقـد رحل عـلي لـكن أثـره بـاق خـالـد  وبـالـقـطع أن الـرحـيل حق لـكن
ـناصب عـلي الـعداء شـتـان ب رحـيل ورحـيل لـلحـكـام  فحـتى تـاريخ البـاغض ا
ليس له اال أن يـذكر شـجاع عـلي وطهارته وزهـده وتديـنه ونسـبه وحسـبه وقسطه
وعــدله  كــمــا يـذكــر جــ غــيــره وإســرافه وجــهل نــســبه وعــيب حــسـبـه وظـلــمه

واستبداده . 
لـقـد عـاش الـعـراق جل تـاريـخه حروب واحـتالالت واضـطـرابـات داخـلـيـة وثورات
وانـقالبـات  فـاألزمـة عالمـة فارقـة وسم بـهـا تـاريخ الـعـراق الذي تـخـلـلـته فـترات
استـقرار وهدوء وسكينة  كما خـيم احلزن واأللم واألسى على عموم شعبه حتى
راح الفـرح استثناء ال يقاس عليه  ويقيناً أن معدن الرجال يظهر بجالء في زمن
الـشدة ال الرخـاء  وارشف تاريخ العـراق من وقف ودافع وقدم وافـتدى وضحى
وحـفظ  ومن تـقـهقـر وخـان وغـدر وتآمـر وبـاع القـضـيـة كل في سـجله مـحـفوظ .
ــعـاصـر  حـيث والــيـوم يـقف الــعـراق عـلى اعــتـاب اخـطــر مـرحـلـة فـي تـاريـخه ا
الـصـراع الـســلـطـوي الـشـعـبي  واخلالف اإلقـلــيـمي الـدولي  وتـربص من وقف
مـغـتـاظاً من شـمـوخ العـراق وغـيـرة شعـبه وغـنى ارضه وتـميـز مـوقـعه  وقد شح
وقـع  فراح يـتـربص الـسـقطـات عـسى أن يـذيع صـيته عـلـيه الـتـاريخ واألرض وا

ة .  في زمن الهز
لقـد سال في احلراك الـشعـبي السـاعي للتـغيـر صوب التـصحـيح انهار من دم 
وبــالـــقــطع أن هـــذا الــدم الــطـــهــر لم يـــكن األول في ســيـالنه من اجل الـــنــصــرة
والتـصحيح ولن يـكون األخير   وهـو ما ارعب ويرعب الـراحلون والـقائمون ومن
دخـلــوا الـعــراق مـحــتـلــ ال نــاصـرين  وفي زمـن األزمـة يــبـرز مــعـدن من ذرف
ستحق وجـاء على النفس ـتضادون وتنـازل عن ا الدمـوع وبذل اجلهود ووصل ا
وفي ـساس بـهـا اال باحلق  حـقـناً لـلـدم الطـاهـر وحفـظـاً للـنـفس التـي حرم الـله ا
األزمة ذاتها يبرز معدن الغث الذي طربت آذانه لصوت الرصاص وعشقت عيناه
ـريضة وهـو يرى قـوافل الشهـداء تتـولى تترا  وفي للـون الدماء وشـفيت نـفسه ا
زمن األزمـة يـبـرز مـعـدن القـابض واحلـاكم الـذي تـشـبث ويـتـشـبث بـالـسـلـطـة ولو
ازهقت اروح جـل الشـعب وفـني الـغالب مـنه  وذلك الـذي ال يـغويه سـلـطان زائل
وال حـكـم راحل وال مـال فـان  وبـ هــذا وذاك خـيط ابـيض  حـيـث يـرتـفع غـبـار
ـوقف بـيّن ـواقف وتـتـضـاءل الـرؤيـا  لـكـن الـبـون شـاسع وا ـعـركـة وتـتـداخـل ا ا
واحلالل جلـي واحلرام اوضح  حـيث تـسـتتب األمـور وتـسـكن النـفـوس إذ يزول
تواطئون تخاذلـون ا الغث وال يـبقى اال السمـ  والتاريخ يؤرشف ولو حـرص ا

على حتريفه . 
ن العــبت الــصــدفــة في والالفت أن بــعـض مــراهــقــو الــســيــاســة في الــعــراق 
تــنـصـيــبـهم  وأقــحـمـهم تــواطـؤهم مع اخلــارج في مـركــز الـقـرار  ولــعب غـيـاب
صير األمة السـم عن الساحـة الدور احملوري في حلولـهم  راحوا يتالعبـون 
ومـسـتـقـبل الـشـعب  ظـانـ أن الـشـعب غـافل وأن الـوطـني جـاهل وأن حتـايـلـهم
منـطلي وأن تالعـبهم ماضٍ وأن حتـكمـهم دائم باق  وهم يـقينـاً على ظاللـة فليس
مثل الـعراقي شـعب عالم مـطلع مضـطلع بـالسـياسـة وشأنـها  ولـيس أكثـر منهم
حـلم وصـبـر وحتمل وشـجـاعـة وصبـر واحـتـساب  لـكن صـبـرهم ما أن يـنـفذ اال
ويأتي عـلى الـغث الـذي تـواطـأ وتالعب وحتـكم وتآمـر وبـاع وخـان  وفي الـتاريخ

عـبــرة وعـضــة  لــكن لــكل حـدود  فــلــيس اجــمل من الــنـهــايـة
ـنـتـصـرة وأشق من الـنهـايـات الـسـائـبة  فـصـبـر الـشعب ا
شارف عـلى النـفاذ وحـلـمه لم يعـد يحـتمل الـفسـاد وسوء
اخلــدمــات والـبــطـالــة وضـيــاع الـثــروة وتــفـشي الــبـطــالـة
ـرض وتـهريب األمـوال  فـاحلـكـيم من اتعض وانـتشـار ا
بغـيره وقـرأ الـتاريخ واعـتـبر من الـتـجربـة  والـسعـيد من

اكتفى بغيره .
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من االشيـاء التي تـثير اسـتغـرابي ان هذه الـسلـطة الـسيـاسيـة تريـد ان تكون هي
سيـدة القول الفـصل في اختيـار رئيس الوزراء.ومحـاوالتها في تـمرير هذا االسم
او ذاك واضحـة وان لم تـنجـح حتى االن.ولـعل حـديث الـكتـلـة االكثـر  عـدداً الذي
عاد مـجددا يـعكس طـبيـعة اخلالف الـسـياسي الـدائر بـ القـوى السـياسـية.ومع
ـرحلة ال يـعتقدون بـان تغيـرا حدث في وعي الشعب في ذلك فان سـياسيي هذه ا
تد في كل مجـمله.وسيخـطيء من يظن ان ساحـة التحريـر بال غطاء شعـبي عام 
ـتـد الى ابعـد نـقطـة في ابـعد قـرية.ومن ال بـقـاع البـلد.ان تـيـار الرفض الـشـعبي 
يتظـاهر في التحرير السباب مختلفة فانه يدعم التظاهر بشكل او باخر.وفي ظني
فـان السلـطة عرفـت االن كيف تغـيرت االمور,وان زمن الـعسل وحديـث الكعـكة قد
ـتـظـاهـرين فـهـذا هـو الـعـجز ولى.امـا مـحـاوالت هـذه اجلـهـة او تـلك النـهـاء حـلم ا
بـعـيـنه.واال كــيف يـفـسـر شــخص هـذا الـعــدد الـضـخم الـذي ســقط من الـشـهـداء
.?  اظن جـازما ان السلطـة ادركت االن حجم االخطاء التي واجلرحى واخملـتطف
ارتـكبتها طوال 16 عامـا ثم ها هي حتاول ان تقوم باصالح مفروض بقوة ضغط

الـدم عـلـيـهـا.ومـع كل حـدث تـتالعب الـطـبـقــة الـسـيـاسـيـة بـالـوقت
وتسـتخـدمه لـتحـقـيق تـقدم مـا.ويبـدو ان جـميع مـا تـقوم به
فـوضية هذه الـسلـطة من حـديث التـعيـينـات الى تغـييـر ا
ا الن الوعود وقانـون االنتخـابات لم يكن له اثـر كبيـر.ر
,وهذه هو سبب السـياسية لم تمطر خـيرا على العراقي
عـدم الـقـنـاعــة بـكل مـا تـقــوم به الـطـبـقـة الــسـيـاسـيـة من

خطوات ال اثر لها في ارض الواقع.

عنـدما أتمـمتُ احلادي والعـشرين كنتُ في بـيت رحمٍ مُظلم كي أعـيش كنتُ أكبرُ
رأة حـتى أجنبـتني .. أجنـبتـني  ال توجـد فرحـة ال توجد كلّ يوم في رحم تـلك ا
سـعـادة ال يــبـدو أنـني ولــدتُ أصالً رمـتـني في تــلك الـنـفــايـات ورحـلت تـركض
حافـية الـقدم تـرتعش من رعب خـطيـئة ورثـتهـا عن أمهـا حواء كـانت تهربُ من

هول القتل والكالم! إلى أين يا أمي? 
ا تترك رضيعًا في مكبّ للنفايات? هل أبدو بهذه  ? اذا كل هـذا اخلوف بعينيكِ

احلقارة يا أمي? 
خُـلقـت اآلن في أرضٍ لم تـرحّب بي خـلـقتُ اآلن في جـوف نـفـسي فـقط. واتـممتُ
عـشرين عامًا من الـصراع لكن في داراًٍ لـيسَ دار في حضنٍ ليسَ حضن أمّي
ـاً وفي إحـدى الــلـيـالي وكـسـيـنـاريـو في داللٍ لـيسَ دالل أبـي كم يـبـدو األمـر مـؤ
ة جـاءت نـحـوي وأخـوى قواهـا الـفـراق والـضعف ـسـلـسالت االسبـانـيّـة الـقـد ا
والنـدم كانت تبدو ذابلة تـمامًا أيعقل أنـها في يوم ما امتـلكت شجاعة على رمي
طـفل يـا إلـهي ما األمـر بـعـد عـنـاقٍ بارد وأجـزاء كـلـمـاتٍ غـير مـفـهـومـة وشـفاهٍ
ا حـدث وكمـا وعدت بان ذلك لن يـتكرّر. رغم ترجتف أبـدت عن ندمـها الشـديد 
قـساوة ذاك الـعـشـرين أحـتـضنـتـهـا بـقوة وقـلتُ لـهـا التـتـركيـني فـمـا زال الـطفلُ
الصغـيرُ بداخـلي لكن الظروف أوجـعتني فمـسكتُ يدها وقـبلتهـا  أحسستُ بأن
شعـورًا غريـبًا يراودني  تـرى ما هـو? إنه احللم .. اسـتيقظ من نـومكَ يا (مـجيد)

فأنتَ ترى كابوسًا ال أكثر.

W bI
مكن ان نـاقشـات العامـة وليس من خالل اسـتطالع علـمي للـراي من ا من خالل ا
راقب مفاده ان النفسية العامة للمجتمع العراقي اضحت يتكـون انطباع اولي لدى ا

ال ترغب بوجود االحزاب السياسية.
واطنـون بعد سـقـــــــوط النـظام الدكـتاتوري في ويشـمل هذا االحزاب الـتي عرفهـا ا
عـام 2003. وهي احـزاب كـثــيـــــــرة الـعــدد مـفـرطـة بــالـكـــــــثـرة تــتـنـافــــــس كل
ـانيا وال يـفوز منـها اال عدد قـليل. قبل ذلك اربـــــع سـنوات على 823 مقـعـــــدا بر

زاج الشعبي مختلفا. كان ا
احمد اجللبيجوزيف ستال

عبد السالم عارفمحمد هادي السبيتيمحسن احلكيم عارف البصري
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