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االعالن عن االســـتــعــجــال في اتــمــام
الـــــعـــــمـل ال يـــــدخل ضــــــمن دفـــــوع
الـشخص الـتي تـقـبل له عـذرا اذا ما

خرج العمل للواقع.
ليس مـعيـبـا االعتـراف باالسـتعـجال
لكن كتابة دستور دولة تباهي العالم
علـى لسـان رعـاياهـا انـهـا خالصات
تـراكم حـضـارة مــوغـلـة في الـتـاريخ
ستكون مـؤشر نقد يـشكك في طاقات
الــكــتــبــة الــفــكـريــة و الــقــانــونــيـة و
السياسية و االجتـماعية. لقد  فهم
الـتــصـريح الـذي ادلى بـه اخلـصـمـاء
في الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة
والذي صدر بلغات العراق و لهجاته
كـلــهـا عـلـى انه دعـوة ألعـادة كــتـابـة
دستـور كامل او كـتابـة بعض مواده
بهـدف تـقد سـند سـام في مـنظـومة
الدولة يـكرس سهولـة سيطـرة طائفة
بــذاتـــهــا فال تــعــود احلـــزبــيــة الــتي
كـوادرها من طـائـفـة االكثـريـة تـعيش
قلقا كل اربع سنوات ألنها اذا جمت
نفسها بالدسـتور صار جتدد بقائها
حــاكـمــة امـر مــفـروغ مـنـه وحـيــنـهـا
سـيــخـرج لــلـوجـود تــمـثـيـل مـرجـعي
يقـدم اسماء ابـناء من الـطائـفة حلكم
الـبالد فـالطـائـفـيـة الـدينـيـة تـتـجاوز
وان ليس دومـا احلـدود التي تـبذلـها
القومية اخملتلـفة اذا ما اشترك ابناء
قوميـت بفكـرة مذهبـية واحدة ففي
الوقت الـذي يجـد فـيه الشـيعـة اخوة
لـــهم فـي عـــقـــيــــدتـــهم بــــ الـــكـــر و
الـتركـمـان فـان الـسنـة يـجـدون نفس

شترك عربيا و كرديا و تركمانيا. ا
في ســـنــة 2003 احــتـــلت الـــواليــات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة الـعـراق وانـهت ا
رسـمـيـا وجـود حـزب البـعـث العـربي
االشتـراكي في الدولـة مسـرحة اكـثر
الـتـنــظـيـمـات الـتي قــد تـشـكل خـطـرا
ــنـطـقـة. كـانت عـلى مــشـروعـهـا في ا
خرطـة الوضع الـعراقي قـد استـقرت
عــلى حــكم لــصــدام حــســ عــلى كل
الـعــراق بـأسـتــثـنـاء كـردســتـان الـتي
تـبـدأ عـنـد االمـريـكـيـ يـومـا من خط
منطقة حظـر الطيران العراقي شامال
لكل حتـرك سـيـاسي و غيـر سـياسي
ـــا يــعـــني واقـــعــا ســـيــطـــرة قــوى
ـنطـقة. كان عـارضة الـكرديـة على ا ا
الــعــراق يــعــيش فــصـل الــعــقــوبـات
الــدولــيـــة وكــردســـتــان تـــعــيـــشــهــا
مـضـاعفـة فـاحلـصـار عـلى احلـكـومة
الـعـراقـيـة جـعـلـهـا حتـاصـر بـدورهـا
ــنــطـقــة اخلــارجــة عن ســيـطــرتــهـا ا
مـحـاولـة مـنع اي تـطـور في االحـداث
عـــلى االرض يـــهـــدد بـــقــاء الـــنـــظــام
العراقي. وشهدت فترة ما بعد الطرد
من الـكـويت الى الـطـرد من الـسـلـطة
موجـات هجـرة قـام بهـا عراقـيون من
كل عرق ليسـتقر الواصـلون االحياء
ـقـبولـون ضـمن مـجـتـمـعـات اخرى ا
يـنـدمـجون فـيـهـا اقـتـصـاديـا ومـنهم
هجر و ابقوا حزبيون اندمجوا مع ا
عقيـدتهم و طـورها بعـضهم مـستغال
هجر. مساحات احلرية الفكرية في ا
نـشط احلــزب اجلـمـهــوري االمـريـكي
في تــهـيــئـة االجــواء لـلــقـيــام بـحـرب
جديـدة واسـتعـد اجلـمهـور الـعراقي
ـتـعب مـعه لـتـلقـي اخلبـر االول في ا

 2003مثـلمـا تلقـاه قبل ذلـك التاريخ
بـأثنـتي عـشـرة سـنة وسـقط الـنـظام
في الثانية و  حتجيمه في االولى.
جتـــول االمـــريـــكـــيـــون في الـــعــراق
وهرب مـسـؤولو الـنـظام من الـعراق
ـشاهـدة عـراقـي وصـعق عراقـيـون 
يـــنــهــبـــون الــعــراق.لم يـــعــد لألعالم
ي مـن مــادة رئـــيـــســـيــة مـــثل الـــعـــا
مــشــروع احلــرب في الــعـراق. كــانت
ـمـثلي كـردستـان قـد عقـدت مـؤتـمرا 
ـصـيف ـعـارضــة الـعـراقـيـة  قـوى ا
صالح الدين وهـنـاك بدا ان الـسعي
لـلــهـدف شـيء وحتـقق الــهـدف شيء
عارضة مغاير فلقد تـرسخت فكرة ا
ــان شــبه راسخ ان نــظــام صـدام أل
حـسـ لن يـنـته بـالـشكـل الذي اراده
االمـريكـيـون الـذين افهـمـوا اجلـميع
ان نـضـالـهم احملــتـرم ال قـيـمـة له بال
قــوة مــثـل قــوتــهم الــتي اخــتــصــرت
وذللت الصعوبات لتـشكل صفحاتها
هي في الـتـاريخ من انـها هـي وليس
غـيــرهـا من يـقــول في الـســيـاسـة كن
فـيـكون. الـتـقت الـقـوى الـعـراقـية في
بغداد و اربيل و الـسليمـانية التقت
كل قوى مع كل الـقوى والـتقت كـلها
مجتـمعة و مـنفردة مع االمـريكي و
الــتــقى بــهم االمــريــكــيــون والـتــقت
القوى مع قريبتها فكريا. اكتشف كل
من االمـريـكـيـ و الـعـراقـيـ انـهـمـا
وبعـد دخـول مرحـلـة الواقع اجلـديد
ـقـابل لم تـكـتـشف من تـفـاصـيل في ا
قبل فستراتـيجية االمريـكي ليست
ثـابـتــة و كـذلك اشـخـاصــهـا يـبـدلـون
ـومة الـعـمل بـعكس بـأشخـاص لـد
اجلــانـب الــعــراقي الـــذي ال يــتــغــيــر
مـســؤولـوه بــوجـوه اخــرى و عـقـول
بنفس سـرعة االمريـكي وظـهر ثمة
فـرق بــ تـوجه االمــريـكـيــ لـعـراق
يريـدونه و ب مـايـريده الـعراقـيون.
زالت الــصـدامــيـة من الــسـلــطـة ولم
تــزل من الــعـقــلــيــة وتـمــزقت هــويـة
الـعراق الـصـداميـة الـبـعثـيـة التي لم
عارضون يرض بها االمـريكيـون و ا
الـعـراقـيـون وظـهـرت هـويـات اخرى
غـيـرهـا لـكــنـهـا ال تـخـلـو من تـأثـرهـا
بـهـوية صـدام. تالقـت في الـعراق كل
تـضـادات الفـكـرية و الـسـياسـية و ا
الـعسـكـريـة تالقت عـلى ارض و ب
شــعب مـنــهك كــبـاره تــائه صــغـاره
مـتـأثـر بـدعـايـة عـقـائـده الـطـائـفـية و
الـقومـيـة. اخـيـرا هـذا ما اعـرفه من
يعرف اكثر فلينشر معرفته مشكورا.
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ي خـلــيل زاده الى مـصـيف وصل زا
صـالح الـــديـن لـــيــــعــــلم احلــــضـــور
الـــســـيــاسـي و احلــزبـي ان احلــرب
سـتـقـع وان احلـضـور مـطــلـوب مـنه
تشكيل حكـومة بديلة. بـعد تفجيرات
ايلول  2001سيكـون العـراق الهدف
الثاني بعـد افغانسـتان هناك ضرب
نـظــام اسالمي سـنـي وهـنـا ســيـحل
نظام اسالمي شيعي!. لم تكن القوى
الـرئــيـسـيــة الـتي تـصــدت لـلـعــمـلـيـة
السياسيـة جتد تعاطفـا بينها او من
االمــريـكــيـ اذا مــا اثـاروا الــتـاريخ
الــقـــد لــهــويــتــهم فــاالمــريــكــيــون
ارادوا- او هـــــكــــذا بــــدا- نـــــظــــامــــا

يــســنــدونه لــتــقــد مــشـروع وطــني
عـراقي لـكـنـهم كـشـفـوا عن عـدم فـهم
لـلـمـجـتــمع الـعـراقي الـذي اعـتـقـدوه
ا الفوه من العراقي الذين شبيها 
شروع التقوهم خالل فترة التجهيز 
احلــرب والــعـــراقــيــون انــفــســهم لم
يـــفــهـــمــوا الــفـــصل بــ الـــتــعــاطف
االمـريــكي مع الــهـويــات الـقــومـيـة و
ـصـلـحة الـطائـفـيـة العـراقـيـة وب ا
الــتي تــبـتــغــيـهــا امـريــكــا من دخـول
ـربـحـة لـهـا بـعد احلـرب و الـنتـائج ا
ذلك. شـــخـــصـــيـــا اثـق بـــأن احــداث
ايلول  2001نبهت السيـاسة االمنية
االمريـكية خلـلق منـطقـة حرب بـعيدة
ــــصــــالـح االمــــريــــكــــيــــة عــــلى عن ا
اراضــيــهـــا و االســتــعــداد لــغــزوات
تشنـها امـريكا وغـزوات تشن علـيها
ــكــان الـــذي تــخــتــاره هي لــكـن في ا
بـــالــتــأكــيـــد خــارج حــدود الــواليــات
االمـريكـيـة اجلـغرافـيـة. بـيئـة الـعراق
التي سـبقت احلـرب بـقلـيل ثم رافقت
الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة االسـاسـيـة و
الـــوجــــود الالحق ألالف جــــنـــودهـــا
حفزت شراهـة التنظـيمات االسالمية
ــــســـلــــحــــة الــــتي عــــمــــلت ضــــمن ا
فــصـــائل(اجملــاهــديـن) في مــواجــهــة
القـوات الـسـوفيـاتـية و الـروسـية في
اجلمهوريـات االسالمية ضن االحتاد
الـــذي تـــفـــكك فـــيـــمـــا بـــعـــد. جـــاءت
الـتنـظـيـمات لـلـعراق وهـي مسـبـوقة
بالتعـاطف العربي السـني الذي فسر
احلـمـلـة بـغـيـر الـشـكل الـذي تـقـصده
تــنــظـيــمــات (اجملــاهـديـن) فـالــســنـة
الـــعـــراقـــيـــون فــــهـــمـــوا ان الـــدولـــة
بـحكـومـاتهـا الـسـابقـة لـيست غـريـبة
عن عقـيدة طـائـفتـهم فيـما االنـطالقة
الـشيـعـيـة والتـحـفـز للـحـكم لن يـكون
صـلحـتهم لـيس فقط ألنـهم طائـفة
مـــغــالـــيــة بل النـــهم يــنـــحــدرون من
ا يراه طبـقات و مـحافـظات ال ترقـى 
الـــســـنــة فـي انــفـــســـهم من حتـــضــر
اجتماعي ووطـنية نـقية خالـصة غير
تـبــعـيـة. قــبـلـهــا و لـسـنــوات تـشـارك
الــــعــــمل الــــســـيــــاسي و احلــــزبي و
اجملتمـعي الكردي الـشيعي عداوة او
لـنــقل عـدم ثـقــة من الـنــظـام ورفـضـا
حزبيا قومـيا كرديا و طائفـيا شيعيا
ألسـتـمـرار سـياسـة الـبـعث ومع ذلك
فقـد كـان  النـظام يـستـمـيل قسـما من
االثنـ ليعـمال معه ولـيقـدم نفسه ال

كما يصفه منقدوه داخليا و دوليا.
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حتركت تـنظـيمـات شيـعيـة من خارج
الـــــعــــراق و داخـــــله ضـــــمن حــــدود
ــدنــيـة ال الــطــائــفـيــة ال الــوطــنـيــة ا
لتمسك احلكم بل لتعوض ما ترسب
في داخلها من اقصاء جرى ليس من
حـكـومــة الـبـعث بل اقـنــعت نـفـسـهـا
انـــهــا حتـــمل مـــظــلـــومــيـــة يــتــراوح
ميالدها ب سنة وفـاة محمد و سنة
مقتل عـلي وسنة مـقتل احلس وان
ذلك اخلــزين الـطــائـفي البــد ان يـنـال
ـا ســيـجـده تـعــاطف و قـبــول الـكل 
ـاضي!. لم الـشــيـعـة تــعـويـضــا عن ا
يــقـبل االمــريــكـون بــذلك و اعــتـرض
ـا الــسـنــة واخـر الــكـرد حتــفـظــهم 
وجدوا انفسهم- وهم ايضا اكثر من
فـريق فـثمـة فـوارق حـزبـيـة و ان كان

بارزاني اقـدمـهم و اكرهم تـأثـيرا في
الـــشــارع ألســبــاب تـــاريــخــيــة- بــ
صـراع طـائـفـتـ عـربـيـتـ ووجـود
امـريـكي ال يــتـفق مع اي طـرح فـردي
كان ام جماعـيا عراقـيا ال يتوافق مع
رأيه. دخلت ايران و سـوريا و لـبنان
و تــركــيــا و الــســعــوديـة و الــكــويت
الــصـــراع الــعـــراقي ودخــلت االردن
ايــضــا كـــمــا دخــلت دول اخــرى في
الـصراع بـعض الـدول دخـلت بـشكل
رســمـي رافــضــة االحــتـالل مــســنــدة
الـطــائـفـة الــتي تـشــتـرك مـعــهـا عـبـر
احـــزاب عــراقـــيــة وبـــعــضـــهــا دخل
لــيـكــون مــكـانــا ألسـتــقــبـال الــفـارين
الـــســيــاســيــ وقـــسم مــنــهــا وجــد
الـــعــراق افـــضل مـــنـــغى يــدفـع الــيه
بــتـمــرديه الــذين يــقـلــقــون االنـظــمـة
ـــســتـــقــرة نـــســبــيـــا ودول دخــلت ا
لتصفية حسابات سابقة مع العراق
وبــــعض تـــقـــاسم مـــكـــانـــة الـــعـــراق
الــســابــقــة جتــاريــا و ســيـاســيــا. لم
يـــشـــهـــد ســـوق الــــتـــرويج االعالمي
عـاصـر ازدهـارا مـثل ذاك االزدهار ا
الـــــذي يــــســــجـل لالعـالم الــــعــــراقي
الـــداخـــلي فـــقـــد بــرر الـــعـــراقـــيــون
لالحـتالل بـشــكل لم يـنـجح االحـتالل
نـفـسه بتـبـريـره لـلجـمـهـور الـعراقي
وراح كل فـريـق حـزبي يــبـني صـورة
ـمثـليه وهم يـلتـقون عـساكر مشـرقة 
االحتالل و مـدنـييه من الـسـياسـي

وتـــبــــنى االعالم الــــعـــراقي خـــطـــاب
الـــعــــداوة لـــلــــمـــحـــيـط نـــيــــابـــة عن
االمــريـــكـــيـــ فـــبـــعـــد فــتـــرة ثـــبت
لالمــريــكـيــ ان انــشـغــالــهم بـأعالم
ا يـفعلونه في مواطنيـهم و الغرب 
العـراق اصـبح افـضل و اخف وطأة
من اقــنـاع حــضــارتـ فــلــقـد تــكـفل
ـخاطـبـة جمـهوره االعالم العـراقي 
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دخــلـت ايــران لــلــعــراق بــعــد دخــول
االمــريـكــيــ بــسـرعــة و اتــصـلت و
ـا يضـمن حدودها حركت الـشارع 
هي و مـكــانـتـهـا فـي بـغـداد  وكـانت
كما اشيع شعبيا انها حتكم العراق
ليال و يـحـكمه االمـريكـيـون صبـاحا.
جنـحت االسـتـخـبـارات االيـرانيـة في
مد خـطوط تـمويل مـعلـنة او مـخفـية
ستعدة للمواجهة مع مع الفصائل ا
اجلـــيش االمـــريـــكي فـــكل لـــغم كــان
يـنـفـجـر و عـلى اي هـدف كـان يـقـنع
اجلمـيع ان امـريـكا لن تـصـمد كـثـيرا
امام خصم تختصره و ال تعرف عنه
الكـثيـر!. مثـلمـا كان الـتمـثيل الـسني
ـعارضـة فقـد كان تـمثـيله قلـيال في ا
قليال في احلكومـة التالية لألحتالل.
ظـهـر الـفـرق بـ الـطمـوح و الـواقع
ا وجـد السـياسـيون شـيعـة و كردا
ان احلــــــكـــــومــــــة لـــــهـم وان ال وقت
لـلـحـديث و الــعـمل حـالـيـا ال ألقـامـة
دولــــــة احلق االلـــــهـي وال الـــــدولـــــة
الكرديـة. اثرت الـدعايتـان القـومية و
ـوروثـهم الـطــائـفـيـة عــنـد الـســنـة 
وبشجـيع من دول الرعـاية للـمشروع
الـسني فـرفـضـوا فـكرة االنـتـخـابات
ـــوا االولـى لـــكن االمــــريـــكــــيـــ ر
ــــشـــــهـــــد بـــــوضع رئـــــيس ســـــني ا
لـلــجـمـهــوريـة وعـربي ومـن عـشـيـرة

كبيرة.
لشـهور احتـدت الفـصائل الـعسـكرية
الشيعـية الداخـلية التي اتـصلت بها
سـلحة الـسنية ايران مع الفـصائل ا
الداخـلـية الـتي قوامـهـا العـسكـريون
ـــقــــاتـــلـــون الـــعـــرب و الـــســـنـــة و ا
ــــســـــلـــــمــــون االجـــــانب لـــــضــــرب ا
تـعاونـ معـهم لكن االمريـكيـ و ا
االحتـــاد ذاك لم يـــكن ســـوى في خط
عــمـل دون تــنــســيق بــ الــفــريــقــ
الشيعي و السـني. سرعان ما اثارت
تـسـمـيـة الــرفـضـة و الـصـفـويـ كال
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الـــفــريــقــ الــشــيـــعــيــ الــقــادم من
اخلـارج و الــداخــلي و ايـضــا اثـارت
ـنـتمـ حـزبـيا وهي الـشيـعـة غـير ا
تسـمـية اخـتصـر بهـا الـفريق الـسني
الـرافض لــلـواقع اجلــديـد الـشــيـعـة
الذين ردوا عـلى الـتسـمـية بـتـسمـية
فــجـعــلـوا مـخــتـصــر الـسـنــة بـكــلـمـة
ــــواجــــهــــة بــــ نــــواصـب. غــــطت ا
الـــطـــائـــفـــتـــ عـــلى كل مـــواجـــهـــة
وتـشكـلت خـريـطة امـنـيـة و عسـكـرية
مــعــقـدة فــفــريق شــيـعـي يـنــسق مع
االمـريكـيـ و ال يـريـد خـسـارة الدعم
االيــــراني فــــيــــمــــا فــــريق شــــيــــعي
يضـربهم وثـلة سـنيـة تريـد ان تكون
ـصالح في الـدولة لـتـتبـنى الـتـمثـيل 
السـنة عبـر التـنسـيق مع االمريـكي
و ال يريدون خسارة الدعم اخلليجي
فــــيـــمـــا فـــريق ســـنـي يـــضـــربـــهم و
كن االمريـكـيـون يريـدون اجنـاز مـا 
ان يـقـنـع نـاخـبـيــهم بـجـدوى احلـرب
الــــتي تـــوازي عــــدد الـــضـــحــــيـــا من
جـنــودهم لــكـنـهـم صـدمــوا او هـكـذا
بـدا من  االداء الـعــراقي الـذي يـؤمن
بــالــفــرصــة و االثــراء الــســريع عــلى
حساب سمـعة سلـطة االئتالف. ابقى
البـيت االبـيض عـلى سيـاسـة حثـيـثة
تـتيح لـلـرئـيس جـورج دبيـلـيـو بوش
الـــتـــرشح و الـــفــوز بـــواليـــة ثــانـــيــة
ألســـتــكـــمـــال مــشـــروع دفع االرهــاب

تحدة. بعيدا عن الواليات ا
ـــكــون الــشــيــعـي نــفــسه في اغــرى ا
ــاضي وقــدم دعــايــاته الــغــوص بـــا
الــتي وجــدت طــريــقــهـا عــبــر اعالمه
لــيـكــرس نـفــسه خــادمـا لــطـمــوحـات
الـعــقـيـدة الـتـي تـقـوم عـلى مــفـهـمـوم
الـعـصـمة و الـدولـة االلـهـيـة سـامـحا
لعـوام الـشـيعـة بـأطالق عنـان احملـبة
الــتي ســتــكــون اصـواتــا مــضــمــونـة
تــخـــتــار اخلــادم االفــضـل فــخــرجت
رئـــاســات االحـــزاب تــســـعى مـــشــيــا
لـلـمـراقـد و تـمـارس طـقـوس الـتـاريخ
الــبـكــائي تـعــتــرضـهــا مـجــامـيع من
الــطــائـفــة الــسـنــيــة الــتي وجـدت ان
اجلهـاد ضـد الـرافضـة اسـهل و اكـثر
ثـــوابـــا من جـــهـــاد احملــتـل!. وجــراء
تفجـر العـداء بعلـنية بـ الطائـفت

ـواطـنـة و خـسرت انـكـسـرت هـويـة ا
احلكـومة الـبـديلـة ثقـة عوام الـشيـعة
بــهــا كــونــهــا اي احلــكــومــة حتــمي
نفسـها وتعـجز عن حمـاية شيـعتها!.
بــدأ الــشــبــاب الـعــراقي الــعــربي من
الـعــوام بـتـفــضـيل االنــخـراط ضـمن
الفصائل الشيعـية و السنية او خلق
كـنه من حـمايـة نـفسه ارتبـاط بـهـا 
س عــدم جنــاح الـدولــة في بــعــد ان 
تـشــكـيل قــوى امن تـتــمـتع بــالـقـدرة.
احتفظت كردسـتان بهويتـها القومية
في الـداخل و بـتـمـثـيـلـهـا في الـدولة
ببـغداد لـكن صبـرها و خـشيـتها من
ــاضـي لم يــزيــلــهــمــا وضع تــكــرار ا
رئيس للـجمهـورية كردي فـلقد كرس
الـدسـتـور الذي يـبـدو انه كـتب وسط
اسـتحـضـار لـصورة صـدام حـس و
صالحيته قـد حول الصالحـيات تلك
لرئـيس الـوزراء في الدولـة اجلـديدة
فرطة ففات الـكتبـة ان الصالحيـات ا
هي الــتي تــخــلق صـدامــا ثــانــيـا في
مجتـمع مثل الـعراق يومـها!. ومثـلما
كان احلزب الطـائفي سنيـا ام شيعيا
وفـيـا لـطــريـقه الـوجـودي كـان اخلط
القومـي الكردي وفـيا لشـعارته فـلقد
ــاضـيه الــسـيـاسي و تـســلح دومـا 
الـعـسـكـري و بــأخـتالفه الـقـومي مع
دولـة يـحـكـمـهـا اكـثـريـة عربـيـة وانه
كــان دومــا اخلــصم و الــفــريق الــذي
ـعــارضــون وده لـلــوصـول يــخـطـب ا
للسـلطة مـثلمـا تفعل اي حـكومة في
الـعـراق تـريـد الـبـقاء وقـد جـربت ان
اعـــنف وســـائـل الـــقـــمع لم حتل دون
تــمـسك احلــزب بـطــريـقه. عــلـيـه فـقـد
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حتــــسس الــــكــــرد من اخلــــلط الـــذي
ارسه رئـيس الـوزراء ب حـزبـيته
الشيعـية ضمن تنـظيم الدعوة وب
ــسـؤول طــمـوحه لــيـنــظــر الـيه انه ا
الــتـنــفــيــذي االول الـذي يــريــد بـسط
نــــفـــــوذه عــــلـى مــــنـــــاطق االقـــــلــــيم
الـــكـــردســـتـــانـي في وقت كـــان فـــيه
عـاجــزا عن بــسط نــفـوذه في حي او
شـــــارع من الــــعــــاصــــمـــــة بل داخل
ــنــطـقــة اخلــضــراء!. لم تــكن ســنـة ا
احلـــيـــاة لـــتــتـــوقف مـن اجل الـــقــدر
العـراقي فـلـقد مـات قـسم من قـيادي
ـسـيـطــرة بـشـكل طـبـيـعي االحـزاب ا
لبـعض و جنائي ألخـر فمـحمـد باقر
احلـــكــيم كـــان اول و ابــرز االســـمــاء
التي اطيح بـها بعمـلية امنـية ليحل
ـريض رئــيــسـا لــلــحـزب ثم اخــوه ا
ليمـوت بعـد ذلك ناقال زعـامة احلزب
لــولــده الـذي لـم يـحــتــمل قــيــاديـون
يـــكـــبــــرونه جتـــربــــة و انـــتـــمـــاء ان
يـسيـرهم االبن فـأنـشق حـفـيـد زعيم
احلــوزة الــسـابـق مـســتــقال بــتــيـاره
اجلديد. مـثلـما انـشق رئيس الوزراء
ابـراهـيم اجلـعـفـري بـتـيـار عن حـزب
الدعوة واستقر حـيدر العبادي على
ـــكـــنه من ائـــتالف انـــتـــخــابـي قــد 
تــشــكــيل تــيــار رســمي مــســتــقل عن
الدعوة االسالمية و فرخت االحزاب
الـسنـيـة تنـظـيـمات جـديـدة و انشق
ـجـمـوعـات نـوشـيــروان مـصـطـفـى 
ضـمن كــيـان اسـمه الـتـغــيـيـر تـاركـا
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بـــــرغم كـل الــــنـــــشــــاط احلـــــزبي في
الــــعـــــاصـــــمـــــة و الـــــذي قـــــامت به
ــنـشـقـة و الـتــنـظـيـمــات االصـيـلـة وا
ـصـطـنعـة فـلـقـد احـتـفـظت مـناطق ا
النـفـوذ بقـوتـها االحـاديـة فال وجود
ســيــاســيــا لـلــســنــة في احملــافــظـات
الـشـيـعـيـة و ال لـلـشـيـعـة في االقـلـيم
ناطق الـسنية الكرستـاني وال في ا
ـنـطـقة من فـقـوة الـنفـاذ لـلـقـرار في ا
قوة الهوية االجـتماعيـة. داخليا كان
االسالم السياسي يبحث عن قطبيته
ــوجب الــقــومــيــة الــتـي تــعــطــلت 
فــتـــحــرك الــشــيــعــة الــعــرب لــكــسب
الشـيـعة الـكرد و الـتـركمـان و حترك
ــثالء في الـــســنــة لــلـــتــنــســيـق مع ا
الـطائـفـيـة ضـمن الـكرد و الـتـركـمان
وظـهـر ان اخلـصـم االقـوى لـلـقـومـيـة
هي الطـائـفة وذلك اخـر مـا يحـتاجه
القومـيون الكـرد و اكثر مـا يخشونه
من متبنيات. ولئن كانت احليازة في
ن لكـية فأن االرض  نقـول سنـد ا ا
علـيـها بـحـكم التـاريخ و اجلـغرافـيا
وهـــنــــاك كـــان البــــد من الــــتـــذكــــيـــر
ـسـاحـات احلــقـيـقـة لالقـلـيم و مـا بـا
طــرأ عــلـــيــهــا من اقــتــطــاع و ضم و
احلاق و تبـديل انتمـاء قومي و لئن
الدين و الطوائف ال يفسرون االرض
كـمــا تـفـســرهـا الـقــومـيـة فــقـد نـطق
الـلــسـان الـعــربي بـقــومـيـة  في وجه
اعـتـاده الكـرد طـائـفـيـا عن شـركـائهم
من الــشــيـعــة اوال و الــســنـة ثــانــيـا
وكــانت مــوجــة الــقــومـيــة الــعــربــيـة
ـــا حتــركــوا لــضم صــادمـــة لــلــكــرد 

مناطق كردية في التاريخ.
اجـمع خــصـمـاء الـوطن الــداخـلـيـون
عـلى ان الــدسـتـور يــجـري تـفــسـيـره
بأنتقائيـة وذلك اجماعهم االول بعد
تـصادمـات كـشـفت ان شـركـاء الـعمل
ــعـارض لــيـســوا هم نـفس شــركـاء ا
الـــســـلــطـــة ثم تـــصــاعـــدت االزمــات
لــيـجــري احلــديث بـعالنــيــة عـلى ان
الـدسـتـور كـتـب بـعـجـالـة وانه لـيس
مــقــدســا فال يــلـغـى او يـعــدل. زحف
اخلالف اكـثـر وفق الـذاكـرة لـيـحـرق
مـشـتـركـات كـان مـعوال ان تـبـقى و ال
تــتــأثـــر فــالــكــرد ال يــذكــرهم تــاريخ
تــأســيس اجلــيش الــعــراقـي بــحـدث

ؤوسسة الـعسكرية يدعو العتزاز بـا
الـتـي كـانت اداة حلــرب ضــدهـهم و
الـشـيــعـة اعـتـزوا بــاجلـيش الحـقـا و
كــرهـوه ســابـقـا فــلم يــعـتـز الــفـريق
ــا الــديــنـي الــشــيــعي بــاجلــيش اال 
ظـلـومة. صـارت السـلـطة لـلـطائـفـة ا
ورغـم اعــتـــزاز احلــزبـــيـــة الــكـــرديــة
بــتــاريخ 1958الــذي حـــول الــعــراق
جلـمـهـوريــة اال انـهم يـرون ان كـر
قـاسم اظـهر الـعـداوة بـاكـرا مـادفعم
للثورة عليه بعد ثالث سنوات و ان
العراق مـرتبك في تـواريخ النـشئة و
االســــتـــقـالل فال هي الــــعـــام 1921
حــيـث يــتــوج فــيــصل عــلى الــكــيــان
السـيـاسي و ال هـو العـام الـقـاسمي
لالنـقالب و الـعـام ?1963حيث حل
ـسار و ال عارف رئـيـسا لـتـصحـيح ا
هـو الـعـام 1968حـيث دولـة الـبـعث
ويـنــظــرون الى نـيــسـان 2003سـنـة
خالص فـيــمـا يـنـظــر الـيـهـا االخـران
الـســنـة و الــشـيـعــة عـلى انـهــا سـنـة

سقوط.
لم تعدم كل االحزاب الـعراقية وجود
انـــتــهـــازيــ في صـــفــوفـــهــا بل ان
ـال العـراقي تـمكن التـحـكم بتـدفق ا
من خـــلـق حــركـــات و تـــيـــارات ضــد
نــوعي جــديـدة او اســتــمـال احــزابـا
ـؤثرين اصيـلـة كـلهـا او بـعضـا من ا
فـيـهــا لـلـعـمل وفق صـيــغـة تـقـدمـهـا
بـــغـــداد اي الـــطـــائـــفـــة االقــوى اي
احلزب الـذي يـقـدم رئيس احلـكـومة
حتديدا احللقة التي حتيط بالرئيس
فـيـنـدمج فكـرهـا و صـوتـهـا بـفـكره و
صوتـه اولئك ضـمـنت لـهم مكـانـتهم
حرية حركـة ورصيد وعود لـلتنسيق
نيابـة عن رئيس الـوزراء لكن رئيس
الوزراء مهـما كان قويـا فهو يـنكسر
اذا طرح نـفـسه وطـنيـا يـرضي الكل
فأن مـال للـكرد خـسر وان الـتقى مع
الـــــســـــنـــــة خـــــســـــر فـــــاالحــــزاب و
الشخصـيات الطمـوحة حملله تعرف
كـــيف تـــشــكك فـــيه لـــدى مــرجـــعــيــة
الشيعة. مرجعية الشيعة في العراق
بدورهـا تمثل قـطاع مـقلـدين واسعا
وهي في السيـاسة مـقتضـبة اجلمل
ـسمى دون تتـبع فكـرة احلديث عن ا
التـسمـيـة!. فهي تـعرف ان الـسيـاسة
الـــتي يــقـــودهــا احملـــســوبـــون عــلى
طـائفـتـها فـيـهـا الفـسـاد الكـثـير وان
ايــــا من كـــبـــار الـــدولــــة يـــســـقط بال
سندها لـكنها تـكتفي بالـنقد فقط ان
وصلت االمور لـلصدام بـ الناس و
الـســلـطــة حـتى تــفـوت فــرصـة عـلى
رجـعية لها سـؤولية لكن ا زجها با
مـــنــافـس قــوي هـــو اتــبـــاع مــحـــمــد
الــصــدر و لــوريث الــصــدر مـنــافس
ــنــشــقــون عـــنه مع قــيس اخــر هـم ا
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لم يـكن الــكـرد مـسـتـعــدين لألنـتـظـار
قرنا اخـر حتى يتـب العـراقيون في
الدولـة اجلـديـدة انهـم ركبـوا الـعراق
وجـعـلـوه مــركـبـ ركـبـوه بـنـاسه و
مــوارده لــيــرجــعــوا فــيه الى الــوراء
البعـيد وركـبوه ليـثروا عـلى حساب
اي شيء و رغم كل شيء لــيــكــونـوا
الطـبـقـة االغنى فـي الدولـة اجلـديدة.
وجــــد الـــكـــرد انـــهـم مـــحـــرمـــون من
ــواطــنـة الــتي يــتـطــلــعـون الــيــهـا ا
ومـحـرمــون من مـوارد لـهم فــيـهـا مـا
لالخـــرين لـــكن االخـــرين يــضـــعــون
الـعــراقـيـل في الـســلم و يـتــجـهـزون
ـرة حلرب لـلحـرب الـداخـليـة وهـذه ا
قـومـية يـقـودهـا تـيـار طـائفـي قومي
عــــربي لـم يـــجــــد افـــضـل من تـــراث
الــبــعث و الــيــاته لــتــشــكــيل الــدولـة
اجلـديـدة. لم يـكن الـكـرد يـبـدون ثـقـة
متـيـنة بـاالطراف الـتي رعت مـشروع
الــتـغــيـيــر الـســيــاسي صـيف 2003
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فيما يـخص نية اعالن الـدولة فحلم
قومـيـة و حـزب بدولـة لـهم فضال عن
احلـق في ذلـك شيء و الـــــتـــــعـــــاون
ـا اليالدهـا شيء اخـر وهي اشـبه 
جرى في  2003نـفـسه فـحلـم وعمل
ـــعـــارضـــة اجلـــادة ألزالـــة احـــزاب ا
النـظام شيء و لم يـكن لهـا ما عـملت
و حــلــمـت به وقــبــول قــوى عــظــمى
بـتـغـيــيـره خالل اسـابـيع شيء اخـر
وقد عملته. لم تكن الـقضية خضوعا
من اجملتمع الدولي لضـغوط ايرانية
او تـركـيـة بــقـدر  اخلـوف من تـكـرار
الـقـضـيـة مع الـدول الـتي بـهـا كـثـافة
سكـان من الكـرد على اراض حـيوية
ما يعني ان مـجرد اجراء اسـتفتاء و
ان كان غـيـر ملـزم حتى لـلـجهـة التي
فكرت بـه و اجرته كان يـعني تـوقعا
اقلـيـما ودولـيـا لضـغط جديـد لـتغـير
في اخلــرائـط اجلــغــرافــيــة لن يــقــدم
مـصـلـحـة لـدول كـبـرى مثـل الـواليات
ـتــحـدة و بـريــطـانـيــا و اجملـمـوعـة ا
االوربيـة ذلك انهـا ستـكون مـضطرة
شاريع بعيدة مصاحلها لالنشغال 
وكـثـيـرة و كـبـيـرة وقـد تـنـقل عـدوى
جملـــتـــمـــعـــات االقـــلـــيـــات داخل دول

اخــرى. صــحـــيح ان االســتــفــتــاء 
تـفسـيـره نـيـة و عمال بـشـكل مـغـلوط
ؤثـرة لكنه من الدوائـر السيـاسيـة ا
كـشف جــمـلــة من مـتــواري احلـقـائق
كانت بحـاجة خلـطوة حسـاسة حتى
تــبــ فـــالــتــحــول من الــشــعــار الى
العمل كان لـبارزاني فيـما خسر كل
جرد ردتهم عن نقطة ذوي الدعاية 
الالعودة التي دخلـها التصويت ذلك
الـــيـــوم. احـــتــكـــر بـــارزاني مـــكـــانــة
االســتـفــتــاء وجـعــلـهــا خــطـوة له و
حلـزبه دخـلت الـتـاريخ فـيـمـا دخـلت
مواقف كـرديـة منـاهـضة  له الـتاريخ
ايـضـا لـكن مـعـاديـة لـشـعـارتـهـا هي
حـيث جــرت اسـتـمــالـتـهــا من بـغـداد
ــعـــنـــوي. نــبه ــالـي و ا بـــاالغـــواء ا
االستفتاء مرجعيـة السيستاني انها
بــــســــكـــــوتــــهــــا عــــلـى تــــصــــرفــــات
احملسوبينعلى طائفتها سيؤدي الى
تبـدل خارطـة العراق الـتي لم يـتمكن
معارضو صـدام من حفظهـا كما فعل
هـو من قـبل!. يـكـون صـعـبـا عـلى اي
حــركــة ســيــاســة لم تــكــمـل مــشـروع
ــثـله االســتـفــتـاء بــقــوة ان تـتــحـرك 
مـــســــتـــقــــبال فــــتـــاريخ مــــحـــاوالت
االســــتــــقالل الــــكــــردي تــــســــجل كل
واقف و تختصـر القضية بـتسمية ا
مـن فـــعـل و من خــــذل. كـــان كــــلــــفـــة
االسـتـفـتـاء بـاهـضـة سـيـاسيـا لـيس
ن عـــارضه لـــلـــمـــقــدمـــ عـــلـــيه بل 
داخـليـا فـلقـد دفع الـعـبادي مـنـصبه
مقابل اعماله التي سـرعت بأستفتاء
قرابـة الثالثـة مالي ضـد البـقاء مع
عــراق طـائــفي. لم يــتـغــيـر احملــتـوى
الــقـومي حلــزب االســتـفــتـاء رغم ان
صالح في احلركة كثيرين من ذوي ا
ـــا رأوا انــــتـــقـــدوا ســــرا اخلـــطـــوة 
انـفــسـهم بــ ان تـكــون لـهم دولـة و
ب ان تتضرر مـصاحلهم فأختاروا
الثانـية لكن ذلك لم يـغير من الـقصة
شــيـئــا ســوى مـزيــد من الــكـشف عن

واقف. ا
ـعطـيـات احلالـيـة فأن مـنـقلـبا وفق ا
اجـتــمـاعـيــا لألفـضل عـراقــيـا صـعب
التوقع وافتراض الشيء ليس قطعا
بـحـدوثه لـكن امتـ فـرض عـلـيـهـما
الـعيش ضـمن كـيـان سـيـاسي واحد
سـيـكـون صـعـبـا علـى احـدهمـا ان لم
كلـيهمـا ان يبـقيـا معـا برغم االصرار
عـــلى عـــدم وجــود هـــويــة مـــواطــنــة
مشـتـركـة لئن اجلـيل الـقـادم لن يرث
اال االخـــتالف واالخـــتالف ســـيـــدفع
ألنشـطـار الدولـة وهي مـنشـطـرة لكن
بـال اعـالن رســــــــمـي. و االخـــــــــتالف

علن سيفسد للود قضية. ا

ـيالد مخـتـلفـة بـعض الشيء أعيـاد ا
هــذا الـعــام. فــالـكــثــيـر من الــشـوارع
واألزقــــــة واحملالت الــــــتــــــجــــــاريـــــة
باني وواجهات الساحـات العامة وا
ـطـاعم وحتـى العـديد نـتـديات وا وا
من دوائر الدولة الرسـمية قد شهدت
مــظــاهـــر الــفــرح والـــبــهــجـــة بــهــذه
ــنـاسـبــة اجلـمـيــلـة الـتـي أصـبـحت ا
رمـزًا لـلـتـآخي والـتـآلف واالجـتـمـاع.
واألهمّ في احتـفاالت هـذا العـام تلك
شـاركة الوجـدانية مـن فئات كـثيرة ا
من الـعــائالت الـعـراقـيــة الـتي جـالت
األسـواق لتـتـبـضّع ما يـضـفي مـزيدًا
من البـهجة احـتفـاء بالعـيد والسـيّما
ـيالد "بـابا نـويل" األسـطوري رموز ا
ـــيالد وزيــنـــتـــهـــا الــتي وأشـــجـــار ا
تـنــوعت شـكالً ولــونًـا وحـجــمًـا عـبـر
مــنـــافــســات لم تــشــهــدهــا األســواق
الـعــراقـيــة من قـبلُ. وهــذا مـا أضـفى
بــــهـــجــــة وســــعـــادة عــــلى الــــعــــيـــد
ـــكـــوّن واحملـــتـــفـــلــــ به من داخل ا
سيحي ومـن مواطنيـهم وجيرانهم ا
ــكـــوّنــات األخــرى وأحـــبــائــهـم من ا

الوطن والدفـاع عن جمـيع أبنائه من
دون تــــمــــيــــيــــز وال اخــــتالف إالّ في
الــرؤيــة الـوطــنـيــة احلــقـيــقــيـة وفي
معيار اجلدارة وحب االنتماء للوطن
التي يـسعـى غبـطتُه مع كلّ الـطيـب
والــوطـنــيــ لـزرعــهــا ونـشــرهـا في
كـوّنات. صفـوف جـميع األطـيـاف وا
وهـنـاك إجـماع مـجـتـمـعي ونـخـبويّ
ـواطـنـة مـعـيارًا وشـعـبيّ بـاعـتمـاد ا
ـواطن وأدائه صـحـيـحًا فـي تقـيـيم ا
وفي عــيــشـهــا بــضـمــيــر وطـنيّ حيّ
خــدمــة لــلــوطن والــشــعب. فــالــوطن
ـشـتـرك الـذي يـأوي يـبـقى الــقـاسم ا
اجلــمــيع حتـت أفــيــائه ويــحــمي كلّ
أبــنـائـه من دون تـمــيــيـز مــهـمــا كـان
نـهج والدين االختالف في الـرأي وا
ذهب تمامًا كـما الدجاجة حتمي وا
صـغارهـا حتت جـنـاحيـهـا وال تـفرّق
في لـون ريـشــهـا. هـكـذا هي أجـنـحـة
الــوطن شــامــخــة شــمــوخ الــنـخــيل
واســـعــة ســـعــة احملــيـــطــات وارفــة
الظالل مريحـة جميلـة دافئة شتاءً
ومـنــعـشـة صــيـفًـا. قــد تـكـون أجـواء

سـيحيـون منهم تلقى الـعراقـيون وا
ـزيد من االرتـياح بصـورة خاصـة 
إعالن احلكومة العرقية ليوم  25من
شـهـر كـانــون أول من كلّ عـام عـطـلـة
ناسبة ذكرى رسمية لكلّ العراقـي 
وجب قانون سـيح  ميالد السـيد ا
يجـري سنّـه. وفيـما عـدّها الـكثـيرون
وجهة من ضمن رسائل االطمئـنان ا
ـسـيـحي رأى فـيـها ـكـوّن ا ألتـبـاع ا
غــيــرُهم تــعــبــيــرًا عــمّــا يــتـحــدث به
ــســؤولــون في الــدولـة الــســاسـة وا
ـسـيحـيـ مـكـونًا الـعـراقيـة بـكـون ا
أصـــــيالً وفــــاعالً فـي بــــنــــاء تــــاريخ
ـاضي الـعـراق ورفـد حــضـارته في ا
واحلـاضـر بعـصـارة حـبـهم لـوطـنهم
وبـــشـــدة انـــتـــمـــائـــهـم إلـــيه ومن ثمّ
بـــتــمـــســـكـــهـم بـــاألرض وجـــذورهــا

الطيبة.  
فـي احلــقـــيـــقـــة يـــأتي هـــذا اإلعالن
فـرح تتويـجًا جلـهود رأس كنـيسة ا
تمـثلة بغبـطة البطريرك - العراق ا
الـكــارديـنــال لـويس سـاكــو الـذي مـا
انـفكّ يـجـاهــد في سـبـيل إعالء شـأن

الشـعبـية. كـيف ال وقد خصّ الـقرآن
ـــســيح له اجملــد الـــكــر الــســيــد ا
بالكثير من اآليـات التي تمجّد اسمَه
وتــــرفع مـن مــــرتـــبــــتـه الــــنــــبــــويـــة
والــرســولـيــة وسط ســائـر األنــبــيـاء
.زيـارة الـبــابـا بـادرة أمل ـرســلـ وا

ورسالة اطمئنان إضافية  
أمـا احلـدث األهم الــذي يـتـطـلع إلـيه
اجلـمــيع حـكــومـة وشـعــبًـا في هـذه
ــــبـــاركــــة وبـــات فـي حـــكم األيــــام ا
التهيئة اللوجسـتية والبروتوكولية
ـرتـقــبـة لـبـابـا رومـا فـهــو الـزيـارة ا
احلبـر األعظم فـرنسيـس إلى العراق
في العـام القـادم. فـقد تـزامنت فـرحة
األعـــيــاد مع زيـــارة أمــ ســـرّ دولــة
الفاتيكـان الكاردينال بـيترو بارول
ـــثــــابــــة رئـــيس وزراء الــــذي هــــو 
ألصـــغـــر دولـــة في الـــعــالـم لــلـــبالد
ولـقائه بـالـسيـدين رئـيس جمـهـورية
ودولـــــة رئــــيس الــــوزراء الــــعــــراق
وتـأكــيـد األخـيــرين لـعــرى الـصـداقـة
واحملـــبــــة والــــتــــآلف الــــتي جتــــمع
الـعراقـيـ والنـظـرة الـرسمـيـة جتاه
ـكـوّن األصيل ـسيـحـي بـكـونهم ا ا
ضمن مـكـوّنات الـشـعب العـراقي. قد
ـهـمـة من لدن تـكون هـذه اإللـتـفـاتة ا
بابـا الفـاتيـكان عالمـة رجاء جـديدة
ـسيـحـيّي الـعراق والـشـرق ورسـالة
إضــافـــيـــة لالطـــمـــئــنـــان بـــضــرورة
الـــتـــشـــبث بـــأرض اآلبـــاء واألجــداد
ّــا جـــرى لـــهم من ويالت بـــالــرغـم 
ومـــصــاعـب ومــتـــاعب عــبـــر حــروب
ـتـتـالـيـة من عـبـثــيـة طـيـلـة احلِـقَـب ا
حكم البالد ونتيجة لنزاعات طائفية
مـــقـــيــتـــة بـــعــد االحـــتالل في 2003
وأخـيـرًا بـسـبب عـمـلـيـات الـتـهـجـيـر
والـــنــزوح الـــتي وقـــعت عـــلى أيــدي
تنظـيم داعش اإلرهابي الـذي اقترف
أبــــشع اجلـــرائم بــــحق أبـــنـــاء هـــذا
ـكوّن وغـيـره من األقـلـيات الـديـنـية ا

سـلمـ بـصورة خـاصة والسيّـمـا ا
ّن تــمــنّــوهــا مــنــاســبــة إلعــادة لمّ
الـلحـمـة اجملتـمـعيـة الـتي خـفتت في
الـسـنـوات األخــيـرة بـسـبب تـصـاعـد
مــوجـات الــتـطــرّف وبـروز الــنـعـرات
الطائفية وأشكال التمييز واإلقصاء.
عـبارات جـمـيلـة سـمـعتُـهـا شخـصـيًا
من مـواطـنـ ومن مـثـقـفـ وأخرى
تــلـقــيـتُــهـا من أصــدقـاء وجــيـران أو
قـــرأتــهــا عــبــر صــفــحــات الــصــحف
ووســــائل الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي
اخملـتــفــة. وكــلُــهــا تــدعــو لــلــتــفـاؤل
ـسـتـقبـل واعد لـلـعـراق وفـيـهـا ما
يــشـيـر حــتـمًـا لــصـحـوة وطــنـيـة في
ـــواطــنــ الـــذين أخــذوا صـــفــوف ا
يـتــفـاعــلـون مع األحـداث ويــنـشـدون
ـظـلم الذي خروج الـبالد من الـنفق ا
ضــــاعــــوا فــــيـه بــــســــبـب ظالمــــيــــة
احملاصـصة وفـساد الـساسـة وتمهّل
القضاء بأخذ دوره كما يجب.  هكذا
ـشـاركة بـدا الشـعـور الـوطـني عبـر ا
عبّرة الوجدانية لـلمواطن عـامة ا
عن احملــبــة الــقـائــمــة مــنـذ األزل في
ـتـآلف وسط الـنـسـيـج االجـتـمـاعي ا
عـبـر الـتـاريخ. هـذا الـنـسـيج الـطـيبُ
اجلـــــذور الــــــذي جــــــرحه الــــــدخالء
فسدون تطرفون وأهانه األغراب ا ا
في األرض عندما زرعوا فيه أشواكًا
وحـســكًـا وأذاقــوا مَن فـيه مِـن أبـنـاء
األقــلــيــات الــديــنــيــة األخــرى مـرارة
الـهـجـر والـنـزوح والـتـهـديـد والـقـتل
والــتـهـمــيش واإلقـصــاء والـتـمــيـيـز.
ـشــاركـة الــوجـدانــيـة واألجــمل في ا
واالجتمـاعيـة البارزة في هـذا العام
ـتـبـادل بـ أتـراب الوطن الـشـعور ا
الـــواحــــد في الــــرؤيـــة الــــوطـــنــــيـــة
واجملتمعـية بضرورة مـشاركة اآلخر
فــرحـــتـه ومــقـــاســـمـــته حـــزنه عـــلى
ـــواسم والـــشـــعـــائــر الـــســـواء في ا
ــنـاســبـات الــتـقــلـيــديـة واألعــيـاد وا

ـيـمـونـة بـرفع تـسـهم هـذه الــزيـارة ا
ــســـيــحــيـــ خــاصــةً مــعــنـــويــات ا
والـعــراقـيـ عـامــة بـاجتـاه ضـرورة
التجـذّر بأرض اآلباء واألجداد وفي
جـدوى االلـتـفـاف حـول الـوطن وفي
الـتــوجه نـحـو بــنـائه بــروح وطـنـيـة
وعــلى أسسٍ إنــســانــيــة بــعـيــدة عن
روح التـعـصّب والتـطـرّف واألنانـية.
تواضع أنّ هذه الرسائل في رأيي ا
جـميـعًـا بـحاجـة لـتـعزيـزهـا بـرسائل
أخرى أكـثر اطـمئـنانًـا ليس لـصالح
ـسيـحي فـحـسب بل ـكـوّن ا أبـنـاء ا
كي تــشـمل جــمـيع شــرائح وأطـيـاف
نـكـوب وبخـاصة الشـعب الـعراقـي ا
منهم األقليات التي تعرّضت لنكبات
ـتلكاتها في نسيجها وتـركيبتها و
وكـرامـتـهـا. ومن رسـائل االطـمـئـنـان

نتظرة باألفعال وليس باألقوال:  ا
- تـعـويض الـدولـة لـلـمتـضـررين من
ـــهـــجّــريـن في الــدور الـــنـــازحــ وا
صـالح سواء بـسبب مـتلـكـات وا وا
جـرائم داعش أو نـتـيـجة لـلـعـمـلـيات

العسكرية.
ـنـاهج الـدراسـية - إعـادة الـنـظـر بـا
التي حترّض على الـفتنة وتـميّز ب
ذهب فئـات الشعـب بسبب الـدين وا
والـعـرق وفـيـهـا نـبـرة تـطرّف تـوحي

بفكر مريض وأزمة في تقبّل اآلخر.
ـكـوّنـات الـديـنـية - إنـصـاف أتـباع ا
سـلمة التي تـناقصت أعدادُها غير ا
ــســيــحــيــ واإليــزيــديـ ومــنــهم ا
والصابـئة وغيرهـم لألسباب التي ال
تــخـفى عــلى أحـد في مــسـألــة تـولّي
ـــنـــاصب فـي الـــدولـــة بــعـــيـــدًا عن ا
ــتــبــعـة في أســالــيب احملــاصـصــة ا
ـتـعاقـبـة مـنذ الـسـقوط احلـكومـات ا

في 2003.
ذهـبية احتـرام التعـددية الـدينيـة وا
واإلتـنـيـة والـفـكـريـة وعـدّهـا جـمـيـعًا
مـــصــدر قــوّة وغـــنى لــلـــبالد ولــيس

األخـرى مـا أفـرغ الـبالد من الـكـثـيـر
منهم. ففي الـوقت الذي كان عديدُهم
ـاضي في الـثــمـانـيـنــات من الـقـرن ا
أكثـر من ملـيون وربع مـواطن باتوا
يـــعــدّون الــيــوم بــ ثـالثــمــائــة إلى
أربـــعــــمـــائــــة ألف مــــؤمن بــــحـــسب
ترجـيحـات غيـر رسمـية. فـقد اضـطر
الــكـــثـــيـــر من هـــؤالء الـــذين فـــقــدوا
ـتـلــكـاتـهم وطُـردوا مـن مـسـاكـنـهم
وهُجّـروا ب لـيـلة وضـحاهـا للـجوء
إلى بلـدان االغتـراب ومغـادرة البالد
بسبب الفوضى اخلالّقة التي زرعها
االحــــتـالل األمــــريـــكـي مــــنـــذ 2003
وقـدوم دخالء عــلى الـوطن لــيـديـروا
دفــته بــعــيــدًا عن احلــرص الـوطــني
وخــروجًــا عن أخالقــيـات الــضــمــيـر
اإلنـســاني وإيـغــاالً في ســرقـة وهـدر
ـال العـام.  في ذات الـسـيـاق تأتي ا
ـشـاعــر الـطــيـبـة كــلـمــات الـلـطـف وا
والــتــمــنــيــات الـتـي صـدرت مـن لـدن
السـيـدين رئيـسي اجلـمهـوريـة برهم
صــالح ورئــيس الــوزراء عــادل عــبـد
ـهـدي خالل اسـتـقـبـالـهم ألمـ سرّ ا
دولة الـفاتـيـكان وتـرحيـبهـما بـزيارة
ثـابة تـداوي لـلجـراح التي البـابـا 
ــكــوّن من خالل ّت بــأبـــنــاء هــذا ا أ
ســعي جــهــات دخــيــلــة القــتالعه من
تّون جذوره أو بواسـطة أغـراب ال 
بصـلة لـلنسـيج اجملتـمعي الـتقـليدي
ـتــآلف في أرض الـعــراق الـطــيـبـة. ا
فــمن حـــيث الـــســلـــطــة الـــكــنـــســيــة
والـروحـيـة يــجـمع بـابـا الـفـاتـيـكـان
حتت ســلــطـتـه الـكــنــسـيــة أكــثـر من
ملـيار وربع من الـكاثـوليك مـتوزع
في جميع أصقاع األرض وفي جميع
بلـدان العـالم. ومن هـنا تـأتي أهمـية
هـــذه الــزيــارة لـــكــونه رمـــزًا ديــنــيًــا
وإنسـانيًـا وروحيًـا ودوليًـا له كلـمتُه
ـكن أن تـهـزّ عـروش الـزعـماء الـتي 
كن أن والبشـر على الـسواء. فيـما 

ضـــعــفًـــا وإشــاعـــة ثــقـــافــة احلــوار
والــتـفـاهم وتــطـبــيق مـبــاد الـسـلم
ــــســـاواة واحملــــبـــة والــــعــــدالــــة وا
واحــتـــرام كــرامــة الــغــيــر اخملــتــلف
ـشتـرك الـكر وصوالً إلـى العـيش ا

للجميع.
تــلــكم من رســائل االطــمــئــنـان الــتي
يــنـتـظـرهــا الـشـعـب عـنـدمـا يــتـخـلّى
الـسـاسة وأصـحـاب الـنـفـوذ وزعـماء
األحـــزاب عن نـــوايـــاهم اخلـــبـــيـــثــة
الـالوطـــنـــيـــة الـــتي تـــشقّ صـــفـــوف
الـشــعب فـيـتـجــهـوا عـوض الـركض
وراء مصاحلـهم الضيـقة الشـخصية
ذهبـية واحلزبـية نحـو بناء دولة وا
مؤسسات فـيها يُحـترم اجلميع على
سـاواة والعـدالة بال تمـييز أساس ا
وال إقـــصـــاء بـــســــبب االخـــتالف في
ــذهب والــطـــائــفــة إالّ في الــديـن وا
مقيـاس اجلدارة والـكفاءة واالنـتماء

للوطن.
هذا ما ينبغي أن نسعى إليه جميعًا
مـع كلّ ذوي اإلرادات الــــــصــــــاحلـــــة
وأصـحـاب النـوايـا احلـسـنـة وصوالً
لــتــعـزيــز عـرى الــتــعـايش الــســلـمي
ـشـتـرك الــذي افـتـقـده الـعـراقـيـون. ا
عسى أن تتحقق أمـنية رئيس البالد
برهم صالح ودعـوته بالترتـيب لعقد
مــــؤتــــمــــر لــــلــــحــــوار بــــ األديـــان
ـنـاسـبـة والـطـوائف في مــديـنـة أور 
ـرتـقـبـة لـبــابـا الـفـاتـيـكـان الـزيــارة ا
ــقـبل فــتــكـون لــلــعـراق في الــعــام ا
أرض الــنـــبي إبـــراهـــيم مـــنــطـــلـــقًــا
ـتـطـرّف األعمى السـتـئـصال الـفـكـر ا
ولتـعزيـز وحدة الـصف وبنـاء السلم
األهــلي وعــودة الــلـحــمــة الـوطــنــيـة
كـونات الـعراقـية واجملتـمعـية بـ ا
جملــــابـــهــــة الـــدخـالء ووضع حـــدود
ـفــسـدين لـســارقي ثـروات الــبالد وا
ــتـاجـرين وسـارقي قــوت الـشـعب وا

بقضاياه ومآسيه.


