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زيد
الزبيدي

عاصمة الرشيد في الذكرى السابعة الحتاللها

ّ
سبع سنوات من احتالل العراق مرت بسرعة بالنسبة إلى البعض ،وببطء
ثقيل لكثيرين .ال يزال العراقيون عاجزين عن اإلحاطة الكاملة بفهم ما
حصلَ ،ومن ّ
املسؤولية؟ ّالنظام السابق ،أم «املعارضة السابقة»،
ل
يتحم
ّ
أم إدارة جورج بوش؟ أغلب الظن أن الجميع مشتركون في «الجريمة»

بغدادية:
سجاالت
ّ
المسؤولية؟
يتحمل
َمن ّ
ّ
ت �ح��ت س �ق��ف إح � ��دى حافالت
نقل ال��رك��اب ف��ي ب �غ��داد ،كادت
امل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ات ب� �ي ��ن ع � � � ��دد من
املواطنني أن تتحول إلى معارك
ح �ق �ي �ق �ي��ة؛ ف �ب �س �ب��ب الفوضى
التي أعقبت التفجيرات األخ�ي��رة ،وقطع
ال �ش��وارع ف��ي ج��ان��ب ال �ك��رخ ،وف��ي منطقة
ّ
العصبية
العالوي تحديدًا ،والتصرفات
ل�ب�ع��ض ال �ج �ن��ود وال �ش��رط��ة ف�ي�ه��ا ،صاح
أح��ده��م« :رح ��م ال�ل��ه أي ��ام زم� ��انَ ...م��ن كان
يجرؤ على العبث بأمن البالد والعباد»؟
ل��م يكد ال��رج��ل ينهي عبارته حتى تبرع
ّ
أحد ّالركاب بالرد عليه« :حضرتك بعثي
وتحن إلى أيام صدام؟» ،فاتحًا بذلك باب
النقاش على الطريقة العراقية املعروفة،
التي ال تخلو من تخوين هذا واتهام ذاك.
وت �ش �ي ��ر ه � ��ذه ال � �س � �ج� ��االت ،ال� �ت ��ي تعود
إل��ى ص��دارة املشهد م��ع ك��ل ت��ده��ور أمني
خ�ص��وص��ًا ،إل��ى اخ �ت�لاف ف��ي ال��رؤي��ة بني
العراقيني على م�ب��ررات ال�غ��زو األميركي
ل� �ب�ل�اده ��م ،س � � ��واء ك� ��ان� ��وا س �ي��اس �ي�ي�ن أو
مواطنني.
ومع حلول الذكرى السابعة لدخول القوات
ّ
األميركية إلى بغداد ،في مثل هذا اليوم
 ،2003تباينت آراء الشارع؛
م��ن ن�ي�س��ان ّ
ال �ب �ع��ض رأى أن ه ��ذه ال �س �ن��وات السبع
فتحت ال�ب��اب واس�ع��ًا أم��ام «ع�ه��د الحرية
والديموقراطية» ،فيما رأى البعض أنها
«سنوات عجاف أكلت األخضر واليابس،
ّ
ّ
واملهجرين
وخ��ل �ف��ت م�ل�اي�ي�ن ال �ض �ح��اي��ا
واألرامل واأليتام ،وبلدًا ّ
مخربًا».
ّ
وي �ع �ت �ق��د م �ح ��ل �ل ��ون أن ال � � �ق� � ��رارات التي
اتخذتها إدارة الرئيس األميركي السابق
جورج بوش غداة الغزو ،وخصوصًا حل
املؤسستني العسكرية واألم�ن�ي��ة ،وحظر
حزب البعث ،لم تكن مجرد «أخطاء» ،بل
هي جزء من «خطة» ،جرى االتفاق عليها
مع أط��راف في املعارضة العراقية آنذاك،
بهدف إضعاف العراق ،كي ال يهدد بعض
الكيانات في املنطقة.
ّ
ل �ك ��ن اآلث� � ��ار ال �ج��ان �ب �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ة إسقاط
ن � �ظ� ��ام ّص � � ��دام ح � �س �ي�ن ،ف� ��اق� ��ت األهداف
ال �ت��ي خ��ط�ط��ت ل�ه��ا واش �ن �ط��ن .ف�ق��د سقط
للواليات املتحدة عدد كبير من الجنود،
ُ
وأره ��ق داف��ع ال�ض��رائ��ب األم�ي��رك��ي ،وذلك
ّ
بضباط
ب �س �ب��ب ال � �ق� ��رارات ال �ت��ي دف �ع��ت
الجيش العراقي ومنتسبيه واملؤسسات
األمنية وعوائلهم إلى الشارع ،بال وظيفة
أو رات� ��ب ،وم ��ن ث��م ان �خ��راط ب�ع�ض�ه��م في
تنظيمات مسلحة كلفت ق��وات ًاالحتالل
خسائر فادحة ،ناهزت  4390قتيال ،وأكثر
م��ن  30أل ��ف م �ص��اب وم �ع � َّ�وق ،وأك �ث��ر من

تريليون دوالر حتى اآلن .وعلى الصعيد
ال�س�ي��اس��ي ،ي��ؤك��د خ �ب��راء استراتيجيون
املستفيد األكبر من الغزو ك��ان إيران،
أن
ّ
التي استغلت انشغال ال��والي��ات املتحدة
بـ«املستنقع العراقي» ،لتبني قاعدة قوية
لبرنامج ن��ووي أث��ار الشكوك في أهدافه،
إض��اف��ة إل ��ى ب �ن��اء ت��رس��ان��ة م �ت �ط� ّ�ورة من
ال �س�لاح ،ودع ��م حلفائها اإلقليميني في
املنطقة.
جيش من الدرك
وال ي � ��زال ال� �ب� �غ ��دادي ��ون ي �ح� ّ�م �ل��ون إدارة
ب ��وش ال �س��اب �ق��ة م �س��ؤول �ي��ة م ��ا آل ��ت إليه
األوض � ��اع األم �ن �ي��ة م��ن ت ��ده ��ور ،إذ يقول
العميد ال��رك��ن ف��ي ال�ج�ي��ش ال�س��اب��ق عبد
ال �ل��ه ال � �س ��اري ،إن «األم �ي��رك� ّ�ي�ي�ن ّ
فصلوا

جيشًا على مقاسات شوارع املدن ،مهامه
بعض
أق��رب إل��ى مهام عناصر ال��درك في
ّ
الدول ،والدرك كما هو معروف قوات أقل
م��ن مستوى ج�ي��ش ،وأع�ل��ى م��ن مستوى
ال�ش��رط��ة» .ويضيف «أستطيع ال�ق��ول إن
القوات األميركية ستنسحب من العراق،
ل�ك�ن�ن��ي أج� ��زم ب��أن �ه��ا ل ��ن ت�س�م��ح للعراق
بشراء طائرة مقاتلة واحدة حتى عندما
ينسحب جنودها منه ،وه��ذه مشكلة ،إذ
إن أص�غ��ر ال ��دول امل �ج��اورة تمتلك أفضل
املقاتالت في العالم للدفاع عن أجوائها،
إال العراق».
ويلقي امل��وظ��ف الحكومي ع��زي��ز سلمان
باللوم على الرئيس السابق صدام حسني
ف ��ي م ��ا آل ��ت إل �ي��ه األوض� � ��اع ف ��ي العراق،
بما أن سياساته ال��داخ�ل�ي��ة والخارجية
اف �ت �ق��رت إل ��ى «ال �ن �ض��ج» .وي��وض��ح «كان
ع�ل�ي��ه (ص � ��دام) أن ي �ب��دأ ب�ع�م�ل�ي��ة إصالح
ش ��ام �ل ��ة ف� ��ي ال� � �ع � ��راق ،وخ� �ص ��وص ��ًا بعد
انتهاء ال�ح��رب م��ع إي��ران ،إال أن��ه وق��ع في
ّ
فخ مهاجمة الكويت واحتاللها ،ما أدى
إلى فرض حصار خانق استمر  13عامًا،

ّ
ينظم
الصدريون
اليوم
تظاهرة
مليونية
في النجف
ملناهضة
االحتالل
(علي
السعدي ــ
أ ف ب)

ّ
وخلف مئات اآلالف من الضحايا بسبب
نقص ال�غ��ذاء وال ��دواء ،مع روات��ب هزيلة،
ج�ع�ل��ت ال �ع��راق �ي�ين ف��ي م �ص��اف الشعوب
األفقر في العالم».
ً
ويستدرك سلمان قائال «لو جرى التغيير

بأيد عراقية ،من دون غزو أجنبي ،لكانت
ٍ
ال � �ح ��ال م �خ �ت �ل �ف��ة ،ومل � ��ا ت �ف �ك �ك��ت الدولة،
وألصبح الوضع األمني أفضل حتى مما
ك��ان موجودًا في ظل حكم ص��دام حسني.
أم � ��ا اآلن ،ف ��األم ��ن ال� �ه ��ش ال � ��ذي نعيشه

ق ��د ي �ت �ع��رض ل �ل �ض �ي��اع م ��ع م� �غ ��ادرة آخر
ج �ن��دي أم �ي��رك��ي ،وه� ��ذه م �ف��ارق��ة عجيبة
أمني
صنعها االح �ت�ل�ال» .وي�ل�ف��ت خبير ّ
ع ��راق ��ي م �ق �ي��م ف ��ي دول� � ��ة ع ��رب� � ّي ��ة ،فضل
ع��دم ال�ك�ش��ف ع��ن اس �م��ه ،إل��ى أن «ضعف

المحتل
محطات من العراق
ّ
ّ
لتأريخ السنوات ّ
السبع لالحتالل ،ربما
وجب تخصيص آالف
الصفحات .هنا محاولة
لحصر األحداث التي رأى
فيها اإلعالم العاملي
مفاصل مصيرية في
تاريخ هذا البلد

ّ
ت ��اري ��خ ال� �ع ��راق امل �ح �ت��ل يبدأ
م��ن ع ��ام  ،2003وت �ح��دي �دًا في
التاسع من نيسان.
ـ  9ن� �ي� �س ��ان :أع �ل �ن��ت القوات
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ب �س��ط سيطرتها
على معظم املناطق العراقية.
ـ إسرائيل تعرب عن أملها أن «يستخلص
الفلسطينيون العبر املناسبة» ،ونائب
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي ج��ون بولنت
ي �ق��ول إن «ع �ل��ى س ��وري ��ا أن تستخلص
العبرة».
ـ  24ن� �ي� �س ��ان :م � �س� ��ؤول� ��ون أميركيون
يعترفون بالفشل في العثور على أسلحة
دمار شامل في العراق ،وبوش يقول إنها
ُ
دمرت قبل الحرب ،وقد ال ُيعثر عليها.
ّ
ـ  22تموز :مقتل نجلي صدام حسني ،عدي

ّ
وقصي ،في هجوم للجيش األميركي في
املوصل.
ـ  29آب :اغ�ت�ي��ال ال��زع�ي��م الشيعي محمد
باقر الحكيم في النجف.
ـ  ّ 8آذار « :2004مجلس ّ الحكم العراقي»
يوقع على الدستور املؤقت.
ـ  4نيسان :اشتباكات مسلحة عنيفة بني
االحتالل و«جيش املهدي».
ـ  5نيسان :بدء معركة الفلوجة.
ـ  29نيسان :انفجار فضيحة التعذيب في
غريب.
سجن أبو
ّ
ـ  1ح��زي��ران :ح��ل مجلس الحكم العراقي
إلفساح الطريق لحكومة مؤقتة برئاسة
إياد عالوي.
ـ  28حزيران :إع��ادة السيادة إلى حكومة
عالوي املؤقتة ،ومغادرة الحاكم األميركي

بول بريمر البالد.
ـ  1تموز :الجلسة األول��ى ملحاكمة صدام
ح �س�ي�ن ال� � ��ذي رف � ��ض االع� � �ت � ��راف بهيئة
املحكمة.
ـ  30كانون الثاني  :2005أول انتخابات
العراقي،
تشريعية يفوز فيها االئ�ت�لاف ّ
بعد مقاطعة معظم العراقيني السنة.
ـ  22شباط  :2006تفجير ّ
القبة الذهبية في

سامراء ،وبدء الحرب األهلية الطائفية.
ـ  22ن � �ي � �س� ��ان :أع� � �ي � ��دّ ان � �ت � �خ� ��اب جالل
الطالباني رئيسًا ،وك��ل��ف ن��وري املالكي
بتأليف حكومة.
ـ  7حزيران :مقتل زعيم تنظيم «القاعدة
ف� � ��ي ب� �ل� ��اد ال � � ��راف � � ��دي � � ��ن» ،أب� � � ��و مصعب
الزرقاوي.
ـ  30ك��ان��ون األول :ت�ن�ف�ي��ذ ح�ك��م اإلعدام

وطنية» سريعًا
بايدن يريد حكومة «شراكة
ّ
دخلت اإلدارة األميركية علنًا،
للمرة األول��ى منذ انتخابات
�ع م � ��ن آذار املاضي،
ال � �س ��اب � ّ
ع�ل��ى خ��ط م �ف��اوض��ات تأليف
ال �ح �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وذل� ��ك عن
ط��ري��ق ن��ائ��ب ال ��رئ �ي ��س ،م� �س ��ؤول امللف
العراقي في إدارة الرئيس باراك أوباما،
جوزف بايدن.
ف� �ق ��د ب� �ح ��ث ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ع� ��راق� ��ي جالل
الطالباني مع بايدن ،هاتفيًا ،النقاشات
وال� � � �ح � � ��وارات ب�ي��ن ال� �ك� �ت ��ل ال � �ف� ��ائ� ��زة في
ج � ��اء ف ��ي ب �ًي��ان رئاسي
اال ّن� �ت� �خ ��اب ��ات .و ّ
«أن الطالباني تلقى اتصاال هاتفيًا من
ب��اي��دن ،ج��رى ال�ت�ط��رق خ�لال��ه إل��ى مسار
النقاشات والحوارات الجارية بني الكتل
الفائزة في االنتخابات البرملانية».

ّ
وأضاف البيان إن بايدن «تمنى اإلسراع
ّ
ف � ��ي ت ��أل� �ي ��ف ح� �ك ��وم ��ة ش � ��راك � ��ة وطنية
تستطيع أن ت��واج��ه ال�ت�ح��دي��ات ،وتأخذ
على عاتقها تنفيذ امل�ه��ام الوطنية من
اس �ت �ت �ب��اب األم� ��ن واالس� �ت� �ق ��رار ،وتوفير
ال�خ��دم��ات األس��اس� ّ�ي��ة ،وتوسيع عالقات
العراق مع الخارج».
وأش� � ��ار ال �ب �ي��ان إل� ��ى أن ن��ائ��ب الرئيس
األم � � �ي � ��رك � ��ي «ث� � � ّ�م� � ��ن ال � � � � � ��دور املحوري
للطالباني في تقريب وجهات النظر بني
الكتل السياسية الفائزة في االنتخابات،
وج � �ه� ��وده ال �ح �ث �ي �ث��ة م� ��ن أج � ��ل توحيد
الحكومة
امل��واق��ف ل�ل�إس��راع ف��ي ت��أل�ي��ف
ّ
امل�ق�ب�ل��ة» .ك�م��ا ات�ص��ل ب��اي��دن ،ال ��ذي كلفه
أوباما اإلش��راف على االنسحاب الكامل
ل �ل �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة م��ن ال� �ع ��راق بحلول

ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ،ب��رئ �ي��س الوزراء
املنتهية واليته نوري املالكي.
ب��دوره��ا ،أع�ل�ن��ت ك�ت�ل��ة «ال �ع��راق �ي��ة» أنها
س�ت �ج�ت�م��ع م ��ع ال ��وف ��د امل � �ف� ��اوض لكتلة
«التحالف ال�ك��ردس�ت��ان��ي» خ�لال يومني،
لبحث موضوع تأليف الحكومة املقبلة.
وف � ��ي ج ��دي ��د ق� ��د ي � �ع� � ّ�رض املفاوضات
ّ
التيار
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ل �ل �ت ��أخ �ي �ّ�ر ،أص � � ��ر ّ
ال � � �ص � ��دري ،ع� �ل ��ى أح� �ق ��ي� �ت ��ه ف� ��ي ترؤس
«االئ �ت�ل�اف ال��وط �ن��ي ال �ع��راق��ي» ألن ��ه نال
وح� ��ده  39ن��ائ �ب��ًا م��ن أص ��ل  70ملجموع
الفائزين عن االئتالف.
ّ
وأكد القيادي الصدري ،جعفر املوسوي،
أن «األم��ر املتفق عليه قبل االنتخابات،
ه��و أن يتولى ال�ق�ي��ادة م��ن يحصل على
أصوات أكبر داخل االئتالف».

