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عالء الالمي *
م ــع إع ـ ــان س ــاع ــة ال ـص ـفــر م ــن ق ـبــل رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ح ـيــدر ال ـع ـبــادي
مـ ــن م ــدي ـن ــة سـ ــامـ ــراء فـ ــي األول مـ ــن آذار/
مــارس الـجــاري ،وبــدء العمليات العسكرية
ال ـت ـم ـه ـي ــديــة ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر ع ـ ــدة إن اس ــم
العملية هــو «ثــأر شـهــداء سبايكر» غير أن
جهات حكومية أعلنت بعد وقت قصير أن
اسمها الصحيح هو «لبيك يا رسول الله».
إن هذا الخالف في التسمية ،والذي قد يبدو
صغيرًا للبعض ،ينطوي على داللــة مهمة
ّ
ت ـقــول لـنــا إن أجـ ــواء ه ــذا الـعـمــل العسكري
الكبير يعكس املضامني واملنطلقات ذاتها
الـتــي يـقــوم عليها نـظــام الـحـكــم الـقــائــم في
عراق ما بعد  ،2003وهي مضامني ال تخرج
عن إطار الطابع املكوناتي الطائفي الديني
وال ـ ـ ــذي ت ـه ـي ـمــن ف ـي ــه األح ـ ـ ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة
الـشـيـعـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـطــابــع الـعـشــائــري
اآلخ ـ ــذ بــالـتـقــالـيــد الـ ـث ــأري ــة ،وهـ ــي سـتـكــون
مـتــأثــرة بــه عـلــى مـسـتــوى الـنـتــائــج واآلف ــاق
املـسـتـقـبـلـيــة .ي ـم ـكــن أي ـض ــا أن نـتـلـمــس في
اخ ـت ـي ــار االس ـ ــم ال ـث ــان ــي لـلـعـمـلـيــة م ـحــاولــة
ح ـكــوم ـيــة ف ـح ــواه ــا ت ــواف ـق ــي أو تـصــالـحــي
ضمن املنطق الطائفي ذاته يحاول إبراز ما
يجمع الطائفتني الكبيرتني فــي الـبــاد من
خ ــال اخـتـيــار اس ــم ال يختلف عليه السنة
والـشـيـعــة وال ـق ـفــز عـلــى ال ـطــوائــف األخـ ــرى،
ورغم حسن النوايا الظاهرة في هذا املسعى
إن صــح احـتـمــال وجـ ــوده فـهــو ال ينفي بل
يؤكد مــا قلناه حــول املنطق السلبي العام
الذي يحكم حركة نظام املحاصصة.
هــذه العملية العسكرية الضخمة ،كما هو
م ـع ـلــن ،ت ـس ـت ـهــدف تـطـهـيــر م ــا تـبـقــى تحت
س ـي ـط ــرة م ـس ـل ـحــي ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـ ــدولـ ـ ــة» فــي
مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن امل ـه ـمــة وامل ـحــاذيــة
لـ ـبـ ـغ ــداد ،وكـ ـ ــان م ــن أبـ ـ ــرز م ــا ت ــوق ــف ع ـنــده
املــراقـبــون واملحللون فيها أنـهــا تـجــرى من
دون دعم مباشر من طيران التحالف الدولي
حــدة ،فــاملـصــادر
ال ــذي ت ـقــوده ال ــوالي ــات امل ـت ـ َ
األميركية أعلنت أنها لم تتلق طلبًا بالدعم
الـ ـج ــوي م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ف ــي حــن
قالت األخيرة على لسان وزير دفاعها لدى
استقباله لــوزيــر الــدفــاع الـتــركــي ال ــذي جاء
داع ـم ــا إن ـه ــا ت ــري ــد أن ت ـك ــون ه ــذه العملية
عــراقـيــة تخطيطًا وتـسـلـيـحــا وتـنـفـيـذًا مئة
في املئة .مصادر إعالمية مستقلة نقلت عن
مـســؤول محلي فــي محافظة صــاح الدين
قوله إن الــواليــات املتحدة اشترطت إبعاد
قــوات الحشد الشعبي  -وهــي قــوات مدنية
مسلحة مــن متطوعني لـبــوا نــداء املرجعية

الــدي ـن ـيــة الـشـيـعـيــة مل ـس ــان ــدة ال ـج ـيــش بعد
سقوط املوصل – عن ساحة املعركة ،وهذا
شـ ــرط رف ـض ــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وأرك ــان ـه ــا
وقرروا خوض املعركة من دون دعم أميركي
وبقوات بلغ عديدها القتالي أكثر من ثالثني
أل ــف مـقــاتــل ،ثلثهم مــن الـجـيــش والـشــرطــة،
والثلثان اآلخران من قوات الحشد الشعبي
والعشائر العربية السنية الرافضة لداعش.
فـمــا دالالت ه ــذا ال ـشــرط األمـيــركــي ورفـضــه
الحكومي العراقي؟
ُ
إن التفسير السريع والذي فسر به الشرط
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـل ــل ه ـ ـ ــذا ال ــرف ــض
بتركيبة ق ــوات الحشد املجتمعية وكونه
مــن «الـشـيـعــة» وبــالــدعــم اإلي ــران ــي املـبــاشــر
لـهــا ،ينطوي على الكثير مــن االستعجال
ول ـك ـنــه ال ي ـخ ـلــو م ــن ب ـعــض ال ـص ـحــة فـهــو
ال يعني أن الــواليــات املـتـحــدة ضــد وجــود
ق ــوات مسلحة مــؤلـفــة مــن طــوائــف مـحــددة
وهــي التي أسست نظام حكم املحاصصة
الـطــائـفـيــة وج ـهــدت بـكــل ال ـطــرق لترسيخه
ً
ودوامه ،ولكنها كانت تريد مقابال طائفيًا
مــن الـطــائـفــة األخ ــرى لـهــذه ال ـقــوات شبيهًا
بها وبقوات البيشمركة الكردية من حيث
امل ـح ـت ــوى االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي .وق ــد
ً
اق ـتــرحــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ف ـعــا تشكيل
كـ ـ ـي ـ ــان ع ـ ـس ـ ـكـ ــري يـ ـحـ ـم ــل اسـ ـ ـ ــم «الـ ـ ـح ـ ــرس
الــوطـنــي» ولـكــن مقترحها هــذا ســار سيرًا
متعثرًا حتى اآلن وفي اتجاه آخر.
ثـمــة سـبــب آخ ــر قــد يسهم فــي تفسير هــذا
الشرط ورفضه هو أن قوات «الحشد» ،قبل
وبعد قرار مقتدى الصدر بتجميد وسحب
قواته «سرايا السالم» منها واملـعــارك على
أشدها ،كررت اتهاماتها للطيران األميركي
بــإل ـقــاء امل ـســاع ــدات الـعـسـكــريــة عـلــى مــواقــع
لداعش؛ وكان رئيس الــوزراء نفسه قد نفى
هــذه االتـهــامــات وانتقد بشدة إطــاق النار
من قبل قوات الحشد على طائرة «أباتشي»
أميركية في منطقة «الحبانية» قبل بضعة
أيـ ـ ــام .وه ـ ــذا يـعـنــي أن ال ـق ـي ــادة الـعـسـكــريــة
ً
األميركية أمـســت تخشى فـعــا مــن رد فعل
عـمـلــي م ــن قـ ــوات «ال ـح ـش ــد» ض ــد طـيــرانـهــا
وعـسـكــريـيـهــا فــوضـعــت ه ــذا ال ـش ــرط ،وهــو
ما تحاول الحكومة اآلن استثماره دعائيًا
وإثبات أن الدعم الجوي األميركي والدولي
لـيــس إال ص ـف ـرًا عـلــى ال ـش ـمــال م ــن الـنــاحـيــة
العسكرية وهو كذلك من الناحية العملية.
أم ــا الـتـفـسـيــرات الــذاه ـبــة إل ــى أن واشـنـطــن
تتحفظ وترفض تصرفات قــوات «الحشد»
ضد مواطني تلك املناطق من العرب السنة
ب ـعــد ت ـحــريــرهــا ف ـهــي  -رغ ــم ث ـب ــوت وج ــود
ممارسات مدانة كثيرة كهذه ،اعترفت بها

بـعــض ق ـي ــادات «ال ـح ـشــد» ونسبتها لقوى
وعـ ـن ــاص ــر ض ــال ــة أو م ـش ـب ــوه ــة اخ ـت ــرق ــت
صفوفه ،وهــذا تبرير جزئي ومضلل لتلك
املـ ـم ــارس ــات ي ـض ــع أص ـح ــاب ـه ــا الـ ـل ــوم عـلــى
الثمار وليس على ال ـجــذور ،جــذور النظام
الـسـيــاســي املـحــاصـصــاتــي ال ـقــائــم – نـقــول،
إن هــذه التفسيرات األميركية ال ُيعتد بها
تمامًا ،فالثابت من خالل تجربة العراقيني
مع الواليات املتحدة وقواتها العسكرية أن

آخر ما يعنيها هو سالمة العراقيني وإزالة
الـتـعــديــات ذات ال ـطــابــع الـطــائـفــي ،ثــم متى
كانت دمــاء العراقيني أو غيرهم تؤخذ في
ح ـســاب الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة الــوال ـغــة في
دماء الشعوب؟
كـمــا يـمـكــن أن نـتـلـمــس دالالت إض ــاف ــة إلــى
عــدم حماسة الحكومة العراقية للحصول
عـلــى ه ــذا الــدعــم فــي ت ـكــرار مـســؤولــن كبار
فيها ،من بينهم العبادي نفسه ،والذي قال
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«اقتتالنا على السماء أفقدنا األرض»
زهير أندراوس *
ّ
ُ
ال نتجنى على الحقيقة وال نجافيها إذا قلنا
ّ
ّ
وفصلنا أيضًا بأن تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ـ ـ ـ ــش) يـ ـتـ ـص ـ ّـدر األج ـ ـ ًن ـ ــدة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
ّ
واإلعالمية في العالم قاطبةُ .ولكي نكون على
ّ
ّ
ّ
درجة من العلمية العملية نضيف بأن هذا
ّ
ّ
البربري ،تمكن ُعن طريق استخدام
التنظيم
ّ
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة وامل ـ ـت ـ ـطـ ــورة ُ ف ــي عــالــم
ُاالتصاالت من فرض نفسه على املشاهدين،
ّ
ّ
والقراء في شتى أرجاء املعمورة.
املستمعني
ـن ت ـجــاه ـلــه،
ـ
ـ
ع
ـا
ـ
ض
ـو
ـ
ع
ـد،
ـ
ي
ـد
ـ
ش
ـ
ـ
ل
ا
ولـ ــأسـ ــف
ُ
قززة التي
امل
الفيديو
أشرطة
عرض
ورفــض
ُ
يـ ــدأب ع ـلــى ن ـشــرهــا ،ن ـق ــوم ،ن ـحــن ُاملـتـلـقــن،
م ــن ح ـيــث ن ـ ــدري ْأو ال نـ ـ ــدري ،بــاملـســاهـمــة
ّ
ال ـف ـعــالــة ف ــي زيـ ـ ــادة ن ـشــر ه ــذه ال ـ ـقـ ــاذورات،
ـوض في
ومـحــاولــة سبر غــورهــا .وقـبــل الـخـ
السياسية علينا ْأن ُن ّ
ّ
وجه
قضية «داعــش»
ُ
ً
ّ
ســؤاال ليس بريئًا بــاملـ ّـرة :الــواليــات املتحدة
ّ
ّ
ّ
األميركية ،رأس حربة اإلمبريالية العاملية،
ّ
هـ ــي الـ ـت ــي ت ـت ـح ــك ــم فـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
ّ
االجتماعي (تويتر وفايسبوك) ،وهي أيضًا
ُ
ّ
املالكة ملوقع «يوتيوب» ،عالوة على محرك
ا ّلـبـحــث األش ـهــر فــي الـعــالــم «غ ــوغ ــل» ،وبما
ّ
أنها تتحكم في النشر ،فبإمكانها منع هذا
الـتـنـظـيــم الــوح ـشـ ّـي م ــن اس ـت ـخــدام األدوات

ُّ
ّ
التكنولوجية التي ُينتجها «الكفار» لترويج
ّ
األعمال الشيطانية التي يقوم بها عناصره
فــي سـ ّ
ـوريــة ،الـعــراق وليبيا ،وبالتالي ملــاذا
ال يتخذ الـنـظــام الـحــاكــم فــي البيت األســود
الـتــدابـيــر واالحـتـيــاطــات لشطب ه ــذه امل ــواد
ّ
ّ
العنكبوتية؟ صحيح ،أن أميركا
من الشبكة
ْ
ْ
ّ
معنية ،ال بــل معنية ج ـدًا ب ــأن تنتشر هذه
ّ
املــواد لتشويه صــورة العربي واملسلم على
ّ
حد سواء ،وكأن صورتنا في العالم ،ما شاء
ٍ
الله ،ناصعة البياض كثلج كــوانــن .نعرف
ّ
ـذا الـتـنـظـيــم ه ــو ص ـنــاعــة أم ـيــركـ ّـيــة،
ب ـ ــأن هـ ـ ّ
وندري أنه يقوم بحروب بالوكالة و»ثورات»
بــاإلنــا ُبــة عــن املستعمرين وعــن الصهاينة،
ّ
عال :حتى متى سنبقى
ولكن نفكر
ٍ
وبصوت ٍ
ّ
ّ
مطية أللد األعداء؟ ُحتى متى سنظل ننتهج
ّ
سـيــاســة التبعية املـطـلـقــة لــأشــرار فــي هــذا
ّ
ّ
العالم ،الذين يكنون العداء والكراهية لكل
ّ
ّ َ ْ
ناطق بالضاد ،ولكل من يقول ال إله إل الله
ٍ
محمد رسول الله؟ بكلمات أوجز :حتى متى
ّ
أو إلى متى سنبقى أسرى التلقي؟ وهل ّمن
ْ
بصيص أمل ُفي أن ننتقل من مرحلة التلقي
إل ــى مــرح ـلــة امل ـ ـبـ ــادرة؟ الـ ـص ــورة س ــوداوي ــة
العربي ُ
ّ
يم ّر في أحلك الظروف،
جدًا ،الوطن
ً
ُ
وبدال من دراسة الوضع وما ُآل ّإليه ،يواصل
الـ ـن ــوم ف ــي س ــري ــر الـ ـع ــاج املـ ـك ــث ــف ،ينتظر
الفرج القادم من السماء ،متناسيًا عن سبق

اإلصـ ــرار وال ـتـ ّ
ـرصــد مـقــولــة الشهيد البطل،
ّ
أنطون سـعــاده ،بــأن «اقتتالنا على السماء
أفقدنا األرض».
■■■
ّ
يقولون إن الفرق بني العرب والغرب نقطة:
فهم شعب مختار ،ونحن شعب محتار ،هم
تحالفوا والـعــرب تخالفوا ،هم وصلوا إلى
درج ــة الـحـصــانــة ،ون ـحــن مــا زل ـنــا فــي طــور
ّ
ْ
ال ـح ـضــانــة .ومـ ــع كـ ــل ذلـ ــك عـلـيـنــا أن نـكــون
عـلــى درجـ ــةٍ عــالـيــة مــن ال ـنــزاهــة والـشـفــافـيــة
ْ
واالس ـت ـقــامــة ال ـف ـكـ ّ
ـريــة ،وأن ن ـطــرح القضية
ّ
ـوش :داع ــش هــو ُ صناعة
املــركــزيـ ّـة ب ــدون رتـ ـ ٍ
ّ
أمـ ـي ــرك ــي ــة ،ك ـم ــا ف ـع ـلــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
عـنــدمــا أقــامــت الـقــاعــدة لتخلي أفغانستان
مــن الـشـيــوعـيــن «ال ـك ـفــرة» ،ولـكــن مل ــاذا هــذه
الصناعة لم ُت ّ
وأمم أخرى
شعوب
طبق على
ٍ
ٍ
ّ
الديني
سوى العرب؟ أين الخلل؟ هل االنتماء
ّ
املفصلي ،الــذي فتح الباب على
هو السبب
مصراعيه الستباحة ّ
بالضاد؟
الناطقني
ة
أم
ّ
هل عدم فصل الدين عن الدولة ،كما يتوخى
ْ
كل من يرغب باللحاق بركب الحضارة ،هو
ّ
ّ
السبب الثانوي لهذه الهجمة االستعمارية
الشرسة علينا بـهــدف تمزيقنا وتفتيتنا؟
ق ـبــل اإلج ــاب ــة ع ـلــى الـ ـس ــؤال املـ ـط ــروح ،نــرى
لزامًا على أنفسنا إجــراء مقاربة ْأو مقارنة،
ْأو االثنتني معًا ،بني ّ
ّ
العربية وشعوب
األمة

أمـيــركــا الــاتـيـنـ ّـيــة ،فــي م ـحــاولــةٍ مـتــواضـعــةٍ
ل ــوض ــع األصـ ـب ــع ع ـل ــى الـ ـج ــرح ال ـ ـنـ ــازف فــي
وط ـن ـنــا الـ ـع ــرب ـ ّـي .ال ُي ـخ ـفــى ع ـلــى أحـ ـ ـ ٍـد ،وال
ّ
ْ
ْ
ي ـجــب أن ُي ـخ ـفــى ع ـلــى ك ــائ ـ ٍـن َمـ ــن كـ ــان ،ب ــأن
ّ
ش ـعــوب أم ـيــركــا الــات ـي ـنــيــة ،ذاقـ ــت الــويــات
ّ
الفاشية
وعــانــت األمـ ّـريــن مــن أنظمة الحكم
ً
واالس ـت ـب ـ ّ
ـدادي ــة ،ال ـتــي كــانــت مــدعــومــة ق ــوال
ً
وف ـعــا ،مــاديــا ومـعـنــويــا مــن بـلــد الشياطني
ْ
ملل
كلل أو ٍ
بدون ٍ
الجدد أميركا ،التي عملت ّ
على تكريس هــذه الـحــالــة ،ألنـهــا تـ ّـصــب في
ّ
ّ
والتكتيكية معًا،
االستراتيجية
مصالحها
ّ
ذلك أن هذه الدول تقع في الساحة الخلفية
ّ
في
لواشنطن .ال
ّ
نعتقد ب ــأن أنظمة الحكم ّ
تلك البالد كانت أقل استبدادًا وظلمًا بحق
املواطنني من أنظمة االستبداد في ما ّ
يسمى
ُ
ّ
العربيةُ ،ومع ذلكْ ،أو قل على الرغم
بالدول
من ذلــك ،تحقق املستحيل ،فقد ثــارت ثائرة
هــذه الشعوب على الظلم والطغيان ونهب
ّ
الثروات ،وحاول الحكام االستعانة بأميركا،
وحـ ــاولـ ــت األخ ـ ـيـ ــرة االس ـت ـع ــان ــة بـعـمــائـهــا
ّ
الالتينية لــوقــف هذا
ووكــائـهــا فــي أميركا
ّ ّ ّ
ـوري ،إل أن إرادة ال ـش ـعــوب
ال ـط ــوف ــان ال ـ ـثـ ـ
ُ
ـدخ ــل إلـ ــى ُمـع ـج ـم ـهــا ك ـل ـمــة ُمـسـتـحـيــل،
ال ت ـ ِ
وبالتالي واصلت تقديم الشهداء ،الجرحى
واألس ــرى مــن أجــل التحرر ونيل االستقالل
ّ
الـحـقـيـقـ ّـي ،داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا ،وم ــا هــي إل

