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ال �ك��ام �ل��ة ،وع �ب��ر امل ��واق ��ع ال��رس�م�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة في
ال��دول��ة نسبة لحجم الصفة التمثيلية للحزب،
وم �ق ��دار امل �ش��ارك��ة ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن ق�ب�ل��ه .ع�ن��د ه��ذا
امل �ق ��ام ،رب �م��ا ب ��ات ح��ري��ًا ب �ح��زب ال �ل��ه أن يحسم
خ �ي��ارات��ه ف��ي م��ا يتعلق ب��ات�خ��اذ ق ��رار ال رج��وع
عنه بضرورة املضي قدمًا في موضوع التعاطي
ال �خ �ج ��ول ب ��ال �ش ��أن ال �س �ي��اس��ي ح �ت��ى ال �ن �ه��اي��ة.
ف��ال �ح��زب ال ي� ��زال ي��ؤك��د ع ��دم وج� ��ود ال��رغ �ب��ة أو
النية لديه بالتفرغ للعمل السياسي أو التحمل
ال�ك��ام��ل للمسؤولية السياسية ف��ي ال �ب�لاد عبر
خ��وض االن�ت�خ��اب��ات ع�ل��ى أس ��اس ب��رن��ام�ج��ه في
الحكم ،ومن ثم السعي إلى تشكيل جبهة وطنية
ع��ري �ض��ة أو ائ� �ت�ل�اف س �ي��اس��ي ك �ب �ي��ر ليضطلع
بالعمل الحكومي من موقع املسؤولية الرسمية.
ّ
ال يزال قادة الحزب يؤكدون على أن هذا التنظيم
ال�س�ي��اس��ي وال�ع�س�ك��ري ه��و ف��ي األس� ��اس حركة
مقاومة إسالمية .كان كذلك وسوف يبقى هكذا
دائ �م��ًا .وم��ا دخ��ول امل�ع�ت��رك السياسي اللبناني
س ��وى ض � ��رورة ف��رض�ت�ه��ا االع �ت �ب ��ارات املتعلقة
ب��أول��وي��ة تحصني الجبهة ال��داخ�ل�ي��ة للمقاومة
م��ن الخلف .بهذا املعنى ،ليست ل��دى ح��زب الله
ّ
بالتحول إلى العمل السياسي أو ممارسته
النية
بالتوازي مع الجهد العسكري الذي يمليه العمل
ّ
املقاوم أب�دًا .لذا يمكن القول إن مشاركة الحزب
ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ف��ي ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ات

املتعاقبة لم تكن وهي ليست من قبيل املشاركة
السياسية ال�ف��اع�ل��ة ف��ي ال�ح�ك��م واإلدارة ،وال�ت��ي
تتحقق فيها مصلحة أي حزب سياسي يطمح
إل��ى تسلم ال�س�ل�ط��ة .ل��ذل��ك ،ك��ان��ت ه��ذه امل�ش��ارك��ة
م �ح��دودة وغ�ي��ر متناسبة م��ع ال ��وزن السياسي
والشعبي لهذا الحزب على اإلطالق ،وإنما كانت
رم��زي��ة ،وم��ن ب��اب املراقبة ع��ن كثب ملسار تطور
امل�ج��ري��ات ال��داخ�ل�ي��ة ،وال سيما م��ا يتصل منها
بقضية الحزب األساسية في املقاومة والدفاع
عن لبنان في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية.
ّ
م �م��ا ت� �ق ��دم ،ت �ج��در اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن ح� ��زب ال�ل��ه
ً
يتردد فعال في اقتحام حلبة الصراع السياسي
املحتدم على املسرح اللبناني .فثمة قناعة في
السياسي امل��دب��ر ل�ه��ذه ال�ح��رك��ة الشعبية
العقل
ّ
امل�ق��اوم��ة ب��أن�ه��ا تمثل جماعة إيمانية جهادية
تمتهن النشاط السياسي وال تعتزم ذلك .في
ال
ّ
ح�ين أن�ه��ا ،لكونها أي�ض��ًا ح��رك��ة تحرير وطني،
ج ��دي ��رة ب ��أن ت �ت��ول��ى زم� ��ام ال�س �ل �ط��ة ف ��ي ل�ب�ن��ان،
وتعلن برنامجها في الحكومة للمرحلة القادمة
ــ فيما لو قدر لها هذا األمر ــ على أن تنهض تاليًا
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ف��ي تسيير عجلة الحكم.
ف�ت��ؤدي عندها دورًا وطنيًا ف��ي ط��رح ومحاولة
ً
تنفيذ رؤيتها للحل ،التي قد تكون بديال ناجعًا
للنموذج السائد منذ  .1992وهي تستكمل على
هذا النحو ما بدأته من خالل املقاومة ،وتحصنه
عبر مشروعها السياسي إلع��ادة بناء السلطة
في لبنان .لقد سارعت املقاومة الفرنسية بقيادة
الجنرال ش��ارل ديغول ،بعد إنجاز التحرير من
نير االحتالل النازي األملاني إبان الحرب العاملية
الثانية ،إلى االلتفات نحو الجبهة الداخلية بكل
م�ش�ك�لات�ه��ا وت �ح��دي��ات �ه��ا .وب � ��ادرت إل ��ى خ��وض
غمار تجربة الحكم واملعارضة في فرنساّ ،
كأية
ح��رك��ة ت�ح��ري��ر وط �ن��ي ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا ،ع�ن��د ال �ف��راغ
م��ن ت�ح�ق�ي��ق االن �ت �ص��ار ال �ت��اري �خ��ي ع �ل��ى ال �ع��دو
الخارجي للوطن ،استكمال ذل��ك بإطالق ورشة
وطنية في اإلصالح واإلنماء داخل البلد.
م��ن ه�ن��ا ،ت�غ��دو امل�ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان معنية قبل
أي شيء آخر بالتفكير مليًا في كيفية التعامل
ً
مستقبال مع هذا االستحقاق الوطني بامتياز.
فهي لم تتورع عن اللجوء في أصعب الظروف
وأح �ل �ك �ه��ا إل� ��ى م �م ��ارس ��ة ال �ك �ف ��اح امل �س �ل��ح ض��د
إس��رائ �ي��ل .ف�ك�ي��ف ال ت �ك��ون أي �ض��ًا ع�ل��ى مستوى
املسؤولية التي تفرضها أوضاع البالد املتردية
في البحث الجاد عن الحلول املناسبة لألزمات
امل �ت �ف��اق �م��ة م �ن��ذ س �ن ��وات وع �ق ��ود داخ� ��ل ال�ن�ظ��ام
واملجتمع والدولة في الكيان اللبناني؟
* باحث سياسي

عضو ق�ي��ادة ال�ح��زب آن ��ذاك حسن قريطم ال��ذي
أورد تقرير املؤتمر الثاني «اع�ت��راف��ات» ل��ه هي
على األرج��ح أي�ض��ًا ملفقة ،وأدت وظيفتها في
ت �ط��وي��ع ال ��رج ��ل ،ب�ي�ن�م��ا رف ��ض م�ث�ل�ه��ا آخ� ��رون.
ّ
الغريب أن تقرير املؤتمر الثاني مارس إزاء ذلك
تمييزًا غير مبرر.
االغ �ت �ي��ال ع �ل��ى ي ��د امل �ب��اح��ث ال �س��وري��ة ل ��م يكن
االغ�ت�ي��ال األول إذًا ،ب��ل ك��ان ال�ث��ان��ي ف��ي ال��واق��ع.
وكان طبعًا «ظلم ذوي القربى أشد مرارة» .ففرج
ال�ل��ه ع��ان��ى ال�ق�ه��ر واإلذالل واإلق �ص��اء واإلب �ع��اد
والتهميش واإلس� ��اءة م��ن ك��ل ن ��وع ،ع�ل��ى أي��دي
بعض من كانوا له ُرفاقًا وقادة.
«رسالة سالم» التي فرضت على فرج الله كتبها
ف�ع�ل�ي��ًا خ��ال��د ب� �ك ��داش وم� �ع ��اون ��وه ،وت�ض�م�ن��ت
تحقيرًا فظيعًا لكاتبها ُ ومدحًا أفظع لبكداش.
ه � ��ي ص �ف �ح ��ة س � � � ��وداء ن� �س� �ج ��ت ع� �ل ��ى امل � �ن� ��وال
الستاليني .وقد أش��ارت إلى ذلك الخلل الفادح
ف��ي ت�ج��رب��ة ق ��ادة س��اه�م��وا م��ن خ�ل�ال أخطائهم
ف��ي ت��دم�ي��ر أع �ظ��م ت�ج��رب��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ب�ش��ري��ة.
وال �ب �ك��داش �ي��ة ،االب� �ن ��ة ال �ن �ج �ي �ب��ة ل�ل�س�ت��ال�ي�ن�ي��ة،
اس�ت�م��رت ل�لأس��ف .وه��ي م��اث�ل��ة اآلن ف��ي تجربة
«ورث� ��ة» ب �ك��داش ف��ي تقسيم ال �ح��زب الشيوعي
السوري وتحجيمه.
ل �ق��د أل �ه �م��ت ت �ج��رب��ة ف ��رج ال �ل��ه ال �ح �ل��و وأف �ك��اره
وت �ض �ح �ي��ات��ه وع ��ذاب ��ات ��ه ت �غ �ي �ي��رات ع�م�ي�ق��ة ّفي
ص �ف ��وف ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي .وم��ث��ل
امل��ؤت �م��ر ال �ث��ان��ي (ال �ث��ال��ث ت��اري �خ �ي��ًا) ف��ي ت�م��وز
 1968م � ��ا ي� �ش� �ب ��ه االن � �ت � �ف� ��اض� ��ة ع � �ل ��ى ال �ن �ه��ج
البكداشي .وأس��س ذل��ك لوثبة وت�ط��ور كبيرين
ف��ي ن �ض��ال ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف�غ��دا
ف��ي السبعينيات أح��د أك�ب��ر األح ��زاب اللبنانية
وأكثرها حيوية ومبادرة.

لقد استلهم املؤتمر الثاني امل��ذك��ور أفكار فرج
ال �ل��ه ال �ح �ل��و ف ��ي م �م��ارس��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة في
ال� �ح ��زب ،واس �ت �ن��د إل ��ى م��واق �ف��ه وم �ب ��ادرات ��ه في
اش�ت�ق��اق ال�ب��رن��ام��ج م��ن ص�ل��ب ال��واق��ع اللبناني
ً
وحاجات التغيير فيه .كذلك أقام تفاعال خالقًا
م��ا ب�ي�ن ق�ض��اي��ا ال �ت �ح��رر االج �ت �م��اع��ي وال�ت�ح��رر
ال��وط�ن��ي وم��ا ب�ين القضايا القومية والقضايا
الوطنية والقضايا األممية.
ل �ك��ن األم� � ��ور ال ت �ج��ري ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن �ح��و اآلن،
وي�ع��ان��ي ال�ح��زب الشيوعي اللبناني ال�ي��وم من
تسرب النزعة البكداشية إلى مستويات أساسية
في مواقعه القيادية .إن عملية منهجية تجري
منذ حوالى عقد من الزمن لتصفية اإلج��راءات
وال �ت��وج �ه��ات ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال �ت �ح��رري��ة التي
انطلقت منذ املؤتمر الثاني في  1968وتكرست
في نجاحات وفرت للحزب رصيده الذهبي الذي
ّ
كونه سابقًا .إن مبدأ تداول السلطة في الحزب،
والذي حان تطبيقه بعد تكرار الوعد بذلك خالل
ّ
ثالث مؤتمرات ،هو ما ُيستهدف اآلن ،بذريعة أن
«الديموقراطية هي التي خربت الحزب»!
هذه وسواها من املسائل الخطيرة (عزلة الحزب
وت��دم �ي��ر ت �ح��ال �ف��ات��ه ،خ �ط��أ األول ��وي ��ات وال�ع�م��ل
بالشعارات والعصبيات بدل البرامج وامللفات)...
هي ما يجب أن يواجهه املؤتمر الحادي عشر
الذي يجري اإلعداد له على الطريقة البكداشية:
تلفيق االت �ه��ام��ات وال�ف�ص��ل وال �ت��ره �ي��ب ...فيما
يجري تعطيل الهيئات وتكريس العمل الفردي
ً
بأكثر الصيغ فجاجة وابتذاال.
ّ
يجر حتى مجرد تذكر موعد
هل ألج��ل ذل��ك لم
ِ
استشهاد فرج الله الحلو؟
عفوًا وعذرًا أيها الكبير في حزبنا وفي بالدنا!
* كاتب سياسي لبناني
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التدخل الخارجي
العراق من
ّ
الى تفكّك البنية الداخليّة
محمد سيد رصاص*
ل��م ي�ق��د ال �غ��زو ال�س��وف�ي��ات��ي ألف�غ��ان�س�ت��ان ف��ي 27
كانون أول  1979إلى انقسام األفغان حوله ،بل إلى
توحدهم ضده ،إذ لم يكن ً
ّ
بناء على تشجيع أو
ّ
استدعاء من أي من األطراف املحلية ،بل قام على
حسابات سوفياتية ل��م ت��ر مصلحة ف��ي تقارب
السلطة الشيوعية األفغانية ،بزعامة حفيظ الله
أمني ،مع املعارضة اإلسالمية املسلحة لنظامه،
إلى حدود كادت تصل إلى اتفاق معها .هكذا أتى
غزو الكرملني الذي كان أول تداعياته إعدام أمني
ف��ي ق�ص��ره م��ن قبل ال�س��وف�ي��ات ،واإلت �ي��ان بحكم
دمية شيوعي بزعامة بابراك كارمال املقيم في
تشيكوسلوفاكيا ،ث��م ان�ط�لاق مقاومة أفغانية
م�س�ل�ح��ة ،الق ��ت ت��أي �ي �دًا داخ �ل �ي��ًا ك��اس �ح��ًا ،ه��زم��ت
موسكو في  1989وأسهمت في حفر قبر الدولة
السوفياتية التي انهارت في .1991
ف��ي ال�غ��زو األميركي ألفغانستان ال�ب��ادئ ي��وم 7
تشرين األول  2001ل��م يكن األم��ر ك��ذل��ك :ساهم
«ت�ح��ال��ف ال �ش �م��ال» ف��ي تشكيل ظهير سياسي
ـ �ـ ع�س�ك��ري ل �ل �غ��ازي ،وه ��و ال ��ذي ي�ض��م م�ك��ون��ات
سياسية ذات امتدادات قوية بني قومية الطاجيك
 ،%27وال�ه��ازارا (الشيعة)  ،%9وقومية األوزب��ك
 .،%9ف��ي امل�ق��اب��ل ،كانت حركة طالبان الحاكمة
ف��ي ك��اب��ول وال�ت��ي ت��وج��ه ال�غ��زو نحو إسقاطها،
ذات امتدادات قوية لدى قومية الباشتون %42
(أرق� ��ام «روزن ��ام ��ة ال �ع��ال��م»ال �ص��ادرة ب�ن�ي��وي��ورك
ف � � ��ي ،2010ص  ،)749إل ��ى درج� ��ة دف �ع��ت ج��ورج
بوش االبن إلى تكرار ما فعله ليونيد بريجنيف
م��ع ك��ارم��ال (وه ��و ط��اج�ي�ك��ي ،ق�ب��ل أن يستبدله
ال �س��وف �ي��ات ب �ب��اش �ت��ون��ي ف ��ي  1986ه ��و محمد
نجيب الله) من خ�لال اإلتيان بباشتوني مقيم
ّ
لينصبه
في الواليات املتحدة ،هو حامد كرزاي،
رئيسًا بالباراشوت على كابول.
ه �ن��ا ،ك ��ان االن �ق �س��ام ح ��ول ال �غ��ازي ب�ي�ن األف �غ��ان

السنوات التي تفصلنا عن
سقوط بغداد لم تستطع أن
مكونات سياسية عابرة
تفرز ّ
للطوائف واإلثنيات العراقية
م��ؤدي��ًا إل��ى انقسام ح��ول املحتل ،وبالتالي إلى
انقسامهم إزاءه ب�ين متعاون معه وب�ين مقاوم
له ،وعلى أساس كان فيه املربع الثاني (املقاومة)
متحددًا بما ك��ان عليه امل��رب��ع األول (أي املوقف
ِ
ف��ي ف �ت��رة ال �غ��زو واالح� �ت�ل�ال) ،وم ��ن دون وج��ود
ّ
أي انزياحات عن هذا القانون السياسي (وجد
أيضًا مثيل له في فرنسا امل�غ��زوة واملحتلة بني
عامي 1940و )1944خ�لال أح��د عشر عامًا التي
تفصلنا ع��ن ي��وم ال�غ��زو األميركي ألفغانستان.
ول ��م ت�ن�ف��ع ف ��ي ه ��ذا ذك ��ري ��ات ال �ن �ض��ال امل�ش�ت��رك
ل�ـ«امل�ج��اه��دي��ن األف �غ��ان» ض��د ال�س��وف�ي��ات ،الذين
ت� ��وزع� ��وا ب�ي�ن ض �ف �ت��ي ال� �ت� �ع ��اون م ��ع األم �ي��رك��ي
ً
(برهان الدين رباني مثال) واملقاومة (مثال جالل
الدين حقاني ال��ذي أصبح تنظيمه ضمن إطار
تحالفي مع مقاومة حركة طالبان).
قاد ذلك إلى أن تؤول األمور إلى حرب أهلية ،إذ
أص�ب��ح ال�ت�ع��اون م��ع ال�غ��ازي استعانة بالخارج
من قبل ق��وى داخلية لحسم ص��راع داخلي ضد
ق��وة محلية أخ��رى ،وظهر االحتالل ككسر لقوة
محلية من قبل أخرى عبر قوة خارجية .كما كان
ً
االحتالل مدخال إلى مكاسب فئوية لفئة أفغانية
معينة وصلت إلى السلطة عبر املحتل ،وإقصاءً
لفئة أخرى عنها ،فيما أصبحت املقاومة ليست
فقط ضد قوات االحتالل ،بل أيضًا (وفي األغلب)
ضد قوات املتعاونني معه وسلطتهم .هذه الحرب
األه�ل�ي��ة ل��م ت�ك��ن ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان م��ا ب�ع��د ال�غ��زو
األم �ي��رك��ي ب�ين ق ��وى س�ي��اس�ي��ة ،ك�م��ا ف��ي ال�ح��رب
األهلية اإلسبانية ( ،)1939-1936بل كانت حربًا
ً
أه�ل�ي��ة ب�ين «م �ك� ِّ�ون��ات اج�ت�م��اع�ي��ة» أخ ��ذت شكال
َ
مهيمن عليه
سياسيًا ،م��ا دام ك��ل م�ك� ِّ�ون منها
سياسيًا وتقوده تنظيمات ال يوجد منافس لها
ِّ
«املكون
يعارضها في املوقف من املحتل داخ��ل
االجتماعي» .عمليًا ،أدى مسار أفغانستان 2001
ـ �ـ  2012إل��ى تفكك ال�ب�ن�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،ل�ي��س فقط
سياسيًا ،بل اجتماعيًا ،بحيث أصبح البلد في
معسكرين بني التعاون واملقاومة ،بكل ما يعنيه
ّ
ك ��ل م�ن�ه�م��ا س�ي��اس�ي��ًا واج �ت �م��اع �ي��ًا ،وم ��ا يترتب
على هذين الحقلني ثقافيًا في النظرة إلى البلد
والذات واملواطن «اآلخر».
ف ��ي ال � �ع� ��راق امل � �غ ��زو وامل� �ح �ت ��ل ف ��ي  2003ح�ت��ى

االنتخابات املحلية في الشهر األول من ،2009
ك� ��ان ال ��وض ��ع ال� �ع ��راق ��ي م �ش��اب �ه��ًا ألف �غ��ان �س �ت��ان
امل �غ��زوة وامل�ح�ت�ل��ة أم�ي��رك�ي��ًا أي �ض��ًا :امل�ت�ع��اون مع
ال �غ ��ازي ق ��وى س�ي��اس�ي��ة ش�ي�ع�ي��ة وك ��ردي ��ة ،ثبت
م��ن االن�ت�خ��اب�ّ�ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة املتعاقبة
حتى  2010أنها ذات قاعدة اجتماعية كاسحة
قوى
ف��ي
الوسطني الشيعي وال �ك��ردي ،م��ن دون ّ
ِّ
سياسية ت�م��ث��ل وزن ��ًا ي��ذك��ر ف��ي ال��وس��ط السني
ال �ع��رب��ي ت �ع��اون��ت م��ع ال� �غ ��ازي األم �ي��رك��ي أث �ن��اء
غ ��زوه وح �ت��ى اح �ت�ل�ال ب �غ��داد وس�ق��وط�ه��ا ف��ي 9
نيسان  .2003بني عامي 2003و 2005كان الوضع
هكذا في العراق املحتل ،بحيث ظهرت السلطة
امل �ت �ع��اون��ة م ��ع االح� �ت�ل�ال ب��وص �ف �ه��ا ذات ط��اب��ع
املقاومة مستندة
ثنائي شيعي ــ ك��ردي ،وكانت
ّ
إلى قاعدة اجتماعية في الوسط السني العربي.
ف��ي ه��ذه الفترة املمتدة م��ن شهر آب  2003حني
اس �ت �ه��دف م��رق��د اإلم� ��ام ع�ل��ي ف��ي ال �ن �ج��ف ،حتى
استهداف مرقد اإلمامني في سامراء في شباط
 ،2006ح� � ��اول «ت �ن �ظ �ي��م ال � �ق� ��اع� ��دة» ،م� ��ن خ�ل�ال
ت��رك�ي��زه على أه ��داف شيعية ،إش�ع��ال ن��ار حرب
أه�ل�ي��ة رب �م��ا رأى ف�ي�ه��ا وس�ي�ل��ة إلح� ��راق األرض
ال �ع��راق �ي��ة ت�ح��ت أرج ��ل األم �ي��رك��ي .ورب �م��ا أي�ض��ًا
�ؤدي
م��ن أج ��ل اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة أب �ع��د م��ن ع��راق�ي��ة ت� ّ
إلى «فسطاطني» داخل مسلمي العالم بني سنة
وشيعة ،كما «الفسطاطان» الذي تحدث عنهما
أسامة بن الدن عقب ضرب برجي نيويورك ،بني
املسلمني واآلخرين.
ف��ي  2006ك �س��ر «ال �ح ��زب اإلس�ل�ام ��ي ال �ع��راق��ي»،
وه��و التنظيم اإلخ��وان��ي املحلي ،شيئًا م��ن هذا
املسار العراقي عبر مشاركته في الحكومة .وفي
 2007بدأت «الصحوات»بسحب البساط باتجاه
محاولة كسر احتكار الثنائية الشيعية ــ الكردية
للسلطة .ف��ي االنتخابات املحلية ف��ي  ،2009ثم
في ّانتخابات برملان  ،2010كانت مشاركة العرب
السنة الكثيفة في االنتخابات مؤشرًا على هذا
االتجاه ،وهو ما ترافق مع الضعف املتزايد ،منذ
 ،2007للمقاومة ال�ع��راق�ي��ة ح�ت��ى وص��ول�ه��ا إل��ى
حدود الفشل والتالشي (بخالف تجربة مقاومة
ح��ر ّك��ة ط��ال �ب��ان) ب��ال �ت��وازي ال��زم�ن��ي م��ع ان�خ��راط
السنة العرب الكثيف في عامي  2010-2009في
«العملية السياسية» التي دشنها بول بريمر في
«مجلس الحكم» في  13تموز ّ.2003
م �ن��ع ه� ��ذا االت � �ج� ��اه ع �ن��د ا ّل �س ��ن ��ة ال� �ع ��رب وق ��وع
ح��رب أهلية ع��راق�ي��ة ،إال أن��ه ل��م يقد إل��ى تثليث
الثنائية الشيعية ـ�ـ ال�ك��ردي��ة ف��ي سلطة حكومة
ن� � ��وري امل ��ال� �ك ��ي ،ك �م ��ا ت �ث �ب��ت ت �ج ��رب ��ة م �ش��ارك��ة
«ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة» ف��ي االئ �ت�لاف الحكومي منذ
خريف  ،2010أو إسقاطها كثنائية صلبة قائمة
كمعادلة عراقية جديدة منذ  13تموز  ،2003أو
لتزعمها ،كما ح��اول إي��اد ع�لاوي (وه��و شيعي
ي�ت��زع��م ق��ائ�م��ة ال �ع��راق �ي��ة ذات ال�غ��ال�ب�ي��ة السنية
العربية الكاسحة) في ربيع وصيف  2010بعد
نيل قائمته املرتبة األولى باملقاعد في انتخابات
برملان  7آذار  ،2010أو أن يزيح املالكي ،بالتعاون
مع مسعود البرزاني ومقتدى الصدر ،كما جرت
املحاولة في ربيع .2012
لكن مرحلة  2003ــ  ،2009ومن ثم ما بعد ائتالف
حكومة املالكي في خريف ،2010تظهر تفككًا في
البنية الداخلية العراقية من خالل قوى سياسية
ف �ئ��وي��ة ت�ع�ك��س ،م �ن �ف��ردة أو م�ج�ت�م�ع��ة« ،امل �ك� ِّ�ون
االج �ت �م��اع��ي» ف �ق��ط ،س ��واء ال�ط��ائ�ف��ي أو اإلث �ن��ي.
ّ
بأن مرحلة التسع سنوات ِّ
ونيف،
ويمكن القول
التي تفصلنا عن يوم سقوط بغداد بيد املحتل
األميركي ،لم تستطع أن تفرز ّ
مكونات سياسية
خ��ارق��ة وع��اب��رة ل�ل�ط��وائ��ف واإلث�ن�ي��ات ال�ع��راق�ي��ة،
كما ك��ان األم��ر في «ح��زب االستقالل» و«الحزب
ال �ش �ي��وع��ي» و«ح � ��زب ال �ب �ع��ث» ،ال ��ذي ��ن ت��وزع��وا
زعامة الحياة السياسية العراقية في العهدين
امللكي والجمهوري في العراق ،قبل أن تبدأ نذر
ال�ت�ف�ك��ك امل�ج�ت�م�ع��ي ب �ب�لاد ال��راف��دي��ن م��ع صعود
ن�ج��م األح� ��زاب ال��دي�ن�ي��ة واإلث �ن �ي��ة ال�ع��راق�ي��ة منذ
ثمانينيات ال�ق��رن العشرين .وصلت ه��ذه النذر
إل��ى ال ��ذروة ف��ي  9ن�ي�س��ان  2003مل��ا ك��ان سقوط
عاصمة الرشيد مترافقًا مع انقسام عراقي تجاه
الغازي واملحتل ،ال يتوزع على كتل أو شخصيات
سياسية ،كما ف��ي فرنسا ف��ي  1940ب�ين ديغول
وبيتان ،بل بني كتل اجتماعية ،طائفية وإثنية.
وت��رج��م ذل��ك سياسيًا ف��ي السنوات الالحقة من
عمر «العملية السياسية» ،من خالل إلباس هذا
ً
االنقسام شكال سياسيًا عبر حركات وتنظيمات
وكيانات صعدت عبر االنتخابات ،إلى ّ
حد يمكن
ّ
القول فيه إن ع��راق  2012لم يتجاوز حتى اآلن
انعكاسات تلك املشهدية التي كانتها بغداد يوم
األربعاء  9نيسان .2003
* كاتب سوري

