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ايــران) بــإدارة الوضع السياسي والتفاوض
على خروج األميركيني في سنوات االحتالل
األخيرة يدفع بأن سياسته كانت براغماتية
وم ـ ـث ـ ـمـ ــرة :م ــزي ــج وت ـن ـس ـي ــق بـ ــن املـ ـق ــاوم ــة
والسياسة استخلص من االحتالل معاهدة
ت ـخ ــرج ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي (ب ــا ق ــواع ــد وال
حقوق) وتسترجع سيادة العراق.
غير أن ثمن هذا السلوك كان أن خرج جنود
ّ
اميركا (مــوقـتــا) وظــلــت «وديـعـتـهـ ُـا» :النظام
السياسي  -الطائفي والـفــاســد واملـخـتــرق -
الذي ارتجله موظفوها وعمالؤها (تخيلوا
انـهــم اسـتــدعــوا أكــاديـمـيــن لبنانيني بهدف
ّ
أن يـتـعــلـمــوا م ــن «ال ـت ـجــربــة الـلـبـنــانـيــة» في
بناء ال ــدول) .هــذا النظام ،سياسيًا واداري ــا،
ً
قد صار مثقال بتناقضاته ومن الصعب أن
ّ
يستمر.
بـهــذا املـعـنــى ،قــد يـكــون صـعــود «داع ــش» قد
ّ
ـ«محرك للتاريخ»)،
لعب دورًا «ايجابيًا» (ك
اذ أحــدث تغييرًا فجائيًا في مسار املجتمع
ال ـعــراقــي ،ال ــذي ك ــان يـتـجــه ،مـنــذ ع ــام ،2003
ألن يصير ريعيًا ،استهالكيًا ،يعمل أكثره -
بشكل مباشر أو غير مباشر  -لــدى الدولة،
ويـعـيــش عـلــى بـيــع الـنـفــط واالس ـت ـي ــراد ،مع
اقـتـصــاد تــوزيـعــي واس ـلــوب حـيــاة يشبهان
مــا نـجــده فــي الـسـعــوديــة أو الـكــويــت (وه ــذا
ال يمكن للعراق احتماله على املــدى البعيد،
حـتــى مــع أس ـعــار نـفــط مــرتـفـعــة) .مــع ظهور
ّ
«داعـ ـ ــش» وع ـن ـفــه ،وف ــي ظ ــل ع ـجــز الـجـيــش،
تـ ّـم «تـجــذيــر» املجتمع ال ـعــراقــي ،ونـشــأ نــوع
ج ــدي ــد م ــن «ال ـع ـس ـك ــرة» ف ـي ــه .صـ ــار ال ـتــاجــر
وال ـصــراف وبــائــع الـهــواتــف يـتـطـ ّـوع للقتال،
ويتأدلج ،ويعرف أن عليه أن يستعيد بالده

بيديه؛ وأنه جزء من هذه املنطقة ،ومستقبله
مرهون بمصيرها.
هـ ــذه ال ــدي ـن ــام ـي ــة ،بــال ـط ـبــع ،ل ــن ت ـتــوقــف مع
هزيمة «داع ــش» ،والــذيــن يقاتلون الـيــوم قد
يــرثــون ال ـعــراق غ ـدًا (بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر) .هنا،
ي ـج ــب إيـ ـض ــاح أن «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» هــو
ً
تسمية هيولية ،تضم طيفًا هائال ومتنوعًا
من املجموعات املقاتلة ،بتوجهات وأجندات
وسلوكيات مختلفة .من ضمنها من يسمي
نفسه «فـصــائــل امل ـقــاومــة» ،الـتــي تـصــر على
ّ
يمتد
التمايز عن «الحشد» ،وتقول إن قتالها
الى أيام االحتالل وال يرتبط بإذن الحكومة
ورع ــاي ـت ـه ــا .وهـ ـن ــاك أل ــوي ــة تــاب ـعــة ل ـل ـصــدر،
وأخ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ــرج ـع ـي ــة ،وتـ ـشـ ـكـ ـي ــات قـبـلـيــة
ومـنــاطـقـيــة عــديــدة (وم ــن طــوائــف واثـنـيــات
مختلفة).
هــذه التمايزات وتعقيداتها ال تنعكس في
االع ــام الـعــربــي ،وآراء الــذيــن يتابعونه من
خارج العراق ،حيث تطغى لغة البروباغاندا
والتحريض الطائفي ،والكالم عن «شيعة»
و«سـ ـن ــة» كــأن ـه ـمــا كـتـلـتــن م ـت ــراص ـت ــن ،أو
ج ـمــاع ـتــن اث ـن ـي ـتــن م ـخ ـت ـل ـف ـتــن .م ــن جـهــة
ثــانـيــة ،فــإن أكـثــر التشكيالت الـصــاعــدة ،في
العراق ،وغيره من دول املنطقة ،لها صيغة
دينية  -وبالتالي طائفية ،حتى لو التزمت
بـ ــأرقـ ــى خ ـ ـطـ ــاب وط ـ ـنـ ــي  -وهـ ـ ـ ــذا ال يـعـنــي
رفضها باملبدأ أو اعتبارها كلها متساوية
ومتشابهة.
ّ
فلنتذكر أن اليمنيني الذين أنشأوا الحركة
الحوثية ،والفلسطينيني الــذيــن قاتلوا مع
حـ ـم ــاس ،وال ـع ــراق ـي ــن ال ــذي ــن ال ـت ـف ــوا ح ــول
م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــادق الـ ـ ـص ـ ــدر ،لـ ــم ي ـف ـع ـل ــوا ذل ــك
ـروع وطني اشتراكي
تعبيرًا ُعــن رفـ ٍ
ـض ملـشـ ٍ
نــاجــح  -أتـيــح لهم وأعــرضــوا عنه  -بــل هم،
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،نـ ـت ــاج ف ـش ــل ه ـ ــذه امل ـش ــاري ــع
وان ــدث ــاره ــا .ف ـئ ــات اج ـت ـمــاع ـيــة واس ـع ــة في
ـدت نفسها ،منذ مــا قبل
الــوطــن العربي وجـ ٌ
التسعينيات ،متروكة خارج أي اطار وطني
أو حاضنة «مدنية»؛ خلفها تراث من الهزائم
ٌ
كالح وبال أمل .فجاءت
والحرمان ،وواقعها
هــذه الحركات والشخصيات املحلية (وفي
حـ ــاالت أخ ـ ــرى ،إي ـ ــران وال ـخ ـم ـي ـنــي) لتجمع
الضعفاء وتعطيهم اسـمــا وهــويــة ،بعد أن
خلف ثوريو األمس وعودهم ولم يقدموا اال
الفشل  -فقامت ،فــي حــاالت كثيرة ،بواجب
التحرير واملقاومة والتنظيم ،حني تقاعس
غيرها أو عجز .هل كان من األفضل لو تركت
مهمة املقاومة في فلسطني لياسر عرفات؟
وف ــي ل ـب ـنــان الل ـي ــاس ع ـطــال ـلــه؟ أو ل ــو خلي
الـعــراق لــرجــال اميركا و«علمانيني» كمثال
اآللوسي واياد عالوي؟

 IIIــ إيران وسؤال الهوية والمستقبل
إن كــان بعض العرب يتمنى لو أن إيــران لم
تقم بها ال ـثــورة ،والـبـعــض اآلخ ــر ال يحتمل
ّ
ف ـكــرة إيـ ــران م ــن األس ـ ــاس ،ف ــإن الـجـمـهــوريــة
ّ
االس ــام ـي ــة ق ــد شــك ـلــت «ف ــرص ــة تــاري ـخ ـيــة»
ـرب آخ ـ ــري ـ ــن ،مـ ــن ف ـل ـس ـط ــن إلـ ـ ــى ل ـب ـنــان
ل ـ ـعـ ـ ٍ
والعراق ،زودتهم طهران بالسالح والتنظيم
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات فـ ـ ــي حـ ــرب ـ ـهـ ــم ضـ ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل

ي ـع ــرف ع ــن تــوج ـهــات ـهــا ال ـع ــام ــة وأف ـك ــاره ــا
امل ـن ـش ــورة .ه ـنــا يـتـطـلــب ال ـت ــوق ــف ومـعــرفــة
ال ــوق ــائ ــع وتــوث ـي ـق ـهــا واألدل ـ ـ ــة وش ــواه ــده ــا
بامللموس واملحرج ملن يناور عليها.
ال تــوجــد أخ ـبــار عــن م ـجــزرة ال ـقــوة الجوية
في صالح الدين بالقدر والكمية والنوعية
والصدقية مقارنة بما نقل عن قرار محكمة
عراقية بإعدام  24مجرمًا ثبتت إدانتهم في
املجزرة ،حيث ال تخلو وسيلة إعالمية في
كل البلدان العربية وبمختلف أشكالها إال
ونـقـلــت الـخـبــر ،إم ــا كخبر أو ضـمــن تقرير
أو فــي إط ــار التحليل الطائفي والتعاطف
م ـعــه وم ـح ــاول ــة تـغـيـيــر امل ــوض ــع الــرئـيـســي
ل ـل ـجــري ـمــة .أك ـث ــر م ــن  1700ضـحـيــة تنسى
أو تهمل و 24مجرمًا هــي القضية .وكذلك
ف ــي الـقـضـيــة األخ ـ ــرى ال ـتــي ل ــم ت ـحــظ حتى
بــااله ـت ـمــام الــرس ـمــي أي ـض ــا .ول ـك ــن تـقــريـرًا
واس ـ ـعـ ــا ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة تـ ـص ــدر بــالـلـغــة
العربية في بريطانيا ،ألسباب لها .في هذا

الـتـقــريــر يــؤكــد «م ــن مـجـمــوع  2700سجني
كــانــوا فــي الـسـجــن قـبــل الـحــادثــة (!) ،هناك
 300سجني سلموا أنفسهم أو ألقي القبض
عـلـيـهــم» بحسب مــا يكشفه الـنــاطــق باسم
وزارة الـ ـع ــدل ،ح ـيــدر ال ـس ـع ــدي ،فـيـمــا بقي
مصير  2400سجني قيد املجهول.
ويــؤكــد الـسـعــدي أن ال ـ ــوزارة لــم تـصــل بعد
إل ــى ع ــدد الـسـجـنــاء الــذيــن أعــدمـهــم تنظيم
«داعـ ــش» ،وأن والتحقيقات جــاريــة ملعرفة
عددهم الحقيقي واملواقع التي أعدموا فيها.
قبل هــذا ،قالت ال ــوزارة ُلجريدة «الصباح»
الـحـكــومـيــة إن الـسـجـنــاء أع ــدم ــوا فــي مكان
قريب من سجن بادوش (املوقع رقم واحد/
وادي ب ـ ــادوش) ،مــن دون اإلش ـ ــارة إل ــى أيــة
مواقع أخــرى ،وأن الــوزارة تنتظر استعادة
ه ــذه املـنــاطــق مــن يــد «داعـ ــش» ملـعــرفــة عــدد
الـضـحــايــا( ،يــرجــح ق ــادة الـتـحــالــف الــدولــي
ُ
ضــد تنظيم داعـ ــش ،أن ال تـسـتـعــاد مدينة
املوصل قبل مرور سنة من اآلن) (هكذا ورد

واالحتالل الغربي؛ وهي تدعمهم اليوم في
املعركة الدائرة على مصير املشرق .ولكنها
فرصة لن تستمر الى األبد.
إي ـ ـ ـ ــران ،ع ـل ــى خ ـ ــاف م ــا ي ـ ّـدع ــي خـصــومـهــا
الـ ـع ــرب ،ال ت ـب ـنــي «امـ ـب ــراط ــوري ــة» ،وال هــي
قــادرة على ذلــك .كما أن «الثورة االسالمية»
ّ
تمتد خــارج إي ــران وتحكم االقليم (وهــو
لــن
احتمال ،إن كــان متاحًا ،ملا كــان أمـرًا سيئًا)؛
هـ ــذه ه ــي ال ـق ـن ــاع ــة ال ـت ــي تـ ـح ـ ّـرك ال ـس ـيــاســة
ّ
ال ـخــارج ـيــة لـلـبـلــد م ـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات .لـعــل
تــوظ ـيــف الـتـشـبـيــه الـش ـهـيــر« ،كـ ــأس ال ـس ـ ّـم»،
لنعت وقف اطالق النار مع العراق عام 1988
ّ
ك ــان م ـ ّ
ـرده فـهــم االم ــام الخميني أن ال ـثــورة،
ح ــن اع ـت ــرف ــت ب ــال ـح ــدود ال ـقــائ ـمــة وال ـن ـظــام
ً
االقليمي ،وساملته وعاهدته بدال من املضي
فــي ال ـحــرب ال ــى الـنـهــايــة ،فـهــي كــانــت تحكم
ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا ب ــاالنـ ـكـ ـف ــاء ،وب ـ ـ ــأن ال تـصـيــر
ّ
«اسالمية» و«عاملية» ،وأن تظل ،حتى إشعار
بلد واحد.
آخر ،تجربة في ٍ
أخير لــه ،يقتبس سالفوي جيجك
مقال
في
ٍ
ٍ

ً
نظرية «الجفاف» ،مثال،
صارت الزمة سهلة لتعليل
ما جرى في سوريا
الفيلسوف االيطالي أغامبني حني يقول إن
كثرة اقتراح «البدائل» ،حني تسوء األوضاع،
هــو دلـيــل عـلــى «ج ــن ن ـظ ـ ّ
ـري» ،ألن ــه ينطوي
ٍ
رفض ملبدأ االعتراف بالواقع  -وانسداد
على
ٍ
األفق  -وعدم قبول الحال الجديدة التي آلت
الـيـهــا األمـ ــور ،فـيـخـ ّـدر الـنـفــس بــرســم خطط
وم ـ ـخـ ــارج ت ـن ـكــر وق ـ ــوع الـ ـك ــارث ــة ،أو تــدعــي
أن ـهــا ستجعلها كــأنـهــا لــم ت ـكــن .ه ــذه نقطة
االن ـطــاق عند البحث فــي مستقبل بــادنــا،
وهــي االعـتــراف بــأن العالم القديم الــذي كان
ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ب ــدول ــه وم ـث ـلــه وخ ــرائـ ـط ــه ،لم
يعد مــوجــودًا ،وال جــدوى من الدفاع عنه أو
الحنني اليه.
ٌ
مفاهيم «بديهية» ،كالوطنية والحدود
حتى
وال ـع ــروب ــة ،لــم يـعــد عليها اج ـمــاع وص ــارت
هـنــاك حــاجــة الع ــادة تعريفها (أو فرضها).
الكثير من الناس قد خرجوا  -بكليتهم وعن
ارادة  -من هوياتهم القطرية الــى انتماءات
طائفية ودينية وايديولوجية عابرة للدول.
«داعـ ــش» وال ـح ــرب وال ـن ــزوح قــد جـعـلــوا من
س ــوري ــا والـ ـع ــراق س ــاح ــة واح ـ ــدة (ومـعـهـمــا
لبنان واألردن ،وان كانا ال يعترفان بذلك).
والـ ـخـ ـي ــار الـ ـي ــوم هـ ــو ،ف ـع ـل ـيــا ،ب ــن ال ــوح ــدة
(باملعنى االقليمي األوسع) أو التقسيم.
ّ
ال ــوح ــدة م ـم ـك ـنــة ،ولـ ــو ن ـظ ــري ــا ،ألن ال ـحــرب
فــرضــت وقــائــع مــزقــت ال ـحــدود ،وأعـطــت أهل
«املـشــرق العربي» ،من فلسطني الــى العراق،
فــرصــة لـلـتــدخــل ف ــي رس ــم خــرائ ـط ـهــم .وألن ــه
ت ــوج ــد ،ب ــن س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ع ـل ــى األقـ ــل،
ّ
امـكــانـيــة الت ـحــاد مـعــروفــة م ــزاي ــاه :خمسون
ُ
مليون نسمة ،بلد بــوزن «الــاعـبــن الكبار»
ّ
حوله؛ لديه كل أسباب االستقالل والتنمية،

في النص ،ومر عام واملوصل لم تتحرر ،ولم
يــذكــر الكثير عــن ه ــؤالء الـضـحــايــاَ ،م ــن هم
ومــن أيــن وكيف اعتقلوا ونقلوا إلــى سجن
بادوش؟!).
ه ــذه الـقـضــايــا امل ـس ـكــوت عـنـهــا رغ ــم الـعــدد
الكبير مــن الـضـحــايــا الـبـشــريــة فـيـهــا ،التي
تـضـمـنـهــا ال ـت ـقــريــر األمـ ـم ــي ك ــأع ــداد فـقــط،

ما من أخبار عن مجزرة
«القوة الجوية» بالقدر
والصدقية الكافيين
ً
وكذلك التقارير األخرى ،تظل شاهدًا ودليال
ع ـلــى م ــا يـحـصــل ال ـي ــوم وإدانـ ـ ــة للساكتني
عنها ،وبانتظار لجان التحقيق .ولعل إعادة
«داعش» بث مشاهد جديدة لعمليات القتل

رأي

وب ـح ــري ــن وم ــوق ـ ٌـع اس ـت ــرات ـي ـج ــي ،وع ــاق ــات
حيوية تصله بالغرب والـشــرق .البديل هو
التقسيم ،وهــذا أيضًا لــه ب ــوادره وأرضيته،
مــن ســوريــا الــى جـنــوب ال ـعــراق .وان حصل،
ستخرج مــن ثـنــايــاه «إســرائـيــل» جــديــدة ،أو
أكـثــر ،و«كــويــت» جــديــدة ،ودوي ــات طائفية
م ـت ـحــاربــة (ول ـ ــن ي ـع ــود ي ـه ـ ّـم ،ســاع ـت ـهــا ،من
ينتصر على من).
الحرب ّ
سرعت في انفجار املعضلة الكبرى
التي ورثها جيلنا عن سابقه ،وهــي الفشل
 املتزامن  -للمشروعني «الحداثيني» اللذينط ـب ـعــا الـ ـق ــرن ال ـع ــرب ــي املـ ــاضـ ــي :ح ـل ــم دول ــة
الـ ُـوحــدة ،القومية العربية؛ ومـشــروع الدولة
ا ّلــقـطــريــة« ،الــوط ـن ـيــة» ،الـتــي اعـتـقــد البعض
ّ
ستستقر بـمــرور الــزمــن وتصير اممًا،
انـهــا
وتنشأ في كنفها هويات ناجحة وراسخة.
اذا ل ــم يـ ـل ـ ّـم أه ـ ــل املـ ـش ــرق حـ ـط ــام اق ـل ـي ـم ـهــم،
لبلد حقيقي ،يستوعب
ويخرجوا بصيغة
ٍ
تـنــوع الـقــومـيــات والـطــوائــف ،ويتعايش مع
نفسه وج ـيــرانــه ،فـهــم لــن يــرجـعــوا ال ــى دول
«سايكس بيكو» القديمة ،بل الــى هوياتهم
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،أو س ـي ـس ـت ـس ـل ـم ــون لـ ـن ــزع ــات
الـتـقـسـيــم .شـكــل ه ــذا ال ـب ـلــد ،واس ـم ــه ،ونـمــط
«فدراليته» ،هي أسئلة أقل أهمية من أساسه
الـسـيــاســي؛ وه ـنــا ،ال م ـنــاص مــن الـنـهــل من
«الـلـغــة الخشبية» ،الـقــديـمــة ،الـتــي يعاديها
أكثر أهل الثقافة في بالدنا.
شرح االكاديمي الهندي برابهات باتنايك ،في
ّ
رده على نقد بيري اندرسون للنظام الهندي،
ّ
أن شـعــارات كـمـعــاداة االسـتـعـمــار ،ومقاومة
الغرب ،وتحقيق االستقالل والسيادة ،هي ما
يصنع الفرق بني حركة قومية تجمع الطبقة
الــوسـطــى بــالـفــاحــن ،وتــؤســس «رأسمالية
وطـنـيــة» ،كحزب «املــؤتـمــر» فــي الستينيات،
وبني أن تصير هذه الحركة ،كـ«املؤتمر» حني
ّ
تـخــلــى عــن «الـلـغــة الـقــديـمــة» ،م ـجـ ّـرد واجـهــةٍ
لــاخـتــراق االقـتـصــادي الـخــارجــي ،وتشريع
والفروقات في املجتمع (بحيث لم يعد
الظلم
ٌ
هـنــاك ف ــارق حقيقي ،يضيف بــاتـنــايــك ،بني
«املؤتمر» وحزب «بي جي بي» الهندوسي).
الخلف،
في بالدنا ،كما يقول الصديق حسن
ً
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة» قـ ــد ت ـ ـكـ ــون ،ب ــال ـف ـع ــل« ،هـ ــويـ ــة»
أص ــدق مــن أح ـفــوريــات الـتــاريــخ واألســاطـيــر
التأسيسية الـتــي ي ـ ّ
ـروج لها ال ـيــوم .مقاومة
الـ ـغ ــرب وامـ ـت ــدادات ــه ك ــان ــت ،ف ـع ـل ـيــا ،امل ـحــور
ّ
الحقيقي لكل صــراعــات املنطقة فــي العقود
امل ــاضـ ـي ــة ،وان حـ ـ ــاول ال ـب ـع ــض انـ ـك ــار ه ــذا
التاريخ .ماذا يهمني ان كان املقاوم عربيًا أو
أعجميًا ،سنيًا أو شيعيًا ،متدينًا أو علمانيًا،
ط ــامل ــا انـ ــه ي ـت ـصــدى ل ـل ـع ــدوان ع ـلــى ب ــادن ــا،
ّ
ً
وي ـعــرف الـبــوصـلــة ،ويـبـتـغــي دوال مستقلة
وحرة؟ هذه خيارات أساسية ال يمكن الهرب
م ـن ـهــا ،أو ادع ـ ــاء زي ـف ـهــا ،أو ال ـت ـعــامــل معها
بمنطق النكاية واالصـطـفــاف .ان كــان هناك
م ــن أم ـثــولــة مل ــآس ــي ال ـس ـنــن امل ــاض ـي ــة ،فهي
أن «ال ـل ـغ ــة ال ـخ ـش ـب ـيــة» وش ـع ــارات ـه ــا ليست
هي املشكلة ،بل أن الفشل في تأسيس هذه
املبادئ ،وتحويلها الى بديهيات ،هو الذي
أوصلنا الى ما نحن فيه.
* من أسرة «األخبار»

الجماعي في مجزرة القوة الجوية اواسط
تموز /يوليو املاضي ،تثير أو تعيد أيضًا
م ــا ي ـلــزمــه ال ــواج ــب األخ ــاق ــي واإلن ـس ــان ــي
وال ـق ــان ــون ــي .وي ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى ك ــل ال ـعــام ـلــن في
وسائل اإلعالم العربي الرسمي خصوصًا،
والتأكيد على عقبى الضمير اإلنساني ملن
بقي لديه منه شيئًا.
أي ــن ال ـج ــواب الــواق ـعــي لــأسـئـلــة ال ـعــديــدة...
مل ــا حـصــل وي ـح ـصــل؟ م ــن ه ــو امل ـس ــؤول عن
املـسـكــوت عـنــه فــي كــل مــا ي ـجــري؟ وم ــا هي
الـعـبــرة بعد كــل مــا جــرى مــن يــوم الجريمة
وحتى اآلن؟ إن اإلفالت من العقاب والتستر
ع ـلــى املـ ـج ــازر يـمـهــد ال ـطــريــق إل ــى أمـثــالـهــا
ويـنـتـهــك ال ـح ـقــوق وال ـق ــان ــون ،وي ـس ــيء إلــى
مشاعر أهالي الضحايا وللوقائع والتاريخ.
ال يمكن الصمت بعد وال السكوت .لم يعد
ممكنًا أبدًا ،فإن دماء الضحايا فم! كما قال
الشاعر الجواهري الكبير.
* كاتب عراقي
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