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والسياسية واإلعــامـيــة حــول مــن تـعــود له
أب ــوة الـحـشــد وإن ـج ــازات ــه ،سـتـجــري مـعــارك
ش ـب ـي ـهــة ح ـق ـي ـق ـيــة ووهـ ـمـ ـي ــة ح ـ ــول م ـعــركــة
مكافحة الفساد.

منظمات المجتمع المدني والحشد
ان ـط ـل ـقــت بـ ــاكـ ــورة ال ـت ـظ ــاه ــرات م ــن ج ـنــوب
العراق ،بسبب معاناة الناس من شدة الحر
وان ـق ـطــاع ال ـك ـهــربــاء واس ـت ـه ـتــار املـســؤولــن
وفـ ـس ــاده ــم .وك ــان ــت املـ ـط ــال ــب ف ــي ال ـب ــداي ــة
م ـح ـصــورة بـمـحــاسـبــة وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء .ثم
ت ـطــورت ه ــذه املـطــالــب ملـحــاسـبــة املـفـســديــن،
وبتزايد عدد املتظاهرين ودخول أطراف عدة
تحولت ساحة التحرير في بغداد لكرنفال
م ـطــالــب ال يـشـبــه بـعـضـهــا اآلخ ـ ــر .يـتـفـقــون
على محاربة الفساد ،ولكن يختلفون على
دور الــديــن ورجــالــه ،وإي ــران ودوره ــا ،حول
اسـ ـتـ ـه ــداف ش ـخ ـص ـيــات وأحـ ـ ـ ــزاب بـعـيـنـهــا
كنوري املالكي ،وعمار الحكيم ،صدام حسني
وابنته رغــد وهـكــذا ...وكــان بينهم مؤيدون
للحشد الشعبي ،وآخرون يؤيدون منظمات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،ي ـس ــاري ــون واس ــام ـي ــون،
واملرجعية ،والعبادي ،وأحزاب السلطة.
فــي مثل هــذه ال ـظــروف مــن الصعب تحديد
مسار التظاهرات ومن املستفيد منها ،فهناك
م ـه ــرج ــان م ـطــالــب وهـ ـن ــاك عـ ــدة مــاح ـظــات
يـمـكــن رص ــده ــا .فـ ــاذا ثـبـتــت ال ـت ـقــاريــر الـتــي
تتحدث عن أن التظاهرات سيطر أو يحاول
الـسـيـطــرة عليها شـبــاب منظمات املجتمع
املـ ــدنـ ــي امل ـ ـمـ ــول واملـ ـ ـ ـ ــدرب ب ــأغ ـل ـب ــه غ ــرب ـي ــا،

فستحاول هــذه التظاهرات أن ترسخ فكرة
الحكم العلماني فــي الـعــراق ،التي ال تنوي
في النهاية ضــرب أحــزاب السلطة الفاسدة
فحسب ،بل ستصطدم وفق منطقها املعادي
لإلسالميني بقوى الحشد الشعبي بدعوى
أنها في النهاية قوى طائفية إسالمية علينا
أن نحمي ثقافتنا وتنوعنا ورفاهنا منها.
وبصراحة لن أستغرب إن إنضمت املرجعية
ل ــدع ــوة هـ ـ ــؤالء ب ــإن ـش ــاء م ــا ي ـس ـمــى ال ــدول ــة
املــدنـيــة .فهم يخشون أغـلــب الـقــوى املكونة
للحشد الـشـعـبــي ،حــالـهــم ك ـحــال املنظمات
الليبرالية ،وكما أوضحنا في مقال سابق
أنـ ــه لـ ــوال خ ـطــر داع ـ ــش مل ــا ب ـ ــارك ج ـهــادهــم،
وستكون حينها حملة دعاة العلمانية على
اإلسالميني راف ـدًا لدعوى العبادي وجهود
ط ـب ـق ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــإب ـع ــاد ق ـ ــوى الـحـشــد
الشعبي عن السلطة بدعوى إبعاد العسكر
ع ــن ال ـس ـيــاســة ،وس ـن ـعــود ف ــي مـقــالــة مقبلة
ألزمة العلمانية في العراق واملشرق.

حين يرجع الحشد ألهله
ت ـقــول الـكـثـيــر مــن ال ـســرديــات الـيـســاريــة في
ّ
غــرب أوروبــا إن ما أجبر النخبة فيها على
التنازل أمام الضغوط الشعبية بعيد الحرب
العاملية الثانية وإرساء مشاريع دولة الرفاه،
ك ـم ـش ــاري ــع اإلس ـ ـكـ ــان وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة،
والضمانات اإلجتماعية السخية ،والتقاعد،
الخ ...هو خشيتها من شعبها الذي تعلم فن
الحرب .فلم يعد أبناء البروليتاريا العائدون
مــن خ ـنــادق الـجـبـهــات ومـعــاركـهــا تخيفهم
الـ ـه ــراوات ورصـ ــاص ال ـش ــرط .وم ــع انـتـشــار
الفكر اليساري الثوري في كل أنحاء أوروبا
آن ــذاك ووج ــود االت ـحــاد السوفياتي كبديل
جدي وفعال للرأسماليات األوروبية في ما
يخص هــذه الحقوق ،صــار على النخبة أن
تتجنب إغضاب الشعب واحتقاره.
وك ـمــا بـعــد نـهــايــة ك ــل ح ــرب سـيـعــود رج ــال
الحشد إلى البؤس واملــدن املدمرة وحكومة
ال ـف ـســاد وال ـف ــوض ــى ،ف ـهــل سـيـقـبـلــون الـفـقــر
والـتـهـمـيــش؟ وه ــذا مــا يـقــودنــا إل ــى الـســؤال
التالي هل ستعمل قــوى الحشد املـقــاوم ،أو
بعضها ،على تطوير رؤي ــة سياسية ملبدأ
العدالة االجتماعية والنضال من أجلها إن
عادت وقررت املساهمة في العمل السياسي؟
من املعروف أن حزب الله كحركة مقاومة قدم
لجمهوره الحزبي إن صح التعبير منظومة
دعـ ــم وت ـك ــاف ــل إج ـت ـم ــاع ــي س ــاع ــدت ف ـق ــراءه
وأيـتــامــه وأرام ـلــه ،مــا عــزز جبهته الداخلية
ورسـخـهــا ،ولـكــن ظ ــروف لبنان السياسية،
وحـجـمــه الـسـكــانــي وال ـج ـغــرافــي ،يختلفان
عــن ال ـعــراق ،فما وفــره الـحــزب مــن جمعيات
أهلية تكافلية لــن ينجح فــي ال ـعــراق ،إن لم
ّ
تتبنه الــدولــة وبضغط من الحشد والقوى
الشعبية.

المقاومة والفقر والكفر
وم ـ ــن ب ــن ك ــل الـ ـق ــوى اإلس ــامـ ـي ــة والـ ـق ــوى
امل ـكــونــة لـلـحـشــد ف ــي الـ ـع ــراق ،ي ـبــرز تنظيم
عـصــائــب أه ــل ال ـحــق كــأكـثــرهــا إبـ ـ ــرازًا للهم
االجتماعي في خطب قادته وإعالمه .وميزة

العصائب هنا أنها ليست تنظيمًا سلميًا
ص ـغ ـي ـرًا وح ــامل ــا ب ــل ه ــم ق ــوة ع ـس ـكــريــة ،لها
شرعيتها الشعبية املتصاعدة ،وليس من
الحكمة تجاهلها وعزلها .يتحدث أمينها
الـ ـع ــام ق ـي ــس ال ـخ ــزع ـل ــي ب ـك ــل ش ـج ــاع ــة عــن
ضــرورة إقصاء األوليغارشية التي ينعتها
«بــاإلق ـطــاع الـسـيــاســي» ،وتـتـمـيــز خطاباته
عن غيره من معممي العراق ،الذين يمقتهم
العلمانيون ،باستخدامه مـفــردات الطبقة،
واألغنياء ،والفقراء ،واملهمشني ،واإلقطاع،
وال ـف ــاح ــن ال ـ ـ ــخ ...وهـ ــو أمـ ــر م ــن امل ـث ـيــر أن
تسمعه مــن زع ـيــم تنظيم م ـق ــاوم ،حـيــث أن
ال ـك ـث ـيــر م ــن ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة ال ـحــال ـيــة لم

ما هو سبب صمت
السفارة األميركية عن حملة
العبادي ضد الفساد؟
تـعـ ّـودنــا طــرح املسألة اإلجتماعية ،وكانها
ليست جزءًا من أمنها وأمننا القومي.
ففي خطبته التي ألقاها في مدينة الرفاعي
في شباط  ،2015أوضح الخزعلي للحضور
أن نظام «اإلقـطــاع السياسي» نهب العراق،
فتآكلت «الطبقة الوسطى» وصرنا كالهند
«أك ـ ـثـ ــريـ ــة فـ ـقـ ـي ــرة» ش ـب ـب ـه ـهــم ب ــال ـف ــاح ــن،
مستغلة من «أقلية غنية» شبههم باملالكني
«أيـ ـ ــام اإلقـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي» .وق ـ ــال أي ـض ــا إن
هـنــاك «طبقة سياسية بــرجــوازيــة» حددها
بالسياسيني وأسرهم وحاشيتهم ،تستغل
األغلبية الفقيرة .ثم عاد وشرحها لحضوره
الــري ـفــي فـسـمــاهــم «أوالد امل ـس ـع ــدة» مـقــابــل
«أوالد الـ ـخ ــايـ ـب ــة» .وهـ ـن ــا ط ــال ــب «بـ ـث ــورة
ج ـمــاه ـيــريــة» ال ع ـس ـكــريــة ،وأن ـن ــا كـمـقــاومــة
لن نسكت ،بل سندعم شعبنا ونقاتل معه
«فخطوطنا الـحـمــراء هــي أرواح ،وأع ــراض
وأرزاق الناس».
وبينما قد تسمع خطابًا اكثر وعيًا باملظالم
اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـ ــدى م ـف ـك ــر إسـ ــامـ ــي كـعـلــي
ً
ش ــري ـع ـت ــي م ـ ـثـ ــا ،ل ـك ــن لـ ــم ي ـك ــن لـشــريـعـتــي
م ـي ـل ـي ـش ـي ــا تـ ــدع ـ ـمـ ــه ،أم ـ ـ ــا ال ـ ـخـ ــزع ـ ـلـ ــي ،ف ـلــه
جماهير وحــركــة مـقــاومــة مسلحة ومحطة
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وح ـ ـضـ ــور ب ــرمل ــان ــي م ـع ــارض
ً
وحلفاء إقليميون .ونرى مثال في تلفزيون
«ال ـع ـه ــد» ال ـتــابــع لـتـنـظـيـمــه بــرنــامــج «ك ــام
ُ
وجيه» الــذي تعرض فيه أشــد أشكال النقد
لفساد الحكومة ومظاهر ثــراء مسؤوليها.
عرف فيه ّ
ُ
وي ّ
املقدم نفسه بأنه فالح ابن فالح،
وأنــه ابن األرض كما يقال .فهو ابن الشعب
وي ـب ــدي ذكـ ـ ـ ً
ـاء م ـل ـحــوظــا بـفـضــح ت ـج ــاوزات
الحكومة ومحاوالتها االلتفاف على مطالب
الجماهير ،وقد تعرض للتهديد أكثر من مرة،
وللمساءلة القانونية إثر عرضه لتجاوزات
النائب املقال بهاء األعرجي ،ورجل األعمال
العراقي عون حسني الخشلوك ،صاحب قناة
«البغدادية» ،وغيرهما.
وغــالـبــا مــا يـجــري الـتـطــرق بالخير للزعيم
ال ــراح ــل عـبــد ال ـكــريــم قــاســم (،)1963-1958

رأي

املعروف «بنصير الفقراء» ،ولعل هذا االمر
يفسر لنا جانبًا مــن عقلية وخلفية بعض
ع ـن ــاص ــر رجـ ـ ــال ال ـع ـص ــائ ــب ،ح ـي ــث يـنـحــدر
ال ـك ـث ـيــرون مـنـهــم م ــن مــدي ـنــة الـ ـص ــدر ،الـتــي
أول ما جرى تأسيسها على يد عبد الكريم
قاسم ،وكانت تعرف بمدينة الـثــورة ،حيث
ُج ـمــع ك ــل س ـكــان ال ـصــرائــف والـعـشــوائـيــات
ف ــي ب ـغ ــداد لـيـقـيـمــوا ف ــي مــديـنــة حــديـثــة في
ش ـ ــرق ال ـع ــاص ـم ــة ،شـ ـي ــدت خ ـص ـي ـصــا ل ـهــم،
مزودة باملاء والكهرباء والطبابة واملدارس.
ويـنـحــدر أب ـنــاء ال ـصــرائــف تـلــك مــن فالحني
هـجــروا قــراهــم بجنوب الـعــراق ،بسبب ظلم
اإلقـ ـط ــاع ن ـحــو امل ـ ــدن ال ـك ـب ـي ــرة .وظـ ــل لعبد
الكريم قاسم تأثير قوي على كل أهل مدينة
ال ـث ــورة الـفـقـيــرة ال ـتــي ص ــارت ت ـعــرف الـيــوم
بمدينة الصدر.
ل ـ ــم يـ ـشـ ـت ــرك أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـعـ ـص ــائ ــب ف ـ ــي ن ـظ ــام
املحاصصة الطائفية كما فعل قــادة التيار
الصدري بقيادة مقتدى الصدر .وهو التيار
الذي انشقوا عنه ،ويبدو أن الثراء والسلطة
ال ـل ــذي ــن نــال ـت ـه ـمــا ن ـخ ـبــة ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري
ق ــد أف ـســداهــم أو أغـلـبـهــم عـلــى األقـ ــل بينما
بـقــي أب ـنــاء الـعـصــائــب بعيدين عــن السلطة
ومـ ـف ــاس ــده ــا ب ـف ـض ــل انـ ـخ ــراطـ ـه ــم بــال ـع ـمــل
املـقــاوم ضد املحتل حتى فترة قريبة .وهو
األمر الذي أبقى روحهم الثورية والصدرية،
ورب ـم ــا شـيـئــا م ــن «ال ـقــاس ـم ـيــة» ح ـيــة ،الـتــي
ساهمت في بلورة وعيهم االجتماعي.

خاتمة

ّ
مــا أتــوق ـعــه هــو أل ت ــؤدي ال ـت ـظــاهــرات هــذه
امل ــرة إل ــى تـغـيـيــرات رادي ـكــال ـيــة فــي ال ـعــراق،
ولكن قد تكون هناك فرصة أكبر لحصولها
بعد انـتـهــاء امل ـعــارك ،مــا سيبدل الكثير من
الحقائق وال ـتــوازنــات على األرض ،ويغير
ن ـظــام امل ـش ــارك ــة ب ـن ـظــام األغ ـل ـب ـيــة ،أو حتى
نظام أكثر مركزية ،وخاصة اذا ما عاد بعض
رج ــال الـحـشــد ،وعـمــل بعضهم كالعصائب
على تطوير خطابهم اإلجتماعي والوطني
ليكسبوا ثقة ما أمكن من شعبهم وحلفائهم.
ول ـع ـل ـهــم وغ ـي ــره ــم م ــن ق ـ ــوى املـ ـق ــاوم ــة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ي ـ ـعـ ــون خ ـ ـطـ ــورة انـ ـتـ ـش ــار ال ـف ـقــر
وال ـبــؤس بــن شـعــوبـهــم ،وخــاصــة أن ثالثة
ب ـلــدان حـتــى اآلن (الـ ـع ــراق ،س ــوري ــا ،الـيـمــن)
أك ـلــت بـنــاهــا الـتـحـتـيــة ودم ـ ــرت اقـتـصــادهــا
الحروب والفساد وســوء اإلدارة ،ولن يعود
جنودها وفقراؤها ليروا الـفــوارق الطبقية
للنخب على أنه قدر سماوي ،بل قد تجري
على ألسنتهم مقولة أبــو حيان التوحيدي
الـحــادة ،حني سئل عن الوزير الصاحب بن
عباد ،وكان ثريًا ،فقال« :سفهه ينفي حكمة
خالقه ،وغناه يدعو إلى الكفر برازقه ،ولعن
الله الفقر فهو الذي يخبل املروءة ويقدح في
الديانة»
فالفقر والظلم كافران...
* كاتب عراقي

ــيح المشرق
الفصل ،فقد أحبطت سوريا خالل السنوات
ً
السابقة الخطط واملشاريع الغربية ،وصوال
إل ــى امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ،ح ـيــث ث ـ ّـب ــت الـجـيــش
والقيادة نقاط ارتكاز مبنية على االنجازات
العسكرية على االرض ،وصوال الى املكاسب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،الـ ـف ــوض ــى وعـ ــدم
االستقرار السياسي بدآ ينتقالن الى تركيا،
ومـقــولــة أن تــركـيــا أصـبـحــت جـغــرافـيــا زائ ــدة
وعبئا على املنطقة والعالم قد تصبح واقعًا
اذا ما تمادى اردوغان في سياساته الحمقاء.
فالتدخل واللعب على العامل الديموغرافي
ل ـ ــدول ال ـ ـجـ ــوار ،واالنـ ـسـ ـي ــاق خ ـلــف م ـشــاريــع
املـحــافـظــن ال ـجــدد فــي املـنـطـقــة ،كفيلة كلها
بتفجير تركيا نفسها.
انـ ـه ــا املـ ـح ــاول ــة االخ ـ ـي ـ ــرة ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ــواق ــع
ومــوازيــن القوى في املنطقة من خــال احياء
الخطط االقديمة ،اي الخطة السرية كما ّ
يروج
مـعـهــد «بــروك ـي ـن ـغــز»  ، brookingsوال ـع ــودة

الــى مشروع املنطقة العازلة إلطالة الصراع
وحـمــايــة «داعـ ــش» مــن اج ــل مـحــاولــة تغيير
الواقع على االرض تمهيدًا لفرض تسويات
باملفهوم االميركي على سوريا ،بالتوازي مع
املبادرات والحركة الدبلوماسية الكثيفة في
اكثر من عاصمة.
إال أن الـصـمــود ال ـســوري األس ـط ــوري أحبط
هذا املخطط قبل أن يبدأ ،وال يمكن للواليات
املتحدة وتركيا تجاوز الخطوط الحمر التي
رس ـم ـهــا م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة وروسـ ـي ــا .فـلـلـقــوة
حدود وحسابات دقيقة تمنع تفجير املنطقة،
وال بد للواليات املتحدة والغرب من االقــرار
بــان ـت ـصــار ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة .ول ــن تستطيع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـغ ــرب أن ي ـح ـق ـقــا فــي
السياسة ما لم يستطيعا تحقيقه في امليدان.
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـل ـعــب ب ـ ـ ـ ـ ــاالوراق ...ت ــارة
ّ
تــدعــم األكـ ــراد وت ــارة أخ ــرى تـســلــط أردوغ ــان
مل ـح ــارب ـت ـه ــم ...وداع ـ ـ ــش «ح ـ ـ ـ ّـدث ب ــا حـ ــرج»،

إن ـه ــا ح ـصــان طـ ـ ــرواده امل ـف ـضــل لــواشـنـطــن،
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ــي ه ـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم االره ــاب ــي
مـسـتـمــر ودوره س ـي ـكــون اك ـب ــر ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،وســوف ينتقل التسخني والتصعيد
الــى اوكرانيا وجنوب شــرق اسيا ،فما زالت
عــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى اسـيــا الوسطى

هذا الغموض في
التوجه األميركي ما هو إال
حيلة اإلدارة األميركية
ّ
الديناميات السياسية التي ُيراهن
والصني.
عليها مــن أج ــل تغيير مــوازيــن ال ـقــوى على
األرض ،من خالل العوامل التي أثرت في مسار
الصراع من تدفق مستمر من املال ،واألسلحة،
والــدعــم الـسـيــاســي واإلعــامــي للمجموعات

اإلرهابية ،لن تؤدي الى نتيجية ،أو إلى تغير
في املوازين االستراتيجية ،فالجيش السوري
والـ ـق ــوى الـحـلـيـفــة ق ــد أت ـق ـنــا رس ــم الـخـطــوط
االس ـتــرات ـج ـيــة إلح ـب ــاط مـخـطـطــات ال ـح ــرب،
وثـ ّـب ـتــا ن ـق ــاط ارتـ ـك ــاز ع ـلــى ك ــاف ــة الـجـبـهــات،
تمهيدًا إلسـقــاط مــا تبقى مــن قــوى إرهابية.
لقد استنزفت كل وسائل الحرب على سوريا،
ال ـتــي ص ـمــدت وغ ـي ــرت م ـعــالــم امل ـن ـط ـقــة .ولــن
تستطيع الواليات املتحدة وحلفاؤها فرض
ت ـس ــوي ــات بــامل ـف ـهــوم االمـ ـي ــرك ــي .ص ـح ـيــح ان
عصر السالم االقليمي والعاملي ما زال بعيد
املنال ،اال ان اطــراف الحرب ايقنوا ان اسقاط
الدولة السورية هو السراب بعينه ،وال بد من
التراجع خطوات الى الــوراء ،وقبول الحلول
السياسية الـتــي فرضتها حـقــائــق الصمود
السوري ...وتبقى مفاتيح املشرق راسخة في
دمشق.
* باحث سوري
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