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ورد كاسوحة *
ّ
لــم يـعــد الـعـنــف املـتـنــقــل فــي ش ــوارع أوروب ــا
وساحاتها ّ
مجرد عارض لفشل الدمج الذي
اعتمدته حكومات هذه الدول كاستراتيجية
السـتـيـعــاب املـهــاجــريــن مــن شـمــال أفريقيا.
السياق اآلن أصبح أكثر تعقيدًا ،إلى درجة
لــم يـعــد ممكنًا معها الـفـصــل بــن الـعــوامــل
االج ـت ـمــاع ـيــة و»ال ـث ـقــاف ـيــة» ل ـت ـطـ ّـور الـعـنــف
وتـلــك االقـتـصــاديــة منها .فــي الـســابــق ،كان
الـتـهـمـيــش االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي هو
املدخل الوحيد لفهم ظاهرة االحتجاجات
العنيفة التي تجتاح الضواحي في بعض
هــذه ال ــدول .أمــا الـيــوم ،فقد أصبح ّالتداخل
ب ــن مـخـتـلــف ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي ّ ت ـح ــض على
العنف كبيرًا ،وبــات مــن املتعذر معرفة ّ
أي
ّ
الهوية ّ
وأي
من هذه العمليات تحصل بدافع
منها تجري بسبب التهميش االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي .وم ــع ه ــذا ال ـت ــداخ ــل تـغـ ّـيــرت
أيضًا مظاهر االحتجاج التي يقوم عليها
هــذا الفعل ،بحيث لــم يعد االع ـتــراض على
عملية التمييز التي تحصل ّ
ضد املهاجرين
وأبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـفـ ـئ ــات امل ـه ـ ّـم ـش ــة هـ ــي األس ـ ـ ــاس،
وبــال ـتــالــي ت ـبـ ّـدلــت وج ـهــة الـعـنــف امل ـم ـ َ
ـارس
م ــن جــان ـب ـهــم .فـبـيـنـمــا ك ــان ــت ُت ـ ـمـ ـ َ
ـارس في
السابق ّ
ضد الدولة املسؤولة عن تهميشهم،
بوصفها الجهة التي فشلت في دمجهم ثم
لجأت إلى العنف للتعويض عن فشلها ذاك،
أصبحت مـ ّ
ـوجـهــة اآلن فــي طــورهــا الجديد
ّ
ضد املجتمع ،ليس ألنه مسؤول هو اآلخر
عن تهميشهم ،بل لكونه ال يمارس التقاليد
االجتماعية كما تفهمها جـمــاعــات العنف
والـقـتــل .هـنــا بالتحديد حـصــل الـتـغـ ّـيــر في
ال ـس ـي ــاق ،وان ـت ـق ـل ـنــا بـفـضــل ال ـت ـح ـ ّـول ال ــذي
أح ــدثـ ـت ــه «داع ـ ـ ـ ـ ــش» وب ـ ــاق ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الفاشية من العنف االحتجاجي ّ
ضد بطش
الــدولــة األوروب ـيــة وأجهزتها ،وهــو العامل
الــذي يكسب ّ
أي احتجاج شرعية سياسية
ويعطيه الـغـطــاء االجـتـمــاعــي ال ــازم لعمله
إلى العنف ّ
ضد املجتمع ،بما فيه القطاعات
ال ـت ــي ّأي ـ ـ ــدت االح ـت ـج ــاج ــات ال ـع ـن ـي ـفــة ض ــدّ
الــدولــة فــي الـســابــق .ه ــذا االنـتـقــال لــم يغير
ف ـق ــط فـ ــي ط ـب ـي ـعــة االحـ ـتـ ـج ــاج ض ـ ـ ّـد بـطــش
ال ــدول ــة األوروبـ ـي ــة ،بــل جـعــل ه ــذه األخ ـيــرة
تـسـتـفـيــد م ــن اص ـط ـف ــاف خ ـص ــوم طـبـقـيــن
وأيــديــولــوجـيــن خلفها فــي معركتها ضـ ّـد

الطور «االحتجاجي» الذي تقوده «داعش»
حاليًا.

الطور السياسي لالحتجاج
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االن ـ ـت ـ ـقـ ــال،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاده ع ـل ــى ص ــراع ــات
الهوية ،هي في خسارة التعاطف الذي ناله
االحتجاج حينما كــان موجهًا ضـ ّـد أجهزة
ال ــدول ــة .ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ك ــان ــت ال ـق ـطــاعــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ال ت ـ ـ ــزال خـ ــارج
االس ـت ـق ـطــاب الـ ــذي ح ـصــر امل ــواج ـه ــة الحـقــا
بني األجهزة األمنية والتنظيمات الفاشية،
وكــان ّ
ثمة إمكانية لجعلها تلعب دورًا في
م ـس ــان ــدة ال ـش ــرائ ــح االج ـت ـمــاع ـيــة املـهـ ّـمـشــة
ّ
تتعرض للتمييز مــن جــانــب الــدولــة.
الـتــي
الصراع هنا كان على الحقوق االقتصادية
واالجتماعية لهذه الـشــرائــح ،وعـبــره كانت
املساندة لحقوق املهاجرين  -وهي
األحزاب
ِ
كثيرة وال تقتصر على اليسار فقط  -تكسر
االحتكار األمني الذي ّ
يميز تعامل السلطة

م ــع األمـ ــر ،عـبــر تـحــويــل الـقـضـيــة إل ــى شــأن
ّ
عـ ّ
ـام يـهـ ّـم ك ــل شــرائــح املـجـتـمــع ولـيــس فقط
ال ـس ـل ـطــة وأج ـه ــزت ـه ــا .وهـ ــي ب ــذل ــك ل ــم تكن
ّ
تحولها إلــى ذريـعــة للصراع على السلطة
ّ
(عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن الـ ـنـ ـق ــاش ُب ـش ــأ َن ـه ــا ك ــان
يـحـصــل داخـ ــل امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املـنـتــخـبــة الـتــي
يــوجــد فيها ممثلون للسلطة واملـعــارضــة)
بقدر ما كانت تسعى إلى إشــراك أكبر عدد

أصبح التداخل بين
مختلف العوامل التي
ّ
تحض على العنف كبيرًا

ممكن من الفاعلني السياسيني بها ،بهدف
فـ ــرض رق ــاب ــة اج ـت ـمــاع ـيــة وس ـيــاس ـيــة على
الـسـلـطــة ومـنـعـهــا مــن اس ـت ـخــدام املــزيــد من
أج ـهــزة ال ــدول ــة ض ـ ّـد ه ــؤالء املـهـ ّـمـشــن .هــذا
الضغط هو الذي أجبر السلطات في أوروبا
عـمــومــا عـلــى الـتــراجــع عــن املـقــاربــة األمنية
واع ـت ـم ــاد امل ـن ـطــق ال ـس ـيــاســي ف ــي الـتـعــامــل
مع ّ
أي ظواهر عنف تشهدها األحياء التي
يسكنها م ـهــاجــرون .سـمــح ذل ــك لـيــس فقط
بفهم االحتجاج ضمن املمكنات السياسية
ّ
يتوسع داخل املجتمعات
له ،بل أيضًا جعله
األوروبـ ـي ــة ،عـلــى ق ــاع ــدة أن ــه فـعــل سياسي
ّ
ـوق ق ــام ــت الـسـلـطــة
م ــوج ــه السـ ـ ـت ـ ــرداد حـ ـق ـ ً
ب ـم ـصــادرت ـهــا ،مـسـتـخــدمــة لـلـحـيـلــولــة دون
انتزاعها مجددًا شتى وسائل العنف التي
تملكها.

الطور «الداعشي»
فــي مــرحـلــة الحـقــة ب ــدأ ه ــذا الـنـقــاش يشهد
تــراج ـعــا ،وخ ـصــوصــا ح ــن شــرعــت أح ــزاب

ّ
المتنقل في شوارع أوروبا ّ
مجرد عارض لفشل الدمج (أ ف ب)
لم يعد العنف

استجواب وزير الدفاع العراقي كشف بعض المستور
كاظم الموسوي *
ُيحسب ملجلس النواب العراقي منذ تأسيسه
الجديد بعد انتخابات عام  ،2005استجواب
وزي ــر دف ــاع ،بــرغــم أنـهــا ليست امل ــرة األول ــى
ال ـت ــي ت ـح ـصــل م ــع وزي ـ ــر أو رئ ـي ــس وزراء،
لكن االستجوابات كانت اعتيادية من دون
أن ت ـحــدث ض ـجــة .وك ــذل ــك يـسـجــل لـحـضــور
وزي ــر الــدفــاع ال ـعــراقــي ،خــالــد الـعـبـيــدي ،في
هــذه الـظــروف ،إلــى قبة البرملان ،وهــي أيضًا
ُ
ليست للمرة األولى .العبيدي استجوب علنًا
ونقل االستجواب عبر شاشات الفضائيات،
مــا مـثــل تـجــربــة جــديــدة لكنها صــادمــة ،وال
سيما بما احتوت من سجاالت وملــا كشفت
مــن مـسـتــور ،وملــا فتحت مــن مـلـفــات مطوية
وفجرت من غضب مكتوم .وشهدت الجلسة
فضح ال ـنــواب ألنفسهم وتـعــريــة لخباياهم
ً
أوال ،ولـلـسـيــاســة ال ـعــامــة ال ـتــي جـ ــاءت بهم
وبحكوماتهم ثانيًا ،وملــا سيحصل بعدها
مــن ارت ــدادات أو بــروز صــراعــات مثل الجمر
تحت الرماد ،ثالثًا.
حـ ـ ّـول وزيـ ــر ال ــدف ــاع خــالــد مـتـعــب الـعـبـيــدي
(امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل  ،1959وهـ ـ ـ ــو م ـ ـه ـ ـنـ ــدس طـ ـي ــار
عسكري وحاصل على الدكتوراه في العلوم
السياسية) ،استجوابه داخــل الـبــرملــان (في
األول من الشهر الجاري) إلى ساحة هجوم
ع ـل ــى م ـس ـت ـجــوب ـيــه وال ـض ــاغ ـط ــن ع ـل ـيــه فــي
هذه الظروف العسكرية الصعبة من تاريخ
العراق .ونجح العبيدي في لفت االنتباه إلى
ما طرحه هو في هجومه ،ما غطى على ما
استدعي من أجله لالستجواب ،برغم أنه ّ
أقر
ببعض ما ووجه به .وكانت «خطة» هجومه
مــدويــة ،تركت تــداعـيــات مـبــاشــرة ،وصرحت
بتأكيد االتـهــامــات بالفساد املستشري في

الدولة العراقية منذ االحتالل عام  2003حتى
اآلن ،وشملت شخصيات بارزة في البرملان،
ب ـ ــدءًا م ــن رئ ـي ـســه س ـل ـيــم الـ ـجـ ـب ــوري( ،نــائــب
األم ــن الـعــام لـلـحــزب اإلســامــي فــي الـعــراق،
ف ـ ــرع ج ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ال ـعــامل ـيــة
وعضو قيادة تحالف القوى العراقية) ،إلى
نواب من كتلته وخارجها ،حاليني وسابقني.
وثبتت تلك الخطة تلك االتهامات باألسماء
واألح ـ ـ ــداث والـ ـ ـ ــدالالت ،ك ــذل ــك أع ـل ــن خــالـهــا
ت ـع ــرض ــه ش ـخ ـص ـيــا ل ـض ـغ ــوط وم ـس ــاوم ــات
إلمـ ـ ـ ــرار ص ـف ـق ــات غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة ف ــي ع ـقــود
تـسـلـيــح وت ـغــذيــة ال ـج ـنــود وشـ ــراء س ـي ــارات،
وكذلك التوسط إلصــدار تعيينات وتنقالت
خ ـ ـ ــارج الـ ـض ــواب ــط واسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـم ــوالت
ورشـ ـ ــى م ـقــاب ـل ـهــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـم ــارس ــات
ابـ ـت ــزازي ــة مـخـتـلـفــة ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول عـلــى
امتيازات ومكاسب غير مشروعة .ومع ذلك،
ال يشكل كل هذا الصورة الكاملة عن الفساد
واإلفساد بشكل عام وفي الوزارة ذاتها بشكل
خاص ،إذ بينت أوراق الوزارة منذ االحتالل
أنـهــا ب ــؤرة فـســاد ره ـيــب« ،بـلـعــت» مـلـيــارات
الـ ــدوالرات مــن امل ــال الـعــام للشعب الـعــراقــي،
واش ـتــركــت ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي تهريب
الفاسدين الذين فضحتهم سابقًا وحاولت
التغطية وإخفاء الكثير من تلك األوراق .وإذا
كان ما صرح به وزير الدفاع علنًا في جلسة
استجوابه قد أحدث هزة في بحيرة الخراب
العام ،فإن االستمرار فيها من قبله ومن غيره
في تعرية صفحات الفساد واملفسدين الذين
شــوهــوا سمعة الشعب الـعــراقــي وأذل ــوه في
تصرفاتهم هــذه ونهب خيراته وتخادمهم
م ــع أع ــدائ ــه م ـمــن ي ـتــرب ـصــون ب ــه ويـعـمـلــون
ليل نهار لتمزيقه وتفتيته وإلـهــائــه الدائم
بالبحث عن احتياجاته األساسية ومستقبل

أجـ ـي ــال ــه ،م ـه ـمــة وواج ـ ـ ــب وط ـن ــي وق ــان ــون ــي
وأخالقي.
نـهــب امل ــال ال ـعــام بــأيــة ص ــورة أو أي أسـلــوب
مخز ،وهو خرق للقانون وانتهاك
هو فساد
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لقواعده وإســاءة احترام ملبادئه وللمجتمع
ال ـع ــراق ــي .ويـتـطـلــب اإلسـ ـ ــراع ف ــي املـحــاسـبــة
واملـ ـح ــاكـ ـم ــة مـ ــن دون خـ ـض ــوع أو ارتـ ـه ــان
ل ـل ـم ـحــاص ـصــة وال ـت ـق ـس ـي ـمــات واملـ ـس ــاوم ــات
و«بــوس اللحى» وإهــدار الـثــروات ،وبالتالي
ال ـس ـم ــاح ل ـل ـم ـجــرمــن ب ــاإلف ــات م ــن ال ـع ـقــاب
الواجب حسب الجرم والسلوك.
ش ـغ ـلــت ال ـ ـجـ ــرأة واالت ـ ـهـ ــامـ ــات الـ ـ ــرأي ال ـع ــام
وتـ ـن ــاولـ ـتـ ـه ــا وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـت ــواص ــل
ورددتـهــا بيانات سياسية متسرعة تفضح
ب ـع ـض ـه ــا م ـ ــا تـ ـح ــت س ـ ـطـ ــورهـ ــا والـ ـجـ ـه ــات
ال ـضــال ـعــة وامل ـت ـس ـت ــرة ع ـلــى ج ــرائ ــم ال ـف ـســاد
والنهب واالرت ـك ــاب .وال بــد هنا مــن التحلي
بالجرأة ذاتها أو باألقوى منها في فتح كل
املـلـفــات فــي هــذه الـقـضــايــا ،إذ إن مكافحتها
ت ـ ـتـ ــوازى مـ ــع ح ـ ــرب ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي ضــد
اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـع ــدي ع ـلــى األرض وال ـع ــرض
والدين.

العام
نهب المال
ّ
ّ
بأي صورة أو أي أسلوب
مخز
هو فساد ٍ

وكما تمكنت القوى األمنية بكل مكوناتها ،من
جيش وشرطة و«حشد شعبي» ،من تحقيق
انتصارات واضحة وبينة ،فإن هذه الفرصة
الجديدة التي أتاحها استجواب وزير الدفاع
ومــا طــرحــه فيه ومــا أحــدثــه ،وهــو قـطــرة من
بحر الفساد واإلفساد واالستهانة بالثروات
والقيم والشعب ،تتطلب تأكيدها واإلســراع
ف ـ ــي املـ ـح ــاكـ ـم ــة وت ـف ـع ـي ــل الـ ـقـ ـض ــاء وض ـ ــرب
املـتــورطــن .فالفساد واإلره ــاب ،والـفــاســدون
واإلرهابيون ،متشابهون ومشتركون سوية
في الخراب العام والدمار املشترك وتوسيع
النهب والتخلف والفقر وتشويه أو تعطيل
التنمية والحقوق واملشترك اإلنساني.
مــا إن انتهى اسـتـجــواب وزي ــر الــدفــاع ،حتى
بــدأت القوى السياسية ـ وال سيما املشتركة
في عمليات الفساد واالرتـكــاب واملساومات
والتخادع مع «داعــش» والقوى الداعمة له ـ
بالتحرك على جميع الجبهات ،وخصوصًا
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـش ــوي ــه ال ـق ـض ـي ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
ومحاوالت صرف النظر عنها أو العمل على
تبهيتها واإليعاز إلى مرتزقتها من وسائل
إعــام ومحللني سياسيني وغيرهم ،بإنجاز
املتطلب منهم في هذه القضية وغيرها ،كما
سجلت أحداث وقضايا أخرى سابقة.
مــا يثير االن ـت ـبــاه هــو الـتـنــاقــض فــي مــواقــف
«اتحاد القوى العراقية»( ،وهو أكبر ائتالف
مجلس النواب – هكذا يقدم
للكتل السنية في
ِّ
نفسه وإعــامـيــا) ،املــرشــح لــوزيــر الــدفــاع ،في
توجهاته وإصداره بيانات عدة وتصريحات
كانت تدافع عن وزير الدفاع وتستنكر وتدين
استجوابه ،واعتبرت االستجواب استهدافًا
لشخصه وإنـجــازاتــه ولالتحاد واملـكـ ّـون ولم
تصل بعد إلــى خــارج الـعــراق .بينما اختلف
ال ـخ ـطــاب بـعــد االس ـت ـج ــواب ،فــاعـتـبــر رئـيــس

