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ــدة ــري �جل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  �لــ�ــســفــحــة  يف  ــــــو�ردة  �ل �الآر�ء 

يوميا  الوثائقية  الف�صائية  القنوات  ُتظهر 
اإبداعات  عن  التقارير  من  الع�صرات 
والت�صميم  احل�صاب  يف  املهند�صني 
والتنفيذ، خ�صو�صا عندما يكون املو�صوع 
يكون  اذ  ج�صور،  او  عمالقة  هياكل  عن 
الأجزاء )املليم( اآثار خطرية، يتوجب اإعادة 

النظر باحل�صابات واخلطط لتجاوزها.
ويف اجل�صور، ُت�صمم تلك املن�صاآت لتتحمل 
اال�صتخدام،  لنوعية  وفقا  معينة  اوزانا 
واأعدادها  جتتازها  التي  النقل  وو�صائل 
الواحد  املربع  للمرت  االإجمالية  واالأوزان 
االأفالم  اأظهرت  وقد  اجل�صر.  م�صاحة  من 
الوثائقية �صورا مرعبة عن حوادث  انهيار 
الت�صميم  يف  اخطاء  ب�صبب  املن�صاآت  لتلك 

او �صغطوط اال�صتخدام.
يف  العراقي  املهند�ص  اأبدع  العراق،  يف 
انتفع  كما  واالإ�صراف.  والتنفيذ  الت�صميم 
بناء  �صاركت يف  التي  الدولية  من اخلربة 
العراق منذ تاأ�ص�صت دولتنا احلديثة مطلع 

القرن املا�صي.
بها  ت�صببت  التي  االأ�صرار  وحتى 
 ،1991 عام  حرب  وخ�صو�صا  احلروب، 
وال  خال�ص،  عراقي  بجهد  اإ�صالحها  مت 
احل�صابات  اأن  اإال  اجل�صور.  اإ�صالح  �صيما 
العراقي  للمهند�ص  والفنية  الهند�صية 
االأمن  م�صوؤولو  ابتكرها  تعقيدات  واجهت 
 ..2003 عام  ال�صابق  النظام  �صقوط  بعد 
اجل�صر،  بعد  ال�صيطرة  تكون  فعندما 
�صتقف على اجل�صر يف حلظة معينة مئات 
يف  دورها  تنتظر  ال�صيارات  األوف  ورمبا 
الزجاجة.. وال نح�صب ان  املرور من عنق 
املهند�ص العراقي افرت�ص ان مئات االألوف 
يعني  اجل�صر..  على  �صتقف  االأطنان  من 
ا�صتقرار لالثقال وفقا الآلية عمل ال�صيطرة 

و)رغبتها( يف ت�صريب ال�صيارات.
امل�صوؤولني  تفاهموا مع  املهند�صني  ان  ولو 
ال�صيطرات  و�صع  على  التفقوا  االأمنيني 
ذلك  )مثال  بعدها،  ولي�ص  اجل�صور  قبل 
عت ال�صيطرة  ج�صر كراج االمانة(، فقد ُو�صِ
تقف  يعني  باالجتاهني..  اجل�صر  بعد 
يف  باالجتاهني  اجل�صر  على  ال�صيارات 

حلظة واحدة.. 
ال  االمني،  ال�صاأن  يف  التدخل  عدم  ان 
)الهند�صي(،  ال�صاأن  التدخل يف  عدم  يعني 
فنحتمل )البطر( والرتف يف تعامل بع�ص 
الدوام  بداية  مع  خ�صو�صا  ال�صيطرات، 
الرتتيبات(،  هذه  )�صحايا  الأننا  ونهايته، 

ولكننا ال نريد ان ُن�صحي باجل�صور.

�ل�ســر�حة   هام�ــش  علــى 

 �إح�سان �سمر�ن �ليا�سري


هند�سة �ل�سيطر�ت

اخرى  عديدة  ت�صاوؤالت  من  وغريه  ال�صوؤال  هذا 
املاأزوم  ال�صيا�صي  امل�صهد  �صورة  امام  بارزة  تقفز 
جعلت  �صيا�صية   كتل  2003ب�صراعات  منذ 
ال�صعارات واالدعاءات والت�صليل واخلداع �صبيلها 
ناأ�صف ان نقول  .. حقيقة   ال�صعب  التعامل مع  يف 
ا�صالح  نحو  توجه  الأي  تعطيلها  مبدى  ونعرتف 
ت�صكيل  منذ  متعرثة  بدت  التي  ال�صيا�صية  العملية 
جمل�ص احلكم على وفق حما�ص�صة طائفية وعرقية  
ميكن  كان  واقعية  اأكرث  اأخرى  اأطرًا  متجاوزة 
اعتمادها يف ت�صكيل املجل�ص رمبا كانت لو اعتمدت 
به  حلقت  التي  امل�صاكل  من  الكثري  العراق  جلنبت 

جراء اال�صتمرار بنهج املحا�ص�صات ال�صّيئ .
�صور  كل  عن  ،بعيدًا  ال�صعبية  التظاهرات  وكانت 
االتهام التي الحقتها ،حدًا فا�صاًل ملرحلة جديدة كنا 
ناأمل ان ت�صكل عالمات طريق للتغيري ينقذ العملية 
ال�صيا�صية ،غري ان ما ح�صل من �صلوكيات ،النظن 
رئي�ص  نواب  على  النواب  جمل�ص  ت�صويت  ان 
طبيعة  على  ،موؤ�صر   ) فا�صدة  ب�صلة   ( اجلمهورية 
عقلية  ع�ص�صت يف تالبيبها �صهوة ال�صلطة ،فتخلت 
كمواطنني  نتعامل  ان  ميكن  فكيف   . املبادئ  عن 
بانتظار  م�صتكينني  جنل�ص  هل  ؟  و�صع  هكذا  مع 
فعاًل  منار�ص  ام   الرياح  ادراج  احالمنا  تذهب  ان 
�صعبيًا موؤثرًا يوؤدي اىل ا�صالح العملية ال�صيا�صية 

حقًا و�صمن االطر الد�صتورية وال�صرعية ؟
�صوء  ،يف  االعتبار  نظر  يف  البديهيات  اأخذنا  اإذا   
م�صر  يف  حدثت  تغيريات  من  املنطقة  ت�صهده  ما 
،وتركنا  اخرى  انظم  يف  �صيحث  وتون�ص،وما 
احلركات  ،فان  جانبًا  وو�صعناها  امل�صتحيالت 
ال�صيا�صية العراقية الدينية والعلمانية والليربالية 
يف  بفاعلية  وي�صارك  �صارك  ممن  �صواء   حد  على 
يف  وجمرياتها،تقف  ال�صيا�صية  بالعملية  التاأثري 
طريقني  احد  اختيار  عليها  يحتم  طرق  مفرتق 
وت�صر  تلتزم  ان  اما  فهي  لهما،  ثالث  ال  حا�صمني 
اثبتت ف�صلها بل  على �صيا�صات وممار�صات �صابقة 
كارثيتها على الو�صع العام يف العراق و�صببت كل 
هذه الت�صوهات يف العملية ال�صيا�صية فرتاوح يف 
مكانها وت�صاوم مع بع�صها من اجل االحتفاظ مبا 
با�صلوب  تعمل  ان  ،او  ال�صلطة  من  عليه  ح�صلت 
الذي  ال�صابق  منطقها  عن  تخليها  فيه  تثبت  مغاير 
�صياع  بينها  ومن  الويالت  غري  منه  نح�صد  مل 
ال�صابق  يف  بدد  الذي  املال  هذا   .. العام  املال 

مدبرة  ف�صاد  بعمليات  ينهب  واالآن  احلروب  على 
نهج  عن  تخليها  وا�صح  ب�صكل  تعلن  و  ومق�صودة 
الغالبية  و�صعارات  ال�صعبية  التظاهرات  قبل  ما 
باجراء  وطالبت  رفعتها  التي  ال�صعب  من  العظمى 
احلالني  كال  يف   . وفعلي  حقيقي  وتغيري  ا�صالح 
الرياح  ان  نظن  وال  هينًا  او  �صهاًل  االمر  يكون  لن 
او  الغا�صبة  املواطنني  �صفن  ت�صتهيه  مبا  �صتجري 
االطراف ال�صيا�صية احلاكمة. فاالختيار او الطريق 
االول يعني اعالن القطيعة ب�صكل �صريح ووا�صح 
ثقته  ك�صب  يف  فر�صة  اية  وخ�صارة  ال�صعب  مع 
،وهو خيار ال ين�صجم مع ما يح�صل من متغريات 
اال  املعجزات  زمن  انتهاء  فرغم  الثاين  ،اأما  كثرية 
اننا يف العراق نحتاجها لكي تقف االحزاب والكتل 
فيه  حتاكم  وال�صجاعة  اجلراأة  منتهى  يف  موقفًا 
اخطاء  من  �صببته  ما  على  ال�صوء  وت�صلط  نف�صها 
بل خطايا. قد يبدو ما نقول منطقًا فيه من املثالية 
ما  اذا  ال�صحيح  املوقف  هو  الي�ص  ولكن  الكثري، 
من  جزءًا  ت�صتعيد  ان  فعاًل  القوى  هذه  اأرادت 
ثماين  طيلة  عليها  اجهزت  التي  ال�صعبية  القواعد 

�صنوات مريرة؟.
بهذا  متوفرة  االول  الطريق  مرتكزات  تكون  قد   
من  ال�صيا�صية  القوى  من  لكثري  ذاك  او  القدر 
واالعالم  ال�صلطة  بزمام  واالم�صاك  القوة  حيث 
والقدرة الفائقة على التربير وذر الرماد يف عيون 
ال�صواب  اىل  الالعودة  طريق  ،ولكنه  ال�صعب 
ما  اذا  ال�صعبية  الثورة  مبخاطر  حمفوف  وهو 
و�صلت القناعة لدى االغلبية امل�صحوقة ان الرجاء 
ذاتها  لنقد  فيها   يرجتى  والامل  الكتل  هذه  من 
مقدمتها  ويف  الفا�صلة  ممار�صاتها  عن  والرتاجع 
الت�صرت على الف�صاد ب�صتى انواعه ال�صيا�صي وهو 
اخطره واالقت�صادي املتالزم معه. اما الثاين فرغم 
�صعوبته اي�صًا لكنه ميلك الكثري من �صروط امل�صي 
التي  ومبادئه  الدميقراطي  بالنهج  واملتمثلة  فيه 
تتيح لالحزاب اجراء مراجعات  ل�صيا�صتها  يف كل 
مرحلة تقيم عملها ومدى ان�صجامه وطموح ال�صعب 
وت�صعى لتطويره ،كما ان ما حدث بعد 2003 اتاح 
وتطالب  وتراقب  تنطلق  ان  ال�صعبية  للفعاليات 
لتحقيقه  يتطلب  االفرتا�ص  هذا  ،ومثل  باال�صالح 
وم�صتفيدين  مت�صددين  من  فيه  مبا  مكون  كل  ان 
والتخل�ص  ذاته  ي�صلح  ان  الراهنة  االو�صاع  من 
يف   . والتطبيق  املبادئ  بني  االفرتاق  حالة  من 
هذه  مثل  ناألف  ،مل  بالذات  العراق  ،ويف  منطقتنا 
اأوروبا  يف  اأخرى  دواًل  ان  حني  ،يف  ال�صلوكيات 
ال�صراحة  من  وبقليل    . املجال  هذا  يف  �صبقتنا 

ال�صورة  مالمح  ان  نقول  اجلراأة  من  وكثري 
تت�صع  ،بل  وا�صحة  ال�صيا�صية  للعملية  امل�صوهة 
كل يوم ،وما زلنا نرى ان بع�ص ان مل نقل غالبية 
ال�صيا�صية  العملية  على  املح�صوبة  ال�صخ�صيات 
على  االتكاء  مفاده  بالعراق  �صارًا  نهجًا  ،متار�ص 
،فبداًل من  اجندات خارجية يف مترير خمططاتها 
ان تدفع لتثبيت ركائزا�ص�ص التحويل الدميقراطي 
من  اقت�صاده  ،وانت�صال  ال�صحيحة  باجتاهاته 
تتنا�صب  جديدة   حالة  اىل  فيه  هو  الذي  الركود 
بع�ص  يف  تقرتب  بداأت  ،نراها  العراق  واإمكانات 
باجتاه   وت�صري  الدكتاتورية  مهاوي  من  املفا�صل 
ح�صر  خالل  ،من  دميقراطي  مفهوم  لكل  مغاير 
لي�ص  كتل  روؤ�صاء  بيد  احلا�صمة  القرارات  اتخاذ 
امل�صالح  اقبية  يف  تطبخ  ال�صفقات  ،وبدت  غري 

حتى �صارت رائحتها تزكم االنوف .
التظاهرات  انطالق  منذ  مت  ما  ا�صتعرا�ص  ان   

االآن  حتى  �صباط  من  والع�صرين  اخلام�ص  يف 
الر�صمية  االأفعال  ردود  واأنواع  ،وم�صتوى 
الربملانية او احلكومية ،تك�صف عن ا�صتمرار عقلية 
اأن  ،دون  البع�ص  عند  والع�صمة  الزعامة  وثقافة 
وهذا  ملغادرتها،  منهم  اي  نية  اىل  ي�صري  ما  جند 
ينطبق على جميع الكتل والتيارات دون ا�صتثناء 
تيار  اأو  حركة  اأية  بقاء  اأن  تتوهم  زالت  ما  التي 
مرهون بالقائد الذي ال ياأتيه الباطل من امامه او 
ترتقي  اعتماد منطلقات عمل  ،بعيدًا عن  من خلفه 
باأداء االأحزاب اإىل م�صتوى ما و�صل اليه العامل من 

تطور ونه�صة خا�صة يف جمال املعلوماتية .
ارادة  بتجاهل  ال�صيا�صية  االطراف  ا�صتمرار  ان   
مراجعة  اجراء  يف  اجلدية  رغبتها  وعدم  ال�صعب 
مت�صك  ا�صتغاللها  ،وحماولة  ممار�صاتها  ملجمل 
املخاطر  وجتنيبها  ال�صيا�صية  بالعملية  ال�صعب 
مقدمتها  يف  �صلبية  نتائج  اإىل  يوؤدي  اأن  من  ،البد 

فر�ص  عن  ،وبحثه  االأطراف  هذه  كل  ال�صعب  نبذ 
االآن،  حلد  التريده  ما  وهو  غريها  عند  التغيري 
جممل  يف  ب�صراحة  النظر  تعيد  ان  عليها  فان  لذا 
�صيا�صتها التي و�صلت حد اجلراأة للت�صويت على 
من  االمر  يف  ما  ،بكل  اجلمهورية  رئي�ص  نواب 
،يف  وطموحاته  ال�صعب  وارادة  للد�صتور  انتهاك 
ال�صعبي م�صموعة  الغ�صب  ا�صوات  زالت  ما  وقت 
االآن  حلد  زالت  ما  اأنها  رغم  التحرير  �صاحة  يف 
ا�صتمرت  ما  اذا  تت�صاعد  ما  �صرعان  ،لكنها  خافتة 

نخبنا بتحديها بهذا ال�صكل املهني .
وقت  يف  كبرية  اخطاء  ثمن  ال�صعب  دفع  لقد   
انواع  بكل  التمتع  وا�صباههم  ل�صيا�صيني  قي�ص 
التغيري  �صعار  حتت  ح�صدوها  التي  االمتيازات 
الذي اداروا ظهورهم له. فهل ي�صلح ال�صيا�صيون 
�صكوك  من  يعرتينا  ما  رغم  ذلك  نتمنى  ؟  حالهم 

ب�صاأن ذلك .

ماذ� بعد �لت�سويت على نو�ب رئي�س �جلمهورية..
ماذ� بعد �لتظاهر�ت؟

طارق �جلبوري

يف كتب الــتــاريــخ كنا نــقــراأ عــن بــالد الــرافــديــن ، 
تلتقي  وكيف  والــفــرات  دجلة  اأ�صماء  ــردد  ن وكنا 
بداية  هــو  الــعــرب  و�ــصــط   ، الــعــرب  �ــصــط  لت�صكل 
�صمعنا  ما  وكثريا   ، البحر  �صوب  العراق  طريق 
يقدمون  كانوا  عامليني  خلرباء  مقوالت  عن  قدميًا 
الدولة  والدة  منذ  العراقية  للحكومات  ن�صائحهم 
ا�صتثمار  حـــول  املــا�ــصــي  الــقــرن  ع�صرينيات  يف 
اأر�صًا خ�صراء  العراق  كل  النهرين يف جعل  مياه 
 ( كانت تذهب مع  ، ولكن ن�صائح هوؤالء اخلرباء 
جمدية  وغري  مهمة  غري  وكاأنها   ) ال�صيف  �صموم 
وظل دجلة يجري والفرات معه وظل �صط العرب 
�صحرائنا  على  نحافظ  وبقينا  اخلليج  يف  ي�صب 
التي اأخذت تت�صع يومًا بعد اآخر،لتت�صكل مع مرور 
الزمن جمموعة حتديات اأثرت كثريا يف م�صارات 
حياة االإن�صان العراقي الأننا بتنا االآن نواجه هذه 
املخاطر دفعة واحدة بعد اأن تراكمت علينا ، ليتاأكد 
لنا اأن خماطر كثرية حتدق بالعراق منها الداخلية 
البلد  داخـــل  ال�صيا�صي  ــاحلــراك  ب تــتــاأثــر  ــتــي  وال
وانعكا�صاته على الو�صع االأمني، واأي�صا ما ميكن 
منها  ت�صتفيد  التي  الداخلية  بال�صراعات  ت�صميته 
بع�ص  حتى  اأو  االإرهابية  كالقوى  عديدة  جهات 
باأن  التي ترى  االأخرى  العامل  دول اجلوار ودول 
اأكرث  ووجود  العراقية  ال�صيا�صية  القوى  انق�صام 
يوجه  اأن  �صاأنه  من  والت�صريح  للقرار  م�صدر  من 
ر�صائل عادة ما تكون خاطئة الأطراف عديدة يدفع 

العراق ثمنها اأ�صعافًا م�صاعفة.
ثمة  وجــدنــا  هــذا  يومنا  وحتى   2003 عــام  ومنذ 
مع  ال�صيا�صية  القوى  تعامل  يف  كبرية  ازدواجية 

باملخاطر  هنا  ونق�صد  بالعراق  املحدقة  املخاطر 
اآثــارًا كبرية  ترك  ما  ، وهذا  الداخلية واخلارجية 
وجتلى   ، و�صياديًا  واقت�صاديًا  اأمنيًا  العراق  على 
ذلك بو�صوح يف م�صائل عديدة اأهمها م�صاألة مياه 
اقامتها  التي  ال�صدود  نهري دجلة والفرات وكمية 
املائي  االأمـــن  على  ذلــك  ــاأثــري  وت و�ــصــوريــا  تركيا 
للعراق وتداعياته على م�صتقبل الزراعة يف البلد، 
�صببته  االإيــراين وما  البزل  مياه  ق�صية  ثم جاءت 
عن  الزراعية،ناهيك  لالأرا�صي  كبرية  خ�صائر  من 
الق�صف امل�صتمر للقرى احلدودية يف كرد�صتان من 

قبل املدفعية االإيرانية والرتكية . 
ــهــذه االأحــــــداث وغريها  ــعــل الــبــعــ�ــص يــنــظــر ل ول
االإ�صرار بطرف معني من  مبنظار يراد من خالله 
�صيادة  ح�صاب  على  ال�صيا�صية  العملية  اأطـــراف 
ميكن  ما  اأبنائه،وهذا  وم�صتقبل  واقت�صاده  البلد 
االأحداث  ا�صتذكار  خــالل  من  ب�صهولة  ت�صخي�صه 
يف ال�صنوات املا�صية وما مت خالله من قيام بع�ص 
القوى ال�صيا�صية وبع�ص ال�صيا�صيني الذين وجدوا 
يف  االقت�صادية  اجلوانب  من  الكثري  تعطيل  يف 
البلد ي�صب يف م�صاحلهم ال�صخ�صية وارتباطاتهم 
حيث  واأعــمــالــهــم،  م�صاحلهم  وحــتــى  اخلــارجــيــة 
باإمكانها  كان  كربى  مل�صاريع  تامًا  تعطياًل  وجدنا 
املثال  �صبيل  على  ومنها  كــثــريا  البلد  تــخــدم  اأن 
هذا  وجــد  الـــذي  الكبري  الــفــاو  ميناء  احل�صر  ال 
جمرد  جعله  ما  والت�صويف  املماطلة  من  امل�صروع 
التي  امل�صاريع  من  بالكثري  اأ�ــصــوة  اأ�صا�ص  حجر 
و�صع حجر اأ�صا�صها يف عقود م�صت دون تنفيذ ، 
البع�ص ف�صر هذا الت�صويف على انه يخدم م�صالح 
نهار  ليل  موانئها  تعمل  لــلــعــراق  جمـــاورة  دول 
لتوريد ب�صائع للعراق ، وهذا احلال ينطبق على 
�صنوات  منذ  به  العمل  انتهى  الذي  الب�صرة  مطار 

رغم  ال�صبب  لذات  الفعلية  اخلدمة  يدخل  اأن  دون 
اأنف�صنا  وجدنا  وبالتايل   ، ال�صرتاتيجية  اأهميته 
يف  علينا  تفر�ص  خــيــارات  ثمة  بــاأن  ك�صعب  نحن 
بـاأنها  منها  البع�ص  يت�صور  كــان  رمبــا  جــوانــب 
لي�صت مهمة وال متثل هذا احلجم من املخاطر التي 
نتحدث عنها االآن دون اأن ن�صتنتج باأننا كنا جزءًا 
من والدتها و�صريورتها وت�صخيمها لهذه الدرجة 
تغري  اأن  �صاأنها  مــن  والــتــي  الــيــوم  نعي�صها  التي 
تاريخيًا  العراق  املعروفة عن  الكثري من احلقائق 

وجغرافيًا.
التحدي  وهــذا  جــدا،  كبري  حتد  اأمــام  اليوم  نحن 
يتمثل يف اإن�صاء دولة الكويت ميناء مبارك والذي 
مياه  بال  منه  ويجعل  العراق  يخنق  اأن  �صاأنه  من 
من  كثريًا  يغري  وبالتايل  بحرية،  وحدود  اإقليمية 
البلد الكثري من خوا�صه،  جغرافية العراق ويفقد 
 ، اأواًل  بحرية  باإطاللة  بــلــدًا  كونه  مقدمتها  ويف 
به  تغنينا  طاملا  الذي  ال�صرتاتيجي  موقعه  وينهي 
العراق  نهاية  امليناء  هــذا  ميثل  حيث   ، زلنا  ومــا 
مع العامل بحريا ويجعلنا نعتمد كليا على موانئ 
ي�صتبعد  وال  اخلــارجــيــة  جتــارتــنــا  يف  االآخـــريـــن 
توريد  يف  مبارك  ميناء  على  اعتمادنا  يكون  اأن 

وت�صدير الب�صائع من واإىل العراق .
فما هو املطلوب من العراق االآن ؟ بالتاأكيد العراق 
لي�ص باإمكانه عرب مذكرات االحتجاج الر�صمية وال 
بهذا  العمل  يوقف  اأن  من  التنديد  م�صريات  عرب 
اأن  مثال  العربية  اجلامعة  باإمكان  ولي�ص   ، امليناء 
عراقيا  حتركًا  االأمــر  يتطلب  بل   ، هــذا  لنا  حتقق 
 ، االأمــن  وجمل�ص  الــدويل  املجتمع  �صوب  ً�صريعًا 
العراق  مع  متعاطف  الدويل  املجتمع  واإن  خا�صة 
االتفاقيات  فاإن  وبالتاأكيد  الدميقراطية  وجتربته 
الــدولــيــة بــ�ــصــاأن احلــــدود الــبــحــريــة واملــائــيــة بني 

مياهه  على  �صيادته  يف  العراق  حق  تكفل  الــدول 
حقوق  على  حتافظ  الوقت  نف�ص  ويف  االإقليمية 
الدول  من  الكثري  فاإن  وبالتاأكيد   . االأخــرى  الدول 
املقبور  التي عانت من حقبة نظام  الكويت  ومنها 
�صدام ح�صني، عليها اأن تتعامل مع العراق اجلديد 
ب�صكل يوؤمن ا�صتقرار املنطقة عرب توفري االأجواء 
مقدمتها  ويف  هــذه،  اال�صتقرار  لعملية  املالئمة 
اال�ــصــتــقــرار االقــتــ�ــصــادي وعـــدم خلق اأزمــــات من 
يف  تنفجر  اأن  ممكن  األغام  حقول  تظل  اأن  �صاأنها 
اأو كويتي نف�صه  اأية حلظة يجد فيها جيل عراقي 
م�صطرا لتفجريها حتت اأي �صغط كان اأو �صيكون 

يف حينه . 
وبالتايل علينا اأن نقول باأن حقبة النظام ال�صدامي 
اأجنداتها  مــعــهــا  تــنــتــهــي  اأن  ويــجــب  انــتــهــت  قـــد 
ال�صعب  اأرهـــقـــت  الــتــي  ومــ�ــصــاراتــهــا وفــ�ــصــولــهــا 
االآن  نعي�صه  ما  ولعل  باأ�صرها،  واملنطقة  العراقي 
اأن  العراقي  دول اجلوار  تداعياتها وعلى  هو من 
تتعامل مع العراق بروح جديدة واأن تكون �صريكًا 
يف بناء البلد وعودته حلالته التي ت�صاعده يف اأن 
يكون عاماًل مهما يف اأمن وا�صتقرار املنطقة ، واأن 
ال تكون ت�صرفاتهم �صببًا رئي�صيا يف بلورة روؤى 
واأفكار لدى جيل من العراقيني يجد نف�صه حما�صرا 

يف حدود فر�صت عليه يف غفلة من الزمن .
وما ميكن اأن نختم به حديثنا هذا هو اأن نوؤكد على 
اأن ترتك  البلد ونطلب منها  ال�صيا�صية يف  النخب 
خالفاتها ال�صيا�صية ال�صخ�صية وان تلتفت لو�صع 
البلد وم�صتقبله وم�صتقبل اأجياله التي جتد نف�صها 
واإن  خا�صة  م�صى  وقت  اأي  من  اأكــرث  االآن  مهددة 
االأمر و�صل الأن يتم تغيري جغرافية العراق الذي 
اأر�صه  وقد خلت  �صنوات  ب�صع  بعد  �صنجده  رمبا 

من االأنهر .

تف�صيلية  جغرافية  خارطة  املرء  يفرد  حينما 
ع�صرات  على  عيناه  تقع  اأن  من  بد  فال  لباك�صتان، 
"اآباد" التي تعني  املدن التي ينتهي ا�صمها بكلمة 
املاأهول  "املكان  بالفار�صية  وكذا  باالأوردية، 
اأدق، فيما �صطره  بال�صكان" اأو احلوا�صر بعبارة 
اأو  تاريخية  ل�صخ�صية  علم  ا�صم  عن  عبارة  االأول 

�صيا�صية.
اإىل  ن�صبة  اآباد"  "في�صل  مثل  مدنا  جند  وهكذا 
عبد  بن  في�صل  امللك  الراحل  ال�صعودي  العاهل 
االإمرباطور  اإىل  ن�صبة  اآباد"  و"جهان  العزيز، 
املغويل امل�صلم "�صاه جهان"، و"جناح اآباد" ن�صبة 
اإىل موؤ�ص�ص باك�صتان "حممد علي جناح"، اإ�صافة، 
بطبيعة احلال، اإىل مدينة "اإ�صالم اآباد" العا�صمة.
غري اأن "اأبوط اآباد" )هكذا يكتبها الباك�صتانيون، 
ككر�صي  كر�صي  فوق  الطاء  حرف  و�صع  مع  لكن 
هذه  كل  من  االأ�صواء  موؤخرا  �صرقت  الهمزة( 
"االآبادات"، بل من كل املدن الباك�صتانية االأخرى، 
ن�صرات  �صدارة  ا�صمها  واحتل  وحديثها،  قدميها 
االأخبار ومان�صيتات كربيات �صحف الدنيا. ففيها 
من  كامل  عقد  نحو  منذ  العامل  انتظره  ما  حدث 
الزمن، اأال وهو قتل املطلوب االأول للعدالة "اأ�صامة 

بن الدن" يف الثاين من مايو/ اأيار اجلاري داخل 
تقع  التي  املدينة  هذه  يف  ح�صني  �صكني  جممع 
"اإ�صالم  من  ال�صمال  اإىل  كيلومرتا   50 بعد  على 
من  ال�صرق  اإىل  كيلومرتا   150 بعد  وعلى  اآباد"، 
والية  داخل  اجلبلية،  خيرب  منطقة  يف  بي�صاور، 
قريب  وقت  اإىل  تعرف  )كانت  "با�صتونخوا" 
بوالية احلدود ال�صمالية الغربية(، وي�صكنها طبقا 

الآخر اإح�صائية نحو 125 األف ن�صمة.
ال�صمها  فاإن  االأخريات،  "االآبادات"  من  وكغريها 
ا�صمها  من  االأول  ال�صطر  اختري  اإذ  ق�صة.  الغريب 
 ، اأ�ص�صها يف عام 1853  الذي  الرجل  با�صم  تيمنًا 
وهو امليجور "جيم�ص اأبوت" ال�صابط يف قوات 
هذا  ع�صق  اأنه  يـُقال  والذي  الربيطانية،  الهند 
فيه،  العي�ص  له  وطاب  االأوىل،  الوهلة  من  املكان 
بدليل وجود ق�صيدة من تاأليفه ت�صع اأبياتها هيامًا 
وهي  هواها،  وطيب  بجمالها  غرامًا  و  باملدينة 
"كلورادو  بـ  ت�صميتها  اإىل  البع�ص  دفعت  اأمور 
والرتفيه  الرفاهية  و�صائل  فارق  مع   - م�صغرة" 
ودرجة التقدم -  نظرا ملا يحيط بها من مرتفعات 
يف  باجلليد  مك�صوة  وبي�ص  الربيع،  يف  خ�صر 
ال�صتاء، ناهيك عما يوجد بها من منتجعات لق�صاء 

االإجازات.
يف ق�صيدة "جيم�ص اأبوت" املذكورة والتي يبدو 
اأنه كتبها يوم اأن ا�صطر اإىل مغادرة "اأبوط اآباد" 

اإىل االأبد، نقراأ:
اأتذكر اليوم الذي جئت فيه للمرة االأوىل اإىل هنا.

�صممت وقتها رائحة "اأبوط اآباد" الزكية.
االأ�صجار واالأر�ص كانت مغطاة باجلليد 

وجدنا منظرًا اآ�صرًا.
بالن�صبة يل كان املكان حلما من االأحالم.

من بعيد كانت اجلداول جتري.
و ن�صائم الهواء تهب كما لو كانت ترحب بنا.
واأ�صجار ال�صنوبر تتمايل حمدثة خ�صخ�صة.

وطيور القّوال ت�صدح باأغنياتها الرخيمة املبهجة.
لقد ع�صقت املكان من اأول نظرة.

كنت �صعيدا باملجيء اإىل هنا.
م�صت علي ثماين �صنوات كلمح الب�صر. 

رمبا نغادرك يف ظهرية يوم م�صم�ص.
اآه يا "اأبوط اآباد" علينا اأن نغادرك االآن.

�صوف اأنحني اإجالاًل لطبيعتك اخلالبة.
رمبا اأ�صوات رياحك لن تبلغ م�صامعي بعد اليوم.

هديتي لك ب�صع دمعات حزينة.
اأودعك بقلب مثقل.

ذكرياتك لن تنمحي من خميلتي.
اأبوت"  "جيم�ص  يتخيل  مل  احلال،  وبطبيعة 
يف  املكان  يتحول  اأن  الق�صيدة  هذه  كتب  اأن  يوم 
ومقر  م�صهور،  م�صيف  اإىل  عقود  ب�صعة  غ�صون 
لعدد من معاهد باك�صتان الرتبوية الراقية، واأحد 

اأ�صهر اأكادميياتها الع�صكرية، ف�صال عن احت�صانها 
قوات "الغوركا" النخبوية، وقوات �صالح احلدود 
التابعة  ال�صاربة  الع�صكرية  والكتيبة  املدرعة، 
وباملثل  الباك�صتاين.  اجلي�ص  يف  الثانية  للفرقة 
ن�صيبها  مع�صوقته  تنال  اأن  يتوقع  الرجل  يكن  مل 
 ،  2005 عام  يف  ك�صمري  �صرب  الذي  الزلزال  من 
لكن  القدمية،  االأثرية  مبانيها  من  الكثري  فيزول 

دون اإ�صابات كبرية يف االأرواح.
لكن االأهم اأنه مل يدر مبخيلة "ابوت" املوؤ�ص�ص اأن 
مدينته �صت�صبح مكانا يحت�صن اأكرب الهاربني من 
وجه العدالة واأ�صهرهم، وهو االأمر الذي لئن فاجاأ 
الكثريين، فاإنه مل يكن مب�صتغرب عند اآخرين كرث 
حتولت  اأن  منذ  الباك�صتاين  ال�صاأن  تابعوا  ممن 
هذه البالد من جبهة قتال للمجاهدين االأفغان �صد 
اإىل جبهة  ال�صوفييت وحلفائهم يف كابول  الغزاة 

قتال �صد االإرهاب العاملي حتت قيادة وا�صنطن. 
وتف�صيال لل�صق االأخري نقول: لقد كان من ال�صخف 
يختبئ  الدن  بن  باأن  االفرتا�ص  ابتداء  والغباء 
التفتي�ص  اأو  اجلوي  للق�صف  معر�صة  اأماكن  يف 
والتدقيق الفجائيني اأو امل�صح الع�صكري ال�صامل، 
احلدودية  واملناطق  وزير�صتان  كهوف  مثل 
املظلمة  الكئيبة  واالأحياء  الأفغان�صتان  املحاذية 
يف كرات�صي )حيث يرتكز معظم الهاربني من وجه 
القتلة واملجرمني ومروجي املخدرات  العدالة من 

والن�صابني( واجلزء اجلنوبي من البنجاب الذي 
حتول يف ال�صنوات االأخرية اإىل معقل للبنجابيني 
مقتل مرا�صل  عام 2002  الطاليبانيني، و�صهد يف 
االأمريكية  جورنال"  �صرتيت  "وول  �صحيفة 
املخطوف "دانيال بريل". وبكالم اآخر كان العقل 
واملنطق يقوالن باأن الرجل يختفي اإما يف اأماكن 
تتبع  فيها  ي�صعب  التي  تلك  من  بالب�صر،  مكتظة 
ومراقبة حتركات �صخ�ص ما، وي�صهل فقدان اأثره، 
واإما داخل من�صاآت ح�صينة حممية من قبل جهاز 
اال�صتخبارات الباك�صتاين الذي ال يحتاج املرء اإىل 
ذكاء وعبقرية لال�صتدالل على دوره املزدوج اأثناء 

وبعد احلرب االأمريكية على اأفغان�صتان.
لقد ردد قادة باك�صتان مرارا وتكرارا يف ال�صنوات 
متواجد  غري  الدن  بن  اأ�صامة  باأن  القول  االأخرية 
فوق اأرا�صيهم، بل ذهب الرئي�ص ال�صابق اجلرنال 
ذلك حينما عرب  اأبعد من  "برويز م�صرف" خطوة 
ال�صلطة  من  خروجه  ُقــبيل  �صحفية  مقابلة  يف 
لي�ص  قــُتل، وبالتايل  قد  بن الدن  باأن  اعتقاده  عن 
اآخر  اإىل  وقت  من  باك�صتان  التهام  داع  من  هناك 
اأن ما حدث يف الثاين من مايو يف  باإيوائه! غري 
اأكد جملة  اآباد" اأكــّد خالف ذلك متاما. بل  "اأبوط 
ما  االآن حمل خالف  التي هي  االأخرى  االأمور  من 
بني اإ�صالم اآباد ووا�صنطن و�صط انعقاد احلواجب 

غ�صبا اأو ارتفاعها ده�صة.

وخمت�صر القول هو اأن مقتل بن الدن فوق الرتاب 
الباك�صتاين مل يفاجئ �صوى غري املتابعني لل�صوؤون 
الباك�صتانية فح�صب. اأما االآخرون فقد وجدوا فيه 
ا�صتكماال ل�صل�صلة م�صابهة من االأحداث التي قادها 
اأو من دون  االأمريكان بالتعاون مع الباك�صتانيني 
تعاونهم، ابتداء من اعتقال االإرهابي "عمر �صيخ" 
ال�صحفي  قاتل  )وهو   2002 عام  يف  الهور  يف 
الهندية  الركاب  طائرة  وخمتطف  بريل  دانيال 
من كامتندو اإىل كابول يف عام 1999( ، واعتقال 
"في�صل  يف  "اأبوزبيدة"  القاعدة  تنظيم  م�صوؤول 
اآباد" يف ذات العام ، واعتقال زميله االآخر "رمزي 
 2002 عام  يف  كرات�صي  من  بالقرب  ال�صيبة"  بن 
مرا�صل  مع  اأجراها  متلفزة  مقابلة  بـــُعيد  اأي�صا 
وانتهاء  فودا"،  "ي�صري  القطرية  اجلزيرة  قناة 
الليث  "اأبو  القاعدة  تنظيم  يف  القياديني  بقتل 
الليبي" و "اأبو اليزيد امل�صري" بق�صفني جويني 
يف عامي 2008 و2010 فوق وزير�صتان و�صمال 
باعتقال  ومرورا  التوايل،  على  باك�صتان  غرب 
يو�صف"،  "رمزي  باك�صتاين  اأ�صل  من  الكويتي 
يف  العاملي  التجارة  مركز  تفجري  مبحاولة  املتهم 
اإىل  اأثناء توجهه  نيويورك يف عام 1993، وذلك 
بي�صاور يف عام 1995 ، واعتقال خاله "خالد �صيخ 
حممد" )العقل املدبر لهجمات 11 �صبتمرب 2001(.  

يف عام 2003 يف منزله يف روالبندي.

ــل "�لآبـــــــاد�ت" �لأخــريــات ــن ك ـــو�ء م ـــس �أبــــوط �آبــــاد تــ�ــســرق �لأ�

�إقــلــيــمــيــة مــيــاه  بـــا  ـــر�ق  ـــع �ل يــكــون  �أن  ــر  ــط خ

د. عبد �هلل �ملدين

ح�سني علي �حلمد�ين


