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�آراء و�أفكـــار
Opinions & Ideas

عل��ى هام���ش ال�ص��راحة

هند�سة ال�سيطرات
� إح�سان �شمران اليا�سري
ُتظهر القنوات الف�ضائية الوثائقية يوميا
الع�شرات من التقارير عن �إبداعات
املهند�سني يف احل�ساب والت�صميم
والتنفيذ ،خ�صو�صا عندما يكون املو�ضوع
عن هياكل عمالقة او ج�سور ،اذ يكون
لأجزاء (املليم) �آثار خطرية ،يتوجب �إعادة
النظر باحل�سابات واخلطط لتجاوزها.
ويف اجل�سورُ ،ت�صمم تلك املن�ش�آت لتتحمل
اوزانا معينة وفقا لنوعية اال�ستخدام،
وو�سائل النقل التي جتتازها و�أعدادها
والأوزان الإجمالية للمرت املربع الواحد
من م�ساحة اجل�سر .وقد �أظهرت الأفالم
الوثائقية �صورا مرعبة عن حوادث انهيار
لتلك املن�ش�آت ب�سبب اخطاء يف الت�صميم
او �ضغطوط اال�ستخدام.
يف العراق� ،أبدع املهند�س العراقي يف
الت�صميم والتنفيذ والإ�شراف .كما انتفع
من اخلربة الدولية التي �شاركت يف بناء
العراق منذ ت�أ�س�ست دولتنا احلديثة مطلع
القرن املا�ضي.
وحتى الأ�ضرار التي ت�سببت بها
احلروب ،وخ�صو�صا حرب عام ،1991
مت �إ�صالحها بجهد عراقي خال�ص ،وال
�سيما �إ�صالح اجل�سور� .إال �أن احل�سابات
الهند�سية والفنية للمهند�س العراقي
واجهت تعقيدات ابتكرها م�س�ؤولو الأمن
بعد �سقوط النظام ال�سابق عام ..2003
فعندما تكون ال�سيطرة بعد اجل�سر،
�ستقف على اجل�سر يف حلظة معينة مئات
ورمبا �ألوف ال�سيارات تنتظر دورها يف
املرور من عنق الزجاجة ..وال نح�سب ان
املهند�س العراقي افرت�ض ان مئات الألوف
من الأطنان �ستقف على اجل�سر ..يعني
ا�ستقرار لالثقال وفقا لآلية عمل ال�سيطرة
و(رغبتها) يف ت�سريب ال�سيارات.
ولو ان املهند�سني تفاهموا مع امل�س�ؤولني
الأمنيني التفقوا على و�ضع ال�سيطرات
قبل اجل�سور ولي�س بعدها( ،مثال ذلك
ج�سر كراج االمانة) ،فقد و ُِ�ضعت ال�سيطرة
بعد اجل�سر باالجتاهني ..يعني تقف
ال�سيارات على اجل�سر باالجتاهني يف
حلظة واحدة..
ان عدم التدخل يف ال�ش�أن االمني ،ال
يعني عدم التدخل يف ال�ش�أن (الهند�سي)،
فنحتمل (البطر) والرتف يف تعامل بع�ض
ال�سيطرات ،خ�صو�صا مع بداية الدوام
ونهايته ،لأننا (�ضحايا هذه الرتتيبات)،
ولكننا ال نريد ان ُن�ضحي باجل�سور.
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ماذا بعد الت�صويت على نواب رئي�س اجلمهورية..
ماذا بعد التظاهرات؟
طارق اجلبوري
هذا ال�س�ؤال وغريه من ت�سا�ؤالت عديدة اخرى
تقفز بارزة امام �صورة امل�شهد ال�سيا�سي امل�أزوم
منذ 2003ب�صراعات كتل �سيا�سية جعلت
ال�شعارات واالدعاءات والت�ضليل واخلداع �سبيلها
يف التعامل مع ال�شعب  ..حقيقة ن�أ�سف ان نقول
ونعرتف مبدى تعطيلها لأي توجه نحو ا�صالح
العملية ال�سيا�سية التي بدت متعرثة منذ ت�شكيل
جمل�س احلكم على وفق حما�ص�صة طائفية وعرقية
متجاوزة �أطر ًا �أخرى �أكرث واقعية كان ميكن
اعتمادها يف ت�شكيل املجل�س رمبا كانت لو اعتمدت
جلنبت العراق الكثري من امل�شاكل التي حلقت به
جراء اال�ستمرار بنهج املحا�ص�صات ال�سيّئ .
وكانت التظاهرات ال�شعبية ،بعيد ًا عن كل �صور
االتهام التي الحقتها ،حد ًا فا�ص ًال ملرحلة جديدة كنا
ن�أمل ان ت�شكل عالمات طريق للتغيري ينقذ العملية
ال�سيا�سية ،غري ان ما ح�صل من �سلوكيات ،النظن
ان ت�صويت جمل�س النواب على نواب رئي�س
اجلمهورية ( ب�سلة فا�سدة ) ،م�ؤ�شر على طبيعة
عقلية ع�ش�شت يف تالبيبها �شهوة ال�سلطة ،فتخلت
عن املبادئ  .فكيف ميكن ان نتعامل كمواطنني
مع هكذا و�ضع ؟ هل جنل�س م�ستكينني بانتظار
ان تذهب احالمنا ادراج الرياح ام منار�س فع ًال
�شعبي ًا م�ؤثر ًا ي�ؤدي اىل ا�صالح العملية ال�سيا�سية
حق ًا و�ضمن االطر الد�ستورية وال�شرعية ؟
�إذا �أخذنا البديهيات يف نظر االعتبار ،يف �ضوء
ما ت�شهده املنطقة من تغيريات حدثت يف م�صر
وتون�س،وما �سيحث يف انظم اخرى ،وتركنا
امل�ستحيالت وو�ضعناها جانب ًا ،فان احلركات
ال�سيا�سية العراقية الدينية والعلمانية والليربالية
على حد �سواء ممن �شارك وي�شارك بفاعلية يف
الت�أثري بالعملية ال�سيا�سية وجمرياتها،تقف يف
مفرتق طرق يحتم عليها اختيار احد طريقني
حا�سمني ال ثالث لهما ،فهي اما ان تلتزم وت�صر
على �سيا�سات وممار�سات �سابقة اثبتت ف�شلها بل
كارثيتها على الو�ضع العام يف العراق و�سببت كل
هذه الت�شوهات يف العملية ال�سيا�سية فرتاوح يف
مكانها وت�ساوم مع بع�ضها من اجل االحتفاظ مبا
ح�صلت عليه من ال�سلطة ،او ان تعمل با�سلوب
مغاير تثبت فيه تخليها عن منطقها ال�سابق الذي
مل نح�صد منه غري الويالت ومن بينها �ضياع
املال العام  ..هذا املال الذي بدد يف ال�سابق

على احلروب والآن ينهب بعمليات ف�ساد مدبرة
ومق�صودة و تعلن ب�شكل وا�ضح تخليها عن نهج
ما قبل التظاهرات ال�شعبية و�شعارات الغالبية
العظمى من ال�شعب التي رفعتها وطالبت باجراء
ا�صالح وتغيري حقيقي وفعلي  .يف كال احلالني
لن يكون االمر �سه ًال او هين ًا وال نظن ان الرياح
�ستجري مبا ت�شتهيه �سفن املواطنني الغا�ضبة او
االطراف ال�سيا�سية احلاكمة .فاالختيار او الطريق
االول يعني اعالن القطيعة ب�شكل �صريح ووا�ضح
مع ال�شعب وخ�سارة اية فر�صة يف ك�سب ثقته
،وهو خيار ال ين�سجم مع ما يح�صل من متغريات
كثرية �،أما الثاين فرغم انتهاء زمن املعجزات اال
اننا يف العراق نحتاجها لكي تقف االحزاب والكتل
موقف ًا يف منتهى اجلر�أة وال�شجاعة حتاكم فيه
نف�سها وت�سلط ال�ضوء على ما �سببته من اخطاء
بل خطايا .قد يبدو ما نقول منطق ًا فيه من املثالية
الكثري ،ولكن الي�س هو املوقف ال�صحيح اذا ما
�أرادت هذه القوى فع ًال ان ت�ستعيد جزء ًا من
القواعد ال�شعبية التي اجهزت عليها طيلة ثماين
�سنوات مريرة؟.
قد تكون مرتكزات الطريق االول متوفرة بهذا
القدر او ذاك لكثري من القوى ال�سيا�سية من
حيث القوة واالم�ساك بزمام ال�سلطة واالعالم
والقدرة الفائقة على التربير وذر الرماد يف عيون
ال�شعب ،ولكنه طريق الالعودة اىل ال�صواب
وهو حمفوف مبخاطر الثورة ال�شعبية اذا ما
و�صلت القناعة لدى االغلبية امل�سحوقة ان الرجاء
من هذه الكتل والامل يرجتى فيها لنقد ذاتها
والرتاجع عن ممار�ساتها الفا�شلة ويف مقدمتها
الت�سرت على الف�ساد ب�شتى انواعه ال�سيا�سي وهو
اخطره واالقت�صادي املتالزم معه .اما الثاين فرغم
�صعوبته اي�ض ًا لكنه ميلك الكثري من �شروط امل�ضي
فيه واملتمثلة بالنهج الدميقراطي ومبادئه التي
تتيح لالحزاب اجراء مراجعات ل�سيا�ستها يف كل
مرحلة تقيم عملها ومدى ان�سجامه وطموح ال�شعب
وت�سعى لتطويره ،كما ان ما حدث بعد  2003اتاح
للفعاليات ال�شعبية ان تنطلق وتراقب وتطالب
باال�صالح ،ومثل هذا االفرتا�ض يتطلب لتحقيقه
ان كل مكون مبا فيه من مت�شددين وم�ستفيدين
من االو�ضاع الراهنة ان ي�صلح ذاته والتخل�ص
من حالة االفرتاق بني املبادئ والتطبيق  .يف
منطقتنا ،ويف العراق بالذات ،مل ن�ألف مثل هذه
ال�سلوكيات ،يف حني ان دو ًال �أخرى يف �أوروبا
�سبقتنا يف هذا املجال  .وبقليل من ال�صراحة

وكثري من اجلر�أة نقول ان مالمح ال�صورة
امل�شوهة للعملية ال�سيا�سية وا�ضحة ،بل تت�سع
كل يوم ،وما زلنا نرى ان بع�ض ان مل نقل غالبية
ال�شخ�صيات املح�سوبة على العملية ال�سيا�سية
،متار�س نهج ًا �ضار ًا بالعراق مفاده االتكاء على
اجندات خارجية يف مترير خمططاتها ،فبد ًال من
ان تدفع لتثبيت ركائزا�س�س التحويل الدميقراطي
باجتاهاته ال�صحيحة ،وانت�شال اقت�صاده من
الركود الذي هو فيه اىل حالة جديدة تتنا�سب
و�إمكانات العراق ،نراها بد�أت تقرتب يف بع�ض
املفا�صل من مهاوي الدكتاتورية وت�سري باجتاه
مغاير لكل مفهوم دميقراطي ،من خالل ح�صر
اتخاذ القرارات احلا�سمة بيد ر�ؤ�ساء كتل لي�س
غري ،وبدت ال�صفقات تطبخ يف اقبية امل�صالح
حتى �صارت رائحتها تزكم االنوف .
ان ا�ستعرا�ض ما مت منذ انطالق التظاهرات

يف اخلام�س والع�شرين من �شباط حتى الآن
،وم�ستوى و�أنواع ردود الأفعال الر�سمية
الربملانية او احلكومية ،تك�شف عن ا�ستمرار عقلية
وثقافة الزعامة والع�صمة عند البع�ض ،دون �أن
جند ما ي�شري اىل نية اي منهم ملغادرتها ،وهذا
ينطبق على جميع الكتل والتيارات دون ا�ستثناء
التي ما زالت تتوهم �أن بقاء �أية حركة �أو تيار
مرهون بالقائد الذي ال ي�أتيه الباطل من امامه او
من خلفه ،بعيد ًا عن اعتماد منطلقات عمل ترتقي
ب�أداء الأحزاب �إىل م�ستوى ما و�صل اليه العامل من
تطور ونه�ضة خا�صة يف جمال املعلوماتية .
ان ا�ستمرار االطراف ال�سيا�سية بتجاهل ارادة
ال�شعب وعدم رغبتها اجلدية يف اجراء مراجعة
ملجمل ممار�ساتها ،وحماولة ا�ستغاللها مت�سك
ال�شعب بالعملية ال�سيا�سية وجتنيبها املخاطر
،البد من �أن ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية يف مقدمتها

نبذ ال�شعب كل هذه الأطراف ،وبحثه عن فر�ص
التغيري عند غريها وهو ما التريده حلد الآن،
لذا فان عليها ان تعيد النظر ب�صراحة يف جممل
�سيا�ستها التي و�صلت حد اجلر�أة للت�صويت على
نواب رئي�س اجلمهورية ،بكل ما يف االمر من
انتهاك للد�ستور وارادة ال�شعب وطموحاته ،يف
وقت ما زالت ا�صوات الغ�ضب ال�شعبي م�سموعة
يف �ساحة التحرير رغم �أنها ما زالت حلد الآن
خافتة ،لكنها �سرعان ما تت�صاعد اذا ما ا�ستمرت
نخبنا بتحديها بهذا ال�شكل املهني .
لقد دفع ال�شعب ثمن اخطاء كبرية يف وقت
قي�ض ل�سيا�سيني وا�شباههم التمتع بكل انواع
االمتيازات التي ح�صدوها حتت �شعار التغيري
الذي اداروا ظهورهم له .فهل ي�صلح ال�سيا�سيون
حالهم ؟ نتمنى ذلك رغم ما يعرتينا من �شكوك
ب�ش�أن ذلك .

�أب����وط �آب����اد ت�����س��رق الأ����ض���واء م��ن ك��ل "الآب�������ادات" الأخ��ري��ات
د .عبد اهلل املدين
حينما يفرد املرء خارطة جغرافية تف�صيلية
لباك�ستان ،فال بد من �أن تقع عيناه على ع�شرات
املدن التي ينتهي ا�سمها بكلمة "�آباد" التي تعني
بالأوردية ،وكذا بالفار�سية "املكان امل�أهول
بال�سكان" �أو احلوا�ضر بعبارة �أدق ،فيما �شطره
الأول عبارة عن ا�سم علم ل�شخ�صية تاريخية �أو
�سيا�سية.
وهكذا جند مدنا مثل "في�صل �آباد" ن�سبة �إىل
العاهل ال�سعودي الراحل امللك في�صل بن عبد
العزيز ،و"جهان �آباد" ن�سبة �إىل الإمرباطور
املغويل امل�سلم "�شاه جهان" ،و"جناح �آباد" ن�سبة
�إىل م�ؤ�س�س باك�ستان "حممد علي جناح"� ،إ�ضافة،
بطبيعة احلال� ،إىل مدينة "�إ�سالم �آباد" العا�صمة.
غري �أن "�أبوط �آباد" (هكذا يكتبها الباك�ستانيون،
لكن مع و�ضع حرف الطاء فوق كر�سي ككر�سي
الهمزة) �سرقت م�ؤخرا الأ�ضواء من كل هذه
"الآبادات" ،بل من كل املدن الباك�ستانية الأخرى،
قدميها وحديثها ،واحتل ا�سمها �صدارة ن�شرات
الأخبار ومان�شيتات كربيات �صحف الدنيا .ففيها
حدث ما انتظره العامل منذ نحو عقد كامل من
الزمن� ،أال وهو قتل املطلوب الأول للعدالة "�أ�سامة

بن الدن" يف الثاين من مايو� /أيار اجلاري داخل
جممع �سكني ح�صني يف هذه املدينة التي تقع
على بعد  50كيلومرتا �إىل ال�شمال من "�إ�سالم
�آباد" ،وعلى بعد  150كيلومرتا �إىل ال�شرق من
بي�شاور ،يف منطقة خيرب اجلبلية ،داخل والية
"با�شتونخوا" (كانت تعرف �إىل وقت قريب
بوالية احلدود ال�شمالية الغربية) ،وي�سكنها طبقا
لآخر �إح�صائية نحو � 125ألف ن�سمة.
وكغريها من "الآبادات" الأخريات ،ف�إن ال�سمها
الغريب ق�صة� .إذ اختري ال�شطر الأول من ا�سمها
تيمن ًا با�سم الرجل الذي �أ�س�سها يف عام ، 1853
وهو امليجور "جيم�س �أبوت" ال�ضابط يف قوات
الهند الربيطانية ،والذي يـُقال �أنه ع�شق هذا
املكان من الوهلة الأوىل ،وطاب له العي�ش فيه،
بدليل وجود ق�صيدة من ت�أليفه ت�شع �أبياتها هيام ًا
باملدينة و غرام ًا بجمالها وطيب هواها ،وهي
�أمور دفعت البع�ض �إىل ت�سميتها بـ "كلورادو
م�صغرة"  -مع فارق و�سائل الرفاهية والرتفيه
ودرجة التقدم  -نظرا ملا يحيط بها من مرتفعات
خ�ضر يف الربيع ،وبي�ض مك�سوة باجلليد يف
ال�شتاء ،ناهيك عما يوجد بها من منتجعات لق�ضاء
الإجازات.
يف ق�صيدة "جيم�س �أبوت" املذكورة والتي يبدو
�أنه كتبها يوم �أن ا�ضطر �إىل مغادرة "�أبوط �آباد"

�إىل الأبد ،نقر�أ:
�أتذكر اليوم الذي جئت فيه للمرة الأوىل �إىل هنا.
�شممت وقتها رائحة "�أبوط �آباد" الزكية.
الأ�شجار والأر�ض كانت مغطاة باجلليد
وجدنا منظر ًا �آ�سر ًا.
بالن�سبة يل كان املكان حلما من الأحالم.
من بعيد كانت اجلداول جتري.
و ن�سائم الهواء تهب كما لو كانت ترحب بنا.
و�أ�شجار ال�صنوبر تتمايل حمدثة خ�شخ�شة.
وطيور القوّ ال ت�صدح ب�أغنياتها الرخيمة املبهجة.
لقد ع�شقت املكان من �أول نظرة.
كنت �سعيدا باملجيء �إىل هنا.
م�ضت علي ثماين �سنوات كلمح الب�صر.
رمبا نغادرك يف ظهرية يوم م�شم�س.
�آه يا "�أبوط �آباد" علينا �أن نغادرك الآن.
�سوف �أنحني �إجال ًال لطبيعتك اخلالبة.
رمبا �أ�صوات رياحك لن تبلغ م�سامعي بعد اليوم.
هديتي لك ب�ضع دمعات حزينة.
�أودعك بقلب مثقل.
ذكرياتك لن تنمحي من خميلتي.
وبطبيعة احلال ،مل يتخيل "جيم�س �أبوت"
يوم �أن كتب هذه الق�صيدة �أن يتحول املكان يف
غ�ضون ب�ضعة عقود �إىل م�صيف م�شهور ،ومقر
لعدد من معاهد باك�ستان الرتبوية الراقية ،و�أحد

�أ�شهر �أكادميياتها الع�سكرية ،ف�ضال عن احت�ضانها
قوات "الغوركا" النخبوية ،وقوات �سالح احلدود
املدرعة ،والكتيبة الع�سكرية ال�ضاربة التابعة
للفرقة الثانية يف اجلي�ش الباك�ستاين .وباملثل
مل يكن الرجل يتوقع �أن تنال مع�شوقته ن�صيبها
من الزلزال الذي �ضرب ك�شمري يف عام ، 2005
فيزول الكثري من مبانيها الأثرية القدمية ،لكن
دون �إ�صابات كبرية يف الأرواح.
لكن الأهم �أنه مل يدر مبخيلة "ابوت" امل�ؤ�س�س �أن
مدينته �ست�صبح مكانا يحت�ضن �أكرب الهاربني من
وجه العدالة و�أ�شهرهم ،وهو الأمر الذي لئن فاج�أ
الكثريين ،ف�إنه مل يكن مب�ستغرب عند �آخرين كرث
ممن تابعوا ال�ش�أن الباك�ستاين منذ �أن حتولت
هذه البالد من جبهة قتال للمجاهدين الأفغان �ضد
الغزاة ال�سوفييت وحلفائهم يف كابول �إىل جبهة
قتال �ضد الإرهاب العاملي حتت قيادة وا�شنطن.
وتف�صيال لل�شق الأخري نقول :لقد كان من ال�سخف
والغباء ابتداء االفرتا�ض ب�أن بن الدن يختبئ
يف �أماكن معر�ضة للق�صف اجلوي �أو التفتي�ش
والتدقيق الفجائيني �أو امل�سح الع�سكري ال�شامل،
مثل كهوف وزير�ستان واملناطق احلدودية
املحاذية لأفغان�ستان والأحياء الكئيبة املظلمة
يف كرات�شي (حيث يرتكز معظم الهاربني من وجه
العدالة من القتلة واملجرمني ومروجي املخدرات

والن�صابني) واجلزء اجلنوبي من البنجاب الذي
حتول يف ال�سنوات الأخرية �إىل معقل للبنجابيني
الطاليبانيني ،و�شهد يف عام  2002مقتل مرا�سل
�صحيفة "وول �سرتيت جورنال" الأمريكية
املخطوف "دانيال بريل" .وبكالم �آخر كان العقل
واملنطق يقوالن ب�أن الرجل يختفي �إما يف �أماكن
مكتظة بالب�شر ،من تلك التي ي�صعب فيها تتبع
ومراقبة حتركات �شخ�ص ما ،وي�سهل فقدان �أثره،
و�إما داخل من�ش�آت ح�صينة حممية من قبل جهاز
اال�ستخبارات الباك�ستاين الذي ال يحتاج املرء �إىل
ذكاء وعبقرية لال�ستدالل على دوره املزدوج �أثناء
وبعد احلرب الأمريكية على �أفغان�ستان.
لقد ردد قادة باك�ستان مرارا وتكرارا يف ال�سنوات
الأخرية القول ب�أن �أ�سامة بن الدن غري متواجد
فوق �أرا�ضيهم ،بل ذهب الرئي�س ال�سابق اجلرنال
"برويز م�شرف" خطوة �أبعد من ذلك حينما عرب
يف مقابلة �صحفية ُقــبيل خروجه من ال�سلطة
عن اعتقاده ب�أن بن الدن قد ق ـُتل ،وبالتايل لي�س
هناك من داع التهام باك�ستان من وقت �إىل �آخر
ب�إيوائه! غري �أن ما حدث يف الثاين من مايو يف
"�أبوط �آباد" �أك ـّد خالف ذلك متاما .بل �أكد جملة
من الأمور الأخرى التي هي الآن حمل خالف ما
بني �إ�سالم �آباد ووا�شنطن و�سط انعقاد احلواجب
غ�ضبا �أو ارتفاعها ده�شة.

وخمت�صر القول هو �أن مقتل بن الدن فوق الرتاب
الباك�ستاين مل يفاجئ �سوى غري املتابعني لل�ش�ؤون
الباك�ستانية فح�سب� .أما الآخرون فقد وجدوا فيه
ا�ستكماال ل�سل�سلة م�شابهة من الأحداث التي قادها
الأمريكان بالتعاون مع الباك�ستانيني �أو من دون
تعاونهم ،ابتداء من اعتقال الإرهابي "عمر �شيخ"
يف الهور يف عام ( 2002وهو قاتل ال�صحفي
دانيال بريل وخمتطف طائرة الركاب الهندية
من كامتندو �إىل كابول يف عام  ، )1999واعتقال
م�س�ؤول تنظيم القاعدة "�أبوزبيدة" يف "في�صل
�آباد" يف ذات العام  ،واعتقال زميله الآخر "رمزي
بن ال�شيبة" بالقرب من كرات�شي يف عام 2002
�أي�ضا بـ ـُعيد مقابلة متلفزة �أجراها مع مرا�سل
قناة اجلزيرة القطرية "ي�سري فودا" ،وانتهاء
بقتل القياديني يف تنظيم القاعدة "�أبو الليث
الليبي" و "�أبو اليزيد امل�صري" بق�صفني جويني
يف عامي  2008و 2010فوق وزير�ستان و�شمال
غرب باك�ستان على التوايل ،ومرورا باعتقال
الكويتي من �أ�صل باك�ستاين "رمزي يو�سف"،
املتهم مبحاولة تفجري مركز التجارة العاملي يف
نيويورك يف عام  ،1993وذلك �أثناء توجهه �إىل
بي�شاور يف عام  ، 1995واعتقال خاله "خالد �شيخ
حممد" (العقل املدبر لهجمات � 11سبتمرب .)2001
يف عام  2003يف منزله يف روالبندي.

خ��ط��ر �أن ي��ك��ون ال���ع���راق ب�ل�ا م��ي��اه �إق��ل��ي��م��ي��ة
ح�سني علي احلمداين
يف كتب ال��ت��اري��خ كنا ن��ق��ر�أ ع��ن ب�لاد ال��راف��دي��ن ،
وكنا ن��ردد �أ�سماء دجلة وال��ف��رات وكيف تلتقي
لت�شكل ���ش��ط ال��ع��رب  ،و���ش��ط ال��ع��رب ه��و بداية
طريق العراق �صوب البحر  ،وكثريا ما �سمعنا
قدمي ًا عن مقوالت خلرباء عامليني كانوا يقدمون
ن�صائحهم للحكومات العراقية منذ والدة الدولة
يف ع�شرينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ح���ول ا�ستثمار
مياه النهرين يف جعل كل العراق �أر�ض ًا خ�ضراء
 ،ولكن ن�صائح ه�ؤالء اخلرباء كانت تذهب مع (
�سموم ال�صيف ) وك�أنها غري مهمة وغري جمدية
وظل دجلة يجري والفرات معه وظل �شط العرب
ي�صب يف اخلليج وبقينا نحافظ على �صحرائنا
التي �أخذت تت�سع يوم ًا بعد �آخر،لتت�شكل مع مرور
الزمن جمموعة حتديات �أثرت كثريا يف م�سارات
حياة الإن�سان العراقي لأننا بتنا الآن نواجه هذه
املخاطر دفعة واحدة بعد �أن تراكمت علينا  ،ليت�أكد
لنا �أن خماطر كثرية حتدق بالعراق منها الداخلية
وال��ت��ي ت��ت���أث��ر ب��احل��راك ال�سيا�سي داخ���ل البلد
وانعكا�ساته على الو�ضع الأمني ،و�أي�ضا ما ميكن
ت�سميته بال�صراعات الداخلية التي ت�ستفيد منها
جهات عديدة كالقوى الإرهابية �أو حتى بع�ض
دول اجلوار ودول العامل الأخرى التي ترى ب�أن
انق�سام القوى ال�سيا�سية العراقية ووجود �أكرث
من م�صدر للقرار والت�صريح من �ش�أنه �أن يوجه
ر�سائل عادة ما تكون خاطئة لأطراف عديدة يدفع
العراق ثمنها �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة.
ومنذ ع��ام  2003وحتى يومنا ه��ذا وج��دن��ا ثمة
ازدواجية كبرية يف تعامل القوى ال�سيا�سية مع

�آراء و�أفكــــــار

املخاطر املحدقة بالعراق ونق�صد هنا باملخاطر
الداخلية واخلارجية  ،وهذا ما ترك �آث��ار ًا كبرية
على العراق �أمني ًا واقت�صادي ًا و�سيادي ًا  ،وجتلى
ذلك بو�ضوح يف م�سائل عديدة �أهمها م�س�ألة مياه
نهري دجلة والفرات وكمية ال�سدود التي اقامتها
تركيا و���س��وري��ا وت���أث�ير ذل��ك على الأم���ن املائي
للعراق وتداعياته على م�ستقبل الزراعة يف البلد،
ثم جاءت ق�ضية مياه البزل الإي��راين وما �سببته
من خ�سائر كبرية للأرا�ضي الزراعية،ناهيك عن
الق�صف امل�ستمر للقرى احلدودية يف كرد�ستان من
قبل املدفعية الإيرانية والرتكية .
ول��ع��ل ال��ب��ع�����ض ي��ن��ظ��ر ل��ه��ذه الأح������داث وغريها
مبنظار يراد من خالله الإ�ضرار بطرف معني من
�أط���راف العملية ال�سيا�سية على ح�ساب �سيادة
البلد واقت�صاده وم�ستقبل �أبنائه،وهذا ما ميكن
ت�شخي�صه ب�سهولة من خ�لال ا�ستذكار الأحداث
يف ال�سنوات املا�ضية وما مت خالله من قيام بع�ض
القوى ال�سيا�سية وبع�ض ال�سيا�سيني الذين وجدوا
يف تعطيل الكثري من اجلوانب االقت�صادية يف
البلد ي�صب يف م�صاحلهم ال�شخ�صية وارتباطاتهم
اخل��ارج��ي��ة وح��ت��ى م�صاحلهم و�أع��م��ال��ه��م ،حيث
وجدنا تعطي ًال تام ًا مل�شاريع كربى كان ب�إمكانها
�أن ت��خ��دم البلد ك��ث�يرا ومنها على �سبيل املثال
ال احل�صر ميناء ال��ف��او الكبري ال���ذي وج��د هذا
امل�شروع من املماطلة والت�سويف ما جعله جمرد
حجر �أ�سا�س �أ���س��وة بالكثري من امل�شاريع التي
و�ضع حجر �أ�سا�سها يف عقود م�ضت دون تنفيذ ،
البع�ض ف�سر هذا الت�سويف على انه يخدم م�صالح
دول جم���اورة ل��ل��ع��راق تعمل موانئها ليل نهار
لتوريد ب�ضائع للعراق  ،وهذا احلال ينطبق على
مطار الب�صرة الذي انتهى العمل به منذ �سنوات

دون �أن يدخل اخلدمة الفعلية لذات ال�سبب رغم
�أهميته ال�سرتاتيجية  ،وبالتايل وجدنا �أنف�سنا
نحن ك�شعب ب���أن ثمة خ��ي��ارات تفر�ض علينا يف
ج��وان��ب رمب��ا ك��ان يت�صور البع�ض منها بـ�أنها
لي�ست مهمة وال متثل هذا احلجم من املخاطر التي
نتحدث عنها الآن دون �أن ن�ستنتج ب�أننا كنا جزء ًا
من والدتها و�صريورتها وت�ضخيمها لهذه الدرجة
التي نعي�شها ال��ي��وم وال��ت��ي م��ن �ش�أنها �أن تغري
الكثري من احلقائق املعروفة عن العراق تاريخي ًا
وجغرافي ًا.
نحن اليوم �أم��ام حتد كبري ج��دا ،وه��ذا التحدي
يتمثل يف �إن�شاء دولة الكويت ميناء مبارك والذي
من �ش�أنه �أن يخنق العراق ويجعل منه بال مياه
�إقليمية وحدود بحرية ،وبالتايل يغري كثري ًا من
جغرافية العراق ويفقد البلد الكثري من خوا�صه،
ويف مقدمتها كونه ب��ل��د ًا ب�إطاللة بحرية �أو ًال ،
وينهي موقعه ال�سرتاتيجي الذي طاملا تغنينا به
وم��ا زلنا  ،حيث ميثل ه��ذا امليناء نهاية العراق
مع العامل بحريا ويجعلنا نعتمد كليا على موانئ
الآخ���ري���ن يف جت��ارت��ن��ا اخل��ارج��ي��ة وال ي�ستبعد
�أن يكون اعتمادنا على ميناء مبارك يف توريد
وت�صدير الب�ضائع من و�إىل العراق .
فما هو املطلوب من العراق الآن ؟ بالت�أكيد العراق
لي�س ب�إمكانه عرب مذكرات االحتجاج الر�سمية وال
عرب م�سريات التنديد من �أن يوقف العمل بهذا
امليناء  ،ولي�س ب�إمكان اجلامعة العربية مثال �أن
حتقق لنا ه��ذا  ،بل يتطلب الأم��ر حترك ًا عراقيا
ً�سريع ًا �صوب املجتمع ال��دويل وجمل�س الأم��ن ،
خا�صة و�إن املجتمع الدويل متعاطف مع العراق
وجتربته الدميقراطية وبالت�أكيد ف�إن االتفاقيات
ال��دول��ي��ة ب�����ش���أن احل����دود ال��ب��ح��ري��ة وامل��ائ��ي��ة بني
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ال��دول تكفل حق العراق يف �سيادته على مياهه
الإقليمية ويف نف�س الوقت حتافظ على حقوق
الدول الأخ��رى  .وبالت�أكيد ف�إن الكثري من الدول
ومنها الكويت التي عانت من حقبة نظام املقبور
�صدام ح�سني ،عليها �أن تتعامل مع العراق اجلديد
ب�شكل ي�ؤمن ا�ستقرار املنطقة عرب توفري الأجواء
املالئمة لعملية اال�ستقرار ه��ذه ،ويف مقدمتها
اال���س��ت��ق��رار االق��ت�����ص��ادي وع���دم خلق �أزم����ات من
�ش�أنها �أن تظل حقول �ألغام ممكن �أن تنفجر يف
�أية حلظة يجد فيها جيل عراقي �أو كويتي نف�سه
م�ضطرا لتفجريها حتت �أي �ضغط كان �أو �سيكون
يف حينه .
وبالتايل علينا �أن نقول ب�أن حقبة النظام ال�صدامي
ق���د ان��ت��ه��ت وي��ج��ب �أن ت��ن��ت��ه��ي م��ع��ه��ا �أجنداتها
وم�����س��ارات��ه��ا وف�����ص��ول��ه��ا ال��ت��ي �أره���ق���ت ال�شعب
العراقي واملنطقة ب�أ�سرها ،ولعل ما نعي�شه الآن
هو من تداعياتها وعلى دول اجلوار العراقي �أن
تتعامل مع العراق بروح جديدة و�أن تكون �شريك ًا
يف بناء البلد وعودته حلالته التي ت�ساعده يف �أن
يكون عام ًال مهما يف �أمن وا�ستقرار املنطقة  ،و�أن
ال تكون ت�صرفاتهم �سبب ًا رئي�سيا يف بلورة ر�ؤى
و�أفكار لدى جيل من العراقيني يجد نف�سه حما�صرا
يف حدود فر�ضت عليه يف غفلة من الزمن .
وما ميكن �أن نختم به حديثنا هذا هو �أن ن�ؤكد على
النخب ال�سيا�سية يف البلد ونطلب منها �أن ترتك
خالفاتها ال�سيا�سية ال�شخ�صية وان تلتفت لو�ضع
البلد وم�ستقبله وم�ستقبل �أجياله التي جتد نف�سها
مهددة الآن �أك�ثر من �أي وقت م�ضى خا�صة و�إن
الأمر و�صل لأن يتم تغيري جغرافية العراق الذي
رمبا �سنجده بعد ب�ضع �سنوات وقد خلت �أر�ضه
من الأنهر .
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