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ال���ت���ح���ال���ف ال�����������ص�����دري -ال���������ش����ي����وع����ي! ...
انهارت ب�أ�سرع مما كان متوقع ًا لها
حتالفات �سيا�سية حزبية �أخذت
مكان الإعالن عنها واالحتفال
بها يف فنادق بغداد الفارهة
وقاعاتها الوا�سعة لغر�ض خو�ض
االنتخابات النيابية املقبلة يف
العراق .حتالفات اختلط فيها
طالب ال�سلطة ومريدوها والقليل
من ال�ساعني بنزاهة �إليها .هذا ما
يحدث عندما ال تكون التحالفات
�أكثـر من حتالفات انتخابية
تن�سيقية لغر�ض الو�صول �إىل
ال�سلطة متام ًا كما اقرتح قانون
الأحزاب الذي ي�سمح ل ّأي "جماعة
من الأ�شخا�ص ت�شكيل حزب �سيا�سي
خال من ال�ضوابط
حتت �أي
ّ
م�سمى"ٍ ،
واملقيدات ذات ال�صلة باملرجعية
الفكرية والتاريخ والعمر ال�سيا�سي
والن�ضال الوطني �إىل جانب وجود
جهات حيادية م�ستقلة تراقب
م�ستوى الأداء وتف�صل يف �أهلية
احلزب �أو التنظيم ال�سيا�سي
املزعوم خلو�ض انتخابات نيابية
عامة.

 د .الهاي عبد الح�سين
ميكن للأح ��زاب الوليدة �أنْ تت�ش ��كل �إنمّ ا بر�ؤية
وت�ص ��ور وجه ��د فك ��ري وا�ض ��ح املع ��امل ولي�س
جمرد بيانات و�شعارات تطبخ على عجل .تتالت
التحالف ��ات لتظهر ب�ألوان مزرك�ش ��ة وت�س ��ميات
�س ��هلة على احلف ��ظ والتذك ��ر كما يف "الن�ص ��ر"
و"الفت ��ح" و"تقدم" و"مت ��دن" ،و�أخري ًا ولي�س
�آخ ��ر ًا�" ،س ��ائرون"� ،إل ��خ .ولعل من �ض ��من هذه
التحالف ��ات ال ��ذي �أث ��ار زوبع ��ة من الت�س ��ا�ؤالت
واالنتقادات والتعبريات ال�س ��اخرة وامل�ستهزئة
واملخل�ص ��ة واملحذرة على ال�س ��واء فور الإعالن
عنه ه ��ذا التحال ��ف الأخري امل�س� �مّى "�س ��ائرون
نح ��و الإ�ص�ل�اح" .يتك ��ون التحال ��ف الولي ��د
ب�صورة رئي�س ��ة من حزب "اال�ستقامة" املدعوم
من قبل التيار ال�ص ��دري وخم�س ��ة م ��ن الأحزاب
التي قدمت نف�س ��ها بكونها �أحزاب ًا مدنية لعل من
�أبرزها ،احلزب ال�ش ��يوعي العراق ��ي .باحلقيقة
فغ ��ر البع� ��ض فاهه جت ��اه هذا التحال ��ف الأخري
متمتم ًا "يا �س ��بحان الل ��ه!" ،تعبري ًا عن التعجب
الجتماع النقي�ضني من حيث احلزب الذي يعمل
مبرجعية ديني ��ة �إلهية مذهبية حمددة ومعروفة
متثل ��ت بـ "اال�س ��تقامة" ومرجعي ��ة فكرية مادية
و�ض ��عية واقعية متثلت بـ "ال�شيوعي العراقي"
�إىل جانب �أحزاب �أو كيانات و�صفت باملدنية.
لي�س جديد ًا وال من من غري امل�س ��بوق �أنْ يجتمع
الدين ��ي بالو�ض ��عي �سيا�س ��ي ًا ،ولك ��نّ حتال ��ف
الأ�ض ��داد ي�ش�ي�ر بو�ض ��وح �إىل بل ��وغ مرحل ��ة
اخلطر نتيجة االقرتاب من ح ّد االنهيار الوا�سع
والكب�ي�ر للعملية ال�سيا�س ��ية برمتها يف العراق.
حتالف بحجم اخلطورة والقلق ال�شديدين على
م�ستوى املجتمع العراقي ككل .حتالف تاريخي
بالت�أكي ��د ،ولك ّن ��ه ينط ��وي عل ��ى جمازفة عظمى
وبخا�ص ��ة من جانب احلزب ال�شيوعي العراقي

ال ��ذي �سي�ص ��اب ب� �ـ "القا�ض ��ية" ،اذا م ��ا ف�ش ��ل
يف ا�س ��تقطاب الناخب�ي�ن ولك ّن ��ه يكتف ��ي ب�إيذاء
ال�ص ��دريني .واذا م ��ا �أخذن ��ا احتم ��ال �أنْ يف ��وز
التحالف املعلن وي�ص ��ل �إىل قبة جمل�س النواب،
فهل �سيوا�صل الطرفان احلليفان عملهما خلدمة
جماهريهم ��ا� ،أم �أنّ علين ��ا توقع م�س ��ار خمتلف
يتباع ��دان في ��ه ويتجافي ��ان وق ��د يفرتق ��ان على
نحو يذ ّك ��ر بالكثري من خيبات الأمل وال�ش ��عور
بالتخل ��ي واخل ��ذالن! يكم ��ن ال�س ��بب يف ه ��ذا
االحتم ��ال الأخري بالطريقة الت ��ي يتوقع توزيع
الوظائف واملنا�صب املهمة بني املتحالفني.
ف�إذا ما اعتم ��دت الطريقة الكمية بح�س ��ب الفوز
بعدد الأ�صوات وا�ضح �أنّ حزب اال�ستقامة يقدم
نف�س ��ه بكونه الط ��رف امل�ؤهل لال�س ��تحواذ على
ح�صة الأ�س ��د ويكتفي بتطمني ر�ؤ�ساء الأحزاب
اخلم�س ��ة الأخرى بوظائ ��ف �أو ع�ض ��وية فردية
يف جمل� ��س الن ��واب كم ��ا ي�س ��تدل عل ��ى ذلك من
مرا�سيم االحتفال بالإعالن عن التحالف اجلديد
الأربعاء املا�ض ��ية .فق ��د ر�أ� ��س التحالف اجلديد
الأ�س ��تاذ الدكتور ح�س ��ن العاقويل ،الذي ي�شغل
دور الأم�ي�ن العام حل ��زب اال�س ��تقامة وقام لذلك
ب�إلق ��اء كلمة التحال ��ف .وكان العاقويل قد جل�س
يف �ص ��در املجل�س وعاد ملقع ��ده بعد االنتهاء من
�إلق ��اء كلمت ��ه متو�س ��ط ًا اجلميع ليجل�س ال�س ��يد
�س ��عد عا�ص ��م اجلناب ��ي ،رئي� ��س ح ��زب التجمع
اجلمه ��وري عل ��ى ميينه ويجل�س ال�س ��يد م�ض ��ر
�ش ��وكت ،رئي�س ح ��زب الرتقي والإ�ص�ل�اح على
ي�س ��اره .فيم ��ا تنحى �س ��كرتري اللجن ��ة املركزية
للحزب ال�ش ��يوعي العراقي الدكتور رائد فهمي،
بعي ��د ًا م�ؤك ��د ًا النهج ال ��ذي �أختط ��ه احلزب منذ
ت�أ�سي�س ��ه كونه حزب� � ًا �ألف التفاين والت�ض ��حية
والإيث ��ار وعم ��ل ويعم ��ل وف ��ق قاع ��دة "�ش ��معة

حترتق".
عل ��ى وج ��ه العم ��وم ،ق ��د نك ��ون �أم ��ام حتالفني
رئي�سني هما ما ميكن �أنْ ي�سمّى التحالف املحافظ
القاب� ��ض عل ��ى ال�س ��لطة �أ ّي� � ًا ما �س ��يكون �إ�س ��مه
وعنوانه وير�أ�س ��ه ال�س ��يد رئي�س جمل�س رئا�سة
ال ��وزراء الدكتور حيدر العبادي من جهة والذي
ي�س ��تند �إىل احتمال احل�ص ��ول على دعم جمهور
وا�س ��ع م ��ن املوظف�ي�ن واملتقاعدين وامل�ش ��تغلني
يف الأجه ��زة الأمني ��ة .يقابله التحال ��ف املناف�س
"�سائرون" لل�صدريني واملدنيني ،من جهة �أخرى
والذي يرفع �شعار "التغيري والإ�صالح".
يذك ��ر �أنّ ال�س ��بب الرئي� ��س النهي ��ار التحال ��ف
ال�س ��ابق "تق ��دم" ح�ص ��ل ب�س ��بب دخ ��ول التيار
ال�ص ��دري بح ��زب "اال�س ��تقامة" كواجهة له مما
مل تواف ��ق علي ��ه بع� ��ض الأطراف التي ان�ض ��مت
�إىل ذلك التحالف .واحلق ال يزال الوقت مبكر ًا،
وال ي ��زال اليقني ب�أدنى م�س ��توياته ب�ش� ��أن مدى
م�صداقية حتالف �سائرون على االلتزام مبا عبرّ
عنه من تعهدات ب�ش� ��أن التغيري والإ�ص�ل�اح .فقد
اخت�ب�ر التحال ��ف ال�ص ��دري املدين م ��ن قبل بيد
�أ ّن ��ه �س � ّ�جل خيبة �أمل كربى ع�ش ��ية �إعالن التيار
ال�صدري موافقته على ت�شكيلة جلنة االنتخابات
التي ك ّر�س ��ت التمايز الديني واملذهبي والعرقي
املع ��روف و�أخذه ح�ص ��ة فيها من خ�ل�ال انتداب
ع�ضو منه فيها رغم االتفاق على ال�سعي لت�شكيل
مفو�ضية مهنية م�ستقلة متحررة من املحا�ص�صة
الديني ��ة واملذهبي ��ة والعرقي ��ة لغر� ��ض التمهيد
لإجراء االنتخابات.
لذلك ف�إنّ التيار ال�صدري ولي�س الأحزاب املدنية
املتحالفة معه يف "�س ��ائرون" ه ��و الذي يواجه
حتدي� � ًا جدي� � ًا لإثب ��ات م�ص ��داقيته للعم ��ل عل ��ى
حتقيق هدف التغيري والإ�صالح .ولن يتحقق له

ال���ع���راق "الم�ستقر" ت�����س � ّل��ط��ي ب��ال�����ض��رورة
ق ��رارات رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي حي ��در
العب ��ادي جتاه �إقليم كرد�س ��تان ،خ�صو�ص� � ًا
رف�ض ��ه �أيّ بدء للتفاو�ض قبل التزام الإقليم
بعدد من ال�ش ��روط «التعجيزيّة» ،قرارات لو
نفذه ��ا الإقلي ��م لأدّت �إىل حتطيم كل �س ��لطة
وخ�صو�ص� �يّة فيدراليّة لعالقته مع العا�صمة
املركز ّي ��ة .فالعب ��ادي يذه ��ب يف قرارات ��ه
�إىل ن ��وع حُم ��دث م ��ن املركز ّي ��ة ال�س ��لطويّة
التقليد ّي ��ة ،و�إن باالحتف ��اظ بالفيدرال ّي ��ة
�ش ��ك ًال .فه ��و عملي� � ًا ي�س ��عى �إىل �أن تتجاوز
�س ��لطة احلك ��م املركزي ��ة يف عالقته ��ا م ��ع
الإقلي ��م �أهم �أ�سا�س�ي�ن �ش� �يّد عليهم ��ا العراق
اجلدي ��د :رك ��ن ال�ش ��راكة ب�ي�ن القوميت�ي�ن
العربيّة والكرديّة ،اللتني حددهما الد�ستور
العراقي،
كجماعت�ي�ن تكوينيت�ي�ن للمجتم ��ع
ّ
وجتاوز مب ��د�أ الدميوقراطيّة التوافقيّة بني
املكون ��ات واجلهويات العراقية ،والتي على
�أ�سا�سها يتم توزيع املنا�صب ال�سياديّة حتى
الآن.
ال تفع ��ل الق ��وى املركز ّي ��ة ذل ��ك م ��ع الطرف
الك ��ردي فح�س ��ب ،فتهمي�ش ��ها وحتطيمه ��ا
للقوى ال�س ��نيّة ،الذي كان وال يزال م�ستمر ًا
يف كل القطاعات� ،ش ��كل عتبة ملمار�س ��ة هذه
ال�سيا�س ��ية جت ��اه الك ��رد .وه ��ذا التهمي� ��ش
املرفق بالهيمنة ال�س ��لطويّة يتطور لي�ص ��بح
فع�ل ً�ا يومي� � ًا جت ��اه كل التنظيم ��ات املدن ّي ��ة
والي�س ��اريّة القوميّة الأ�ص ��غر حجم ًا ،لتعود
�س ��لطة احلكم يف العراق كما كانت تقليدي ًا،
خمت�ص ��رة وحمتك ��رة يف �ش ��خ�ص �أو حزب
واحد ،طافح املركزيّة وال�سلطويّة.
�َي  جمي ��ع ال�شخ�ص ��يات
عل ��ى �أن ��ه يف ِ�س رَ
والق ��وى ال�سيا�س� �يّة الت ��ي حكم ��ت الدول ��ة
العراق ّي ��ة ومنط عالقتهم مع القوى النظرية
«الهام�ش� �يّة» ،ومنه ��م الك ��رد وم�س� ��ألتهم
ال�سيا�س ��ية بال ��ذات ،ثمة ما هو م�ش�ت�رك يف
ما بينهم جميع� � ًا� .إذ تبد�أ كل �س ��لطة عراقيّة
يف �أوائ ��ل ف�ت�رات حُ كمه ��ا مبهادن ��ة القوى
ال�سيا�س� �يّة املُقابلة ،لكنها م ��ا تلبث �أن تعود
لفر� ��ض هيمنته ��ا و�س ��لطتها عليه ��ا وعل ��ى
قواعدها االجتماعيّة ،م�س ��تخدمة كل �أ�شكال
العنف �إذا تطلب الأمر ذلك.
كانت �سلطة االنتداب الربيطانيّة ،يف �أوائل
الع�شرينات ،البادئة بت�أ�سي�س هذه «ال�س ّنة».
فف ��ي م�س ��عاها �إىل تركيب الدول ��ة العراقيّة
احلديث ��ة م ��ن الوالي ��ات العثماني ��ة الثالث،
الب�ص ��رة وبغ ��داد واملو�ص ��ل �س ��نة ،1920
كانت ت�ست�ش ��عر �ض ��عف موقف وموقع امللك
في�صل ،الذي مل يكن مقبو ًال ومدعوم ًا �إال من
طبقة موظف ��ي الدولة العثمانيّة ال�س ��ابقني،
وبع� ��ض �أعيان امل ��دن «ال�س� � ّنة» .ل ��ذا ،هادن
الإنكلي ��ز الزعامات املحل ّي ��ة الكرديّة ،وعلى

 ر�ستم محمود
ر�أ�سهم ال�ش ��يخ حممود احلفيد ،كذلك فعلوا
م ��ع طبق ��ة زعم ��اء الع�ش ��ائر ورج ��ال الدين
ال�ش ��يعة .لكنه ��م م ��ا لبث ��وا �أن ق�ض ��وا عل ��ى
احلفيد ع�سكري ًا ونفوه ،وحطموا كل القوى
«ال�ش ��يعيّة» املناه�ض ��ة لهيمنتهم و�سيا�ستهم
ن�ص ��بوا في�ص ��ل مل ��ك ًا
«الها�ش ��ميّة» ،حينم ��ا ّ
عل ��ى مملكة عراق ّي ��ة مركز ّي ��ة ،ال تتحمل �أي
�يعي �أو كرديّ خا�ص .عاد الإنكليز
و�ضع �ش � ّ
لال�س ��تعانة باحلفيد حينما �س ��اءت عالقتهم
ب ُنخب ��ة الأعيان «ال�س� � ّنة» التي كانت تتحول
�إىل نحب ��ة قوميّة عربيّة .لكن ما �إن ا�س ��تتب
الأمر لهم عقب املعاهدة الربيطانية العراقية
ع ��ام  ،1924حتى �ألغوا كل االمتيازات التي
منحت للكرد �أو ال�شيعة حلكم مناطقهم.
ُنخ ��ب احلك ��م العراقيّة امللكيّة ا�س ��تكملت ما

ب ��د�أه الإنكلي ��ز .ف ُكلما كانت تدخ ��ل يف �أزمة
عميقة مع اجلي�ش �أو ال�شيوعيني �أو القوميني
العرب ،كانت ت�س ��عى �إىل التوافق مع الكرد،
وبال ��ذات م ��ع الأخوي ��ن �أحم ��د وم�ص ��طفى
بارزاين ،اللذين قادا متردات كرديّة متقطعة
ط ��وال الثالثين ��ات والأربعين ��ات .وكان ��ت
تفعل العك�س مع ع�شائر الأرياف و�شيوعيي
امل ��دن ،وف ��ق حت ��والت عالقته ��م م ��ع الكرد.
لكنها يف �سنوات ا�س ��تقرارها القليلة ،كانت
تبط�ش بالطرفني مع ًا �إذا لزم الأمر.
الأنظمة الع�س ��كريّة والقوميّة ظلت مواظبة
عل ��ى ذلك .فم ��ا �إن جن ��ح عبد الكرمي قا�س ��م
يف انقالب ��ه عل ��ى امللكيّة ،حتى من ��ح الكثري
من احلري ��ات املدنيّة وال�سيا�س� �يّة ،و�س ��مح
للتنظيم ��ات ال�ش ��يوعية والقوميّة والكردية

�سلطة االنتداب الربيطان ّية ،يف �أوائل الع�شرينات ،البادئة بت�أ�سي�س هذه «ال�س ّنة».
ففي م�سعاها �إىل تركيب الدولة العراق ّية احلديثة من الواليات العثمانية الثالث،
الب�صرة وبغداد واملو�صل �سنة  ،1920كانت ت�ست�شعر �ضعف موقف وموقع
امللك في�صل ،الذي مل يكن مقبو ًال ومدعوم ًا �إال من طبقة موظفي الدولة العثمان ّية
ال�سابقني ،وبع�ض �أعيان املدن «ال�س ّنة» .لذا ،هادن الإنكليز الزعامات املحل ّية
الكرد ّية ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ حممود احلفيد ،كذلك فعلوا مع طبقة زعماء الع�شائر
ورجال الدين ال�شيعة.

بالعمل ال�سيا�سي العلني .لكن ما �إن تخل�ص
م ��ن �ش ��ركائه يف االنق�ل�اب ،وعل ��ى ر�أ�س ��هم
القومي ��ون بقيادة عبد ال�س�ل�ام عارف ،حتى
�ألغى �أغلب تلك احلقوق واحلريات ،وعادت
احل ��رب التقليدية بني دولت ��ه املركزية وبني
احلركة القومي ��ة الكردية والقوميني العرب
واحل ��زب ال�ش ��يوعي العراق ��ي ،كل وف ��ق
تطلعاته املناه�ضة لدولة قا�سم املركزيّة.
حقبة القوميني ،من الرئي�س�ي�ن عبد ال�س�ل�ام
وعب ��د الرحمن عارف ،وم ��ن بعدهما احلكم
البعث ��ي املدي ��د ،كان ��ت التطبي ��ق العمل ��ي
الأكرث دقة وتعبري ًا عن ال�سلطويّة املركزيّة.
فاالتف ��اق الأول بني املال م�ص ��طفى بارزاين
ورئي�س الوزراء القومي عبد الرحمن البزاز
�سنة  ،1965يف ظل حكم عبد ال�سالم عارف،
انقل ��ب عليه القوميون حينما �أعادوا ترتيب
�ص ��فوفهم ،بعد الق�ض ��اء على التي ��ار البعثي
�ضمنهم .البعثيون �أنف�س ��هم هادنوا احلركة
القوم ّي ��ة الكرد ّي ��ة بعد انقالبهم ال�ش ��هري يف
مت ��وز (يوليو)  ،1968و�أ�ص ��دروا بيان 11
�آذار (مار�س)  ،1970الذي �أقر احلكم الذاتي
للكرد يف مناطقه ��م ،لكنهم عادوا وتراجعوا
بعد �أرب ��ع �س ��نوات ،بعدما ارتفعت �أ�س ��عار
النف ��ط �أوائ ��ل ال�س ��بعينات ،ودان احلك ��م
للرئي� ��س �أحمد ح�س ��ن البكر ونائبه �ص ��دام
ح�س�ي�ن .حي ��ث فر�ض ��وا م ��ن جدي ��د حكم� � ًا
مركزي� � ًا �أرعن على كرد�س ��تان .وجتدد الأمر
خ�ل�ال اتفاقيات  1983بني النظام واالحتاد
الوطني الكرد�س ��تاين ،حينما كانت ال�سلطة
العراقيّة م�أزومة نتيجة تراجعها يف احلرب
م ��ع �إي ��ران ،الت ��ي م ��ع نهايته ��ا وا�س ��تعادة
النظام قوته ،نفذ البعثيون جرميتي الأنفال
وحلبجة املروعتني عام .1988
�ش ��يء �ش ��بيه متام� � ًا مار�س ��ه البعثي ��ون مع
التنظيمات ال�ش ��يوعيّة املناف�س ��ة ،من خالل
الإغراء باجلبهة الوطن ّي ��ة ،ومن ثم البط�ش
بتنظيماتهم بع ��د �إخماد التمرد الكردي بدء ًا
م ��ن �أواخ ��ر ال�س ��بعينات .كذل ��ك فعل ��وا مع
الزعام ��ات الدينية ال�ش ��يعية ،وعلى ر�أ�س ��ها
املرجع حممد �ص ��ادق ال�ص ��در ،ال ��ذي هادنه
وا�س ��تخدمه البعثيون �أو ًال ملجابهة املراجع
«غري العراقية» ،ثم متت ت�صفيته.
لأجل كل ذلك ،ال تبدو �س ��لطة «املنت�ص ��رين»
العراقيني اجل ��دد وك�أنها تفعل �ش ��يئ ًا غريب ًا
عم ��ا كان يف العراق تقليدي� � ًا ،لكن ذلك يثبت
�أن م ��ا تغ�ي�ر يف الع ��راق يف حقب ��ة م ��ا بعد
�ص ��دام ح�س�ي�ن هو هوي ��ة احل ��كام ،ال هويّة
ال�سلطة نف�سها ،التي بقيت ت�ستند �إىل القوة
املح�ضة فح�سب.
عن "احلياة" اللندنية

هذا بدون مواجهة وا�ض ��حة و�صريحة خلو�ض
املعركة الأو�سع والأهم والتي تتمثل يف الإقدام
عل ��ى حتقيق الإ�ص�ل�اح الديني للت�أه ��ل من �أجل
العم ��ل يف جم ��ال ال�سيا�س ��ة .فال�سيا�س ��ة تعن ��ى
ب�ش� ��ؤون احلياة الدنيا من خ�ل�ال برامج حمددة
وقابل ��ة للتطبي ��ق .معل ��وم �أنّ بع�ض �أه ّم �ص ��يغ
الإ�ص�ل�اح الدين ��ي يف العامل حدثت م ��ن الداخل
ولي�س من اخلارج .وي�أتي الإ�ص�ل�اح الديني من
م�س ��تويات دون العليا من وجه ��ة النظر الدينية
لأنّ العليا ال ت�س ��تطيع اخلروج عل ��ى ما �أئتمنت
عليه ،ولكنّ املراتب الأخ ��رى التي تتمتع بالثقة
والدع ��م واملحب ��ة البالغ ��ة ق ��د ت�س ��تطيع دخول
امل�ضمار.
أنّ
هذا يعني � ال�س ��يد مقتدى ال�صدر ب�شخ�صيته
الكارزمي ��ة امل�ؤث ��رة يف و�س ��طه ،ميك ��ن �أنْ
يخ ��رج على نطاق �أو�س ��ع ليعلن عن تبني خيار
الإ�ص�ل�اح الديني من خالل عملية يتعاي�ش فيها
الدي ��ن م ��ع الدول ��ة �إنمّ ا لي� ��س ب ��دون تخلي�ص
الدولة من الدي ��ن ومتدين الدين .كالهما يعمل
�إنمّ ��ا يف م ��دار ال يتداخل به مع الآخ ��ر .العمل
بال�سيا�س ��ة ال يتطل ��ب قيم� � ًا ديني ��ة عُليا جمردة
ب ��ل يتطل ��ب �سيا�س ��ات وبرامج عم ��ل وقرارات
�ص ��عبة و�أجه ��زة خمت�ص ��ة و�إج ��راءات فني ��ة
ومعاجل ��ات دقيق ��ة .ولع � ّ�ل الت�س ��ا�ؤل الذي يهم
اجلمي ��ع :هل يعقل �أال يب�ص ��ر التي ��ار ما يلحق
بقاعدت ��ه اجلماهريية التي تتك ��ون من الفقراء
والكادح�ي�ن من حي ��ف وظلم وامته ��ان دون �أنْ
يك ��ون ق ��ادر ًا على توف�ي�ر م�س ��تلزمات التغيري
امل ��ادي الواقع ��ي امللمو� ��س لتح�س�ي�ن نوعي ��ة
حياتهم والنهو�ض مبدنهم وقراهم والت�أ�سي�س
مل�ستقبل �شبابهم ون�سائهم ورجالهم و�شيوخهم
و�أبنائه ��م! وميكن �أنْ ي�ض ��اف �إىل هذا �سل�س ��لة

من الق�ض ��ايا ذات الأهمية الوطنية مثل املوقف
من املر�أة وحمايتها من �ألوان التمييز والإ�ساءة
واال�ض ��طهاد �إىل جانب الق�ض ��ايا الأخرى ذات
الأهمي ��ة الوطنية مثل ق�ض ��ية �إقليم كرد�س ��تان
وحل امل�ش ��كالت العالقة بني املركز والإقليم مبا
ي�ضمن ت�أمني م�ص ��الح مواطني الإقليم بكونهم
ج ��زء ًا ال يتج ��ز�أ م ��ن بني ��ة املجتم ��ع العراق ��ي
املوحد والقوي.
ّ
لي� ��س �ض ��روري ًا �أنْ يتخلى ال�س ��يد ال�ص ��در عن
عمامته ال�س ��وداء املقد�س ��ة ،ولكنْ با�س ��تطاعته
الإع�ل�ان ع ��ن علمنة الدي ��ن واح�ت�رام القوانني
الو�ض ��عية احلديث ��ة الت ��ي تق ��دم حل ��و ًال عملية
مل�ش ��كالت خطرية ملعاجلة �أزمات احلياة الدنيا
هن ��ا يف �أر� ��ض الل ��ه الوا�س ��عة .ال�ش ��يوعيون
معروف ��ون مبرجعيته ��م الفكري ��ة ومواقفه ��م
ال�سيا�سية .فهم الذين طوّ روا فكرة املحا�ص�صة
الطائفي ��ة والع�ش ��ائرية والعرقي ��ة به ��دف
ا�ستهدافها .وهم الذين لزموا الطريق وداوموا
عل ��ى االحتج ��اج .وه ��م الذي ��ن ي�ش ��هد التاريخ
ال�سيا�س ��ي للع ��راق املعا�ص ��ر �أ ّنه ��م مل يتطلعوا
ملجد �أو ي�ست�سلموا لدعة.
وعندم ��ا ا�س ��تطاع القلي ��ل منهم الو�ص ��ول �إىل
ع�ض ��وية جمل�س النواب فقد �ص ��اروا ب�س ��هولة
احلك ��م وامل�ست�ش ��ار حلياديته ��م ونزاهته ��م
ود�أبه ��م .يذكر �أنّ ال�س ��يد حميد جميد مو�س ��ى،
مل يتخلف عن �أيّ جل�سة من جل�سات اجتماعات
جمل�س النواب عندما كان ع�ض ��و ًا فيه .وعندما
�أ�ستوزر ال�سيد مفيد اجلزائري والدكتور رائد
فهمي لوزارتي الثقافة والعلوم والتكنولوجيا
عل ��ى الت ��وايل ،مل يع ��رف عنهم ��ا �أ ّنهم ��ا خدم ��ا
عائل ��ة �أو مقرب�ي�ن يف احل ��زب �أو غ�ي�ره حت ��ى
تثاقل و�ش ��كا منهما الرفاق والأ�ص ��دقاء مع ًا .مل
يحدث هذا على م�س ��توى التيار ال�صدري الذي
ك�ش ��ف عن ف�ض ��ائح ف�س ��اد مايل و�إداري تورط
به ��ا عنا�ص ��ره واملر�ش ��حون من قبل ��ه .وظهرت
�أكرث من ق�ض ��ية �أ�ضطرت �سماحة ال�سيد مقتدى
ال�ص ��در �إىل التدخ ��ل �أك�ث�ر من مرة للح ��د منها
ومعاجلتها على امل�ستويني القيادي والقاعدي.
الفر�صة التاريخية تقوم الآن وهي بانتظار من
يقطف ثمارها لي�سهم بالت�أ�سي�س لعراق متطور
ونظيف من ق�ض ��ايا وجتاوزات مل تعد لت�ش ّرف
غالبية مواطني ��ه مبختل ��ف انتماءاتهم الدينية
واملذهبية والعرقية واالجتماعية والثقافية.
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 د� .أثير ناظم الجا�سور
حتدثن ��ا يف اجل ��زء الأول ع ��ن ال�س ��يناريو ال ��ذي
ي�ص ��وّ ر التوجه ��ات االقليمي ��ة وارتداداته ��ا عل ��ى
الواقع ال�سيا�سي العراقي ال�س ��يما و�أن العراق يت�أثر
بتل ��ك التقلب ��ات بن ��ا ًء عل ��ى االرتباط ��ات ال�سيا�س ��ية
واجلغرافي ��ة ،وم ��ا يحدث �س ��وا ًء يف دول اجلوار �أو
الإقليم بالت�أكيد �س ��ي�ؤثر ب�شكل كبري يف الداخل الذي
وجهت
بات متزعزع ًا جراء ال�ص ��دمات العنيف ��ة التي ّ
له طيل ��ة هذه الف�ت�رة ،ومع ق ��رب موع ��د االنتخابات
واال�ص ��طفافات التي افق ��دت اجلمهور بو�ص ��لته بعد
�أن كادت ُتع ��اد الثق ��ة نوع� � ًا م ��ا بين ��ه وب�ي�ن حكومته
بع ��د االنت�ص ��ارات عل ��ى الأر� ��ض �أعط ��ت التحالف ��ات
احلزبي ��ة اجلديدة م�ؤ�ش ��رات غ�ي�ر منطقي ��ة ترجمها
اجلمهور على �أنها نوع من الت�ش ��بث بال�س ��لطة ،حتى
و�إن كان على ح�س ��اب التوجهات الوطنية� ،أن الداخل
العراقي �سيعاين ا�ض ��طرابات �سيا�سية كبرية نتيجة
للتحالف ��ات والتحالف ��ات امل�ض ��ادة وه ��ذا ما يخ�ش ��اه
الناخ ��ب العراقي خ�صو�ص� � ًا وقد عا�ش ه ��ذا التناحر
وما �آلت �إليه الأو�ض ��اع ب�س ��بب التجاذب ��ات الطائفية
والقومية.
�أف�ض ��ل احل ��االت ه ��ي تل ��ك الت ��ي جعل ��ت م ��ن الكت ��ل
ال�سيا�س ��ية متخبطة غري م�س ��تقرة وغري ق ��ادرة على
ادارة و�ض ��عها الداخلي بعد �أن ت�أكدت �أنها اي�ض ًا غري
ق ��ادرة على اقناع الناخب مب�ش ��اريعها على الرغم من
حجمها الكبري ،بالتايل �ستبقى الكتل احلزبية بحاجة

للدع ��م االقليمي والدويل بعد �أن جتد نف�س ��ها عاجزة
عن جماراة الأحداث وفق معطيات الواقع ال�سيا�س ��ي
واالجتماعي يف الداخل بعد تفاقم االزمات االقت�صادية
واملالي ��ة الت ��ي ترتب ��ط باملخ�ص�ص ��ات واملرتب ��ات
وغريه ��ا ،لذلك ف� ��إن الدعم الداخل ��ي واخلارجي لهذه
الكت ��ل �س ��يزيد من ثق ��ل �أزماتها �إذا ح�ص ��لت على هذا
الدع ��م ،فقراءة الأو�ض ��اع ب�ش ��كلها الوا�ض ��ح تعطينا
�س ��يناريوهات خمتلفة �أغلبها مت�ش ��ائمة ،فعلى �سبيل
املث ��ال ،العبادي حتى �إذا نال الوالية الثانية لرئا�س ��ة
الوزراء� ،سيواجه حتديات كبرية اذا ما تلك�أ م�شروع
الإ�ص�ل�اح الذي نادى به و�س ��يكون يف الوقت نف�س ��ه،
الثق ��ل الذي يهدم كل خطواته وم�ش ��اريعه املقبلة� ،أما
الكت ��ل ال�س ��نية م�س� ��ؤولياتها كبرية ،فم ��ازال جمهور
مهج ��ر وخائف مما �س ��يجعله
ه ��ذه الكت ��ل بني ن ��ازح ّ
عازف ًا عن امل�ش ��اركة يف االنتخابات ،خ�صو�ص� � ًا وهو
ي�ش ��عر بالتهمي� ��ش وعدم اك�ت�راث الآخرين ل ��ه ،و�إذا
�ش ��ارك ف�س ��يكون غ�ي�ر ق ��ادر عل ��ى حتديد م ��ن مي ّثله
ب�ش ��كل وا�ض ��ح� ،أما الكتل ال�شيعية �س ��تواجه �شكوك ًا
وع ��دم ثقة يف عملها م ��ن قبل جمهوره ��ا الذي انتظر
طوي�ل� ًا ومل يج ��ن �أي نتائ ��ج منها ،وخ�صو�ص� � ًا وهي
م ��ن �أخف ��ق يف �إدارة الدولة وكانت �س ��بب ًا ملا �آلت �إليه
الأو�ض ��اع� ،أما احل�شد ال�ش ��عبي فدخوله لالنتخابات
كا�س ��تحقاق ملا قدمه من ت�ض ��حيات طيلة احلرب �ضد
ع�ص ��ابات داع� ��ش ال يقدم له �أيّ نتائ ��ج مرجوة ،ال بل
�س ��يجعله حت ��ت الأنظ ��ار ،فخو� ��ض االنتخاب ��ات �إىل
جان ��ب كت ��ل و�شخ�ص ��يات متهم ��ة بالف�س ��اد يف ه ��ذه
الأجواء امل�ش ��حونة وغري امل�س ��تقرة ال يعد ا�ستحقاق ًا
ل ��ه مطلق� � ًا� ،أم ��ا الك ��رد ،فم�ش ��اركتهم يف االنتخاب ��ات
�ست�س ��قط عنهم مطلبهم باال�س ��تقالل مما �سي�ؤدي �إىل
ت�ص ��دع اجلبهة الكردية وتزداد الفجوة بني الأحزاب
الكردية وال�شعب.
يبقى التيار املدين الذي يُعد بعيد ًا �أو عابر ًا للهويات
القومية والطائفية ،فهو �أي�ض ًا �سيعاين خل ًال وا�ضح ًا
يف �ص ��ياغته لربناجم ��ه ومن ثم عمله بعد �أن انق�س ��م
على نف�سه لتنظيمات وت�شكيالت خمتلفة �ساعدت يف
ت�ش ��تت خطابه ،فكان الأجدر به ��ذه القوى املدنية� ،أن
تن�ضوي حتت م�سمى وم�شروع ومنهج واحد ي�ساعد
يف تر�س ��يخ الأفكار والر�ؤى والطروحات النابعة من
�ص ��لب هذا التيار ،بالتايل �س ��يواجه �أي�ض� � ًا كما الكتل
الأخرى حتديات كبرية �ستعرقل عمله وتوجهاته وقد
تفقده فر�صته للو�صول بقوة �إىل الربملان.
وعلي ��ه فاملرحلة املقبلة بحاجة �إىل درا�س ��ة وتخطيط
وا�ض ��حني من خالل التوجه نحو الكف ��اءات الفاعلني
ولي�س املدراء اجلال�سني خلف املكاتب ،والعمل �ضمن
منه ��ج العدال ��ة االجتماعي ��ة واملواطنة ونب ��ذ خطاب
الكراهية والت�ص ��دي لنهو�ض الهويات الفرعية ،دون
ذلك �س ��يواجه العراق حتديات وخماطر و�ص ��راعات
تهدد امل�شروع ال�سيا�س ��ي والوحدة املجتمعية اللذين
بدورهما �سيهدّدان الوحدة اجلغرافية.

