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����������ب احل��������ائ��������ر
ال�����������ن�����������اخ�
ُ

 د .ناجح العبيدي

ح�سمت المحكمة االتحادية
الجدل حول موعد االنتخابات،
َّ
لكن ذلك لن يخفف من متاعب
الناخب العراقي "الم�سكين" في 12
مايو� /أيار  ،2018الذي �سيجد نف�سه
مرة �أخرى �أمام عذاب االختيار.
هناك  27تحالف ًا وقائمة انتخابية
ت�ضم  188حزب ًا ،وعلى المواطن �أن
ي�صوت لأحدها .لن تكون المهمة
ّ
�سهلة في ظل ت�شابه الأ�سماء
ال�شعارات .وبطبيعة الحال �سي�صبح
الم�شهد �أكثر �سريالية عندما تعلن
هذه القوى عن جي�ش مر�شحيها
الذي �سي�صل عددهم �إلى الآالف
يتناف�سون على  328معقداً فقط.

ح � ّت��ى خ�ب�راء وحم�ل�ل��ي ال���س�ي��ا��س��ة ،ي�ج��دون
�صعوبة يف فهم امل�شهد ال�سيا�سي العراقي،
فكيف بحال املواطن العادي املُطالب بو�ضع
عالمة الت�صويت �أم��ام �إ�سم التحالف ورقم
النائب يف بطاقة اقرتاع ُتعد من بني الأطول
يف العامل ! وزي��ادة يف التعقيد ،ف��إن جميع
القوى تعترب نف�سها عابرة للطوائف وتعلن
يومي ًا رف�ضها للمحا�ص�صة املقيتة وتتناف�س
يف رف��ع ل��واء دول��ة املواطنة .ح�يرة الناخب
تبد�أ ب�أ�سماء االئتالفات والأح��زاب� .أكرث من
 60منها ي�ص ّر على �إدراج لقب "العراقي"
لإظهار غريته على م�صالح العراق .وال تقل
ت�سمية "الوطنية" انت�شار ًا� ،إذ �أن هناك 41
ح��زب � ًا ُي���ص��ف نف�سه ب��ال��وط�ن��ي .ومل��زي��د من
الت�أكيد ،ف ��إن البع�ض يجمع ب�ين ال�صفتني.
م�ؤخر ًا راج��ت كثري ًا �صفة "مدين" وه��ذا ما
يتكرر يف �أ�سماء � 10أح��زاب ،بينما يتب ّنى 9
على الأقل نهج "الإ�صالح" �إ�سم ًا له.
الناخب يف حاجة بالفعل للعناية الإلهية ،لأن
القائمة ت�ضم �أ�سماء � 10أحزاب ت�ؤكد انتماءها
للإ�سالم (لي�س من بينها حزب الدعوة ومنظمة
ب��در وال�ت�ي��ار ال���ص��دري واحل ��زب الإ��س�لام��ي
"الإخوان امل�سلمني �سابق ًا" ،فيما ال يوجد
حزب واحد ي�صف نف�سه بال�شيعي �أو ال�س ّني
وال حتى بالديني .كان بالأحرى بها �أن تفعل
ذل��ك حتى تك�شف ع��ن "ال�سر" ال��ذي يعرفه
اجلميع .يف املقابل جت ّنبت الأحزاب االرتباط
من قريب �أو بعيد ب�شعار "اال�شرتاكية" ،و�إن
كان هناك حزبان �شيوعيان� ،أحدهما "عراقي"
وال �ث��اين "كرد�ستاين" .و�إذا فهم الناخب
�أخ�ير ًا كل هذه الفروقات ،ف�إنه قد يعجز عن
التمييز بني "�سائرون" و"عابرون" ،بخا�صة

و�أن هناك �أي�ض ًا "متحدون" و"م�ستقلون"
و"�صادقون" �إىل �آخرالقائمة.
ت��زداد حرية الناخب �أك�ثر عندما يكت�شف �أن
بع�ض الأح��زاب اختار لأ�سباب تكتيكية� ،أن
ين�ض ّم لتحالفات عدّة .ولو افرت�ضنا �أن هناك
ناخب ًا "وفي ًا" يريد الت�صويت ل�صالح "حزب
الوفاء" ل�صاحبه املهند�س قا�سم الفهداوي،
ف�إنه �سيف ّكر م��رات وم��رات قبل �أن يقرر �أين
ي�ضع عالمة الت�صويت ،لأن �إ�سم هذا احلزب
وبكل ب�ساطة يتكرر يف  5حتالفات �سيا�سية.
�أم��ا ح��زب الدعوة فكان �أك�ثر توا�ضع ًا وقرر
امل�شاركة يف حتالفني فقط :ائتالف الن�صر
ب��زع��ام��ة رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ح �ي��در ال �ع �ب��ادي
وائتالف دول��ة القانون بقيادة رفيقه و�أمني
عام حزبه نوري املالكي .ويبدو �أن العبادي

كرثة الأحزاب والتحالفات واملر�شحني ال تعني بالن�سبة للناخب العراقي مزيد ًا
من الدميقراطية وحرية �أكرب يف االختيار ،بل هي جت�سيد حلالة الت�شظي
والت�شرذم التي يعانيها الو�ضع ال�سيا�سي يف العراق منذ .2003
كان الأحرى بنواب الربملان العراقي ورئي�سه �سليم اجلبوري� ،أن ي�شغلوا
�أنف�سهم ببحث هذه امل�شكلة اخلطرية بد ًال من �إ�ضاعة الوقت يف جدل بيزنطي
حول موعد االنتخابات.

ّ
"ط�شار" حزبي ي�أخذ العراقيني
�إىل االنتخابات
اخت ��ارت ال�صحافي ��ة والروائي ��ة العراقية،
الزميل ��ة �إنع ��ام كجه جي ،لروايته ��ا الثالثة
ُعب ًا متام ًا ،هو
ت�صر ًا للغاية وم رِّ
عنوان� � ًا خُم َ
ّ
«ط�ش ��اري» .هذه كلمة م ��ن اللهجة العراقية
ّ
منحوت ��ة م ��ن كلم ��ة «ط�ش ��ار» الت ��ي تعن ��ي
الت�ش ّت ��ت �أو التف � ّ
�رق �أو التناث ��ر ،وت ��رد يف
مقولة �شعبية متداول ��ة يف احلياة اليومية
على ن�سق الأمثلة ال�سائرة�« :صار ّ
ط�شارهم
ما له وايل»� ،أي �أنهم �أ�صبحوا �شذ َر مذر.
ج�سدت يف روايتها اجلميلة هذه
كج ��ه جي ّ
حمنة العراقيني الذين «�صار ّ
ط�شارهم ما له
وايل» من ��ذ �أربعينات الق ��رن املا�ضي حتت
وط� ��أة التميي ��ز اجلائ ��ر ،الدين ��ي والقومي
واملذهب ��ي وال�سيا�س ��ي ،واالنقالب ��ات
الع�سكرية واحلروب الداخلية واخلارجية
الطاحنة.
عنوان رواية كجه جي هذه مُيكن ا�ستعارته
الآن لإيج ��از م ��ا �آلت �إليه احل ��ال ال�سيا�سية
يف الع ��راق ع�شي ��ة االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
واملحلي ��ة املُفرت� ��ض �إجرا�ؤه ��ا يف ماي ��و
(�أيار) املقبل .كل االنتخابات ال�سابقة كانت
ت�شه ��د عمليات متركز وتركي ��ز على �أ�سا�س
طائف ��ي (�شيعي� ،سن ��ي)� ،أو قومي (عربي،
كردي ،تركماين ،كل ��داين � -آ�شوري) .لكنّ
االنتخاب ��ات اجل ��اري التح�ض�ي�ر له ��ا الآن
تتمي ��ز ب ّ
ـ«ط�ش ��ار م ��ا ل ��ه وايل» ب�ي�ن القوى
ال�سيا�سية ،فاالئتالف ��ات ال�شيعية ت�شرذمت
هذه امل ّرة ،وك ��ذا ال�سن ّي ��ة والكردية ،بل �إن
ّ
الط�ش ��ار �ض ��رب التيار امل ��دين الأحوج من
الآخرين �إىل االئتالف والوحدة ،والأ�ضعف
متثي ًال يف العملي ��ة ال�سيا�سية التي �أن�ش�أها
الأمريكي ��ون والربيطانيون بع ��د �إ�سقاطهم
نظام �ص ��دام ح�سني على قاعدة املحا�ص�صة
الطائفية  -القومية.
الثالث ��اء املا�ض ��ي �أعلن ��ت املفو�ضي ��ة العليا
�سجل ��ت ر�سمي� � ًا لغر�ض
لالنتخاب ��ات �أنه ��ا ّ
ً
خو� ��ض االنتخاب ��ات  27حتالف� �ا ت�ض� � ّم
 143حزب� � ًا وكيان� � ًا �سيا�سي� � ًا ،وهما رقمان
قيا�سي ��ان جنما ع ��ن عملية ت�ش ��رذم وا�سعة
النط ��اق �ضرب ��ت االئتالف ��ات والأح ��زاب
التي خا�ض ��ت االنتخاب ��ات ال�سابقة (�أربعة
برملانية وثالثة حملية) وكانت فيها موحدة
�إم ��ا على الأ�سا�س الطائفي �أو على الأ�سا�س
القومي.
ّ
ه ��ذا الط�ش ��ار مُيك ��ن ردّه �إىل عاملني اثنني
رئي�سيني ،الأول :زي ��ادة عدد الطامعني يف
الو�ص ��ول �إىل م�ص ��ادر ال�سلط ��ة والنف ��وذ،
ويف الغالب ف�إن الهدف من م�سعى الو�صول
ه ��ذا لي� ��س االنخ ��راط يف خدم ��ة ال�شع ��ب

 عدنان ح�سين
والوط ��ن� ،إمن ��ا احل�ص ��ول على امل ��ال ،فقد
بقي املال العام يف العراق على مدى الأربع
ع�شرة �سنة املا�ضي ��ة �سائب ًا ،مما ت�سبّب يف
الت�شجي ��ع املف ��رط على ال�سرق ��ة ،بل النهب
املعروف يف اللهج ��ة العراقية بـ«الفرهود»،
حتى �أ�صبح الع ��راق يف مقدمة الدول التي
ّ
تف�شت فيها ظاه ��رة الف�ساد الإداري واملايل
لي� ��س فق ��ط على وفق م ��ا ي�ت�ردّد دوري ًا يف
تقاري ��ر املنظم ��ات الدولي ��ة ذات العالق ��ة
(الأمم املتحدة ،منظم ��ة ال�شفافية الدولية،
�صن ��دوق النق ��د ال ��دويل والبن ��ك الدويل)،
ب ��ل كذلك باعرتاف قادة العملية ال�سيا�سية.
ومن الق�ضاي ��ا الكبرية التي ُتعلن احلكومة
هذه الأيام االهتمام به ��ا ،مب�ساعدة هيئات
تق�صي م�صري ما يزيد على ثالثمائة
دوليةّ ،
ملي ��ار دوالر يف الأق ��ل م ��ن عائ ��دات النفط
خم�ص�صة لربامج التنمية واخلدمات
كانت ّ
العامة ،اختفى كل �أثر لها.
�أما العام ��ل الثاين لهذا ّ
الط�ش ��ار ال�سيا�سي
 احلزب ��ي فيكمن يف �أن العملية ال�سيا�سيةالت ��ي اعتمِ ��دت عل ��ى �أ�سا� ��س املحا�ص�ص ��ة
الطائفية  -القومية قد �أثبتت ف�شلها الذريع
وو�صل ��ت �إىل طريق م�سدودة ،فبد ًال من �أن
جتلب الوحدة �إىل مكوّ نات ال�شعب العراقي
القومي ��ة والديني ��ة واملذهبي ��ة ،وحت ّق ��ق
اال�ستق ��رار والتنمي ��ة للع ��راق ال ��ذي طب ��ع
العنف الدم ��وي تاريخه على مدى �أكرث من
ن�صف قرن� ،صارت هذه العملية ال�سيا�سية
ّ
املحر�ض ��ة عل ��ى
الهجين ��ة م ��ن العوام ��ل
ال�صراعات والنزاع ��ات الطائفية والقومية
وال�سيا�سي ��ة الدامي ��ة ،وكان جن ��اح تنظيم

اخ �ت��ار ت�سمية "الن�صر" لأن ��ه يعتقد ب�أنها
�ست�سهّل املهمة �أم��ام الناخب حتى ال ينتخب
ائتالف"الهزمية" وعلى ر�أ�سه املالكي الذي
يتحمل امل�س�ؤولية ال�سيا�سية لهزمية اجلي�ش
العراقي �أمام تنظيم داع�ش يف منت�صف عام
 2014عندما كان رئي�س ًا للوزراء.
ع��دوى االن�ضمام لأك�ثر من حتالف �سيا�سي
طالت �أي�ض ًا القوى ال�صغرية .ال �أح��د يعرف
يف �أيّ مدر�سة للدميقراطية تع ّلم ال�سيا�سيون
العراقيون املنتمون للكتل الكبرية وال�صغرية،
ولكن كما يبدو ،ف�إن تكتيك امل�شاركة يف �أكرث
م��ن حت��ال��ف ي �ه��دف جل�م��ع �أك�ب�ر ع ��دد ممكن
من الأ��ص��وات وحت�سني فر�ص الفوز مبعقد
ال�ب�رمل ��ان ال ��وث�ي�ر ،وك��ذل��ك خل �ل��ط الأوراق
وزي ��ادة �ضبابية امل�شهد بالن�سبة للناخب.

يف حالة ح��زب ال��دع��وة ال ي�ستبعد �أن يكون
هناك نوع من االتفاق ال�ضمني بني ائتاليف
دولة القانون والن�صر ،يق�ضي باملناف�سة يف
االق�تراع والتفاهم الحق ًا على �إبقاء من�صب
رئي�س ال ��وزراء بيد "�أمينة" .مع ذل��ك تبقى
هذه الظاهرة الغريبة منافية ملنطق املناف�سة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال ��ذي ال يحبذ ع���اد ًة ت�شتيت
الأ�صوات.
ك�ثرة الأح� ��زاب والتحالفات واملر�شحني ال
تعني بالن�سبة للناخب العراقي م��زي��د ًا من
الدميقراطية وحرية �أكرب يف االختيار ،بل هي
جت�سيد حلالة الت�شظي والت�شرذم التي يعانيها
الو�ضع ال�سيا�سي يف العراق منذ  .2003كان
الأح ��رى ب�ن��واب ال�برمل��ان ال�ع��راق��ي ورئي�سه
�سليم اجلبوري� ،أن ي�شغلوا �أنف�سهم ببحث
هذه امل�شكلة اخلطرية بد ًال من �إ�ضاعة الوقت
يف ج��دل بيزنطي ح��ول موعد االنتخابات.
ّ
ولعل �أف�ضل ت�شبيه لهذه احلالة ال�شا ّذة يعود
لنائب رئي�س الوزراء املُقال وال�سيا�سي البارز
�سابق ًا يف التيار ال�صدري بهاء الأع��رج��ي،
الذي و�صف امل�شهد ال�سيا�سي يف العراق ب�أنه
"مزرعة ب�صل فيها ر�ؤو�س كبرية" .ويبدو �أن
الأعرجي تو�صل �إىل هذه النتيجة بعد �أن �أُبعد
عن امل�شاركة يف جني حم�صول هذه املزرعة
ذات الرائحة النفاذة والأرباح املجزية يف �آن
واحد.
ّ
الت�شظي تعترب �أحد
من الوا�ضح �أن ظاهرة
ال�ع��وام��ل الرئي�سة ال�ت��ي تقف وراء ان�ع��دام
اال�ستقرار ال�سيا�سي وال�صعوبة يف ت�شكيل
احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة بعد االن�ت�خ��اب��ات عندما
تكت�شف ك��ل ال �ق��وى ال��راف���ض��ة للمحا�ص�صة
املقيتة هو�سها باملنا�صب و�ضرورة ح�صولها

على قطعة منا�سبة من الكعكة ،و�إ ّال ف�إن دولة
املواطنة �ستكون يف خطر كبري� .إىل جانب
امل�شاكل املذكورة ُتبينّ جتربة الكثري من الدول
الدميقراطية العريقة �أن حالة الت�شظي ميكن
�أن تتيح �صعود قوى راديكاليةّ ،
بغ�ض النظر
�إنْ كانت قومية متع�صبة �أو �إ�سالمية مت�شددة
�أو ي�سارية متطرفة ،الأمر الذي قد ي�صب يف
نهاية املطاف يف �إقامة نظام �شمويل.
�إذا كانت تداعيات امل�شكلة وا�ضحة للعيان،
ف�إن حلها �أي�ض ًا ال ُيعد �سر ًا وال يتطلب �سوى
اال�ستفادة من جتربة الدول التي �سبقتنا يف
م�ضمار الدميقراطية .هناك حلاّ ن ال ثالث لها:
�إما اعتماد نظام االنتخاب املبا�شر �أو تطبيق
العتبة االنتخابية.
يتطلب احلل الأول تق�سيم العراق �إىل 328
دائ� ��رة ان �ت �خ��اب �ي��ة ،ح �ي��ث ي ��ديل ال�ن��اخ�ب��ون
ب�أ�صواتهم مبا�شرة ل�صالح مر�شح معني،
ومنْ يفوز بالأغلبية يف هذه الدائرة ي�صعد
للربملان ،بينما يبقى اخلا�سرون خارج اللعبة.
ومع �إمكانية تخ�صي�ص مقاعد للأقليات ،يبقى
نظام االنتخاب املبا�شر غري منا�سب للعراق
ب�سبب التنوع االثني والديني واملذهبي للبالد
وال��ذي يتطلب يف ك��ل الأح ��وال دميقراطية
توافقية .من هنا ي�شرتط احلفاظ على النظام
ال��دمي�ق��راط��ي يف ال �ع��راق وجت�ن��ب التبعرث
وال�ت�م��زق احل��ايل التو�صل �إىل ات�ف��اق على
�إدراج عتبة انتخابية ( %3مث ًال) يف قانون
االنتخابات ،بحيث تبقى جميع الأحزاب التي
ُتخفق يف جتاوز هذه الن�سبة خارج الربملان.
مثل هذه النظام ،وكما ُتثبت جتارب �أغلبية
ال�ب�ل��دان الدميقراطية ،كفيل بتقلي�ص عدد
الأح��زاب امل�شاركة يف االنتخابات �إىل الربع
�أو �أق��ل ،وذل��ك ع�بر �إب�ع��اد ال�ق��وى ال�صغرية
والهام�شية ودفعها لالن�صهار يف قوى �أكرب.
حينها لن يخطر �أي�ض ًا على بال حزب الدعوة
�أو حزب الوفاء وغريهما ،خو�ض االنتخابات
يف حتالفات عدّة.
يف نف�س الوقت� ،سي�ضمن هذا النظام املزيد
من ال�شفافية والو�ضوح يف عملية االقرتاع
ويجعل مهمة الناخب �أك�ثر �سهولة ،ولكن
دون �أن يقل�ص من حريته يف االختيار بني
ت��وج�ه��ات �سيا�سية متباينة لي�س فقط يف
الأ�سماء.

ع��ن��دم��ا ت��ت��ه�����ش��م ال��ق��ن��اع��ات ال��ق��دمي��ة
داع� ��ش الإرهابي يف اجتي ��اح ثلث العراق،
مبدن ��ه الكب�ي�رة وم�ساحات ��ه الوا�سع ��ة،
ب�سهول ��ة �شرب املاء� ،إعالن� � ًا �صارخ ًا بف�شل
هذه العملية ال�سيا�سية ،بل عدم �صالحيتها
يف الأ�سا� ��س وخط ��ر اال�ستم ��رار به ��ا .هذا
بال ��ذات م ��ا �أدى �إىل ارتف ��اع ن�ب�رة املطالبة
بالتغي�ي�ر والإ�ص�ل�اح يف �أو�س ��اط املجتمع
العراق ��ي وحتى داخ ��ل الأح ��زاب احلاكمة
نف�سه ��ا .وعك�س ��ت نزع ��ة التغي�ي�ر عملي ��ة
االن�شقاقات الداخلية للأحزاب واالئتالفات
ال�سيا�سية ،وكذا احلركة االحتجاجية التي
انطلق ��ت يف �أوا�س ��ط  2015وت�ستم ّر حتى
اليوم يف العا�صمة بغداد و�سبع حمافظات
�أخرى يف الو�سط واجلنوب.
ه ��ذا ّ
الط�ش ��ار لي� ��س �إيجابي� � ًا باملطلق وال
هو �سلب ��ي باملطلق كذل ��ك .ال�سلبي فيه �أن
�أ�صوات الناخب�ي�ن �ستت�ش ّتت �أكرث من ذي
قبل لتتوزع عل ��ى  27ائتالف ًا و 143حزب ًا
وجماع ��ة ،و�ستك ��ون الكت ��ل يف الربمل ��ان
املقب ��ل �أق ��ل ق ��وة ،مم ��ا يزي ��د م ��ن م�ش ّق ��ة
ت�شكيل احلكوم ��ة املقبلة ل�صعوبة حتقيق
التواف ��ق وت�أمني الأغلبية ال�سيا�سية ،فيما
مت�س حاجته
الع ��راق يف الظرف الراه ��ن ّ
�إىل حكومة قوية ت�شرع يف احلال بعملية
الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي والإداري املطل ��وب
ومكافح ��ة الف�س ��اد و�إعادة �إعم ��ار املناطق
املُد ّم ��رة وتوفري اخلدم ��ات العامة و�إعادة
احلياة �إىل االقت�صاد �شبه امل ّيت ال�ستيعاب
البطال ��ة الكب�ي�رة يف �صف ��وف ال�شب ��اب
خ�صو�ص ًا والتخفيف من م�ستويات الفقر
املتفاقمة.
لك ��نْ يف املقاب ��ل ،ف� ��إن الإيجاب ��ي يف حال
ّ
الط�ش ��ار الراهنة� ،أنها تدف ��ع م�ستقب ًال يف
اجتاه تفتيت الق ��وى والأحزاب الطائفية
 القومي ��ة الت ��ي فر�ض ��ت ديكتاتوريته ��ا«التوافقي ��ة» يف ال�سن�ي�ن الأرب ��ع ع�ش ��رة
املا�ضي ��ة ل�صال ��ح الق ��وى واالئتالف ��ات
الوطني ��ة العاب ��رة للطائف ��ة والقومي ��ة،
ف�سيك ��ون لزام� � ًا على الق ��وى احلاكمة من
الآن ف�صاع ��د ًا ،للبق ��اء عل ��ى قي ��د احلياة،
تنظي ��ف �أنف�سه ��ا م ��ن الداخ ��ل وتب ّن ��ي
برام ��ج �سيا�سي ��ة وطني ��ة� ،أي ناب ��ذة ملبد�أ
املحا�ص�صة الطائفية والقومية الذي �س ّمم
حي ��اة العراقيني يف العهد اجلديد مبثل ما
كانت عليه احل ��ال يف عهد �صدام ،و�أزهق
م ��ن �أرواح العراقي�ي�ن بق ��در م ��ا �أزهق ��ت
حروب �ص ��دام ،ود ّمر بقدر الدمار ال�شامل
يف ذلك العهد.
عن "ال�شرق الأو�سط" اللندنية

نحن نعي�ش يف القرن احلادي والع�شرين
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت احل��داث��ة وال�ت�ح��دي��ث قمة
ازدهارهما وتربعت تقنيات االت�صاالت
على د�ست ال�ع��امل كميزة ل��ه و�شكل من
�أ�شكال التطور العلمي البالغ م�ستوى
�أرف� ��ع و�أرق � ��ى ن�ت�ي�ج��ة جل �ه��ود ال�ع�ق��ول
الب�شرية التي تثابر يف �صراع مع الزمن
با�ستخدام العلوم واملعارف لت�سخري كل
�شيء خلدمة الإن�سان.
كان العراقي نتيجة لثقافة مرتاكمة ورمبا
ل�سنوات احل�صار الطويلة والعزلة عن
العامل اخلارجي ،قنوع ًا را�ضي ًا بحياته
الب�سيطة وم��ا ي�ت��وف��ر ل��ه م��ن خ��دم��ات،
خ�صو�ص ًا تلك املرتبطة بحياته اليومية
وطرق معي�شته وحركته بحث ًا عن الراحة
وال�سعادة الدنيوية ،وكان العراقي يرى
يف �شوارع مدنه و�ساحاتها �أنها تنا�سب
ذوق ��ه ول�ه��ا م�سحة متقدمة وع�صرية،
واخل��دم��ات ال �ت��ي تقدمها احل�ك��وم��ة له
يف �أح �ي��ان ك�ث�يرة ِم � ّن��ة �أو م��ا ميكن �أن
ن�سمّيه ك��رم� ًا م��ن جانبها ،وبالفعل فقد
ر�سّ خت الدعاية احلكومية هذه املفاهيم
الت�صورية و�أف��رط��ت ب��إحل��اح على �أنها
تقدم كرمها ومكارمها للنا�س من خالل
افتتاحها م�شاريع جديدة و�إن�شاء خدمات
جديدة بطريقة �إيحائية خبيثة ت�صوّر
حالها وك�أنها �صاحبة ِم ّنة وكرم وعطاء.
� �س��اه �م��ت ه� ��ذه ال ��دع ��اي ��ات ال���ض�خ�م��ة
يف ت��ر��س�ي��خ ق �ب��ول ال �ن��ا���س واقتناعهم
ب��الأمن��اط احل�ي��ات�ي��ة الب�سيطة ،وحتى
البعيدة �أ� �ص� ًلا ع��ن ك��ل ت�ط��ور ع�صري،
ولع ّل اجلهات الأخ��رى امل�ساندة لدعاية
احلكومة من خالل بث ثقافتها العقائدية
التي ت��روّج برتكيز ع� ٍ�ال لعبثية احلياة
ال��دن�ي��ا ووج ��وب ال��زه��د فيها و�إهمالها
وااللتفات �إىل احلياة الأخرى املوعودة
ما بعد املوت والعمل بهذا االجتاه كل ما
ا�ستطاع الإن�سان �إىل ذلك �سبي ًال من خالل
ت�سخري حياته ون�شاطه بد ًال من الإبداع
والعمل الدنيوي والتقدم؛ ت�سخري كل
�شيء �إىل احلياة الأخ��رى التي تنتظره
بعد مماته والنظر باحتقار لهذه الدنيا
الزائلة وتفاهتها مقابل ما ينتظره من
جنة �سماوية بعد امل��وت ،وه��ذه خمالفة
�صريحة ووا��ض�ح��ة لقول الإم ��ام علي:
اعمل لدنياك ك��أن��ك تعي�ش �أب��د ًا واعمل
لآخرتك ك�أنك متوت غدا ،وبالفعل �أ�صبح
الإن�سان العراقي قانع ًا خا�ضع ًا للفل�سفة
الزهدية را�ضي ًا بحياته الب�سيطة الفاقدة
ل ّلذة واملتع والبهجة ومب�ستوى منخف�ض
من اخلدمات التي تقدمها له احلكومات،
زاهد ًا ب�أماكن الرتفيه واحلياة الع�صرية

 د .حيدر ال�سيد �سلمان
ح�ت��ى �أن م���س��أل��ة ال�تروي��ح ع��ن النف�س
وال �ب �ح��ث ع��ن ال �� �س �ع��ادة �أم �� �س��ت ب�ط��ر ًا
متناق�ض ًا م��ع حياته العامة وك � ّل متعة
م�ؤجلة ملا بعد املوت .
بعد �أن ُك�سرت اجلدران العازلة وته�شمت
خطوط ال�صد املانعة لو�صول املعلومات
واملعارف و�أمناط احلياة الع�صرية ،وذلك
عن طرق متعددة ومنها التو�سع الهائل يف
و�سائل االت�صاالت احلديثة ،واال�ستخدام
الكبري لها من قبل النا�س ،بالإ�ضافة �إىل
�شيوع ثقافة ال�سفر �إىل خ��ارج العراق،
فقد كان لهذه الو�سائل �أثرها البالغ يف
حتطيم القناعات ّ
املع�ش�شة وت�صورات
ا ِمل ّنة والكرم احلكومي ،كما انفتحت �آفاق
جديدة مثرية وغري معروفة �سابق ًا �-إ ّال
للقلة القليلة من النا�س -ومنها التمتع
بحياة ال��رغ��د والرفاهية وال�سلوكيات
اال�ستهالكية اخلا�صة بتوفري ال�سعادة
والتمتع بالرثوة ،ف�أ�صبحنا نلحظ حركة
غ�ير م�سبوقة للعوائل الرت�ي��اد املطاعم
و�أماكن الرتفيه لت�سود بالتدريج ثقافة
جديدة هي امتداد للثقافة العاملية .
خ�ل�ال ��س�ف��رات��ه واط�ل�اع��ه ع�بر و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي �أو ماتعر�ضه
ال�ق�ن��وات الف�ضائية ،ان�صدم العراقي
ب �ع��امل خم�ت�ل��ف ع��ن ع��امل��ه م��ن ن��واح��ي
ال �ب �ي �ئ��ة واخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة امل �ق � ّدم��ة
ل ��ه ،ف ��أ� �ص��اب��ه � �ش �ع��ور ب��ال�ظ�ل��م وال �غ�بن
واحل��رم��ان وه��و يقارن حاله بالآخرين
من ال�شعوب ،و�ساهم ات�صاله من خالل
تقنيات االت�صال ب�أ�شخا�ص ُه��م �أ�ص ًال
م��ن خ ��ارج دائ ��رة قوميته �أو دي�ن��ه �أو
ثقافته يف انبثاق �صراع داخلي متيّزي
بني �أو�ضاعه وحياته وحياة الآخ��ر يف
املكان الآخ��ر (( وه��ذا مو�ضوع �آخ��ر ))
هنا بد�أت �صناعة ثقافية وذوقية جديدة
تتولد بداخله وعلى �سبيل املثال ،ف�إن
ميزة ال�سفر التي �أ�صبحت عامة بالعراق

(مي�ك��ن لنا م��ن خ�لال االن�ت���ش��ار املذهل
ملكاتب و��ش��رك��ات ال�سفر ح�سبان مدى
�شيوعها) ،هذه امليزة دفعت �شعوري ًا �أو
ال �شعوري ًا العراقي اىل �أن يقارن بني
امل�ستوى احل�ضاري والبيئي واخلدمي
للمدينة التي يعي�ش فيها وب�ين املدينة
االج �ن �ب �ي��ة ال��ت��ي ي� ��زوره� ��ا ،ف�م��دي�ن�ت��ه
ال�صحراوية املرتبة دائ�م� ًا اخلالية من
االخ�ضرار وال�شوارع العارية وال�ساحات
واحل ��دائ ��ق ال �ب��ائ �� �س��ة مل ت �ع��د م�لائ�م��ة
لقبوله ور�ضاه ،وتفتت �صخرة قناعته
التي عملت على تر�سيخها احلكومات
واجل�ه��ات ال�ساندة ومنها حكومات ما
بعد  2003م�ستهدفة �إخ�ضاعه و�سرقة
ث��روات��ه و�إب �ق��ائ��ه حت��ت �سلطة اجلهل
وال�ت�خ�ل��ف وال �ف �ق��ر احل �ي��ات��ي كو�سائل
لرتوي�ضه وحكمه ب�سال�سة ،غري �أن تلك
القناعات القدمية حطمتها ر�ؤي��ة مدن،
كطهران وم�شهد وب�يروت وا�سطنبول
ودبي وغريها من املدن ذات موا�صفات
اجلودة املدنية العالية ،ومل يعد العراقي
ذاك ال�ق��ان��ع مب��دي�ن��ة غ�ير م���ش��جّ ��رة وال
تتنمّط باحلياة الع�صرية م��ن املطاعم
واحل��دائ��ق وامل�ق��اه��ي ،ومل يعد را�ضي ًا
بال�سري يف � �ش��وارع متل�ؤها الأو� �س��اخ
والأت� ��رب� ��ة واجل � � ��دران ال�ك��ون�ك��ري�ت�ي��ة
واملالب�س الع�سكرية واملجاري الطافحة،
ومل تعد نف�سه م�ست�سلمة لتقنينها بال�سري
الن�سقي البارد اجلامد ،وانتظار ما بعد
امل��وت م��ن رغ��د وه�ن��اء دون البحث عن
�أماكن للت�سليه والرتفيه وال�سعادة مثل
املتنزهات والأ�سواق الكبرية ،ومل يعد
بحي �سكني و�سخ وقذر
مكتفي ًا العي�ش ّ
ّ
تع�ش�ش فيه الأم��را���ض وي�ج��د �أطفاله
��ص�ع��وب��ة مب�م��ار��س��ة �أل�ع��اب�ه��م ول�ه��وه��م
الطفويل الربيء ،فحدث مترد �أو ثورة
داخلية تعتمد املقاربة بني ح��ال البيئة
التي يعي�ش فيها املحرومة من احلياة

الع�صرية ،والبيئة اجلميلة التي يجدها
يف م��دن ال�ع��امل التي ي�سافر �إليها ،من
ال�ن�ظ��اف��ة وال�ع�ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة ب��احل��دائ��ق
والأ�شجار وال�ساحات اخل�ضراء �سواء
تلك التي تتمركز يف الإح�ي��اء ال�سكنية
�أو العامة ب�شوارع تلك امل��دن ،و�أ�صبح
يفا�ضل بعقلية الإن�سان امل��درك ،حميط
مدينته التي هي عبارة عن كثبان رملية
و�أحياء ع�شوائية ومناطق جرداء ،وبني
حم�ي��ط امل ��دن اخل��ارج�ي��ة ال�ت��ي تت�ش ّكل
وك�أنها لوحات فنية طبيعية رائعة باذخة
باجلمال والإب� ��داع الهند�سي� ،إذ تفنن
املهند�سون يف �صنع بيئة طبيعية مثرية
لالن�شراح ،ويف مدينته يعبث من ال ميلك
اخلربة واملعرفة يف فو�ضى وع�شوائية
بال�شوارع وال�ساحات ،ويف الوقت الذي
يجد يف م��دن ال�ع��امل التي ي��زوره��ا تلك
الهند�سة املعمارية والتخطيط العمراين
البديع واهتمام احلكومة و�إنفاقها الكبري
على �إ�صالح ماتخرب وت�ضرر وتعبيد
ال�شوارع وتنظيم حركة املرور وال�سري،
وي ��رى دق��ة ال�ترت�ي��ب واحل�م��ا��س��ة التي
يتمتع بها العمال البلديون وامل�س�ؤول
عنهم يعود �إىل مدينته ليجد عامل ًا خمتلف ًا
بتخلفه وب�شاعة واقعه ،في�صيبه الذهول
عن مدى الظلم واال�ستهانة به وبحياته
وبرفاهيته الدنيوية ،ل�يرى �أن �أولئك
الذين يحكمونه �أج�لاف جهلة بعيدون
عنه وعن رغباته .
الآن ه �ن��اك ت ��درج يف رف ����ض القبول
واالن�صياع لثقافة الأو�ساخ وال�شوارع
ال�ع��اري��ة م��ن اجل �م��ال وامل ��دن الفاقدة
ل�ل�م���س��اح��ات اخل �� �ض��راء والأ�� �س ��واق
البدائية ،الآن مل يعد املواطن را�ضي ًا
ع��ن ���س�ي�رهِ ب �� �ش��وارع ط�ي�ن�ي��ة يتعرث
بها عند �سقوط الإم�ط��ار ،وبالتدريج
�سيزداد الرف�ض والعناد على �ضرورة
ت��غ�ي�ر ���ش��ام��ل يف ال��ع��ق��ل وال� � ��ذوق
املت�سلط على �إدارات املدن والبلديات
و�إح� �ل ��ال م ��ن مي �ل �ك��ون خ �ب��رات يف
التخطيط العمراين وتن�سيق �شوارع
امل ��دن وت�شجريها و�إن �� �ش��اء الأم��اك��ن
الرتفيهية .مل يعد العراقي ذاك القانع
مبناظر الب�شاعة والقبح التي ت�سيطر
على مدينته وحيّه ال�سكني ،ومل يعد
ذاك امل��واف��ق للعي�ش مبدينة ال متلك
بيئة نظيفة وا�ستغال ًال للطبيعة مبهارة
وذوق مبا يو ّفر �أجوا ًء نف�سية مريحة
و� �ش �ع��ور ًا ب��احل�ي��اة ك��إن���س��ان حقيقي
ع�صري ولي�س ك�إن�سان يعي�ش ع�صر
البداوة والقناعات البدائية ،ومل يُعد
ينتظر ا ُ
حللم العقائدي بعد موته.

