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مـــــــــع ذكرى متوز قـــد نعرب القنطرة
د .عدنان عاكف

أعادتني
املقالة االفتتاحية
جلريدة (املدى) يف
 12/24وما أثارته من
ردود (رد د .حسان
عاكف والرد على
الرد للسيد سهيل
سامي) إلى أواسط
التسعينيات ،عندما
فتحت مجلة
(الثقافة اجلديدة)
صفحاتها "ألخذ ورد"
بني عدد من الزمالء
حول ثورة  14متوز.
وقد كانت بداية هذا
األخذ والرد فقرة
وردت يف مقالة
لكاتب صديق،
اثارت ردود فعل
لدى مجموعة من
الزمالء ،وكان العبد
الفقير واحداً منهم.
ما أشبه اليوم
بالبارحة .حتى
التعابير التي وردت
يف مقالة (املدى)
عن اجلزم العسكرية
والنظام الدستوري
املغدور،
والعسكريني اجلهلة
واالنقالب الذي جر
إلى انقالب ،هي
نفسها التي وردت
يف مقالة صديقنا
األديب.
ولكن مع اختالف
واحد ،وهو أن
(الثقافة اجلديدة)
آنذاك كانت مجرد
واسطة خير بني
املتحاورين اإللداء،
يف حني إن
(املدى) ،ليست
مجرد واسطة خير،
بل هي احملرك
واملساهم الرئيس
يف هذه الفعالية
احلوارية
.

لنتوقف عند مقالة السيد سامي.
مع إنهـا تكــاد تعلن بـانهــا تتحـدث
بـاسم هيـئة حتـرير ،غـير إن هـناك
اختالفـاً بني املقــالتني .فـإذا كـانت
االفـتـت ــاحـي ــة ق ــد كـتـبـت ب ــأسل ــوب
هـادئ ،محبـوك ومفهـوم ،وتنـاولت
ق ـض ــاي ــا ح ــالـي ــة مـلح ــة ،جن ــد أن
مق ـ ــال ـ ــة ال ـ ـس ـي ـ ــد س ـ ــامــي ج ـ ــاءت
منفعلـة ومتـشنجـة ،وقـد تضـمنت
الع ــدي ــد مـن الـفق ــرات امل ـش ــوش ــة
وغـي ــر املـفه ــوم ــة ،وك ــانــت معـنـي ــة
بـشخـص من كـانت تـرد علـيه أكثـر
ممــا هـي معـنيــة مبــا قــاله .انـتقــد
مـح ـ ـ ـ ــاوره ،ألنـه متـ ـ ـ ـســك بـفـق ـ ـ ـ ــرة
صغيـرة من االفتتـاحية وأهـمل ما
تـبق ــى .لكـنه وي ــا للعـجب يـقتــرف
نـفـ ـ ــس اإلث ــم ،إذ أهـ ـمـل أه ــم مـ ـ ـ ــا
تنـاوله احملــاور وصب غـضبه عـليه
ألنه لـم يقل مــا كــان يــود سـمــاعه
هـ ـ ــو .وق ـ ـ ــد أنه ـ ـ ــى مقـ ـ ــال ــته وهـ ـ ــو
يتساءل بعصبية من نفذ صبره:
"مل ــاذا لـم يق ــرأ م ــا بـني ال ـسـط ــور؟
كــيف لــم يق ــرأ (امل ــدى) مــن خالل
افـتتــاحيــات أخــرى لكـي يعــرف ان
جــمل ـ ــة واح ـ ــدة هـن ـ ــا أو هـن ـ ــاك ال
ت ـشـكل حلـظ ــة حتلـيل وال نـتـيجــة
بل هي مجرد قنطرة عبور!؟".
كـان الـسيـد عـاكف بــالفعل معـنيـاً
بــتلـك الـفق ـ ــرة فقــط .رمب ـ ــا ك ـ ــان
الـ ــرجل مـتـفق ـ ـاً مـع كل مـ ــا ورد يف
ج ـسـم االفـتـتــاحـيــة ولـم يجــد مــا
ي ـسـت ــوجـب ال ــرد علـيه س ــوى تـلك
الفقــرة .فلم كل هــذا العتـاب؟ من
الــواضح أيـضـاً إن هــذه الفقــرة لم
تكن بـالنسبـة له (وكذلك بالـنسبة
لـي أيـض ــا) مج ــرد جـمل ــة واح ــدة،
وميكـن ،كمـا يقـول الـسيـد ســامي،
اسـتـب ــداله ــا "ع ـش ــرات امل ــرات ،مـن
أجـل أن نحيـي فيه رمـزيـاً عـشـرات
األمـ ــوات ،ونلــمع مـن صـ ــورة ثـ ــورة
متـوز املبـاركـة ،وقـادتهـا ،وأهـدافهـا،
لكـن مــن دون ان نغـي ــر شـيـئـ ـاً مـن
النـتيجـة التـاريخيـة لهـا" .ال أظن
بــأننـا ســوف نتقــدم خطـوة واحـدة
نح ـ ـ ــو احلق ــيقـ ـ ــة (يف ح ــني نحــن
مـط ــالـب ــون بعـب ــور القـنـط ــرة) ل ــو
اعـتمــدنــا أسل ــوب جبــر اخلــواطــر
إلرض ـ ــاء ه ـ ــذا أو ذاك ،أو لــتل ـمــيع
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــوجـه وتـلــك الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة.
فـاحلـديث يـدور عن تقـييم جـديـد
(حـت ـ ــى وإن ورد يف فقـ ــرة واحـ ــدة)
أله ــم حـ ـ ـ ــدث يف تـ ـ ـ ــاريـخ الـعـ ـ ـ ــراق
املعـاصـر ،بـحيث أن الـسيـد سـامي،
ومـن قــبله هـيـئ ــة حت ــري ــر (امل ــدى)
اعـتـبـ ــرته ال ـش ــرارة الـتـي انـ ــدلعـت
مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا سـلـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ــة االنـقـالب ـ ـ ـ ــات
العـسكـريـة الـتي قـادت الـبالد إلـى
وضعهــا احل ــالي .لــذا فــإن أهـميــة
تلك الفقرة ال تقتصر على تقييم
ذلك احلــدث التــاريـخي ،بـل متتــد
لتشمل "النتيجة التاريخية" له.
اجل ـ ــانــب اآلخ ـ ــر مل ـ ــدلـ ـ ــوالت تلـك
الفقــرة يـتـعلق ب ــوضعـنــا الــراهـن،
واهـ ـمـ ـيـ ـتـه ال تـقـل ع ــن أهـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــة
اجل ـ ــانــب ال ـتـ ـ ــاريخــي ،إن لــم تـكــن
أكبـر .فاألمر يتعلـق مبفهومنا عن
أكـثــر الـتعــابـيــر الـتـي تـت ــردد علــى
أسـمـ ــاعـنـ ــا الـيـ ــوم ،مــثل الـن ـظـ ــام
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــور،
الـدميقـراطيـة ،دور العـسكـر ..الخ.
إن لـ ــم جنـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة املـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــي
مــوض ــوعي ـاً ،فـلن نــستـطـيع قــراءة
احلــاضــرة بـتعـقيــداتـه ،التـي تكــاد
تكون غير قابلة للفهم.
أمــا دهــشتـه من ان الــسيــد عــاكف
لــم يق ــرأ م ــا بـني الـ ـس ـط ــور ،و"لـم
يقرأ (املدى) من خالل افتتاحيات
أخـرى "..فتثيـر الدهـشة والـذهول
حق ـاً .كـيف لـم يقــرأ افـتـتــاحـيــات
(املدى) إذا كان قد أشار إلى أنه ما
ك ــان لـيـتـ ــوقف عـن ــد تـلك الـفق ــرة
التي تنـاولت ثورة متـوز لو إنـها لم
تـكـن ص ـ ــادرة عـن هـيـئ ـ ــة حت ـ ــري ـ ــر
(امل ــدى) .تعــالــوا لـنق ــرأ مع ـاً هــذه
اجلـ ـمـل ـ ـ ـ ــة م ــن مـق ـ ـ ـ ــالـ ـتـه" :إال إن

الغ ــريـب يف امل ــوض ــوع ه ــو أن ه ــذا
التقييم جـاء باسم "هيئـة حترير"
اجلـريـدة ويف افـتتــاحيـة لهـا ،ممـا
يع ـنــي أنـه يع ـب ـ ـ ــر عــن س ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
اجل ـ ـ ــري ـ ـ ــدة ونـهـجـه ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا
ي ـت ـنـ ـ ــاقـ ــض مع مـ ـ ــا يعـ ـ ــرفه آالف
الق ــراء عـن الـت ــوجه ــات وامل ــواقف
الوطنية الدميقراطية والتقدمية
للجـريدة والـدار التي تـصدر عـنها
ورئيس حتـريرهـا" .شخصيـاً أضم
ص ــوتي إلــى صــوت الــسيــد عــاكف
ألعـبـ ــر عـن دهـ ـشـتـي مـن امل ـ ــوقف
الــذي اتخــذته اجلــريــدة من ثــورة
متوز وقادتها .ال أنكر على (املدى)
حقهـا املشـروع يف تقييـم أي نظام،
وبـالـصيغـة الـتي تـراهـا .ولكـن من
حقــي ب ــصف ـتــي واح ـ ــداً مــن آالف
قـراء (املــدى) ،بل ومـن بني أولـئك
القــراء ال ــذين ســاهـمت مــؤسـســة
امل ـ ـ ــدى ،وعـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدى أك ـث ـ ـ ــر مــن
عق ـ ــديــن يف بلـ ـ ــورة تق ـي ـي ـمـ ـ ــاتهــم
اخمل ـتـلفـ ـ ـ ــة كل ـيـ ـ ـ ـاً عــن ال ــتق ـي ـيــم
احل ــالـي ،أن أت ـس ــاءل عـن أسـب ــاب
هـذا الـتغـييــر املفـاجـئ .والعجـيب
أن هــذا الـتقـييـم املتـســرع ،والــذي
لم ي ــدعم بــأي حتلـيل مــوض ــوعي
ي ــأتـي ضـمــن مق ــال ــة افـتـت ــاحـي ــة
لـلج ــري ــدة ط ــالـبـت فـيهـ ــا الق ــوى
السـياسية اخملتلفة واملتصارعة أن
ت ـب ـن ــي حتل ـيـالتهـ ـ ــا عل ـ ــى أس ـ ــاس
الــتحلـيل ال ـسـي ــاسـي امل ــوض ــوعـي،
ألن "نـتـ ــائـج أي حتلــيل سـيـ ــاسـي،
مهما كانت قـاسية ،هي دليل عمل
لتوسـيع الرؤية السيـاسية ،وشحذ
اإلرشــادات الـبنــاءة" .ولـكن مــا ورد
عن ثـورة متـوز وقـادتهـا كـان مجـرد
"خـبــط ل ــزق" .ثـم جـ ــاءت مق ــال ــة
الــسيــد س ــامي لـتخلــط اخملبــوط
بامللزوق.
لقــد وجـهت االفـتتــاحيــة تـهمـتني
أســاسـيـتـني إلــى ثــورة متــوز (وهـي
بالطـبع ليست بـالتهم اجلـديدة).
األول ــى كـ ــونهـ ــا ألغـت امل ــؤس ـس ــات
ال ــدسـت ــوري ــة الـتـي ك ــانـت ق ــائـم ــة،
والثــانيــة هـي إنهــا شكـلت ســابقــة
خطـرة لكـونهـا فتـحت البـاب أمـام
اجلــزم العـسكـريــة لتــدخل مجـال
الـسيـاسـة ،ممـا قـاد فيمـا بعـد إلـى
االنـقالبـ ــات املـتـتـ ــالـيـ ــة .لــنحـ ــاول
بـ ـشـكل سـ ــريع أن نـتـبــني حقــيقـ ــة
هاتني التهمتني:
لـ ـنـخ ـ ـضـع الـفـقـ ـ ـ ــرة تـلــك الـ ـ ـ ــى "
ال ـتـحـل ـيـل الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاســي "  ،ك ـم ـ ـ ــا
نـصحـتنـا االفـتتــاحيـة ،الـتي جـاء
فـيها أيـضا " ان احلكـومات امللـكية
قـد نـكلت مبعــارضيهــا ،وأجبــرتهم
الـى اللجوء الى الـعمل السري ...
لينتهي األمر إلـى حتطيم النظام
الــدسـتــوري ب ــانقالب عــسكــري ".
هــذه اجلملـة حتـوي املـتنـاقـضني،
اللـذيـن ال ميكـن أن يجمـعهمـا إال
ق ـضـيــب املغـن ـ ــاطـيـ ــس ،بق ـطـبــيه
الـ ـس ـ ــالـب وامل ـ ــوجـب .كــيف ميـكـن
لنـظــام تنـكل حكـومـاتـه املتعــاقبـة
بقـ ــوى املعـ ــارضـ ــة وتـ ــدفـعهـم الـ ــى
العـمل ال ـس ــري ،أن يكــون نـظــامــا
دسـتوريـا ؟ فاذا كـان السـيد سـامي
ق ــد ط ــالـب ب ــأن ي ــدله أح ــد عل ــى
نظـام دستـوري آخـر شهـده العـراق
بعـد الـنظـام " الـدستـوري املـلكي "
فـهل هـن ــاك مـن ي ــدلـنـي عل ــى أي
نظام دستوري يف العالم تنكل فيه
حكوماته املتعاقبة بقوى املعارضة
طيلــة عقـود عـديـدة وتــزج بهم يف
الــسجــون واملعـتقالت " .ال يــوجــد
ثلج حــار ،وال رجل طــويل قـصيــر،
وإياك ان تـبحث عن امـرأة سميـنة
نحـيفـ ــة ،ألنك لـن جت ــده ــا أب ــدا.
لـنتـذكــر كم عـانـينــا خالل العقـود
الـثالث ــة املـنـص ــرم ــة ،ب ـسـبـب مـثل
هـذه احملـاوالت العـبثيـة ،التي كـان
بعض األشـقاء العـرب يسعـون من
خاللهــا الــى اجلـمع بـني الــزعـيـم
الـقومـي البطـل ،والدكـتاتـور الذي
يستخـدم السالح الـكيميـاوي ضد

شـعـ ـبـه .ويـج ــب أن ال يـغـ ـي ــب ع ــن
بالنا ان احلديـث يدور عن سياسة
حك ــوم ــات مـتع ــاقـب ــة ،ولـيــس عـن
سل ـ ــوك م ـ ــؤقـت ف ـ ــرضــته ظ ـ ــروف
استـثنــائيــة ،يتـم خاللهـا جتـميـد
ال ــدسـت ــور ،كـمـ ــا يح ــدث حـت ــى يف
أكثـر األنظـمة الـدستـورية تـطورا.
هـن ــاك ش ــروط ومـتــطلـب ــات يجـب
تـ ــوفـ ــرهـ ــا كـي يـكـتـ ـسـب أي ن ـظـ ــام
شــرعـيـته الــدسـتــوريــة .ل ـسـت مـن
امل ـ ـتـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ــني يف الـق ـ ـ ـ ـ ــوانـ ــني
والـدسـاتيـر ،ولكن مـا تعـلمنـاه من
الـسياسـة ( وأنا مـن هواتهـا وليس
مـن محـت ــرفـيه ــا ) ان ث ــالـث ه ــذه
الـ ـشـ ــروط هـي حـ ــريـ ــة األفـ ــراد يف
الـعمل السـياسـي وحريـة التـنظيم
احل ــزبـي والـنق ــابـي ،وم ــا يـت ــرتـب
علــى ذلك من حـريــة التعـبيــر عن
الـرأي وحـريـة الـصحـافـة ،وحـريـة
األقـليــات...ألخ .هــذا ن ــاهيـك عن
الـشــرطـني األســاسـيـني اآلخــريـن،
وهـ ـمـ ـ ـ ــا  :الـعـ ـمـل بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدسـ ـتـ ـ ـ ــور
واالح ـتـك ـ ـ ــام ال ـيـه ،والفـ ــصل بــني
السلـطات ،الذي يـنبغي ان يضمن
استـقالل القـضــاء .وأي إخالل يف
أي من هــذه الـشــروط ،قــد يحــول
الـن ـظ ــام ال ــدسـت ــوري الـ ــى مج ــرد
الف ـت ـ ـ ــة تـعلـق يف الق ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ال ـتــي
يجـتمع فيهـا " نواب الـشعب " .لم
تكـن مقـالـة الــسيـد عــاكف دفـاعـا
عـن ثـ ــورة مت ـ ــوز بقـ ــدر مـ ــا كـ ــانـت
محاولة لتقـدمي وصف موجز عن
ال ـطـبــيعـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة للـن ـظـ ــام
املـلكـي ،ومــا اذا كــانـت تـتــوفــر فـيه
الـشــروط التـي ينـبغي تـوفـرهـا يف
أي نـظــام دستـوري .وهـذا بـالـذات
ما أهمله السيد سامي كليا.
ان أهـميـة التـأكيـد علـى الـتمـسك
بـتـلك ال ـش ــروط ال تقـتـص ــر علــى
امل ـ ــاض ــي  ،بق ـ ــدر م ـ ــا ه ــي مه ـم ـ ــة
لـوضعنا الـراهن .اننـا بحاجـة الى
مـ ـ ـ ــراجـعـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــادة مـع الـ ـنـفـ ـ ــس،
والـ ـتـ ـ ـ ــوقـف مـلـ ـيـ ـ ـ ــا عـ ـنـ ـ ـ ــد بـعـ ــض
املفـاهيم الـسيـاسيـة التي تعج بـها
الـ ـي ـ ـ ــوم وس ـ ـ ــائـل اإلعـالم  ،والـ ـت ــي
بسبب كثرة مـا نستخدمها وتتردد
علـى مسامعنـا أصبنا بـظاهرة من
اخلـداع الـذاتي ،نـتصـور بـانهـا من
األمـور البـديهيــة التي يعـرفهـا كل
طـفـل يف الـع ـ ـ ــراق .غ ـي ـ ـ ــر ان واقـع
احلـ ـ ــال وكل م ـ ــا حـ ـصـل ويح ــصل
يـ ـ ــدل عل ـ ــى عـكـ ــس ذلـك .عــن أي
نـظــام دميقــراطـي دستــوري ميـكن
أن يــدور احلــديـث ،يف بلــد يفـتقــر
الـى املـؤسـســات الضـروريـة القـادرة
على حمايـة املؤسسات الـدستورية
وحمــايــة حقــوق األفــراد وصيــانــة
أمنهـم؟ ان االنتخـابـات البـرملـانيـة

ليـسـت هي الــدميق ــراطي ــة ،حتــى
وان ك ــانت حــرة ونــزيهــة ،إمن ــا هي
مجرد شـرط مهم مـن مستلـزمات
الـدميقراطيـة ،فما بـالك اذا كانت
هذه االنتخابـات قد شابهـا الكثير
مـن املـمــارســات غـيــر امل ـشــروعــة ؟
وكتـابـة الـدستـور واملصـادقـة عليه،
مهمـا كـان متقـدمـا ،ال يعـني قيـام
الـنظـام الــدستـوري ،مـا لـم تتـوفـر
آلـي ــات تـنـظـم تـطـبــيقه وم ــراقـب ــة
مدى االلتزام به من قبل اجلميع،
وت ـ ــوف ـ ــر ضـم ـ ــان ـ ــات ق ـ ــوي ـ ــة تـكـفل
احملــافـظــة علــى عــدم حتــوله الــى
كتـاب مـركــون يف املكـاتـب ،كمـا هـو
احلـ ــال يف الـكـثـيـ ــر مـن الــبلـ ــدان.
أليـس هـذا جـوهـر مـا كــانت تـريـد
افتـتاحية ( املـدى ) ان توصله الى
" الــديكــة " املتـصــارعــة يف بغــداد؟
ولكــن الكـثـي ــر مـن س ــاس ــة الـي ــوم،
وخاصة الـذين أوصلتهم األكـثرية
الطــائفيـة والعـرقيـة الــى مكبـرات
ال ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوت وكـ ـ ـ ـ ــراسـ ــي احل ـكـ ــم ال
ي ـتـ ـ ــرددون بـ ـ ــاجلـ ـ ــزم ( م ــن خالل
سلــوكهـم الي ــومي ) ب ــان صنــاديق
االنتخـابـات خــولتهـم ليـس فـقط
االنـفراد بـالسلـطة الـسيـاسيـة ،بل
وامـتالك ال ــدول ــة وم ــؤس ـسـ ــاته ــا.
وواقع حـ ــال العـ ــراق يـ ــؤكـ ــد علـ ــى
انهـم يـتـصــرفــون الـي ــوم وفق هــذه
الفلـسفــة ،لــذلك سخــروا الــدولــة
خلــدمــة مـص ــاحلهـم الــشخـصـيــة
واحلــزبيــة .كيـف لنــا ان نـقنـع من
يـتبــاهــى بــاجنــاز الــدميق ــراطيــة
العراقية والنظـام الدستوري باننا
ال نزال بحاجة الـى عبور أكثر من
ق ـنـ ـط ـ ــرة كــي ن ــصل ب ـ ــأم ـ ــان ال ـ ــى
النظـام الدسـتوري ،اذا كـنا نـسمح
ألنفـسنــا ان نصف الـنظـام املـلكي،
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان يـ ـت ـ ـصـف ب ـكـل تـلــك
العـ ــورات بـ ــانه ن ـظـ ــام دسـتـ ــوري ؟
ولـنقلهــا بـصــراح ــة :ان من يــذرف
ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــوع عـل ـ ـ ــى " امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات
ال ـ ـ ــدس ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة " ال ـتــي أب ـ ـ ــاحــت
للـحك ــوم ــات املـتع ــاقـب ــة بـكل تـلك
املمارسـات القمعـية ،التـي أطاحت
بها ثـورة متوز ال يحق لـه اليوم ان
يكون داعيـة الحترام الدستور .أي
نـظــام دسـتــوري هــذا ال ــذي أبقــى
الـبالد نـصـف فتــرة وجــوده يف ظل
األحكــام العــرفيـة ،أي حـكم بـدون
قوانني وبدون دساتير؟
الـتهمــة الثــانيــة هي ان ثـورة متـوز
شـكلـت سـ ــابقـ ــة خ ـطـيـ ــرة  ،النهـ ــا
كانت بداية لتدخل العسكريني يف
العــمل الـ ـسـيـ ــاسـي .هـ ــذه لـيـ ـسـت
تـهمــة بــاطلــة فحــسب ،بـل افتــراء
واضح يــسعــى الـبعـض مـن خالله
الـ ـ ــى تـ ــضل ــيل م ــن يجـهل ت ـ ـ ــاريخ

العـ ـ ــراق ق ــبل ثـ ـ ــورة متـ ـ ــوز .وممـ ـ ــا
يؤسف له انهم قـد جنحوا بـدرجة
مــا يف مــسع ــاهم ،بـحيـث ال يتــردد
الـك ـث ـي ـ ــرون مــن األخـ ـ ــذ به ـ ــا عــن
حـسـن نيـة .أدعــو القــارئ ان يعـود
ال ـ ـ ــى املـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات ال ـتــي وردت يف
مقالة السيد عاكف ليرى كيف ان
الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ــني ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا احلـك ـ ـ ــام
الفـعل ـيــني لـلعـ ـ ــراق -بع ـ ــد ال ـت ـ ــاج
الـب ــريـط ــانـي طـبع ــا ،وكـيف ك ــانـت
جزمـاتهم تدوس بكل سهـولة على
الق ــوانـني الـتـي ك ــان ــوا ي ـسـن ــونه ــا
بـأنفـسهـم ،وكيف كـانـوا يـسخـرون
مــن " مجلــس ن ــوابهـم " .واذا ك ــان
مـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــدث يف  14متـ ـ ـ ــوز مـجـ ـ ـ ــرد
انقالب ع ــسك ــري ف ــانه لـم ي ـشـكل
ســابقــة يف تــاريخ العــراق ،ألنـه لم
يـكــن األول  ،إذ س ـبـقه أك ـث ـ ـ ــر مــن
ان ـقــالب ،وأك ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزول
لـلمـصفحــات واجلــزم العــسكــريــة
الى الشارع.
واآلن ! هل مـن حقـن ــا ان نـتغ ــافل
عـن كل هـذه الـوقــائع ونـصــر علـى
التمسك بهاتني التهمتني ،بحجة
حرية الفكر ؟
هل ان مـا حـدث يف عـام  1958كـان
ثــورة أم مجــرد انقالب ؟ اذا ك ــانت
املق ــال ــة االفـتـت ــاحـي ــة مع اخلـي ــار
الـث ــانـي ف ــان الـ ـسـي ــد س ــامـي ق ــد
اختار تعبيـر " ثورة متوز املباركة "،
بالـرغم مـن كونه تعـامل مع األمر
بنـوع من االستـخفاف .مـاذا يعني
هـذا ؟ هل تراجعت جريدة ( املدى
) عن رأيهـا ؟ ال أظـن ذلك .كل مـا
يف األمـر انه ينظـر الى مـا ورد عن
املــوقف من ثـورة متـوز بكـونه أمـراً
ث ـ ــان ـ ــويـ ـ ـاً وال أه ـم ـيـ ـ ــة له ،وميـكــن
إهـ ـم ـ ـ ــالـه كـلـ ـي ـ ـ ــا .وب ــني انـه ي ـ ـ ــرى
امك ــانيــة اسـتبــدال اجلـملــة الـتي
وردت عــن ث ـ ـ ــورة مت ـ ـ ــوز عـ ـ ـش ـ ـ ــرات
املـرات .وبـالـرغـم من تــأكيـده علـى
ان " ث ـ ـ ــورة مت ـ ـ ــوز أف ـ ـضــت إل ـ ـ ــى 8
شب ــاط ،واألخيــرة أفــضت إلــى 18
تشريـن الثاني ،وهـذه إلى  17متوز
 ،1968واألخيرة إلـى صدام حسني
" ،جت ـ ــده يع ـت ـ ــرف بع ـب ـث ـي ـ ــة ه ـ ــذا
املنطق ويؤكد بأنها  " :ليست هذه
طـريقـة يف التـحليل بـالـطبع." ...
أيـعـقـل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـكـالم ؟ لـ ـكـ ـ ـن ــك
استخــدمتهـا يــا سيــدي يف تقيـيم
ث ـ ـ ـ ــورة مت ـ ـ ـ ــوز،واسـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدمـ ـتـه ـ ـ ـ ــا
افـتـتـ ــاحـيـ ــة ( املـ ــدى ) يف الـفقـ ــرة
الـ ـت ــي أثـ ـ ـ ــارت كـل هـ ـ ـ ــذا اجلـ ـ ـ ــدل.
أليست هـذه الطريـقة يف التحليل
هـي الـتـي دفعـت ب ــالكـثـيــريـن الــى
اعـتـبــار ثــورة متــوز سـبـب ـاً لـكل مــا
ع ـ ــان ـ ــاه ال ـ ــشع ــب الع ـ ــراق ــي خالل
العقــود املــاضـيــة ،وان دكـتــاتــوريــة
صــدام هي الـتي دفـعتهـم للتــرحم
علـى دميقــراطيـة نـوري الـسعيـد؟
هل يستـبعد الـسيد سـامي مجيء
ذلك الـي ــوم ال ــذي س ــوف تـت ــرحـم
فيه شرائح واسعة من الناس على
دكتـاتـوريـة صـدام نـتيجــة لكل مـا
ج ـ ــرى ويجـ ــري اآلن؟ فـ ــاذا كـ ــانـت
لدينا قـوة النظر التي سمحت لنا
ان نالحظ العالقـة بني ثـورة متوز
ون ـ ـظ ـ ـ ــام ص ـ ـ ــدام ،ب ـ ـ ــال ـ ـ ــرغ ــم م ــن
احلـلقـ ــات الع ــدي ــدة الـتـي تفــصل
بـينـهمــا ،فــاألول ــى بنــا ان نالحـظ
الـعالقـ ـ ــة بــني صـ ـ ــدام واالح ــتالل
األم ـ ـ ــريـكــي ،وم ـ ـ ــا ن ـتـج ع ـنـه .ثــم
ألـيست هي الفقـرة التي تريـد منا
استخـدامها كقنـطرة للعبـور ؟ قد
ننجح بـالعبور ،ولـكن الى أين ؟؟؟
لـنقـرأ هــذه الفقــرة القـصيــرة من
مقـالـة الـسيـد سـامـي " :احلقيقـة
كل احلقـيق ــة إنـن ــا لـم ن ــدافع عـن
النـظــام ال ــدستــوري امللـكي ..لـكن
ليدلـنا أحد علـى أنظمة دسـتورية
جــاءت بعــد سقــوط هــذا النـظــام،
ثـم لـي ــدلـن ــا أيـن هـي اإلبل ..وأيـن
تورد؟ "

كـنت أمتنـى ان الـسيـد سـامي ،بعـد
ان عبرنـا القنـطرة ،سيـوصلنـا الى
اإلبل واملكـان الذي تـورد به ،ما دام
ان ال ـ ـس ـي ـ ــد عـ ـ ــاكف ق ـ ــد أخـفق يف
مه ـم ــته .أمـ ـ ــا ان ي ــبحــث عــن مــن
يدله علـى أنظـمة دسـتوريـة جاءت
بعـ ــد  ،1958فهـ ــو أمـ ــر يـ ـسـتـ ــوجـب
التـوقف عنده .يبـدو لي ان الكاتب
يـتعــامـل هنــا وفق املـثل الـشعـبي "
الـلـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـ ـ ــوت ي ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ــى
ب ــالــصخ ــون ــة " .أي مـنــطق ه ــذا ؟
نعـم ،انه غيــر مقبــول ،ولكـن ليـس
أمــامـنــا ســوى االعـتــراف ب ــانه لـم
يعــد ب ــالغــريـب عل ــى اإلطالق ،بل
انـت ـش ــر ل ــدى أوسـ ــاط واسع ــة مـن
العـ ــراقـيــني ،بعـ ــد خـيـب ـ ــات األمل
املتعددة الـتي توالـت عليهم .ولكن
أيحق جل ــري ــدة مـثل ( امل ــدى ) أن
تقـبل به ؟ أنــا شخــصي ــا ال أمتنــى
لـهـ ـ ـ ــا ذلــك .ان مـ ـن ـ ـطـق الـقـ ـبـ ـ ـ ــول
ب ـ ــأح ـ ـســن ال ـ ـش ـ ــرور خ ـط ـ ــر ج ـ ــدا،
والـتهـ ــاون بقـب ــول ال ـشـ ــر األصغ ــر
س ــيق ـ ــودن ـ ــا ب ـ ــال ـتـ ـ ــدريج ب ــتق ـبـله
طــواعـي ــة عل ــى انه اخلـيــر ،مــا دام
الـش ــر األكبــر ج ــاثم أم ــام أعيـننــا.
وي ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدو لـ ــي ان بـعـ ـ ــض الـق ـ ـ ـ ـ ــوى
الـ ـسـيـ ــاسـي ـ ــة الف ـ ــاعلـ ــة الـيـ ــوم يف
العــراق تتـبنـى مــوقف ـاً كهــذا .لقـد
عرف العراقيون ما لم يعانه شعب
يف هـ ــذا الع ـص ــر .لـ ــذلك ســتك ــون
بعــض اخل ـ ــروق ـ ــات ال ـ ــدسـت ـ ــوري ـ ــة
وبعـض التصـرفات غـير اإلنـسانـية
مقبـولـة مـا دامت حتـدث مبقيـاس
أقل ن ـسـبـي ــا .سـيقــبل الع ــراقـي ــون
ب ــانـتخ ــاب ــات م ــزورة م ــا دام ــوا ق ــد
ح ــرم ــوا مـن االنــتخ ــاب ــات طــيل ــة
حيـاتهم ،فـانتخـابات مـزورة أفضل
مــن ع ـ ــدم وج ـ ــود أي انــتخ ـ ــاب ـ ــات.
أليـس هــذا هــو املنـطق الــذي جلــأ
الـيه اح ــد امل ـس ــؤولــني الكـب ــار عـن
حمـايـة األمن  ،وهـو يتفـاخـر أمـام
الـ ـصـحف ـيــني ب ـ ــالـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة
العراقية اجلديدة عندما طمأنهم
 ،بـ ــأن الــتعـ ــذيـب لـم يــطل جـمــيع
املعـتقلـني يف سجن اجلـادريـة ،وان
الــذيـن تعــرضــوا فعـليــا للـتع ــذيب
سـبع ــة فقـط ال غـيــر ،وهــو أمــر ال
ي ـسـتحـق كل ه ــذه الــضج ــة .ومـن
أجل ان يـثـبـت مت ـسـكه بــاملـمــارســة
الـدميقـراطيـة ،ومن أجل ان يـثبت
إنـســانيـة وسـائـل التعــذيب املـتبعـة
الـي ـ ــوم يف العـ ــراق ال ـ ــدميقـ ــراطـي
أعلن ( بـالصوت والصورة ) ان آثار
التعـذيـب التـي تبـدو علـى أجـسـام
هــؤالء املعتـقلني تـافهـة وبـسـيطـة،
مـ ـضــيف ـ ــا وب ـ ــاحل ـ ــرف " ولــم يـكــن
هناك قتل وقطع رؤوس " .هذا هو
م ـنـ ـطـق الع ـ ــدل؛ ف ـم ـ ــا دام نـ ـظ ـ ــام
صـدام كـان يقطع رؤوس الـسجنـاء
واملعـتـقلـني ،فـ ــان كل مـ ــا دون ذلك
يه ـ ـ ــون وميـك ــن تق ـبـله ،وال ميـكــن
اعـتبــاره انتهـاكـاً حلقـوق اإلنـسـان.
وم ـ ــا دام ق ـ ــد اصــبح ل ـن ـ ــا دس ـت ـ ــور
وبـرملـان ،فـلن يكــون هنـاك مـشكلـة
لو حـدث تزوير يف االنتخـابات هنا
أو هـنــاك .وسـبع ــة معـتقلـني هـنــا،
وألف هـن ــاك أفــضل ألف م ــرة مـن
اعـتقــال عـش ــرات اآلالف كمــا كــان
يحـدث يف املـاضي .وتعـذيب يتـرك
آثاره على أجساد املعتقلني ،أفضل
بــألف مــرة مـن تعــذيـب ينـتج عـنه
معــتقل ــون بال رؤوس وأج ـس ــاد بال
أسماء ،و مقابر جماعية.....
ل ـي ـ ـســمح لــي ال ـ ـس ـي ـ ــد س ـ ــامــي يف
األخير أن أتوقف عند هذه الفقرة
القصيـرة التي خـاطب بهـا السـيد
عـ ــاكف  " :لــيخـبـ ــرنـ ــا :هـل دافعـت
اف ـت ـت ـ ــاح ـي ـ ــة (امل ـ ــدى) عــن ن ـ ــوري
ال ــسعـي ــد حـت ــى يــنكـل به كل ه ــذا
الـتــنكـيل غـي ــر املفـي ــد؟ " .ال ـسـي ــد
سـ ـ ــام ــي علـ ـ ــى حـق؛ فال يـحق ملــن
مـنـح احلق لــنفـ ـسـه أن يعـبـ ــر عـن
وجهـة نـظــره بكل حـريـة ،أن يـنكل
بـأحــد ،حتـى وان كـان هـذا األحـد،

من ارتبـط باسمه النظام امللكي "
ال ــدسـت ــوري " ،أكـث ــر مم ــا ارتـبــط
بــأسـم ــاء امللــوك الــذيـن تعــاقـبــوا
علـى التـاج العـراقي ،وكـان رئـيسـا
للـكـثـيـ ــر مـن احلـكـ ــومـ ــات الـتـي،
بـشهـادة ( املـدى ) ،نـكلت بـالقـوى
ال ـسـي ــاسـي ــة املع ــارض ــة " كـل ذلك
الـتـنكـيل غـي ــر املفـي ــد " .ورد اسـم
ن ــوري ال ــسعـي ــد م ــرتـني .يف امل ــرة
األول ــى عنــدم ــا استــشه ــد بفقــرة
مـن كالمه والثانية عـندما ذكر ان
السعيد شكل الوزارة  14مرة .فان
كـان هـذا هـو املقصـود " بـالتـنكيل
غـي ــر املفـي ــد " فلــيكــن .ولكـن مـن
حقـن ــا أن نـتـمـن ــى ل ــو ان ال ـسـي ــد
سـامي قـد أبقـى قلـيال من نـزعته
الــدميق ــراطي ــة املتـســامحــة هــذه
وهــو يـتحــدث عـن حمــاقــات قــادة
ثـورة متوز ،وحـماقـات العديـد من
القـوى الـسيــاسيـة .أنــا أتفق معه
بـكونـنا ال نـستـطيع ان نـدافع عن
تــاريخنـا " حتــى النهـايـة من دون
أن نـضحك علـى أنفـسنــا " .ولكن
مــا قــدمـه الكــاتـب لـم يكـن إعــادة
ق ـ ــراءة علـمـي ـ ــة وحـكـيـم ـ ــة له ـ ــذا
التــاريخ ،بـحيـث جتعـلن ــا نتــوقف
عن الضحـك على أنـفسنـا .ان ما
ق ـ ـ ــدمه ل ـي ـ ــس أك ـثـ ـ ــر مــن صـ ـ ــورة
كـ ــاريك ــات ــوري ــة م ـش ــوه ــة ،ونـظ ــرة
ساخرة بحق تاريخنا .كل نضالنا
وشع ـ ــارات ـن ـ ــا ك ـ ــانــت مج ـ ــرد وهــم
وضالل .أال يعـتقـ ــد الك ــاتـب ب ــأن
العراقيني ال يستحقون مثل هذه
املعــاملــة القــاسيـة الـتي ميـكن أن
تق ــود ال ــى الـي ــأس والـت ـش ــاؤم يف
زمـن أصـبح فـيه أش ــد املـتف ــائلـني
يع ـب ـ ــرون ف ـيـه عل ـن ـ ــا عــن خ ـي ـب ـ ــة
أمـلـهـ ــم ب ـكـل مـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدث خـالل
الــسنــوات الـثالث املــاضيــة .حتــى
أكثــر املنــاضلني ثـوريــة ،وأكثــرهم
تفـاؤال ،يبقـون بحاجـة ماسـة الى
مـا يشد مـن عزائمهـم ويقوي من
معنـويـاتهم .ملـاذا علـينـا ان جنلـد
أنفـسنـا بهـذه القـسـوة املـوجعـة ؟
لقـ ـ ــد شهـ ـ ــد العـ ـ ــراق عق ـ ــودا مــن
االقـتـت ــال الـ ــداخلـي واخل ــارجـي،
وكانت ثورة متوز ( بالرغم من كل
سلـبـي ـ ــاته ـ ــا وإخفـ ــاق ـ ــاتهـ ــا ) هـي
الق ـضـيـ ــة الـتـي الــتفـت ح ـ ــولهـ ــا
غـالبية العراقـيني ،واعتبر يوم 14
متــوز عـيــداً وطـنـيـ ـاً للــشعـب .هل
يـ ــوجـ ــد علـ ــى هـ ــذه األرض شعـب
يـتخلـى عـن عيـده الـوطـني ؟ هل
يـ ــوجـ ــد علـ ــى هـ ــذه األرض شعـب
ب ـ ــدون ع ـي ـ ــد وط ـنــي ؟ نعــم لق ـ ــد
أجه ـضــت ال ـث ـ ــورة قــبل ان حتـقق
أه ـ ــدافهـ ــا ،وهـنـ ــاك الـكـثـيـ ــر مـن
املـمـ ــارسـ ــات اخلـ ــاطـئـ ــة ( وحـتـ ــى
الق ـ ــاتلـ ــة ) الـتـي ق ـ ــام بهـ ــا قـ ــادة
الثـورة واألحـزاب الـسيـاسيـة علـى
حــد س ــواء .ولكـن مـع ذلك كــانـت
لـهـ ـ ـ ـ ــا إجنـ ـ ـ ـ ــازاتـهـ ـ ـ ـ ــا ال ـكـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة،
وطمـوحـاتهـا اإلنـســانيــة النـبيلـة
أيـض ــا .فلـم ــاذا ال نح ــافــظ عل ــى
ال ــذك ــرى الـطـيـب ــة له ــذا احل ــدث،
كـرمــز للم الــشمل يف هـذا الــزمن
ال ــذي لـم يع ــد فـيه احل ــديـث عـن
ال ـطـ ــائفـ ــة والقـ ــومـيـ ــة مجـ ــديـ ــا،
فـ ــرحـنـ ــا نــتحـ ــدث عــن القـبــيلـ ــة
والعشيـرة واألفخاذ .نحـتفظ بها
كبصـيص نور ،عله يـساعدنـا على
تل ـمـ ــس خـ ـطـ ـ ــانـ ـ ــا ونح ــن نع ـبـ ـ ــر
القنطرة الى بر األمان ؟
قـبل ث ــورة مت ــوز يف الع ــراق ك ــانـت
ث ــورة ي ــولـي ــو يف مـص ــر .وكـم ــا يف
العـ ــراق ،جـعل امل ـصـ ــريـ ــون مــنهـ ــا
عـي ــدا وطـنـي ــا لل ــشعـب املـص ــري.
بعـ ــد وفـ ــاة عـبـ ــد الـنـ ــاصـ ــر بـ ــدأت
م ـ ــرحل ـ ــة القــتل الـب ـطــيء له ـ ــذه
الثـورة ،حتـى كادت قـوى االنفـتاح
ان جتهـز علـى جـميع آثـارهـا .مع
ذلـك ال ت ـ ــزال م ـص ـ ــر الـ ــشع ـب ـي ـ ــة
والـ ـ ــرس ـم ـيـ ـ ــة حت ــتفـل بع ـيـ ـ ــدهـ ـ ــا
الوطني...

العبـــــــــور بشـــــــــــــروط!
سهيل سامي
برد الدكتور حـسان عاكف على جملة
واحـدة اقتطعهـا من سيـاق افتتـاحية
(املدى) لعدد  14كـانون األول املاضي،
وردي ال ـ ـصـغ ــي ـ ـ ــر عـلـ ـيـه ،وب ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول
ال ــدكـت ــور ع ــدن ــان عـ ــاكف عل ــى خـط
النـزاع (مقـالـته املنـشــورة هنــا) تكـون
االفـتت ــاحيــة نفــسهــا قــد دخـلت إلــى
أفق آخــر ،ولم يعـد يـظهــر منهــا غيـر
جـملــة واحــدة جــرى نفخهــا لتـصـبح
ال جــرمـي ـ ًا علــى خـيــانــة ثــورة 14
دلـي ً
مت ــوز ،والـنــيل مــنهـ ــا ،ومـن ق ـ ــادتهـ ــا،
وال ـ ــسخ ـ ــري ـ ــة م ــن شع ـ ــارات ق ـ ــواه ـ ــا
الـسيـاسيـة –علـى حــد تعبيـر حسـان
عاكف.
اليس هـذا كثير ًا جداً ،وتـعسفي ًا جداً،
على جملة واحدة ،حررت من سياقها
وأعـطـي لهــا نــوابـض ومعــدات أخــرى
غيـر وظـيفتهـا يف مقـال افـتتــاحي له
أهداف محددة؟
وملزيـد من املـعلومـات أن هذه اجلـملة
جــاءت يف سـيــاق مـثــال املعـنـي به هــو
احلاضر ،باألحرى القادة السياسيون
للحــاضــر ،بعــد أن قــام نـظــراؤهـم يف
امل ــاضـي بــتح ـطـيـم احلـيـ ــاة املـ ــدنـيـ ــة
الع ــراقـي ــة ،والسـيـم ــا العـ ـسـكـ ــريـ ــون
منهم.
م ــا أث ــارنـي يف مق ــال ــة حــس ــان حقـ ـاً،
ال ع ــن االق ــتـ ــطـ ـ ـ ــاع اجلـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر،
ف ـ ـضـ ً
اس ــتغ ـ ــرابه ـ ــا مــن ان تـك ـ ــون (امل ـ ــدى)

تتبنـى طرح ًا غريبـ ًا عليها ،مما يضع
ال ـسـي ــد حــس ــان يف مـن ــزل ــة ال ــرقـيـب
واحل ـ ـ ــري ــص عـل ـ ـ ــى خـ ــط (امل ـ ـ ــدى)..
الرقيب الذي قبـض تو ًا على (جملة)
ش ــاردة بعـيــدة عـن ت ــوقع ــاته ومـب ــادئه
السياسية.
واحل ـ ـ ــال إن ــن ــي ل ــم آخ ـ ـ ــذ بـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
اعتـراضـاته وأنـا أرد علـيه ،فهـو يـلقي
الـقبـض علـى جـملـة واحــدة ،يف حني
أنه يـلتقي مع (املـدى) ،أو حتـى معي،
يف النهايـات ،أي عندما يتطلب األمر
أن نقـرر فـيه اخـتيــاراتنـا الــسيــاسيـة،
مـن هـن ــا نــصحــته أن يعـب ــر (جـمل ــة)
اخلالف  /القنطرة.
اآلن ،وأنا أقـرأ مقالـة الدكـتور عـدنان
عــاكف ،أشعــر أن األخــوين عــاكـف لن
يعـبــرا هــذه اجلـمل ــة  /القـنـطــرة ،إال
بع ــد أن أسلـم مـعهـم ــا أن ث ــورة مت ــوز
لـي ـسـت انـقالب ـاً ،وان الـنــظ ــام املـلكـي
لـي ــس دسـتـ ــوريـ ـ ـاً ،وأن تلـك اجلــملـ ــة
اخلالفــي ـ ــة هــي حـكــم ق ـيــم ـ ـ ــة علـ ـ ــى
مـجمـل التــاريخ الــسيــاسـي الع ــراقي،
وأن علــي أن أرفـعهـ ـ ــا ،لـكــي انـ ـ ــسجــم
معهما ،ومع (املدى) ومع التقدميني،
ثوار  14متوز.
هذه الـشروط تلـيق حق ًا بـالكثيـر من
الـتقدميني الـذين عرفتـهم يف شبابي
وأدرت ظهــري لهـم ،فعلــى الــرغـم من
أنهـم دعــاة جـبهــات وطـنـي ــة علــى مــر

العــص ــور ،ال ي ـسـت ـطــيع ــون احـتـم ــال
جـمل اعـت ــراضـي ــة خالفـي ــة ،صغـي ــرة
ك ـ ــانــت أم ك ـبــيـ ـ ــرة ،مـ ـ ــا دامــت مت ـ ــس
ال
خـب ـ ــرتهـم اخل ــاص ــة ،أو تـثـيـ ــر خـل ً
بــأحكـامـهم .إنهــا تصـبح حجــر عثـرة
امــام الـتقــدم ،وتعـيق االتفــاق ،ومتـنع
الـعبــور .تق ــدمي ــون مخلـصــون ملــاض
دخل إل ــى أفق ت ــاريخـي ،وب ــات خ ــارج
الــتج ــرب ــة احل ـسـيـ ــة هـنـ ــا واآلن ،وال
يعـرفون من حاضرهـم غير ما اتفقوا
عليه مسبقاً.
ال مناص إذن من ان يكون املرء جدي ًا
مع األخ ـ ــويــن عـ ـ ــاكف ،ويـعل ــن عل ـ ــى
املــك ـ ــش ـ ـ ــوف م ـ ـ ــوقـفـه م ــن ال ــتـ ـ ـ ــاريـخ
ال مـن أن يضع
الـسيـاسي العـراقي بـد ً
نف ـ ــسه مـ ـ ــوضع اس ــتخ ـ ــدام س ـيــئ يف
مماحكة قائمة على جملة واحدة.
س ــأن ـطـلق مـن ه ــدف االفـتـتـ ــاحـيـ ــة
الـصريـح .فالـهدف األصـلي من جعل
األن ـظـم ــة ال ـسـي ــاسـيـ ــة أمــثلـ ــة هـ ــو
ال ــوص ــول إل ــى الـنـتـيج ــة اآلتـي ــة :كل
نظــام سيـاسـي يصـنع معـارضــة علـى
ص ــورته اخل ــاص ــة ب ــواســطـ ــة سلـ ــوكه
الــسيــاسي .املـطلــوب نـظــام ال يـصـنع
معــارضــة تــدخل إلــى ال ـســراديـب وال
تـتـعلـم شـيـئ ـ ـ ًا غـيـ ــر ال ــضغـ ــائـن وروح
التآمر ثم تعيـد إنتاج األسلوب نفسه
الذي استخدم ضدها.
يـت ــوف ــر يف ه ــذا اله ــدف ب ــداغ ــوجـي ــا

سـياسية معنية بـاحلاضر ،لكنه يضم
م ـ ــوقف ـ ـ ًا مــن ت ـ ــاريخــن ـ ــا ال ـ ـســي ـ ــاســي
االسـتبــدادي ،وليـس مـوقف ـ ًا من ثـورة
 14متوز وحدها ،فقد حكمتنا أنظمة
دكتـاتورة وفـاشية حتـى اآلن .ال تاريخ
لل ـ ــدميق ــراطـي ـ ــة يف العـ ــراق ،هـنـ ــاك
تـاريخ لالستبـداد واالضطهـاد مقـابل
ت ــاريـخ للـنــضـ ــال واملـ ــوت والـ ــشهـ ــادة.
واملـثـيــر يف األمــر أن الـت ــاريخ الـثــانـي
مــسيـس جــد ًا علــى نحـو يــستـدعـينـا
تـفـك ـيـكـه وع ـ ـ ــزل شـه ـ ـ ــدائـه م ـ ـ ــا بــني
ال ـشـي ــاطـني واملـالئك ــة ،إذا م ــا فك ــرن ــا
بطريقة سياسية مباشرة.
فحــت ـ ـ ــى الــت ـ ـ ــواريخ س ـ ّي ـ ــس ــت بق ـ ـ ــوة
جت ــري ــدي ــة ع ــالـي ــة عل ــى نح ــو ب ــاتـت
تتـداعي يف أذهـان النـاس علـى أساس
من انتـماءاتهم الـسياسـية وليـس مبا
متثله حق ًا يف أي تـاريخ موضوعي ،أو
مــا نــستـطـيع أن نــطلق علـيه كــذلك.
إن  50ع ـ ــام ـ ـ ًا مــن ال ـ ــدكــت ـ ــات ـ ــوري ـ ــات
والف ـ ــاشـي ـ ــة غ ـطــت عل ـ ــى ت ـ ــاريخـن ـ ــا
الــسيــاسي ،وغـطـت حتــى علـى تــاريخ
عيدنـا الوطني .فـإذا ما دققنـا باألمر
ملـي ـ ـاً ،ف ـســنج ــد أنه ال عـيـ ــد وطـنـي
واحـد يف العراق حقـاً ،فالعـراق نفسه
لم يعد واحداً.
هــذه الـنـتـيجــة هـي مــوضــوع جتــربــة
ولـيس تـأمل مبـادئ متعـاليـة سامـية.
م ــوض ــوع م ــأزق وطـنــي يحـتـ ــاج إلـ ــى

نـض ــال سـي ــاسـي وثق ــايف ذي طـبـيع ــة
وحدوية ال يوفرها احلاضر لألسف.
هل ك ــان الـنــظ ــام امللـكـي دسـتـ ــوري ـ ـاً؟
نعـم ..لكنه خـان دستـوره مئـات املرات
علـى نحــو ظلت أنـظمـة احلـكم بعـده
تخ ــون دس ــاتـي ــره ــا أو تفــضل العـمل
بـدونهـا ،مبـا جعـل النضـال الـسيـاسي
يخ ــوض يف م ـسـتـنـقعـ ــات اجلـهل يف
أبـسـط مقــوم ــات احليــاة اإلنـس ــانيــة
احلــرة ،وح ـوّله إلــى أشـبه بـطــاحــونــة
تعيد إنتاج دكتاتوريات جديدة.
هل وفرت ثـورة  14متوز أبسط أرضية
للـنمــو الــدميق ــراطي؟ أبــداً .إن قــادة
متـوز أنـقلبــوا علـى متــوز وعلـى قـائـد
الثــورة ،وهم أنفــسهم الــذين أعـدمـوا
القائـد العام للقـوات املسلحـة ورفاقه
مــن دون مح ـ ــاكـم ـ ــة .إن مـن يـن ــس ـ ــى
احلقـائق ،ويـؤيـد العـسكـريني مـغطيـ ًا
إيــاهم بـاسـم (الثـورة) الكـبيــر سيجـد
نف ـ ــسه ي ـ ــؤي ـ ــد ان ـظــمـ ـ ــة حتـك ــمهـ ـ ــا
الكـارزمـات العـسكـريـة واملــدنيـة الـتي
حتكـم ب ــاسـم اإلله ــام ال ــروحـي ..وكـم
نحـن ق ــريـب ــون الـي ــوم مـن الـن ــاحـي ــة
الفعليـة من امللهمني الـروحيني حتى
بعد كارثة االحتالل!
يف ال ــوقـت ال ــذي طـ ــور الع ــسك ــري ــون
وتـوائمهم من الفاشيـني نزعة ارادوية
ق ـ ـ ـ ــاس ــي ـ ـ ـ ــة ،سـع ـ ـ ـ ــى ال ـتـق ـ ـ ـ ــدم ــي ـ ـ ـ ــون
والدميقراطيـون العراقيون دائم ًا إلى

أن تـك ــون ح ـصــتهــم صغـي ـ ــرة ،ألنهـم
ضللــوا أنفـسـهم مبـوضــوعيـة كــريهـة
ق ــائمــة عل ــى قبــول املعــطي ــات وليـس
إع ــادة بـن ــائه ــا ب ــروح الـنق ــد الـفع ــال
الذي ال يخشى من نتائجه.
كلـم ـ ــا انـتــص ـ ــر الف ـ ــاشـي ـ ــون وس ـ ــراق
الثــورات واجملمـوعــات الهــائلــة لقـوى
م ــا قــبل ال ــدول ــة ب ـسـبـب ب ــسـ ــالــتهـم
وجـن ــونهـم وق ــدرتهـم عل ــى الغــدر ،لـم
يجــد الـتقــدمـي ــون يف جعـبـتهـم غـيــر
احلــرص علــى احلــوادث الـسـعيــدة يف
التاريخ.
ويــا له ــا من دورة تـتكــرر ،ويــا له ــا من
تــواريخ تــدخل إلــى أفقه ــا التــاريـخي
وال يع ــود بـ ــاإلمـكـ ــان انقـ ــاذهـ ــا ،فـ ــإذا
بــاخمللــصني يـتنــادون إلنقــاذهــا علــى
الورق!
دعـوني أقــول إنني مـعني يف مـا كـتبت
بـاحلاضر  -هـذا احلاضر الـذي بقدر
مــا يــوفــر وع ــود ًا ممتــازة ،يــوفــر أســوأ

أنـواع اخلــراب ..وبقـدر مـا أدعـو إلـى
الـتح ــرر مـن امل ــاضـي ،لـن أدع ــو أب ــد ًا
إلى االنبطاح أمام احلاضر.
ان تقيـيم ثـورة  14متــوز يحتـاج الـى
مقــال مـنفـصل متــام ـاً.اشـي ــر فقـط
الى مقـال نشرته يف العدد االول من
املـدى حتدثـت فيه عن الـثورة وقـائد
الـث ــورة مـن دون ان اخل بـتــطلع ــاتـي
اخل ـ ــاص ـ ــة وت ـطـلع ـ ــات ج ــيلــي ال ـ ــى
احلرية .
(مع ذكـرى متـوز قـد نعبـر القـنطـرة)
هذا هـو عنوان مقـالة الـسيد عـدنان
ع ــاكف ..إن األم ــر يـتـعلق ب ــذك ــرى..
ودائم ًا يتعلـق األمر بذكـرى بالنـسبة
لـتق ــدميـني أخلـصــوا حلــادث سـعيــد
أكــث ـ ــر مــن إخـالصهــم ل ــتج ـ ــرب ــتهــم
احلــسيــة امللـيئــة بــالـطــراد واخلــوف
والهزائم .تقـدميون يصلحون إلثارة
املمـاحكــات أكثـر مـن التقـدم بـأفكـار
جديدة.

تنشر املدى يف عدد الغد على هذه
الصفحة تقييم الشخصية الوطنية
املعروفة محمد حديد لثورة  14متوز 1958

