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تبدو كلمة برودسكي الشاعر: هناك
الكثري مـن اإلغريق يف بطـرسبورغ.
ذات معنـى كبـري وحنن نتحـدث عن
خصوصية املدن والصورة اليت جيب
أن تعرف بها مـدينة ما، وتتميز من
خالهلا عن املـدن األخرى، وإذا كانت
بطـرسبـورغ قـد تغري امسهـا بفعل
املتغري السياسي الذي أحدثته الثورة
الـبلـشـفيــة فــإنهــا ظـلت يف نـظــر
بـرودسكـي حتمل الكـثري من معـامل
املـــدينــة اإلغــريـقيــة ذات األثــر
التـارخيي الـعميـق. من هنـا يـصبح
الـسؤال ضـروريًا: مـاذا سيبقـى من
لنــدن مثاًل إذا مـا أصـبحت تــشبه
نـيويـورك أو روما أو الـقاهـرة، وما
الـــذي سيـبقــى مـن بريوت إذا مــا
أصـبحت تـشبـه صنعـاء أو بغـداد..
ومعلـوم لدى العـارفني أن املدن مثل
النـســاء، لكل واحــدة لــون خــاص
ومـزاج خاص وعـطر خـاص مثلـما
هلن مفاتيح خـاصة، وعن ذلك دافع
املـدافعـون واسـتشهـد املسـتشهـدون
حفاظًا علـى ما تشـكله هذه املدن يف
نسيج أرواحهم مـن معاني االنتساب
واالنـتمــاء، وعـرب القــرون صــاروا
االدالء للغــريب الـزائــر واألسيجـة

بوجه األجنيب الدخيل.
وحنـن نتحــدث عن الـبصـرة، هـذه
املـــدينــة األصـيلـــة، اليت عـــرفت
برتكـيبــة معـينـــة من الــسكــان،
ومبجـتمع مـديـين متـحضــر منـذ
عـشرات السنني راحت تفقد هويتها
شيئـًا فشيئًا بفعل النزوحات الكربى
الـيت تعــرضت هلـا يف املـائــة سنـة
األخرية، فقـد دخلهـا عـرب مشـاهلـا
وشـرقها وغربها طمعـًا حبياة كرمية
فيهـا بعـد أن وجـدوا فيهـا املـستقـر
واملأمن واملـأكل. وحتى وقـت قريب
مل تـعرف البصـرة العديـد من أمساء
القبائل والعشائر اليت أصبحت اليوم
ذات أثـر بليغ يف واقعها االجـتماعي.
فعرب سياسة مركـزية مقيتة تبنتها
احلكـومـة العـراقيـة يف بغـداد، بعـد
سقــوط امللـكيــة عــام 1958، وحتت
طائل الـقضاء عـلى اإلقطـاع وطمعًا
بتغيري الـواقع االقتصـادي اضطرت
آالف العوائل اليت كـانت تسكن ريف
الـعمــارة والنـاصـريـة واحلـويـزة
وغريهـا إىل اهلجـرة باجتـاه البـصرة
املدينـة األكثر أمنًا واألوفـر اقتصادًا
وحياة. ومل تـراع احلكومـات آنذاك
مـا سينـتج عن هـذه اهلجـرات، ومـا
ستـسبـب من مـشـاكل اقـتصـاديـة
واجتماعية وبـيئية وغريها، إذ أدت
يف بعض مفـاصلها إىل احنـراف تام يف
تـركـيبــة احليـاة ونكـوص كـبري يف
سياقها العـام، عاد باحلـاضرة اآلمنة
إىل مـراحل متأخـرة كان النـاس هنا
قد ختطوهـا منذ عشـرات السنوات؛
ممـا اضطرهم إىل التعامل مع املتغري
االقـتصـادي واالجـتمـاعـي بنفـس
الـطــرائق الـيت محلهــا املهـاجـرون
معهـم، فعادت املـدينـة إىل االحتـكام
للنظـام القبلي يف حل املنازعات اليت
راحـت تنـشـأ يف اجملـتمع الـبصـري
مــثاًل، بعــــد أن ضعفـت الـــدولـــة
ومــؤسسـاتهـا القـانـونيـة وتـراجع
العمل بـاللـوائح املـدنيـة بنـاء علـى
االختالفات والـتباينـات اليت أربكت
منظومة احلياة هنا، نتيجة لتصادم
مـفهومني أحـدهما مـدني متـحضر
وآخــر بـــدائي مـتخلف. فـــالبـيت
البصري ينغـلق على نفسه أكثر مما

يـنفـتح علــى العــشرية، وتـكتـفي
األســـرة فـيه حبـــركـيـــة اجملـتـمع
والقـانـون املــدني العــام أكثـر ممـا
تستـعني بنظـام القبـيلة وأعـرافها،
وتتـعالق املـدينـة اقتـصاديـًا بآلـية
الــسعــة واالنـفتـــاح عكـس املــدن
احملـيطـة بهـا، الـيت ظلت تـنكمـش
ريفيًا وتنغلق على الزراعة والرعي،
ويف الوقت الـذي اجتهت مدينيًا بكل
شـيء راحت املـدن األخــرى تنحـدر
طبقيًا ويضعـف اقتصادها، لتتشكل
خــارج زمـنهــا عـرب منـظــومــات
جتـاوزهـا اجملـتمع الـبصــري منـذ

عشرات السنني.

مدينة مختلفة
وإذا عدنا إىل اخلمسني سنة املاضية،
وتفحصنا املدينة جيدًا فإننا سنجد
مـدينـة أخـرى ال متت بـأيـة صلـة
باملـدينـة اآلن. ففي ظل سيـاسة مل
تــدخل يف حـســابــاتهــا حــركيــة
التـواريخ ونتـائج األزمنـة، وسعيـًا
وراء بــرامج غـري معـنيــة بـبنــاء
اجملتمعات وظهورها بالطرق األمثل
راحت احلكومـات املتعاقبـة حتاصر
املالكني الكبار وتصادر إقطاعياتهم
يف القـرى واألريــاف والقـصبـات يف
احملـافظات احملـيطة بـالبصـرة بداًل
مـن معاجلـة قضيـة امللكيـة والواقع
االقـتـصــادي لـطـبقـــة الفالحـني
واألجراء دفعت بهم جتاهها زرافات،
وهكــذا نــزحـت العـــوائل الفـقرية
املـطرودة مـن سوط اإلقـطاع لـتجد
املالذ اآلمـن هلا يف ضـواحي البـصرة
اخلارجـية. وشيئًا فشـيئًا استوعبت
املـــديـنـــة )الـــواسعـــة، الغـنـيـــة،
املـتحـضـــرة( األعـــداد اهلــــائلـــة
للـنزوحـات الكربى مـنتصـف القرن
املــاضـي، فـتــوفــرت هلــا األيــدي
الـرخيـصة )غـري املاهـرة( لتعمل يف
اخلـــدمـــات الـبلـــديـــة واملـــوانـئ
واملعسكـرات البحريـة وغريها، وألن
النـزوح عد ناجحـًا بالنسـبة لبعض
العوائل فقـد استدعـى نزوحـًا آخر
لألقـــارب واألعمــام واألخـــوال من
نفـــس العــشـرية، فهـم جمـتـمع ال
يتحـرك فيه الفـرد وحيـدًا، خـارج
مظلـة القـبيلـة، ويف بـضع سنـوات
دخلـت البصـرة قبـائل وعشـائر مل
تكن ضمن بنيتها االجتماعية يومًا،
وألن غـالـبيـة أفـرادهـا جيـدون يف
أنـصارهم يف بـوتقة املـدينة فقـدانًا
هلـويـتهم وهيـبتهم راح يـنقل آليـة
احليـاة اليت كـان يعـتمـدهـا هنـاك
بــالطـرائـق اليت يفـهمهـا ويـزهـد
بأبـسط مـوجبـات احليـاة ليـؤسس
بالقصب والبواري )السلف، املضيف،
الـبيـت كمـا يـراه( حمـميــات ظلت
تنـتفخ شيـئُا فـشيئـًا لتتحـول عرب
الزمـن إىل قطعـة شائـنة نـاشزة يف

فسيفساء احلاضرة املستتبة.
وقـد يفهم البعض أن يف هـذه السرية
انـتقاصًا ألحد، لكـننا ال نتحدث عن
سرية أشخـاص بعينهم بـالقدر الذي
نتحـدث فيه عن السـياسة اخلـاطئة
اليت انـتهجتها احلـكومات املـركزية،
اليت مل تفكـر يومـًا مبصائـر الناس
قــدر تفـكريهـا الــضيق يف كـيفيـة
استمرارها وبقائها أطول، معربة عن
أنانية مشروع شخصي حلكامها على

حساب املصلحة الوطنية عمومًا.
مفصل تاريخي

يــرى صــاحـب كتـــاب )البـصــرة

العظمى( املرحوم سليمان فيضي أن
البصـرة كانت قـــــــد تعرضــــــــت
لـ)26( كارثـة منذ تـأسيسهـا سنة 14
هـ ولغـاية 700هـ. حيث دخل جنود
هـوالكـو املــدينـة وأجهـزوا عـليهـا
بـالكامل، وقـراءة سريعـة لنكبـاتها
نرى أنهـا كانـت خترب من حمـيطها
اخلــارجـي دائمــًا، حـســـدًا وغرية
وطمعــًا خبرياتهـا وثـرواتهــا. ففي
131هـ احتل جنود بين العباس البصرة
فاستباحوها وقتلوا من أهلها 11 ألفا،
وهدموا 7 آالف دار ونـصف أسواقها،
ويف 167هـ هـامجت عشائـر البحرين
املديـنة فقـتلوا أهـلها ونهـبوا مـاهلم
وأحــرقــوا دورهـم، ومــا بـــــــــني
عـامي 254 - 256هـ أغـار القـرامطـة
عليهـا فقتلـوا ونهبـوا وتكـرر ذلك
مـرات، ويف 376هـ داهمها القـرامطة
مـرة ثـانيـة بقيـادة شـرف الـدولـة
صــاحب فــارس وسفكــوا الــدمــاء
ونهـبــــوا األمــــوال. يف 483هـ دخل
أعـراب االحـســاء من عـشـائــر بين
عـامـر وجنـد الـعميـد بن عـصمـة
املــدينـة فـسفكـوا الـدمــاء ونهبـوا
األمـوال وأحرقـوا املكتبـات وأتلـفوا
الــزرع ودمــروا دوالـيب املـــاء اليت
تـديـر املـصــانع، ويف 499هـ اتفـقت
عـشائر ربـيعة وأعراب احلـجاز على
غـزو الـبصـرة فـدخلـوهــا عنـوة
بـالـسيف وهـدمـوا األسـواق والـدور
وأحـرقوهـا، ومحلوا مـا استطـاعوا
نهبه وبقوا علـى هذه احلال 32 يومًا
هجـر املــدينـة أهلهــا وانتـشـروا يف
القفـار والقـرى الـبعيـدة لـينجـوا
بــأرواحـهم. وكــان مـن مجلــة مــا
أحـرقـوه خـزانـة الكـتب الـشهرية،
وقف القــاضي أبــو الفـرج ابـن أبي
الـبقــاء ذات اخلمـسـني ألف جملــد،
517هـ هامجت عشائـر املنتفق باالتفاق
مع دبيس بـن صدفة البـصرة وكان
قصدهم السلـب والنهب ومل يتوانوا
عن القـتل وسفك الدماء، عام 588هـ
دخل بنـو عـامـر الـبصـرة وتـركـوا
املدينـة بلقعًا ويف 560 - 700هـ دخل
جند هوالكو فـأحالوا املدينة أطالاًل
يـنعق فيهـا البـوم وخــرائب تنـدب
أهلها وساكنيها، وهكذا كانت املدينة
علـى مر الـدهور ختـرب من اخلارج
قـتاًل ونهبـًا وحـرقـًا. ولـو اسـتطـاع
دارس أن يـتقـصــى آلـيــة الــسلـب
والـنهب واحلــرق اليت تعـرضت هلـا
املدينـة يف عامي 1991 و2003 لـوجد
غالـبية القائـمني بذلك هم من غري

أهلها األصليني.

استوطن فخرب
إن الــطبـيعــة الـصـعبــة واجلـبلــة
األعرابـية غري املتحـضرة اليت جبل
علـيهــا سكــان القــرى والقـصبـات
احمليطـة باملـدينـة، جعلتهـا وأهلـها
عرضة الستبـاحتهم دائمًا، فلم تكد
املدينة تـنهض من نكبة حتى تلحق
بــأخــرى، وإذا تــوقـفنـــا عن ذكــر
نكبـاتهـا عنـد العـام 700هـ فهـذا ال
يعين أن املدينة باتت آمنة فمتوالية
النكـبات مل تنحسـر ومل تتوقف وإن
اختلفت الـطرائق والـسبل، وإذا كان
اللـصــوص والقـتلـة يـأتـون إلـيهـا
وخيرجـون حمملني بـأمواهلـا ودماء
أبنائهـا يف املاضي، صـار البعض ممن
استـوطنها مـطلع القرن يغـري عليها
من داخلهـا فيقـتل ويسلـب وينهب،
وحتـى وقت قـريب كــان العبيـد يف
قـرية أبـو مغـرية ينظـمون الـغارات
املـسلحـة، وعلـى شكل جـيش قـوي،
خّيالـة وراجلني، يهامجـون العوائل
الغنيـة اآلمنـة ويقتلـون ويسلـبون،

وقد حدثنا غري واحد عن ذلك.
مل تنحـســر متــواليـة الـرعـب عن
سكـان املــدينـة لـكنهــا اختـلفت يف
الــسنـــوات األخرية فـبعــد أن كــان
الـبصــري يتعـرض لـلقتل والـسلب
علـى يـد مجـاعـة غـازيـة مـسلحـة
تقـتـله وتــــسلــبه وتـرتكـه داخل
حمـيطه تـضمـد الـسنـوات جـراحه
وتنسيه آالمه. ولـيطمئن فيـما بعد
إىل أن خصمه قـد غادر نهـائيـًا وهو
اآلن خارج احلـدود. جاوره خصومه
اآلن. واستـوطنـوا مـديـنته، جـاءوا
بغابـاتهم وبراريهم ليستقروا داخل
مملكته اليت شهدت اطمئـنانًا نسبيًا
يف القـرنني املـاضيني، وهكـذا وحد
نفسه أمـام خصم جديـد، ومن نوع
خاص، قـد ال يغري عليـه بالطـريقة
القـدمية، وقـد ال يقتله وجهـًا لوجه
لكـنه يستـعمل ضده شـرائعه ولغته
ومظهـره وطرائق عـيشه ليـضطره
على تـرك بيته وهجـر سكـناه ألنه
وجد نفـسه يف جمتمـع مل يألفه ومل
يـعتــد علـــى احليـــاة به، فعلـيه أن
حيتــاط ويــأخــذ حــذره من يــده
ولــســـانه وثـيـــابه، ألن خـصـمه ال
يتوانى عن اسـتخدام أبغض أسلحته
ضـده ولــو ألتفه األسبـاب، أو حتـى
دون أسبــاب أحيـانــًا، فصـار يـبيع
مـنزله، مـنزل األجـداد، دار اإلمارة،
ضـيعـــة األهل حبـثــًا عـن احلـيــاة
احلـقيقيـة اليت ظل يفـقدهـا شيـئًا
فـشيئًا عرب مـتوالية املـضايقات اليت
تعرض هلـا، فصارت العـوائل الكبرية

أفرادًا مبعثرة يف بالد اهلل، وصار من
مل يـستطع اهلجرة خـائفًا يف حميطه
مهـددًا من اآلخـر، اآلخر الـذي طرأ

على حياته واستبدل أمنه رعبًا.
املدينة تنكمش

يف ضـوء الـرتدي الثقــايف وصعـوبـة
هـضم واستـمراء املـدينـة الوافـدين
إليهــا، ستـظل تــدفع مثنـًا غــاليـًا،
يتمكن هؤالء من الدخول يف نسيجها
وأنـســاق جمتـمعهـا الـذي يـرى اآلن
بــوصفه بـنيــة ضعـيفــة حـيث ال
يشكل سكـانها األصليـون ثلثها اآلن،
فقـد صـارت أقـضيـة ابي اخلـصيب
والـزبري والبصرة القـدمية مبحالتها
املعــروفــة ال تـشـكل شـيـئــًا أمــام
مستعمـرات الوافدين يف اجلـمهورية
واحليانية و5 مـيل والقبلة واألحياء
األخــرى الـيت راحت تـتفـتق مـثل
بثـور يف جـسـد املــدينــة األخضـر
مهــددة اهلــويــة احلـقيـقيــة هلــا،
ولتـطـرح بـنيـتهـا االجـتمــاعيـة
)الغريبـة( بدياًل عن بنية وتركيبة
الـسكــان األصليـني حتـى تــراجعت
الصــورة املثــاليــة للمــدينـة أمـام
التـأسيس العشـوائي للوفـود القبلية
اليت ابتـدأت الـزحف أواخـر القـرن
التـاسع عـشـر ومـا زالت تـستـدرج
أبناءها من هناك للمدينة املتحولة.

ولعل هذا احلديث ال يسر البعض، أو
يـرى فـيه رؤيــة عنـصـريــة، غري
متحـضرة جتـاه حركـية احلـياة، أو
بالضـد متامًا مـن مفهوم اهلويـة كما
يسـميه د. حيـدر سعيـد، أو نوصف
بــأننـا ضـد اهلجـرة بـشكل عـام، أو
النـزوحـات الكـربى اليت فــرضتهـا
الظروف االقتـصادية، االجتـماعية،
الثقـافية، يف احلـقيقة حنن هـنا ضد
النظـرة الضـيقة حلـساب مـثل هذه
املـشاكل، والـيت ال تكمن يف استـيعاب
أو عــدم استيعـاب املـدينـة لألعـداد
اهلـائلــة من النـازحني، أو تــأثريهم
االقتـصادي قـدر تفكـرينا بـاملشـكلة
الـيت تكـمـن يف حجـم هــؤالء، ممــا
يستدعي دخول أخـالقيات وتقاليد
وأمنــاط اجـتمــاعيــة ال حتتـملهــا
املديـنة حبكـم تركيـبها االجتـماعي
املعروف، وحبكم طـبيعة احلياة اليت
جتـاوزت الكثري مـن مسـاوئهـا بفعل
آليــة التـطـور االجـتمــاعي الـذي
شهدته قبل قـرن من الزمـان، حتى
بـاتـت أخالقيـات النـازحني تـؤثـر
سلبيًا على النمط املتحضر للمدينة،
ويـشكل انـزيـاحـًا جـارفـًا فقـدت
املـدينة أثـره هويتهـا، وراحت تفكر
عكسيًا بوسائل دفاع مماثلة لشرائح

الـرافــدين، كـي تتـسـاوق مـعهم أو
متـاثلـهم أخالقيـًا دافعـة مبنجـزهـا

احلضاري إىل الوراء.
ولكـي نـــدافع عـن ذلـك نقـــول أن
البـصــرة حــاهلــا حــال احلــواضــر
العـربيـة، جمـتمعهـا مـدني حمكـوم
بنظـام املؤسـسات املـدنيـة، والبيت
الـبصري ال يعرف بهويته القبلية أو
العـشـائـريــة كمــا تعــرف القـرى
والـقصبات احملـيطة بهـا، ومل تعرف
كذلك بـهوية طـائفية كـالرمادي أو
الـنـجف وكــــربالء، ومل تـنـتــظـم
مبجـتـمع أحـــادي بـــأي شـكل مـن
األشكـال، فحني وحـدت املـنظـومـة
العـشــائــريـــة جمتـمع الـعمــارة أو
النـاصريـة أو الرمـادي أو غريها من
املــدن اليت اجـتمعـت حتت مـظلـة
االتـفاق الـعرقـي انتظـمت البـصرة
حتـت مظلـة الـتبـاين االجـتمـاعي
العرقي الطائفي حاهلا حال بغداد أو
القاهـرة أو بريوت بغض النـظر عن
مدى الـتطور والتخلف هلـا. فإذا كان
البصـري مكتفـيًا بـقانـون املديـنة
والعـرف املتطـور للحيـاة، مستعـينا
مبا فـرضته آلية احلياة اجلديدة من
قوانني، حمتكمًا هلا غالبًا، بعيدًا عن
التعصـب وطرائق اجلاهلـية، انتظم
غريه حتت راية العشرية جاعاًل منها
الطـريقة الـوحيدة لتـأمني حياته،
فـاملؤسـسة املـدينـية غـري فاعـلة يف
ذهنه، وهي مرتاجعـة قياسـًا لنظام
العشـرية لديـه، وهو مـلزم بـاحرتام
آراء شيخه مهما كـانت فهو مستعني
دائمًا بـأبناء عـمومته بينـما ال جتد
ذلك لـدى سكـان احلـواضـر كبغـداد
والبصـرة واملوصل أحيـانًا. مـن هنا
كـانت نظـرة ابن العـشرية للمـديين
نظرة استخفـاف ودونية. ألنه نتاج
نفـسه بينما هو نـتاج مجاعة، وهذا
حمكــوم بقـانـون ال يـبيـح لنفـسه
جتـاوزه، وذاك خـارج عن القـانـون،
وهـو يرى حيـاته يف النـظام، بيـنما
يــــرى ذاك أن الـنــظــــام حمــــدد
لعالقـاته، قـامع ملفهـوم الـرجـولـة
الذي ورثه عـن جمتمعه، وهكذا نشأ
مـا نــستـطيع تــسمـيته بـ)صـدام
احلضـارات( أو صـدام املفـاهـيم إذا
أحـسنا التعبري، وظلـت هذه القضية
تـستعـر يف اجملـالـس اخلـاصــة لكال
الطرفني، يغـذيها صمـت احلكومات
وإهماهلا، ومـا قانون السكن يف بغداد
أو ما يسمى بتسجيل 57 إال واحد من

ذلك.
مدينة متغيرة

إن نـظــرة جــديــدة لـلمـجتـمع يف
البصـرة تريك مكـانًا خـارج الزمن،
مل تـطلع علـيه يف كتـب التــواريخ،
ومل تـسمعه من شـيوخهـا وأعيـانها
ممن شهـدوا مـطلع القـرن املـاضي.
وهــذا مـتــأت مـن تغلـب نــسـبــة
النـازحني عـلى الـسكنـة األصليني،
ولو حـاولنا إجراء إحصـائية دقيقة
اآلن لـوجـدنـا أن نــسبـة الـسكـان
األصلـيـني ال تــتجـــاوز الـ30% مـن
جممــوع سكـانهـا جمـتمـعني. لقـد
ضاعت مدينة مثل الزبري، املعروفة
بـهويتها النجديـة وعوائلها األصلية،
ولن جيد زائـرها الـيوم غري مـدينة
مزدمحـة األسواق، مكتظـة السكان،
قد اخـتفت األسر الزبرييـة العريقة
يف خلـيط غري مـنسجـم من عشـائر
العمارة والنـاصرية والسماوة، وصار
أهلهـا يفــرون منهـا بـاجتـاه مـدن

اخللـيج، طـمعــًا يف حـيــاة أخــرى
افـتقــدوهــا يف مــديـنـتهـم، وقــد
احنسرت نسبة وجـودهم فيها حتى
ال تـبـلغ الـ)10%( وهـكــــذا فقــــدت
املـدينة صورتـها، وراحت تتمرأى يف
الـزمـن، بصـورة مـشـوهــة ال متت
ملـاض معلـوم بـأيـة صفـة. فهي اآلن

مسخ مدينة أو مدينة مسخ.
إن زوال اهلــــويــــة شـيء أكـرب مـن
التـسـامح واالسـتيعـاب ملـن يفكـر
مبفـرده. وهذا انـزياح يهـدد معظم
احملالت يف البـصرة، ويفقـدها شـيئًا
فشيـئًا مالحمهـا ليحيلهـا إىل جمتمع
غري متجانـس، يصعب معه اسرتداد
هـويته. ففي العـامل املتحضـر تسن
قـــوانـني اهلجـــرة وفق ضـــوابـط
صارمة، حيافظ مبوجبها على نسبة
املهـاجـريـن تبعــًا للحـاجــة إليهـا
ويلـزمـون بقـوانني املـدن املهـاجـر
إليها، ويف أقل تقدير تراعى إمكانية
استيعابهم ومتثلها هلم، وهي معادلة
فيـزياوية كـمعادلة املـذاب واملذيب،
أو قانون اإلزاحـة الكلية واجلـزئية،
لكن الـذي حيـدث هنـا هـو العكـس
متـامـًا، فقـد صـار املهـاجـر يفـرض
قـانــونه بعـد أن تــراجعت نـسبـة
الـسكــان األصليـني بفعـل احلضـور

العشوائي هلؤالء.
وحني يعدد الشيخ عبد القادر باش
أعيان العشـائر العراقية اليت سكنت
البصرة حتى مطلع القرن العشرين
نـراه ال يأتي بالذكر على العديد من
العـشائر اليت تتمركز اآلن يف أطراف
املـــدينــة، وتــشرتك يف تــركـيبــة
جمتمعهـا سلبـًا وإجيابـًا، حتـى بتـنا
نرى ونسـمع احلياة تـأتلف وختتلف
وفق مرتكـزات العشرية جمـددًا بعد
أن كـانت املـدينـة قــد ألقت بعـرف
العـشـرية عنهـا جــانبـًا وأسقـطته
بوصفه قانونًا لعالقتها االجتماعية
منـذ أكثـر من مـئة سـنة تـقريـبًا،
حبكـم تطـورهــا املنـطقـي، وتبعـًا
ملوقعها كمدينة منفتحة على العامل
املتمـدن وكمـركـز حبـري وجتـاري.
ونـتيجــة منـطقيــة للعـرف الـذي
فــرضه النـازحـون، الــذين محلـوا
معهـم وســائل وآلـيــات حـيــاتهـم
القـبلـيــة، بـكل مفــاهـيـمهــا، راح
البـصري يفـتش عن شـيخه جمددًا،
ويبتكـر عشرية، أو يـستنهض نـسبًا
طمـره الـزمن مبـرقـاته املتقـدمـة
إجيـابـًا عـائـدًا بـطبـيعته املـدينيـة
الراقية إىل الوراء، أي جمتمع القبيلة
البـدائي، وبداًل من الـتفكري اجلاد يف
النمـط األمثل للحيـاة، راح يتحصن
بـأخــوته وعمـومـته وبنـدقـيته،
فتغريت حيـاته، من مواطـن مسامل
حمرتم للقـانـون إىل آخـر متحـسب،
شغلـه الشـاغل هـو اتقـاء شـر عـدو
معلـوم مـرة ومفرتض مـرة أخـرى،
يهـدد أمـنه بـاسـتمــرار، يف احمللـة
واملـدرسـة والـدائــرة والشـارع، ولـو
وجـدت دراسة معنيـة معينة بـأمر
الـشقـاوات واملنحـرفـني واللصـوص
الـذين جيوبون شـوارع وأزقة العشار
والبصرة القدمية لوجدت غالبيتهم
ممن وصفنا آنـفًا. والالفت أن هؤالء
ال ميارسـون عدوانـيتهم يف مـناطق
سكنـاهم حـيث يتـواجـد أقـرانهم
لكـنهم ميـارسـونهــا يف تلك األحيـاء
اليت غـالبية سكـانها من الـبصريني
األوائل، وهـــذا متـــأت من الـنمـط
احليـاتي الـسائـد يف منـاطقهم، فهم

خيشون التصادم مع بعضهم، لوجود
األنداد والتعـامل املثلي ولسيادة ذات
القـانـون )قـانـون العـشرية( لـكنك
تـــراهـم يف األســـواق والـضـــواحـي
البعيـدة حيـث ختتلف الـناس عـلى

أسباب حياتها ورزقها.
احملميات

واملـهلك يف األمــر أن هــؤالء مــوضع
احرتام عشائـرهم ومفخرة رجاهلم،
وهم اليــد اليت يبـطش الـشيخ بهـا
ســاعــة حــاجـته لـلبـطـش، فـحني
يـنصـرف الـبصــري لتعلـيم أبنـائه
احليـاة مبا تعـنيه الكلمـة، واليت من
مـوجباتها احـرتام اآلخرين والعيش
معهم بسالم، راح الشيخ الفالني من
العـشرية الفالنيـة يعاضـد أصحابه،
وخيتـار األلقاب هلـم، وميدهم بـاملال
والسالح، وميـتدح فيهم روح الصلف
والــتجـــرؤ وحيـيــطهـم مبــظلـــة
)الشرعيـة( العشائرية، وإذا جتاوزوا
فهـم مثله يف الـشجـاعـة واملـرجلـة.
وأمـام هــذا التحـدي غـري املتكـافئ،
وجــد ابن املــدينـة األصـيل نفـسه
حماطـًا بنـسق خمتلف متـامًا عـن ما
اعتـاده يف حياتـه، ضاعت مقـاييس
احلق والباطل فيه، انـدحر التحضر
أمـام اهلمجيـة فصـار يفكـر جادًا يف
عـدم املـواجهـة، واهلجـرة اليت ال بـد
منهـا أحيـانـًا، حبثـًا عن مكـان آمن
يعيـش فيه بسالم ووئـام، أو القبول
حبيـاة مهـادنـة، أقل مـا تـوصف به
لــديـهم بـــاجلنب واملــذلــة، فهــو يف
نـظــرهم )حـضــري( ال مبـعنــاهــا
احلقيقي وإمنـا باملعنـى الذي اشتقه

األعراب هلم.
وألن هــذا النفـر مـن النـاس ال جيـد
نفـسه خارج مـنطق القـوة والعنف،
فهو ال يطيـق قانونًا حيـد من قانون
غــابـته، الـيت احنــدر مـنهــا، إذ مل
يتهذب بدين، فهو ال يفهم من الدين
غـري زيـــارة العـتـبـــات يف كـــربالء
والــنجف، ومل يـنـتـظـم يف حـــزب
سيـاسي، يـعلمه مفـاصل الـسيـاسـة
والعـيش مع اآلخـر، وألنه غـالبـًا مل
يتلق تعليمـًا ال يف أسرته وال حميطه
أصبح سهاًل للتطـرف واالنقياد وراء
من يـشـري إليه بـاجلنـة أو يلـوح له
بالنار، وصار معـلومًا لدى الناس، إن
معـظم الــذين خـرجـوا للـشـوارع،
وذهـبوا لنهـب الكويـت عام 1990 هم
من غري سكان البـصرة وهم أنفسهم
الـــذين خــرجــوا للــسلـب والنـهب
واحلـرق عـام 1991 و 2003، فـمنـطق
مثل هـذا هـو أقــرب ملفهــومهم يف
احلياة، إذا مـا علمنا احلـكمة الشهرية
اليت يـرددهـا أغـلبهـم واليت تقـول
)احلرامي رجال( وهـو سبع الظلمة،
)وأخـو أخيتـة ( وإىل ما شـاء اهلل من
األلقــاب اليت صـارت أعـرافـًا لـدى
البعض أو الفتة يسري خلفها، ومعنى

للبطولة والرجولة لديه.
ولكـي ال يفـهم حــديـثنــا بــوصفه
إطالقـًا، وتعـميمـًا، فنحن بـطبيـعة
احلال ال نقـصد أن مجـيع الوافـدين
للمدينـة هم بهذه اهليـئة والصفات،
فهنـالك الكثري ممن ختلقـوا بأخالق
أهلهــا، وألقــوا خبنــاجــرهـم علــى
حــدودهــا، وجــاءوهــا مـســـاملني،
مبتغـني تغيري طرائق حـياتهم بني
ربوعهـا وقدموا هلا اخلدمات اجلليلة
وأحـسنوا الـتعامل مع أهلهـا، وشكلوا
علـى مـر الـسـنني إضـافــة مهمـة

لتارخيها اجلديد.

طالب عبد العزيز

االطفـال، خباصـة، ويف البصـرة علـى حنو اكـثر
تركـيزًا جملرد قربها من ساحة العمليات )فاضل
عبـاس الـكعيب، مــوت النـوارس، بغـداد،2000،
صفحات متعددة(. اما اثناء هذه احلرب وبعدها
فقـد استخـدمت اسلحـة اليـورانيـوم النـاضب
بـكميـات مضـاعفـة )1100- 2200 طن( مقـارنـة
CNN May..)بـعـــــــام 1991)375 طــنـــــــا
 ..24,2003زائـدا احتمـال استخـدام اسلحـة
نـوويـة حمـدودة. اضـافـة اىل اعمـال التخـريب
والعبـث اليت طــالت هـيئــة الطـاقـة الـذريـة
العراقيـة مبا احتـوتها من يـورانيوم وحـشرات
وجراثـيم وبكترييا وغـازات سامة تـسبب املوت

لالنسان وللحيوان.. 
واذا ادت احلرب االوىل اىل اصـابة مـا ال يقل عن
ثلث اجلنود االمريكيني، بسبب استخدام اسلحة
اليـورانيوم الـناضب ومن ثـم موت اآلالف منهم
وانـتظار البقـية دورهم )اجلزيـرة: برنامج بال
حـــدود- 23/ 3 / 2003( فكـيف سـيكــون حــال
النـاس يف العـراق بعـد ضـرب مـدنه واريـافه
املختلفة بهذه الكمـيات اهلائلة من اسلحة الدمار
الشـامل؟ خـاصـة ان خمـاطـر االشعـاع الـذري ال
تـسـتمـر آِلالف الــسنـني بل آِلالف املاليـني من
السنني عنـد اهماهلا وعـدم تطهري البيـئة منها.
هل سـيتحول شعب العـراق من فرتة املوت بفعل
القمع واحلـصار واملقـاطعة اىل فرتة جـديدة من
املوت ولكن هذه املرة بفعل االشعاعات النووية؟
اال تـستحـق هذه الـقضيـة من الـقوى الـعراقـية
املختـلفة ان تضع هـذه الكارثـة ضمن اولويـاتها
القـصوى وتعمل على تنظيم مـستمر ملظاهرات
شعبيـة عارمـة للضغـط على سلـطات االحتالل
وتـسليـط الضـوء العـاملي عليـها مـن اجل العمل
على تـنظيف البـيئة العـراقية مـنها؟ ام علـينا
السكـوت واالنتظـار  يف بيـئة مـوبوءة جـاهزة
لتتحـول اىل مقابر مجاعية اوسع مساحة واكثر
عـمقًا ودميـومة مـن املقابـر اجلمـاعيـة للنـظام
السابق؟  )انـظر لكاتـب العرض: العراق اىل اين،

ايالف 30 ايار 2003(.

سالمة، يف سياق منـاقشة القضيـة العراقية من
وجهة نظر املنظمة الدولية.

* يالحظ علـى احملاور الثالثـة للندوة ضعف او
تـشتت مـعاجلـة التجـربة الـعراقـية الـسابـقة،
خباصـة جتربة النظـام السابق، مبا قـد يكون هلا
ومـا عليهـا، الستخالص العـرب والدروس لـصاحل
اجليل احلـاضـر واالجيـال الالحقـة يف قضـايـا
العراق املـصريية، مبا يف ذلك مكـافحة االستبداد
مبفهــومه الــسيــاسي- االجـتمــاعي الـشــامل،
وحتـاشـي اخطـاء احلـكم القـاتلـة الـيت رافقت
النـظام الـسابق وقـادت البالد اىل الكـارثة، او يف
االقل وفرت الظـروف الناضجة لـوقوع الكارثة.
رمبـا لو خـصص حتديـدًا احملور الـثاني لـدراسة
هذه الـتجربـة مبوضـوعاتهـا املتعـددة ألعطت
مثارا فكـريًا على حنـو اكثر تـركيزًا ومشـولية..
وهذا القـول ال يعين ان التجـربة العـراقيـة قد
غيبت متـامًا، طـاملا شـكلت موضـوع الندوة، بل
يعين بالتـأكيد ان جتربـة النظام الـسابق جاءت
مـشتتـة فرعيـة وليسـت اساسيـة شاملـة ضمن
احملـور الثـاني الـذي افتقـر اىل تقيـيم متكـامل

هلذه التجربة.
* واخريًا، يـؤخـذ علـى النـدوة الـتعتـيم علـى
خماطـر استخدام اسلحـة اليورانيـوم الناضب يف
احلـرب االخرية علـى العـراق والـيت استخـدمت
فـيهــا كـميــات مـضــاعفــة مقــارنــة حبــرب
اخلـليـــــــــج )1991(. هـذا بــرغم ظهـور بـعض
االصوات اليت اثارت هذه املشكلة اخلطرة. ورمبا
يالحظ املتتبع شيئـَا من الغرابة عندما جيد ان
الندوة، اكدت بورقة حبثية مع تعقيباتها لعلماء
عـراقيني على مـوضوع اسلحـة الدمـار الشامل،
دون ختصيـص ورقة حبثيـة مماثلـة لبحث آثار
استخدام اليورانـيوم الناضب علـى بيئة العراق

وصحة وحياة مواطنيه.. 
إن الكارثة البيئيـة اليت حلَّت بالبالد يف ظروف
الـتعتـيم اليت تـواجههـا تتـطلب محلـة شـاملـة
حمليـة ودوليـة. فـالبـيئـة العـراقيـة تلـوثت
باالشعاعـات النووية بعـد حرب اخلليج 1991 مبا
صـاحـبتهـا من امـراض خطـرة انـتشـرت بني

املوضوعـات اليت تعتمـد املالحظات امليـدانية،
اال ان عـدم اكتمـال بعـض االوراق والتعقيـبات
بعـد مـرور اكثـر من شهـر علـى النـدوة، رمبـا

شكلت سابقة لندوات املركز.
* من االمـور االجيــابيـة الـيت ظهــرت اثنـاء
املنـاقـشـات بـروز بـعض االصـوات القــوميـة
العـربيـة التـى تـدعـو البعث وكـافـة عنـاصـر
الـنظام السابـق اىل االعتذار والتربؤ من االهوال
الـسابـقة ومـد يد املـصافـحة الـسلميـة للـقوى
الـوطـنيـة العـراقيـة.. كمـا انـطلقت اصـوات
شجـاعـة ممـاثلــة من نفـس الــوسط القـومي
العـربي وهي تدعو لالعتـذار من املصائب اليت
حلقت باالخـوة القوميني االكراد متهيدا الجياد
سبل جـديـدة سلـميـة العـادة بنـاء العالقـات
االخـويـة وعالقــات املشـاركـة بني القــوميني
الـعرب وبني الـقوميـني االكراد يف العـراق على
طـريق اعــادة بنــاء التالحـم بني العـراقـيني

مبختلف اطيافهم..
* ساد التوجه العام للندوة فيما خيص املقاومة،
الرتكيز على املقـاومة املسلحة، برغم انها متثل
جـزءًا من هيكل املقـاومة، جبـانبيهـا السـياسي
واالقتصـادي )املظـاهرات، املقـاومة الـسلمـية،
املقاطعـة االقتصادية..(، هذا دون انكار لظهور
اصـوات عديدة نادت بـضرورة حتقيق التكامل

يف هيكل املقاومة يف سياق الوحدة الوطنية.
* التبـاعـد يف االفكـار واملـواقف بني عــراقيي
الـداخل وعراقيي اخلارج برزت يف نظرة بعض
الداخل، سواء من خالل بعض االوراق البحثية
او املنـاقـشـات، اعـتبـار اخلـارج ، بعـامــة، من
مؤيـدي احلرب وراكيب دبابات االحتالل.. هذه
الـنظـرة اخلـاطئــة اليت عربت عـن خلط خمل
وجمحف، اثـارت اصواتـًا معارضـة ملعاجلـة سوء
الفهم هـذا.. ودفعت مبنـظمي الـندوة متـديد
النـدوة ليـوم آخر )12/ 3( خـاص بالعـراقيني
ملتـابعة مـزيد مـن احلوار وحمـاولة ازالـة سوء
الفهم بني ابناء الـوطن الواحد، وذلك يف جلسة
صبـاحيـة، اعقـبتهــا جلسـة مسـائيـة لـنفس
اجملموعة لـتلتقي مبمثل االمم املتـحدة: غسان

عسكرية دائمة.
ويف ضـوء هــذه املشـاهـد الثالثـة مت الـتخطـيط
لبقيـة اوراق احملور )الثالثـة عشرة لغايـة الثالثة
والعـشــرين( معـاجلـة خمـتلف جــوانب املـصري
الـعراقـي اليت تضـمنت عـلى الـتوالـي: الدسـتور
ونظـام احلكم.. الـوحـدة الـوطنيـة.. مسـتقبل
عروبة العـراق.. هيكل اهليمنة- وسـائل املقاومة
الـشعبـية عـربيـًا ودوليـًا.. املقاومـة العراقـية..
اجليش.. مستـقبل التنمية.. السياسة النفطية..

التعويضات.
جــاءت االوراق البحـثيــة اليت ُقـدمـت للنـدوة
مطـابقـة اىل حـد كبـري مع اهليـكل التخـطيـطي
للندوة. فبعد االنتهاء من مراسيم افتتاح الندوة
بكلمـة الدكتور سليـم احلص، رئيس وزراء لبنان
السابق، بدأت الندوة صباح الثامن من آذار وعلى
مدى اربـعة ايام جبـلساتهـا الصباحـية واملسـائية
ومنذ الـتاسعة صبـاحًا ولغايـة الثامنـة- التاسعة
مسـاء، عدا فرتة الغـداء.. وخالل جلسـات الندوة
ُقدمت ثالثـة وعشرون حبثـَا وحبدود ضعف هذا
العـدد مـن التعقـيبـات.. هــذه االورق البحـثيـة
وتعقـيبــاتهــا اليت سـتكــون حمل هــذا العـرض

والتلخيص واملراجعة يف سلسلة مستمرة تالية..
ويف النقاط التالية حماولة لرصد اهم املالحظات
اليت مت تـسجيلهـا على هـذه النـدوة، مع ضرورة
االنـتبـاه اىل ان هــذه املالحـظــات تعـرب عن رأي
فردي، قد جتـد شيئًا من القبول، لكنهـا بالتأكيد
تستحق الكثـري من االعرتاض والنقد، بـرغم انها

يف النهاية رمبا تثري مناقشة مفيدة:    
* اتـصفـت النـدوة حبـسـن التـنظـيم واالجنـاز.
وُيسجل لسكرتـارية الندوة الكثري من التقدير يف
انضبـاطهـا وادائهـا، ومتيـزت جلسـاتهـا عمـومًا،
وبرغم كثـافة العمل، حبسن االلـتزام واحلضور..
كمـا ســاد االجتمـاعـات جـو  رفـيع من احلـريـة
والصـراحة- الـرأي والرأي اآلخـر.. ولكن لـوحظ
علـى النـدوة طـابـع االستعجـال.. واذا كـان هـذا
االمـر مفهـومًا يف ظـروف التغريات الـسريـعة يف
الساحـة العراقية الـيت قد تؤثر عـادة حتى على
البـاحـث عنـد اعــداد حبثه، خبـاصـة يف بـعض

االمـريـكي(- البعـد الـسيـاسي والفلـسفي- سـرد
تـارخيي.. تـوصيف الـسرتاتـيجيـة االمــريكيـة
املعلنـة يف ايلول 2002.. العـراق كأرض حمـروقة
لـالنتقــال من نـظـام عــاملي اىل آخـر.. مـصري
السرتاتيجية االمريكية.. بينما كانت موضوعات
االوراق البحثـية الثالثـة االخرى علـى التوالي:
اسلحـة الدمـار الشـامل- االتـهامـات واحلقـائق..
الوضع العـراقي عشـية احلرب.. الـوضع العربي

عشية احلرب.
احملـور الثاني- نتـائج ما جرى وتـداعياته، ضم
االوراق البحثـية مـن اخلامـسة لغـاية العـاشرة
مبوضوعـاتها التالـية: النتائج والتـداعيات على
العـراق.. الـنتــائج والتــداعيـات علـى الــوطن
العــربي.. اســرائيل يف ضــوء نتــائج احلـرب..
النتائج والتداعيات تركيًا.. النتائج والتداعيات

ايرانيًا.. النتائج والتداعيات دوليًا.
احملور الثـالث- مستقبل العـراق، ومشلت الورقة
البحثيـة احلادية عـشرة ولغايـة الورقة الـثالثة
والعشرين مبـوضوعاتها التالية: ما ينبغي عمله
يف العراق امـريكيًا.. مبعنـى اخليارات اليت ميكن
للـواليات املتحـدة ان جتد نفسـها امامـها يف ضوء
جتـربـة العـام الـذي انـقضــى منــذ االحتالل.
وشكلت املـوضـوعـة التـاليـة )الـورقـة الثـانيـة
عـشرة- املـشاهـد )السـيناريـوهات( املـستقبـلية
احملتـملــة للعــراق: اطــار عـــام( اهم واســاس
مـرتكـزات هـذا احملــور، يف سيــاق رسم ثالثـة
مـشـاهـد )سـينـاريـوهـات( حمـتملـة ملـسـتقبل

العراق، متمثلة يف:
املـشهــد االول- بقـاء حـالـة االحـتالل وغيـاب

السيادة واالستقالل لفرتة اخرى قادمة.
املشهـد الثاني- جناح املقـاومة يف اجبار االحتالل
علـى انسـحاب غـري مشـروط من الـعراق وادارة
شـؤون العـراق من العـراقـيني مبـاشـرة )ورمبـا
ايـضــَا ادارته ادارة انـتقــاليــة مـن قبـل االمم

املتحدة(.
املشهد الثالث- نقل السلطة اىل حكومة مرتبطة
بــاالحتالل وال متلـك فعليـًا اسـتقالليـة القـرار
الــوطين مع بقـاء االحـتالل من خالل قـواعـد

)1(
مببـادرة من مركـز دراسات الـوحدة العـربية-
بريوت- عقـدت ندوة بعـنوان: احـتالل العراق
وتـداعيـاته- عـربيـًا واقلـيميـًا ودوليــــــــــًا،
للفـرتة 8-11/ 3/ 2004، كمــا اضـــاف منــظمــو
النـدوة يومـًا آخر )12/ 3( خـاص بالعـراقيني
بغيـة اجراء مزيد من احلـوار وتعزيز التعارف

بني ابناء الوطن الواحد. 
حضر الـندوة خنبـة من البـاحثني- املـفكرين-
الـعلمـاء مـن املعنـيني بـالقـضيـة العــراقيـة،
وحسـب قائمـة امساء املـشاركـني بلغ العدد 137
مـشـاركـًا جــاؤا من 24 بلــدًا، بضـمنهـم بعض
املفكـرين االجـانب، حـسـب التــوزيع التـالي:
لبنان 29، العـراق 28، مصر 18، اململـكة املتحدة
10، الـواليـات املـتحـدة 6، االمـارات 6، وكـل من:
االردن، املغـرب، الكويت، سـوريا 4، )و( فـرنسا،
قطـر، الـسعـوديـة 3، )و( تـونـس، اجلـزائـر،
مـوريتانـيا، السـويد 2، وواحـد من: الصـومال،
ليبيا، اليمن،كندا، املانيا، هولندة، بولندا. لكن
الـظاهـرة اليت متـيزت يف هـذا التجمع الـفكري
هـي ان اكرب جمموعة وحبـدود رمبا قاربت ثلث
احلضور كانت اجملموعـة العراقية اليت تشكلت

من التقاء عراقيي الداخل وعراقيي اخلارج.
اشتمل خمطط الندوة على ثالثة حماور:

احملـور االول- تضمن السـؤال التالـي: ملاذا جرى
مــا جــرى وكـيف؟ حـيث مت ختــصيـص اربع
اوراق حبثيـة هلذا احملـور، مشلت الـورقة االوىل
حبـثني هما: الـصورة النمـطية للعـامل والنظام
العـاملي يف الـسرتاتيجـية االمـريكـية اجلـديدة
وموقع العراق كسـاحة عمليات فيها.. سياسات
السالم االمـريكي  (Pax Americana)يف
العـراق والشـرق االوسط.. وذلك بهـدف رصد
العقيـدة الـسيـاسيـة الـيت يتـبنـاهـا الفـريق
اجلمهوري احملافظ يف اإلدارة االمريكية منذ ما
قبـل 11 أيلول 2001، ومـا طرأ علـيها مـن حتول
بعد هذا احلـدث. ُيضاف اىل ذلك تـناول االمور
الـتالـية: الـيمني اجلـديد وتـأثريه علـى تغيري
الـسرتاتـيجيـة االمــريكيـة )مـشـروع القـرن

مركز دراسات الوحدة العربية
عرض ومراجعة: د. عبدالوهاب محيد رشيد      

البصرة... الغربة مــــن الداخــــــل!

احتالل العراق وتداعياته- عربيًا واقليميًا ودوليًانـــــدوة


