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اراء وافكار

OPINIONS&IDEAS

مــا الثـــورة امللكية التي حيتاجهـــــــا األردن اآلن؟

كـــل أحـــد
-1امللك األردنـي عبــد اهلل الثــاني
من ــوذج ف ــري ــد للـحك ــام الع ــرب
الليبراليني.
ال ـ ـ ـشـع ــب األردن ــي بـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــزابـه
الق ــائـم ــة اآلن ،وب ـص ــال ــونـ ــاته
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيـ ـ ــة شعــب م ــتخـلف
س ـي ـ ــاس ـيـ ـ ـ ًا إلـ ـ ــى أبع ـ ــد ح ـ ــدود
التخلف ،برغم أن نسبة األمية
يف األردن هـ ـ ــي مـ ـ ــن أخ ـف ـ ـ ـ ــض
نسب األمية يف العـالم العربي،
وب ـ ــرغــم أن نـ ـس ـب ـ ــة امل ـتـعل ـمــني
وحـملــة الــشه ــادات العلـيــا هـي
مــن أعل ـ ــى نـ ـســب ال ـتـعل ـيــم يف
العالم العربي.
فهـل نق ـ ــول أن امللـك عـبـ ــد اهلل
ك بال شعب؟
الثاني مل ٌ
وهـل نق ــول ب ــأن املـلك األردنـي
سيء احلظ مع شعبه؟
فهو بوعيه وتطلعاته وأحالمه،
ي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـبـق ال ـ ـ ـ ـ ـشـع ـ ــب األردن ـ ــي
بخـط ــوات واسعــة كـثـيــرة ،وهــو
ك يــصلـح أن يك ــون ل ــشعـب
مـل ٌ
أكـثـ ــر انفـتـ ــاح ـ ـ ًا وأقـل تع ـصـب ـ ـ ًا
ال ال
كـ ــالـ ــشعــب اللـبـنـ ــانـي مــث ً
حصراً.
وهـل نقـ ـ ــول أن خـ ـطـ ــط امللـك
عبـد اهلل لـلتحــديث الـسيــاسي
والتعليـمي التي بـدأها مـنذ أن
تــول ــى احلكـم عــام  1999كــانـت
حبــر ًا علــى ورق حيـث لم يجـد
املـلــك احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة الـقـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة
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والنخب احلـداثيـة التي تـرقى
إلى مـستوى تـفكيره وتـطلعاته
وخـطــطه يف االرتق ــاء ب ــاألردن
وحت ــديــثه ح ــداث ــة سـي ــاسـي ــة
وتعليمية واجتماعية كبيرة؟
ومن هنـا تعددت احلـكومات يف
عهـ ــد عـبـ ــد اهلل الـثـ ــانــي ففـي
غ ـض ـ ــون أربع سـنـ ــوات (-1999
 )2004جـاءت إلــى األردن ثالث
ح ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات ،وهـ ـ ـ ـ ــو مـعـ ـ ـ ـ ــدل
مـ ـنـخـف ـ ــض نـ ـ ـ ـسـ ـب ـ ـ ـ ــة لـع ـ ـ ـ ــدد
احلـكـ ــومـ ــات الـتـي حـكـمـت يف
تــاريخ األردن .ولعل سـبب هــذا
يعود إلـى االستقـرار السيـاسي
النسبي يف املـنطقة وإلى هدوء
احل ــدود ال ـسـي ــاسـي ــة األردنـي ــة
(مـص ــر س ــوري ــا الع ــراق) الـتـي
ك ـ ـ ــانــت مـ ـص ـ ـ ــدر قـلق وإزع ـ ـ ــاج
سيــاسي للـنظـام األردني ،بـدء ًا
من اخلمسـينيات وحتـى نهاية
القرن العشرين.
ومـن هـنـ ــا لـم يـ ـسـت ـطـع امللـك
ع ـب ـ ـ ــد اهلل أن يحـقق مـ ـ ــا كـ ـ ــان
يـحل ــم به خـالل أربع س ـنـ ـ ــوات
من حكمه حتى اآلن.
فلو أجرينـا جرد ًا فعلي ًا ودقيق ًا
للـمـنج ــزات الـتـي أمته ــا املـلك
عـ ـبـ ـ ـ ــد اهلل خـالل فـ ـتـ ـ ـ ــرة أربـع
سـنـ ــوات (وهـي فـتـ ــرة حـكـم أي
حاكم غـربي) لوجـدنا أن امللك
قـد أضــاع وقته إمـا يف تـطبـيب
الق ـض ــايـ ــا الع ــربـيـ ــة العـ ــالق ــة
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وعلـى رأسهـا القـضيـة املـرضيـة
امل ـ ـ ـ ــزمـ ـن ـ ـ ـ ــة وه ــي الـقـ ـ ـضـ ـي ـ ـ ـ ــة
الفلـسـطيـنيـة ،وأضـاع الـنصف
الـثــانـي مـن الــوقـت لل ــرد علــى
حـديث الصـالونـات السـياسـية
التـي متتـلئ بــرؤســاء الــوزارات
السـابقني وبـالـوزراء السـابقني
واملـ ـسـتـ ــوزريــن الع ـ ــاطلـني عـن
العـمل ال ـسـي ــاسـي إال مـن وراء
م ـكـ ـ ـ ــات ــب وزاراتـه ــم ،والـ ـ ـ ــذي ــن
يـطلقون النـار من خالل دخان
سجـائرهـم وغاليينهـم وكؤوس
الـشـراب وقـرض الفـسـتق علـى
كـل وزارة تـ ـ ـ ــأت ــي إلـ ـ ـ ــى احل ـك ــم
وي ـن ـتـ ـظ ـ ــرون ال ـي ـ ــوم امل ـ ــوع ـ ــود
ل ـت ـ ـشـك ــيل وزارة ج ـ ــدي ـ ــدة دون
خطـاب سياسي أو اقتصادي أو
ثقايف جديد .وهكذا ظل امللك
عـ ـب ـ ـ ـ ــد اهلل وم ــن قـ ـبـل وال ـ ـ ـ ــده
ال ـ ـ ـ ـ ــراحـل هـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــا أصـحـ ـ ـ ـ ـ ــاب
اخلـط ــاب ــات ال ـسـي ــاسـي ــة الـتـي
كـانت تـأتـي ضمن مـا ُيعـرف يف
القـامـوس الـسيــاسي األردني بـ
(كتاب التكليف).
-2مـرة أخرى ،نقول أن امللك عبد
اهلل الثاني حاكم عربي حداثي
من طــراز رفيع ،ورمبــا يتهـمنـا
الــبعــض  -ك ـ ــالعـ ــادة  -بـ ــأنـنـ ــا
أصبحنا من كتبة السلطان ،أو
مـ ــن ع ـ ـمـالء لـل ـ ـمـخـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــرات
األردنيــة ،أو من حــاشيــة امللك

عبـد اهلل  ،أو يف قــائمــة عطـايـا
البالط الهـاشمي الذي هو من
أفقر البالطـات العربية ،فليس
لــديه شـيء يعـطـيه ،ولــذا فهــو
يحـسن القـول مع الـسيـاسـيني
واملع ــارضـ ــة عل ــى غـيـ ــر الع ــادة
ال بحكمـة
العـربيـة املـتبعـة ،عمـ ً
املتنبي:
ال خيل عنـدي أهديهـا وال ما ُل
فل ُيحـسن النـط ُق إذ لم ُيحـسن
احل ــا ُل املـلك عـب ــد اهلل الـث ــانـي
حـاكم عـربي حـداثـي من طـراز
رف ـيـع ب ـ ـ ــالـ ـ ـش ـ ـ ــواه ـ ـ ــد ول ـي ـ ــس
بــالقـصـائـد ،وحــداثته تـتجلـى
يف املظاهر التالية:
سعــيه ال ــدؤوب إل ــى ت ــوحـي ــداألحـزاب الـسيـاسيـة يف حـزبني
رئـي ـسـني ،ح ــزب يـحكـم وح ــزب
يع ــارض ،وذلـك عل ــى غ ــرار م ــا
هو قائم اآلن يف الدول الغربية
الدميـقراطيـة .ولكن عـشائـرية
األحـ ــزاب األردنـي ـ ــة وتفـ ــردهـ ــا
القبلي يأبـى عليها إال أن تظل
متفـرقــة حتـى يكـون يف األردن
أك ـثـ ـ ــر مــن ع ـ ـشـ ـ ــريــن زع ـي ـم ـ ـ ـ ًا
س ـي ـ ــاس ـي ـ ـ ـ ًا لع ـ ـش ـ ــريــن ح ـ ــزبـ ـ ـ ًا
ال مـن زعـيـمـني
سـيـ ــاسـي ـ ـاً ،بـ ــد ً
سياسيني حلزبني فقط.
تـأييده املطلق لعـملية السالمالشامل يف املنطقة ،وهو صدى
للعـملـيــة الــسلـمـيــة اجلــريـئــة
التي قـام بها والـده الراحل من

خالل اتفــاقـيــة وادي عــربــة يف
 ،1994وامي ـ ـ ــانه ال ـ ـ ــراسخ بـ ـ ــأن
املـشكلـة الفلـسـطيـنيـة مـشكلـة
سيـاسيـة ويجب حلـها سـياسـي ًا
وسلميـاً ،وأن ال مجـال للـصراع
امل ــسلح مــطلقـ ـ ًا مع اس ــرائـيل،
نظر ًا الفتقـاد توازن القوى بني
اجلــانب العــربي واالسـرائـيلي،
وهـ ــو خ ـطـ ــأ عـ ــربــي وال عالقـ ــة
الس ــرائــيل به ،وهـي الـتـي بـنـت
قوتـها العسكريـة بجد واجتهاد
ودون س ــرق ــة ألم ــوال الـتـ ـسـلح
وتـكـ ـ ــدي ـ ــسهـ ـ ــا يف اخملـ ـ ــازن دون
مـوجب أو مبـرر إال مبـرر قبض
الـعمــوالت البـاهـظـة مبـليـارات
الـ ـ ــدوالرات ،واج ـب ـ ـ ــرت العـ ـ ــرب
جـميعـ ًا علــى االستمـاع لصـوت
الـسالم السيـاسي بقـوة السالح
الع ــسكــري .يف حـني أن العــرب
ال
يـريـدون سالمـ ًا سيـاسيـ ًا عـاد ً
بـدون قـوة عـسكـريـة .وهـو أمـر
مضحـك وطفولي يف قـواميس
الـ ـسـيـ ــاس ـ ــة املعـ ــاصـ ــرة .ولـكـن
صـوت امللك يف هـذه النقـطة ال
يعلــو كـثيــراً ،وال ُيـسـمع كـثيــر ًا
نتيجة لهيمنـة اليمني واليسار
األص ــولــي الفل ـسـطـيـنـي عل ــى
مــرافـق احلي ــاة األردني ــة (أكثــر
مــن  60ب ـ ــامل ـ ــائ ـ ــة مــن الـ ــشعــب
األردنـي مــن أصل فل ـسـطـيـنـي،
وهــي ال ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة ال ـتــي ت ـ ـشــكل
احلراك األردني العام).

ن ـ ــداؤه ال ـ ــدائــم إلـ ـ ــى حتقــيقم ـجـ ـ ـتـ ـ ـمــع دميــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ــي يف
مج ـت ــمع أبـ ـ ــوي بـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــركــي
ذكوري قـبلي متعـصب ،تتـجلى
ف ـيـه ال ـ ـ ــديـك ـت ـ ـ ــات ـ ـ ــوري ـ ـ ــة بـكـل
مظـاهـرهــا يف البـيت واملـدرسـة
وامل ـصــنع واملـك ـتــب والـ ـش ـ ــرك ـ ــة
والبرملان كذلك.
تـ ــأيـيـ ــده املـب ـطــن واخلجـ ــوللـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة اقـ ـتـالع الـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـ ــام
الـ ـ ــديـك ـتـ ـ ــات ـ ـ ــوري يف العـ ـ ــراق،
وحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق م ـ ــن
الـديكتاتورية الصدامية ،برغم
معـارضة الـشارع األردنـي الذي
تـ ـسـي ـطـ ــر علــيه قـ ــوى الـيـمـني
واليسار األصـولي الفلسطيني
الكـارهـة كــراهيـة مـطلقـة ألي
شعـاع أمريكي أو غـربي .وبرغم
مع ــارض ــة الـنق ــاب ــات األردنـي ــة
والــصح ــاف ــة األردنـي ــة القـتالع
النظام الديكتاتوري الصدامي
ن ـتــيجـ ـ ــة لألم ـ ــوال ال ـتــي ك ـ ــان
يغـ ـ ــدقه ـ ــا صـ ـ ــدام عل ـ ــى ه ـ ــذه
اجلهــات والـتي فـضـحت جــزء ًا
بـسـيط ـ ًا منهـا جـريـدة (املـدى)
العراقـية ،وكـشفت كـيف أن سر
بكــاء بــطل املعــارضــة املــزعــوم
(لـيـث شـبــيالت) عل ــى سق ــوط
ال ــديكـتــاتــوري ــة العــراقـيــة هــو
تـ ـ ـسـلــم ش ـب ـيـالت  16مـل ـي ـ ـ ــون
بـ ـ ــرم ـيـل نف ــط مــن ال ـنـ ـظـ ـ ــام
الـ ــديكـت ــات ــوري فـيـم ــا ع ــرف بـ

صــــــورة مباشـــــــــــرة للــــــــوطن

شاكر النابلسي

(الكــوبــون البـالتيـني) .وبــرغم
هــذا كـله فقــد كــان املـلك عـبــد
اهلل هو احلاكم العربي الوحيد
الـذي درّب الـشـرطـة العــراقيـة،
وقــام بحـملــة سيــاسيــة عــامليــة
واسـع ـ ـ ــة الرس ـ ـ ــال ق ـ ـ ــوات إل ـ ـ ــى
العــراق ،واسـتقـبل اي ــاد عالوي
ال
رئيــس وزراء الع ــراق استـقبــا ً
يليق بـاستقبال األحـرار ،برغم
احتجـاج الـسلفـيني الــدينـيني
والقوميني األردنيني.
سعي امللك الـدائم إلـى تغيـيروتـ ـط ـ ــوي ـ ــر أنـ ـظ ـم ـ ــة ال ـتـعل ـيــم
األردنيــة منـذ عـام  ، 2000وهـو
مـا كـان والـده احلـسني الـراحل
ينـادي به .ولكن حتكّم جمـاعة
اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـ ـ ـسـلـ ـم ــني بـ ـ ـ ــوزارة
التــربيـة والـتعلـيم الـتقـليـدي،
وانبثـاثـهم فيهـا انبثـاثـ ًا كبيـراً،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ق ـ ــوى مي ـي ـن ـي ـ ــة
ويسـارية أصولية أخرى ،حالت
وحت ـ ـ ـ ـ ــول اآلن بـ ــني أي اصـالح
جـذري لنظام التعليم األردني،
ال ـ ـ ــذي ي ـبـق ـ ـ ــى يف احمل ـ ـصـل ـ ـ ــة
النهـائيـة من بني أرقـى منـاهج
الـتـعلـيــم العـ ــربـيـ ــة ،ولـكــنه ال
يتفـوق بـأي حـال علــى منـاهج
الـتعليم التونسية التي قطعت
شـوط ـ ًا بعيـد ًا وجــريئـ ًا وفـريـد ًا
يف اإلصــالح الـ ـ ـ ـت ـع ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي،
وخ ــاص ــة الــتعلـيـمـي ال ــديـنـي
حيث حولت التعليم الظالمي

إلى تعليم تنويري.
سعـيه املتـواصل إلـى االنفتـاحاالجـتـم ــاعـي .ولق ــد وقف إل ــى
جـانب عـدة قـوانني اجـتمـاعيـة
مـنه ــا ق ــان ــون ج ــرائـم ال ـش ــرف
وغـي ــره ــا .كـم ــا أن املـلك ــة رانـي ــا
العبد اهلل تقـوم بدور اجتماعي
انفتـاحي كبـير يـذكرنـا باألدوار
ال ـ ـتـ ــي قـ ـ ـ ـ ــامـ ــت بـهـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــدى
ال ــشع ــراوي وأمـيـن ــة ال ــسعـي ــد
ونــوال السعـداوي وغيـرهن .إال
أن اجل ـم ـ ــاعـ ـ ــات اإلسالم ـ ــوي ـ ــة
األردنيــة وعلــى رأسهــا جمـاعـة
اإلخ ـ ــوان املـ ــسل ـمــني يق ـي ـ ــدون
حركـة امللكـة احلداثـية .كـما ان
الـنظـام الـقبلـي األردني يحـول
دون تغـيـيـ ــر الـكـثـيـ ــر يف بـنـيـ ــة
اجملتمع األردني.
سـعـ ـيـه احلـ ـثـ ـي ــث إل ـ ـ ـ ــى نـقـلاألردن م ـ ــن مـجـ ـ ـتـ ـ ـمـع زراع ـ ــي
قـبلـي ع ـشــائــري إل ــى مجـتـمع
تعليمي مدني.
هـذا هـو ملخـص خطـاب امللك
ع ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــد اهلل الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ــي
واالج ـت ـم ـ ـ ــاعــي وال ـتـعـل ـي ـمــي،
فكـيـف ميكـن للـمـلك أن يـنفــذ
هـذه الطموحـات ويسيـر بها يف
طريق املستقبل؟
يف املقـال القـادم ســوف نتعـرف
عل ـ ــى ط ـ ــريق الـث ـ ــورة امللـكـي ـ ــة
األردنية.

طارق اخلضيري
وكـ ــان يحـ ــدونــي األمل وأنـ ــا أتـ ــوجه عـبـ ــر
الصـحراء نـحو بـغداد أن ارى مـوطنـي وهو
يـتـملــمل نح ــو اإلسـتق ــرار واحل ــري ــة الـتـي
حرم منها لفتـرة جاوزت الثالثني عاما كي
يـب ــدأ ت ــوجه ــا ج ــدي ــدا ي ــزيح عــنه ظالم ــة
ال ــدكتــاتــوريــة وم ــآسي احلــروب الـط ــاحنــة
وشبح العـزلـة واحلصــار االقتصـادي الـذي
جــوع الغــالـبيــة العــظمــى مـن أبنــاء شعـبه
وأخـر مسيـرته احلضـارية وتقـدمه العلمي
والـثقــايف والــصنــاعـي ،وليـتجــاوز مــرحلــة
احلـكـم الـ ـشـمـ ــولـي الـ ــذي أضـعف حلـمــته
االجـتمــاعيـة .ومـا شـاهـدت و ملــست خالل
فـت ــرة ج ــاوزت اخلـم ـس ــة أس ــابـيع ،قـضـيـت
معـظـمهــا يف بغــداد بــاستـثنــاء أيــام قلـيلــة
زرت خـاللهـ ــا بل ــدتــي (العـم ــارة) ،ق ــد ف ــاق
ت ــصـ ـ ــوري ع ــن حجــم الـ ـ ــوهــن الـ ـ ــذي ألــم
مبعـظم النـاس والضعـف الذي أجـهز عـلى
م ــرافق حـي ــاتهـم مبـ ــا يف ذلك امل ــؤس ـس ــات
اإلدارية واالجـتماعية واألكـادميية ،ناهيك
عــن حجـم الـ ــدمـ ــار الـ ــذي أصـ ــاب املـبـ ــانـي
وال ـطـ ــرق واجلـ ـسـ ــور وم ـ ــرافق اخلـ ــدمـ ــات
اإلنسـانيـة والبنـى التحتيـة واملصـانع التي
كــانت قــائمــة يف مطـلع ثمــانيـنيـات القـرن
امل ــاضـي ،ب ـسـبـب ح ــروب الـنـظ ــام ال ـس ــابق
ونتيجة القصف العشـوائي الذي قامت به
قوات حتـالف االحتالل األخيـر ويف اعقاب
حملة اجتياح الكـويت .كما تبني لي حجم
الـتغـيــر الــذي الـم ب ــالعالقــات اإلن ـســانـيــة
وأتـضح لي البـون الشـاسع بـني منط حيـاة
قياديي الفئة احلاكمة السابقة وبني عامة
أبنـاء الـشعـب وكيف صـاغ اخلـوف والـدجل
واجلـهل مـلحــمـ ـ ــة تقـهق ـ ــر غـ ـ ــذت الفـك ـ ــر
اإلن ـس ــانـي يف ع ــراق الـي ــوم حـيـث أسهـمـت
بـزرع بــذور النـزعـات الـطـائـفيـة والـديـنيـة
والعـرقية والعشـائرية .فقـد ملست عن كثب
كــيف حـ ـطــم ص ـ ــدام م ـ ــرتـك ـ ــزات اجمل ـتــمع
الع ــراقـي ال ــذي جتــمع أبـن ــاؤه يف امل ــاضـي
على حـد متوازن مـن االنسجام بـرغم عدم
جتـ ــانـ ــس الع ـ ــوامل الـبـنـيـ ــويـ ــة ألطـيـ ــاف
اجملتمع اخملتلفة عـرقيا ودينيا أو طائفيا،
وكيف تردت اخلصـائص البشريـة مبا فيها
الـثق ــة ب ــالـنفــس ،وكـيف تـقهق ــر الـبل ــد يف
مـسيـرتـه احلضـاريــة حتــى قبل أن تـتمـكن
قــوى االسـتعـمــار مـن القـض ــاء عل ــى حكـم
صدام الذي دعمته يف السابق.
ميــر العــراق يف هــذه املــرحلــة بــدور جــديــد
مبهم العنـاصر والتـطلعات يف خـضم فراغ
سيـاسـي وطني وسـط طمـوحــات مسـتعمـر
ج ــائ ــر وه ــوس اجـتـم ــاعـي ت ــزيــنه تع ــابـي ــر
ومـ ـصـ ـطـلحـ ـ ــات غــي ـ ـ ــر واضح ـ ـ ــة املعـ ـ ــانــي
للمـواطن العادي كـاحلريـة والدميقـراطية
والف ـ ــدرالـي ـ ــة..الخ ،يف حـني ب ـ ــاتــت كلـم ـ ــة
املـواطنـة لغزاً تـائهاً امـام زخم اخلصـائص
البـدويـة وهـواجـس األلــوهيـة واألصــوليـة
والعـنصـريــة .فبعـد أن كــانت صـورة صـدام
التـي مثلـت صنـم العبـوديــة يف كل شـارع و
مـبنــى وديــوان بــاعـتبــاره رمــزا لـلمــواطنــة،
ظه ـ ـ ــرت شعـ ـ ــارات جـ ـ ــديـ ـ ــدة مت ــثل بـ ـ ــوادر
الــتق ـ ــدي ــس ألفـك ـ ــار الـ ــسلـف وألشخ ـ ــاص
ميثلون رؤى املـاضي السحـيق لتثبـيت قيم
سيـاسيـة هوجـاء ال تتـآلف وروح العـصر أو
ح ــرك ــة الـتـط ــور احلـض ــاري .مـن هـ ــذا كله
يتضح لـي بأن عراق الـيوم يواجـه حتديات
كـبـيـ ــرة ال تـتـمــثل مبـ ـشـ ــاريع االســتعـمـ ــار
اجلـديد وإستـراتيجيـاته فحسـب ،بل أيضا
بوجـود هوة بـني فرقـاء احلركـة السـياسـية
الفـاعلـة يف الـشـارع العــراقي فـيمـا يـخص
نـظــام الــدولــة املقـبل بـسـبب الــطمــوحــات
الفـئ ــوي ــة ،ديـنـي ــة ك ــانـت أم ع ــرقـي ــة ،الـتـي
يتحـدث بـعض روادهــا عن الــدين كـمصـدر
رئيـس للـتشـريع ،وعـن احلكم الال مـركـزي
والفـدرالية دون حتـديد ثـابت خلصـائصها
وم ــا ق ــد يف ــرضه الـتعـنـت واإلص ــرار عل ــى
تع ــاريف مـتـب ــايـن ــة وطـم ــوح ــات ضـيق ــة أو
مـسـتتــرة من سلـبيـات علـى املـدى الـبعيـد؛
ولعدم ظهور قيادة عـلمانية واضحة الفكر
والـنـهج تـتـمـتـع بقـ ــاعـ ــدة شعـبـيـ ــة واسعـ ــة

عدت الى العراق بعد غياب دام ثمانية عشر عاما ،اضطررت خاللها إلى االستقرار
يف البرتغال بعد أن انتهت خدمتي يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،إذ
تعذرت علي العودة للوطن تهيبا من موقف السلطة مع من يؤمن بحرية الفكر
والتعددية يف احلكم أو ال ينسجم مع تطلعات النظام ،وحتى إلى لبنان البلد الذي
أحببته وقضيت فيه مايقارب الستة عشر عاما من حياتي بسبب الظروف األمنية
هناك.

ت ــؤهلهــا لـن ـش ــر وتعـمـيـم م ـشــروع ت ــوافقـي
واحـد؛ ولـتضــاؤل احلس الــوطني والـنضج
السـياسي بعد أن كـان على مستـوى متميز
يف املنطقـة العربـية حـتى أواخـر ستينـيات
القرن املاضي.
لتـوضيح املـشهد الـذي بنـيت عليه األفـكار
الـ ــواردة أعاله ،أرى ل ــزامـ ــا علـي أن أع ــرض
بعـض الـص ــور احلـي ــة الـتـي ش ــاه ــدته ــا أو
مل ـســته ــا مـن خـالل مح ــادث ــاتــي مع أف ــراد
ميــثلـ ــون شـ ــرائـح مخـتـلفـ ــة مـن اجملـتــمع
العراقي ،يف الفقرات التالية:
*تتـصدر الـقضيـة األمنيـة جمـيع املشـاكل
الـتي يعــاينهـا الـشعب العـراقـي حيـث تبـرز
ق ــض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ــسلــب وال ــنهــب واالغ ـت ــص ـ ــاب
وخـطف األفــراد مـن أجل ابـتــزاز األمــوال،
إض ــاف ــة إل ــى االغـتـي ــاالت املـتعـم ــدة الـتـي
تـ ــؤجـجهـ ــا ق ـضـ ــايـ ــا الـثـ ــأر أو الـ ـسـ ــرقـ ــة أو
الـ ــدوافع الـ ـسـي ــاسـي ــة ال ـضــيقـ ــة ،و القــتل
نتـيجــة للـتفـجيــرات والـقنـص العـش ــوائي
الـذي تقـوم به أحـيانـا مجـموعـات مسلـحة
تـدعي مقـاومـة االحتالل بـشن حـرب علـى
قــواته املــسلحــة واملـتعــاونـني معه ،نــاهـيك
عــن مجـ ــازر جـيـ ــوش االحــتالل وشـ ــراسـ ــة
جنــوده أحيـانـا .ازدادت معـانــاة النــاس من
مثـل هذه احلـوادث ،فصـار اجلميع يـتهيب
من الـسير يف الـشوارع تخـوفا من رصـاصة
طـ ــائـ ـشـ ــة نـتــيجـ ــة الـت ـ ــراشق بـني جـنـ ــود
االحتالل وقـوات األمن العـراقيـة من جـهة
وبني العناصر املناوئـة لها من جهة أخرى،
وأحـيـ ــانـ ــا مـن رمـي صـ ــاروخـي مــتعـمـ ــد أو
معـاقبـة جمـاعيـة مـن قبل قـوات االحتالل
لــبعــض األحـيـ ــاء الـ ـسـكـنـيـ ــة حـني تـ ـشـك
ب ـ ــوج ـ ــود أو هـ ـ ــرب تلــك العــن ـ ــاصـ ـ ــر داخل
بـي ــوتهــا .و قــد أدى هــذا إلــى تــذم ــر واسع
م ــشح ــون بـ ــالك ــراهـي ــة جلـن ــود االحــتالل
وسلـطـته ،وإل ــى ازدراء و مقـت ملـن يــدعــون
املـقاومـة التي أخـذت الشـكوك حتـوم حول
جــديـتهــا واصــالـتهــا ،حتــى أن الكـثيــر من
الناس يرى دوال وأيادي أجنـبية حتركها أو
ت ـسـتـغل بعــض فل ــولهــا ب ــأسل ــوب إيحــائـي
منـظم ،مثل إسـرائيل وإيـران وحتـى بعض
الـ ــدول العـ ــربـيـ ــة مــثل الـكـ ــويـت ،مــن أجل
إدام ــة ح ــالـ ــة الال اسـتق ــرار .ي ـض ــاف إل ــى
هؤالء فلـول األصوليـة واألعراب الـوافدون
من اخلـارج الــذين صـممـوا علـى مقـارعـة
أمـريكـا يف الـسـاحـة العــراقيـة ،وعـدد كـبيـر

مــن االنــته ـ ــازيــني مبــن فــيهــم الل ــص ـ ــوص
واجملــرمــون الــذيـن تــرعــرع ــوا خالل عهــد
ص ـ ـ ــدام وبخـ ـ ــاصـ ـ ــة أول ـئـك الـ ـ ــذيــن أطـلق
سـراحهـم من الـسجـون قـبيل بـدء احلـرب.
ونـتــيجـ ــة لهـ ــذا كـله ،بـ ــدت بعــض ال ـطـ ــرق
اخل ـ ــارجــي ـ ــة والـ ــش ـ ــوارع وحــت ـ ــى املــنـ ـ ــاطق
الـسكـنيـة ودروبهــا غيــر آمنـة وخـاصــة عنـد
حل ـ ــول الـ ــظالم ،وكـ ـ ــأنه ـ ــا مـ ــس ـ ــرح ح ـ ــرب
عصـابـات متـواصلـة يف بلـد مـنبـوذ أبـيحت
مقدراته وحرماته.
*إن م ـ ـ ــا ورد أعـاله ال يـع ـنــي ب ـ ـ ــأن ج ـم ـيـع
احلـركات املـناوئـة لالحتالل غيـر مؤمـنة أو
ملـت ــزم ــة ب ــاملـثل الــصحـيح ــة للـمق ــاوم ــة.
فـاملقـاومـة يف الفلـوجـة ،وإن كـانـت قيـادتهـا
يف الـب ــداي ــة متــثل مجـم ــوع ــات ع ــسك ــري ــة
تنتمي مبجـملها إلى العهـد السابق ،إال أن
ح ـ ــركــته ـ ــا ن ـ ــالـت دعـم ـ ــا (وازدادت زخـم ـ ــا)
ن ـت ــيجـ ـ ــة اجلـ ـ ــور ال ـ ـ ــذي احلق ـتـه القـ ـ ــوات
األمـريـكيـة بـتلك املــدينـة .وقــد تكـون هـذه
احلركـة التـي صارت تـدعمهـا بعض مـراكز
الفـقه السـني هي الـتي أوحت إلـى مقـتدى
الـصــدر مــدعــومــا بـبعـض عـنــاصــر الـفقه
اجلعفـري الشـابة مبقـارعة قـوى االحتالل
يف الكـوفـة والـنجف وكــربالء مبعـونـة عـدد
مــن ضــبـ ـ ــاط الـعهـ ـ ــد الـ ــسـ ـ ــابق امل ـن ـت ـمــني
للـطــائفــة الــشيـعيــة ،بعــد أن كــان مـلتــزمــا
بق ــدر مـن امله ــادنـ ــة مع سلـط ــة االحـتالل،
إلحـراز مـوقع سيـاسـي يف الشـارع العـراقي.
بـهذا الـشأن البـد من التـأكيـد علـى أن حل
اجلـيــش وق ــوى األمـن الع ــراقـي ــة مـن قـبل
سلطة االحتالل بتوجيه أو إيحاء من قبل
بعـض قـيــاديـي املــؤمتــر الــوطـنـي العــراقـي
املع ـ ــارض لــص ـ ــدام واملــتع ـ ــاونــني بق ـ ــوة مع
احمل ــاف ـظـني اجل ــدد يف اإلدارة األمـ ــريكـي ــة
وحلفـائهم من الصهـاينة ،قـد ساهم بخلق
جــو مـن الفــوضــى وعــدم االسـتقــرار الـتـي
عـززت حـركـة املقـاومــة .ولكن هـذا ال يعـني
بـأن فصـائل اجليش وقـوى األمن العـراقية
كـانت فـاعلـة و مبـواقع تـؤهلهـا للـدفـاع عن
ال ــوطـن وت ــأكـي ــد االسـتق ــرار واألمـن خالل
الفـترة الـتي تبعت يـوم سقوط بغـداد وإلى
حـني حلهــا ،إذ يــرى بعـض العــسك ــريني أن
اجليـش بعـد مـواقفه املـشـرفـة للـدفــاع عن
ال ــوطـن عـن ــد ب ــداي ــة احل ــرب يف املـنــطق ــة
اجلـن ــوبـيـ ــة ،سحـبـت بعــض قــطعـ ــاته إل ــى
داخل العـاصمة لـتتمركـز آلياتهـا يف شوارع

بغ ــداد دون غـط ــاء ج ــوي بحـيـث أصـبحـت
عرضـة لقصف طـائرات التحـالف ،مما زاد
مـن نقـم ــة أفـ ــراده عل ــى قـيـ ــاداته الـتـي لـم
تـتمـكن مـن تنـسـيق فعــاليــاتهــا ،وبخـاصـة
ل ــدى خـض ــوعه ــا لقـي ــادة م ــرك ــزي ــة وزعـت
مه ـ ـ ــامهـ ـ ــا مــن ق ــبل ص ـ ـ ــدام عل ـ ـ ــى أربعـ ـ ــة
مـســؤولني مـن قيــاديي الـنظـام لـم يكن أي
مـنهم عسكـرياً مـتمرسـاً .إضافـة إلى ذلك،
لـم ت ـشـتــرك بـص ــورة فعــال ــة يف العـملـيــات
العــسكــريــة ســوى فــرقــة واحــدة مـن فــرق
احلرس اجلمهوري املعـروف بوالئه لصدام
الـذي خـص منتـميهـا مبكـاسب حـرم منهـا
غــالـبيــة أفــراد اجليـش .وقــد أدى هــذا كله
إلـى حـســاسيــات وشعـور بـاملــرارة وبخـاصـة
عـند الذين جابهوا بشـاعة اآللة العسكرية
األمــريـكيــة يف أعقــاب حـملــة الكــويت عــام
 ،1991مم ـ ــا جعـلهـم يـ ـســتجـيـبـ ــون لـنـ ــداء
بعـض قــادتهم لــرمي الـسالح والعـودة إلـى
بيـوتهم .وقـد شجع هـذا بدوره قـوى األمن
وح ــراس ال ــدوائ ــر وامل ــؤس ـس ــات ال ــرسـمـي ــة
والـثقــافـيــة وامل ــرافق احلـيــوي ــة علــى تــرك
م ـ ــواقـعهــم ال ـتــي ب ـ ــاتــت ع ـ ــرضـ ـ ــة لل ــنهــب
والـسلب ،يف حني أخـذت األسلحـة الثقـيلة
واآلليات الـتي تركـها اجليـش طريقهـا إلى
خـارج الـبالد وبيع قـسـم منهـا للـمليـشيـات
احملـليــة اخملـتلف ــة من قـبل فلــول كــاسـحي
القمـامة .أما جنـود اإلحتالل ،فلم يهتموا
بق ــض ـ ــاي ـ ــا األمــن إال مبـ ـ ــا متل ـيـه عل ــيهــم
مصاحلهم.
*بع ــد م ــرور سـنـ ــة علـ ــى سق ــوط الـنـظ ــام
الـســابق ،مــا زالت اخلـدمـات االجـتمــاعيـة
وامل ـ ــرافق احلـيـ ــاتـيـ ــة كـتـ ــولـيـ ــد وتـ ــوصــيل
الـكهـ ــربـ ــاء وشـبـكـ ــة خ ـطـ ــوط املـ ــاء الــنقـي
ومعـاملة امليـاه اآلسنة وشـبكة الهـاتف غير
متكاملـة ،ويبدو أن معدات بعـضها بحاجة
إلــى جتــدي ــد أو إنه ــا تفـتقــد قــطع الغـيــار
الالزمـة .ومع أن عقـود العمل بهـذا الشـأن
قــد أبــرمـت مع الـشــركــات األمــريـكيــة ومت
شـحن بعـض معـداتهــا عن طــريق الكــويت
واألردن وأحيــانــا مــرورا بــإســرائـيل حــسب
قـ ــول بعـض املــطلعـني ،إال أن العــمل عل ــى
االصالح لم يتم حسـب جدول زمني معني
ألســب ـ ــاب ع ـ ــدة مــنه ـ ــا مـ ــشـ ـ ــاكل األوض ـ ــاع
األمـنيـة وتغـيب املالكـات الفـنيـة العــراقيـة
الـتي أعفيت من مناصبها بحجة إنتمائها
حل ــزب البـعث ،وكــذلك بـسـبب ع ــدم قبــول

سلـطــة االحـتالل الـتعــاق ــد مع ال ـشــركــات
األجـنبيـة (الفـرنـسيـة واالملـانيـة والـروسيـة
مـثال) الـتـي أن ـشــأت يف ال ـس ــابق محـطــات
العـمل األصـلي ــة لتـلك املعــدات أو أش ــرفت
علـى إقامتهـا .ومما ال شك فـيه أن اإلنتاج
احمللي واإلنتاجـية ودور مؤسسات التمويل
الوطنية بقيت دون املستوى املطلوب.
*مـ ــؤسـ ـسـ ــات اخلـ ــدمـ ــات االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
كــاملــدارس وامل ـسـتــشفـيــات مــا زالـت تعــانـي
نق ــص ـ ـ ـاً يف األث ـ ـ ــاث واملعـ ـ ــدات ال ـت ــي نهــب
مـع ـ ـظـ ـمـه ـ ـ ــا خـالل الـف ــت ـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى م ــن
االحـتالل من قـبل بعض املــواطنني الـذين
ليس لـديهم الشعور بـاملسؤوليـة واملواطنة،
بحـيث أعتبر كل شيء مباحاً لهم ألنه كان
ملـكـ ــا لـ ــدولـ ــة حـ ــرمــته مـن احـتـيـ ــاج ـ ــاته
األسـاسيـة فيمـا عـدا املكـرمـة التي يـتبجح
رئـيــس الـنـظــام ال ـس ــابق بــإسـب ــاغه ــا علــى
ال ــشعـب مـن وقـت إل ــى آخ ــر ل ـسـ ــد بعــض
رمقه مـنه ــا ،وفـيـم ــا ع ــدا بعـض ال ــرت ــوش
والتـأثيـث البـسـيط لـبعض املـدارس والـتي
أش ــرفــت علــيه ــا هـيـئ ــة فـنـي ــة متــثل ق ــوى
اإلح ــتالل ،لــم يــبـ ـ ــدأ الع ــمل اجلـ ـ ــاد بع ـ ــد
حسـب مخطـط منتـظم لتــأهيلهـا بصـورة
مقـب ــول ــة مـن قـبل هـيـئ ــة وطـنـي ــة تـتـحكـم
مبـاليــة املشـاريع واإلشـراف علـى تـنفيـذهـا
بحـيـث ت ـسـتغل األي ــدي الع ــامل ــة احمللـيــة
بصــورة مثلـى بـدال مـن استـقطــاب عمـالـة
خ ــارجي ــة حتــى لــو كــان رأس امل ــال أجنـبي
املـن ـش ــأ .به ــذا ال ـش ــأن الب ــد مـن الق ــول أن
الـبطـالـة مـا زالت عـاليـة والقــوة الشـرائيـة
ملع ـظـم الـنـ ــاس واطـئ ـ ــة علـ ــى الـ ــرغـم مـن
حتـ ـسـن رواتــب بع ــض الفـئـ ــات مـن إداريـي
الـ ــدولـ ــة ،يف حـني يــبقـ ــى الـتـ ــأخـ ــر يف دفع
التعـويضـات للـذين سـرحـوا من وظـائفهم
ميـثل إشك ــاليــة كـبيــرة تــؤثــر علــى الــوضع
االق ـت ــص ـ ـ ــادي العـ ـ ــام .م ــن جهـ ـ ــة أخـ ـ ــرى،
يالحـظ أن عدداً ال بـأس به من املهـاجرين
واملهجــريـن أخــذ يعــود إلــى الــوطـن الــذي
أض ـط ــر إل ــى تـ ــركه ألسـبـ ــاب معـيـ ـشـي ــة أو
سـيـ ــاسـيـ ــة أو جملـ ــرد االبــتعـ ــاد عـن أجـ ــواء
احلـكـم ،ومـن هـ ــؤالء مـن كـ ــان يــتقـ ــاضـ ــى
معـ ــونـ ــة مـن الـ ــدولـ ــة امل ـضــيفـ ــة ،وإن كـ ــان
بعــضهـم لــم يكـن ي ـسـتـحقه ــا أو مـضـط ــرا
لـ ــذلـك .والبـ ــد مــن القـ ــول بـ ــأن املـ ــواطـن
العراقي بصورة عامة لم يكن راغبا بهجرة
بل ـ ــده يف امل ـ ــاضــي ،ولـكــن األمـ ـ ــر تغــي ـ ــر يف
سـبعينيـات القرن املـاضي وأزداد زخمـا بعد
ذلك لـيـتجـمع يف املـن ــايف م ــا ي ــزيـ ــد عل ــى
عـشرة بـاملائـة من سكـان العراق بـني مهجر
ومه ـ ــاج ـ ــر .و بــني الع ـ ــائ ـ ــديــن مــن يـ ـ ــأمل
مبـنـصــب حك ــومـي أو جمل ــرد إع ــادة ت ــأهـيل
نف ــسه يف ال ــوطـن ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدد مـن
االنـتهازيني ممن تـرك البالد مع ذويه وهو
يف سن الـطفـولـة أو الـشبـاب ،بــوصفه كـان
مــنفـي ــا وإن لـم تـن ـطـبـق علـيـه صف ــة ه ــذا
املصطلح.
*ممــا الشك فـيه إن من املـشــاريع اجليـدة
الـتـي نفــذهــا الـنـظــام ال ـس ــابق هــو إقــامــة
شبكـة خطـوط املـواصالت للـسيــر السـريع
خالل الـثمــانيـنيـات مـن القـرن املــاضي يف
منـاطق العــراق التي كــانت حتت سـيطـرته
وخـاصــة يف منـطقــة بغــداد .إال أن الهـوس
الــذي أصــاب الـن ــاس بع ــد سق ــوط بغــداد،
وأسلـوب سيـر آليـات جيـوش التحـالف دون
حتـفظ أو انـتظـام ،قــد أضعف مـزايـا هـذه
الـط ــرق حـيـث ب ــدا الـن ــاس غـي ــر مهـتـمـني
ب ــاتـب ــاع أنـظـم ــة قـي ــادة ال ـسـي ــارات بـص ــورة
حضـارية .فعـبور حـواجز الـشوارع والـطرق
والسير باالجتاه املعاكـس صار أمرا مألوفا
يدل على عـدم املباالة والتحدي لكل نظام
وكل ضــابـط مــرور أو مـس ــؤول أمن ع ــراقي
إال إذا كـان على مـرأى من جـندي أمـريكي،
وعـدم الـتقيـد بــالنـظـام إضـافـة إلـى زيـادة
عـدد السيـارات بصورة كبـيرة وإغالق بعض
الشــوارع واجلسـور ألسبــاب أمنيـة مـن قبل
جيـش االحـتالل بصـورة مـؤقتـة أو دائـميـة
يف بغ ــداد ،جعل ارتــال ال ـسـيــارات تـتكــدس

لـفترات طـويلة مـتفاوتـة خالل النهـار .أما
يف خــارج بغــداد ،فمــا زالت بعـض خـطـوط
الطــرق السـريعـة ال تفي بـأغـراضهـا حني
يـت ــوقف ال ـسـيــر ألسـبــاب أمـنـيــة أو ب ـسـبـب
تهـدم اجلـسـور الـتي طـالهـا قـصف جيـوش
االحــتالل ولـم يـتـم إصـالحهـ ــا بـ ــالـكـ ــامل،
وبخـ ــاصـ ــة حـني يـت ــطلـب األمـ ــر الـ ـسـيـ ــر
ب ــالـتـن ــاوب أو ب ــاجت ــاه واح ــد عل ــى ط ــريق
ضـيق ،فـي ـسـتغ ــرق امل ــرور وقـت ــا طـ ــويال يف
غيـاب االنضـباط .ويـستغـرب العـارف كيف
ت ــركـت األمـ ــور به ــذا الـ ـشـكل إذ ع ــرف عـن
جه ـ ــاز الهـنـ ــدسـ ــة يف اجلـي ــش األمـ ــريـكـي
مق ــدرتـه الفـ ــائقـ ــة عل ــى إن ـش ــاء اجل ـس ــور
واملـرافق اخلدمـية خـالل أيام بل وسـاعات.
مــن جهـ ــة أخـ ــرى ،يعـتـبـ ــر نقــص الـ ــوقـ ــود
وبخـاصة الـبنزيـن من املشـاكل املهمـة التي
تـ ــؤثـ ــر علـ ــى املـ ــرور وخـ ــاصـ ــة مـن نـ ــاحـيـ ــة
الـسالمــة والتلـوث .فعلـى الـرغـم من تـوفـر
الـبنزيـن بأسعـار تتنـاسب والقـوة الشـرائية
يف البلـد ،إال أن مـحطــات البـيع مبعـداتهـا
القـدميــة التـي تفـتقـر إلـى الـصيـانــة غيـر
ق ــادرة عل ــى اسـتـيع ــاب الع ــدد اله ــائل مـن
الـ ـسـيـ ــارات الـتـي بـ ــدورهـ ــا تفــتقـ ــر لـلحـ ــد
األدنـى من كفـاءة التـشغيل .وقـد أدى هـذا
إلى تـواجد نقـاط أو أكشـاك لبيع البـنزين
علـى قـارعـة الـطـرقــات من قـبل مـواطـنني
بــسطــاء لكـسـب لقمــة العيـش بـأقل درجـة
مـن اإلدراك ملتـطلبـات الـسالمـة واحـتمـال
نشوب حـريق بسبب انـسكاب البنـزين على
قـارعة الطرق أثـناء التعبئة كـما هو احلال
عــن ـ ــد احمل ــط ـ ــات .أم ـ ــا أع ـ ــداد ال ـ ـســي ـ ــارات
الغـفي ــرة التـي دخلـت البـالد منــذ سقــوط
الـنـظ ــام ال ـس ــابق ،ف ــإنه ــا ج ــاوزت املعق ــول
ليـس فقط مـن ناحـية العـدد بل أيضـا من
نـ ــاحـي ـ ــة القـ ــدم وتـ ــدنـي الـكفـ ــاءة اآللـيـ ــة
وإف ــتق ـ ــاره ـ ــا ألب ـ ـس ــط ق ـ ــواع ـ ــد احل ـ ــرك ـ ــة
والـسالمة .فـبسبـب ترك احلـدود مفتـوحة
لالسـتـيـ ــراد بـ ــدون ضـ ــوابــط أو ضـ ــرائـب،
وحل ـ ــرم ـ ــان غ ـ ــال ـبــي ـ ــة الــن ـ ــاس مــن ج ـنــي
الــسيـارات وبـاقـي املعــدات الالزمـة لـشـؤون
احلـيـ ــاة لفـت ــرة ت ــزيـ ــد علـ ــى ربع ق ــرن مـن
الــزمن ،أجته الغـالـبيـة إلـى مـراتع نفـايـات
املع ـ ــدات وال ـ ـســي ـ ــارات يف ال ـ ــدول اجمل ـ ــاورة
لـلح ــص ـ ـ ــول علـ ـ ــى ســيـ ـ ــارات أن ــتهــي دابـ ـ ــر
استـعمــالهــا منــذ أمــد بـعيــد وتتــسم بــأقل
درجة مـن الكفاءة الفـنية لقـدمها ،بـأثمان
بخسة.
*شـمل الــدمــار مـبــانـي حكــومـيــة صــرفـت
علـيهــا مبــالغ طــائلــة خالل حكـم النـظــام
ال ـسـ ــابق ،حـيـث مت ق ـصـفه ــا ب ــال ـصـ ــواريخ
وبـالقنـابل مـن قبل جيـوش وطـائـرات قـوى
التحـالف بحجـة أيواء هـذه املبـاني جلـنود
النظـام ،أو لوجـود أسلحـة الدمـار الشـامل
فـيهــا .وقــد شـمل الــدم ــار بعـض القـصــور
الـرئــاسيـة املـنيفـة املــزينـة بــأغلـى الـتحف
والتـي صرفـت الدولـة على إنـشائهـا ،وعلى
إقـ ــامـ ــة املـ ـسـ ــاجـ ــد ال ــش ـ ــامخ ـ ــة العـ ــديـ ــدة
بـت ـص ــامـيــمهـ ــا الغ ــريـب ــة والـتـي ن ــادرا م ــا
مت ــتلــيء بـ ـ ــاملـ ــصلــني والـ ـ ــرواد املـ ـ ــؤم ـنــني،
الــباليـني مـن الـ ــدوالرات وبخ ــاصـ ــة خالل
فـتــرة احلـصــار حـني كــان الــشعـب يـتـضــور
جـوعا وظـروفه الـصحيـة والتـدريسـية دون
م ـسـت ــوى شع ــوب دول الع ــالـم األقل من ــوا.
كمـا طـال القـصف اجلـوي بـعض اجلـسـور
وال ـط ــرق ال ــرئـيـ ـس ــة إض ــاف ــة إل ــى جـمــيع
امل ـن ــش ـ ــآت واملع ـ ــدات العـ ـسـك ـ ــري ـ ــة املهــم ـ ــة
واملـؤسـســات التـكنـولــوجيـة دون أي متـييـز
وب ــأقل درجــة مـن االهـتـمــام بـتـبع ــات ذلك
عل ـ ــى ال ـب ـيــئ ـ ــة وم ـ ــا يــنجــم عــن ذلـك مــن
مخـاطــر علـى الـصحــة العـامـة والـظـروف
اإلنسانية كان احلـال بشأن مجمع الطاقة
النــوويــة يف التــويثــة الــذي أبـتلــى بـنتــائج
قـصفـه املبــاش ــر أبن ــاء املنـطق ــة البـسـطــاء
الــذيـن ال إدراك لهـم بــامل ـش ــاكل الــصحـيــة
املـت ــرتـب ــة عل ــى ذلك مب ــا فـيه ــا حـي ــازة م ــا
خـلفـه الق ــصف مــن معـ ــدات وأوان قـ ــابلـ ــة
لالستعمال.

