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اراء وافكار

OPINIONS&IDEAS

أهيـــــــــا اخلليجيـــــون :احتضنـــــــوا العــــــراق!

كـــل أحـــد
-1هـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاك خـ ــب ـ ـ ـ ـ ــران
مـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــأن
احـت ـض ـ ــان اخللــيجـيـني
للمشكلة األمنية العراقية.
اخلبــراألول من الـسعـوديـة الـتي
تـتـصــدر اآلن دعــوة تــشكـيل قــوة
اسالمـي ــة ع ــسك ــري ــة مـن ال ــدول
اإلسالمية العربية وغير العربية
وغيـر اجملـاورة للعـراق ،الرسـالهـا
الـى العراق للحفـاظ على األمن
هناك.
واخل ـب ـ ــر ال ـث ـ ــانــي عــن ن ـي ـ ــة دول
اخللــيج الرس ـ ــال ق ـ ــوات مــن درع
اجلزيرة اخلليجي للمساعدة يف
حفظ األمن يف العراق.
فـلـ ـمـ ـ ـ ــاذا كـل هـ ـ ـ ــذا االهـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــام
املفــاجيء اآلن بـالـشـأن العــراقي
بعــد أن جلس اخلـليجيـون عـامـ ُا
ال يـتفرجون علـى ما يحصل
كام ً
يف ال ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق دون ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك،
ويـنـت ـظ ـ ــرون أن تخـ ــرج نـتــيجـ ــة
املعـادالت الكـيميـائيـة السـياسـية
الـعـ ـ ـ ــراقـ ـيـ ـ ـ ــة ،والـ ـت ــي كـ ـ ـ ــان م ــن
ن ـ ـت ـ ـيـج ـ ـتـه ـ ـ ـ ــا تـع ـ ـيـ ــني رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس
اجلـمه ــوري ــة الع ــراقـي ــة ،ورئـيــس
الـ ــوزراء واحلـكـ ــوم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
اجلديـدة املُمثلـة جلميـع أطياف
الشعب العراقي؟
-2هنـاك أسباب كـثيرة تـدفع الدول
اخلـليـجي ــة اآلن الي تـب ّنـي ودعم
مـ ـ ــا رفـ ـضــت ال ـ ـ ــدول العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
األخــرى القيـام به جتـاه العـراق،
وعل ـ ــى رأس ذلـك ارس ـ ــال ق ـ ــوات
حلفظ األمن هناك.
فما هي هذه األسباب؟
 يع ـت ـب ـ ـ ــر العـ ـ ــراق أقـ ـ ــرب الـ ـ ــىاخللـيج مـن أي بلــد عــربي آخــر،
جغــرافي ـ ُا وسكــانيـ ًا واجـتمــاعيـاً.
وعنـدمـا اشتـد العصـاب القـومي
العـراقـي الكــاذب ببعـض احلكـام
العـ ـ ــراق ـيــني ،ل ــم يج ـ ـ ــدوا بلـ ـ ــد ًا
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ي ـ ـ ّدعـ ــون ب ـ ــأنه جـ ــزء ت ـ ــاريخـي
وجغـرايف من العـراق غيـر دولـة
خليجية هي الكويت.
إن الـع ـ ـ ـ ــراق ميـ ـثـل ام ــت ـ ـ ـ ــداد ًاسك ــانـيـ ـ ًا لـلخلـيج حـيـث متـثل
القـب ــائل والع ـشــائ ــر العــراقـيــة
امـت ــداد ًا لـلقـب ــائـل والع ـش ــائ ــر
اخلليجـية عمومـاً .ولعل قبيلة
شـ ـ ّمـ ـ ـ ــر الـ ـت ــي مـ ـنـهـ ـ ـ ــا رئـ ـيـ ـ ــس
اجلمهـوريـة العــراقيـة اجلـديـد
غ ــازي الي ــاور خي ــر مثــال علــى
جغرافـية العـشائـر التـي تغطي
مـن ــطق ـ ــة اخللــيج وجـ ــزء ًا مـن
سوريا واألردن.
لـق ـ ـ ـ ــد أيـقـ ــن اخلـل ـ ـيـج بـ ـ ـ ـ ــأناالحــتالل األم ـ ــريـكـي لـلع ـ ــراق
ال ولـك ـنـه احـالل
ل ـي ـ ــس اح ـتـال ً
كـمــا سـبق وشــرحـنــا .والــدلـيل
عل ـ ــى ذلـك ح ـم ـ ــاس (احمل ــتل)
لـتقليـد الـسيـادة ألبنـاء العـراق
بـأسـرع وقـت ممكن وهــذا ليـس
مـن شـيـم االحـتـالل املعـ ــروفـ ــة
ع ـب ـ ــر ت ـ ــاريخ االســتع ـم ـ ــار .وأن
احلكـومة احلـاليـة هي حكـومة
شـرعيــة متثل مخـتلف أطيـاف
الـ ــشعــب الع ـ ــراقــي ،وأنه ـ ــا ذات
سيادة ،وتسعى الستقرار األمن
يف املنطقة.
 إن استتـباب األمـن يف العراقهـو استتبـاب لألمن يف اخلليج
كـله .ف ـ ـ ــالعـ ـ ــراق ه ـ ـ ــو مف ـتـ ـ ــاح
اخلـلـ ـيـج األمـ ـن ــي .ولـقـ ـ ـ ــد ظـل
اخلـلـ ـيـج مـه ـ ـ ـ ــدد ًا ب ـ ـ ـ ــالـقـالقـل
واالضطرابـات وعدم االستقرار
ي ـ ـ ــوم أن ك ـ ـ ــان يـحـكــم الـع ـ ـ ــراق
طـاغيـة أراد باثـارته القالقل يف
اخللـيج أن ي ــأمـن ش ــر جـي ــشه،
وأن يُبعـد اجلـيش العـراقي عن
االنقالبـات ضــده ،كمــا اعتـرف
يف اجللسـة األولى حملاكمته يف
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 إن الـع ـ ـ ـ ــراق ميـ ـثـل ام ــت ـ ـ ـ ــدادالـث ــروة الـنف ـطـيـ ــة اخللـيجـي ــة

الهائلـة .بل إن العراق هو العمق
االستـراتيجي النفـطي للخليج.
وب ـ ــاق ـ ــام ـ ــة حـكــم وط ـنــي ع ـ ــادل
وع ــاقـل ودميق ــراطـي يف الع ــراق
ي ـضـمـن اخللـيج أمـنه الـنف ـطـي
الـذي سبق وهدده صدام حسني،
وكـ ــان مـن األسـبـ ــاب الـ ــرئـيـ ـسـ ــة
حلرب اخلليج . 1991
 إن غـ ـنـ ـ ـ ــى الـعـ ـ ـ ــراق بـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــواردالـنفــطيــة ،يجـعله ش ــريك ـ ًا علــى
قـ ــدم املـ ـسـ ــاواة مـع دول اخللــيج.
ال إلـى
وانـضمـام العـراق مـستـقب ً
مجلــس تعــاون دول اخلـليـج لن
يجعله عبـئ ًا مـاليـ ًا وبشـري ًا عـلى
اخللـيج كمـا هـو احلـال فـيمـا لـو
ال إلــى مجلـس
انـضـم اليـمن مـث ً
تعاون دول اخلليج.
 إن غنـى العـراق بـاملـوارد املـائيـة(دجل ــة والفـ ــرات) ميكـنه مـن أن
يكون الساقية التي تروى عطش
األرض والبـشـر يف اخللـيج .كمـا
ال أن يكون
ميكن للعـراق مستقـب ً
بـ ـسـتـ ــان فـ ــاكهـ ــة اخللـيـج وسلـ ــة
خـبـ ــزه لـكـثـ ــرة مـي ـ ــاهه واتـ ـسـ ــاع
رقعته الزراعية.
 لـي ــس بـني الـ ــشعــب الع ـ ــراقـيوالــشعـب اخللـيجـي مــا هــو بـني
ال ـ ـ ـشـع ــب الـعـ ـ ـ ــراق ــي وأي شـع ــب
ع ــربـي فقـي ــر آخ ــر مـن ضغـيـن ــة
وح ـ ـس ـ ــد .ف ـ ــال ـ ــشع ــب الع ـ ــراقــي
وال ــشعـب اخللـيجـي لـن يـنـظ ــرا
إلى بعضهمـا بعض ًا نـظرة الغني
إل ــى الـفقـي ــر ،أو ن ـظ ــرة األجـي ــر
للـسيـد ،كمـا كـان حـال اليمـنيني
يف اخللـيج أو حـال املـصــريني يف
العراق.
ه ـ ــذه أس ـب ـ ــاب ،وه ـن ـ ــاك أس ـب ـ ــاب
كـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــرة غـ ـيـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه ،تـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــو
اخلـل ـيـج ـيــني إل ـ ـ ــى اح ـت ـ ـض ـ ـ ــان
العـراق بقلـوب مفتـوحـة وعقـول
نيــرة لكـي ال يجـنح العــراق مــرة
أخـ ـ ــرى إلـ ـ ــى الـ ـ ــديـك ـتـ ـ ــاتـ ـ ــوريـ ـ ــة
والع ــدوان وازه ــاق مـئ ــات اآلالف

مـن األرواح ،واه ــدار امللـي ــارات يف
ح ــروب مجــانـي ــة دونكـي ـشــوتـيــة،
تـ ـن ـ ـ ـش ــب بـقـ ـ ـ ــرار شـخ ـ ـص ــي م ــن
ديكتاتور حلم بهـا ،وتنتهي بقرار
آخـر من الـديكتـاتـور نفـسه ،بعـد
أن عـ ـ ــافه ـ ــا وذاق مـ ـ ــرارته ـ ــا ،ولــم
يج ِن منهـا غير إلهـاء جيشه عن
القـيام بـانقالب ضـده ،نتيجـة ملا
كان ميارسه من فساد وطغيان.
-3أيهـ ــا اخللــيجـيـ ــون :دافعـ ــوا عـن
الـع ـ ـ ــراق ض ـ ـ ــد االره ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــذي
تـذوقـون منه اآلن كـؤوس املـرارة .
ف ـ ـ ــالقـ ـض ـ ـ ــاء علـ ـ ــى االرهـ ـ ــاب يف
العــراق واخلليج هـو وحــدة عمل
واحــده ،وكفــاح واحــد ،ضــد عــدو
واح ـ ـ ــد .ولــن ي ـت ـ ـ ــأت ـ ـ ــى ذلـك إال
ب ــوح ــدة اجله ــود امل ـشـت ــرك ــة بـني
دول اخلليج والعراق اجلديد.
أيهـ ــا اخللــيجـيـ ــون :دافعـ ــوا عـن
العــراق ض ــد خفــافـيــش الــظالم
الــذين يحـاولـون ايقـاف مـسيـرة
احلــداثــة الــسي ــاسيــة يف العــراق
ويف اخللـيج علـى الـسـواء .ورمبـا
ُيـعـجـ ــب بـعـ ـ ــض الـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــاس مـ ــن
احلـديث عن مـسيرة احلـداثة يف
اخلليج والعراق.
هل هنـاك مـسيـرة حـداثـة فعليـة
يف العراق واخلليج؟
اجلــواب ،هــو مــا كــان علـيه حــال
العــراق قبـل التــاسع مـن نيـســان
 ، 2003وما أصبح عليه اآلن.
واجلـواب ،هـو مـا كــان عليه حـال
اخللـيج يف الـسـبعـينــات ومــا هــو
عـل ـيـه اآلن ،ب ـ ـ ــرغــم ع ـ ـ ــدم رض ـ ـ ــا
ال ـكـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــري ــن ع ــن بـ ــطء سـ ـيـ ـ ـ ــر
احلداثـة السـياسيـة والتعليـمية،
يف حني أن احلداثـة االقتصـادية
واالجـتـمــاعـيــة قـطعـت اشــواط ـ ًا
كبيرة.
فـيا ايـها اخلـليجيـون :احتضـنوا
الع ـ ــراق ب ـ ــدفء وح ـن ـ ــان وم ـ ــودة
واخالص شديد.

فلن يصـلح اخلليج إن لم يصلح
العراق.
ولــن ي ـ ــرتـ ـ ــوي اخللــيج إال مب ـ ــاء
العراق.
ولـن متـطــر ال ـسـم ــاء يف اخللـيج
إال إذا ارسلتها رياح العراق.
ولـن يـنـ ــام اخللـيـج إال يف سك ــون
ليل العراق.
ولن يـصبح اخللـيج بحيـرة ذهب
آمـن ــة إال إذا أصــبح الع ــراق ح ــر ًا
دميقراطي ًا عادالً.
ولـن ينـشــد اخلليـج قصـائـده إال
إذا استـوحـاهـا من شعـر الـسيـاب
والـبيـاتي واجلـواهـري واجلنـابي
وغيرهم.
-4من الذين يـرفضون ارسـال قوات
اسـالمـ ـيـ ـ ـ ــة أو خـلـ ـيـجـ ـيـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى
العراق؟
انهـم ه ــؤالء ال ــذيـن ال ي ــري ــدون
ل ـ ـ ـ ـش ـ ـمـ ـ ـ ــس الـق ـ ـ ـ ـ ــرن احل ـ ـ ـ ـ ــادي
والعشرين أن تشرق على العرب:
 تـ ـن ـ ـظـ ـي ــم الـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة .فـهـ ـ ـ ــذاال ـ ـت ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـيـ ــم ال حـ ــيـ ـ ـ ـ ــاة لـه دون
ممـ ــارسـ ــة االرهـ ــاب .ولـ ــو تـ ــوقف
ت ـنـ ـظ ـي ــم القـ ـ ــاعـ ـ ــدة ع ــن الق ــتل
واالرهـ ــاب لـفقـ ــد مـبـ ــرر وجـ ــوده،
ولفق ــد امللـي ــارات مـن ال ــدوالرات
الـتـي تــنهـ ــال علــيه سـنـ ــوي ـ ـ ًا مـن
(احمل ـ ـ ـسـ ـن ــني) املـ ـت ـ ـص ـ ـ ــدق ــني يف
اخلـلـ ـيـج وخ ـ ـ ـ ــارج اخلـلـ ـيـج م ــن
الـ ـ ـ ــذي ــن يـ ـ ـ ــودون أن يـ ـ ـ ــروا عـل ــم
اخلالفة االسالمية يـرفرف يوم ًا
فـ ــوق ق ـصـ ــر بـكـنـجهـ ــام والـبـيـت
األب ـي ــض .ومــن الـ ـ ــذيــن كـ ـ ــانـ ـ ــوا
يـبحـث ــون عـن ط ــوطـم يعـب ــدونه
ويـق ـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ــونـه ويـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــون لـه
القـرابني ،فلم يجدوا طوطم ًا يف
هـ ــذا الـ ــزمـن الـ ــرديء غـيـ ــر ابـن
الدن!
 االره ــابيــون عــامــة .وهــؤالء الخـطــاب لهـم غيـر خـطـاب الـقتل
وخـطف األبـريـاء وقـطع الـطـرق

وال ـ ــسلــب وال ــنهــب واملـ ـط ـ ــال ـب ـ ــة
بفـ ــدي ـ ــات للــمخـت ــطفـني كـ ــأيـ ــة
ع ـصـ ــاب ـ ــة رذيلـ ــة وخـ ــارجـ ــة عـن
الق ـ ــانـ ـ ــون يف الع ـ ــالــم .وه ـ ــؤالء
يــودون أن يبقـى العــراق كمـا هـو
اآلن سـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة ل ـ ـطـل ــب الـ ـ ـ ــرزق،
وال ـ ـ ـظـه ـ ـ ـ ـ ــور مـل ـ ـث ـ ـمـ ــني عـل ـ ـ ـ ـ ــى
الفـض ــائيــات كــأبـطــال مــزيـفني،
وبدون ذلك فال قيمة لهم.
 الـبعـثـيــون .وهــؤالء ي ــدافعــونعــن مـ ـصـ ـ ــالـح فقـ ـ ــدوهـ ـ ــا ،وعـ ـ ــز
أض ـ ـ ــاع ـ ـ ــوه ،ومـج ـ ـ ــد خـ ـ ـس ـ ـ ــروه،
ويـحاولـون استعـادة كل هـذا بكل
وسـيلـة دمـويــة كمــا هي عـادتـهم
منـذ أكثر مـن نصف قرن .فـمتى
وصل ال ــبع ـث ـيـ ـ ــون إلـ ـ ــى كـ ـ ــرســي
احلـكم بــاالنـتخــابــات الــشعـبيــة
ال ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـه ـ ـ ـ ـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
الدميقراطية؟
 الـ ــصحـ ـ ــاف ـيـ ـ ــون املـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــونواألردنيون الذين كانوا يقبضون
مـن صـ ــدام الع ـط ــايـ ــا واله ــداي ــا
وامل ـطـ ــايـ ــا .والـ ــذيـن ف ــضحــتهـم
(ك ـ ــوب ـ ــون ـ ــات الــنفــط) .وه ـ ــؤالء
أصبـحوا يـتامـى املُنعم الـوهاب ،
بع ــد أن ك ــانـت جـيـ ــوبهـم متـتلـئ
بـ ــذهــبه املـ ـسـ ــروق مـن الـ ــشعـب.
ولهــذا الـسـبب رفـض ــوا يف عمــان
والقــاهــرة استـقبــال ايــاد عالوي
الـ ـ ـ ــذي ال ميـلــك شـ ـيـ ـئ ـ ـ ـ ـ ًا يـهـ ـبـه
للصحافة املرتزقة .ألن كل شيء
أصـبح مـلكـ ـ ًا لل ــشعـب الع ــراقـي،
يعـطي من يـشاء ،وميـنع عن من
ي ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء ،وبـ ـيـ ـ ـ ــده وحـ ـ ـ ــده ا ُملـلــك
العراقي.
 اجلمـاعات املتـأسلمة كجـماعةاالخ ـ ـ ـ ــوان املـ ـ ـ ـسـلـ ـم ــني وح ـ ـ ـ ــزب
التحـريـر وحـزب التغـريـر وحـزب
التـفجيــر وغيـرهــا من األحـزاب
اإلسـالمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــزق
وت ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصــق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــم اإلســالم
اخملـطوف واملسروق مـن املساجد
وصـ ـ ــدور الـ ـصـ ـ ــاحلــني .وهـ ـ ــؤالء

جميعـ ًا هم كـما كـانوا يف املـاضي
يـبـيع ــون وي ـشـتـ ــرون يف اإلسالم،
ويتحـولـون يف الـوالء من العـزاء
إل ـ ـ ــى ال ـبـالء ،ومــن ال ـبـالء إل ـ ـ ــى
العزاء.
 األنظمة العربية الديكتاتوريةالـتي ال تـريـد أن تـرى يف العـراق
ال واستقــرار ًا حتـى ال يـتكـرر
عــد ً
(الـفـ ـيـل ــم الـع ـ ـ ـ ــراق ــي) يف ه ـ ـ ـ ــذه
الــبالد .فـمـن اعـتـبـ ــر بغـي ــره م ــا
ظلم ،بل هو للعقل احتكم.
 أع ــداء الع ــراق مـن األوروبـيـنيال ــذيـن ك ــان ــوا يجـن ــون الف ــوائ ــد
املـاليـة الطـائلة كـروسيـا وفرنـسا
واملــانيــا وغيــرهم .أمـا وقـد انهـار
النظـام السـابق الذي يـدين لهم
مبلـي ــارات ال ــدوالرات ،فق ــد ك ــان
أملهم أن ال يـسقط هـذا النـظام
ح ـت ـ ــى ي ـ ـس ـتـ ـط ــيعـ ـ ــوا رد بع ــض
دي ـ ــونهـم ال ـط ـ ــائلـ ــة ،ومـ ــا زالـ ــوا
يحلمون.
-5مـن هـم ال ــذيـن ي ــؤي ــدون ارس ــال
قــوات اسالميــة أو خلـيجيـة إلـى
العراق؟
انهـم قلــة يف هــذا الــزمــان املــالح
الــرديء ،زمـن فـيفـي عـبــده وابـن
الدن وال ـظـ ــواهـ ــري والـ ــزرقـ ــاوي
ومصطفى البكـري وعمرو خالد
وشعبان عبد الرحيم ،ومنهم:
 الليبراليون الذين يسعون إلىاالصالح ســواء جــاء مـن األرض
أم من السماء ،من الشرق أم من
الغرب.
 شع ــوب املـنــطق ــة احل ــرة الـتـييهـمهـا اسـتقــرار العــراق وسيـادة
العدالة والدميقراطية فيه.
 العـالم احلـر الـذي يسعـى إلـىاسـ ـتـق ـ ـ ــرار الـع ـ ـ ــراق واسـ ـتـق ـ ـ ــرار
املـنطقة كـاملة ضمـان ًا ملصـاحلة،
وض ـم ـ ــانـ ـ ـ ًا ل ـت ـ ــدفق س ـ ــر ازده ـ ــار
صـنـ ــاعـ ــة وجت ـ ــارة الغـ ــرب ،وهـ ــو
الـبـت ــرول ال ــذي يجــب أن ال يقع

شاكر النابلسي
يف أي ــدي أن ـظـمـ ــة ديكـت ــات ــوري ــة
خـ ـ ــر ريع ال ـب ـت ـ ــرول
ع ـ ــات ـي ـ ــة تـ ــس ِّ
لـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة االره ـ ـ ــاب والعـ ـ ــدوان
ال من توجيهه لبناء
باملنطقة بـد ً
األوطــان اقتـصـاديـ ًا واجـتمــاعيـ ًا
وثقــافيـاً ،يف الــوقت الـذي يــدفع
فــيه الغ ــرب دم قلـبه ثـمـنـ ـ ًا له ــذا
البترول.
-6لقد حاول االرهابيون يف العراق
ضـ ــرب الـ ـسُـنّـ ــة بـ ــالـ ـشــيعـ ــة عـن
طــريق اغـتيــالـهم لــرمــوز سُـنيّــة
سيـاسيـة ودينيـة ،ولكنهم فـشلوا
يف ذلك.
ولق ــد ح ــاول ــوا ض ــرب ال ـشـيع ــة
بــال ـسُنّــة عنــدمــا اغتــالــوا رمــوزاً
سياسيـة ودينية شيـعية ،ولكنهم
فشلوا يف ذلك.
ولقــد حــاولــوا أن يـثيــروا الـفنت
ب ــني الـعـ ـ ـ ـ ــرب واألكـ ـ ـ ـ ــراد حـ ـي ــت
اغ ـت ـ ــالـ ـ ــوا شخـ ـص ـي ـ ــات ك ـ ــردي ـ ــة
مـ ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـخـ ـ ـتـلـف
املستويات.
وهــم ال ـي ـ ـ ــوم يحـ ـ ــاولـ ـ ــون اثـ ـ ــارة
الـفـ ـ ـت ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــني امل ـ ـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـم ـ ــني
واملــسيحـيني بــاعتــدائهم األثـيم
عل ــى أربع كـنــائــس مخـتلفــة يف
أنح ـ ــاء مخ ـتـلف ـ ــة مــن الع ـ ــراق،
ولكنهم سيفشلون يف ذلك.
احتضان اخلليـجيني للعراقيني
ل ـي ـ ــس علـ ـ ــى م ـ ـس ـتـ ـ ــوى الـ ـ ــدول
واحل ـكـ ـ ـ ــام فـقـ ــط ،ول ـك ــن عـلـ ـ ـ ــى
م ـسـتــوى الــشعــوب واملــؤس ـســات
أي ـض ـ ـاً ،سـ ــوف يـ ــزيـ ــد مـن ف ــشل
االرهـ ــاب واالرهـ ــابـيـني ،وسـ ــوف
يُـ ـ ـضـ ـيّـق م ــن دائ ـ ـ ـ ــرة االره ـ ـ ـ ــاب
ويحصرها.
فـيا ايهـا اخلليجـيون :احتـضنوا
الع ـ ـ ــراق ،ق ـبـل أن يح ـتـ ـض ـنـكــم
جميعاً االرهاب ،ويعمّ الظالم.
Shakerfa@worldnet.a
tt.net

رياح التغيير الدميقراطي آتية ال ريب فيها

حتـــــدي الـــــديــمقـــــراطــيـــــة والعـــــوملـــــة لالنــظــمـــــة احلـــــاكــمـــــة
عند قراءة الكتاب السنوي للمنظمة العربية حلقوق االنسان لعام  2003والنشرات الشهرية الصادرة عن املنظمة عن حالة
حقوق االنسان يف الدول العربية يف عام  2003وكذلك التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ونشطاء حقوق االنسان
واللجنة العربية حلقوق االنسان ومنظمات اخرى محلية واقليمية ودولية تعنى بحقوق االنسان يف دول منطقتي الشرقني
االدنى واالوسط نتيقن بأن حالة حقوق االنسان يف جميع هذه الدول هي يف ادنى مستوياتها منذ سنوات طويلة ،برغم ان
هذه التقارير ال ميكنها ان تلم بكل وقائع التجاوزات اجلارية على حقوق االنسان يف بلدان هذه املنطقة بسبب االستبداد واجلور
اللذين تتعرض لهما مجتمعات هذه البلدان.
كاظم حبيب

()2-1
ولــم يكـن الف ــارق س ــوى يف م ـسـت ــوى
البـطـش وشــدته وعـمق ت ــأثيــره علــى
اجملتمعـات وعواقب ذلك علـى مسيرة
اجملـتـمع ال ـسـي ــاسـي ــة واالقـتـص ــادي ــة
والـتنمـويـة وقضـايـا التـمييـز القـومي
والـ ــديـنــي واللـ ــونـي وبـني اجلـنـ ـسـني،
عـل ـ ـ ــى نـح ـ ـ ــو خ ـ ـ ــاص ازاء االقـل ـي ـ ـ ــات
القــومـيــة والــديـنـيــة واملــذهـبـيــة وازاء
حملــة االفكـار والـسيـاسـات اخملـتلفـة
عـن فكــر وسيــاســة الـسلـطــة ،وكــذلك
حالة املرأة وندرة احلقوق التي تتمتع
بهـ ــا وم ـص ـ ــادرة حق ـ ــوق املعـ ــوقـني يف
اجملـتـمع .اضــافــة ال ــى ذلك تـتعــرض
بعض املـناطـق العربـية الـى االحتالل
وهـي حالـة غيـر شرعـية خـاصة وانـها
مــرتبـطــة مبمـارسـة االرهــاب والعـنف
ضـد الـسكـان والتجـاوز علــى الشـرعـة
ال ـ ــدول ـي ـ ــة وم ـي ـث ـ ــاق االمم امل ــتح ـ ــدة
والئحة حقوق االنسان.
ان الـقـ ـ ـ ـس ــم االعـ ـ ـظ ــم م ــن شـع ـ ـ ـ ــوب
وحكومـات بلدان هـذه املنطقـة يعيش
يف ع ـ ــالــم آخ ـ ــر غ ـي ـ ــر ع ـ ــال ــم الق ـ ــرن
احلـ ــادي والع ـش ــريـن ،مم ــا ي ــسهـم يف
تعـمـيـق الهـ ــوة القـ ــائـمـ ــة بـني الـ ــدول
املـتقـدمــة علـمي ـ ًا وتقـني ـ ًا واقتـصـاديـ ًُا
واجـتـمـ ــاعـي ـ ـ ًا وثقـ ــافـي ـ ـ ًا وبـني الـ ــدول
النـاميـة علـى الـصعيـد العـاملـي ،ومثل
هـ ــذه الـفجـ ــوة تعــيق بـ ــدورهـ ــا ت ـطـ ــور
العالـم بالسـرعة املطلـوبة وجتعل من
املـ ـســتحـيـل لعـ ــدد كـبـيـ ــر مــن شعـ ــوب
الــبل ـ ــدان الـن ـ ــامـي ـ ــة الـلح ـ ــاق ب ـ ــركـب
احلضــارة البـشـريـة املعـاصــرة وتخلق
اشكــالـيــات جــديــدة ،ومـنهــا االرهــاب
الدولي وال شـك يف ان جانبـ ًا آخر من
هـذه احلالـة التي تعـاني منـها شـعوب
الـبل ــدان ال ـصـن ــاعـي ــة ،ال ــرأسـم ــالـي ــة
املتقدمـة التي كانت والتـزال حتتضن
النظم االستبـدادية والرجعيـة خشية
عل ـ ــى مـ ـصـ ـ ــاحله ـ ــا فــيه ـ ــا ومــن اجل
املـشاركـة يف استغالل شعـوبهـا وفرض
الهيمنة عليها بصيغ مختلفة قدمية
وحـ ـ ــدي ـثـ ـ ــة .ان م ـ ـ ــراجعـ ـ ــة االوضـ ـ ــاع
السياسية واالقتصـادية واالجتماعية
يف دول املـنــطق ــة سـتق ــدم لـن ــا االدل ــة
الثابتة والقاطعة على دور احلكومات
يف اع ــاق ــة عـملـي ــة الـتق ــدم والـتـط ــور
وال ـب ـن ـ ــاء الـ ــسل ـمــي والـ ـ ــدميق ـ ــراطــي
لــبلـ ـ ــدانه ـ ــا ،وت ـ ـش ـي ـ ــر ال ـ ــى دوره ـ ــا يف
ممـارسـة االرهـاب ضـد مـواطـنيهـا من
النـســاء والــرجــال ،وال ــى التـسـبب يف
هجـرة بشـريـة كبيـرة من بلـدانهـا الـى
بل ـ ــدان الع ـ ــالــم ه ـ ــرب ـ ــا مــن االره ـ ــاب

والــتخـلف والـب ـط ــال ــة او امل ــوت حتـت
التعذيب ان حكومـات املنطقة متارس
مـن ــذ ع ـش ــرات ال ـسـنـني ال ـسـي ــاس ــات
التالية:
 مـصــادرة احلــريــات ال ــدميقــراطـيــةوفـ ــرض اشك ــال مـن ال ــوص ــايـ ــة عل ــى
شـع ـ ـ ــوبـه ـ ـ ــا واالس ـت ـب ـ ـ ــداد يف اتـخ ـ ـ ــاذ
القرارات وتـنفيذ السيـاسات والتجاوز
حتــى علــى الــدس ــاتي ــر والتـشــريعــات
التي اصدرتها.
 عــدم االهـتـمــام اجلــدي بــالـتـنـمـيــةاالقتـصاديـة والبشـرية وتـوجيه املوارد
وجهـ ــة اقـت ـصـ ــاديـ ــة غـيـ ــر عـقالنـيـ ــة
س ــاهـمــت يف ابق ــاء ه ــذه الــبل ــدان يف
حـ ـ ــالـ ـ ــة مــن ال ــتخـلف واالنـكـ ـ ـشـ ـ ــاف
االق ـت ـص ـ ــادي عل ـ ــى اخل ـ ــارج وغ ـي ـ ــاب
االمن االقتصادي واعـادة انتاج الفقر
والـ ـتـخـلـف يف اجملـ ـتـ ـمـع .وت ــن ـ ـ ـ ــام ــي
الـفجـ ـ ــوة ال ـ ـ ــدخل ـيـ ـ ــة بــني الـفقـ ـ ــراء
واالغنيـاء وتـزايـد عـدد العـاطـلني عن
العمل.
 ال ـت ـ ــوجه ص ـ ــوب ال ـت ـ ـسـلح ال ـ ــواسعالنطـاق واشاعـة السبـاق فيه والـسعي
إلنتاج اسـلحة الدمار الشامل ،كما يف
حالـة العراق وايران و ليبـيا او غيرها،
او حتقيق انتاجهـا فعالً ،كما يف حالة
اســرائيل ،وقـد كـلفت عـمليــة التـسلح
واالن ـتـ ـ ــاج الع ـ ـسـك ـ ــري ال ـ ــى حت ـم ــيل
االقـتصـاد الـوطنـي للبلــدان اخملتلفـة
مـب ــالغ ط ــائل ــة ج ــاءت عل ــى ح ـس ــاب
عــملـيـ ــة الـتـنـمـيـ ــة ورفع املـ ــديـ ــونـيـ ــة
اخلارجية لهذه البلدان.
 تـنامي الـذهنيـة والنزعـة العسكـريةوالقـوة والـعنف يف معـاجلـة املـشكالت
واخلـالفات الـداخلـية ويف مـا بني دول
املـنطقـة وقـد عـانت املـنطقـة من عـدد
مـت ــزاي ــد مـن احلـ ــروب خالل الفـت ــرة
الـتي اعقـبت احلـرب العـامليـة الثـانيـة
حـت ــى آخ ــر حـ ــرب وقعـت وهـي ح ــرب
اخللــيج ال ـث ـ ــال ـث ـ ــة ول ـيـ ــس االخ ـي ـ ــرة
بالضرورة.
 االضـ ـ ـطـه ـ ـ ـ ــاد والـقـ ـمـع املـعـجـ ـ ـ ـ ــونب ــال ــذهـنـي ــة العـنـص ــريـ ــة للق ــومـي ــات
االخــرى والتعـصب الـديـني واملـذهـبي
ازاء اتـباع الـديانـات واملذاهـب االخرى
التـي تعيـش يف املنـطقـة ويف مخـتلف
الــبلـ ــدان ،وهـ ــو امـ ــر كـن ـ ــا نعـيـ ــشه يف
العــراق او مــا نــزال نــشهــده يف ت ــركيــا
واي ـ ـ ــران ازاء الـ ـ ـشـعــب الـك ـ ـ ــردي او يف
السودان وغربه.
 اسـتشـراء الـفسـاد يف اجهـزة الـدولـةوامل ــؤس ـس ــات اخل ــاص ــة اض ــاف ــة ال ــى

ال ـتـ ـ ــوسع ال ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ــي يف االجه ـ ــزة
البيروقراطية املعطلة لوظيفة الدولة
يف اجملتـمع واملـضـطهــدة له واملعــرقلـة
جله ـ ــوده يف ال ـب ـن ـ ــاء والــتق ـ ــدم .ك ـم ـ ــا
انـتشـرت العلـل االجتمـاعيـة كـالـرشـوة
والـ ـنـه ــب وال ـ ـ ـسـل ــب ملـ ـ ـ ــوارد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة
واحملسوبية واملنسوبية يف التعيني ويف
احل ـصـ ــول عل ــى امل ــراك ــز ال ــوظــيفـي ــة
واخلدمات الضرورية.
 وس ـ ــاه ـمــت حـك ـ ــومـ ـ ــات اغلــب ه ـ ــذهالـ ـبـلـ ـ ـ ــدان ان ل ــم نـقـل كـلـهـ ـ ـ ــا بـهـ ـ ـ ــذه
الـ ـط ـ ـ ــريق ـ ـ ــة او تلـك يف دع ــم القـ ـ ــوى
الـ ــديـنـيـ ــة ال ـ ــرجعـي ـ ــة علـ ــى حـ ـسـ ــاب
املعـتــدلـني مـن علـمــاء الــديـن وراحـت
تـت ـسـ ــابق مـعه ــا يف ت ــأكـي ــد مت ـسـكه ــا
بـالــدين علـى اسـس خــاطئـة سـاعـدت
على انتشـار العلل النفسية والتمسك
اخلــاطئ بـاذيـال الـديـن وليـس نفـسه
ثم راحـت تف ــرض دكتــاتــوريـتهــا علــى
الــدول ــة واجملتـمع وتفــرض عل ــى تلك
احلكـومـات املـزيــد من الـتنـازالت امـام
مـطــالـبهــا الـتي وصـلت يف مـصــر الــى

حــد املطــالبــة من زوجـة احـد اسـاتـذة
اجل ــامع ــة االف ــاضل بـتــطلــيق زوجه ــا
بـتهـم ــة اخل ــروج عـن ال ــديـن وم ــا ال ــى
ذلـك من تهم بـاطلـة واساءات حلـقوق
االنسان وجتاوزات على ادميته.
 وتعــاني املـرأة الـتي تـشـكل من حـيثالـنف ــوس نــصف اجملـتـمع ــات يف ه ــذه
الـبلــدان ،يف اغلـب هــذه هــذه الـبلــدان
مـن اضطهاد فعلي ومصـادرة حلريتها
وحقوقهـا االنسانيـة االساسيـة اضافة
الـى حـرمــان اجملتـمع من دور املـرأة يف
احلـيـ ــاة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة واالقـت ـصـ ــاديـ ــة
واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة والــثقـ ــافـيـ ــة وفـ ــرض
ح ـص ــار الـ ــرجل وقـيـ ــوده علــيهـ ــا انه ــا
واحــدة مـن اعقــد امل ـشـكالت واكـثــرهــا
تخلفـ ًا حـيث تـسعـى نـسبــة مهمــة من
رجـال الــدين االبقـاء علـى وضع املـرأة
الراهـن وحرمـانهـا من حـقوقـها بـاسم
الدين.
 وال ب ــد مـن االش ــارة الـ ــى دور بعــضدول املنـطقــة يف دعم االرهـاب الــدولي
بصـورة مبـاشـرة او غيـر مبـاشـرة والـى

تفـريـطهـا مبــوارد شعـوب هـذه الـدول
يف سـي ــاس ــات ب ــذخـي ــة عل ــى الـنخـب ــة
احلــاكـم ــة والفـئــات امل ــالكــة لــوس ــائل
االنتــاج وعلــى اجليـش بــشكل خـاص
فلم تكـن السعـودية وبـاكسـتان بقـيادة
الواليات املتحدة االمريكية ،وحدهما
ق ــد دعـمـت ــا االره ــاب ط ــوال عق ــود يف
هـ ــذه املـن ــطقـ ــة مــن العـ ــالـم وبـ ـشـكل
خـاص يف افغـانـستــان بحجــة الكفـاح
ضــد الــشيــوعيــة فحـسـب ،بل امــامنــا
الـكـثـيـ ــر مـن الـ ــدول االخـ ــرى مبـ ــا يف
ذلك ايــران يف زمن آيـة اهلل اخلـميـني
من خالل قـرار احملـافـظـني بتـصـديـر
الثــورة االسالميـة االيــرانيـة الـى دول
اجل ــوار والـ ــدول االسالمـي ــة االخ ــرى
ومـا ارتبط بـذلك من عـواقب وخيـمة
عل ــى املنـطقــة .وكــان العــراق مـن بني
ابـرز الــدول يف مجـال تـصـديـر ارهـاب
الـدولـة ومحـاولــة تنـظيـم االنقالبـات
يف العديـد من الدول الـعربيـة ،مبا يف
ذلك م ــوريـت ــانـي ــا وس ــوري ــا وعـملـي ــات
القتل التـي مارسـها ضـد املعـارضة يف

اخلـارج .ويفتـرض ان يتـذكـر االنسـان
احلـروب الـداخـليـة واخلــارجيـة الـتي
شـنه ــا الـنـظ ــام والـتـي ادت ال ــى م ــوت
اكـثـ ــر مــن ملـيـ ــون انـ ـسـ ــان وتـ ـشـ ــريـ ــد
ماليني اخـرى يف سائـر ارجاء الـعالم.
ولم تـكن اجلـمهـوريـة الـليـبيـة بـعيـدة
عـن ذلك ،فمن تـصديـر االسحلـة الى
تقدمي املسـاعدات املاليـة الى التدخل
يف ش ـ ــؤون ال ـ ــدول االخ ـ ــرى اجمل ـ ــاورة
والعربـية ،وكـانت سجـون ليبيـا مليـئة
بـاملعــارضني من مـختلف االجتـاهـات،
ال للغــايــة،
وكــان الـتخلـص مـنهـم سهـ ً
فــالــسيـف هنــاك لـم يكـن اقل رهــافــة
وس ــرع ــة يف قــطع االعـن ــاق مـن سـيف
صـ ــدام حـ ـســني وامللـك فهـ ــد والقـ ــوى
االرهــابـيــة يف اجلــزائــر وغـيــرهـم مـن
حـكـ ـ ــام الـ ـ ــدول العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة ،والقـ ـ ــوى
االرهـابيـة علـى نهـج السفـاح احلجـاج
بـن ي ــوسف الـثقفـي ومــا عـمله ب ــاهل
العراق يف فترة الدولة االموية.
وليست السجون العربية خالية اليوم
م ــن املعـ ـ ــارضــني املـ ـ ـسـ ـ ــاملــني الـ ـ ــذيــن
يكـافحـون بـالـرأي االخــر واالحتجـاج
علـ ــى م ـص ـ ــادرة حقـ ــوق االنـ ـسـ ــان يف
بلدانهـم ،وال اقصد هنـا اولئك الذين
ميــارســون االرهــاب الــدولـي والــذيـن
القي القـبض علـيهم لهـذا الـسبب يف
بل ـ ـ ــدانهــم  ،ف ـمـ ـ ــا م ــن بلـ ـ ــد يف هـ ـ ــذه
املـ ـنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة ال حتـ ـتـف ـ ــظ سـجـ ـ ـ ـ ــونـه
ومعـتـقالته ب ــأصحــاب الــرأي اآلخــر.
وال ـت ـبـ ـ ــايــن يـ ــظه ـ ـ ــر فق ــط يف عـ ـ ــدد
املعتـقلني ورمبـا يف االسـالـيب املـتبعـة
يف ال ـتـحق ــيق وح ـت ـ ـ ــى بعـ ـ ــد اصـ ـ ــدار
االحك ــام علـيهـم .وكـل حكــومــات دول
املـنطقة تـدوس بأقـدامها علـى حقوق
االن ـ ـسـ ـ ــان وعلـ ـ ــى حق ـ ــوق امل ـ ــواط ـن ـ ــة
وال ــدس ــاتـيـ ــر املعـمـ ــول بهـ ــا يف دولهـم
وافـضل قــادة هــذه الــدول يــدعـي بــأن
ال ــدميق ــراطـي ــة يـنـبغـي له ــا ان متـنح
شـيـئـ ـ ًا ف ـشـيـئـ ـ ًا مـثل م ــا تعـط ــى ج ــرع
الدواء للمريض!
ويف الــوقت الــذي تعيــش فيه غـالـبيـة
شع ــوب مـنــطقـتـي ال ـش ــرقـني االدن ــى
واالوس ـ ــط يف مـ ـثـل ه ـ ـ ـ ــذه االوض ـ ـ ـ ــاع
وحتـت نظم اقل مـا يقـال عنهـا وفيـها
انها غيـر دميقراطية وغيـر مستجيبة
لـطمـوحـات ومـصــالح شعــوبهــا ،دخل
العالـم املتقدم منذ سنـوات غير قليلة
مرحـلة الـعوملـة الرأسـمالـية ولـم ينته
منهـا بعـد اذ انهـا عـمليــة دينــاميـكيـة
ال ومـن
مــتقـ ــدمـ ــة وسـتـ ـسـتـمـ ــر طـ ــوي ً
الـنـ ــاحـيـ ــة املـ ــوضـ ــوعـيـ ــة تعـنـي هـ ــذه

العـملـي ــة بل ــوغ ق ــوى االنـت ــاج امل ــادي ــة
والبـشــريــة مــستــوى ارقــى يف التـطــور
ويف قـدرة االنـسـان علـى ايجـاد عالقـة
ايج ــابـي ــة مـتـن ــاغـم ــة تـ ــدريجـي ـ ـ ًا مع
الـطـبـيعــة ولـيــس اخـضــاع الـطـبـيعــة
حلـاجــاته فقـطـ ،وتعـني منـو ًُا يف قـدرة
االنسـان علـى رفع االنتـاجيـة وتـوفيـر
مــا هــو ضــروري جلـميـع البـشــر علــى
هـذه االرض غيـر املزدحـمة حـتى اآلن
بـالسكـان ،وتعـني ايضـ ًا تنـامي الـقدرة
على حتقيق مستوى ارفع يف ممارسة
حـق ـ ـ ـ ـ ــوق االن ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــان واحلـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ــدميق ــراطـي ــة واحلـيـ ــاة الك ــرمي ــة
والـعيـش يف ظـل االمن والــسالم ،انهــا
تعـنـي تـقلـيــص امل ـس ــاف ــات ال ــزمـنـي ــة
وتقـريب االماكن ونشـر العلم واملعرفة
والـثقـافــة واخلبــرة علـى نـطــاق اوسع
بحيث تشمل العـالم كله ومبا يـساعد
على التفاعل بني الـشعوب والثقافات
مب ـسـتــوي ــات اعلــى وافــضل .والعــوملــة
ليـسـت اختـراع ـ ًا او اكتـشـافـ ًا او بـدعـة
امريكيـة ،بل هي عملية مـوضوعية ال
مـرد لهــا ومن يقف بـوجههــا يتحـطم
رأسه علـى صخـرة الـواقع .ولـكن هـذا
اجل ـ ــانــب واح ـ ــد مــن العــمل ـي ـ ــة ،ام ـ ــا
اجلـانب الثـاني فيبـدو لنا يف محـاولة
استغالل هذه العملية ملصلحة الدول
الــرأسمــاليــة االكثــر تقــدمــا ويف غيــر
مـصلحــة الــدول النــاميــة ومـنهــا دول
منطقتي الشرقني االدنى واالوسط.
والع ـ ــوملـ ـ ــة يف ظل س ـي ـ ــادة الـعالق ـ ــات
االنتـاجيـة الرأسـمالـية علـى الصعـيد
العــاملـي تعـني ايـضـ ـ ًا سيــادة الق ــوانني
االقـتصـاديـة املـوضـوعيـة للـرأسمـاليـة
ق ــوانـني الـت ـط ــور املـتف ــاوت وف ــائــض
القـيـمــة واالنـتــاجـيــة واسـتغالل رأس
املــال لقــوة العـمل ،وكــذلك محــاوالت
بعــض الـ ــدول الـ ــرأسـمـ ــالـيـ ــة االكـثـ ــر
تقـدم ًا وتـطور ًا واالكـثر امـتالك ًا لـلقوة
العـسكـريــة واالسلحــة االكثـر حـداثـة
واالش ــد ت ــدمـي ــر ًا لع ــاملـن ــا ال ــراهـن يف
الـسيـطرة عـلى الـعالـم وفرض ارادتـها
وسـيــاسـته ــا العــوملـيــة اخلــاص ــة علــى
بقـيـ ــة دول الع ــالـم ،وه ــو م ــا متـ ــارسه
الـواليـات املتحـدة يف الـوقت احلـاضـر
وتــسعــى ال ــى تكــريــسه بــرغـم نـضــال
شعـوب العــالم والكـثيــر من حكـومـات
الـبل ــدان االعـض ــاء يف االمم املـتح ــدة
ضـ ــد هـ ــذه الـ ـسـيـ ــاسـ ــة مبـ ــا يف ذلـك
حك ــوم ــات غ ــالـبـي ــة ال ــدول االوروبـي ــة
الغربية.

