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القوة الناعمة العراقية :اهمال حكومي وفرص مهدورة

اكوج

ج

خالد العرداوي
مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية

ا لتدمير
ا لعسكر ي
الشامل ،ففي هذه
احلالة من الطبيعي أن تتشجع
الدولة (أ) في اللجوء الى اخليار العسكري
لتحقيق حسم سريع ،وإرغام مباشر للدولة
(ب) ،وهذا ما وجدناه ماثالً في حرب اخلليج
الثانية ،فمعرفة واشنطن وحلفائها بعدم
امتالك صدام حسني للسالح النووي ،وما
يرتبط به من قدرات ،كان واحدا ً من األسباب
التي شجعتها على اتخاذ قرار تدمير
العراق ،وحسم الصراع معه عسكرياً ،بل
أن قرار احتالل هذا البلد عام  2003كان
مرتبطا ً بهذا االدراك أيضاً.
سياق آخر ،بأنها
جتد واشنطن نفسها في
ٍ
تقف عاجزة عن اللجوء خليار احلرب لفرض
إرادتها على كوريا الشمالية ،على الرغم
من مشاكسة األخيرة ،ووص ِفها سابقا ً
من البيت األبيض ،بأنها محورٌ من محاور
الشر في العالم ،بل جتد أن امتالك السالح
النووي ،قد خلق ردعا ً متبادال ً بني عدوين
لدودين كالهند والباكستان ،ومنعها
من اتخاذ خيار احلرب الشاملة بينهما،
واالقتصار على املشاكسات احملسوبة بني
فينة وأخرى.نخلص من ذلك الى القول :ان
جدا ً
احلروب العسكرية ستكون ُمكلِفة ّ
بني الدول القوية في املستقبل ،وستراجع
هذه الدول حساباتها مليون مرة قبل أن
تقدم عليها ،وقد ال تقدم عليها اطالقاً،
إلاَّ لو تصورنا أن قادتها قد اصابهم اجلنون
التام ،لوضع بلدانهم والعالم على حافة
الدمار الشامل .إلاَّ أن ذلك ال يعني ان
احلروب بني الدول من أجل حتقيق أهدافها-
مصاحلها ستتوقف ،ملاذا؟إ َّن الصراع سمة
إنسانية وال ميكن تغيير هذه السمة ،وطاملا
اختلفت مصالح البشر ،فالصراع حتمي
للدفاع عنها وحمايتها ،لذا ستبقى احلروب
مستمرة بني الدول ،وستبقى ترساناتها
العسكرية املتقدمة وقدراتها االقتصادية
املتفوقة مصدرا ً مهما من مصادر قوتها
الرادعة ،إلاَّ إنها ستعتمد أكثر وأكثر
لتحقيق مصاحلها وخلق اإلذعان إلرادتها
شكل آخر من أشكال
من قبل اآلخرين ،على
ٍ
القوة ،أال وهو ما يسمى بالقوة الناعمة،
وكلما اتسع رصيد الدولة من هذه القوة،
اتسعت معها قدرتها على فرض إرادتها
وحتقيق مصاحلها ،وإذا كانت القدرات
الصلبة
العسكرية واالقتصادية متثل القوة ُ
للدول ،فماذا تعني قوتها الناعمة؟

القوة كما يعرفها (نابليون هيل) :املعرفة
املنظمة املوجهة بذكاء لتحقيق هدف
محدد .لهذا التعريف ميزة كبيرة عند
توظيفه في حقل العالقات الدولية؛ ألنه
يجعل السياسة اخلارجية للدولة عبارة
عن حركة دائمة ،تتطلب استثمار كل
بشكل منظم وذكي،
مصادر قوتها املتاحة
ٍ
لتحقيق أهدافها إزاء الدول االخرى .هذه
األهداف هي املصالح العليا واالساسية
التي تدافع عنها الدولة – وأحياناً -تقاتل
من اجلها.احلرب لم تكن في يوم من األيام
اخليار األول للقادة العظماء لتحقيق
مصالح بلدانهم ،وإمنا هي واحد من
آخ ُرها ،حتى قال
اخليارات املطروحة ،ورمبا ِ
(صن تزو) في كتابه املشهور (فن احلرب) :إ ِّن
أعظم القادة من يحقق مائة انتصار في
مائة معركة ،وأعظم منه من يحقق مائة
انتصار بدون الدخول في أي معركة .قوة
الدول ال تقتصر على قدراتها العسكرية
فقط ،بل تتضمن مصادر أخرى كاملوقع
اجلغرافي للدولة وحجمها وعدد سكانها،
فضالً قدراتها االقتصادية والتكنولوجية
لينتج من كل هذه املعايير في النهاية
مقدار القوة السياسية للدولة في احمليط
الدولي.قوة الدول وتأثيرها في هذا احمليط ال
تنحصر مبا تقدم من مصادر ،بل قد تقف
بعض هذه املصادر عاجزة عن حتقيق إرادة
الدولة في ظروف معينة ،كيف؟
إ َّن تقدم وانتشار األسلحة النووية وما بعد
حجم مستقبالً ،قدرات
حجم وس ُي ِّ
النوويةَّ ،
الدول في اللجوء الى قوتها العسكرية،
لفرض إرادتها وخلق االذعان لها من قبل
دول أخرى ،متتلك نفس املستوى من هذه
ٍ
القوة ،بصرف النظر عن حجم تلك الدول
وعدد سكانها ومستواها االقتصادي ،ورمبا
تقتصر حروب املستقبل على الدول ذات
القدرات العسكرية التقليدية البدائية ،أو
على الدول غير املتكافئة في هذه القدرات،
كأن تكون دولة (أ) متقدمة عسكريا ً
بشكل
ٍ
القوة الناعمة
كبير ودولة (ب) متخلفة كثيرا ً عنها في
إ َّن القوة الناعمة أو (الطرية -اللينة) كما
القدرات التسليحية ،وال متتلك -أيضاً -قدرات
عرفها (جوزيف س .ناي) في كتابه (القوة

الناعمة ..وسيلة النجاح في السياسة
الدولية) الذي صدر عام  2004هي :القدرة
على احلصول على ما تريد عن طريق
اجلاذبية بدال ً من اإلرغام او دفع األموال.
وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما ،ومثله
السياسية ،وسياساته ،فعندما تبدو
سياساتنا مشروعة في عيون االخرين،
تتسع قوتنا الناعمة.
مت ِّثل هذه القوة –حسب ناي -القدرة على
اجلذب ،واجلذب كثيرا ً ما يؤدي الى اإلذعان؛
ألنها :تستخدم نوعا ً مختلفا ً من العمل،
لتوليد التعاون ،وهو االجنذاب الى القيم
املشتركة ،والعدالة ،ووجود االسهام في
حتقيق تلك القيم .بنا ًء على ما تقدم،
تتجسد مصادر هذه القوة في الثقافة،
والقيم السياسية ،والسياسة اخلارجية
للدولة ،وكلما اتسع رصيد دولة ما منها،
اتسعت قدرتها على تنفيذ برنامجها في
امليدان الدولي ،وأن براعة لعب الدولة في
هذا امليدان ،تكون من خالل استخدامها
والصلبة ،في الزمان
كال القوتني :الناعمة
ُ
واملكان املناسبني ،لتصبح حصيلة الدمج
بينهما في النهاية ما سماه (ناي) :القوة
الذكية.

العراق :موضوع جدل إقليمي ودولي مفضل
وباحلديث عن دولة مثيرة للجدل في
محيطها اإلقليمي والدولي كالعراق،
املدة
جند ارتباط عالقات هذا البلد خالل ّ
السابقة لعام  ،2003باالستخدام املفرط
الصلبة ترتب عليها نتائج كارثية
للقوة ُ
أما بعد التاريخ
عليه ،وعلى البلدان اجملاورةّ ،
أعاله ،فتبدو عالقاته الدولية متأرجحة
وغير مستقرة؛ نتيجة :ضعف الدولة،
وتدمير الكثير من مصادر قوتها العسكرية
واالقتصادية .ترتب عليها خسارة كبيرة
جداً ،انعكست سلبا ً على قدرته في حماية
ّ
مصاحله وفرض اجنداته على األطراف
الدولية األخرى ،وما فاقم هذه اخلسارة ،هو
الفشل شبه التام للحكومات املتعاقبة
في استثمار مصادر القوة الناعمة للعراق،
بطريق ٍة ذكية وموجهة حلماية وحتقيق
مصاحله .لقد س ّوقت احلكومات العراقية،
كنظام
أو ساعدت على تسويق نفسها
ٍ
ً
طائفي في محيطها الدولي ،بدال من أن
كحكومات مت ِّثل ومتتلك
تس ِّوق نفسها
ٍ
ثقل الدولة العراقية برمتها .سمحت
الصراعات الداخلية ،والهجمة اإلرهابية
الشرسة ومن يقف خلف متويلها ودعمها،
واخلطاب السياسي واإلعالمي البائس،
والفساد اإلداري واملالي املؤسف ،بتكريس
هذه الصورة في ذهن املتلقي اخلارجي ،مما
مفاوضات
أضعف املفاوض العراقي في أي
ٍ
دولية يع ِق ُدها ،بل كان محل انتقاد واتهام
مستمر ،ترك نتائجا ً مزعجة ال ميكن انكارها.
كان من املطلوب لتصحيح االختالل احلاصل
في النظرة الدولية للعراق ،إدراك حكومته

لضعفها العسكري واالقتصادي ،وااللتفات البلد ،ويدفع اآلخرين الى التركيز على هذا
الى التركيز على استثمار مصادر القوة الصراع املقيت.
بشكل أكثر كفاءة في
الناعمة لديها،
ٍ
ُ
لفة،
ك
أقل
قوة
إنها
ما
ي
س
احمليط الدوليّ ،
األدب والعضالت األكاديمية
احسن
ونتائجها اإليجابية مضمونة إن ُ
استخدامها؛ ألن للعراق مصادرا ً مذهلة من لألدب والفن العراقي؛ إيقاع وتأثير طيب
القوة الناعمة ،كثيرا ً ما مت إغفالها -جهالً لدى املتلقي العربي -على األقل -جتد ُه جليا ً
أو عمداً ،وباإلمكان توظيفها بصورة أكثر عندما تزور وتتحدث مع الشعوب العربية؛
فاعلية لتحقيق مصاحله الدولية.
من املغرب العربي الى مشرقه ،لكن لم
أول هذه املصادر؛ هو املوروث التاريخي تُبذل جهود وطنية ذات رؤية شاملة،
للعراق ،والذي يتجسد بحضاراته القدمية :لتطويره وزيادة جاذبيته ،بل العكس هو
سومر وأكد وبابل وآشور ،إذ ما زالت بالد الصحيح ،إذ أصاب هذا القطاع اإلهمال
ما بني النهرين في التفكير العاملي ،مت ِّثل واالتهام ،مما دفعه الى االنحدار والتراجع
كثير من األحيان الى
مهد احلضارات األولى ،والتي تثير رغبة املستمر ،وحت َّول في
ٍ
الكثير من أجل زيارتها والتعرف عليها،
قطاع مثير للشفقة ،فاقد لكل إبداع
ٍ
بل والوقوف أمامها
ٍ
بتبجيل واحترام ،وكان و ُقدرة على مواكبة روح العصر ،وهذا بحد
في
أكبر
ة
بعناي
األمر
هذا
باإلمكان توظيف
ٍ
جهل مبصدر
ذاته مي ِّث ُل استخفافاً؛ ناجما ً عن
ٍ
جذب السياحة العاملية الترفيهية واآلثارية مهم من مصادر التأثير اإليجابي للعراق،
،الكتشاف هذا املوروث والتواصل من خالله في محيط مهم تربطه به مصالح كثيرة
لاَّ
مع العالم ،إ أن احلكومات العراقية ومستمرة .هناك كثير من العرب الذين
منذ مدة طويلة ،جتاهلت نصيحة السيد درسوا في اجلامعات العراقية  ،وأصبحوا
(صموئيل نوح كرمير) في كتابه (السومريون  :قادة سياسيني وأساتذة جامعات وقادة رأي
تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم )عندما في بلدانهم ،وهم يحملون ذكريات طيبة
دعا العراقيني الى عدم اهمال :اسالفهم عن العراق وشعبه ،ومي ِّثلون قوة اجتماعية،
من املاضي البعيد الذين فعلوا الكثير ال ُمنحازة فكريا ً وال شعوريا ً للعراق؛ كان ال
للعراق فحسب ،ولكن لإلنسان في انحاء ب َّد من استثمارها أكثر من خالل التواصل
العالم كافة .ضاعت على العراقيني فرصة الدائم بها ،بكل طريقة ممكنة ،فضالً عن
سانحة للتواصل احلضاري مع العالم من تعزيز مستوى اجلامعات العراقية في
خالل مآثر اجدادهم التي تعطيهم جاذبية استقطاب املزيد منهم ،إلاَّ أن إهمال ذلك،
وتأثير ال يُنكر على غيرهم.
ارتد سلبا ً على تطور التعليم في العراق،
وعلى قدرة الدولة على استثمار وتطوير
العراق :رمز عربي
العالقات مع قاعد ٍة بشرية داعمة ،ومؤيدة
لها في اخلارج .العراقيون في اخلارج الذين
لسبب أو آخر ،وأصبح
مي ِّث ُل العراق في الذهن العربي ،رمزا ً مهما ً هاجروا أو ُه ِّجروا
ٍ
من رموز قوته واعتزازه القومي والديني ،فهو الكثير منهم أرقاما ً مؤثِّرة في اجملتمعات
مي ِّث ُل حاضرة العالم في القرون الوسطى ،التي استقروا فيها .كان ميكن أن يكونوا
ومدنه الرئيسة؛ كالكوفة ،البصرة ،وبغداد ،ق ّوة عراقية مؤثرة في تلك البلدان  ،تقودُ
حيثُ كانت وما زالت هي مدن العلماء أعمالُها الى دعم وجهة النظر العراقية،
والفقهاء ،وعلى أرضه تشكلت املذاهب لتنعكس بشكل قرارات ملصلحة بغداد ،إلاَّ
بشكل كبير ،ولم تخصص
اإلسالمية ،وفيها دُ ِفن االولياء والصاحلني أن ُه متّ إهمالُهم
ٍ
الذين هم مقصد العربي واملسلم من كل برامج وطنية ذكية وموجهة الستقطابهم،
مكان .ال ميكن للتفكير العربي بالعراق أن ال بن ّية عودتهم للعراق ،ولكن بن ّي ِة حتويلهم
ُشك ُل امتدادا ً خارجيا ً
يتحرر من هذه الصورة املؤثرة التي جتعل الى لوبيات عراقية ،ت ِّ
هذا البلد سيداً ،تنسا ُق النفوس إليه للدولة العراقية .إ َّن أقوى مصادر القوة
وتُعجب به ،وتتألم لكل كارثة أو مصيبة الناعمة املهدورة للعراق ،الدميقراطية
حتِ ُّل به ،إلاَّ أن السياسة اخلارجية العراقية ،الناشئة بعد عام  ،2003تلك الدميقراطية
ومن يقوم على صناعتها تقطع باستمرار التي كان ميكن لها أن تشكل طوفانا ً جارفا ً
صلبة ،من القيم اإليجابية على امتداد الشرق
هذا اجلسر ،وال تبني عليه ركائزا ً ُ
ً
تُساعد على توثيق العالقات مع العرب ،األوسط ،ال يقل تأثيره أبدا عن تأثير الثورتني:
بل واملسلمني عموماً .كما يشكل العراق الفرنسية واألمريكية في العالم ،لو كان
في الوجدان الديني العاملي ،منبع األديان لدى العراق قوى سياسية ،ص ّبت اهتمامها
التوحيدية الرئيسة في العالم ،ولدى على احترام وتكريس قواعد وأحكام احلكم
هذا العالم ،شعورٌ فطري باالجنذاب اليه ،الدميقراطي الرشيد.
لكن مع األسف ،لم َّ
يوظف هذا التأثير إ َّن الشرق األوسط -كان وما يزال -مي ِّثلُ
بشكل صحيح من احلكومة مركزا ً مهما ً من مراكز احلكم الدكتاتوري
الناعم القوي
ٍ
والشعب العراقي ،بل على العكس ،متّ املستبد على مستوى جميع حكوماته،
بصراع وقد استثمرت هذه احلكومات ،لتكريس
اختزال قيمة العراق ودوره االنساني
ٍ
طائفي حلظي ،ينسف كل ما مي ِّثل ُه هذا وتأبيد وجودها ،كل الشعارات من القومية

والدين الى الطائفية ،وجنحت من خالل
ذلك ،في خداع وارباك وتدجني شعوبها.
لذا فالعامل املشترك بني جميع شعوب
الشرق األوسط ،بصرف النظر عن
خلفياتهم العرقية والدينية والفكرية،
هو بحثهم عن حلم احلرية الدميقراطية،
في ظل دولة مدنية ،يحكمها قانون عادل،
وتُتخذ قراراتها ملصلحة اجلميع ،وتوزع
مصادر الثروة والنفوذ فيها بعدالة .لقد
كان بإمكان العراق أن يكون جتسيدا ً ماثالً
لهذا احللم ،وكان بإمكان قادته أن يكونوا
مناذجا ً عراقية للحرية في الشرق األوسط،
ال تقل شأنا ً عن (صولون) في العقل
اليوناني؛ أواخر القرن السادس قبل امليالد،
واألباء املؤسسون في العقل األمريكي؛
في القرن الثامن عشر ،و ُم ّ
فكري احلرية
لعصر النهضة في العقل األوربي ،منذ
القرن السادس عشر ،لكن لألسف اختزلوا
أنفسهم وبلدهم ،إلى مجرد دولة هشة
ودميقراطية فاشلة ،يحكمها امراء الطوائف
واالعراق ،ويتسابق اجلميع فيها ،لالستحواذ
السلطة والغنائم ،فخسر
على املزيد من ُ
بلدهم قدرته على أن يكون مركز تصدير
القيم الدميقراطية حمليطه الدولي ،وفقدت
جتربة حكمه جاذبيتها وتأثيرها اخلارجي،
بل أصبحت جتربة سيئة يُضرب بها املثل
من قبل دعاة احلكم الدكتاتوري في الشرق
األوسط؛ إلرغام شعوبهم على العبودية
املستمرة ،وقبول اخلضوع ألنظمة حكم
فقدت شرعيتها منذ زمن بعيد حتى باتت
عبئا ثقيال على شعوبها.
صفوة القول :يُخطأ كثيرا ً من يظن أن
العراق فقد تأثيره العاملي ،فهو ما زال
وسيبقى لديه هذا التأثير ،من خالل ما
ميتلكه من رصي ٍد زاخر من القوة الناعمة،
إلاَّ أن هذا الرصيد سيبقى مجرد قوة
بشر اذكياء،
محتملة وكامنة ،حتتاج إلى
ٍ
لديهم اإلرادة والتصميم ،والقدرة على
حتويلها الى قوة حقيقية ،تنتج دولة ،مت ِّث ُل
وح ّكا ِمها ونظام إدارتها امنوذجا ً
بشعبها ُ
جذابا ً للعالم ،وإذا ما تكاملت هذه القوة
صلبة منظمة ومتقدمة ،عندها
مع قوة ُ
فقط؛ سيكون بإمكان املفاوض ورجل
الدولة العراقي ،أن يحقق مئات االنتصارات
في السياسة اخلارجية ،بدون احلاجة الى
خوض معركة واحدة.

صناعة ذرائع القتل يف العراق

على قمع التظاهرات ،واستخدامها مصطلحات :غوغاء ،مخربني،
تخريبيني ،و إلخ ..لوصف املتظاهرين .في تكرار ملشاهد اإلعدام
رأس رجل كبير في السن في شارع التربية
احلية ،اخترقت رصاصة َ
في الناصرية ،فجر اليوم  28تشرين الثاني-نوفمبر .كان يحاول
ُ
ينقل شهود
تهدئة قوات مكافحة الشغب والتحدث إليهم.
ً
عيان ،أنهم ردَّوا عليه بالرصاص مباشر ًة ،فأردوه قتيال .املشهد دفع
الناشط والشاعر؛ عمر سعدون ،إلى محاولة إجناد الرجل املُسن،
رأسه رصاصة أخرى!
فتلقى ُ
م ّر ًة أخرى ،تفشل املبررات التي يطلقها الطارئون على السياسة
واحلياة ،في إنهاء االحتجاجات الشعبية في العراق .م ّر ًة أخرى
ينقلب مفعولها فتزدادُ أعداد احملتجني واملتضامنني مع الضحايا.
ليس طالب املرحلة الثانية في كلية اإلعالم؛ عمر سعدون ،إلاَّ
امتداد لضحايا القنّاص الذين سقطوا في ساحات التحرير
والطيران واحلبوبي بداية تشرين االول -أكتوبر .الرصاصة التي
رأسه وفجعت أهله وأصدقاءه جز ٌء من اسراب الرصاص احلي
ثقبت َ

التي تطير باجتاه رؤوس األبرياء ،فقط حلماية مصالح تلك األحزاب
املقدسة ،تلك التي تع ّرت من قدسيتها ،مع أول تخوين للشباب
ّ
املنتفض ،صادرا ً عن قادتها.
م ّر ًة أخرى تفشل املبررات التي يطلقها الطارئون على السياسة
واحلياة ،في إنهاء االحتجاجات الشعبية في العراق .م ّر ًة أخرى
ينقلِ ُب مفعولها فتزداد أعداد احملتجني واملتضامنني مع الضحايا.
ال شيء معلوم في غد احلياة العراقية ،غير أنهم سيعيدون الكرَّة،
احملتجني إلاَّ املوت
ويصنعون ذرائعا ً جديدة لقتل الناس .ما على
ّ
في -العراق اجلديد -عراق أمراء الطوائف وجتار الفساد .باملقابل،
يهدر نهر الشباب في العراق بنشيد <<موطني>> .هؤالء هم طلبة
جامعات بغداد ،قرروا منذ أيام االنضمام الى املنتفضني في ساحة
التحرير فساروا باجتاهه ،معلنني أنهم جزء من اجملتمع ...اجلـالل
واجلـمال والســناء والبهاء فـــي ربــاك فــي ربـــاك ،واحلـياة
والنـجاة والهـناء والرجـاء فــي هـــواك فــي هـــواك!

عن صحيفة السفير العربي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ثوان عشرات
إنها مجزرة وهي تدور اآلن! يحصد الرصاص في
ٍ
القتلى ومئات اجلرحى :الناصرية والنجف وبغداد ...يا لهول ما نرى
ونسمع ،يا لهول اجلرمية .على الشارع ذاته ،كان املمثلون يتحركون،
يتبادلون ُجملهم احلوارية ،واملشاهدون يحيطون بهم منْصتني
متابعني .كان عمالً مسرحيا ً توعويا ً عن قانون االنتخابات ،أبطالُه
وجمهورُه من املعتصمني النجفيني..
الشارع ذاته حت ّول في ليلة  27تشرين الثاني/نوفمبر إلى مضمار
حرب ،يتسابق متظاهروه للخالص من الرصاص ،بعد أن اشتعلت
النيران في املقر القدمي للقنصلية اإليرانية في احملافظة33 .
يوما ً كاملة ،منذ بداية االعتصام في  25تشرين  /أكتوبر ،مت ّيزت
خاللها تظاهرات النجفيني ،بأنها األكثر انضباطا ً وهدوءاً .حتى
أن املعتصمني هناك كانوا يتصدون ألي هتاف ،يدعو للعنف أو
جحيم ،بعد
الكراهية .فجأ ًة؛ في ليلة واحدة ،حت ّول املشهد إلى
ٍ
احتراق القنصلية على يد مجهولني ،لم يكونوا من املعتصمني،
حسب ناشطني جنفيني.
دفعت النار قادة فصائل احلشد الشعبي إلى ارجتال موقف
غريب :ا ّدعوا أن املرجع األعلى؛ علي السيستاني ُمهدد ،وتبرعوا
وقت لم يقترب أحد من مكتب املرجع أو منزله.
بحمايته ..في ٍ
ثم توالت التهديدات وليدة –خيال -هؤالء القادة (أو اكاذيبهم ،ال
َّ
فرق) ،فارتفعت حدة الرصاص وعاد القنّاص للظهور من جديد،
عند ساعات الفجر األولى .في النجف ،وعلى جسر األحرار في
بغداد .لكن أمرا ً أكثر بطشاً ،جرى في محافظة ذي قار ومركزها
مدينة الناصرية .طلعت الشمس هناك ،لكن البنادق لم تقف:
 16شهيدا ً ونحو  200جريح ،وهي حصيلة قابلة للزيادة حسب
ّ
اكتظت مستشفيات احملافظة
تلفزيون الناصرية ،جميعهم ُعزّل.
بهم واصطبغت أرصفتُها بدمائهم.
كانت الناصرية مدينة ساخنة منذ األول من تشرين االول /
َّ
وهشمت قنابل الغاز
اكتوبر .سقط شبابها برصاص القنّاصة،
جماجمهم ،وغ ّيبتهم عمليات اخلطف ،واحترقت مقار األحزاب
على يد الغاضبني ،كردة فعل على القتل والقمع .كادت األمور في

فتم عزل قائد عملياتها ،وتعيني
أكثر من م ّرة تخرج عن السيطرةَّ ،
«أبو الوليد» بدال ً عنه .في عهده الذي لم يدم أسبوعاً ،لم يتأخر
فتم استبداله «بجميل الشمري» ،ولم يتغير شيء ،حتى
القمع َّ ،
أن محافظ ذي قار ،عادل الدخيلي ،وفي صبيحة اليوم – ونحن في
 28تشرين الثاني /نوفمبر  -طالب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
بعزله ،وفتح حتقيق معه ،ومع وبقية القيادات األمنية بعد اجملزرة
التي شهدتها احملافظة .لم تكن احلال في بغداد وبقية احملافظات
املنتفضة أفضل من ذي قار :اعتصامات سلمية يقابلها القمع
رأس
والرصاص.في تكرار ملشاهد اإلعدام احلية ،اخترقت رصاصة َ
رجل كبير في السن في شارع التربية في الناصرية؛ فجر اليوم 28
تشرين الثاني /نوفمبر .كان يحاول تهدئة قوات مكافحة الشغب
والتحدث اليهم .وينقل شهود عيان أنهم ر ّدوا عليه بالرصاص
مباشر ًة فأردوه قتيالً .جرى تخوين التظاهرات  -التي مضى عليها
اليوم شهران  -واتهامها بالعمالة لدول الغرب .كانت تلك ذريعة
إلطفاء ُ
شعلتها .كان كلما ينتهي مفعول اتهام ،يُخلق آخر جديد،
السلطة حريصة على مستقبل احلركة التعليمية
فصارت أحزاب ُ
املتوقفة! على الرغم من تدني مستوى التعليم ،وخروج العراق
ثم أصبح حرق
من أي تصنيف دولي معترف به ،وذلك منذ َّ .2003
وآخ ُر ما
العام!
إطارات العجالت ،عبثا ً بالبيئة وتخريبا ً للمال
ِ
جادت به صناعة املبررات ،هو تهديد املرجع الشيعي األعلى؛ علي
السيستاني.
العراق ينتفض :أريد ّ
حقي ،أريد وطناً!
ليس سهالً على األحزاب التي تقتسم مغامن العراق؛ التخلي
أحزاب متتلك أجنحة ُمس ّلحة ،وتشترك في
الغالب
عنها .هي في
ٌ
ِ
سلطاتها .ميتلكون أيضا ً االستعداد
العملية السياسية مبختلف ُ
الدائم على إعادة خلق صدام حسني ،بنسخ ٍة –دميقراطيةُ -م ّدعاة،
فيعيدون إحياء أساليبه التي يتحججون مبعارضتها .تكرر غلق
بعض القنوات التلفزيونية ووسائل اإلعالم التي نقلت جانبا ً من
السلطات
أحداث التظاهرات :هي حترِّ ُف احلقيقة! بينما أبقت ُ
على قنوات أخرى  -كقناة األنوار ( - )2على الرغم من حتريضها

