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وكـلـها تـتسـابق لـتحـقـيق (الضـربة
القـاضيـة) وإعالن الفـوز. والكل له
ـنطق مـصاحله وأجـنداتـه وهي با
الــســيــاسـي وفــقه جــائــز مــادامت
حتــقق لــهــا مــصــاحلــهــا وامــنــهـا
ومـادام الـعـراق مـريـضا بـالـوطـنـية
والوالء ومشلول اإلرادة والقرار. 
والسـؤال الكـبير: من يـتحـكم اليوم
ــســارات الــتــحـــالــفــات ولــعــبــة
(الــكــتــلـة الــكــبــرى) واالنـشــقــاقـات
ـكـر ومـزاج ـتـتـالـيـة ومـصـائـد ا ا
ــفـاجــئـة الـتــقـلــبــات الـســريـعــة وا
لـلـتـحـالـفـات وبـازار بـيع األصوات
كـشوف وعـملـيات وشـراءها عـلى ا
الــتــهـــديــد والــوعــيــد?                
كــــمــــا قـــــلت ســــابــــقـــــا ان الالعب
ــا الــرئـــيـــسي األول هي إيـــران 
تــــــمـــــلــــــكـه من ثــــــقـل ســـــيــــــاسي
ووجـودقوي في الـعراق ومـاتمـلكه
من أصدقاء أقـوياء لها في الـعملية
الـسيـاسـيـة بـعـضـهم يـعـمل عـلـنا
والبعض اآلخر يعمل سرا ألغراض
شق الصفـوف وااليقاع بـالغير من
ضـعفـاء السيـاسة والـنفـوس ضمن

وتـــدويـــر الـــوجــوه الـــســـيـــاســـيــة
الـتقلـيديـة كمـا انهـا ستـنسف آخر
ـلوث مـقـومـات الواقع الـسـيـاسي ا
ــصـالح بـأمــراض الـتــنــاحـرات وا
ويــزيــد حــالـة الــيــأس اجملــتــمـعي
ويعمق الـصورة النـمطيـة للمواطن
في عــــدم جــــدوى مــــا يــــجــــري من
انـتـخـابات وحتـالـفـات وأن الـعراق
يــتــجه الى اجملــهــول.       مــشــهـد
الـعـراق الـيـوم يـبدو أكـثـر تـعـقـيدا
وصـعـوبـة ألن نـتـائج االنـتـخـابـات
ومـــا أفـــرزتـه من نـــتـــائج جـــعـــلت
اجلـمـيع في مـأزق تــكـوين (الـكـتـلـة
األكبـر) وهي كتـلة االزمـات وخلط
غا ـصالح وا األوراق وتثوير ا
وبيـئة ظـهور الالعـب اخلـارجي

وابـتكـار لعبـة الصـراع لالسـتحواذ
عــلى الـرئـاسـات الـثالث بـوصـفـهـا
مـدخال لـلــسـيـطـرة وتــقـريـر الـواقع
الـسـيـاسي بـقيـادة خـارجـيـة حتقق
مـصــاحلـهـا عــلى حـســاب الـعـراق.
ايجـري اليوم هـناك قوى أنظـروا 
ـشـهـد من خلف خـارجـيـة تـتسـيـد ا
كشوف الكواليس وأحيـانا على ا

يـبـدو اليـوم وكـما تـعـودنا سـابـقا
ان طريق التـحالفـات البد ان يرتبط
ــغـا وهي ــنــاصب وا بـتــوزيع ا
معادلة عراقـية بامتياز وهي االهم
في العـمليـة السـياسيـة كما واضح
ـشــهـد بـاألفــعــال ال بـاألقــوال ألن ا
الـسيـاسي يبـدو واضحـا ان األمور
تــســـيــر وفـق نــظـــام احملــاصـــصــة
صـطلـحات غـا رغم ا وتـوزيع ا
والــشـعــارات الـبــراقـة  كــالـفــضـاء
شاركة وا قراطية  الوطني والد
ومفـهوم العـابرة لـلطائـفية  وكـلها
أصبحت مقررات سيـاسية منهجية
ا بـعـد االحتالل و نـشـيدا وطـنـيـا 

عام 2003 . 
 مــــا يــــحــــدث الــــيـــــوم لــــتــــكــــوين
الــتـحــالــفــات هـو صــراع مــصـالح
ومــغــا بـالــدرجــة أولى  وصـراع
قـــوى خــارجــيــة مـــدمــرة ال تــأخــذ
بــــاحلــــســـبــــان خـــســــائــــر الـــوطن
والـفــادحــة ألن الـواقع يــشــيـر الى
اسـتـمـرار االزمـات وتعـمـيق ثـقـافة
ــا ســيــخــلق الــثـــأر الــســيــاسي 
مـســتـقــبال مـتــوالـيـة الــصـراعـات 

لـعــبـة ذكـيـة أو لــتـحـقــيق مـصـالح
ومـغا سـياسـيـة ومالـية. وفي كال
احلالـت فأيـران تريد ان يـكون لها
بــعــدا اسـتــراتــيـجــيــا في الــعـراق
وعـمـقــا عـقـائـديـا ألن مــصـلـحـتـهـا
وامـنهـا القـومي يتـعارض مع مـبدأ
سـيـاسـة مبـدأ تـقـاسم السـلـطـة ب
ـا تـكـريس األحـزاب الـعـراقـيـة وا
طـلقة وهو مبدأ سـياسة الـفردية ا
السبب الذي يجعلها تتدخل في كل
فهي مـسارات الـعمـليـة السـياسيـة 
ال تـريــد الـتــدخل فــقط في اخـتــيـار
ا محاولة خلق رئيس الوزراء وا
الــتــكــتالت الــتي جتــعل تــأثــيــرهـا
أقـــــــوى فـي اخــــــتـــــــيـــــــار رئـــــــيس
اجلـــمـــهـــوريـــة ورئـــيس مـــجـــلس
ـــعــنى انـــهــا لن تـــقــبل الـــنــواب 
بـشـخــصـيـات قـيــاديـة من األحـزاب
األخـرى دون بــصـمــتـهــا االيـرانــيـة
ا يحـقق لها نـفوذها وموافـقتهـا 
ـطلـق. لكـننـا عـليـنا ان الـسـياسي ا
ا تـقوم نـعتـرف وهولـيس تـبريـرا 
ا حـقيـقة سـياسـية ان لكل به وا
دولـة امـنـهـا الـقـومي ومـصـاحلـهـا
الوطنـية واالقتـصادية الـتي ينبغي
لـها احلـفاظ علـيهـا وهذا يـعني ان
ا هناك شكلة ليست إيرانية وا ا
عنى نظـومة السيـاسي  خلل 
وجــود مــشـكــلـة عــراقــيـة بــامـتــيـاز
ـتــمـثل بــضـعف الــقـرار الــعـراقي ا
ستـقل وعدم قدرة سـاسة العراق ا
علـى اخلروج من مـصيـدة الوالءات
اإلقــلــيــمــيــة وفـــشــلــهم في قــيــادة
ا الـعراق بـطريـقـة رجال دولـة وا

برجال سلطة وغنائم.
ان إيران بسبب موقـعها اجلغرافي
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الــسـويــة فـعــنــدمـا يــكـون كل مــنـا
مــحـكـومـا بـالـعـمل والـزواج وجـمع
ـنـافـســة; فـإنه يـضـطـر ألن ـال وا ا
يلبس أقنعة اجـتماعية وأن ينسلخ
عن ذاته في ســبـيل حتـقـيق أهـدافه
اآلنـيـة لـكـنه ال يـسـتـطـيع أن يـفـهم
نفـسه فهـماً صحـيحـاً وسوياً وإذا
ولج إلى هــذه الـــذات فــإنه يــخــاف
مواجهتها. هنا تؤدي التربية دورا
أساسياً في تنشئة الفرد داخل هذا
اجملتمع الـذي بدأ يعيش حـالة غير
ـادي بل مــسـبـوقـة مـن الـتـوحش ا
أصـــبح حـــلـــبـــة لـــلـــصـــراع وزهــو
اإلحـســاس بـالـتــفـوق. عـنــدمـا يـقع
ــــــقــــــارنـــــات اإلنــــــســـــان فـي فـخ ا
والرغـبات فإن اخلـوف يكـون وليداً
لـهـذه الصـراعات الـداخـليـة وتـعمل
ـدرسـة واإلعالم الـيومي األسـرة وا
عـــلى تـــغــذيـــة هـــذا اخلـــوف عـــنــد
اإلنـسـان مـنـذ الـطـفـولـة. وقـد يـولـد
هـذا اخلــوف حــاالت من الــعــصـاب
وفــوبــيـا االضــطــهــاد والــوسـواس
القـهري إن لم تتـحقق تلك الـرغبات
ة أحـيـاناً الـداخـلـية وتـكـون اجلـر

تـكــمن في اإلنـسـان ذاته فـهـو الـذي
بـنى هــذا اجملـتــمع ويـريــد مـنه في
الـــوقت نـــفــسه الـــشــعـــور بــاألمــان
والـــــراحــــة واالبـــــتـــــعـــــاد عن األلم
ــتــكـررة.  إن واألزمــات الـيــومــيـة ا
ـتمـثل بـالتـطور اجملـتمع احلـديث ا
احلضـاري والصـناعي الـذي شهده
الـعـالم قـد أورث الـكثـيـر من الـبـشر
أمــراضــاً نـــفــســيــة واجـــتــمــاعــيــة
وحـــاالت من الــعـــصــاب والـــهــوس
الـــتـــدمـــيــــري واالنـــتـــحـــار. كـــانت
ة تـكاد اجملـتمـعات الـبـدائيـة القـد
تـــخـــلــــو من اجلـــرائـم والـــســـلـــوك
ــرضي الـعـنــيف وبـدأت اجلـرائم ا
تــظــهـــر عــنــد نـــشــوء احلــضــارات
ــدن والـتــجـمــعـات وتــكـونــهـا في ا
الـسـكانـيـة الـضخـمـة عنـدهـا بدأت
ـنافـسة عـلى الـثروات الـطبـيعـية ا
وازدادت حــاالت الــكــبت اجلــنــسي
والـفــصل بـ الـذكـر واالنـثى داخل
هــذه الـتــجـمــعــات. قـلق احلــضـارة
وأمـراضـهـا هـو الــقـلق الـذي يـهـدد
اإلنــسـان في يـومـنـا هـذا ويـجـعـله
يـبــتــعـد عـن طـبــيــعـتـه اإلنـســانــيـة

ـفــكـرين والــفالسـفـة يـتـفـق أغـلب ا
وعـــامـــة الـــنــــاس أيـــضـــاً عـــلى أن
الـسـعـادة هي هـدف إنـسـاني وهي
محصلة األهداف النهائية لإلنسان
في مـــســيــرته خـالل هــذه الــرحــلــة

الطويلة في احلياة. 
والسـعادة قـد يراها الـبعض نـابعة
من تـلبـيـة الرغـبات االسـاسـية عـند
ــصــادر اخلــارجــيـة اإلنــســان من ا
ـتـمـثـلـة في احلـاجـة إلى االنـتـماء ا
ـكــانـة االجـتــمـاعـيــة أو رغـبـات وا
اجلــســد الــبــيــولــوجــيــة كـاجلــنس
والـــطــــعـــام. وهــــنــــاك من يـــرى أن
السعادة تـأتي من النفس ومـنبعها
داخــلي وتـــكــون الـــنـــفس عــنـــدهــا
مـنفـصـلة عن الـتأثـيـرات اخلارجـية
الــــتي تــــســـبـب الــــقـــلـق واخلـــوف
والـــهــــروب من الــــواقع لــــتــــفـــادي
ـكن ـدمــرة. لـكن هل  الــصـدمـات ا
لإلنــسـان أن يــعــيش مــنـفــصالً عن
طــبــيــعــته اإلنـــســانــيــة ومــحــيــطه
االجــــتـــمـــاعي وأن يــــبـــقى مالزمـــا
صــومـعـته الـتي بـنـاهـا خـارج هـذه
ـشكـلة هـنا اجملـتمـعات الـبشـرية? ا

واألديــــان. لم يـــوفــــر اجملـــتـــمع أي
فـســحـة لإلنــسـان إلظــهـار جــوهـره
الـروحـي وكـيـنـونـته الـتي يـجب أن
حتـتـفـي بـالقـيـم اجلـمالـيـة فـي هذه
احلــيـاة وكــثــيـر من الــنــاس يـدرك
أهمـية ذاته احلـقيـقيـة لكـنه يفضل
أن يـبــقى مـســتـعــبـداً من قــبل هـذه
األوهـام فــهـو يـخـاف احلـريـة; ألنه
يـخـاف الـنبـذ والـطـرد من اجملـتمع
. ولهذا وت في عزلته وحيداً وأن 
اخلـوف دالالت ورموز مـيـثولـوجـية
تـرجع إلـى اخلـطـيـئـة األولى وطـرد
آدم من اجلـنـة. يـخـاف اإلنـسان من
ــعــانــاة والــصــدمــات الــوحـــدة وا
وأســاس هــذا اخلـوف هــو اخلـوف
ــــتــــرسب في أعــــمـــاق ـــوت ا مـن ا
واجهة وعينا. نحن نـرفض حتى ا
ـعـاناة ونـفـضل الـهـروب دائـمـاً فـا
عـندمـا نهـيئ لهـا كي تكـون مقـبولة
اجتـماعيـاً عندهـا فقط نسـتطيع أن
وأن نـدرب أنــفـســنـا عــلى الـفــقـدان
. حـتى نـعـيش أحــراراً ومـتـكــامـلـ
الــصــدمـات عــنــدمــا تــقع لن يــكـون
تـأثـيـرها سـلـبـيـا ًبـقـدر مـا جتـعـلـنا
نعود لذاتـنا احلقيقـية ومن شأنها
أيـضـاَ أن تبـني ذاتـاً جـديدة صـلـبة
ومــتــحـررة مـن كل شيء ســمــاتــهـا
احملـــــبــــة والــــعــــطـف والــــتــــكــــافل
االجـــتـــمــــاعي. وحـــده اخلـــوف من
يـسـرق من أعــمـاقـنـا جــمـالـيـة هـذه
احلـيـاة وسـحـرهـا الالمـتـنـاهـي;لذا
رء في فـإن أعمق سـعادة يـبلـغهـا ا
هــذا الــعـــالم هي في تـــخــلــصه من
مــخـاوفـه وهـواجــسه الــتي كــبــلـته
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يــرتـــبط األلم اإلنــســـاني ارتــبــاطــاً
وثـيـقـاً بالـزمن الـنـفسـي والزمن له
عالقــة بــالـعــقل فــالــزمن في الــعـقل

البشري يـسري كتيـار كهربائي ب
ـــســتـــقــبـل فال وجــود ـــاضي وا ا
لــلــحــظــة احلـالــيــة الــراهــنـة داخل
نـــطــاق الـــتــفـــكــيـــر الــيـــومي وقــد
يـصـاحب هذا الـتـفكـيـر إيحـاء قوي
لـلــسـلـوك وحــركـات اجلــسـد تـشي
بــــحــــالــــة اإلنــــســــان ومــــشــــاعـــره
ـتـصـارعـة فـعـنـدمـا يـكـون الـفـكـر ا
أسيـراً للمـاضي; يبدوعـلى اإلنسان
االنكسار واإلحباط والندم وعندما
يكون أسيـراً للمستـقبل; تبدو عليه
حاالت الـتوتـر والقـلق واخلوف من
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اللحظـة الراهنة هي حلـظة سحرية
ســـرمــديـــة تــمــوت فـــيــهــا »األنــا«
ـتـحـررة من الـرغــبـة حلـظـة تـرى ا
اجلـمــال الـذي كـان غــائـبــاً عـنـا في
أبسط األشيـاء وأكثرهـا دقة حلظة
يـتـالشى فـيـهــا الـتـفــكـيـر وتــقـتـرب
الـنــفس من احلــقـيـقــة وغـمــوضـهـا
السـاحر.إنـها تشـبه حالـة السكـينة
الـتي تــصـيب الــنـفس بـعــد نـوبـات
عــلــيــنــا أن نـدرب الــبــكــاء الــغــزيـر
أنـفسـنا عـلى الفـقدان وأن  نـؤنسن
حـزننـا وشـقاءنـا بعـيـدا عن التـذمر
والــشـكــوى وصــنــاعـة احملــاكــمـات
الـعـقلـية. . قـبولـنـا للـحظـة الراهـنة
يــــتم تــــدريـــجــــيـــا في الـالوعي عن
ــقــاومـة طــريق الــتـســلــيم وعـدم ا
والــســـعــادة الـــعــمـــيــقـــة تــأتي من
الـتسـلـيم لهـذه اللـحـظة في الـسراء
والـضراء فـقبـولـنا لأللم والـوقوف
على حافة اخلطر هو من سيمنحنا
ذلك الـفـرح الغـامض في مـا بـعد. ال
ســعـادة بـال ألم واأللم قـد ال يــكـون
ــا كــمـا يــظــنه الــبـعض بــقــدر مـا أ
يكـون حـالـة ذهـنـية يـكـونـهـا الـعقل
ويـرسـم لـهــا تــصـورات عــديـدة. إن

مـالذا بـــــديال لـــــتـــــلك الـــــرغـــــبــــات
ـتصـارعة فـي األعمـاق. ويجب أن ا
يز ب الرغبات التي تعتمد على
مــشـاعــر ذاتــيــة خـالــصــة والـتي ال
يــؤدي إشـبـاعـهــا إال إلى لـذة آنـيـة
ـــتـــأصـــلـــة في وبـــ الـــرغـــبــــات ا
الــطــبــيــعـة الــبــشــريــة الــتي يـؤدي
إشــبــاعــهـا إلـى مــزيـد مـن الـنــضج
ـتـوازنـة التي اإلنـسـاني واحلـيـاة ا
ترسم لـنا مـسار أهـدافنا احلـقيـقية
والــعــمــيــقـة فـي هــذا الـوجــود. في
كــثـيــر من األحــيــان ال تــوصل هـذه
الرغبات اآلنية إلى السعادة أو إلى
ـنشـودة في ظل ـتـعـة الـقـصـوى ا ا
اجملــتـــمــعــات االســتــهالكــيــة الــتي
تسرق من اإلنسان كـينونته وبحثه
عنى بل على العكس الدؤوب عن ا
ـا سـتولـد مـزيداً من االنـهـيارات ر
الـداخـلـية وضـبـابيـة الـرؤيـة بيـنـنا
وب األشـياء على حـقيـقتهـا. يقول
اني الـفـيـلـسـوف وعـالم الـنفـس األ
إيـــريك فــروم:..«إن إشـــبــاع كل مــا
يعن لـلنـاس من رغبات بـغيـر قيود
ال يـــوصل إلـى احلــيـــاة الـــطــيـــبــة
وليس هو السبيل إلى السعادة وال
ــتـــعـــة الــقـــصــوى. إن حـــتى إلـى ا
حـلـمـنـا بـأن نـكـون الـسـادة األحرار
حلـيـاتــنـا قـد انـتــهى وذلك عـنـدمـا
بـدأنـا نــنـتـبه إلى أنـنــا جـمـيـعـاً قـد
أصــبـحــنــا مـجــرد تــروس في اآللـة
الــبــيــروقــراطــيــة وأن الــصــنــاعــة
واحلـكـومـة وأجـهـزتـهـمـا اإلعالمـية
هي التي تـشكل مشـاعرنا وأفـكارنا
وأذواقنـا وتتالعب بـها كمـا تريد.«
يتـوافق كالم فـروم كثـيراً مع عـصر
ـة والـتــكـنـولـوجـيـا احلـديـثـة الـعـو
فـاإلنــسـان في عــصـرنـا أصــبح آلـة
مـســيـرة من وحــوش الـرأســمـالــيـة
ومن الــعــقــائـد واأليــديــولــوجــيـات

الــــتـــركـــيــــز الـــداخـــلي وتــــكـــثـــيف
األحاسـيس اإلنسـانيـة كي تتـماهى
مع جــمـال األشــيــاء وســحــرهـا في
هـذا الوجـود; يتـطـلب منـا االبتـعاد
عـن تـــفـــاهـــة احلـــيــــاة الـــيـــومـــيـــة
وروتـيـنـهـا الـذي قـد يـصـبـح مـركزاً
يـــــعــــطل قـــــيــــمــــة هــــذه احلــــواس
واتـصــالـهـا مع الــكـون. لــقـد غـابت
هـذه اللـحظـة السـرمديـة عن الكـثير
مـن الـنـاس ولم يـعــرفـوا لـذتـهـا إال
ــوت أو عـنــدمـا وهم عـلـى سـريــر ا
ـوت. فلم يـعد اقـتربـوا من جتربـة ا
ـاضي هــنـاك مــتـسع لــلـتــفـكــيـر بــا
ـــمـــتــلـــكـــاتــهم ـــســـتــقـــبل وال  وا
ــا إدراك عــمــيق واجنــازاتــهم وإ
لـلـحـظـة واحدة فـقط حلـظـة تـعطي
وت اذا ال  للـحياة مـعنى خالـداً. 
اإلنــسـان كـل يـوم كـي يــعـيـش هـذه
تعـالية اللـحظة ويـقتل هذه األنـا ا
تفننة في صناعة الوهم واخلوف ا
والـعـنف. إن تـعـاسـة الـبـشـر تـكـمن
في أوهامهم التي شيدوها على مر
تــــــاريـــــخــــــهـم فــــــكـل اإلجنـــــازات
اخلـارجيـة واالنتـصارات واألمـجاد
الـتي حـقـقـوهـا; لن تـسـاعدهـم على
عـــــدم الـــــوقـــــوع في فـخ الـــــبــــؤس
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ـــتـــلـك األشـــيــاء اإلنـــســان الـــذي 
ويـجعـلـها جـزءا من هـويته وكـيانه
يـــصـــبح عـــبـــدا مـــطـــيـــعـــاً لـــهــا ..
ـعـتــقـدات والـثـروة (كـاألفـكــار وا
ـنــاصب). واجملــتـمع والـشــهــرة وا
الــذي تـتــشـكل مــنه هــذه الـهــويـات
وتــتالعب في وعي الـنــاس ومـسـار
حياتهم هو مجتمع قادر على صنع
الــطـغــاة في كل زمـان ومــكـان وهـو
اجلالد الـذي يـقـتل عـفـويـة األطـفال
واجملــانـ ويــعــاقـبــهم بــالـنــبـذ أو

تــعــزيــز شــعــورهم بــالــذنب. يــولـد
الـطـفل زهـرة بـيـضـاء مـتـنـاغـمة مع
إيـقـاع الــكـون ومـا إن يـكــبـر حـتى
يـتلـوث بخطـايا وقـذارة هذا الـعالم
ـفقودة دان. واسـتعـادة براءتـنا ا ا
ــعـرفـة يــتـطــلب مـنــا الـتــحـرر من ا
والــــتــــاريخ واألســـــرة واجملــــتــــمع
والدين. والنفس اإلنسانية ال بد أن
تــتـخــلص من نــزعـاتــهـا الــبـدائــيـة
الــوحـــشــيـــة من خالل تـــهــذيـــبــهــا
ـوسـيـقى والــتـأمل والـبـحث عن بــا
عـزلـة مـنـتــجـة تـسـمـو عـالـيـا بـهـذه
قدسة.إن اإلرادة اإلنسانية الروح ا
أخـرجت اإلنـسـان من أعمـاق ظـلـمة
الـكــهـوف إلى ســطح الـقــمـر وقـوة
خـيـاله اجلامح أنـتـجت لـنا الـعـديد
مـن اإلبـــداعـــات واالبــــتـــكـــارات في
العلم والفن واإلنـسان منذ وجوده
على هذه األرض إلى يومـنا هذا ما
زال يبحث عن احلقيقة وعن مسوغ
وجــوده ورسـالـته الــسـامـيـة خـارج
ــادي احملـســوس. عـد إلى ــنـا ا عـا
ذاتـك قـــلـــيالً وتـــأمل الـــيـــوم الـــذي
تــعـيــشه من إشــراقـة الــفـجــر الـذي
يـثــيـر فــيك الـرهـبــة والـعــظـمـة إلى
غـــروب الــــشــــمس الــــتي تــــمـــتص
أوجــاعك وانــكـســاراتك إلى الــلـيل
الــذي يـنـثــر سـكــيـنــته عـلى نــفـسك
لتـحلق عالـياً بأحالمك مع الـنجوم;
سـتـرى نفـسك كـوكبـاً يضـيء عتـمة
العالم وصـدى لصوت الـقادم من
بـــــعـــــدك. وأنت تـــــرحل في قـــــاربك
وتـــتــوارى بـــعـــيــدا عن األنـــظــار ال
تـــنــسـى أن تــتــرك لـــنــا رســـالــتك…
ــعـجـزة الــوحـيـدة فـاإلنــسـان هـو ا
واحمليرة في هذا الوجود واحلياة
على األرض مـلحمـة كبرى تـستحق
أن نــحــيـاهــا بـكــامل تــنـاقــضـاتــهـا

وغرائبها ومصائرها اجملنونة.

مع الــعــراق ومــا قــدمــتـه لــلــعـراق
اضـية من سالح طـيلـة السـنـوات ا
وخـــبــــرات ومـــا تـــتـــعـــرض له من
تــهــديــدات دولــيــة وحــصــار قــوي
وتــقـــلـــيص لــنـــفـــوذهــا فـي بــعض
ـنـاطق الـعـربـيـة ومـا تـمـتلـكه من ا
طـمـوحــات كـبـيـرة لـلــسـيـطـرة عـلى
ــنـافــذ احلـيــويـة لــلـدول ألســبـاب ا
عـقــائـديـة وجـيــوسـيـاسـيــة فـأنـهـا
حـــريــصــة عــلـى اســتــمــرار دورهــا
احلـيوي في الـعـراق بقـوة اكـثر من
مضى بـعد التـغييـرات األخيرة في
وتركيزها على السياسة االمريكية 
والــتـحــكم  في مــسـارات الـعــراق  
العمليـة السياسيـة العراقية وفتح
مــنــافـــذ قــويـــة لــهــا لـالقــتــراب من
مصاحلها ومواقعها االستراتيجية
 واحـتـمـال شن حـرب عـلـيـهـا بـعـد
سـلـسـلـة من الـعـقـوبـات االمـريـكـيـة

القوية  . 
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ـتــحـدة االمـريـكـيـة امـا الـواليـات ا
ـة وضـمن اسـتـراتـيــجـيـتـهـا الـقـد
الحـتـالل الـعـراق فـقـد سـاهـمت في
تفتيت العراق سيـاسيا واجتماعيا
ومـــارسـت لـــعــــبــــة (شـــد احلــــبل)
وسياسة (النفاق) كما تغاضت عن
دور إيران وسيطرتـها على العراق.
وكــان الـهـدف واضــحـا ال تـريـد ان
يــكــون الــعــراق مـــســتــقــرا وقــويــا
ــا عــراقــا ضــعــيــفــا ومــوحــدا وا
ـزقا تـنهش به أمـراض الطـائفـية
والــعـشـائــريـة. لــكـنـهــا الـيــوم بـعـد
وصــول تــرامب لــلـحــكم وتــغــيــيـر
الـسـيـاسـة االمـريـكـيـة نـحـوالـعراق
وإيران يبـدو انها تـريد دورا بارزا

فـي احلــيـــاة الــســـيــاســـيــة واالهم
أضـــعـــاف دور إيـــران وتـــقـــلـــيص
دورهــا قــدر اإلمـــكــان. لــذا جنــدهــا
ـكوكي الـيوم من خالل مـبـعوثـها ا
وسـيــاسـة دبــلـومـاســيـة الـتــلـفـون
ورسـائل الـتـهـديـد حتـاول الـضغط
بـشكل هـائل عـلى األحـزاب الكـردية
والسنـية الختـيار التـحالف القريب
لها وخلق تكتل ضد الكتل القريبة

من إيران. 
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ــشــهــد   وإذا مــا أردنــا أن نـــقــرأ ا
العراقي احلالي وصـراعات القوى
اخلـارجيـة وتـداعيـات االنـتخـابات
ــعـقـدة والــتـزويــر والـتــحـالــفـات ا
كر والتدخالت صائد ا لغومة  ا
ــسـتــقـبل األجــنـبــيـة واســتــقـراء ا
الــعـــراقـي في ضـــوء الـــتـــحـــديــات
واالزمـات فـأنـنـا سـنـبـدأ بـالـسـؤال
واطن الـعراقي الذي يـشغل عـقل ا
من هـو الـفـائز من هـذه الـصـراعات
ـعـركـة لم والـتـحـالـفـات? يـبـدو ان ا
تــنـتــهي بـعــد وان األيــام الـقــادمـة
ســـتــشــهــد صــراعــات واتــفــاقــات
بـعـضــهـا يـأخـذ شــكل تـوافـقي بـ
اإليراني واالمريكان بطريقة تبدو
لـلـظـاهـر كـأنـهـا اتـفـاقـات من خـلف
الــكــوالــيس وهـو امــر اســتــبــعـده
تماما لكنه اتفاق (صدفة)او اتفاق
(مــصـــالح) لــلـــتــســـريع بــتـــرشــيح
الرئـاسات الـثالث الن كال الطـرف
مـصلـحتـهمـا عدم الـتأخـير ألسـباب
مـــحـــلـــيـــة ودولــــيـــة. فـــانـــتـــخـــاب
ـان كان احلـلـبـوسي لـرئـاسـة الـبـر
مــقـنـعــا لـلــطـرفــ وحال تـوافــقـيـا
إلخـماد االزمـات والـرجل بـدأ وكأن

تــاريـخه يــشـيـر الى انـه تـعـامل مع
االمــريــكـان في فــتــرة داعش حـيث
ـعـارك كـان له دور خــفي في هـذه ا
بل كـان مـسـاهـما فـعـاال في جتـهـيز
ــعـلــومـات لـهم وكــشف رمـوزهم. ا
وهــــو الـــــســـــبب الـــــذي كــــان وراء
تــوســيع اعــمــاله الــتــجـاريــة ودعم
شـركـته الــصـغـيـرة الــتي أصـبـحت
الـــيــوم تـــنـــعم بـــتــضـــخم الـــرفــاه.
ــقـــابل كــان مـــقــربـــا أيــضــا من بــا
ـا اإليـرانــيـ في مــرحـلــة الحـقــة 
قـدمه مـن مـســانـدة لـهـم ولـلــحـشـد
الـشـعـبـي وتقـريـبـه لبـعـض الـقوى
السنـية لهم وابـعاد اآلخرين الذين
كــانـــوا لـــهم اجتـــاهــات مـــغـــايــرة
ووالءات الى بعض الدول اإلقليمية
ــا جـعــله الـشــخـصــيـة كــتـركــيـا 
ــنـــصب رئــيس الــقــويــة لـــلــفــوز 
ان توافقـيا وضمن لعبة ذكية البر
ســيـــكـــشف اســـرارهــا الحـــقـــا.أمــا
حتـالف احملـور فـقـد كــان مـتـسـرعـا
ـــشــــهـــد الـــســـيـــاسي في قـــراءة ا
بطنة ودخوله الى كتلة واسراره ا
(الـنواة) ألن هـنـاك أكثـر من اجتاه
غـير واضح وقـوى خـارجيـة تـلعب
ـشهـد بقـوة ومـصائـد سـياسـية بـا
بــدأت واضــحـة مــنــذ الــبــدايـة ألن
الـتـحـالـفـات ال تسـتـوعب تـعـقـيدات
ـــــشــــهــــد وصــــراعــــات الــــقــــوى ا
اخلــارجـيــة ومــصــاحلـهــا كــمـا ان
نــتـائـج االنـتــخــابـات الــتي ظــهـرت
نـتائـجهـا ال تعـطي للـتكتـالت حرية
ــا جــعل هــذه احلــركــة والـــفــوز 
االنــتــخـابــات ال تــخــرج من عــبـاءة
ســــائــــرون وبــــدر مــــهـــمــــا كــــانت
الـتوجـهـات والرغـبات. لـهـذا يشـعر

الـيــوم حتــالف احملــور (بـأن هــنـاك
خــطــة لـتــفــتــيت الــقــوى الــســنــيـة
والكرديـة لصالح الـقوى الشـيعية)
وهناك (قوى خارجية وراء ذلك). 
امــا الــكـرد فــقــد كــانـوا أكــثــر ذكـاء
وقدرة على الـتناور مع التـحالفات
وبـدوا وكــأنـهم خـارج الـصـراعـات
وأقــــــرب الـى احلــــــيــــــاديــــــة بــــــ
ـتــنــافـســ رغم انــهم أقـرب الى ا
الـفتح ودولـة القـانون ولـديهم كـما
اعتقد اتفـاقات سرية بهذا االجتاه
ويــــصــــرون ســـريــــا الى عــــقــــوبـــة
الــعــبــادي الــذي كــان مـتــشــددا في
تنـفـيـذ مـطـالبـهم وهـذا يـعـني كـما
أتـــوقع ان تــكـــون اخــتــيـــار رئــيس
اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء
في سـلـة واحـدة وسـيـكـون احلسم
النهائي لسائرون والفتح واالكراد.
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وهـذا يـعــني ان نـتـائج انــتـخـابـات
الرئاسات الثالث ستكون أقرب الى
صـدفـة (الـتوافـقـيـة الدولـيـة) وقوة
التحـالف الشيعي. والالعب الـكبير
واألقــوى عـمــلــيــا هــو إيـران وهي
صــــاحــــبـــــة الــــقـــــرار في نـــــتــــائج
االنـتـخابـات بيـنـما أمـريـكا لم تـعد
الـالعب الـرئـيــسي وهي مـشــغـولـة
بــرســائل الــتــهــديــد وضــغــوطــات
دبلوماسـية القوة وكـأنها ال تعرف
أن الـــتـــحـــالــــفـــات ال تـــتـــنـــازل عن
ال مـصـاحلهـا ومـغا الـسـلطـة وا
بــهــذه الــســهــولــة. امــا مــســتــقــبل
الــعــراق فــهــو مــســتــقــبل غــامض
يــحـتـاج الى رب رحـيـم لـيـنـقـذه من

محنته االبدية.   
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بغداد

الـسـيـاسـة االوربيـة كـمـا انه سـاعد
ـانـيا في ايـلول  1926في ادخـال ا
عـصــبــة اال وقــطع الـعـالقـات مع
االحتـــاد الــســوفــيــتـي وكــان بــلــيغ
احلـجـة والـعبـارة وله كـتـاب الـسلم

في عصرنا.
 (3)بــلــفــور ســيــاسي وفــيــلــسـوف
بـريـطــاني مـعــروف تـراس الـوزارة
البـريطـانية 1902- 1905وهو من
انـصـار االمـبـراطــوريـة الـبـرطـانـيه
ــثـلي الــطـبـقــة االحـتــكـاريـة ومن 
الــــتـــوســـعــــيـــة كـــمــــا انه صـــاحب
ـشـهـور بـاسمه الـتـصـريح الـظالم ا
عروف عن فلسـط العربـية ومن ا
ية له عالقة قوية بالصهيونية العا

وبرأيسها وايزمن.
 (4) تــــرغــــو وهــــو االقــــتــــصـــادي
ـشهور في عهد ؤرخ الفرنسي ا وا
لــويس اخلـامـس عـشـر اشــتـرك في
حركـة التـنـوير الـعـقلـية الـفـرنسـية
في الـقـرن الـثـامن عـشـر وفي كـتابه

االخــــــــيـــــــر عــــــــنه ان اهـم شـئ في
تناقضات ادم سمث هو انه يعرض
ـشـاكل خـطـيـرة وال يـضـع احلـلول
احلــقـيــقــيـة لــهـا بـل يـزيــد في قـوة

عرضها بالتناقض مع نفسه.
 (2) الــــســــيـــر اســــون شــــمـــبــــرلن
سيـاسـي بـريطـانـي مـحافـظ شـهـير
ــســتــر يــوسف وهــو اكــبـــر اوالد ا
شــمــبـــرلن من زوجـــته االولى دخل
ـان الــبـريــطـانـي سـنـة 1872 الـبــر
وتـقلـد عـدة منـاصب مالـيـة خطـيرة
حـتى اخــتـيـر وزيــر لـلـمـالــيـة سـنـة
 1903 ووزيـرا لـلـهـنـد سـنـة 1915
ووزيــرا لـلــحـرب  1918وقــد تـقــلـد
زعامة حزب العموم واستمر خارج
احلـــكم في وزارة بـــونـــارلــو حـــتى
تـقلـد وزارة اخلـارجيـة البـريـطانـية
ســـــنــــة  1924وكــــان فـي حــــيــــاته
الـسـياسـيـة حـوادث خطـيـرة واتبع
سـيــاسـة الــشـده عــنـد مـقــتل حـاكم
ــصـري واالشــتـراك في الــسـودان ا

من قـراءتي الحـداث تـاريـخـيـة جنـد
ان هناك اشخـاصا لهم اثر مهم في
الـــتــاريـخ ومــنـــهم (1)ادم ســـمــيث
فيلسوف واقتـصادي انكليزي طبع
االقــتــصـــاد الــســيــاسـي بــطــابــعــة
الـتـقــلـيـدي احلـر يـعــد كـتـابه ثـروة
اال اجنــيل حـريـة الــتـجـارة حـمل
على النـظرية التـجارية القـائلة بان
ـعادن ـا تـتـمـثل بـا ) ا (ثـورة اال
الـنــفـيــسـة كـمــا حـمل عـلى نــظـريـة
الــطـبــيـعــيـ الــقـائــلـة بـان الــعـمل
ـنـتج لـقـيــمـة الـتـبـادل هـو الـعـمل ا
ذكور الزراعي فقط ودل في كتابه ا
بــان الـثـورة هي في الــواقع الـعـمل
نتج للقيمة وان اهم انواع العمل ا
ـذكـور هـو الـعـمل الـصـنـاعـي وقد ا
بقيت نظرياته في الـعمل وتقسيمة
وفي فائض القيمة هي السائدة في
الـقـرن الـتسـاع عـشـر في بريـطـانـيا
ـاركس بـان يـفـنـدهـا في حـتى قـدر 
كـتــبه ورسـائــله الـشــهـيــرة ويـقـول

وهاردي وستيـفنسن في االدب وما
كــــولي ومــــيـــكـالنـــد فـي الـــتــــاريخ
ودارون ووالـس فـي الــــــــــتــــــــــاريخ
الـطـبيـعي وسـمـنسـر وهـلـكسي في

علوم النهضة .
ــعـــنى (6)روســـو فــيـــلـــســـوف بـــا
ستعمل في القرن الواسع للكلمـة ا
الـــثـــامـن عـــشـــر وكـــاتـب فـــرنـــسي
مــشــهــور وصــاحـب كــتــاب الــعــقـد
االجــتــمــاعي الــذي زعم فــيـه خــطـأ
دنية مبنية طبعا" بان اجملتمعات ا
عـــلى عــقــد اجــتـــمــاعي مــعــ وان
ــذكــور  غــيـر عــادل لــعـدم الــعــقـد ا
تـسـاوي طـرفـيه االغـنـيـاء والـفـقراء
لـذلك يجب الـغاءه والـعودة لـلحـالة
الـــطــبـــيـــعـــيــة وقـــد وضع روائـــته
ـبدأ الـتربـويـة اميل اسـتـنادا الى ا
ذكور كمـا انه صاحب االعترافات ا
الــشـهــيــرة وله عـدة راســئل ادبــيـة
ونــقــديـة ومــوســيـقــيــة جتــدهـا في
ــوســوعـة الــبــريـطــانــيـة وتــبـدوأ ا
اهــمـيــتــة الـتــاريـخــيــة في انه كـان
ثـل فلـسـفـة الـطـبقـة الـبـرجـوازية
الصغيرة ونـظريتها العـامة للحياة
قـبـيل الـثـورة الـفرنـسـيـة وانه تـاثر
في حـــركــة الـــيــعـــاقـــبــة الـــثــوريــة
ـــعــروف وخـــاصــة فـي زعــيـــمــهم ا

روبسبير.
ـــــلك    (7) شـــــارلـــــز االول هــــــو ا
ــشـــهــور الــذي ادت االنـــكــلـــيــزي ا
ـــالــيـــة والــدســـتــوريــة ســيـــاســة ا
الـسـقــيـمـة وتـمـســكه بـنـظـرة احلق
االلــهي الـى الــثــورة الـــعــظــمى في
بـريـطانـيـا والى الـنزاع الـدسـتوري

ـان واعدام الـذي انـتهى بـفـوز البـر
لك. ا

 (8) كـــــرزن وهــــــو اكـــــبـــــر رجـــــال
االســتـــعــمـــار الــبـــريــطـــاني الــذين
اسـتـحـوذت عـلـيـهم فـكـرة الـرسـالـة
االمـبـراطـوريـة خـدم االمـبـراطـوريـة
ـذكـورة خدمـات جـلى وكان حـلـقة ا
مـــــهــــمــــة فـي تــــلـك الــــســـــيــــاســــة
االستـعـمـاريـة الـتي تـمـثل مـصـالح
الطـبقـة االحتكـارية الـبريطـانية من
زرائـيـلي وروزبــري ومـلــز وكـرومـر
وبــلـــفــور وله تــاريـخ مــشــهــور في
ـــصــريــة الـــســيـــاســة الـــهــنـــديــة ا
والـتـركــيـة والـبـولـونــيـة وله كـتـاب

مشهور.
 (9) كالدستون زعيم حزب االحرار
ـــاضي الــبـــريـــطــانـي في الـــقــرن ا
ومــنـافس الــسـيــاسي الــبـريــطـاني
ـشـهـور دزرائـيـلي زعـيم الـيـهـوي ا
حــزب احملـــافــظــ تـــقــلـــد رائــســة
الـوزارة البـريـطانـية  4مرات وكان
ـــصـــالح الـــطـــبـــقـــة ــــثل  خـــيـــر 
البـرجـوازيـة ضـد مـصـالح الـطـبـقة
الك والعممال في الداخل االخرى ا
ـسـتعـمرة في ومـصالح الـشـعوب ا
اخلــارج ولـه تــاريخ في الـــقــضــيــة
ــصـــريــة والــقـــضــيــة االرلـــنــديــة ا
كـرودن ــســالــة الــشــرقــيـة (10)  وا
ــان ـــســتـــقـــلــ فـي الــبـــر زعـــيم ا
االنـكـليـزي ابن الـثـورة الدسـتـورية
االنــكــلــيــزيــة في مــنــتــصف الــقـرن
السـابع عـشـر كـان مـلكـيـا" مـعـتدال"
في باد االمر ثم ما عتم ان اعتنق
ـتطـرفـة على ـبـاد اجلمـهـورية ا ا

ــوسـوعــة االدبـيـة بـعض فــصـول ا
التاريخـية التي صنـفها ديدرو وقد
عـيـنه لـويس الـسادس عـشـر مـديرا
ـاليـة في فرنـسا وفي لـلحـسابـات ا
اثـنــاء االزمـة الـتـي سـبـقـت الـثـورة
الفـرنسـية الكـبرى ولـكن مقتـرحاتة
الـية اهمـها الغـاء قوانيـ القمح ا
فـي فرنـسـا واتـبـاع حـريـة الـتـجارة
في الداخل والغاء االستثناءات في
فــرض الـضـرائب وحتـديـد سـلـطـان
الـــنــقــابــات وانــشــاء نــظم جــديــدة
لالدارة احملــلــيــة رفــضـت بــتــاثــيـر
انـصار الـنظـام الـقد وقـول بعض
ورخ كجـورج سوجنت بانه لو ا
اخوذة في حينة قترحات ا اخذ با

ا حدثت الثورة الفرنسية.
 (5) جون مل فيلـسوف واقتصادي
ثل فلسفة الطبقة انكليزي شهير 
الـوسـطى الراسـمـاليـة النـاشـئة في
بــريـطــانـيـا فـي الـعـهــد الـفــكـتـوري
والواقع ان احلـرية اتـخذت الـوانا"
ـاضي الـلـون مـخـتـلـفـة في الـقـرن ا
الدسـتوري واللـون الثـوري واللون
الـعاطـفي والـلون االبـداعي والـلون
التطبيقي الـعملي في كافور وكبدن
امـا عـنـد الـفـيـلـسـوف مل وانـصاره
فــــقـط اتــــخــــذ الــــلــــون الـــــعــــقــــلي
واالقتصادي وقد كتب عدة مؤلفات
ـنــطق والـتــربـيـة واالقــتـصـاد في ا
الــســيــاسي واحلــريــة واحلــكــومــة
النيابية كما انه من اعظم العباقرة
الــذين اجنــبــتــهـم ابـريــطــانــيــا في
عـهـدها الـفـكتـوري الـثقـافي الـزاهر
الى جــانب ثــاكــري دكـنــز وكــبــلـنك

اثــر تـطــور االزمـة الــســايـســيـة في
بالده له عدة رسائل ثورية.

 (11) للبـرن زعيم الفـئة السـياسية
ـنـاهـضة الـعسـكـريـة الـتي ظـهـرت 
ــلـك في ابـــان االزمــة ـــان وا الـــبـــر
الـدستـورية الـسيـاسيـة في انكـلترا
في مـنـتـصف الــقـرن الـسـابع عـشـر
ــطـــالب الــتي ادعـى الــيــهــا واهم ا
ســـيـــادة الـــشـــعب اســـتـــنـــادا" الى
احلـــــريـــــات الـــــعـــــامـــــة الـى احلق
الـطـبـيـعي حق الــتـصـويت جلـمـيع
ـــنــاطق الــذكـــور الـــتــســـويـــة في ا
االنــتــخــابــيــة تــقــنــ الــقــوانــيــ
ـــســاواة امــام الــقـــانــون حتــديــد ا
الـعــقـوبـات الــغـاء عـقـوبــة الـسـجن
وت اجلزائي وماتت هذه احلركة 

صاحبها.
(12) لـيــون بـلــوم ســيـاسي واديب
يـــهـــودي فـــرنـــسـي تـــزعم اجلـــهـــة
االشــتــراكــيــة في مــجــلس الــنـواب
الــفـرنـسي مــنـذ سـنـة  1929تراس
الوزارة الفرنسية في مايس 1936
باعـتـبـاره زعـيم اجلـبـهة الـشـعـبـية
التي تمـت تاليفـها باتـفاق احلزب

االشـــتـــراكـي والـــشـــيـــوعي في 17
تموز  1934وله عدة مولفات ادبية
كـما ادى دورا شـهـيرا" في مـحـاربة

الفاشية في اوربا.
 (13) نــيـــكـــوال الـــثـــاني هـــو اخــر
الــقـيــاصــرة الـروس الــذي اعــدمـته
الثـورة الشيـوعية في روسـيا ولعل
ؤرخ فـيشر خيـر ما قيل عـنه قول ا
لم يـكـن نـيــكـوال الــثــاني ذو الـرجل
الــذي يــســتـــطــيع الـــصــمــود امــام

الـعاصـفـة لقـد خلـق كلـويس الرابع
عـشـر لـلـحـيـاة اخلـاصـة ال لـلـحـيـاة
الـعامـة مـزاج ضعـيف ميـال لـلعـناد
ذكاء واطئ وعجز عن ادراك حـقيقة
احلــوادث الـــعـــامـــة والـــنــفـــاذ الى
اخـالق الـنــاس مع تــصـديـق غـريب
لـلـخــرافـات وكـان مـهــدرا" اكـثـر من
ـصـالح الـدولـة ولـقـد كـان من مــرة 
ـانيـا ان عـلى عـرشـها سـوء طـالع ا
مـلـكـا" من الـقوه مـبـلغ ولـيم الـثاني
كـمـا كـان من سـوء طـالع روسـيا ان
اخـر قـيــاصـرتـهـا بــلغ من الـضـعف
مـبـلغ نـيـكــوال الـثـاني لـقـد كـان هـو
يـــواجه تـــلك احلــوادث الـــســـريــعه
الـــعـــمـــيـــاء حتت تـــاثـــيـــر زوجـــته
ــسـكــيـنــة الـتـي شـكــلت عالقـتــهـا ا
بـالرهب الـوحـشي الشـهواني راس
بـوتــ اغـرب فـصل في تـاريخ عـلم

النفس.
 (14) ونـستـنلي زعـيم الشـيوعـي
ثالي في ابان االزمة الدستورية ا
السـياسيـة االنكلـيزية في مـنتصف
الـقـرن السـابع عـشـر وصـاحب عدة
رســائل فــلــسـفــيــة اجــتـمــاعــيـة في
اســـبـــاب الـــرق وقـــانـــون احلـــريــة
وقــديس الـــفــردوس وكــان يــرى ان
مـقايـيس تـقدم االنـظمـة السـياسـية
واالجـتمـاعيـة واالقـتصـادية في اي
مـجــتـمع هــو رفـاه اجلـمــاهـيـر وان
الطـبـيـعة الـبـشريـة قـابـلة لـلـتغـيـير
كن ان وان تطورات السياسية ال 
تتم ما لم يـسبقهـا تنظيم لـلمجتمع

على اساس خلقي مت .
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