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هل ينت�صر املواطن بعد الن�صر على «داع�ش»؟
الي��ع��رف التاريخ ا�ضطرابات كربى
�سواء كانت ثورات �أم ثورات م�ضادة،
ح���روب���اً �أه��ل��ي��ة �أم ح���روب���اً م���ع ق��وى
خ���ارج���ي���ة ،ع����اد ف��ي��ه��ا امل��ن��ت�����ص��ر �إل���ى
ا�ستئناف ما كان عليه قبلها .حقائق
التاريخ تتفارق عن مد َّونات التاريخ
ال���ر����س���م���ي ال����ت����ي ُت����ظ����هِ����ر احل������روب
وال��ث��ورات املهزومة انقطاعاً م�ؤقتاً
�أعاد فيه املنت�صر احلق �إلى ن�صابه �أو
نكبة انت�صر فيها الباطل على احلق.
ثمة منت�صرون قادهم �إغما�ض العني
ع���ن ت��ل��ك احل��ق��ي��ق��ة �إل�����ى االن��ت��ح��ار،
وث�����م�����ة م�����ن ا�����س����ت����وع����ب ال�����درو������س
فط َّعم منظومته بعنا�صر م��ن فكر
وممار�سات املهزوم.
املعركة �ضد (داع�ش) هي بهذا املعنى
ا����ض���ط���راب جم��ت��م��ع��ي ك��ب�ير ���س�ترى
ال��غ��ال��ب��ي��ة ال�����س��اح��ق��ة م��ن العراقيني
وال����ع����امل �إخ����م����اده ان���ت�������ص���اراً للحق
ع��ل��ى ال��ب��اط��ل ،و����س�ي�راه اجل��ه��ادي��ون
انتكا�سة وف����وزاً م���ؤق��ت��اً للباطل كما
غ���زوة �أُ ُح����د .ي�ستحق ه��ذا االنت�صار
االحتفاء ال��ع��ارم ب��ه ب�ين العراقيني،
لكن االكتفاء باالحتفال ق��د ي�ض ِّيع
فر�صة ا�ستيعاب الدر�س الذي ينبغي
افتتاحه ب�إثارة �أ�سئلة ظلت حم َّرمة
وك�����ان ع��ل��ي��ن��ا ط�� ْرح��ه��ا م��ن��ذ اج��ت��ي��اح
(داع�ش) للمو�صل عام � 2014أو قبله،
�أ�سئلة التكتفي بتناول حال العالقة
بني �سلطة غالبية الإ�سالم ال�سيا�سي
ال�شيعي وبني املجتمع �أو املجتمعات
ال���ع���راق���ي���ة ال�����س�� ِّن��ي��ة ،ب���ل ع��ل��ي��ه��ا �أنْ
مت�ضي �إل��ى م��ا ه��و �أب��ع��د لتنظر �إل��ى
الأثر الذي تركه الت�س ُّلط الإ�سالمي
(ال�شيعي) على العالقة املجتمعية
بني ال�شيعة وال�س َّنة.
وه�����ذه �أ���س��ئ��ل��ة ���س��ت��ت��ظ��اه��ر م���ب���ادرات
امل�صاحلة وم�ؤمتراتها التي يرتاك�ض
القادة لعقدها لتق�سيم مغامن ما بعد
(داع�����ش) ب����أ ّال وج���ود لها لأن��ه��ا تنك�أ
جراحاً عميقة.
�سمعنا م��ن م�س�ؤولني ومع ّلقني �أن
من الواجب تقدمي ال�شكر لـ(داع�ش)
لأن غزوته �شحذت طاقات العراقيني
ال��ذي��ن جن��ح��وا يف �إع����ادة ب��ن��اء ق��وات
م�����س��ل��ح��ة ع���ال���ي���ة ال���ت����أه���ي���ل خ�ل�ال
ف�ترة ق�صرية .و�سمعناهم ي�شكرون
وح�����د ال��ع��راق��ي�ين
(داع���������ش) ال�����ذي َّ
ال���ع���رب وج�ي�ران���ه���م الأك�������راد ب��ه��دف
ال��ت�����ص��دي ل�برب��ري��ت��ه .و���س��م��ع��ن��اه��م
ي�شكرونه لأن���ه �أع���اد ال��دع��م ال��دويل
للعراق وق��د �ض َمر بعد ي�أ�س العامل
من �إ�صالح نظامه .كل ه��ذه �أ�سباب
مقنعة لتوجيه ال�شكر ل��ـ(داع�����ش)،

لكن للأخري ف�ض ً
ال �أك�بر بكثري� ،إذ
�إن ان��ف��راده باحلكم ووح�شيته ح َم َيا
ال��ع��راق م��ن ال��وق��وع يف ح���رب �أهلية
و�إقليمية مد ِّمرة بدت و�شيكة �آنذاك.
فحني اجتاح (داع�ش) املو�صل ف�ض ً
ال
ع����ن حم���اف���ظ���ة الأن�����ب�����ار ال�����ش��ا���س��ع��ة
رح���ب ق�سم يزيد
وق�ضاء احلويجة َّ
�أو يقل م��ن �أبنائها بها ،ور�أى ق�سم
�آخ���ر فيها �سلطة �سنّية تنتقم لهم
من �سيا�سة متييز طائفي عانوا منها
ط��وال �سنوات .تلك حقيقة مفجعة
لكنها حقيقة لن يطم�سها �إغما�ض
العني عنها .كان ثمة ت�ص ُّور ب�أن حزب
البعث وف�صيل النق�شبندية التابع
ل�� َع��زة ال����دوري يلعبان دوراً رئي�سياً
يف االجتياح ،فانت�شرت �صور �صدام
ح�سني و�شعارات البعث على اجلدران
و�أط��ل��ق��ت ���ش��ع��ارات ت�صف م��ا يح�صل
بالثورة.
كل تلك املظاهر كانت قِطافاً لثمار
ع��فِ��ن��ة زرع���ه���ا ن����وري امل��ال��ك��ي ط���وال
ال���ع���ام ال�����س��اب��ق الج���ت���ي���اح (داع�������ش)
امل���و����ص���ل .ق��م��ع دم�����وي ل��ت��ظ��اه��رات
���ش��م��ل��ت امل���ح���اف���ظ���ات وامل���ن���اط���ق ذات
ال��ك��ث��اف��ة ال�����س�� ّن��ي��ة وحت���ري�������ض على
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��و���ص��ف��ه��م ���ص��دَّام��ي�ين
و�إرهابيني .كان املالكي يط َرب لر ْفع
ن��ف��ر م���ن امل���ت���ظ���اه���ري���ن ،م��ه��م��ا ك��ان
قلي ً
ال� ،شعارات موالية لـ(القاعدة)
�أو ل�����ص��دَّام لكي ي�����س�� ِّوق نف�سه ق��ائ��داً
وطنياً يجابه خ��ط��راً ي��ه��دد ال��ع��راق،
ال �أم�ير ح��رب طائفياً يتع َّمد �إذالل
ال�سنّة .لكن املجابهة حتولت �إلى ما
ك��ان يحلم ب��ه :جتيي�ش لأن�صار من
ال�شيعة ي�سريون وراءه مقابل جمهرة
�سنّية تع�صف بزعاماتها ال�صراعات
والجت��د رم��زاً لها �سوى احلنني �إلى
ع�صر البعث.
دخ��ل البعثيون �إل���ى املو�صل وقبلها
�إل�������ى الأن������ب������ار واحل����وي����ج����ة ح��امل�ين
بامتطاء (داع�����ش) واال�ستيالء على
مقاليد الأم���ور؛ ليكت�شفوا �أنهم مل
ي��ك��ون��وا غ�ير �أد َّالء ل���ه .م����اذا ل��و �أن
(داع�ش) مل ينذر ال�سكان ب�إزالة كل
���ص��ور و���ش��ع��ارات ال��ب��ع��ث خ�ل�ال �أرب���ع
وع�����ش��ري��ن ���س��اع��ة ،ول���و مل يطالبهم
ب��ب��ي��ع��ة اخل��ل��ي��ف��ة وال��������والء ل��ل��دول��ة
الإ�سالمية؟ م��اذا لو جنح البعثيون
يف م�شروعهم �أو لو منحهم (داع�ش)
وجوداً رمزياً يف �سلطته؟
الي���ق���ل���ل ال���ق�������ض���اء ع���ل���ى (داع���������ش)
ع�����س��ك��ري��اً م��ن �أه��م��ي��ة ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة
لأنها لي�ست �أ�سئلة افرتا�ضية بل هي
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تكمن يف �ُ��ص��ل��ب م�����ش��اري��ع امل�صاحلة
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل����وع����ودة� .إذ ل���و حتقق
�أيٌّ من االفرتا�ضات ال�سابقة لمَ ا بدا
اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى امل��و���ص��ل والأن���ب���ار
واحل��وي��ج��ة اح��ت ً
�لاال م��ن جانب قوة
خارجية يف �أعني العراقيني� .سيبدو
ع�����ص��ي��ان��اً وان��ق�لاب��اً ع��ل��ى ال���دول���ة يف
�أع��ي�ن �أع����دائ����ه وث�����ورة �أو ان��ت��ف��ا���ض��ة
داخ���ل���ي���ة يف �أع��ي��ن م��ن��ا���ص��ري��ه .ول��و
ح�����ص��ل ه����ذا ل���غ���دت احل�����رب �أه��ل��ي��ة
بامتياز .ولو ح�صل هذا لرمت الدول
املحيطة ب��ال��ع��راق ب ِث َقلها وراء �أح��د
طريف القتال ،و َلكان موقف القيادة
ال���ك���ردي���ة ح��ا���س��م��اً يف ت��رج��ي��ح كفة
الطرف ال��ذي �ست�سنده .ول��و ح�صل
ه��ذا لمَ��ا وج��د املجتمع ال���دويل نف�سه
ملزماً بالوقوف �إلى جانب احلكومة
موجهة
العراقية يف حرب لن يراها َّ
�ضد الإره����اب ،ب��ل ح��رب��اً داخلية قد
ي��ن��ح��از ف��ي��ه��ا �إل�����ى ه����ذا ال���ط���رف �أو
ذاك ،وق��د ي�سعى �إل���ى التو�سط بني
ال��ط��رف�ين املتقاتلني ل��ل��و���ص��ول �إل��ى
ت�سوية بينهما.
ب��ع��د ث��ل�اث ����س���ن���وات م���ن اخل�����ض��وع
ل�����س��ل��ط��ة (داع�����������ش) ال����دم����وي����ة م��ن
ال��ط��ب��ي��ع��ي �أن ي��ق��ف امل��و���ص��ل��ي واب���ن
الأن���ب���ار واحل��وي��ج��ة �إل���ى ج��ان��ب من
يخ ِّل�صه من هذا الكابو�س .لكن هذا
الي���ع���ادل ال��ق��ول ب���أن��ه غ�َّي�رَّ قناعاته
بطابع ال�سلطة القائمة .ثمة ح�ساب
ل��� ُك���لَ���ف وم���ن���اف���ع اخل�������ض���وع ل�سلطة
الي���راه���ا امل���واط���ن ���س��ل��ط��ت��ه يتو�صل
ع��ب��ره �إل������ى �أن اخل�������ض���وع ل�����س��ل��ط��ة
بغداد �أق��ل كلفة .وه��ذا واق��ع يدركه
املنت�صرون يف احلرب على (داع�ش)،
ل���ك���ن خ��ط��اب��ه��م امل���ع���لَ���ن ���س��ي�����س��ت��ن��ك��ر
تو�صيف والء املو�صليني �أو ال�سنّة
ل�سلطة بغداد هكذا باعتباره انتقا�صاً
م��ن وطنيتهم .الوطنية وف��ق اللغة
الإن�����ش��ائ��ي��ة امل��ن��اف��ق��ة ت��ع��ن��ي تقدي�س
ال��ت��راب ووح���دت���ه .وال���وح���دة تعني
اخل�ضوع لل�سلطة �أياً تكن طبيعتها.
وال�����س��ل��ط��ة ِو ْف�������ق ال���ن���ف���اق امل���ت���ز ِّي���ن
بقمي�ص الدميوقراطية هي �سلطة
الغالبية التي تت�سامح مع الأقلية ك�أخ
�صغري عليه �أن ميتثل لها .فالدولة
ه��ي دول��ة اجلميع ،لكن ال��دول��ة هي
ال�سلطة احلاكمة كما يعلن املالكي
مثلما �أعلن لوي�س الرابع ع�شر من
قبله «الدولة هي �أنا».
�سيتحدد �شكل عراق ما بعد (داع�ش) �إلى

حد كبري بالدرو�س التي ت�ستخل�صها
الأط��راف الفاعلة من جتارب عراق ما
قبله يف ف�شل بناء عالقة �شيعية� /س ّنية
ت��ق��وم على �أ�س�س قابلة للحياة لتبني
دول���ة م َ
��واط��ن��ة مل َت��� ْن ِنَ
�َب� ح��ت��ى ال��ي��وم.
العالقة ال�شيعية /ال�س ّنية حتى الآن
قامت على ت َق ُا�سم للمغامن بني زعماء
�سيا�سيني من الطرفني� ،أحالت الدولة
�إلى احتاد اقطاعي لأمراء حرب تتفاوت
حظوظهم وف��ق��اً حلجم �إقطاعياتهم.
و�سنخدع �أنف�سنا � ْإن تظاهرنا ب���أ َن هذا
البناء ال�سيا�سي ال �أثر اجتماعياً له على
�أب��ن��اء ال��ط��وائ��ف ال��ت��ي ي��ط��رح الزعماء
ال�سيا�سيون �أنف�سهم ممثلني لها.
���س��ك��وت ف�����ض��ائ��ح��ي ع��ل��ى ان��ت��ه��اك��ات
ممنهجة �إنْ مت االع�تراف بوجودها
ف�����س��ي��ت��م ت��ل��ط��ي��ف��ه��ا ب��ا���س��م جت�����اوزات
فردية ،با�سم الأُ ُخ��وة بني العراقيني
وتقاليد الت�سامح والتعاي�ش .تنت�شر
احل�������س���ي���ن���ي���ات وت���ن���ط���ل���ق م�������س�ي�رات
ع����ا�����ش����وراء و ُت����ع���� َّل����ق ����ص���ور امل���راج���ع
ال�شيعية يف تكريت ال�سنّية وحتى يف
العوجة م�سقط ر�أ�س �صدَّام ح�سني.
�سكوت ف�ضائحي ي�ساهم يف تدمري
الن�سيج االجتماعي ب�إحالته ال�سنّي
الذي مت حترير �أر�ضه من (داع�ش)
�إل���ى ط���رف م��ه��زوم ي��ح��ق للمنت�صر
ف�� ْر���ض ���ش��روط��ه عليه �أو �إل���ى طرف
عاجز خا�ض احل�شد ال�شعبي املعارك
لإنقاذه يف �أح�سن الأحوال! وما عليه
بالتايل �سوى التعبري عن االمتنان
باجلميل واالع�ت�راف ب��ه ،ال ك�سلطة
عليه اخل�ضوع لها فح�سب ،ب��ل �إل��ى
ك��ت��ل��ة ���س��ك��ان��ي��ة م��ت��م��ي��زة ع��ل��ي��ه مت�� ِّث��ل
قيمها واالن�صهار فيها.
�سيظل امل���واط���ن ال�����س�� ّن��ي ي��ب��ح��ث عن
�سلطة مت�� ِّث��ل��ه وحت��م��ي��ه .وه���و ي��درك
�أن احلديث عن حتالف �أو تيار عابر
للطوائف لن يعني يف ظل الظروف
ال��ق��ائ��م��ة غ�ير ت�شكيلة م��ن ف�صائل
�إ����س�ل�ام ���س��ي��ا���س��ي �شيعي ق��وي��ة ت�ضم
م��ن ي���ت���واءم م��ع��ه��ا م��ن ال�شخ�صيات
�أو احل��رك��ات ال�سن ّية .وثمة الكثري،
الكثري من تلك ال�شخ�صيات والتيارات
و���ش��ي��وخ ال��ع�����ش��ائ��ر ال��ذي��ن ينتظرون
دوره������م ل�لان�����ض��م��ام �إل�����ى حت��ال��ف��ات
�أمراء احلرب الذين �سيت�صدَّرهم من
ارتبط ا�سمه ونفوذه باحل�شد ال�شعبي
الذي مل ينتظر انتهاء املعارك ليعلن
�أن���ه ب���اقٍ و�أن م��ن �سي�سعى ال���ى ح ِّله
«�س ُي َحل» وفق تعبري �أحد �أبرز قادته
قبل �أي���ام .فعبور الطوائف يقت�ضي
ف ْر�ض �آليات و�ضوابط ت�ضمن عبور
النظام ال�سيا�سي كله للطوائف ،ال
عبور �شخ�صيات �أو ت��ي��ارات حتى لو
كانت متح ِّم�سة حقاً لتب ِّني برنامج
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ت�أملتُ ( ..ال�صناعة) ،فاع َملوا
�آ َل دا ُو َد � ُ���ش���ك���راً ،ت���ع���زز مل�����س��ار
ال�����ص��ن��اع��ة يف ك���اف���ة جم���االت
احل���ي���اة ،وح���ي���ث ي���ك���ون �إجن����از
�صناعي فهو تعبري عن ال�شكر
هلل ،وه���و الأع���ل���ى م��رت��ب��ة بعد
القلب والل�سان ،ومن جماالتها
تلك (�صناعة ال��ق��ي��م) ،والتي
ب���رز ف��ي��ه��ا ال���غ���رب� ،إذ ب��ع��د �أن
ح����دّد �أه���ل���ه ال��ق��ي��م وع�� َّرف��وه��ا
( ِو ْف��ق �أهوائهم وت�صوراتهم)،
ب����د�أوا بعمليات الت�صنيع لها
ع�ب�ر م���راح���ل ،ب�����دءاً مب��رح��ل��ة
ال��ت��ع��ري��ف ،ف��الإن��ت��اج ،فالبناء،
ف���ال���ت�������ش���ري���ع ،وه������و م����ا ج��ع��ل
جمتمعاتهم من�ضبطة �سلوكياً،
ف���ه���ذا ال������ذي ي���رم���ي مب���ح���ارم
ورقية يف الطريق ُي َج َّرم ،وذاك
الذي يتعهد �شجرة يف الطريق
ُيك َّرم ،وهو ما جعل �أبناء �أمتنا
ُيف َتنون ب�سلوكياتهم� ،إذ كيف
و�أنهم لي�سوا مب�سلمني ،ونحن
من اتخذ الإ�سالم ديناً ،وندَّعي
ال�� َّت َ��ط��هُّ��ر ،فنجد م��ن اليعطي
للطريق حرمة ،وال للأوقات
تقديراً.
ت��ل��ك ه���ي (ال�������ص���ن���اع���ة) ال��ت��ي
نعنيها ،فنحن �أم���ة النظافة
وال���ط���ه���ارة ،ن��ح��ت��اج ل��ل��ن��ظ��اف��ة
�صناعة وت�شريعاً ،ونحن �أم��ة
العدل ،نحتاج للعدل �صناعة،
ون���ح���ن �أم������ة الأم�����ان�����ة ن��ح��ت��اج
ل�ل��أم���ان���ة ����ص���ن���اع���ة��� ،ص��ن��اع�� ٌة
حُ َ
ت ِّول القيم مل�سارات يف الإنتاج،
فالت�شريع ،فالبناء ،كي ن�صل
لاللتزام ال�سلوكي ،فتلك هي
«اع َملوا �آ َل دا ُو َد ُ�شك ًرا» ،ولكن
« َو َق ٌ
ليل مِ ن عِ بادِيَ َّ
ال�شكو ُر».
V

كاتب كويتي

غري طائفي.
وحتى ذل��ك احل�ين �سيم�ضي احل�شد
ال�شعبي املزهو بانت�صاراته وخدمته
املرجعية ال�شيعية يف تطبيق مقولة
(روب�سبري) «تظل الف�ضيلة عدمية
احليلة من دون الإرهاب».
 Vكاتب عراقي
نقال عن �صحيفة (احلياة) اللندنية

