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  وعسى أن يستقيم اجلدل                                              
  

 امحد ناصر الفيلي
 

تتحرك منذ سقوط الدكتاتورية وصفاء مساء البالد من غيوم عبوديتها ووسائل استالباا النفسية والفكرية، مل 
سائر القوى السياسية حنو ترصني املواقع املنتهكة بفعل تلك السياسات املبتذلة، وعلى عقود متعاقبة خنرت يف 

لطاقات املتعددة قرباناً لوتد السلطة اليت من اجلها مسلت العيون، وتقطعت األبدان  العقول الذبيحة وشلت
ة، ألن غسل أدران املاضي هلو من أوىل املوجبات وخلفت آثار وخملفات حباجة إىل جهود وطنية خملصة وخالص

  . الوطنية

وبرغم املاضي الثقيل الزاخر بألوان املعاناة، وشىت صنوف اآلالم واليت تشكل منعطفاً حيوياً من أجل قراءته  
ى بوعي لفك التالزم القسري بني سياسة اجلرب واإلكراه، والتطلعات املشتركة للمكونات العراقية اليت تعد إحد

ميزات تلك املراحل الغابرة، ففطنة النخب تغيب وتتغيب عن دروس كثرية قريبة وبعيدة، وتلك مواصلة شاذة 
لواحدة من أسوء ممارسات املاضي املفضية إىل ضياع املشتركات املؤدية إىل التالحم واحلوار واملنطق العقالين 

  .الذي يذلل الصعاب ويفك العقد املزمنة ومواريثها الكريهة

افتقاد األرضية املشتركة بني املكونات االجتماعية العراقية مثلت حجارة سنمار يف بناء الدولة العراقية يف آب  
، وحيث احلاضر اجلديد حينها مثل امتدادا ملاضي تعسفي بغيض، فعاشت دولة مهزوزة متزقها ١٩٢١عام 

واالقتصادية وما تزال تداعياا حىت اللحظة الصراعات، وحبلى بأشكال املؤامرات اليت استرتفت املوارد البشرية 
تساهم يف حتطيم جمتمعي منظم، إىل جانب خسارة الطاقات الطبيعية والبشرية واليت شخصت العيون إىل اخلارج 
يف كل االحتياجات واملوارد، وتلك تبعية ذاتية بامتياز مل يفرضها حمتل أو غاز، وسامهت يف ضياع شيء من 

بناء هيكل !. تلك إحدى حمن األمس أترى تنفع الذكرى ؟. وقيدت اإلرادة باحلاجة االستقالل بالضرورة،
أرتكازي ألصول املفامهات ، واحلوار، والتواصل أمر ضروري من أجل التطلع إىل املشاورة اخلارجية البعيدة عن 

بعد أحادي بلغة املصاحل الواقع وحركته، واحلاملة ملنظار يفتقر إىل جوانب القراءة املتعددة، كوا منطلقة من 
بعد أن أصبحت البالد ساحة مكشوفة  واليت ما أكثرها يف ظل سباق النفوذ احملموم، وحسابات جمريات الصراع، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٢

  .لشىت أشكال املطارحة

عقدة التشاور على طريقة استقدام آراء اآلخرين لشجون داخلية تضيف منقصة جديدة الستقاللية الرأي  
املوضوعية، ومراهقة سياسية تفتقر إىل النضوج والتحسب، فجوهر التشاور اخلارجي يف احلصيف، وغياب النظرة 

كل مكان أبدى وجهة النظر الوطنية إزاء قضايا إقليمية ودولية مشتركة، ورحلة حبث عن رؤية مشتركة، لكن 
حكة، وهي تبين رأي اآلخرين من خارج السور العراقي يف قضية وطنية هي لعبة خطرة، ويف نفس الوقت مض

إحدى العقد اليت عاين منها العراق كثرياً، وحيث عدد من ساساته يف عهديه امللكي واجلمهوري صرحوا بأم 
رأس   أقدموا على اختاذ قرارات ظاملة ملكونات عراقية بناء على متطلبات سياسية مت إمالئها من اخلارج وآخرهم

  .النظام املخلوع

لوب للتعبئة ألهداف تتناىف مع أهداف ومصاحل اتمع، لكنها ظفرت بشيء من يف تاريخ العراق السياسي مثة أس 
العزف على أوتار العاطفة وشبوا على أنغام أيديولوجية، وطروحات فكرية،   املقبولية والتدافع، العتمادها

وما اجلديد !. ومواقف متصيدة يف املياه العكرة، فهل من مصلحة لتوظيفها جمدداً وحنن نتحدث عن عراق جديد ؟
ما عادت تتماشى مع  إذ يتم بعث القدمي بثوب مهلهل جديد ال تغيري فيه سوى شخص الفاعل وهويته، واليت 

اإليقاع السياسي املتغري دورانه يف أرجاء املعمورة، أال يكفي أا تذكر البالد والعباد مباضي بغيض وفصل 
  .مسرحي خمادع

ياسي وتداعياتة املتدحرجة ال تلوح يف األفق أية شاردة أو واردة على جهود متجهة حنو يف جمرى املشهد الس 
املزرية، وتتجه حنو درء خماطر املهاترات الفوضوية،   صياغة أرضية جامعة مبفردات وطنية تنأى بأوضاع البالد 

ريث السياسات السابقة، وآثار والعنتريات البائسة، واالنتباه إىل أوضاع البالد اليت مازالت ترزح حتت ثقل موا
احلروب الكارثية، والتدمري واليت مل متتد إليها يد اإلعمار والبناء، بل أضافت األوضاع اجلديدة بأخطائها 

  !تهديد والوعيد يف بيوت الزجاج ؟وحداثتها، ولغة السلطة ومكاسبها مهاً جديداً مل تألفه من قبل، وال ندري مل ال

تفاق عامل يف تعليق العديد القضايا الوطنية وملفاا وتعريضها للتدويل واحملاكاة غياب وحدة املواقف واال 
البالد احلافلة أرضها بإرث حضارات مشهودة،  اخلارجية اليت ال تنظر بعني الوطن، فضال عن إساءا إىل تاريخ 

والسياسية من اجل انتزاع ومن هنا أمهية إدراك القوى السياسية لتويل معاوهلا شطر احلفريات السوسيولوجية 
اران احلاضر بإرادة حماصرة من شأا . املشتركات من بطون التاريخ بدال من صراع الديكة، فهذا أجدى وأنفع

فكاكا يف املنظور القريب، وآية ذلك لغة التهديد  جر البالد إىل أتون دوامات موجعة، ال تستطيع منه 
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ة، واليت تتحدث عن الرجراج الذي سيطال االستقرار السياسي، واخلطابات النارية برهن املكاسب السلطوي
لكن يف لغة السياسة الدارجة    .وكأن االستقرار املهزوز املتحقق قد امتلك زمام املبادرة حنو بالد أكثر أمناً ورخاءا

املرة من  مل يسمع أحد باران أمن اتمع لغايات سياسية من قبل قواه السياسية وهي سابقة تسوقها الفصول
  .التجربة العراقية اجلديدة اليت تفتقر يف بعض مفرداا من قبل البعض إىل احلياء اتمعي واخلجل األخالقي

تتواىل األشهر فيما الفرقاء السياسيون بانتظار نتائج القرعة عسى أن متيل الكفة ألحدهم وسط تناسي ساذج  
الشك بأن هنالك . كيل احلكومة وما يتطلبه ذلك من حتالفاتللمتطلبات الدستورية وحمدداا العددية بشأن تش

مساجالت منتظرة، ومناظرات عقيمة حال ظهور النتائج، بدال من التفكري اجلدي إلجياد خمارج للحالة الراكدة 
د اليت تشري إىل توقف استثنائي غري مقبول على طريق مواصلة املشوار الدميقراطي، والسري احلثيث حنو إجياد املزي

  .من فرص احللول املتاحة والبدائل املقبولة، كي تستقيم حالة البالد والعباد

أن يتم تبين املواقف التصعيدية الصلبة ، والدخول يف معمعات متواصلة، وتأجيج نريان التراشق السياسي ستولد  
اجتاه ما جيري على أرض أزمة سياسية تقود دوامة الدوران يف احللقات املفرغة، واليت ال تعكس سوى الالمباالة 

الواقع من كوارث مزرية، تتعلق بأبعاد سياسية ، واجتماعية ، واقتصادية حافزة خللق إشكاليات معيقة لبناء 
الشراكة املفترضة بني اتمع والنخب السياسية من أجل مصداقية املشروع السياسي، ونيله الثقة املطلوبة واليت 

بشكل تدرجيي   %٤٠املشاركة يف االنتخابات وبنسبة وصلت إىل  تفصح عن نفسها من خالل العزوف عن
وضياع املعايري مؤشر يستهدف ركن البناء األساسي يف العملية السياسية الدميقراطية  فقدان الثقة . ومتصاعد

إن البالد حباجة حقيقية إىل . وهو اتمع، وما يدفع ذلك إىل تكسرات ومشكالت بعضها خارج عن السيطرة
وإدراك النخب السياسية إىل متطلبات املرحلة وضروراا وحساسيتها ومقابلة ذلك مبا تقتضيه من تضحية،  تفهم

حبسرة وندم، ولينظروا يف تواريخ األيام السالفة، ولغة البارحة،   ففي مخرية الفوضى وأطناا خيسر اجلميع املباراة
  .احلالة وحجم الوعود، وعسى أن يستقيم اجلدل وتصحو 


