
يحاول البع�ض اثارة حالة من القلق واخلوف مما 
�صم��ي مبرحلة ما بعد حترير املو�صل عرب اطالق 
�صل�صل��ة من الت�رصيح��ات اأعادت انت��اج ال�صلوك 
القائم عل��ى �صيا�صة ل��وي الأذرع ومن ثم فر�ض 
الأم��ر الواقع بهدف حتقيق املزي��د من املكا�صب 
على ح�صاب الك��م الهائل من اجلروح التي مالأت 
ج�ص��د الب��الد، ما خل��ق حالة م��ن الت�ص��اوؤم لدى 
العديد من اجلمهور ب�صاأن التعاي�ض ال�صلمي الذي 
يحل��م به عموم اأبن��اء العراق ب�صكل ع��ام واأبناء 
نينوى ب�صكل خا�ض، و�صينتهي وجود داع�ض يف 
الع��راق ، فه��ل �صتنتفي كل ا�صباب ع��دم ا�صتقرار 
الع��راق وتب��داأ مرحل��ة البن��اء وتتحق��ق اللحم��ة 
الوطني��ة وي�صود الوئام ب��ن الطراف املتناحرة 
كي��ف �صتك��ون �صم��ات املرحل��ة املقبلة..مرحلة 
م��ا بع��د التنظي��م ،اراء وتوقعات ع��دة ملواطنن 

ومتخ�ص�صن اجابت على هذا ال�صوؤال .
ان  )جامع��ي(  ا�صت��اذ  البيات��ي   ح�ص��ن  ي��رى 
اليه��م  و�صيع��ود  واح��دة  عائل��ة  العراقي��ن 

ا�صتقرارهم بعد خروج الغرباء من البلد ..وعندما 
تتح��رر املو�صل ، �صيعود العراق كبلد موؤ�ص�صات ، 
ل��ذا يجب ان ن�صب��ح اكرث تف��اوؤل فلرمبا �صي�صكل 
م��ا حدث �صحوة ملن دمر العراق من ال�صيا�صين 
والحزاب و�صيحاولون حماية العراق من دخول 
تنظيم��ات ارهابية جديدة كما ح��دث مع تنظيم 
القاع��دة وداع���ض ويوؤي��ده رزاق احم��د )معل��م( 
م�ص��را اىل ان �صيناري��و املراهنات على م�صتقبل 
الع��راق م��ن دول اخل��ارج �صيف�صل لأنه��ا راهنت 
عل��ى اخلون��ة والفا�صدي��ن وه��وؤلء قليل��ون ولن 
يعل��و �صوتهم م�صتقبال بل �صيع��ود العراق لياأخذ 
دوره احلقيقي بعد ان ا�صبح مقربة للغزاة باأيدي 
ابنائ��ه ال�صجع��ان .وي�صعر رزاق بالتف��اوؤل" لأنه 
موؤم��ن ب��ان ورق��ة داع���ض �صتحرتق حتم��ا قبل 
النتخاب��ات المريكية و�صتن�صح��ب تركيا رغما 
عنه��ا او بو�صاط��ة امريكي��ة" و�صتع��ود املو�صل 
اىل اح�ص��ان الوطن . من جانب اآخر راحت بع�ض 
الق��وى تعيد انتاج اخلطاب الطائفي وت�صوق ذات 

ال�صعارات خللق املزيد من حالة ال�صقاق والفرقة 
ب��ن اأبناء هذا البلد بهدف حتقيق بع�ض الأوهام 
املري�ص��ة واملكا�ص��ب ال�صيا�صي��ة، حت��ى لكاأنن��ا 
ازاء م�صتنق��ع م��ن النزاعات الت��ي تعتا�ض عليها 
طفيلي��ات ال�صيا�صة وما م��ن �صبيل لنا �صوى ردم 
ه��ذا امل�صتنقع. اما الكادميي عبد القادر حممود 
ف��رى ان الو�صع �صيكون اكرث �صلبية مامل تقتنع 
الكت��ل والتيارات و الح��زاب باأنه��اء مظاهرها 
القان��ون  �صلط��ة  حت��ت  البل��د  ليع��ود  امل�صلح��ة 
وحماية اجلي�ض ويعاد بناء املوؤ�ص�صات وت�صجيع 
امل�صاريع التنموية منوها اىل ان هناك من يبغي 
تق�صي��م العراق ون�ص��وء �رصاع ب��ن الحزاب مع 
تدخ��ل دول اجلوار واحتالل العراق ب�صكل ر�صمي 
، ل��ذا يتطلب المر قي��ام م�صاحلات بن املذاهب 
والع��راق والدي��ان . قد ل توج��د روؤية وا�صحة 
لطريق��ة ادارة املو�صل بعد حتريرها ولكن هناك 
الكثر من التوقعات حول ذلك ،  ولي�ض اأمامنا ال 
اعادة النظر بالد�صتور من خالل راأي عام �صاغط 
تت�ص��دره النخب م��ن الأكادميي��ن واجلامعين 
والفنان��ن وعموم املثقفن به��دف و�صع نهاية 
لأ�صاليب الت�صويق ال�صيا�صي على مطية الطائفية 
بن���ض  املطالب��ة  ال  اأمامن��ا  لي���ض   ، والعرقي��ة 
د�صتوري واآخر يف م��ن قانون الأحزاب مينعان 
ممار�صة ال�صيا�صة م��ن منطلقات دينية اأو عرقية 
اأو فئوي��ة ويحرمان قيام الأحزاب على وفق هذه 
املنطلقات ويجرمان اخلطاب ال�صيا�صي الطائفي 
وي�صعانه مو�صع التحري�ض على الرهاب.  ومن 
املوؤ�ص��ف حقا اأن تو�صع الب��الد مو�صع الفري�صة 
التي يغتنمها اأبناءها من دعاة احلرب وال�صيا�صة 
الذي��ن ت�صدروا امل�صه��د حت��ت رداء الدميقراطية 
.فالعمي��د يف اجلي���ض العراقي رف���ض ذكر ا�صمه 
يرى بان اخلالفات ح��ول ادارة املو�صل المنية 
بع��د حتريره��ا �صتك��ون اق��وى من ذي قب��ل لأن 
بات��ت  املو�ص��ل  يف  �صيا�صي��ة  جه��ات  هن��اك 
متتل��ك ف�صائ��ل م�صلحة ا�صاف��ة اىل وجود قوات 
البي�صمرك��ة واجلي�ض العراقي ،وتتهم هذه القوات 
كل ط��رف بالتفري��ط باملو�ص��ل قب��ل اك��رث م��ن 
عامن مما �صيوؤدي اىل ح��دوث تقاطعات كبرة 
يف ادارة املدين��ة امني��ا، ويوؤك��د العبي��دي عل��ى 
وج��ود خم��اوف م��ن امكانية ح��دوث �رصاعات 
طائفي��ة ، ذلك ان احلكومة الحتادية ل متلك اية 
خطة وا�صحة املع��امل لإدارة املدينة رغم وجود 
ن��وع من التقارب بالأه��داف لالأطراف الرئي�صية 
يف ا�صتع��ادة  املو�صل )اجلي���ض العراقي ، احل�صد 
ال�صعب��ي ، ق��وات البي�صمرك��ه ، والتحالف الدويل 
( . ام��ا املفت���ض الع��ام يف وزارة الع��دل جم��ال 
ال�ص��دي ف��رى ان انعا���ض احلي��اة يف املو�ص��ل 
يع��ادل اهمي��ة حتريره��ا ، اذ �صتواج��ه املو�صل 
واقت�صادي��ة  واجتماعي��ة  �صيا�صي��ة  ا�صكالي��ات 
ومالي��ة وقانونية وامنية كثرة ، وايجاد احللول 
ال�رصيعة لها �صي�رصع م��ن انعا�ض احلياة املدنية 
لها ، والتي تعر�صت اىل اب�صع انواع التخلف خالل 

�صنتن ون�صف تقريب��ا ..ففي املجال الق�صائي ، 
تعر�ض الق�ص��اء يف املدينة اىل تدمر كامل من 
خ��الل تعر�ض العاملن يف ه��ذا ال�صلك اىل القتل 
والت�رصي��د او التهجر والتكف��ر ف�صال عن تدمر 
بن��اه التحتي��ة والتطبيقية ، لذا يج��ب ان ي�صارع 
جمل���ض الق�صاء العل��ى اىل تاأهيل ال�صالح من 
الق�صاة والعاملن يف هذا ال�صلك ممن مل يغادروا 
املحافظ��ة ، اما من غادر املحافظة منهم فيجب 
تنظي��م دورات تطويرية لهم لأع��داد ق�صاة جدد 
بعيدي��ن ع��ن التاأث��رات النف�صي��ة الت��ي تعر�ض 
لها �ص��كان املدينة بحيث يكون��ون قادرين على 
حماية حق��وق النا�ض باأ�صل��وب حديث وخمتلف 
ع��ن الطريق��ة الكال�صيكي��ة . وي�ص��ر ال�صدي اىل 
اجلان��ب الت�رصيع��ي الذي يتطل��ب ت�رصيع قوانن 
احتادي��ة وحملي��ة �رصيعة ملعاجل��ة النتهاكات 
التي تعر�ض لها اله��ايل على خمتلف ال�صعدة 
م��ن غ�صل للدم��اغ وحتريف لالأف��كار وتغير يف 
ا�صالي��ب احلي��اة يف املدينة ، فاحلاج��ة �صتكون 

قائم��ة اىل تنفيذ قانون العف��و العام على مدينة 
املو�ص��ل م��ن تاري��خ اع��الن حتريره��ا ، ف�صال 
ع��ن قان��ون تاأهيل طلب��ة املدار���ض واجلامعات 
مل�صاعدة طلبة املناطق املغت�صبة من داع�ض يف 
اعادة دجمهم مع املنظومة الرتبوية والتعليمية 
يف البالد وكذلك قان��ون اعادة اعمار املحافظة 
..ام��ا املج��ال التنفي��ذي فه��و م��ن اعق��د المور 
تطبي��ق  اىل مرون��ة يف  ويحت��اج  املو�ص��ل  يف 
دع��م  جل��ان  وت�صكي��ل   ، القانوني��ة  الن�صو���ض 
وا�صن��اد م��ن احلكوم��ة الحتادي��ة واىل ق��رارات 
�رصيعة تتج��اوز البروقراطي��ة الدارية وتخلف 
العقلي��ة املركزي��ة الوظيفية والنط��الق بحلول 
�رصيع��ة وج��ادة ، واه��م ملف��ات ه��ذا الق�صم هي 
دوائ��ر املرور الع��ام وت�صجيل ال�صي��ارات ودوائر 
اجلن�صي��ة وال�رصط��ة املحلي��ة ودوائ��ر الت�صجي��ل 
العق��اري والتنفي��ذ وكت��اب الع��دول خا�صة وان 
العدي��د م��ن ال�صج��الت تعر�صت لت��الف وحرق 
واجراء معامالت غر ا�صولية او قانونية. واأطلق 

جمموع��ة مو�صلي��ن م��ن النخب املثقف��ة خطة 
جدي��دة لإدارة املحافظة خارج جلباب الحزاب 
ال�صيا�صي��ة تت�صمن خط��وات رئي�صية منها اإعالن 
حالة ط��وارئ وتعي��ن حاكم ع�صك��ري وت�صكيل 
جل��ان لت�صي��ر �ص��وؤون املحافظ��ة خ��الل م��دة 
حمددة ومرحلية جتري بعده��ا انتخابات عامة 
لختيار ممثلن بعيداً عن الأحزاب النافذة حاليًا 
خ�صو�ص��ًا الإ�صالمية منه��ا والعن�رصية. ويعول 
ا�صح��اب امل���رصوع عل��ى الدر���ض البلي��غ ال��ذي 
تلق��اه اأهايل نينوى يف املرحلة املا�صية وتبني 
اجلماه��ر مل�رصوعه��م وال�صغ��ط عل��ى احلكومة 
املركزي��ة من اج��ل تنفيذه. امل���رصوع مكون من 
)14( �صفح��ة ول يحم��ل ا�ص��م �صخ���ض اأو جه��ة 
ك�صاح��ب ل��ه، ووا�صعوه وه��م اأ�صات��ذة وطالب 
جامعي��ون ومتخ�ص�صون يف القانون وموظفون 
مبختلف الأعمار برروا كتابته لإحداث تغير ملا 
و�صف��وه ب� "اخل��راب" الذي ت�صببت ب��ه الأحزاب 

ال�صيا�صية يف نينوى والعراق.

والك��رم هو واحد من هذه ال�صف��ات الباقية، والتي 
ترف���ض ان تغادر العراقين برغ��م ما جرت عليهم 
من ماآ���ضٍ وحمن، وكيف ل، وهم مم��ن �صطرت لهم 
الكتب التاريخية ما مل تذكره لغرهم من الأمم، من 
الأ�صماء وال�صخو�ض الذين ا�صتمرت احلكايات تغزل 

عنهم حتى يومنا احلا�رص.
ول عج��ب، اإنك قد تدخل بي��ت اأحدهم �صيفًا فتجده 
ق��د قّدم لك ما ت�صيق املائدة باحتوائه، وهو يتعذر 
لك��ون ا�صتقبال��ه، برغ��م ذل��ك، مل يكن بعل��و �صاأنك، 
حيث يعرب عنها باملحكي��ة بعبارة "هذا مو غداك.. 
هذا مو ع�ص��اك"، لتج�صد الرفعة التي يرى كل منهم 

نف�صه بها، واأنت يف �صيافته.
من الأمث��ال ال�صعبي��ة املتداولة اي�ص��ًا على امتداد 
املحافظات العراقي��ة، مثَل )يا معّزب هم ت�صيف(، 
كناي��ة ع��ن ���رصورة رف��د ال�صياف��ة مب��ا ل ُي�صعر 
ال�صيف باحلاجة لأي �صيء اآخر، لأن امل�صّيف لبد 

واأن يحل �صيفًا على اأحدهم بعد �صيافته هذه.
ول يقت���رص الكرم هنا على الطعام فقط، بل يتعداه 
تنفي��ذاً للج��ود بالنف�ض، وه��و الذي و�صف��ه العرب 
قدميا بالقول امل�صهور "اجلود بالنف�ض اأ�صمى غاية 
اجل��ود"، وما بن الثنن م��ن احلاجات التي ميكن 
ان يج��ود بها الن�ص��ان اهتمامًا من��ه بال�صيف، اأو 

املحتاج.
وم��ا النب��اء القادم��ة م��ن مناط��ق ال���رصاع م��ع 
ال غي���ض م��ن ه��ذا  الإرهاب��ي داع���ض،  التنظي��م 
الفي���ض، والعراقي��ون يدافعون عن اأم��وال اأخوتهم 
وال�صم��ال،  الغ��رب  يف  اأخ��رى  حمافظ��ات  م��ن 
لأ�صخا�ض رمب��ا مل يلتقوهم من قبل، ولن يلتقوهم 

يف امل�صتقبل.
ويع��رف العراقيون ه��ذه اخل�صلة الت��ي منت معهم 
من��ذ نعوم��ة اأظافره��م، لكنه��م برغم ذل��ك يحبون 
اظهاره��ا للعامل ع��رب املمار�صات املتع��ددة، وبن 
بع�صه��م البع�ض، اأما يف ح��ال كان ال�صيف غريبًا 

عن املنطقة، فاإن احلال �صيختلق بال �صك.
ففي العام املا�صي 2015، ن�صب اأ�صحاب املواكب 
احل�صيني��ة يف ذي قار، جنوب الع��راق، �صفرة اأرادوا 
لها ان تكون اأكرب مائدة يف العامل، لإطعام ما يزيد 
ع��ن مليون �صخ���ض، طالب ع��دد منهم ب��اأن تكون 
املائ��دة الأكرب عاملي��ًا يف كتاب غيني���ض لالأرقام 
القيا�صي��ة، فيما مل يعر البقية اهتمامًا لهذا الكتاب، 

وارادوها م�صجلة يف قلوب النا�ض ل ابعد من ذلك
اأمت��دت املائ��دة عل��ى م�صاف��ة 30 كم، م��ن ق�صاء 

�صوق ال�صيوخ، م��روراً مبنطق��ة الف�صيلية، وو�صوًل 
اىل مرك��ز املحافظ��ة، النا�رصية، خدم��ة للزائرين 
يف الذكرى ال�صنوية لأربعينية المام احل�صن عليه 
ال�ص��الم، والذين جتاوز اعداداهم يف الأعوام القليلة 

املا�صية 15 مليونًا يف كل عام.
وتنوع��ت يف املائ��دة الفواكه واخل�ص��ار والأطعمة 
العراقي��ة التي يعدها اأ�صح��اب املواكب خالل هذه 
املنا�صب��ة، لرت�ص��م ال�ص��ورة احلقيقي��ة ع��ن الك��رم 

واجلود العراقين.
وكانت جائزة اأكرب واأط��ول مائدة طعام يف العامل 
ق��د �صجلت ر�صمي��ًا يف كتاب غيني���ض، )27 كانون 
الأول 2015(، وقبل ان يتم ن�صب املائدة العراقية، 
حل�ص��اب مائدة م�رصية اأقامها اأه��ايل الإ�صكندرية 
على �صاحل البحر املتو�صط بطول 4،30 كم، خالل 
وجبة الإفطار يف �صهر رم�صان، وقد ح�رص املائدة 

ممثلة عن كتاب غيني�ض، بغر�ض ت�صجيلها.
ويف التاري��خ الإ�صالم��ي، فق��د ع��رف ع��ن الر�صول 
)���ض( و�صيته للم�صلم��ن بالك��رم، والعطاء، حيث 
ينقل ال��رواة عنه اأحاديث مثل "اإعط��وا ال�صائل ولو 
اأتاكم على فر���ض"، بالإ�صافة اىل الق�صة املعروفة 
عنه، مع �صفانة ابنة حامت الطائي، م�رصب الأمثال 
يف الك��رم، بع��د اأن ا�رصه��ا امل�صلمون لغ��زوة ار�ض 

طيء، فاأو�صى باإطالق �رصاحها.
ال�صع��ة،  اي�ص��ًا،  للك��رم  املعروف��ة  الأ�صم��اء  وم��ن 
والإيثار، وال�صخاء، ويعرف عنه العلماء باأنه "عادة 
املن��ح دون توق��ع اي �صيء يف املقاب��ل"، وهو من 
املحف��زات التي تتبعها املنظمات العاملية لالإغاثة 
وامل�صاع��دة يف حتفي��ز املتربعن، عل��ى اىل جانب 

كل من الوجاهة الجتماعية، وح�صن امل�صر.
و متي��ز �صع��ب وادي الرافدي��ن بخ�ص��ال ل مثي��ل 

له��ا ، حي��ث النتماء للوط��ن حد ال�صت�صه��اد دونه 
باإخال���ض ومروءة ، وكان وم��ا يزال العراقي رافع 
الراأ���ض بكربياء و�صمم ل ي�صقط ع��ن راأ�صه ) العقال 
( رم��ز اليعربية والفرو�صية وال���رصف والنبل .. فهو 
�صاح��ب الغرة التي قلما جتده��ا عند الآخرين يف 

القوام والنحل... 
والمثل��ة ل تع��د ول حت�ص��ى على �صل��وك الن�صان 
العراقي يف داخل ح��دود العراق وخارجه .. فاأبناء 
اأر�ض احل�صارات ال�صيل��ة يف بغداد واملحافظات 
يتعامل��ون بينه��م وفق��ا لأع��راف وتقالي��د �صعبية 
وع�صائري��ة ل تخ��رج ع��ن اط��ار التم�ص��ك بالقي��م 
والعالق��ات الن�صاني��ة املليئ��ة بالعاطف��ة البالغة 
ح��د النخاع ، والكرم حد ال�صخاء واحلمية حد اجلود 
بالنف�ض واملال والولد.. فهناك التكافل الجتماعي 
ا�صرت�صادا بر�صالت ال�صماء ونقاء الفطرة وال�رصيرة 

وهن��اك ال��رتاث ال�صعب��ي ال�ص��ارب بعم��ق التاريخ 
الن�ص��اين.. واذا م��ا ذهب العراق��ي اىل اأية بقعة من 
بق��اع الر���ض، عرف��ه اجلمي��ع وان مل يف�ص��ح عن 
جن�صيت��ه �صفاه��ا اأو بعر���ض امل�صتم�ص��كات فاأينما 
وج��د نف�صه ت��راه مم�صكا بزمام  اأم��ره ، ل ي�صتجدي 
الآخرين اأو ي�صتدر عطفهم ، ول يذل نف�صه ، بل ياأخذ 
موقعه وجمل�صه املتنا�صب و�رصفه ومكانته العالية 
، ويبتع��د ع��ن كل م��ا يحط م��ن كرامته ب��ل ي�صعى 
اىل تعزي��ز تل��ك الكرامة بتقدمي الع��ون للمحتاجن 
بالرغ��م م��ن �صظف عي�صه وينام عل��ى الطوى باذل 
ما ميلك على �صحبته ومن كان حمتاجا لعونه ... 

وم��ن الواقع احل��ايل ن�صم��ع الرواي��ات الغريبة عن 
اخالقي��ات اأغلب اأبن��اء �صعوب املعم��ورة ، ولكنها 
تلتح��م وتن�صجم مع �صلوك وفعل العراقين ومثالنا 
منه��ا ما ح��دث يف مدينة مومب��اي الهندية عندما 
ارت��اد اأح��د العراقي��ن مطعما للغ��داء ، بع��د رحلة 
طويل��ة من العراق اىل ب��الد الغربة طلبا لعالج اأحد 
اأفراد عائلته ، ف�صاهد اأمام املطعم �صفا من اجلياع 
بثي��اب رث��ة ووجوه �صاحبة ، فب��ادر اىل الطلب من 
�صاح��ب املطع��م ان يفرغ له��م مكان��ا يف مطعمه 
ويقدم له��م ما ي�صد رمقهم مما ل��ذ وطاب وادخلهم 

املطعم وقد دخلت الفرحة على نفو�صهم ..
ذهب العراقي امل�صي��ف اىل زاوية ) دفع احل�صاب ( 
لت�صديد قيمة وجبة غدائه وما تناوله هوؤلء اجلياع 
، وهن��اك �صاأل��ه �صاحب املطعم .. ه��ل انت عراقي؟ 
فاأجاب��ه العراقي ب�صوؤال: وكيف عرف��ت؟ قال : اأنت 
اخلام�ض م��ن العراقي��ن الوافدين اىل ه��ذا املطعم 
الذي��ن يطلبون مني اطع��ام اأولئك الفق��راء ، ويبدو 
ان ت�رصف��ك ه��ذا هو ت���رصف عراقي ممي��ز يح�صب 

للعراقين يف العامل..
ان هذا الرجل الهندي حمق فيما ذهب اليه ، فديدن 
العراقي حب النا���ض وال�صماحة والف�صيلة ، واذا ما 
اأتى ذلك الهن��دي الطيب اىل العراق لتفاجاأ بالكثر 
م��ن ح�صن ال�صيافة ودماثة الخالق والرتحيب يف 
دواوي��ن وبيوت��ات العراقي��ن العام��رة بال�صيافة 
والكرم احلامتي ولتمنى األف مرة ان تكون جن�صيته 
عراقي��ة واأ�صوله اىل �صومر واأك��د وبابل ، ولثارت 
انتباه��ه كلمة غر موج��ودة يف القوامي�ض العربية 
والغربي��ة وه��ي    )الوي��ر( املنت���رصة يف املقاه��ي 
واملتداولة يف �صيارات النقل اخلا�ض ويف املطاعم 
وا�صواق التب�صع ، فاأ�صل الكلمة رافديني قول وفعال 
، وه��ي عالمة م�صيئة بن عيني العراقي يالحظها 
الآخ��رون وي�صرون اليه��ا بالبن��ان با�صتغراب يف 

زمن العوملة وامل�صالح القا�رصة .!

توقعات وآراء مختلفة لدى العراقيين لمرحلة ما بعد تحرير الموصل

الكرم العراقي.. أن تجود بما تملكه وال تملكه وتغفلك "غينس"
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اعداد ـ الجورنال 

عين الجورنال Tue. 1 Nov. 2016 issue no 219
الثالثاء 1 تشرين الثاني 2016 العدد 219

كثرية هي ال�صفات التي 
اندثرت، مما عرفت به 

املنطقة العربية فيما م�صى، 
لكن بع�صًا منها مل يزل حيًا 
ول�صان حاله يقول انه باق 
ما بقي الزمان، متاأ�صل يف 

النفو�س والطبائع، حتى 
�صار ال�صبغة التي �صبغت 
بها جماعة اأو جهة بعينها، 

دون �صائر اجلماعات 
الأخرى.
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