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بـهـوس السـلـطـة فمـا عـليك اال
ان تـصمم اسـتـمـارة التـسـجيل
وتــرسـلــهــا الـى أكـثــر عــدد من
عــبــاد الــله الــفــقــراء حــيــنــهـا
ســـتـــكـــون (رئـــيس الـــرابـــطــة)
كنك بعدها أن باالسم فقط و
تــتـبــجح بــالــلــقب االفــتـراضي
امـــام األصــــدقـــاء او من خالل
ـــــــؤتـــــــمــــــرات وجـــــــودك في ا
ـقـابل هـنـاك والـفـضـائـيـات. بـا
جــمــعـــيــات وروابط جتــمع من
ــال والـــبــحــوث اعــضـــائــهـــا ا
بحـجة الـعلم والـبحث الـعلمي
ن جـمع ـنــحـون اجلــوائــز  و
ـــال الـــكــثـــيــر لـــهم بـــيــنـــمــا ا
األعـضـاء يصـدقـون مـا يـحدث
ـؤتــمـرات ويـتــهـافــتـون عــلى ا

التي تعقد هنا وهناك.
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أمــا األغــنـــيــاء من الــتــجــار أو
ـدعـوم من الدول فـهـؤالء لهم ا
الــــريـــــادة واحلــــضــــور ألنــــهم
يـستـطـيعـون بـناء مـقـرات لهم
وتـضــيــيف األعــضـاء بــفــنـادق
خمسة جنـوم وأطعامهم ما لذ

والتغيـير حتى اصبحت اشبه
ـبـكــيـات كـمـا ـضـحــكـات وا بـا

تنبي. يقول ا
    bŠË_« fOzd « ÆÆrN*«    
لـو قـدر لنـا مـتـابعـة اعـداد هذه
ــنــتــديــات واالحتــادات الــتي ا
تـــتـــشـــكـل من قـــبل األفـــراد من
مــخـتـلف الــدول وبـجـنــسـيـات
عـــربــيــة وعــراقــيـــة لــشــعــرنــا
ـا نــراه ونـســمـعه بــالـغــثـيــان 
ونـــقـــرأه وكـــأنـــهــا أصـــبـــحت
ـذبوح (بـقـالـة) لـبـيع الـدجـاج ا
عـلى الـطـريـقـة اإلسالمـيـة رغم
ان واجــهـــتــهـــا كــتب عـــلــيـــهــا
ـي) أو (رابـــــطــــة (احتـــــاد عـــــا
اوربــيــة) ألعــطـــائــهــا الــصــفــة
ـــيــة مع أن مـــؤســســهــا الــعــا
يــعــيش غــربــة الــفــراغ وفـراغ
الـغربـة او انه مـصـاب بـهوس
الــســلـــطــة والــوجــاهــة أو أنه
تـاجـر بـقولـيـات وسـكـر وشاي
أو مدعوم من الدول واألحزاب
هم أن تكون له صفة الرئيس ا
األوحد! فاذا كنت فقيرا وتريد
تـــأســــيس رابـــطــــة ومـــصـــاب

مــثــلــمــا أصــبــحت الــشــهـادات
بــأنـــواعــهــا تــبــاع في دكــاكــ
الـــدول وأســــواق احلــــرامــــيـــة
وتـــنـــاسل مـــعـــهــا ــزوريـن  وا
أصحاب الـتخصصـات الغريبة
 واأللقـاب العـلمـية وشـهادات
الــتــقــديـــر و(الــتــبــجــيل) فــأن
نـتديات تأسـيس االحتادات وا
والـرابـطـات الـعلـمـيـة أصـبحت
وديالت (مودة عـلميـة) أشبه 
األزياء الـفرنـسيـة واإليطـالية 
حـتى تـشـعـرك بـسـوء مـا يـدور
فـي أوسـاط بــعـض من يــدعـون
الـعـلم وبأسى الـواقع العـلمي
ومــــايـــدور فـــيه من (مـــزادات)
كـأنهـا شبيـهة بـأسواق األسهم
التـجـاريـة ومزادات الـشـورجة
في بـــغــــداد. ال تـــقل لـي أنـــهـــا
مــنــتــديــات عـــلم وعــلــمــاء ألن
مــــعـــظـــمـــهــــا تـــأسس بـــهـــدف
حتويـلـهـا الى مـنتـديـات لـنـشر
امراض الـنـرجسـيـة والوجـاهة
والــسـلــطـة واجلــاه وصـنــاعـة
االزمـــات بــأنـــواعــهـــا وخــداع
ــؤمــنــ بــالــعــلم عــبــاد الــله ا

وطـاب وقــطع تـذاكـر الـطـيـران
لـهم مـجـانـا لـكن الـثـمن يـكـون
باهظـا ستكون مـرتزقا وراكعا
ومــــذال ألنك ســــتــــعــــيـش لـــذة
احلـــــــضــــــــور اآلني لــــــــكـــــــنك
ستكتـشف الحقا ان الذي دعاك
يـريـد أن يـسـتـثـمـرك سـيـاسـيا
ألنه صــــاحب مــــشــــروع حـــزب
جـديــد أو أن يــدخـلك فـي نـفق
الــــــدول الـــــتي تـــــســـــتـــــهـــــوي
ـؤتــمـرات لـتـحــقـيق أهـدافـهـا ا
الـــســـريـــة! لـــذلك ال غـــرابـــة أن
يـــــعــــيـش الــــبـــــعض فـي هــــذه
ـنــتــديــات واالحتـادات أحالم ا
يـقــظــة جـمــيــلـة فــيــحـلـم بـأنه
سيحل مشاكل العراق والعرب
وانه مـقـبل عـلى تـأسـيس دولة
عـــــراقــــــيـــــة جـــــديـــــدة رغم ان
االنــتــخــابــات الــتي جتــرى في
هـذه االحتــادات يـتـقـاتـل فـيـهـا
ناصب بالكالم األعضاء عـلى ا
الـبـذيء و(األحذيـة) والنـعرات
الـطــائـفـيـة والــقـومـيـة بــيـنـمـا
اختيار الرئيس يكون مشروطا
بـــتــزكـــيــة احلـــزب او بــتـــاجــر
صـيبة األغـذية واالغنـام. لكن ا
ــلــتــقــيــات الــكــبــرى أن هـــذه ا
تــــــمـــــــارس ادورا مـــــــزدوجــــــة
ومــريـــضــة فـــهي من نـــاحــيــة
تنـتقد ما يـجري في العراق من
ــارســات سـلــبــيـة وهــو امـر
حـقــيـقي وتـمــارس نـقـد اآلخـر
ـــــــــــارســـــة بــــــكــــــيــــــفـــــيــــــة 
ـقــراطـيـة لــكن مـعــظـمـهـا الـد
تـــعـــاني الـــكـــثـــيــرمـن امــراض
الــديــكــتــاتــوريــة وأمــراضــهــا
الـنرجـسيـة اال وهي ازدواجية
ــال الـــشـــخـــصــيـــة وحـــنـــ ا
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اربيل

ا الـشـعـارات والـتـشـنـجـات  
اكــسـبــته احــتــرامـاً كــبــيـراً في
دوائـــر الــســـيـــاســـة الـــدولـــيــة
الـغربـيـة والشـرقـية وله دورفي
تـوطيـد عالقات اإلقـليم مع دول
اجلـــــــوارايـــــــران وتــــــركـــــــيــــــا
ا يجعله والسـعودية ولبنـان 
شـخـصيـة مـهـمة ومـحـورية في
االقـلـيم بـشـكل خـاص والـعراق
بـــشــكـل عــام.ولـــد نـــيـــجـــرفــان
الـبـارزاني عام  1966في قـرية
بــارزان وهـاجــر إلى إيـران مع
عـــــائــــلــــته عــــام  1975ودرس
الـعـلـوم السـيـاسيـة في جـامـعة
طـــهــران وســاهـم في صــفــوف
ــنــظــمـــات الــكــرديــة وتــقــدم ا
بــســـرعــة في صـــفــوف احلــزب
ـــقــراطي  حــيـث انــتــخِب الــد
ـركـزية في عـضـوا في جلـنـته ا
ؤتـمـر العـاشر الـذي عقـد عام ا
ـــكــتب 1989 ثم عـــضــوا في ا
قراطي الـسيـاسي للـحزب الـد
في مؤتـمره احلادي عـشر الذي
ــنــاطق عُــقــد عــام  1993في ا
الــكــرديــة بــعـــد خــروجــهــا عن
ســـيــطــرة حــكــومــة بــغــداد ثم
تـولى عـدة  مـنــاصب تـنـفـيـذيـة
حـــــكـــــومــــــيـــــة وكـــــانـت أولى
مـــســـؤولــيـــات نــيـــجـــرفــان في
اإلدارة الــكــرديــة احملــلــيــة عـام
إذ أســنـدت إلـيـه وقـتـهـا 1996
مــهــمــة نــائب رئــيـس حــكــومـة

الـكــردسـتــاني أعــلى االصـوات
ســــواء في مــــجــــلس الــــنـــواب
الــعـراقي( 28) مـقــعـدا او عـلى
ـان االقــلـيم (45) مـســتـوى بــر
ـثل في لـيـصــبح أكـبــر حـزب 
اجملــلس بــعــد االنــتـــــــخــابـات
الــــتي جــــرت في  30 أيــــلــــول

سبتمبر 2017.
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شـخـصـية  نــجـرفـان الـبارزاني
الذي يـحظى باحـترام وترحيب
كـبـيـرين من الـشـعب واألحـزاب
الـسياسـية في االقلـيم والعراق
وســـاهم فـي خـــطـــابــــاته عـــلى
إعــادة تــرتـيـب الـبــيت الــكـردي
بــــعــــيـــــدا عن الــــتـــــجــــاذبــــات
والـصـراعـات وهــو شـخـصـيـة
محـبوبـة تـرسم خيـوط التالقي
والـتـفاهم واقـامة عالقـات ودية
مع اجلــمـــيع  ويــلــتــقي فــكــره
الـسـيـاسي بـاحلـوار بـعـيدا عن

ــــقــــراطي اعـالن احلــــزب الـــد
الـكـوردســتـاني في  الـثـالث من
كــانـون االول-ديـســمـبـر 2018
تـرشـيح نـيـجـيرفـان الـبـارزاني
نـصب رئيـس اقلـيم كردسـتان
ـــثل حــدثـــاً مــهــمـــاً لــيس في
ـــا عــلى االقـــلــيـم فــحـــسب وا
نطقة نظراً مستوى العراق وا
ــثــلـه هــذا الــتــرشــيح من ــا 
مــعـان ودالالت خـاصــة في هـذا
الـــظــرف الــدقــيق  واحلــســاس
ـر به االقـلــيم والـعـراق الــذي 
ــنــطــقــة بــشــكل عــام حــيث وا
يـــتــزامـن تــشـــكــيـل حــكـــومــتي
االقـــلــيـم والـــعــراق وتـــعـــصف
ـنـطــقـة حتـديـات وعـواصف بـا
ـا يتطلب ان اقـليميـة ودولية 
يــــكــــون القـــــلــــيم كــــردســــتــــان
شـخصـية رئـاسيـة ذات حضور
وقبول من اجلميع خاصة بعد
ــقـراطي ان حـقق احلــزب الــد

-يعـتبـر مهـندسـاً رئيـسياً في6
جنــاح إقـلــيم كــردســتـان وذلك
ــتــواصـلــة في خالل جــهــوده ا
حتــــــقـــــيـق رؤى احلـــــكــــــومـــــة
اإلجــتــمـــاعــيــة والــســـيــاســيــة

واإلقتصادية.
wÝUÝ« —Ëœ

 7-لــــعـب دوراً اســـاســــيــــاً في
احلـــفــــاظ عـــلى وحــــدة اقـــلـــيم
كــوردســـتــان ومــنـع مــحــاوالت
تقـسـيـمه بـعد االسـتـفـتـاء الذي

جرى يوم  25سبتمبر2017
 8-مــد اجلــسـور بــ األحـزاب
الـــكـــردســـتــانـــيـــة في االقـــلـــيم
وخـارجه عـلى اسـاس االحـترام

تبادل. ا
 9-لـــعـب دورا كـــبـــيــــر في حل
األزمــــة االقــــتــــصـــاديــــة الــــتي
عـــصـــفت االقـــلـــيـم عــام 2014
وتـــنـــفـــيـــذ ســيـــاســـة االصالح

احلكومي.
 10-سـاهم بفـعـالـيـة في إعادة
العالقات الدبـلوماسية مع دول
اجلوار خصوصا تركيا وايران

بعد احداث  16اكتوبر.
 11-عرف نـيـجيـرفـان بارزاني
كــرجل اقــتــصـــاد حــيث ســاهم
بـفعالـية في جلب االسـتثمارات
وانـعـاش الــوضع االقــتـصـادي
في اقــلــيم كــوردســتــان ودوره
في الـــــعـالقـــــات مع تـــــركـــــيـــــا
وسياسة النفط والغاز حلكومة

االقليم.
ـــــســــاعــــدات ه ا  12-تــــقـــــد
لــلـنــازحـن والـالجـئــن فـ االقـلـم
ــتــحـدة والــتــســهــيالت لال ا
ـنــظـمــات الــدولـيــة لــلـقــيـام وا
ــيـة في اإلقــلـيم ــهـامــهـا اال

وعموم العراق.
 13-جـهـوده في حل اخلالفات
بـ اربــيل وبــغـداد والــتـقـارب
بـ القوى السـياسية الـعراقية
خالل الــفــتـرة الــصــعــبــة الـتي

مرت بالبالد.
 14-اقامـة الـعالقات طـيـبة مع
الــعــواصم االوروبــيــة ومــراكـز

القرار الدولي.
 15-دوره بــــاحملــــادثــــات بـــ
االحـزاب السـياسـية في االقـليم
لإلسـراع في تـشـكـيل احلـكـومة
اجلــديــدة وحتــســ الـعـالقـات
بـ اربــيل وبـغـداد وبـ بـاقي

القوى األخرى.
واخـــيــراً نـــظـــرته الـــواقـــعـــيــة
الـقـائـمـة عـلى اسـاس أن اربـيل
وبـغـداد إحـداهــمـا حتـتـاج الى
االخــرى وان حــقـوق االقــلـيم ال
ـكن احلـصـول عــلـيـهـا اال من
خـالل الـتــفــاهـم والـتــقــارب مع
بـغداد وهـو ما يـفسـر االرتياح
ي والـــتــرحـــيب الـــداخــلـ واال

والدولي بهذا الترشيح.
دعي العام-اقليم { نائب ا
كردستان العراق

االقلـيم  ثم ع رئيـسا جمللس
وزراء حـــــكــــــــــــومـــــة إقــــلـــــيم
كردســـتان في سنوات: 1999
2006  2009   2012

.2014
تــمــكن خالل تــولــيه احلــكــومـة
وبـــصــفــتـه رئــيــســـاً حلــكــومــة
االقـليم من القـيام بدور طـليعي
في الـعـديد من االجنـازات التي

شهدها االقليم:
ـبـادرات  1-دوره الـكـبـيـر في ا
االستراتيجية في إطار برنامج
ـستوى نـشط بهدف  حتـس ا
ــعــاشـي ورفــاهــيــة اجملــتــمع ا
وإهـــــتــــمــــامه بـــــالــــقــــضــــايــــا
اإلقـتصاديـة في إقلي كـردستان
ـشـاريع وتــنـفـيــذ الـعـديــد من ا

اخلدمية والتنموية.
وارد  2-إتباع سياسة تنمية ا
الــطـبـيـعـيــة وتـعـزيـز الـعالقـات
الــسـيـاســيـة واإلقـتــصـاديـة مع
دول اجلوار واجملتمع الدولي.
 3-تــعــزيــز اإلقــتــصـاد احملــلي

واإلستثماراألجنبي.
ــرأة  4-الـــدفـــاع عن حــقـــوق ا
وتـنميـة وتعزيز عـملية الـتربية

والتعليم العالي.
 5-إعــــادة إعــــمــــار الـــبــــنــــيـــة
الــتــحـتــيــة إلقــلــيم كــردســتـان
وخاصة شبكة الكهرباء وإدارة
ــــائــــيـــة واإلســــكـــان ـــوارد ا ا

والطرق واجلسور.

والسلطة والوجاهة!  
        —uÞ«d³ ù« fÐö       

ـــشــكـــلــة الـــكــبــيـــرة في هــذه ا
الــظـــاهــرة ان بــعـض الــنــخب
والـــكـــفـــاءات مـن الـــعـــراقـــيــ
والـــعـــرب يـــعــــيـــشـــون هـــوس
ـــنــتـــديــات مـــؤتـــمــرات هـــذه ا
وبـــذخ الــفـــنــادق واالحتـــادات 
ــــــهـــــا الـــــســــــحـــــريـــــة وعـــــوا
ومع وسـحرسياحـتها العـلمية
ذلك فــأن الـكـثــيـرمـنــهم يـنــتـقـد
ارسـات مايجـري في الظاهر
وخـــــلف الـــــكـــــوالـــــيس بل ان

الــــبـــعض يــــتـــبــــجح عـالنـــيـــة
بــتــعـيــيــنه في مــنـاصـب عـلــيـا
مــضـحـكــة في هـذه االحتـادات
ويـعـمل لـنـفـسه ضـجـة دعـائـية
مـــفــــتـــعــــلـــة عــــلى الــــتـــواصل
االجتمـاعي  رغم انها مناصب
افــتــراضــيــة جتــعل الــشــخص
أحـــــيـــــانـــــا يـــــعـــــيـش قـــــصــــة
االمــبـراطــور الــذي صــدق قـول
اتـــبـــاعـه بـــأنه يـــلــــبس أجـــمل
األزيــــــاء رغم انـه عـــــاريـــــا في

الواقع!  
ي واعالمي       {أكاد
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عـلى غـرار هـوبز أفـتـرض "أن أي إصالح مـفتـاحه الـفـكر
ــكن إصالح الــفـكــر الــديـني دون إصالح الـديــني" وال 
الفـكر الـسياسي والـبيئـة السـياسيـة احلاضنـة وح يتم
إصالح الفكر سـيقود بالـضرورة إلى "إصالح اخلطاب"
فـمن يـقرأ الـدين أو الـتـاريخ الـديـني والـسـيـاسي بـطـريـقة
خـاطـئــة ال يـتـوصل إلى حــاضـر خـاطئ فــحـسب بل إلى
مستقبل خاطئ أيـضاً والقيم اإلنسانيـة النبيلة هي هدف
الــفـلــسـفـات واألديــان وجـوهــر الـرســاالت الـتي جــاء بـهـا
األنبـياء. فالـدين هو دين العـقل والعقل أسـاس الدين أما
االجتهاد فهو أساس العقل واألديان تعلّم احلب وحسب
اإلمـــام جــعـــفــر الــصـــادق "ومــا الـــدين ســوى احلب" أو
سيح " أحبّوا أعداءكم  حسبما ورد على لسـان السيد ا
باركـوا العنيكـم " وهكذا علـينا الـذهاب إلى احلقـيقة بكل
ـعــنى فـالـدين ـلك مـن مـعـرفـة وعــقل وروح وبـهـذا ا مـا 
ليس دين اخلرافة واجلهل واألنـانية. لكن الدين في وجهه
اآلخر يُستخدم ذريعة للقتل واإلرهاب والتسلّط من جانب
اجلماعات التكفيريـة واإلرهابية التي تستند إلى نصوص
ا يـخدم توجهاتهـا السياسية ماضوية حتاول تـوظيفها 
ولـهـذا نـقول أن لـيس هـنـاك فهـم واحد ومـوحّـد لـلدين بل
إن لكل مجمـوعة فكرية وثـقافية ودينـية "تدينّهـا" (طريقتها
في الـتـديّن) حسب درجـة تطـوّرهـا وتفـسيـراتـها اخلـاصة
وتأويـالتها لـلنصـوص الديـنية وهـذا ما سـتشمـله خارطة
التديّن من خلفيات متبايـنة بل متناقضة خصوصاً ح
ـصـالح واآليـديولـوجـيـات فـهـناك يـتم ربـطه بالـسـيـاسـة وا
الدين الرسـمي والدين الشـعبي والدين الـسياسي والدين
سـتغِـل االجـتمـاعي ودين األغـنيـاء ودين الفـقـراء ودين ا
ـسـتـغَـلـ وذلـك حـسب الـقـراءات اخملـتـلـفـة. وإذا ودين ا
ثّل قـيماً عـادلة وإنـسانيـة لكن سـلوك بعض كان الـدين 
ــتـديـنــ والـعــامـة من ورائــهم وفـهـمــهم اخلـاطـئ لـلـدين ا
" بل وعـنـفـياً " أو ال "إنـسـانـيـاً ـاً يـجـعل الـبـعض يـراه "ظـا
وقـاسـيـاً كمـا حتـاول بـعض القـراءات الـغـربيـة أن تـصنّف
الـدين اإلسالمي بـاعتـبـاره يـحضّ على الـعـنف واإلرهاب
ولــكـن لــنـتــأمـل دعـوة األديــان إلـى الــتـكــافـل االجـتــمــاعي
ـريض والــضـعـيف وإلى ـادي واألخــذ بـيـد الــفـقـيــر وا وا
السـالم والطمـأنينـة والتـعايش فحـينـها ندرك أن الـكرامة
اإلنـســانــيـة والــعـدل هــمـا األســاس في الـديـن ولـيس من
ساجـد والكنائس الدين في شيء إن امتألت اجلـوامع وا
ـصـلــ أم فـرغت في الـوقت الـذي ـعــابـد بـا والـكُـنس وا
ــتـســولـ ــشـردين وا تــزدحم فـيـه الـشــوارع بـاألطــفـال ا
وتــكـتـظ األحـيــاء بـالــيـتــامى واألرامل الســيّـمــا تــلك الـتي
شــهـدت احلــروب والـنــزاعـات األهــلـيــة وتـتــفـشى األمــيـة
ـرض ويــسـتــشـري اجلــهل عــلى نـحــو مـريع ويــنـتــشــر ا
يـاه الـصـافـية اليـ من شـظف الـعـيش وشحّ ا ويـعـاني ا
دقع. فـأيّـهمـا سيـكون لـلـشرب ونـقص الكـهـرباء والـفقـر ا
أسـلم لـلـدين ? لـقـد جـرى استـغـالل ماليـ الـبشـر بـاسم
الـديـن واسـتلـبـت حقـوقـهـم األساسـيـة في حـ أن الـدين
رسالـة وأمانة هـدفه إنسـاني قبل كل اعـتبار. وهـكذا ترى
ـاضي واحلاضر وقد من يشنّ "احلرب بـاسم الله" في ا
شهـدت مـنطـقـتنـا مـحـاولة إخـضـاعهـا وفـرض االستـتـباع
عـلـيهـا فـيـما أطـلق عـلى حروب الـفـرجنة مـجـازاً "احلروب

الصليبية" .
UÐ—Ë« »ËdŠ

 وعـانت أوربا حـروباً ديـنيـة وطائـفيـة وما عُـرف بحرب الـ
عام وحرب الثالث عاماً والتي لم تنتهِ إلّا بإبرام 100
صلح ويستفاليا العام  1648واليوم فإن احلروب الناعمة
أو اخلـشنـة والتـي تشن تـارة باسم مـكـافحـة اإلرهاب من
تنـفّذة وأخرى ضـد الغرب "الـصليبي" من جانب الـقوى ا
جانب اجلـماعات الـتكفيـرية تبـرّر استخـدام جميع أنواع
العنف واإلرهاب منـطلقة من خلفيـات التعصّب والتطرّف
وعدم االعتـراف باآلخر وحقـه باالختالف. وهكـذا تتمسك
القـوى اإلسالمويـة بقـشور الدين وتـهمل لـبّه وتسـتند في
ذلك إلى قـراءات مـاضـويـة لـلـنـصـوص الـديـنـيـة التـي عـفا
ظـهر وتـاركـة اجلوهـر مـختـزلة علـيـها الـزمن متـشـبثـة بـا
ـــان واحلق الـــدين: إلـى احلالل واحلـــرام والـــكـــفـــر واإل
والبـاطل والنـجس والطـاهر وغـير ذلك من الـثنـائيات في
ـثل قـيـمـاً إنـسـانـيـة لـلـمـسـاواة والـعدل حـ أن جـوهـره 
واإلخاء والسالم والتنوّع والتعددية وحسب جالل الدين
عنى. وثمة الرومي: إنك رأيت الصورة ولكنك غفلت عن ا
فـوراق كبيـرة ب الـدين الذي هـو منظـومة قـيميـة إنسـانية
ارسات وشعائر وعادات بعضها وب التديّن الذي هو 
أقرب إلى ميثـولوجيات وخرافـات يشترك فيـها الكثير من
األديـان  مثـلـما هـناك فـوارق ب الـقـيم ومن يدعـو إليـها
وأحيانـاً يقف هو بـالضد مـنها سـرّاً أو علناً وحتت ذرائع
مخـتلفة وطـبقاً لقـراءات مختلـفة أيضاً بـعضها بـحجة ما
جـاء به السـلف وبـعضـها اآلخـر حلـمايـة مصـاحله سواء
كــان في احلـكم أم في خـارجه وأحـيـانـاً أخـرى مـجـامـلـة
للجمهور أو للعـامة حتى وإن كان بعض احلكّام أو علماء
الــدين أو مــا يــطــلق عــلــيـهـم مـجــازاً "رجــال الــدين" غــيـر
ـسايـرة وعدم خدش مـؤمن بـها لـكنـهم يضـطرون إلى ا
مـا اسـتــقـر في األذهـان بـاعــتـبـاره طـقــوسـاً ديـنـيـة أو من
حيـثيـات الدين وهي لـيست كـذلك. لذلك أقـول إن العالقة
مــركّــبــة ومــزدوجــة ومـــتــنــاقــضــة أحــيــانــاً بــاحلــديث عن
اإلصالح الــديـني خــصــوصـاً في ظل مــفــاهـيم احلــداثـة
ونقض الـقد والـتقلـيدي وغيـر الصـالح لعصـرنا وكذلك
إطالق حـرية الـتـفكـير وحـرية الـعقـل في إطار الـتقـليل من
ـقـدس وحـسب اإلمام الـشـافـعي "رأيي صواب سـلـطات ا
ـعـنى يـحـتـمل اخلــطـأ ورأيك خـطـأ يـحـتــمل الـصـواب"  

االحتكام للعقل وال دين إلّا بالعقل.
{ باحث ومفكر عربي

 ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بيروت

 dOHA² « p

W³Iðd*« …—«“u « w  W UI¦ « qÒFHM

W³  ÍœU¼ ÕU$
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يـــكــــون عـــمل زارة الــــثـــقـــافـــة
مـتـكامـالً مع الـوزارات االخرى
الن الــثــقــافـــة تــشــمـل الــبــنــاء
الـــعــــلـــمـي واالدبي لـالنـــســـان
والسـيمـا فـيمـا يـخص التـطور
االمـثل لــلـتــعـلــيم بــأنـواعه في
مــجـــتــمــعـــنــا وان تــمــد وزارة
الــثـــقــافـــة يــدهـــا في تـــطــويــر
الــتــعــلــيم مـع وزارة الـتــعــلــيم
الــعـــالي بـــاســنـــاد الــوزارتــ
الصـــدار اجملــاالت الـــعـــلــمـــيــة
احملــكـــمــة لـــلــجـــامـــعــات وفي
ا كـتبـات ورفدهـا  تأسـيس ا
حتـتاج من كـتب ودوريات وان
يــكــون لـوزارة الــثــقـافــة جــهـد
اعالمـي في الــتـــشـــجــيـع عــلى
الــتــعــلــيم االجــرائي الــعــمــلي
وعــدم االقـتــصــار عـلى اجلــهـد
الــنــظــري فــحــسب وتــشــجــيع
ـعرفـة فـتـكـامل عمل اقـتـصـاد ا
الـوزارات يعـني تـكـامل عمـلـها
والـنـاحـيـة االخـرى لـكي نـبـني
ثـقـافـة عـلمـيـة وادبـيـة رصـيـنة
فـي بــــلـــدنــــا ان تــــفــــعّل وزارة
الـــثــقـــافـــة اصـــدار الـــصـــحف
واجملالت الــعـلــمــيــة واالدبــيـة
فــــنــــحن تــــعــــانـي من شــــحــــة
وارد اجملهود الصـحفي لقلة ا

رتـقبـة يسـتوجب ان الثـقافـة ا
تــكــون جــديــرة بــتــفــعــيل دور

الثقافة خلدمة وطننا.
lAÐ o¹dÞ

 فالثقافة هي اثمن رأسمال من
طـريـقـها يـشـع الـوعي الـفـكري
والــرؤيـوي لـبـنـاء الـوطن عـلى
االصــعــدة كــافــة الــســيــاســيــة
واالجــتـــمــاعــيـــة والــثــقـــافــيــة
واالقــتـصــاديـة فــإن امــتـلك كل
مــواطن في مـــجــتــمـــعــنــا زاداً
ثقافياً سليماً يعني بالضرورة
ــواطـن بــخـــدمــة قـــيــام هـــذا ا
الوطن والـوالء له كما يـنبغي 
ــــا ان مـــجــــاالت تــــفـــعــــيل و
الـثـقـافة فـي مجـتـمـعـنـا عـديدة
ومـتـشـعبـة لـذلك يـسـتوجب ان

الشك فـي ان الـــعــــراق قـــد مـــرّ
بظروف استثنائية هي احلرب
ضـــد داعش ومن لـفّ لـــفّـــهــا 
وقــد اســتـــنــزفت هــذه احلــرب
ـــاديــة ـــوارد ا الـــكـــثــيـــر من ا
والـبـشريـة  فـضالً عن تـبـعات
اخـرى تراكمت عـلى بلدنـا عبر
تـــاريخ مـــضى كـــان ثـــمـــنـــهـــا
االنتـصار على داعش وتـوطيد
كـــيـــان الــــوطن  واآلن ونـــحن
نــعــيـش مــرحــلـــة جــديــدة هي
مـرحـلـة االنـتـصـار عـلى داعش
ومــــا يـــعـــني ذلك مـن تـــقـــلـــيل
الية والبشرية قياساً وارد ا ا
الى احلـرب العـنـيفـة  فـلنـفعّل
دور الثـقافـة في وزارة الـثقـافة
ـرتـقـبة  والشك في ان وزارة ا

واســعــة ســتـــنــهــار الــدولــة ..
تـعودنـا ان نعيـش ونحن نأمل
بـطـقـس جـيـد  بـالـثـروة بأل ..
بأل .. ولكني ال االحظ ان احداً
يــأمل بـأن يــزداد ذكـاءً)  ولـكن
الثـقافـة حتتـاج الى بنـاء مت
لـالنـــــســـــان قـــــال جـــــلـــــبـــــرت
شيـسترتون : (نـكون بال ثقافة
فنـكـون في خطـر  ألننـا نعـجز
عن تــــــصــــــديق مــــــا يـــــقــــــوله

ثقفون) . ا
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ان االنـفـتـاح عـلى ثـقـافـة اآلخر
ـــيــاً مـن ســمــات عـــربــيـــاً وعــا
ـــقــــراطي وال اجملــــتــــمع الــــد
خـوف مـن الـثـقـافــة مـهـمـا كـان
نــوعـهـا  قــال تـعــالى : ((فـأمـا
الــزبـد فـيــذهب جـفــاء وامـا مـا
يـــنــــفع الـــنـــاس فـــيــــمـــكث في

االرض) [الرعد / 17).
التـبادل الثـقافي مع اآلخر من 
دون عـــوائـق كـــمـــركـــيـــة عـــلى
الـــكــتـب واجملالت والـــصــحف
يـســاعـد عــلى تـكــامل الـثــقـافـة
احمللية مع ثـقافة اآلخر فيزداد
ـــــــــــــــواطــن بـــــــــــــــذاتـه وعـي ا
ــواطن ــجــتــمــعه ذلك الن ا و
يخضع للـثقافة بصورة ارادية

ـا يخـضع أو ال اراديـة اكـثـر 
لـلسـلطـة فـالعالقـة ب الـثقـافة
والـسـلـطة تـسـتـوجب ان تـبنى
عــــلى قــــاعـــدة مــــتــــيـــــنــــة من
ـتـبـادلـة ـنـفــعـة ا الــعالقـات وا

بينهما .
 وعـــــلـى وفق هـــــذه الــــعـالقــــة
احلــمـيــمـة اصــبـحت الــثـقــافـة
تشكل - بحسب احد الباحث

اجلـبهـة اخللـفيـة او العمق" –
احلـقــيـقي لــقــدرة اي مـجــتـمع
ـواجــهـة والـصـمـود (د. عـلى ا
احـمـد رشـيـد الـددة  الـسـلـطـة
في الـــروايــة الــعــراقــيــة) لــئال
ــثـقف يـحــدث الــصــراع بــ ا
والسلــــــطة ألجل التغيير فإذا
عـمدت الـسـلـطة الى اسـتـخدام
ـقراطي مع االسـلـوب غيـر الد
ــثـقــفـ فــسـتــكـون الــثـقــافـة ا
احملـــــــرّك الي شــــــعــــب الخــــــذ
حـقـوقه وقـد يـصل الى الـثـورة
ضـــــــد الـــســــلـــطــــة والبـــد من
االشارة الى ان وزارة الثقـــافة
الحتـقق اهـدافهـا جـميـعـها من
دون ان يكـون في اعلى سلـمها
وزيــــر ثـــــقــــــافــــة مـن الــــوسط
الــــثـــــقـــــاـــــــــفـي بـــــعــــيـــــد عن

احملاصصة .

ـكن ـالـيـة لـهـذه الـصـحف و ا
تــــفـــعـــيل عــــمل دار الـــشـــؤون
الـثــقــافــيـة في بــغــداد الصـدار
اجملالت دوريــاُ كل شــهــر بــدالً
من ان يـكـون اصـدارهـا نـصف
سنوي  وان نعّمم الثقافة لكل
طــــبــــقــــات اجملــــتــــمع ولــــيس
لـــلــمـــيــســوريـن فــحـــسب لــكي
ـعـرفي نـتـخــلص من اجلــدب ا
والـــفــــكـــري فـي وطـــنــــنـــا وان
ـسرح تـشـجع وزارة الـثقـافـة ا
لتزم باعادة العراقي اجلـاد وا
ــســرح في بــنــاء الــوطن دور ا
وان نــســمع بــاسـمــاء مــسـارح
مـحـيت من الــذاكـرة اجلـمـعـيـة
وان يــكـــون هـــنـــاك دعم مــادي
ـسـرح ومــعـنـوي لــلـمــثـلـ فــا
مـدرسة الـشعب  –كـما يـقال –
وان دعم شـرائح ثقافـية اخرى
من قبل وزارة الـثقافـة كاالدباء
والصحفـي والفنان واعادة
ــكـافــأة الــعـيــنــيــة لـهـم الـتي ا
كانت مرصودة لهم سابقاً لهي
خــطــوة في تــشــجــيع االنــتـاج
االدبي والـــصـــحـــفي والـــفـــني
عرفة ودوره في بناء مجتمع ا
 قال انـطـون تشـيـخوف : (من
دون شــــعب مــــثــــقف ثــــقــــافـــة


