
ـدنـي فـقط من جـانب الـعلـمـانـي وا
ومن مختـلف التوجـهات بل من جانب
الــديــنــيــ واحلــركـــات الــديــنــيــة في
الـــدرجــة األســاســيـــة خــصــوصــاً في
مـــوقــــفــــهم مـن الـــيــــســــار واحلــــركـــة

الشيوعية. 
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لــقــد عــرّف شــعــبــان الــقــار بــكــتـاب
البـغدادي" وجـوب النـهضـة" الذي كان
قـاومة احملتل الـبريطاني قد أعدّه 
ـيـة األولى ولم يـتسنَ في احلـرب الـعا
له إصــداره إال بـــعــد عــدوان حــزيــران
عـلى األمـة الـعـربـيـة الـعـام  1967وكـما
ذكر شـعبان فـهو مسـاهمة ودرس  في
الـكـفـاح ضـد االحـتالل والـصـهـيـونـيـة
وتــأكــيــد عـلى مــدى الــتــمـسّك بــفــكـرة
الـدفـاع عن الـوطن واحلق في مـقـاومة
االحتالل وهي اخلبرة التي استمدها
حـــفـــيـــده الــســـيـــد أحـــمـــد احلــســـني
الـــبـــغـــدادي في مـــقــاومـــته لـالحــتالل
األمـــــريــــكـي ووقــــوفـه ضــــد

تشكيالته الالحقة. 
وإذا كــان الــكــتــاب قــد ربط
بــ الـتــاريخ والــســيــاسـة
والــــــــــــــــديـن  ونــــــــــــــــاقـش
مـــوضـــوعـــات مـــهــمـــة في
شــــــــــرح وافٍ لــــــــــلــــــــــدين
والـظاهـرة الديـنـية بـشكل
عـام كــمـا تــنـاول الــعالقـة
ب الـدين والسـياسة من
خـالل جــدلــيــات احلــوزة
الـدينـية فـإنه تـوقّف على
نــحـــوٍ مــنــهــجـي لــبــحث
مـوضـوع فـتـاوى حتـر
الشيوعية التي كانت قد
صـــــــدرت عن عـــــــدد من
كبار رجـال الدين لكـنها
خلقت في الـوقت نفسه
انــــقـــســـامــــاً لـــيس في
اجملـــــتــــمع الـــــعــــراقي
فــــــــحـــــــسـب بـل داخل
الـــــــوسـط الـــــــديـــــــني
والعلمائي ذاته  ففي
حــ أصــدر الـــســيــد
مـــــحــــسـن احلــــكـــــيم
فـــتــــواه بـــاعــــتـــبـــار
الـــشـــيـــوعـــيـــة كـــفــر
وإحلـاد وتــبـعه عـدد
مـن رجــــــال الـــــــدين
بـيـنـهم عـبـد الـكـر
اجلــــزائـــــري وأبــــو
الــــقــــاسم اخلــــوئي
وآخرين  فـإن عدداً آخر من
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وفي عـام  ?2013زار هـذا الــرجل مـركـز
الـــتــــدريب اخلـــاص بـــهــــذا الـــبـــرنـــامج
والـواقع في الـعـاصـمة الـصـيـنـية وذلك
ــنــشــآت ــرافق وا إللــقـــاء نــظــرة عــلى ا
وجـودة هناك وكـذلك أجهـزة احملاكاة ا

التابعة للمركز.
وفي عـــام  2016 شـــارك رائــــد فـــضـــاء
صـــيــني في إحــدى مـــهــام اســتــكــشــاف
الـكـهوف الـتي تـنـظـمـهـا وكـالـة الـفـضاء
األوروبية بصفةٍ دوريـة لتعزيز مهارات
الــرواد الـعــامـلـ فــيـهــا وقـدرتــهم عـلى

العمل بشكلٍ جماعي.
¡UC  bz«—

ويعـكف "مورر" ومـعه "كريـستـوفوريتي"
وكـذلـك رائـد الـفــضـاء الــفـرنــسي "تـومـا
بــيـسـكـيـه" عـلى تـعـلـم الـلـغـة الــصـيـنـيـة
ـنـدرين وهي الـلغـة الـرسـمـية بلـهـجـة ا
. ويـــصف رائــد ُــعـــتــمـــدة في الـــصــ ا
ـاني لــغـته الــصـيــنـيـة اآلن الــفـضــاء األ
بـأنهـا جيـدة لـكنـها ال تـزال بحـاجةٍ إلى

حتسينات.
ــتــحـدة وبــيــنــمــا لن تــؤيــد الــواليــات ا
الـــــتـــــعــــاون مـع الـــــصــــ فـي مـــــجــــال
استكشاف الـفضاء حتى ولو جرى ذلك
عـلى مـ احملــطـة الـفـضـائــيـة الـدولـيـة
تُبقي وكـالة الفـضاء األوروبية خـيارتها
مـفـتوحـة عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـإيـصال
ــدار احملـيط بـاألرض ومـا روادهـا إلى ا

. هو أبعد من ذلك أيضاً
وفي هــذا اإلطــار يــبــدو قــرار الــوكــالــة
تحدة احلفاظ على روابطها بالواليات ا
وروسـيــا - بـالـتـزامن مع إقـامـة عالقـات
شـراكـةٍ مع قـوة عـظـمـى جـديـدةٍ صـاعدةٍ
في مجـال الفـضاء مـثل الصـ - خطوةً
حكـيمـةً في ضوء أن هـذا البـلد بات في
طريقه إلطالق مـحطته الفـضائية األولى
كـامـلة الـتـجهـيـزات بحـلـول عام ?2023
ومع إطـالقه فـي وقتٍ الحـقٍ من الـــــعــــام

اجلـــــاري مـــــهـــــمــــةً حتـــــمـل روبـــــوتــــات
السـتـكـشـاف اجلـانب الـبـعـيد مـن الـقـمر
ــظــلم" من ــعــروف كــذلك بـ"اجلــانب ا وا

القمر.
ويـقـول مـورر: "وكـالة الـفـضـاء األوروبـية
هي بــالــفـعـل عـبــارة عن تــعــاونٍ بـ 23
دولـة عــضــو فــيــهــا لــذا نــعــلم مــا الـذي
يـتـطـلـبه جـمع الشـركـاء جـنـبـاً إلى جنب.
إنـنـا نتـحـدث لـغاتٍ مـتـعددة ولـديـنا ذلك
ـادة الـوعي الــعـابـر لــلـثـقـافــات ونـحن ا
ـثـاليـة جلـلب الصـ إلى هذه الالصـقة ا

األسرة الفضائية الدولية الكبيرة".
وقــد وقــعت الــصــ مــؤخــراً اتــفـاقــاً مع
ـتــحـدة لــشــؤون الـفــضـاء مــكـتـب األ ا
اخلـــارجي يـــفـــتح الـــبـــاب أمـــام إجـــراء
دراسـاتٍ وأبــحـاثٍ دولــيـة في مــحـطــتـهـا
الــفــضــائــيــة اجلـــديــدة.وقــد يــشــمل ذلك
إشــراك رواد فـــضـــاءٍ من دولٍ أخـــرى في
الرحالت الـفضائـية الصـينيـة على غرار
مــا كـان يـحـدث في إطـار الـبـرنـامج الـذي
أداره االحتـاد الـسـوفـيـتي الـسـابق خالل
اضي سـبـعيـنـيات وثـمـانيـنـيات الـقـرن ا
حتت اسم "إنـتـركـوزمـوس" والـذي شـهد
إطـالق رحالتٍ إلى مـــحـــطـــات الـــفـــضــاء
الــروســيــة وعــلى مــتــنـهــا رواد من دولٍ
ـوســكـو في تــلك احلـقــبـة مـثل حــلـيـفــة 

سوريا وأفغانستان وكوبا ومنغوليا.
ويقول "مـاتياس مـورر" إن انطبـاعه يفيد
بــــأن بـــوسـع أي دولــــةٍ من دول الــــعــــالم
االسـتـفـادة من هذا األمـر عـبـر الـتواصل
تـحدة مع اجلـانب الصـيـني عبـر األ ا
ومن ثـم نـيـل فـرصــةٍ مــحــتـمــلــةٍ إليــصـال
روادهــا إلى الـفـضـاء. ويـضـيف بـالـقـول:
"األمـر ال يقـتصـر على األوروبـي ولـكنه
ا ال يـكون يـشمل الـدول النـامـية الـتي ر
لديها برنـامج لرواد الفضاء (من األصل)

في الوقت الراهن".
لـكن وكـالـة الـفـضـاء األوروبـيـة في مـوقعٍ

ضمار وسيبدأ روادها أفضل في هذا ا
شـاركة ـقبـلـة ا خالل الـشـهور الـقلـيـلة ا
في تدريبات جتري في كـبسولة الفضاء
الـصـيـنـيـة أمالً في أن يـضـطـلع أحـدهم
ــركـبــة في إحـدى بــدور مـســاعـد قــائـد ا
هـام الـفضـائـية الـتي سـتطـلـقهـا بـك ا

ستقبل. في ا
غير أن هذا األمر حتديداً أثار مفارقةً لم
تـكن في احلـسـبـان فـي ضوء مـا يـعـرفه
األوروبـيون عن الـتـشابه بـ تـصمـيميْ
"سـويـوز" و"تـشـنـتــشـو" فـفي الـسـفـيـنـة
ـقـعـد الواقـع على الـروسـيـة يُـخـصص ا
ساعد اجلانب األيسر في قمـرة القيادة 
ربـان الـسـفـيـنـة ولـذا طـلـب األوروبـيون
ـقعد من الصـينيـ أن يُمـنح لهم هذا ا
وقـالـوا لـهم - حـســبـمـا كـشف "مـورر" -
إنــهم بــحــاجــة إلـى "إجــراء مــفــاوضـاتٍ

شاقةٍ للتأكد" من حدوث ذلك.
ـاني تمثل الرد ووفقاً لـرائد الفضاء األ
الــصــيـــني في الــقــول: "أوه حــســنــاً ال
بـــأس". هـــنـــا ظن اجلـــانب األوروبي أن
"األمر كان أسهل من الالزم. حتى أدركنا
ـــقــــعـــد الـــواقـع إلى الـــيــــمـــ (في أن ا
ـسـاعد تشـنـتـشـو) هـو الـذي يُـخـصص 

ركبة". قائد ا
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ويـــأمل هــذا الــرجـل في الــقـــيــام بــأولى
رحالته إلـى احملطـة الـفـضـائيـة الـدولـية
في عام  .2020بـعــد ذلك سـيـصـبح في
وضعٍ مـالئمٍ ألن يــغــدو أحــد أوائل رواد
الــفـضــاء األجـانب الــذين ســيـشــاركـون
أقـرانـهم الـصـيــنـيـ في رحالتٍ تـقـصـد
ـرتـقـبة احملـطـة الـفـضـائـيـة الـصـيـنـيـة ا

خالل عام  2023أو نحو ذلك.
ـــــرجـح أن تـــــبــــدأ اإلدارة ومـن غــــيـــــر ا
الـوطنـية لـلمالحـة اجلويـة والفـضاء في
ـتحدة "نـاسا" التـعاون بشكلٍ الواليات ا
صــريحٍ وواضـحٍ مع بــرنــامـج الــفــضــاء
الــصــيــني فـي أي وقتٍ قــريبٍ وهــو مــا
يــعــود جــزئــيــاً إلـى الــســيــاســات الــتي
تنتهجها اإلدارة األمـريكية احلالية على
الــصــعــيـد الــدبــلـومــاسي.لــكن األمــر قـد
ـدى البـعـيد فـمع تـفكـير يـخـتلف عـلى ا
كال الـبلـدين ملـياً في الـعودة إلى الـقمر
ـريخ في وإرسـال رحالتٍ مــأهـولـةٍ إلى ا
طاف; ثمة سؤال مطروح يتعلق نهاية ا
ا إذا كـانت هاتـان القـوتان الـعظـميان
في مجال الفضاء ستبقيان متنافستيْن
أم ستحتاجان في النهاية للعمل معاً?
ويـقـول "ماتـيـاس مـورر": "سنـحـتاج إلى
ــكن لــنـا الــعــثـور كل الــشــركـاء الــذين 
جرد أن عليهم على ظهر هذا الكوكب 
دار احمليط باألرض ننظر إلى ما بعد ا
ـــريخ وذلك ألن أي صــوب الـــقـــمــر أو ا
األمـــر في هـــذا احلـــالـــة يـــصــبـح أكـــثــر
صـعــوبـةً وتــكـلـفــةً ونـحـتــاج (فـيه) إلى
أفضل الـتقـنيات. إنـنا نـهدف إلى إدماج
الصيني في األسرة وأن (تكون لدينا)
محـطـة أبحـاث مـسـتقـبـلـية جـديـدة على
الـقمـر. كلـما كـانت أسرتـنا أكـبر حـجماً

أصبحنا في وضعٍ أفضل".
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بغداد

نـطلق اسـتكـشاف الـفـضاء. ومن هـذا ا
فإن "تشنتشو" أقرب بـكثير من نظيرتها
الـــروســيـــة إلى طـــابع الــقـــرن احلــادي

والعشرين.
ويــعــلق "مــورر" عــلى تــصــمــيم مــركــبـة
الفـضاء الصـينـية بالـقول: "لقـد فوجئت
باألبعاد (اخلاصة بها). قُطْرَها أكبر من
قــطـــر كــبــســـولــة ســويـــوز وهي أكــثــر
ارتـفـاعاً مـنـهـا بـكـثـير. لـقـد ألـقـوا نـظرةً
وا عـدات الروسية وأ متفحـصةً على ا
بـاألجزاء اجلـيدة مـنهـا ونظـروا إلى ما

كن لهم حتسينه وتطويره".
فــعـنــدمـا تــهـبط كــبـســولـة الـفــضـاء في
ثال - البـحر أو احملـيط - على سـبيـل ا
يُسَهلُ تـصميم "تشـنتشو" عـملية ارتداء
روادهــــا ســــتــــرات الــــنــــجــــاة بــــدالً من
ستراتـهم الفضـائية قـبل أن يقفزوا من
الــكـبــسـولــة الـتي ال تــكف عن االهــتـزاز

اء. على سطح ا
ــاني في هـذا ويـقــول رائـد الــفــضـاء األ
الشأن: "هناك مـساحة أوسع كثيراً إلى
حد أنه كان لـدينا قـوارب مطاطيـة قابلة
لــلــنــفخ وهــو مــا ال يــتــوفـر لــديــنــا في
ســـويــوز. فـي الــتــدريـب الــذي يــنـــظــمه
الــروس عــلـى إنــقــاذ رواد الــفــضــاء في
ـاء دون وجود ـرء في ا الـبـحـر يـقـفـز ا
قــوارب. وتـكــون الـتــجـربــة بـاردةً بــقـدرٍ
ـرء بـالـقـشـعريـرة واألمـر كـله يـصـيب ا

أكثر صعوبةٍ بكثير".
وقــبل أن يــصــبح "مــورر" مــؤخــراً رائـد
ــهــام فــضــاء مــؤهالً لــلـــمــشــاركــة في ا
ـــركــز الـــفـــضـــائــيـــة كـــان يـــعــمـل في ا
ــــديــــنـــة األوروبـي لـــرواد الــــفــــضــــاء 
انـية. وخالل وجـوده هناك كولـونيـا األ
شرع في عام  2012في مد اجلسور مع
بـرنـامج الـرحالت الـفضـائـيـة الصـيـنـية
ـــأهـــولــة الـــذي كـــان حتـــيـــطه بـــكــ ا

بالسرية في السابق.
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ــاني عــنـــدمـــا ســجل رائـــد الـــفــضـــاء األ
"مــاتــيــاس مـورر" اســمه لــلــمــشــاركـة في
تدريب مع نـظراء صينـي على عـمليات
إنقاذ رواد الفضاء الذين تهبط مركباتهم
في البحار واحمليـطات لم يكن يتوقع ما

سيمر به خالل هذا التدريب.
فبـحسب كلـمات "مورر" - الـذي يعمل في
إطــار وكــالــة الـفــضــاء األوروبــيــة - كـان
األمر "لطيفـاً للغاية وخـالياً من الضغوط
والـتـوتـرات إلى أقـصـى حد. كـنـت طـافـياً
عـلى قـارب الـنجـاة وأنـا أنـظـر إلى أعلى
صـوب الـسـمـاء. لم يـكن يـنـقـصـني سوى
ـنـحي شـعـوراً بـأنـني ـوسـيـقى  بـعض ا

أقضي عطلة في هاواي بالفعل".
اضي جرت هذه التدريبات خالل العام ا
في مـركـز تدريب جـديـد مُقـامٍ قـرب مديـنة
يـانتـاي السـاحـليـة على بـعد نـحو سـاعة
بــالـــطـــائــرة إلى اجلـــنـــوب الــشـــرقي من
. وخالل فـترة العـاصـمـة الـصـينـيـة بـكـ
الـتدريب الـتي استـمرت أسـبوعـ عكف
"مــورر" وزمـــيـــلــته فـي وكــالـــة الــفـــضــاء
األوروبـيـة "ســامـنـتـا كـريــسـتـوفـوريـتي"
عـلى الـعمل واإلقـامـة جنـبـاً إلى جنب مع

. أقرانهم الصيني
ويــقـول "مـورر" في هـذا الـصـدد: "تـدربـنـا
ــبـنى نــفـسه مع رواد مـعــاً وأقـمــنـا في ا
. تـشـاطـرنـا الـطـعـام الـفـضـاء الـصـيـنـيـ
ذاته وكــانت جتــربــةً مــكــثــفــةً لــلــغــايــة.
شـعرت كـما لـو أنـني جزء من أسـرة. كان
األمر مـختلـفاً تـماماً عـما هو احلـال عليه
في مـديـنـة هـيـوسـ (األمـريـكـيـة) حـيث
كنت استأجر مسكناً وال أرى زمالئي إال
خـالل الـــــســــاعـــــتـــــ أو الـــــثالث الـــــتي

تستغرقها جلسة التدريب".
فــبــيــنــمــا تـــنــظم وكــاالت فــضــاءٍ أخــرى
تدريـبـاتٍ لـتعـزيـز الـعالقـات االجتـمـاعـية
ب روادها بهدف مساعدتهم على العمل
مــعـاً تـتـبـنى وكــالـة الـفـضـاء الــصـيـنـيـة
نـهــجـاً مـخــتـلــفـا بــشـكل أكــبـر عــلى هـذا
الصـعيـد يصل إلـى حد أن رواد الـفضاء
الـعـامـلـ فـيــهـا يـقـضـون عـطالتـهم مـعـاً

حسبما يقول "مورر".
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ويضيف مـورر أن هؤالء الرواد "يـعرفون
بعـضـهم بـعضـاً عـلى نحـوٍ جـيـدٍ للـغـاية
لـذا فـهم أشــبه بـأخـوةٍ وأخــواتٍ. عـنـدمـا
عـشـنــا هـنـاك شـعـرنـا بــأنـهم قـبـلـونـا من

أعماق قلوبهم كجزءٍ من أسرتهم".
وقـد صُمِـمتْ سـفـيـنـة الـفضـاء الـصـيـنـية
"شـنتـشو" - الـتي حمـلت رائد فـضاءٍ إلى
ــدار لــلــمــرة األولى عـام  - 2003لــتـقل ا
طــاقــمــاً من ثالثــة أفــراد. وتـعــتــمــد هـذه
ـركـبـة علـى التـقـنـيات الـتي عَـمِـلتْ على ا
أســاســهــا سـفــيــنــة الــفــضــاء الــروســيـة
"سويوز" كـما تبـدو مشابهـةً لها إلى حدٍ

مثير.
الـفـارق أن "سـويـوز" بدأت مـسـيـرتـها في
نـقل الــرواد إلى الــفـضــاء مـنــذ نـحـو 50
عـامـاً وصُمِـمَتْ عـلى غـرار صاروخٍ دخل
بكـرة للغاية لعصر راحل ا اخلدمة في ا
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أطـلّ عـلــيــنـا الــدكــتــور عـبــد احلــسـ
ـوسـوم شـعــبـان في كــتـابـه اجلـديــد ا
(اإلمــام احلـسـني الـبـغـدادي:مـقـاربـات
في ســســيــولــوجــيــا الـديـن والـتــديّن)
لـيـطــرح بـجـرأة الـتــرابط اجلـدلي بـ
الـــتـــاريخ والـــســيـــاســة والـــدين وهي
مسائل مسكوت عـنها أو غير مطروقة
بالطريقة الـتي حاول بحثها من موقع
الـنـقـد والـنقـد الـذاتي مـسلـطـاً الـضوء
عـلـى شـخــصــيــة ديــنــيــة ومن عــائــلـة
ـســتـوى االجــتـمـاعي مـعــروفـة عــلى ا
والـديـني في الـعـراق وعمـوم الـطـائـفة
الـــشـــيـــعــــيـــة في الـــعــــالم اإلسالمي .
قاربة النقدية باألهمية وتتسم هذه ا
خصوصاً بعد ما تعرّضت له منطقتنا
العـربية وعلـى وجه التحـديد والعراق
بوجه خاص من أحداث وتطورات في
العقـود والسنوات  األخـيرة من القرن
الــعــشـــرين وبــدايــات الــقــرن احلــادي
والـعـشـرين والسيّـمـا احـتالل الـعراق
وتفـشي الطائـفية والـعنف واإلرهاب 

وذلك بعد حروب وحصار. 
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وإذا كان األجـداد قد تركـوا لنا الـكثير
من اإلبداع الذي أجنبه أبناء الرافدين
عـــلى مـــدى تـــاريـــخـــهم الـــعـــريق  في
مـــجــاالت مـــتـــعــددة مـــثل الـــهــنـــدســة
والــقـانــون واألدب كــمــا هي اجلــنـائن
ـعـلـقـة ومـســلّـة حـمـورابي ومـلـحـمـة ا
جـلجـامش والتي تـناولـها الـكثـير من
ـؤرخـ الـعـرب  وغـيـر الـعـرب  فإن ا
مـا حلّ بـهم أيـضـاً من ويالت ونـكـبات
ــؤرخـون أمــام حـيـرة ومــآسي وضع ا
أال وهي قدرة الـعراقـي عـلى اجتراح
كـل ذلك وجتــاوز احملن والــتــطــلع إلى
مــســتــقــبل أفــضل وهــو مــا عــكـســته
الحم األســـــاطـــــيـــــر والـــــقـــــصـص وا
الشعرية التي عاجلت قـضايا الفلسفة
والـعــلـوم والــفن والـثــقـافــة والـوجـود
واخللـود بـشكل عـام وذلك ما ورد في
األديـان الـسـمـاويــة الـثالث الـيـهـوديـة

سيحية واإلسالم .  وا
وقد شـرّعت هذه األديـان العـبادة التي
تربط اإلنـسان بـاخلالق وهي مـوجهة

ومها الذبح واالغـتصاب وهي أمور ال
تـمتّ إلـى اإلسالم بـصـلـة. وقـد أحـسن
الدكتور شعبان في اختياره شخصية
ديـنـيـة مـعـروفة في تـوجـهـهـا الـوطني
ومـقـاومـة احملـتـل بـتـعـريـضـهـا لـلـنـقـد
وبــقــدر  مــواقــفـهــا الــراديــكــالــيــة في
السـياسة فهي مـحافظـة دينيـاً السيّما
في الـتـوجّهـات اخلـاصـة في الشـعـائر
احلسينيـة لكنّه لم يتوقف في ذلك بل
ــعـــســكــر إنه قــدّم نـــقــداً ذاتــيـــاً إلى ا
الشيوعي الذي ينتمي إليه خصوصاً
ـتطـرّفة واقف الـصـبيـانيـة ا لـبـعض ا
ـبـالـغـات والـتـقـديـرات الـتي وبـعض ا
أثــــبــــتت احلــــيـــاة عــــدم صــــحــــتــــهـــا
فــاسـتــعـرض بــعض مـواقــفـنــا أواخـر
اخلـمــسـيـنـات وبــعض مـواقــفـنـا أيـام
ـوقف من حــركـة خـان اجلــبـهــة وفي ا

النص . 
وأعـتقـد أن هذه الـتقـييـمات الـشجـاعة
هـي ضـرورة ال غـنى عـنـهـا لـلـمـراجـعة
في الـسـيـاسـة والـتـاريخ والـدين لـيس

علـماء الدين امـتنعـوا عن إصدار هذه
الـــفــــتــــوى حـــتـى وإن كـــان لــــهم رأي
بـالـشـيوعـيـة مـثل احلسـني الـبـغدادي
والـــقــائـــني والـــزجنــاني واحلـــمّــامي
العـتــقــادهم أن ذلك ســيـســبّب شــرخـاً
اجتـمـاعـياً وانـشـطـاراً مـجتـمـعـياً ولم
يـجـدوا لـذلك مـبـرراً والـضـرر سـيـكون
أكـــثـــر من الـــنـــفـع. لـــقـــد كـــان اتـــهــام
الشيوعي العراقي بالكفر واإلحلاد
له دوافع ســيــاســيــة ولــيـس ألســبـاب
ديـنـيـة فـهم سـاهمـوا في األربـعـيـنات
ـاضي في واخلـمـسـيـنـات من الـقـرن ا
ـواكب احلسـينـية واسـتغـلوا جـميع ا
ـطـالب الـشـعـبـية ـنـاسـبـات لـطـرح ا ا
ولم يجدوا في ذلك ضيراً ولم يتهمهم
أحـد حـينـهـا باإلحلـاد أو بـالكـفـر لكن
نـفوذهم وهـيمـنتـهم على الـشارع بـعد
الـعام  1959دفـعت بـعض رجـال الدين
إلى اســـتـــغالل بـــعض الـــتـــصـــرفــات
الـعــدائـيــة مـنـهـم إلى اتـهــامـهم  وقـد
ـــثل هــذه جنـــد في الـــكــتــاب   نـــقــداً 
واقف من جـميع األطـراف التي أدت ا
إلى تمترسـات وصدامات حادة دفعت
اجلـميـع ثمـنهـا باهـظـاً والسيّـما بـعد

االحتالل.                   
WOÐU ²½« W¹UŽœ

أختتم بواقعة من ذاكرتي ح كنت ال
أزال فـــتى في الـــعـــاشـــرة من عـــمــري
حيث كـانت الدعـاية االنتـخابيـة العام
 1957في مـديــنـة احلـلّــة وأنـا ابــنـهـا 
اشـطة تـعبّر عن للـشيخ عـبد الـكر ا
ضمير الناس حـ جمعت ب الدفاع
عن لـقـمة الـعـيش واحلريـة والـقضـايا
اخلـدمـيــة . وكـان الـشـعــار: من  يـريـد
ــــــــدارس اخلــــــــبــــــــز والــــــــعــــــــمـل وا
ــعـــامل بــدالً من ــســتــشـــفــيــات وا وا
ـنشـآت احلربيـة فلـيصوّت القـنابل وا
اشطة اشطة. وا للشيخ عبد الكر ا
رجـل دين ونــصــيــر لـــلــســلم وداعــيــة
اجــتـــمــاعـــيــة وشـــخـــصــيـــة عــربـــيــة
ــيـــة وفي ذلك داللــة وإسالمــيـــة وعــا
عــلى أن الـعـديــد من رجـال الـدين كـان
يقيـمون عالقات طـيبة مع الشـيوعي
وجتمـعهم أهداف مـشتركـة.  إن كتاب
شــعــبــــــــــان هــو مــســاهــمــة فــكــريــة
وثــقـافــيـة في نــقـد الــفـكــر الـســيـاسي
ـــــدني وفــــيه الــــعــــراقـي الــــديــــني وا
اســــتـــفــــزاز واســــتــــثـــارة لــــلــــذاكـــرة
العـــــــــــراقـيـة الـتي ال تـعتـمـد عـلـيـها
فـــقـط بل إنـــهـــا تـــذهب إلى الـــوثـــائق
ـراجع لـتـدقـيـقـهـا وتدويـنـهـا وذلك وا
خــدمــة لـــــــــــلــتــاريخ والــســــــيــاســة

والدين .

بــشـكل عـام إلى إرشـاد اإلنـسـان نـحـو
احلــريـة الـفـرديـة وتـطـوّر اجملـتـمع في
االبتـكـار واإلبداع وفق مـا ينـسجم مع

تطورات احلياة. 
فـي كــتــابه نــاقش الــدكــتــور شــعــبــان
ـزمـن بــ الـتــاريخ اجلــدل الــدائــر وا
والـسيـاسـة والدين وهي ثالثـيـة حتى
وإن تـبـاعـدت حقـولـهـا ووجـدت حدود
كن فـصلها عن فيمـا بينـها إال أنه ال 
بــعــضــهــا الــبـعـض بـســبب تــداخالت
وتـــفـــاعـالت جتـــري بـــاألســـاس داخل

اجملتمع. 
ولم يـكـتفِ الـباحث بـحـديث الـتنـظـير

بـل حــــــاول أن
يــــعـــرض
مـــــــــــــــــــــا
اســــتـــقـــر
مــــــــــــــــــــن
مـــفـــاهــيم
حـول هذه
الــقـضــايـا
في أذهـــان
عـــــــــمــــــــوم
الــــــــنـــــــاس
خــاصــة في
الـــســـنــوات
األخـــــــيــــــرة
التي شـهدت
الـــتــــعــــصب
والــــتــــطـــرف
والــــــــعـــــــــنف
والــذي جتـلّى
مـــــــــــؤخــــــــــراً
بـــظــــهـــور مـــا
سـمي بـالـدولة
اإلسـالمـــــــيـــــــة
(داعـــــــــــــــــــــش)
ـــمــــارســـات وا
ــنـــكـــرة الــتي ا
أقــدمت عــلــيــهـا
مـن اإلســـــــــــــاءة
لــلـــديـن والــقـــيم
األخـالقـــــــــــيــــــــــة
واإلنـــســــانـــيـــة 
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ـاذا اخـتـرت هـذا االسم ? ـقــال و ـا يـتـسـاءل الــبـعض عن عـنـوان ا ر
رأة وماذا يـختـفي خلـفه? بـالتـاكيـد ما يـتـبادر الى الـذهن هو صالبـة ا
العراقـية بـشكل عـام وقوة صـبرها وحتـملـها من اجل الـنهـوض بشكل
ا سبق ... انا اقـول نعم انه االسم الذي زرع الرعب متجدد واقـوى 
عـارك انها في نفوس اإلرهـابي عـلى ثبات مـوقفهـا ودخولهـا سوح ا
معـارك من طـراز خـاص فـهي حـرب شـوارع ودخـول الى عـمق جـحيم
واجهة فكانت الرقم الـصعب في خيارات اإلرهابيـ عندما يراجعوا ا
ــتـلك كل هـذه اإلرادة رجـاال حـسـابـاتــهم في انـهم يـواجــهـون شـعـبـا 
ونساءً وكباراً شيبة وصغاراً يافع كلهم يحملون هَمّ الوطن والذوبان
ـقاتلـة(سهام في حبه وهذا مـا رسخته اإلعالمـية ابـنة العـراق سمارا ا
ــوت من شــارع الى شــارع ومن حيّ الى حيّ الــبـدر) وهـي تــسـابـق ا
اخر وفِي مدن لم تكن يـوما من األيام محط طفـولتها وال مـساحةً لفرح
ـسـاحـات طـوال ـا أخـذت تـلك ا عـيـدهـا أو زاويـةَ حـزنٍ مـرت عـلـيــهـا إ
وعـرضــا من اجل وطــنـهــا واحلـفــاظ عــلى تـرابه ومــقــدسـاته وتــاريـخه
وحـضــارته  االعـالمـيــة ســمـارا تــفــخــر انـهــا االولى بــ االعالمــيـ
واجـهة ضـد داعش والعـ الرقـيبة واإلعالميـات التي خـاضت غمـار ا
والنـاقل الـصادق لألحـداث من أطـراف حزام بـغـدادوسامـراء ومـعارك
ويـقيـنا انـها مـهنـة صعـبة ان تـعمل اعالمـيا من اجل الدور ومـكيـشيـفة
ـوت اجلـاهـز كل حلـظـة في ــفـخـخـات وا إيـصـال احلـقـيـقـة في وسط ا
حـرب ضـروس اخلصـم فـيهـا ال يـفـهم أيّ مـعـنىً لـالنسـانـيـة وفِي ظل
ـكن ان نـتفـهم ان اخلـوض في هـكـذا حروب شـائـكة هكـذا تـعـقيـدات 
ـراسل وأحـيـانـا امـام اشـبـاح من اجملـرمــ بـالـتـأكـيـد ال يـقـوم بـدور ا
احلربي ونقل الوقائع غيـر الرجال ومنهم الشـباب حتديدا  النها حرب

شوارع وكرّ وفرّ بامتياز .
من هنـا أقول في الـبـدء نحن نـفتـخر كـعـراقيـ وخصـوصا من هم في
هجر باعالمـية  كهذه وفـتاة شابة لم يوقـفها العـيش الرغيد  في هذه ا
احلياة عن حملها هم الوطن والتفكير بترابه وشعبه ومقدساته وكل ما
هـو جمـيل في احلـيـاة فـتـحـملـت العـنـاء مع الـذين حـمـلـوا دماءهـم على
ـواقف االنـسانـيـة والوطـنـيـة الرائـعـة البنـاء الـعراق اكفـهم لـتـنقل تـلك ا
الغيـارى الذين هبـوا للدفـاع عن العـراق بأكمـله وعن االنسانـية جمـيعا
لـتـخـلـيـصـهـا من هـذا الـســرطـان الـقـاتل الـدمـوي الـذي يـريـد ان يـقـتل
الـبـسـمـة من عـلى وجه الـبـشـريـة  في ذات الـوقت كـان بـعض اخلـونـة
واخلانعـ واجلبنـاء ينامـون في فلل وفنـادق عمان والـبعض االخر في
ـؤمـرات ودعم فـنـادق أربـيل ومن هـنـاك كـانـوا يــعـمـلـون عـلى حـيـاكـة ا
داعش وتمـويـلهـا مـاديـا ودعمـهـا سيـاسـيا وأمـنـيـا ولكن خـابت آمـالهم
ـراسـلة وهم يـستـمـعـون الى صـوت تلـك الشـابـة اإلعالمـيـة القـديـرة وا
احلربية الـتي لم يعتـادوا عليـها ح تـنقل الى مسـامعهم خـبر اندحار
ـدينة أو تلك وحـينما تنـقل لهم صورا حية عن فلول االٍرهاب من هذه ا
قاتل العراقي وهم يقـتفون اثار اإلرهابي الذين ولّوا هارب فرح ا
ـنـازل وعلى فتـنـاثـرت جـثـثـهم في الـشوارع والـوديـان وعـلى سـطـوح ا
العربـات احملترقـة وعندهـا سقطت مـقولة قـادمون يابـغداد حتت اقدام
قاتلة قاتل وكـان صوت احلق عاليا الذي أطلـقته هذه ا األبطال من ا
قاتل الذي يرتعب منه اإلرهابي وقبل بأدائها االعالمي كأنها احد ا
ان تغـدر عصـابـات االرهاب بـأسلـحتـهـا احملرمـة دوليـا فـتكـون ضحـية
ضربـة كـيـمـيـاوية مـنـعـتـها من اسـتـمـرارهـا بعـمـلـهـا الرسـالي من اجل
العراق حـيث شاركت في حتـرير تكـريت ثم التـوجه الى األنبـار لتدخل
مـعـركـة الـكـرمـة والـصقـالويـة واجلـسـر اليـابـانـي وحتـديدا فـي مـعـركة
منـطقة الـسجـر فيـكون اخـر التـقارير بـصوتـها الـشجي حـتى  نقـلها
لــلــعـالج مــبــاشــرة الى الـــدولــة اجلــارة ايــران لـــتــتــلــقـى عالجــهــا في
مسـتـشفـيـاتهـا من اثـار الـضربـة الـكيـمـياويـة الـتي جـعلت من وضـعـها

... حَرِجاً
لـقـد قـدمت هـذه اإلعالمـيـة الـبطـلـة كل مـا لـديـهـا من اجل حـب الـعراق
وبـســبب احلـاجــة الى االســتـمــرار في الـعالج  إيــفـادهــا الى خـارج
ــثل هـكـذا الـعــراق لـتـخــضع الى دورة مـكــثـفـة مـن الـرعـايــة الـدقـيــقـة 
ضربـات خـطيـرة حتـصل في سـاحات احلـرب ومـا زالت حتت العالج
وهي حتنّ الى بـلــدهـا وتـبــكي فـرحـا انــهـا رأت بـعــيـنـيــهـا هـروب اخـر
داعشي عبـر احلدود العـراقية السـورية ومن علـى شاشات التـلفاز في

غـــــــــرفـة عالجـهــا  وعـلـمت حـيـنــهـا ان جـراحـهـا
تـتـمــاثل الى الـشــفـاء .. نـقــول لـهـا شــافـاكِ الـله
وعافاكِ وأعادك الى أهــــــلك ومحبيك ابنةً بارةً

للعراق .

حاالت ظهـرت لـلـمـواطن الـعـراقي بـعد سـقـوط الـنـظـام الـسابق  2003 
سلـبـية الحـصـر والعد لـهـا ابطـالـها انـاس اليـنتـمون لـهـذه التـربـة التي
احتـضنـتهم وعـاشـوا علـيهـا بحـلوهـا ومـرها وراحث هـذه الثـلة تـخطط
واطـن بطـرق ملتـوية واسالـيب غريبـة وعجيبـة على غرار كيف تبـتز ا
ـواطن الــعـجب الــعـجـاب ـافــيـات ومن ثـم راى ا اسـالــيب عـصــابـات ا
بـحـاالت الـغش واالحـتـيـال ومـارفـقـهـا من عـمـلـيـات تـزويـر وقـفص ولم
تـنفـذه الذين كـانوا ابـطاال استـثن من السـياسـي وبـعض العـناصـر ا
في عـملـيـات الـسـرقة والـتـزويـر وحـاالت التسـتـحق ذكـرهـا لبـشـاعـتـها
وخـزيـهـا  نـعم مع انـفالت االمن في الـعـديـد من مـفـاصل الـدولـة راح
واطن لالسف واقصد من ضعاف النفوس يبحث عن وسيلة للسرقة ا
ال الـسحـت احلرام ومع تـشديد واالحتـيال واالبـتزاز ليـنعـش جيبـه با
ها لكنها بدات لالسف مراجعنا العظام على مثل تـلك احلاالت وحتر
تسـتفـحل مع غيـاب السـلطـة وعدم اخلـوف من القـوان الـتي يجب ان
تكـون رادعـهة وقـوية ضـد مـثل هؤالء  نـعم حـاالت قفـص كان اخـرها
تـمرسه على توجه بـعض السراق وضـعاف الـنفـوس من العـصابـات ا
سرقة العقارات الفارغة في العاصـمة بغداد واحملافظات فيبحثون عن
دار سكـنـية مـالـكهـا غادر الـعـراق قسـرا او بـحثـا عن مالذ امن وتـبدا
ـالك واستخراج وثائق رسمية هذه الثلة بعملـية تزوير كبرى باواراق ا
جميعها مزورة صادرة بطرق رسمية بعد دفع الرشا واصدار وكاالت
وكل بحق البيع والشراء الك احلقيـقي تخول ا عامه وخاصة  باسم ا
والتصرف  نـعم انها اكبـر عملـية للسـرقة واالحتيـال ودوخت القضاة
ثل هذه احلاالت جندها واحملاكم والقضاء االعلى واذا فـتحنا ملفـات 
الحتـصى مـنـهـا من كـشف امـرهـا وسـرهـا ومـنـهـا من مـررت و بـيع
امالك مواطـن بـطريـقة الـتزويـر  انـها لـيست بـاحلالـة اجلديـدة ولكن
واطن سـواء كـما كـان خـارج ام داخل العـراق ان يـحذر مطـلـوب من ا
ـعـنــيـة الـتي تـصـدر سـنـدات من مـثل تـلك احلـاالت واخــبـار الـدوائـر ا
وهـمـيـة ومزورة بـطـرق فـنـيـة وغـريـبـة واخـبـار وتـبـلـيغ دوائـر الـعـقارات
والـشــرطـة وكل دائــرة مـســؤولـة  واعــتـقــد ان الـوقـت حـان ان تــتـخـذ
هم للـعداله وعرضهم احلكومة اجـراءات رادعة بحق مـثل هؤالء وتقـد
ن تسـوله نـفـسه اقـتراف مـثل هـذا الـفعل امام الـنـاس لـيكـونـوا عـبـرة 
الشنيع  ويقـــــــــــينـا نحن بحاجة الى ندوات تثـقيفية وارشادية  من
عـنيـة واالعالمـية لـكشـف مثل تـلك الـوسائل الـتي تروم قبل اجلـهـات ا

بيع الـعـراق بطـرق وهـميـة وتـزويريـة حـان الوقت لـنـكون
يقظ امام مــــــــــثل تلك الـعصابات وكشـــــــفهم
وفضـح  عنـاصـرهـا واالخــــــــــبـار عـنـهم بـاسرع
ــكن ولــنـحـــــــــــذر جــمــيـعــا من قــفــاصـة وقت 

العقارات .

تحدة بأن يكون رواد الفضاء الصينيون من ب الرواد  UC¡∫ ال تسمح الواليات ا

V
²

 ÷
Ëd

Ž

s¹b «Ë WÝUO «Ë a¹—U² « WOŁöŁ

 ”—U  œ«uł bL×  

لندن

غالف كتاب


