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ولنعترف بصراحة :
انّ الكبار من فقهاء النجف االشرف
الـية الن ـصـاعب ا يُـعانـون ألوان ا
احلــــقــــوق الـــشــــرعــــيــــة واألمـــوال
الضخمـة ترسل الى مراجع الـتقليد

دون سواهم من الفقهاء .
مثال تاريخي :

كـــان االمــام الـــشـــهـــيـــد الـــصــدر –
رضـوان الـله عـلـيه  –يُـلـقي بـحـوثَه
الــعـالــيــة في (اصــول الــفـقه)  –في
ـــشـــايخ من آل مــــقـــبـــرة أخـــوالِـهِ ا
يـاس  –تــغــمـدهـم الــله بــرحـمــته

جميعاً  –
وكـانت خـالـيةً مـن وسائل الـتـبـريد
اسة اليها ألنَّ حرارة مع احلاجة ا
الــصـيف فـي الـنـجـف ال تـطـاق ولم
ــــبـــردة ــــقــــدور شــــراء ا يــــكـن بــــا

ناسبة..!! ا
حــــتى اســــتــــطـــــاع أحــــدُ طالّبه أنْ
يشـتري مبردةً بـأقساط شـهرية من
بــــائع صـــديـق له  وكـــان الــــقـــسطُ
الـــشــهــري (ديـــنــارين) فـــقط ولــكنَّ
هـذْينِ الـديـناريْنِ كـانـا ثقـيـلـيْن على
االمـام الـشـهيـد الـصـدر لـضيق ذات

اليد ...

اليـة ضوابط وهي جتـري بـأمرٍ من
الـــــوالة  وكـــــيـــــفـــــمـــــا أرادوا دون

تأخـــــير ..
وهـذا مـا يـعـجـز عـنه مـعـظم رؤساء
الــدول واحلــكــومــات الـيــوم ألنــهم
يــســـتــطـــيــعـــون جتــاوز مـــا أقــرَتْهُ

وازنة العامة من تخصيصات .. ا
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صدق الشاعر ح قال :
من عادة الناس لألصنام تعبدها 

مِنْ خسةِ الناس ال من رفعةِ الصنمِ 
فــكم من عـــالمٍ كــبـــيــر مُــبـــدعٍ قَــتَــلَهُ
اإلمالق  فعاش غريباً ومات غريبا
ـــــال مــــا ـــــلك مـن ا النه لـم يــــكـن 
يـسـتــطـيع مــعه اجـتــذاب الالهـثـ
وراءه مِنَ الــذين ال يُـعـنـون بـالـعـلم
ا يـعنون ـعنويـة  وا والكـماالت ا
بــشيء واحــد فــقط وهــو اقــتــنـاص

نافع واألرباح ..!! ا
ــدحـون كــافـوراً ومن هـنــا تـراهم 
وأضْـــــرابَهُ من الـــــســــلـــــطــــويــــ 
ويُـعــرضـون عن امـتــداح الـعــبـاقـرة
ن لم يَــــحُـــزْ مـن حُـــطـــام األفــــذاذ 

الدنيا شيئا مهماً ..!!
??
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يقول التاريخ :

ان األخــشـــيــد اشــتـــرى ( كــافــوراً )
بثمانية عشر ديناراً ..!!

ويقول :
حَكَمَ ( كافور ) مصـرَ والشامَ اثنت
وعشرين سنة وتوفي سنة 358هـ
ــنــتــظم البـن اجلـوزي ص ( راجع ا

 / 200-199ج(14
والسؤال اآلن :

لـو لم يـكن (كـافـور) صـاحبَ سـطوةٍ
وسلطان ...

ــتـنــبي) يُــدَّبِجُ فــيه تــلك هل كــان (ا
القصائد احلسان ?

واجلواب :
ال 

انّ الـسـلـطـة ومـا تُوّفـره لـصـاحـبـها
من إمـكــانــات وقـدرات هــائـلــة عـلى
ـــنح ـــهـــمــة  وا ـــنـــاصب ا مـــنح ا
الــسـخــيـة  جتــعل كـبــار الـشــعـراء
ـتنبي) فـضالً عن غيره من ذوي (كا
الفضل والشأن يتسكعون على بابه
 ويـــظــهــرون االســتـــعــداد الــكــامل

للسير في ركابه ...!!
وعـطــايـا احلـكّــام لم تـكن خــاضـعـةً

كن القول : و
ـناطق  –وهو في ان حـال عـلـمـاء ا
أحـسن الـفـروض من تالمـيـذ اولـئك
الــفــقــهـاء الــكــبـار - يــعــيــشـون في
أوضــاع مــالـيّــة أحــسن من أوضـاع

اولئك الفقهاء.
فارقات الواضحة ... وهذه من ا

والــثـغــرات الـكــبــيـرة الــتي البُـدَّ ان
تعـالج في حوزتنـا العلـمية بـالنحو

ناسب  ا
لـقـد بقيَ عـلـمـاءُ مدرسـة أهل الـبيت
(عـلـيهم الـسالم) يـرفضـون أنْ تُـقدّم
لـــــهم األمـــــوال من قـــــبل الـــــدولــــة
حتاشيـا من ان يكون لهـا تدخالتها
في شـؤونـهـم  بـيـنـمــا اعـتـاد ائـمـة
ن لـيـسوا من ـسـاجـد  وخـطـبـاء ا
ـدرسة  عـلى قـبض رواتـبهم هـذه ا
ومـــخــصــصــاتــهـم الــشــهـــــريــة من

الدولة .
ان ارتــبــاط احلـوزة بــاألمــة هـو من
أكبر عـوامل قوتهـا وبقاء أصـالتها
ـــــتـــــدة عــــــلى طـــــول األيـــــــــــــام

والعهود .
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وهـناك ( أقالم) يـحلـو لـها أنْ تـكون
(مسـتأجرة) لـتكتب ضـد قناعـاتها 
وتـرفع وتـنـصب طـبقـاً ( لـلـدسـومة)
فـتـظـلـم الـرفـيع  وتــمـدح الـرقـيع 

بدون خجل أو حياء ...
وهذه الـطبقة ال يـخلو مـنها زمن أو

مكان لألسف الشديد .
ومـــا أكــثـــر االنــتـــــــهــازيـــ الــذين
يــقـــلــبـــون احلــقـــــــائق ويــزيـــفــون

الوقائع .
ا وهذا هو مـبعث الشك في كـثير 
ـــؤرخــون ألنـــهـم داهـــنــوا كــتـــبـه ا
احلــكّـام وكــتــبـوا طــبـقــاً ألهــوائـهم

بعيداً عن حتري الصدق .
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بيروت

الـبـعض مـنـهم الـى انه كـان مـتـزوجاً
بـأبــنـة نـبـوخــذ نـصـر الــكـبـرى االمـر

الذي جعله مؤهال لتسلم العرش.
وأقـدم االشـارات الى نبـونـئـيد وردت
في االشاراة الى توسطه حلل النزاع
ـلـكـتي مــيـديـا ولـيـديـا الـلـتـ بـ 
تــفــاقم اخلـالف بـيــنــهــمــا  وتــشــيـر
الــوثــائق الـى ان نــبــوخــذ نــصــر قـد
انـــتـــدبه حلـل الـــنـــزاع الـــقـــائم بـــ
ـا يـدل عـلى مـكانـته من ـمـلـكـتـ  ا
ــلك والـى قـدرتـه عـلـى ادارة االمـور ا
الــسـيـاسـيــة بـحـكــنـة وحـكــمـة.  لـكن

كـان عــهـد نـشــاطـات مـعــمـاريـة وان
االثـــار الـــبــاقـــيـــة فـي بــابـل تـــعــود

بالدرجة الرئيسة الى عهده.
بـعـد وفــاة نـبـوخــذ نـصـر عـام 562
لكنه ق.م  خلـفه ابنه اميل-مـردوخ 
قـتل في ثـورة بـعـد حـكـم قـصـير دام
ســنــتــ .لــيــحـــكم بــعــده نــرجــال-
شــاراوصـر او(نــركـال- شــار-اصـر)
وهــو صـهــر نــبــوخـذ نــصــر  الـذي
انـدحـر انـحـارا فـظــيـعـا بـعـد قـيـامه
بحـملة عـسكريـة عبر طـوروس فعاد
الى بابل عام  556 ق م ليتوفى بعد

فــنـصب عـودتـه مـبــاشــرة 
ابـــنـه لـــبــــاشي  –مـــردوخ
لـكــنه كـان قــاصـرا مـكــانه 
ضعـيفـا فقـتل عبـر مؤامرة
اشــتـرك بـهــا قـادة اجلـيش
والــكـهــنــة لـيــتم تــنــصـيب

نبونائيد مكانه.
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 وحــسب دراســـة مــطــولــة
نـشـرت في مـوقع (عـنـكـاوا
صادر دوت كوم) وبعض ا
الــتــاريــخــيــة لـيـس هــنـاك
الكثـير بشـأن نبونـئيد قبل
تـســلـمـه الـعــرش الـبــابـلي
ؤرخ ولكن الـكثيـر من ا
يـــؤكـــدون عـــلـى كـــونه من
عــائـلــة نـبــيـلــة مـقــربـة من
نـــبــوخـــذ نـــصـــر ويــذهب

وانـــا ابــــحث عـن تـــاريـخ الـــســــنـــة
الــبـابــلــيــة الـتـي تـبــدا في االول من
نـيـسـان وجـدت امـورا مثـيـرة تـشـير
الى ان الـــوضع في بـــابل في عـــهــد
اخر مـلوكـها (نـابونـائيـد) يشبه الى
حــد كـبـيـر االوضــاع في الـعـراق من
الناحية االقتـصادية وسيطرة رجال
الـــدين (الــكـــهــنــة) واطـــمــاع الــدول
احمليـطـة بدولـة بابل الى ان سـقطت
ـلك بــغــزو االخــمـيــنــيـ بــقــيــادة ا
االخـمــيـني (كــورش) بـالـتــعـاون مع

اليهود.
إشـتـهـرت بـابل بــأنـهـا قـبـلـة الـعـالم
الـقـد وفـاقت في شـهـرتـهـا الـعـديد
ـدن العـظـيمـة وتـألقت في عـهد من ا
مــشـرع الــقــوانــ حــمـورابي إال ان
ــلك عــصــرهـــا الــذهــبي كــان أيــام ا
البـابلي نـبوخذ نـصر ومـعنى اسمه

"نبو حامي احلدود".
حــكـم  نــبــو حــذ نـــصــر بــابل خالل
الــــــــــســــــــــنـــــــــوات (604-562ق.م)
وإشـتــهــرت في عـهــده أســوار بـابل
ـعـلـقـة الـتي الـعـظـيـمـة واجلــنـائن ا
عــدت من عـــجــائب الــدنــيــا الــســبع
آنـذاك كــمـا اشـتــهـر نـبــوخـذ نـصـر
بــالـنـصـر احلـاسم الـذي حـقـقه عـلى
ـلـكـة يـهـوذا وســبـيه الـيـهـود الى
بابل اسرى بعد ان خانوا تعهداتهم
صري ضده . اليه وحتالفوا مع ا
ـكن القـول ان عهـد نبـوخذ نـصر و

ـلك نـفـسه وكـان في وسـعهم نـفـوذ ا
فـي بـعض األحــيـان أن يـخــلـعـوه عن

عرشه
dDO ¹ ŒËœd  t ô« 

وكان الـبابـليـون يوجـهون صـلواتهم
الى االلـه مــــردوخ وإلـى عـــــشـــــتــــار.
ــرتـــبــة واصــبح مـــردوخ يــتـــمـــتع 
السيادة على االلهة وتذكر االسطورة
ان مـــجــلـس االلــهـــة هــو الـــذي مــنح
ـرتبة بـعد ان طلب منه مردوخ هذه ا
قـــتـل تـــيــــامت الـــتـي هـــددت بــــقـــتل

اجلميع.
لحـة التي لـلقضاء وامام الـضرورة ا
على تيـامت وافق مجلـس االلهة على
مــنـح مــردوخ مــا يــريـــد واقــامــوا له

عرشا عظيما
شرف ب االلهة العظام - انه انت ا
- ان قــدرك ال مـنـافـس له وكالمك هـو

انو
ايه مردوخ!

شرف ب االلهة العظام انت ا
لوكية على كل شيء لقد اعطيناك ا
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كما اعلن االلهة في اجمللس (االسماء
) لاللـه مــــردوخ بــــعــــد اخلــــمـــــســــ
انـتـصـاره وقـتلـه تيـامت .وبـاعـتـباره
اصـبح الـسيـد دون مـنازع فـقـد اطلق
عـلى مـردوخ لـقب (الــسـيـد) لـيـصـبح
قـدم على كل االلـهة في بالد االول وا

بابل.
ŒËœd  s  ôbÐ dLI « t « b³F¹ pK*«

شـكلة ان نـابونائيـد يعبد اله كانت ا
) اكــثــر من اي اله آخـر الـقــمــر (سـ
وقــد عـــمل عــلى زعـــزعــة مــردوخ من
( مــكــانـــته الــســامــيــة واحالل (ســ
مـكــانه كـمــعـبــود رئـيــسي في الـبالد
الـتي تـقع حتت سـيـطـرته وهـو االمر
الــذي جـعـل كـهــنــة مــردوخ واتــبـاعه
يـشـعـرون بـالـبـغض عـلى نـبـونـائـيـد
الـذي تــرك مــديـنــة بــابل وعــمل عـلى
اعـادة تـشـيـيـد مـعـبـد سـ فـي حران
رغم االزمة االقـتصاديـة الشديـده كما
انه ذهب لـيــسـتــقـر في واحـة تــيـمـاء
على اطـراف اجلزيرة الـعربـية وبذلك
تــاجل اقـامـة احـتـفـاالت راس الـسـنـة

ـدة الــبــابــلــيــة 
عـــشــر ســـنــوات
كن ان النـهـا ال
تــتم اال بــوجـود
لك نفسه الذي ا
عـــلــيـه ان يــقــدم
والءه الــــــــــــــــــــى
مــــــــــــــــردوخ آلـه
مــــديــــنـــة بــــابل
وحـاميـهـا وهو
مـــا عــــزف عــــنه

نبونئيد.
ولــــــتـــــوضــــــيح
اهـمــيـة ذلك فـان
ـلـك يـقف امـام ا
تــمــثــال مــردوخ

ويقول:
لم أذنب يا سـيد

الــبالد ولم اكـن مــهــمال بــخــصــوص
رأسك االلهي

لـم ادمــر بـــابل ولـم افــرض اي شيء
الزعجها

ــعـبــد في لم ازعج اســكــاال(مــجــمع ا
بابل) لم اكن ناسيا لطقوسه

لك ال من خالل هذا الـنص ندرك ان ا
يقـدم خـضوعه الى مـردوخ فقط لـكنه
ـعـبد ايـضـا يـؤكـد خـضـوعه جملـمع ا
فـي بــابل لــكن نــبـــونــئــيــد دأب عــلى
مـخالـفته في مـحاولـة لتـثبيـت زعامة
) عـلى اجملـمع االلهي اله الـقمـر (س
في بــابل والــذي من اجـله عــمل عـلى
عبد صرف مبالغ طائلة العادة بناء ا
الـعـائـد الـيه في حـران ومن احملـتـمل
انه عــمل عـلـى تـبــديل في الــطــقـوس
لتالئم الـفكرة اجلـديدة عن االله س
االمـــر الــذي ادى الى وقـــوف كــهـــنــة

معبد مردوخ ضده.
 «uMÝ dAŽ nJ²F¹ pK*« 

ؤرخون السبب الذي دفع ولم يقرر ا
نـابونـائـيـد لالقـامـة في تـيـمـاء طـيـلة
عشـر سنوات تاركـا بابل بعـهدة ابنه
(بــلـيـشـاصـر) الـذي لم يـكن عـلى قـدر

سؤولية التي القيت على كاهله. ا
ويـؤكد الـبـعض ان السـبب في اقـامة
لك البـابلي في تيـماء يعود لـكونها ا

نبونـئيد استـلم احلكم في بابل وهي
ـشاكل تـنـوء حتت عبء العـديـد من ا
الـتـي خــلـفــهــا احلــكــام الــســابــقـون
ـشـكـلـة االفتـصـاديـة الـتي واهـمـهـا ا
طالت االمـبراطوريـة الواسعـة بسبب
ــتــعــددة الـــتي خــاضــهــا احلـــروب ا
الـبـابــلـيـون مـنـذ ايــام نـبـوخـذ نـصـر
واســتـمـرت في عـهــد خـلـفـائه  ورغم
ـشكلـة االقتـصادية وانـتشار اهمـية ا
ـبـاشـر الـغالء في بـابـل وتـأثـيـرهــا ا
على االوضـاع التي سـادت خالل تلك
الــفـتـرة اال ان الـتـحـدي الـديـني كـان
ـشكـلـة الـرئيـسـيـة التي ادت يـشـكل ا
ـلـكـة بـابل وسـقـوطـها الى انـهـيـار 

. بعد ذلك على يد االخميني
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ـــصــادر ولــتـــوضـــيح ذلك تـــشـــيــر ا
ــلك لم يـكن من الــتـاريـخــيـة الى أن ا
الــوجــهـة الــقــانــونــيـة إال وكــيالً إلله
ـــــديـــــنــــــة ومن أجـل هـــــذا كـــــانت ا
الضـرائب تـفرض بـاسم اإلله وكانت
تـتـخـذ سـبـيلـهـا إلى خـزائن الـهـياكل
إمــا مــبــاشــرة أو بــشــتى األســالــيب
ــلك يــعـد مــلــكـاً واحلــيل. ولم يــكن ا
بــحـق في أعــ الـشــعب إال إذا خــلع
ـلـكـيـة وكان عـليه الـكـهـنـة سـلطـته ا
ــــلك في االحـــتــــفـــاالت يـــلـــبس زي ا
الــكــاهن وكــان هــذا رمــزاً
إلى احتـاد الـدين والـدولة
ولعـله كان أيضـاً يرمز إلى
ـلـكــيـة الـكــهـنـوتي. أصل ا
وكــــانـت حتــــيط بــــعــــرشه
جـــمــيع مـــظــاهـــر خــوارق
الـطــبـيـعـة ومن شـأن هـذه
كــلــهـــا أن جتــعل اخلــروج
عليه كفراً ليس كمثله كفر
ال يــجـزى من يــجـرؤ عــلـيه
بضـياع رقـبته فـحسب بل
يــجــزى أيــضــاً بــخــســران
روحه. ولــــقـــــد ظــــلت بالد
بــابل في واقـع األمــر دولـة
ديـــنـــيـــة "خـــاضـــعـــة ألمــر
هـذا الـكـهـنـة" عـلى الـدوام 
اضـــافـــة إلـى أن نـــفـــوذهم
لدى األهـل كـان أعظم من

ـراكـز الـرئيـسـيـة لـعـبادة االله احـد ا
القمر

بـعـد عشـر سـنوات من االعـتـكاف في
تــيــمــاء احس نـــابــونــائــيــد أخــيــرا
بــــاخلــــطـــر احملــــدق بــــبـــابـل جـــراء
ــلـك االخــمـــيـــني الــذي مـــحـــاوالت ا
أخـذت قـوتـه تـتـعاظـم بـالـشـرق فـقرر
الـعـودة الى بــابل واالحـتـفــال بـعـيـد
رأس الـسـنـة الـبــابـلـيـة الـذي يـوافق
االول من نـيــسـان  لــكن الـقــرار كـان
متاخرا جدا فلم يـستطع عمل الكثير
جتاه الغزو االخميني الذي استطاع

الوصول الى بابل.
لكن ما رافق فترة حكم نابونائيد من
ــــا كــــان هــــو الـــســــبب احـــداث (ر
الـرئــيس في اغــلــبـهــا) جــعل االمـور
تـخـرج عن نـطـاق الـسـيـطـرة وتذهب
لـــصـــالح كـــورش االخــمـــيـــني الــذي
استغلها بشـكل مثالي ليتمكن اخيرا
بـعــد اسـتــيالئه عـلـى دولـتي مــيـديـا
وليديـا من ضرب احلصـار على بابل
ـيالد ومن في تـمـوز عـام  539قـبل ا

ثم سقوطها.
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 وتشير الدراسـات التاريخية الى ان
كهنة معبـد مردوخ لعبوا دورا كبيرا
ـناخ الـعام لـتقبـل الغزو في تـهيـئة ا

ـا ابــداه نـابـونــائـيـد من االخـمــيـني 
اعـراض عن عبـادة مردوخ وتـفضـيله
الله الـقـمر سـ خـاصـة بعـدمـا ابدى
ـــــــــــــلك االخـــــمــــــيـــــني (كـــــورش) ا
اسـتـعـداده لـرد االعـتـبـار الى مـردوخ
ـــــكــــــــــانــــة الـــــديــــنــــيــــة واعــــادة ا
عبد واالمتيازات التي يحظى كهنة ا

في بابل .
كذلك فـقد  لعب الـيهود الذيـن جلبهم
نــبـوخـذ نـصــر اسـرى الى بـابل دورا
خبـيثـا في التـهيئـة والتـحريض على
غــزو بـــابـل من قـــبل االخـــمــيـــنـــيــ
ـدّ اجلــسـور بـيـنـهم وبـ فـقـامـوا 
ـهـاجـمـة ـلك االخـمـيـنـي لـيـغـروه  ا
سيح بابل و اعلـنوا ان كورش هـو(ا
ــنـتــظــر) الــذي بـشــرت به الــتـوراة ا
والـذي ســيـنــقـذ الــيـهــود من اسـرهم

زمن. ا
ـصــادر الـتـاريــخـيـة تــذكـر ان قـائـد ا
اجليش اوكـبارو لعب دورا مـهما في
الـتـهـيـئـة لـلـغـزو االخـمـيـني كـمـا انه
اصبح القائد الفعلي للجيش الغازي
الذي قام بدخول مدينة بابل واسقاط
احلـكـم الـكـلــداني فـيــهـا بـعــدمـا عـاد
كــــورش الى بـالده عــــقـب مــــعــــركــــة

اوبيس.
وتـشــيـر الـدراســات الـتـاريــخـيـة الى
تـدهور احلـيـاة االقتـصـادية وارتـفاع
االســــعــــار في بــــابـل الن ســــيــــطـــرة
ـمـالك احملـيـطـة قد االخـمـيـنـي علـى ا
حــرم بالد بـــابل من مـــوارد جتــاريــة
مـــهــــمـــة من االقــــالـــيـم الـــشــــرقـــيـــة
والشمالية فضال عن ان الثورات في
ــنـاطـق الـغــربــيــة حـرمت بــابل من ا
جتـارتـهــا الـبـحـريــة وإتـسـاع نـشـاط
بالد االغريق التجـاري اثر سلبا على

بابل.
بــعــد ايـام مـن مــعـركــة اوبــيس دخل
اجليش االخـميـني بابل دون مـقاومة
تـــقــريــبـــا وبــعـــد ذلك وصل كــورش
ـدينة من (اوكبارو) اخلائن ليتسلم ا
ليسـدل الستار علـى وريثة حضارات
وادي الرافدين وهكذا بـدأ عهد جديد
مـن الـسـيـطـرة االجنـبـيـة امـتـدت الى

قرون طويلة .
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ـدن الــكـبــيـرة مـثل ان سـر خــسـارة ا
اسـطنـبول وأنـطالـيا .. يـكمن بـثقـلها
الـسـيـاحي .. واعـتـماد سـكـانـهـا على
موارد الـسياحـة.. وعلى الرغم من ان
انتعاش احلـركة السياحـية  لم تتاثر
كــثـــيـــرا ..لــكن اصـــحـــاب الــفـــنــادق
ــؤوسـســات اخلــدمــيـة ــطــاعم وا وا
الـسيـاحيـة االخـرى .. تذمـروا  كثـيرا
بـسبب  تـراجع  الـليـرة التـركيـة امام
الــدوالر االمــريــكـي ..كــمــا ان مــعــظم
ـعاجلـات االقتصـادية الـتي قـام بها ا
ـاليـة ( صهـر  اردوغان )  ..لم وزير ا
تـصــمـد امـام قــوة حـرب اقـتــصـاديـة
شرسـة وغير مـسبوقـة قادتها االدارة
االمريكية مع بعض األطراف العربية
ومـصـارف دولـيـة لـلـنـيل من الـعـمـلـة
الـوطــنـيــة .. في وقت ظل االقــتـصـاد
الـتـركي فــيه مـعـتـمــدا عـلى رسـامـيل
اجنبيـة ضخمة النـعاش ودفع  عجلة

االقتصاد التركي .
الـــثـــابت .. ان الـــرئــيـس اردوغــان و
ـعـروف بـديـنـامـيـكـيـته الـسـيـاسـيـة ا
ـعهـودة بامـتيـاز  .. سوف لن يـترك ا
ـشـهـد الـسـيـاسي يـفـلت من يـديه .. ا
وســيـعــمل عـلـى تـصــحـيح االخــطـاء
الـداخـلـيـة والتـرهالت احلـزبـيـة التي
اصـابت حـزب الـعـدالــة والـتـنـمـيـة ..
وامــــــامـه فـــــرصــــــة إصـالح اخلــــــلل
الـــســيــاسـي واالقــتــصـــادي في مــدة
زمـــنـــيــة مـــريـــحـــة ال جتــري فـــيـــهــا
انـتـخـابات جـديـدة حـتى سـنة 2023
ـتـلك اكـثـر مـن فـرصة .. وهـو لـذلك 
إلدارة البالد بـنفس جـديد  ويـتطلب
ــعــاجلـات ذلك الــكــثــيـر  مـن الـعــمل 
ـاضي .. ومنـها خـطأ ابـعاد اخـطاء ا
رمــوز حــزبه من الـذيـن سـاهــمـوا في
تـنــمـيـة مــشـروعـه االصالحي .. مـثل
عـبــد الـله غـول الـرئـيس الـسـابق  و
داود اوغلـو وزير اخلـارجيـة السابق
وصـاحب نـظـريـة تـصـفـيـر اخلـالفات

تـطورة جـدا  بسـبب تمسك ف  35ا
اردوغان بصفقة الصواريخ الروسية
  400اس .ثم مــاذا يــعــني ايــضــا ..
خسارة العـاصمة االقتصـادية لتركيا
وهي اســـطــنــبــول .. الــتي فــاز بــهــا
اردوغـان في بـدايــاته  الـســيـاسـيـة 
وتـمـسك بـهـا حـزبه مـنـذ سـنة 1996
وحـــتى ســـنــة  2019وجـــعــلـــهــا من

ية ..?  فضلى العواصم العا
انه يعني .. ان السيـاسة االقتصادية
حلـزب الـعـدالـة والـتـنـمـيـة فشـلت في
حتقيق أهـدافها .. بعـد تراجع الليرة
الـتـركيـة بـنِسَب غـيـر مسـبـوقة  ( 30
ـئـة ) .. وتـصـاعد  مـعـدل الـبـطـالة بـا
ـئـة ) وارتـفـاع مـتـسارع الى (  14بـا
ـــعــيــشـــة  واإلخــفــاق في في غالء ا
مــعـاجلـة الـتـضـخم  وبـروز  ظـاهـرة

الكساد في االسواق احمللية .
ويــبـدو ان االجنـازات الـكــبـيـرة الـتي
حققهـا اردوغان .. والطفرة الـعظيمة
في مجال الـبناء والعـمران  وافتتاح
اكـبــر مـطــار دولي  في اســطـنــبـول 
واكبـر مستـشفى عصـري في انقرة ..
والــتــوسع في تــقــد اخلــدمــات في
ــاء مــجـــال  تــوفـــيــر الـــكــهـــربــاء وا
وتـوسـيع الـطـرق و حتـسـ شـبـكات
ـواصالت وحــفـر اإلنـفـاق .. لم تـكن ا
ـواد كــافــيــة امــام ظــاهــرة ارتــفــاع ا
الــغــذائـيــة  وتـراجـع قـيــمــة الـلــيـرة

التركية .

اقل مـايـقـال عن االنـتخـابـات احملـلـية
الـتـركــيـة .. انـهـا كــانت جـرس إنـذار
لـســيـاسـة اردوغـان .. عـلى الـرغم من
انهـا أبقت عـلى  تمدد وهـيمـنة حزبه
فـي ( األطــراف ) .. لـــكــنـــهــا فـــتــحت
ــعـارضــة عـلى الــطـريق لــســيـطــرة ا
(الــرأس ) الـســيــاسي واالقــتــصـادي
للبالد . .وبهذا فان فوز حزب العدالة
ئـة يعد فوز والتنـمية بـنسبة  51 با
ا في عدد كـثيـر من  البـلديـات .. لكنه
ـة  في مدن مـهـمة ايـضـا خسـارة مـؤ
مـثل / انـقـرة واسـطـنـبـول وأنـطـالـيا
ـهم / وازمــيـر  واضــنـة .والــسـؤال ا
ـــعــــارضـــة في مـــاذا يــــعـــنـي فـــوز ا

العاصمة السياسية انقرة .?
انه يـعـني وبــبـسـاطــة .. ان سـيـاسـة
اردوغان في الداخل واخلارج لم تكن
ـعظم الـشـعب الـتركي .. النه مـقـنعـة 
قـد زج  الــبالد في حـرب مـقـلـقـة عـلى
احلـدود السـورية واسـتـقبل اكـثر من
ــا ثـالثــة ماليـــ الجيء ســوري دو
حل .. وجعل تـركيـا في حالـة توتر و
تـنافس امـريكي / روسـي مقـيت على
مستقبل انـقرة السياسي .. لذلك فان
ـديـنـة انـقرة ـعـارضة  اعالن  فـوز ا
(عاصمة  اتاتورك الـعلمانية ) مؤشر
 خـطيـر لتـحـول في العـقل السـياسي
الـــــتـــــركي ..  لـــــهـــــذا قــــررت االدارة
االمريكـية على الفـور  وبشكل رسمي
تعلـيق اتفاقيـة تسليم انـقرة طائرات

وغيـرهما .. وعـلى اردوغان محـاسبة
الذين طالتهم شبهات فساد وأكثرهم
صارف وفي يعمـلون في التـجارة وا
قـطـاعـات الـبـنـاء وإنـشـاء اجملـمـعـات

السكنية الكبرى  . 
الـواقع .. ان قــائـمـة األعــداء لـتــركـيـا
االسـالمـيـة الـتـنمـويـة قـد تـوسـعت ..
وشـــمــــلت دوال ومــــصـــارف دولــــيـــة
وجتــمـــعـــات وحــركـــات ســـيــاســـيــة
خارجية .. تسعى جميعها  لتقويض
ــتـهم دولــة اردوغــان  االسالمـيــة و ا
ــــســــتــــمـــرة ــــحــــاوالتـه ا اصال  ..
لـتقـويض العـلـمانـية وتـصفـية االرث
الـــذي تـــركه كـــمـــال اتـــاتـــورك مـــنــذ
تـأسـيس جـمـهـــــــوريـته الـعـلـمـانـيـة

سنة  1923.
قـــبـل ايــــام .. نـــشــــرت صــــحــــيــــفـــة
ســـيــوســـروس الـــيــونـــانـــيــة مـــقــاال
حتريـضيـا مثـيرا .. تـدعو فـيه إلنهاء
الــسـيــطــرة اخلـطــرة الردوغــان عـلى
مــصـــيــر تــركـــيــا .. وتـــدعــو  الــدول
االوربـــيـــة الـى اغـــراق الـــســـفـــيـــنـــة
ـتـهرئـة )الـتي يـقـودها االسالمـيـة ( ا
تنامي اردوغان  و مقـاومة اخلطـر ا
الــذي يـحــيط بــأوربــا .. والــقـادم من
ـة .. ويـتزامن دولـة الـسالطـ القـد
قـال مع خطـاب انتـخابي نـشر هـذا ا
سـاخن الردوغـان قـال فـيه : ان األذان
سـيـعود الى كـنـيسـة (  ايـا صوفـيا )
والـــذي تــوقف مـــنــذ تــاســـيس دولــة
اتـاتورك الـعلـمانـية .. وفي حتـد اخر
قـال الـرئـيس التـركي : ان اسـطـنـبول
ســـوف لن تــعـــود ابــدا الى اســـمــهــا

القد / القسطنطينية .
اخــيــرا.. ســتــبـقى تــركــيــا .. الــدولـة
االسالمـــيــة اخلـــافــرة عـــلى احلــدود
االوربــــيـــــة .. وهـي تــــؤرق الـــــقــــارة
الــعـجـوز والى األبــد .. والنـهـا كـانت
يومـا ما امـبراطوريـة اسالميـة  قوية

يحسب  لها الف حساب  
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بيروت

بــحث أوضــاع الــنــســاء في خــمــسـة
بـــــلــــدان هـي:  تـــــونس واجلـــــزائــــر
وفـلـسـطـ والـعـراق ولـبـنـان وبـقدر
وجــود مــشــتــركــات بــيــنــهــا فــثــمـة
مـختـلفـات وخـصوصـيات لـكل منـها
علماً بأن اجلامع بـينها هو التعصّب
والــتـطــرّف والـعــنف واإلرهـاب الـذي
عــانت مـنه هــذه الــبـلــدان والـنــسـاء
بـشكل خـاص مـثلـمـا تعـاني من هذه
ـسـتـفـحـلـة بـلـدان عـربـية الـظـاهـرة ا
أخـرى مـثل الـيـمن وليـبـيـا وسـوريا
وتـعـيش النـسـاء أنـواعاً مـتـعدّدة من

نـاهيك عن اسـتـشراء الـعـنف بجـميع
ـسألة أكثر أشكاله ومـظاهره جعل ا
راهـــنــيـــة وحتــتـــاج إلى مـــعــاجلــات
وتـدابيـر وإجراءات لـلـحدّ مـنهـا. وقد
نظّمت األسـكوا " اللـجنة االجتـماعية
االقـتصـاديـة لغـرب آسـيا" في بـيروت
حـلـقـة نقـاشـية سـاهم فـيـها خـبـيرات
وخبراء حول " النساء ومنع التطرّف
ـــنــطــقــة " وذلـك في اجلــامــعــة في ا
األمـريكيـة ببـيروت وبـالتـعاون مـعها
دني ومع معهد األصفري للمجتمع ا
ــواطـنـة. وقـد ركّـزت احلـلـقـة عـلى وا

مــا تـزال أوضــاع الــنـســاء ومــسـائل
الـتــطـرّف والـعـنـف تـثـيـر مــنـاقـشـات
مــتــعــدّدة ســـواء من جــانب جــهــات
رسمية حكـومية ودولية أم من جانب
هـيــئـات ومـنـظــمـات مـدنـيــة وديـنـيـة
عـديــدة والسـيّـمــا في الـبــلـدان الـتي
شـهـدت صـراعـات مسـلـحـة ونـزاعات
ــوضـوع عــنـفــيــة وقــد حـظي هــذا ا
تـحـدة ومـنظّـمـاتـها بـاهـتـمـام األ ا
اخملتصّة على مـدى عقود من الزمان
لكن اندالع موجـات من التطرّف وهو
نـتــاج الـتــعـصّب ويــعـيش في قــلـبه

مطـبّق بسـبب الصـعوبـات والعـقبات
التي تعترض طريقه وهو ما ينطبق
عــلى الـعــراق والـعــديــد من الـبــلـدان
الـــعـــربـــيـــة حـــيث لم يـــتـم مـــراعــاة
ــرأة وإشــراكــهــا في خــصــوصـــيــة ا
عــمــلــيــة احلــفـاظ عــلـى األمن وبــنـاء
الـــسـالم إضـــافــــة إلى انــــخــــفـــاض
مـسـتــوى الـوعي لـدى أجــهـزة إنـفـاذ
القانون  والسلطة القضائية يضاف
ــســتــلــزمــات إلى ذلـك عــدم تــأمــ ا
ــرأة في حلّ ـشــاركــة ا الــضــروريــة 
النـزاعات وعـدم تمـثيـلهـا في أجهزة
صـــنع الــــقـــرار كـــشـــريـك عـــلى قـــدم
ـنع الـصــراعـات وحتـقـيق ــسـاواة  ا
الــسالم. وفي أيــة خـطــة عــراقــيـة أو
عــربـيــة أو دولـيــة  يـفــتـرض اتــبـاع
تــدابــيـــر وقــائــيــة وأخـــرى تــدابــيــر
حمائية ثم تدابير عالجية خصوصاً
لـلـنسـاء الـلـواتي تعـرّضن لـلـعنف أو
شـــاركن فـــيه في ظــروف مـــخــتـــلــفــة
وألسـباب عـديـدة قادت إلى الـتـطرّف
الـذي ترك آثـاره وانـعكـاسـاته علـيهن
أو عـلى اجملـتـمع كـكل وهـنـاك نـساء
عـــشن حتت كـــنـف الـــعـــنف وفي ظل
ــنــظــمــات اإلرهــابــيـة أو هـيــمــنــة ا

الــتــحـقن بــالـتــنـظــيـمــات اإلرهـابــيـة
ألسـبـاب أسـريـة أو تـأثـيـرات خـاصـة
عـاطـفيـة أو نفـسـية أو اجـتـماعـية أو
أوهام دينية أو فكرية أو تعاملن معه
أو اضـطـررن حتت عــوامل مـخــتـلـفـة
لـلـتـعـاطي مـع اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة
ـــانـــاً أو بـــفـــعل األمـــر الـــواقع أو إ
ـساواة خـوفـاً. وتـلـعب عـوامل عـدم ا
الفعـلية دورهـا في ذلك  ففي العراق
ثال وعلى الرغم من أن على سبيل ا
ـرأة والـرجل الـدســتـور سـاوى بـ ا
ونصّ على تكـافؤ الفـرص وعلى منع
جمـيع أشكـال العـنف والتـعسف ضد
ـسـاواة ـرأة  لــكن عــدم ا األســرة وا

قائمة في جميع اجملاالت. 
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وما زال العنف األسري مستمراً  بل
ارتــفـعت وتــيــرته عـلـى نـحــو كـبــيـر
خصوصـاً بعدم  صدور قـانون يحرّم
ذلك ويــعـاقـب عـلــيه عــلى الــرغم من
ـطالـبـات الـعديـدة من جـانب بعض ا
ـنظمات دني وا منـظمات  اجملتـمع ا
رأة لكن عنية بالدفاع عن حقوق ا ا
ـتنـفذة فيه مجـلس النـواب والقوى ا
ذات الـعـقـلـيـة الـذكـوريـة  حتـول دون

ـــا يـــتـــرك الـــعــــسف واحلـــرمــــان 
تــأثـيــراته عـلى األمــومـة والــطـفــولـة
شاركة وغيرها والتربية والصحة وا
مـن الـــعـــوامل الـــتـي تـــمسّ حـــقـــوق

اإلنسان بالصميم. 
WOMÞË WDš

وقـد اعـتـمـدت بـعض الـبـلـدان ومـنـها
الـعـراق "خطـة وطـنيـة" خـاصة بـقرار
مـــــجــــلـس األمن الـــــدولي رقم 1325
الصـادر في العام  2000وهو الـقرار
الـــذي دعــــا إلـى إشـــراك  الــــنــــســـاء
باعتبـارهن صاحبات مصـلحة نشطة
في مـجــال درء الـصــراعـات وحــلّـهـا
"كــعـنــصـر فــاعل في الـسالم واألمن".
وقـــد واجه هــــذا الـــقــــرار حتـــدّيـــات
أســـاســـيـــة قـــسم مــــنـــهـــا يـــتـــعـــلّق
بــاحلـكــومـات واآلخــر بـاجملــتـمــعـات
والـقـسم الثـالث بـالـنسـاء وهي حـالة
تـعـاني مـنهـا الـغالـبـيـة السـاحـقة من
البـلـدان الـنامـيـة عـلـماً بـأن الـبـلدان
الــتي تــتّــبـع الــتــدابــيــر واإلجـراءات
ــنـســجــمــة مع قــرار مـجــلس األمن ا
الـدولي قـلـيـلـة جـداً وال يـزيـد عـددهـا
على  20دولة وهـذا يـعني أن الـقرار
ــذكــور مــا زال غــيــر فـاعـل أو غــيـر ا

ذلك ويــبــلغ عــدد الــنــســاء الــلــواتي
تـعــرضّن إلى الــعــنف مـا يــزيــد عـلى
 %20من الـــــنــــســــاء  فـي الــــعــــراق
ألسـباب اقـتصـاديـة أو اجتـماعـية أو
فـكــريـة أو ديــنـيـة  (الــزعم بـشــرعـيـة
رأة) أو نـفـسـيـة. وكان الـعـنف ضـد ا
مـن عـوامل زيـادة تـفــشي الـعـنف هـو
ـدة  4سـنـوات عـلى سـيـطـرة داعش 
وصل (العام  2014) وما يزيد عن ا
ربع مــسـاحــة الــعـراق  الســيّــمـا في
ـسلـمات : الـتعـامل مع النـساء غـير ا
سيحيات واإليزيديات  إضافة إلى ا
مـعـانـاة الـنـازحـات  واحـتـجـاز زهاء
 4000امـرأة من الــديـانــة اإليـزيــديـة
وتــعـــرّضــهـن لــلـــتــعـــذيب والـــســبي
واالجتـــار بــــهـن. وهـــنــــاك أســــبـــاب

اجتماعيـة للعنف ضد الـنساء تتعلّق
بالطالق والعنوسة والتشرّد وجرائم
ـــمـــارســات إضـــافـــة إلـى ا الـــشــرف
رأة الـتي مـا تزال تـعـد ا الـعـشـائريـة
ســلــعــة لــلــتــبــادل وبـعـض األعـراف
البالية التـي ما تزال مستمرة  . وإذا
كـانت احلــروب والـنــزاعـات األهــلـيـة
والطـائفيـة وذيولهـا أسبابـاً أساسية
لــشـيـوع ظـاهـرة الـعـنف فـإن ضـعف
مـرجـعيـة الـدولة حلـسـاب مرجـعـيات
ديـنـيـة وطـائفـيـة وعـشائـريـة إضـافة
ـــــــالي واإلداري إلـى الـــــــفـــــــســـــــاد ا
والــسـيــاسي كــانت أســبــابــاً أخـرى
لـــلـــتـــطـــرّف والــــعـــنف الـــذي كـــانت

النســــاء أولى ضحاياه.
{ باحث ومفكر عراقي

t¹uMð
وضعت صورة لغير صـاحبها في مقال (نحـو تغيير جذري في الوطن
ــاضي بــسـبب تــشـابه االســمـاء ــنـشــور يـوم اخلــمـيس ا الـعــربي ) ا

فمعذرة للكاتب ولصاحب الصورة وللقراء الكرام.


