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االجــتـــمــاعي لـــلــتــرويـج ألفــكــار
تطرف. اليم ا

يـــــنــــبـه جــــيـــــســـــون بــــروك في
الغـارديان إلى أن إرهاب الـيم
ــتــطـــرف كــان في تــصــاعــد في ا
العقد األخير من القرن العشرين.
ويــقــول  في مـقــال حتـلــيـلي إن
ـتـطـرف" يشـبه "إرهـاب الـيـمـ ا
مـن حــــيث األصــــول الــــتــــطــــرف
اإلسالمي". غـيــر أنه يـعـتـقـد بـأن
إرهــاب الــيــمــ أكــثــر تــهــديـدا.

وضرب عدة أمثلة لذلك.
·dD²  nMŽ

وعـن هـــذا الــتـــطـــرف في الـــقــرن
احلادي والـعـشـرين يـقـول بروك
ـــتـــطـــرف إنـه رغم أن "الـــعـــنف ا
اإلسالمي كـــان أكـــثـــر شـــيـــوعـــا
وإهالكـا في أوروبـا فـإن الـدالئل
عـلى الـتـهـديـد الـذي يشـكل عـنف
ـتـطرف كـان قـائمـا مـنذ الـيمـ ا

فترة طويلة".
فـفي عام 2017 يـضـيف الـكاتب
وقـعت 5 هــجــمـات إرهــابــيـة في
ــتــحــدة أُرجــعت إلى ـــمــلــكــة ا ا
. أمـا في ـتــطـرفـ الــيـمـيـنــيـ ا
أمـــريـــكــا فـــإن نـــشـــاط الـــيـــمــ

ا ذكـرته صحيفة ذي كلمـة وفقا 
صن البريطانية وحسب ما كتب
عن نفسه هو من أسـرة أسترالية
من الـطـبـقـة الـعـامـلـة ذات الـدخل
تـدني ليس لـديه اهـتمـام كبـير ا
بالـتعـليـم ولم يلـتحق بـاجلامـعة.
يـــؤمن "تــارانت" أيـــضــا بــتــفــوق
الـــعــــرق األبــــيض حــــيث يــــعـــد
الـرئيس األمـريـكي دونالـد ترامب
تجددة "رمزا للهوية البيضاء ا
الــصـحف الـبــريـطــانـيـة الــكـبـرى
تـــــفـــــرد مـــــســــاحـــــات واســـــعــــة
وتــخـصص افـتـتـاحـيـات لـتـنـاول
ـــروعــــ عــــلى الــــهــــجــــومــــ ا
ـسـجــدين في مــديـنـة كــرايـست ا
تـشـيرتـش في نيـوزيـلـنـدا. وتـكاد
تـــقـــاريـــر الـــصـــحف وكـــتـــابـــهــا
واحملـــلــــلـــون الــــذين أســــهـــمـــوا
ـقـاالت فـيهـا يـجـمـعـون على أن
"اإلرهـاب الــيـمـيــني" بــات خـطـرا
داهمـا يـهدد الـغـرب ما يـسـتدعي

مواجهة حاسمة.
كـما ظـهر إجـماع عـلى أن شركات
الـتـكـنـولـوجــيـا الـعـمالقـة ال تـفي
بـواجــبـاتــهـا فـي احلـيــلـولـة دون
اســــتــــغالل وســــائل الــــتــــواصل

ـتطـرف العـنيف كـانت له عالقة ا
بقتل  50شخـصا عـلى األقل عام
2018 حسب بروك وفي كل ذلك
وعــــنـــــد تـــــدقــــيـق في تـــــاريخ و
تـفاصـيـل دافع الـصـراع االساس
ان مـنــفـذي خـطــوات الـعـمــلـيـات
الـعــنف مــبــاشــر وغـيــر مــبــاشـر
مـتـسلـح بنـيـة الـدفـاع عن (عـدالة
الــــهــــيه رمــــزه الــــديـن) واشـــارة
أكـــــــثــــــيــــــرة مـــــــصــــــادر االعالم
ـــعــلــومــات ان الــغــرب مــهــدد وا
بـــنــمـــو قـــيــادات (الـــشـــعــبـــويــة

اليمينية) .
(1) تــصــديــر وإســتـيــراد الــفــكـر

والهدف الواحد 
نـتـذكـر في أكـثـر مراحـل من عـمر
حـكـومـات الـعـراق ظـاهـرة إتـهـام
ــعـارضــة عــمــومـا تــنـظــيــمــات ا
واليـسار (الـشـيوعـيـة) على وجه
اخلـصـوص بـانـهم حـمـلـة (أفـكار
مــسـتــوردة ..!!) بــهــدف تــخـريب
الــقــيم واالصـالــة بـ الــنـاس ..!
والغريب عندما نطلع على تأريخ
مـسيـرات نضـال تلك التـنظـيمات
النــــرى اي انـــتــــصــــار يــــســــجل
بــاســمــهم ادى بــالــنــتــيــجــة الى
مكاسب متوازية لشعاراتهم الفي
الـــعــراق وال فـي اي دولــة أخــرى
ــنـطـقـة رغـم أن طـروحـاتـهم في ا
الفكـرية فيه الكثـير من االيجابية
اذا  االعــتـمــاد عـلـيــهـا وحتـول
الى نـهج عـملي السـتقـرار الواقع
االجـــتــمــاعي الــذي يــتــمــتع فــيه
كـاسب لصالح حـياتهم النـاس 
الـيـومـيـة ولـكن مع االسف أن كل
ـسـيـرة الـيـسـار انــتـصـار سـجل 
(الــشــيــوعــيــة) خــارج الــعـراق و
منـطـقـتـنـا كـان مـصـيـرهـا الفـشل
ــدوي عــنـدمــا فـشل والـســقـوط ا
مــركـز اشــعـاع فــكــر الـيــسـار في
دولــة كــانت تــســمى بـ (الــســتـار
احلـــديـــدي) عـــنـــدمـــا جـــاء احــد
قـــــادتــــهم ورفـع (غــــطــــاء) فــــوق
اخملفي ‘انـهار الـسـتار احلـديدي
وانــهـــارت مـــعه كل الـــســلـــطــات
وعـنـد احلـلــيـفــة له في اوروبـا  ‘
مـراجعـة هـذه االحـداث يـظـهر أن
حتـريك عـامل (الـدين) هـو الدافع
الـقــوي لـتــلك االنــهـيــارات  الـتي
اصابت مـسـيـرات تاريخ الـيـسار
ــواجـهــة الــتــيـار .... و مــشــجع 
الـــيـــســـار كـــان حــمـالت الـــغــرب
(اليـمـيـني و الرأسـمـالي) مـحذرا
ـــنـــطــقـــة وبـــلـــدنــا من (حـــكــام ا
ضــمـنــهــا) : ان تــرك نـهـج الـدين
يـــــؤدي الـى خـــــســـــاره كـل شيء

”U³Ž tK «b³Ž

السليمانية

وبـــالـــتـــالي انـــتـــصـــار تـــيــارات
ـــســـتـــوردة) فــكـــانت (االفـــكــار ا
احلمالت االعالمية الـغربيه تركز
عـلى تشـجيع (احلكـام) بالـتمسك
بالـدين لـكي اليـخسـرون الـتاريخ
واحلــــضـــارة والــــتـــراث ..! وآلن
أكـثــر احلـكـام من نـتـاج انـتـصـار
ـيـة الـثـانـية حـلـفـاء احلـرب الـعـا
فــكــانت تـوجــيــهـات الــغــرب لـهم
أوامـر ..! يـروي مــحـمـد حـسـنـ
هــيـــكل الـــصــحـــفي االشـــهــر في
مــرحـلــة كـانت تــسـمى بـ(احلـرب
البـاردة) يتـحدث عن كـيفـية قـيام
بعـض احلكـام الـعـرب باسـتـفزاز
حكام السوفيت عندما  يحاولون
عـقـد العالقـات مـعـهم ويـوجـهون
لـهم دعـوات رسـمـية  فـكـان اثـناء
عقـد االجتمـاعات الرسمـية معهم
في مـوسكو يـتعـمدون طلب وقف
االجــتـــمـــاع عــنـــدمــا يـــاتي وقت
الـــــصالة مـــــســـــبــــبـــــ احــــراج
لـلخـارجيـة السوفـيتـية في اعداد
امـــاكن و مــســتـــلــزمــات الــصالة
وكأن هؤالء العرب حلفاء المريكا
يـقـولـون لـكـرمـلـ : طريـقـكم الى
ــيـــاه الــدافـــئـــة لــيـــست بـــتــلك ا
السهـولة  التي تبـعدها الدعوات

الدبلوماسية ..!
الــقــصــد من هــذا الــتــذكــيــر هــو
الــتـحــالف احلــالي الــذي تــقـوده
االدارة االمــــريــــكــــيــــة حملــــاربــــة
االصــول الـــديــنــيه الــذي اخــتــار
العنف حملاربة (الـشيطان االكبر)
والــشــيــطــان االكــبـر يــشــجع في
بــلـــدان الــبـــؤر الــعـــنف ضــرورة
(فـصل الـدين) عن الدولـة بـعد ان
كــان يــشـجـع حـلــفــاءه من حــكـام
نــــفس الـــــدول بــــانـــــهم اول مــــا
يوجهون الى السوفيت الينسون
مــواعـــيــد الـــصالة ...! ويــفــرض
عـليـهم االن التـقلـيل من االهـتمام
بــــنـــهج الــــدين في مــــؤســـســـات

التربية والتعليم .
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ــشــهــد ان وأغــرب مــا فـي هــذا ا
عـلـمـانـيي الـشـرق من احلـكـام او
الــــســـــيــــاســــيــــ او نـــــاشــــطي
دنـيـة (اخبث بـدعة اجملتـمعـات ا
امـريكـيـة صهـيـونيـة) للـتـغلل في
كل مفـاصل اجملتـمـعات الـشرقـية
عـمــومـا واالسالمــيـة خــصـوصـا
جلـــــعل االبـــــتـــــعـــــاد عن الـــــدين
يروجون لفـكرة : ان طريق البناء
لـهم ليكـونوا سعـداء كمجـتمعات
الـغــرب هـو دعم ابــتـعــاد الـدولـة
وبـالـتـالـي اجملـتـمع عن الـدين ..!

لــيس فــقط كــعــبــادة بل كــرســالـة
للـحـضارة والـبنـاء كـعالمة فـارقة
لـــلـــرقي االجـــتـــمـــاعي و وصـــول
االنـســان ايــنــمــا يـكــون انــســانـا
عــصـريـا واعـيــا يـجب ان يـضـمن
لهم الدولة مستلزمات احلرية في
كل اجملــاالت االخــرى في احلــيـاة
عـــدا (الــــدين) ... مـن هـــنــــا تـــرى
اغــرب ظــاهـــرة في مــجـــتــمــعــات
الـشرق (االسالمـية) وهي كـتابات
و نــدوات و تــاســيس مــنــظــمــات
حتت عــنـاوين مــتـنــوعـة وتــظـهـر
اقالم وتـطـبع كـتب وبـشكل واسع
كل ذلك يــلـتـقي في نــقـطـة واحـدة
هي : تـشـويـة رسـالـة االسالم الى
حــد انه وفي بــعض اجملــتـمــعـات
الــعـالم االسالمي هــنـاك مــفـكـرين
ظــهـروا بــشـكل مــفـاجــأ يـكــتـبـون
دراسـات قـويه وعـمـيـقـة وبجـانب
ذلك ولـــنــــفس الــــهـــدف دراســـات
شـعـبـيـة سـهـلـة الـفهـم ومؤثـر من
اجلــانب الــنــفــسي واالجــتـمــاعي
وحـسب الـطـبـيـعـة االنـسـانيـة في
مـجـتــمـعـات الـشــرق كل يـؤكـد ان
ــشـــاكل عــمــومــا و اســـبــاب كل ا
ـــقـــدمـــة ســـبـــبه الـــتـــخـــلف في ا
انـتــمـاءهم لالسـالم ويـركـزون في
ذلك عـــلى االنـــتـــمــاءات االقـــلـــيــة
الـعرقـيـة و الـديـنـية  وآلن اوال ان
ــنـطـقـة هـمــهم الـرئـيـسي حـكـام ا
خـدمـة الـهـيـمـنـة الـغـربـيـة كـظـهـر
قـوي لـبـقـائـهم يـتـصـرفـون كـانـهم
قـادة عـلــمـانـيـون مـن امـثـال قـادة
النـهـضة االوروبـيـة اذا اليعـلـنون
بوضـوح تـأييـدهم لـتلك الـظـاهرة

فانهم ساكتون على انتشارها 
والـثــانــيـة ان ادعــيــاء الـدين (في
اكثـرهم) كـأن مصـاحلهـم مرتـبطه
بـــاحلـــكـــام من خـالل خط وهـــمي
يـــخـــدم بـــعـــضـــهـم الـــبـــعض في
الـنـتـيـجـة وهم نـوعـ : االول هم
من يـسمـونهم (رجـال الدين) وهم
امــــتــــداد لــــنــــفس رجــــال الــــدين
اوجــدهـم احلــكــام مــنــذ حــصــول
صراعات السلطة باسم الدين في
ــرتـد ابن االسالم والـذي فــجـره ا
ابـوسـفــيـان وتـراهم ان الـسـطـات
ـنـطـقـة و بدعم من احلـاكمـة في ا
غــربي الــهــوى يــصــنــفـونــهم ب ـ
ـــعــــتـــدلـــ ...!!! رجــــال الـــديـن ا
والـــنـــوع االخــر نـــاشـــطــ حتت
عـنــوان (اجلـهـاد) حــيث ان الـشك
في وجـودهم واهـدافـهم  مـضـادة
لــرســالــة االسـالم (رســالــة الــدين
واحلـضـارة وبنـاء االنـسان) اكـثر
من مـشـروع فـي اجلـو كـهـذا تـرى
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تمهيد :
فــاجــأ الــعــالم  خالل 17 دقــيــقـة
أشـــبه بــفـــيــديـــو إلحــد األلـــعــاب
الـقتـالـيـة لـكـنـها حـقـيـقـة مـروعة
حلــــــــــادث إرهــــــــــابـي وقـع داخل
ـــديــنـــة كـــرايــست مـــســجـــدين 
تـشــورش في نـيــوزيـلــنـدا بــثـهـا
ـــســلح األســتــرالي "بــريــنــتــون ا
ــوقع تـارانـت" عـلـى صــفـحــته 
الـتواصل االجـتمـاعي "فيـسبوك"
حــيث ارتـدى خــوذة وثـبت فــيـهـا

كاميرا لتصوير وقائع ما فعله.
وقـــبــــيل احلـــادث كـــان "تـــارانت"
يستـمع ألغنية شـعبية  وهي في
األصل فــــيـــــديــــو دعـــــائي أعــــده
اجلــنـود الــصـرب كـتــكـر جملـرم
احلــــرب "رادوفــــان كــــارديــــتش"
وبــعــد ثالث دقــائق من الــقــيــادة
أوقف الـسـيـارة ثم وجه الكـامـيرا
عـــلى نــفـــسه قــائـال "مــرحـــبــا يــا
شـبـاب" قـبل أن يـواصل الـقـيادة
مـرة أخرى حـتى تنـفيذه الـعمـلية

اإلرهابية.
ونشـر منفذ الـهجوم بيـانا مثيرا
حـول مـعـتـقـداته ونـوايـاه يـتـألف
من 94 صـفحـة أو نـحو  16ألف

بـشــريـة غــيــرت شـكل الــتــركـيــبـة
االجــتـمــاعـيــة في بــعض مــنـاطق
الــعــالم  وســجل الــتــاريخ قــوائم
بـاحلروب الـطويلـة استـمرت هذه
احلروب مدة تزيد على 780 عاما
(مــنـذ بـدايــات الـقــرن الـثـامن إلى
ـيالدي) نـهـايــات الـقـرن الـ 15 ا
وكـــان الـــهـــدف والـــشــعـــارات كل
طــرف نـشـر الـعــدالـة والـدفـاع عن
االنــــســــان في ضــــوء الــــرســــائل

السماوية ....!!!
هـكـذا يــحـدثـنـا الـتـاريخ ورغم ان
رسالـة االديـان السـمـاويـة الثالث
اســــاســـــا ضــــد الــــعـــــنف وضــــد
اســـتــــعـــمـــال الــــقـــوة وتــــرتـــكـــز
تــوجــيــهــات تــلك الــرســائل عــلى
ـكـارم ضـرورة ألــتـزام االنـســان 
االخـالق في بــــــنـــــاء الـــــعالقـــــات
االجـــتــمـــاعـــيــة  من أجـل الــسالم
واالمـان  يـقدمـون شواهـد كثـيرة
في تـــاريخ الـــبــشـــريــة يـــؤكــد ان
الـبشـر الـطـامع في الـهيـمـنـة على
مـا حـوله يــسـتـغل الــدين لـتـوجـة
نــحــو الــعــنف واحلــرب بــصـورة
ـــقـــدســـة تـــوحي بــــان الـــكـــتـب ا
لـديــانــات الــعـالـم حتـكـي قـصص
الــعـنف واحلــرب وكـأنـهــا (يـعـني
الــــكـــتب) تــــتـــحـــدث عـن الـــسالم
واحملــــبـــــة...!  وجــــرت احلــــروب
الـصـلــيـبـيـة االولى نــحـو الـشـرق
حتت هـــذا الــعـــنـــوان واليــخـــلــو
الـتاريخ  من القـادة الطـامع في
الـهـيمـنـة وفي الـتـاريخ االسالمي
ـــاذج من هــذه ايـــضـــا  تــوجـــد 
الـظــاهــرة وفي الـعــصــر احلـديث
وظـــهــور ايــدولــوجــيــات وافــكــار
وضـعـية هـنـاك شـواهد تـاريـخـية
بـان طـمـوح بـعض الـبـشـر يـدفـعة
الســتـــغالل هــذه االفـــكــار ايـــضــا
لــفـرض ارادتــة ويــخــتــار احلـرب
والـعـنف حلـده االقـصى لـتـحقـيق
ـذابح مـا يــريـد واقـرب شــواهـد ا
الـتي نـفـذت بـتـوجـيه من سـتـال

الشيوعي وهتلر النازي .
وفي كتـاب (عـنـدما جـاء اجلـنود)
ــــانــــيــــة  (مــــيــــريـــام ــــؤرخــــة أ
كـــيــرهـــارت) تـــؤكـــد  أن تـــوحش
اجلــــنـــــود األمــــريــــكــــان أدى إلى
اغــــتـــصـــاب نـــحـــو من 190 الف
ـانـيـا بـعـد أن وضعت امرأةً في أ
ية الثـانية أوزارها . احلرب العـا
و إغــتـصــاب اكــثـر من مــلــيـون
امــرأة من قـــبل اجلــيـش االحــمــر
الــســوفـيــتي و 45 الـفــا من قــبل
اجلنود الـفرنسي و 50 الفا من

قبل اجلنود االنكليز .
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ان قـــــــوة الـــــــدفــــــاع عـن االسالم
احلــقــيــقي بــ الــنــاس هـنــا في
الـشـرق اضـعف من قوة الـطـرف

ذكورين ادنى ...!  ا
(2) عـدوانيـة الـبـشـر و اسـتغالل

الدين 
جاء في القـران الكر : (وَإِذْ قَالَ
كَ لِــلْــمَـــلَــائِــكَـــةِ إِني جَــاعِل فِي رَبـُّ
الْأَْرضِ خَلِيفَـةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَـنْ يُـفْـسِـدُ فِـيـهَـا وَيَـسْـفِكُ الـدمَـاءَ
وَنَـحْنُ نُــسَـبحُ بِــحَـمْــدِكَ وَنُـقَـدسُ
لَكَ- ايـة 30 الـبـقــرة) كـان اغـفـال
حتــذيـر الـلـه من قـبل ادم عــنـدمـا
وضح له ان ابـلـيس عدو له و ان
عــلـيه ان اليــصــدقــة او يــصـادقه
لـكي اليـخـسـر نـعـمـة اجلـنـة والن
ادم الــذي خــلــقـة الــله و جــعل له
سـمـعـا و بـصـرا و اعـطـاه الـعـقل
يفكربه و يساعده لالختيار فكان
جتــــاوبـه مع اغــــراء ابــــلــــيس له
مــــعـــنـى واضح : ان الــــرب وجه
اول انـسان بـاخليـر ليـكسب رفاه
اجلــنه  وخـيــره بـان يـخــتـار بـ

هـذا اخلـيـر او يواجه الـعـقاب ..!
ــوذجـا فـهــذا اول انــسـان قــدم 
الختـيـار بنـفـسه عنـدمـا استـسلم
الغراءات ابليس وطرد من اجلنة
و اشـارة االخــرى  واقـعــة قـابـيل
وهابـيـل في الـقـرآن يقـول أن كالًّ
من قابيل وهابيل قدَ قدما قراب
إلى الــله سـبــحــانه فـتــقــبل الـله
قربـان هابـيل; لصدقه وإخالصه
ولم يـتـقـبل قـربـان قـابـيل; لـسـوء
ـــوذج اخــر الظـــهــار نـــيــته  ...
قــدرة االنــســان الخــتــيــار مــابـ
اخلـير والـشر ومـا يحـدث نتـيجة
ذلك االخـتــيــار ...! وعـنــدمــا مـلك
االنـسـان االرض  واصـبح فـوقـها
خليـفة اوحى الله للـخيرين منهم
بـان يــدعـون الـنـاس لـعـدم تـكـرار
اخلـطأ في االختـيار كـما فعل ادم
فكـان االنبيـاء والرسل الى ظهور
الرساالت الثالثة من السماء الى
االنـــبـــيـــاء مـــوسى و عـــيـــسى و
محمد والـتاريخ يتحدث من جيل
الى جـيل ان بـعـد رحـيل الـرسول
في الــديـانــات الــثالثــة ظــهـر من
سيطر على امور الرعية باسمهم
حتــولــوا من مــبــشــرين بــاخلــيـر
والــبـنــاء الى قــادة طــامــعـ في
حكم الرعـية وليس رعايـة الرعية
فــكـــانت والــدعـــوة الـى اخلـــيــر  
احلـروب و الـفـتوحـات ... بـحيث
اصـبـح لـلـحـرب مــكـان في تـاريخ
البشرية فـالكرة األرضية شهدت
حـروبـا طـاحنـة أدت إلى هـجرات
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بغداد

الن الــفـــســاد اســاس نــكــبــات ودمــار
ـطـلـوب هـنـا الـتعـامل مع الـعـراق فـا
الـــتــحــديــات    بـــســرعــة  والــشــروع
ــيــداني  الـــفــعــلي اجلــاد بــالــعــمـل ا
ـسارات و فـتح كل لـتـعـديل كل هـذه ا
ـعـاجلــتـهـا والـكل ـلـفــات والـبـدء  ا
يـعـلم ويعـرف  ان هـنـاك متـنـفذين في
ـارسون كل عيـوب الشرع الوزارات 
ويـتـجـاوزن عـلى االنـظـمـة والـقـوان
ويـنتـهكـون حقـوق النـاس وحريـاتهم
وحرماتهم فـيما الوزيـر نفسه اليقدر
عـــلى الـــتـــعـــامل مـــعـــهم والـــوقــوف
بـوجـهـهـم !! وهـناك الـكـثـيـر مـن هذه
ـواقف حتـصل يـومـيـا  سـوف تـدفع ا
الـنـاس في حلـظـات غـضب السـتغالل
ــــنــــاسب لــــتــــعــــديـل هـــذه الــــوقـت ا
ـتـاحة اذا لم االعـوجاج بـكل الـطرق ا
تتحرك الدولة وبكل سلطاتها لتعديل
ؤشـرة واال فأن كل هذه الـسلـبيـات ا
الــدولــة ســتــكــون امــام اضــطــرابــات
وحـراك شــعــبي لن يــهـدأ غــلــيـانه اال
بـتغـييـر اجلمـيع باعـتبـار ان احلراك
الـشــعـبـي اسـاس الــتـغــيـر واالصالح
وهـو اخر الـدواء لفـساد احلـكام ومن
سـتـنـقـع الذي ال يـشـاركـهم فـي هـذا ا

يراد له ان يجف!!.
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هـــنــاك ثــمـــة تــســاؤل يـــقــول: هل من
ـعــقـول بــعــد فـصــلـ تــشــريـعــيـ ا
ــان ومــازالت الــدولـــة تــســيــر لــلــبـــر
بـحكـومـة عرجـاء ال يوجـد فـيهـا وزير

للداخلية والدفاع??  
ـدنـية في دولـة تـدعي الـدمقـراطـية وا
ان والـتحـضر الـكل ينـظر لـدور البـر
ونزاهته وقوته وقدرته التي يجب ان
تــكــون حـقــيـقــيــة  في  تــعـضــيـد دور
احلـكـومة ال كـمـال حقـائـبهـا الـوزارية
بـعـد كل هـذه الـفـتـرة الـزمـنـية   ومن

االفالت من الـعـقـاب ومن يـد الـعـدالة
ومـا تـشـهده الـدولـة الـيـوم من ضعف
وحتــديـــات هــو بــســـبب عــدم وجــود
آلـيـات دسـتـوريـة حـقـيـقـيـة حملـاسـبـة
ــال الــعــام مـا الــفــاســدين وســراق ا
ـسـؤولـ شـجع الـعــديـد من هــؤالء ا
الـســراق وشـركــائــهم من الـلــصـوص
ومكـنهم  مـن االعتداء والـتجـاوز على
االنــظــمــة والـقــوانــ  وســرقــة قـوت
الـناس وثـرواتهم الـوطـنيـة بال خوف
او رادع كـل هــــــــــذه اخلــــــــــروقـــــــــات
ومـــخـــاطـــرهـــا اســــهم في اضـــعـــاف
وتصـدع هيـبة الـدولة الـتي اصبحت
بأمس احلـاجة لفـرض القـانون  الذي
هــو االخــر  بـــحــاجــة الى جــمــلــة من
االجــراءات مـنــهـا تــعــديل الـدســتـور
وقــوانــ االنــتــخــابــات والــتــجــديــد
والـتـحـديث  في الـنهـضـة الـسيـاسـية
من خالل تـقـد رؤى عـلـمـيـة مـهـنـيـة
وطـنـيـة لـتـعـزيـز بـنـاء الـدولـة لـيـكـون
ـقدورهـا ضمـان حـاضر و مـستـقبل
الـــعــراقــيــ ووحـــدة وطــنــهم ارضــا

وشعبا.
وهــنـا البـد من الـتــعـريج  عـلى حـراك
رئيس الوزراء في اكـثر من جانب اذ
ان هــنـاك من يـرى ان  قــراراته  لـيس
ــسـارات  وحل بــإمـكــانـهــا  تـعــديل ا
ـــشـــاكل ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات ا
ومـحاربـة الـفسـاد كمـا يـجب  كونـها
مـيــراث ثـقــيل ومــشـاكل   ورثت مــنـذ
حقب مـاضيـة والبد من الـتاكـيد على
ان كل االطـراف الــســيـاســيـة والــكـتل
وقيـاداتهـا مسـؤولة بـشكل مـباشرعن
هذه االوضاع وبالتالـي عليها العمل
سيرة السياسية للبالد بجد لوضع ا
على السكة والطريق الصحيح  وفي
مـــقــدمــة ذلك مــحـــاصــرة  ومــحــاربــة
الفساد والـقضاء علـيه بشتى السبل

ــكـان وبـعـد اصـبح من الـصــعـوبـة 
مـــرور عــقـــد ونــيـف من الــزمـن  عــلى
ســــقـــوط الــــنــــظــــام الـــدكــــتــــاتـــوري
والعـراقي امـام كل هذا االنـحسار و
الـتخبـط السيـاسي للـطبـقة احلـاكمة
ــكـن الــبـدء مــعــرفــة من اين وكــيف 
لبناء الدولة?? بعد ان تصدعت قواعد
ومــسـانــد شـرعــيـتــهـا الــتي تـســتـمـد
قــوتـهـا مـنـهــا فـيـمـا يـعــد الـكـثـيـرين
مـوضـوعـة االنـتـخــابـات الـنـزيـهـة من
ـــــــســـــــانـــــــد اهم  تـــــــلـك االسـس وا
ــقـصــود هـنــا ان اي دولـة من دول وا
الـــعـــالم تـــســتـــمـــد شـــرعــيـــتـــهــا من
االنــتــخــابــات ومــا تــفــرزه صــنــاديق
ــفــتـرض عــلى االقــتــراع والـتـي من ا
اجلـميع أحـترام نـتائـجهـا  والسؤال
مـاذا نــصـنع امـام شــبـهـات الــتـزويـر
والـشكـوك  التي لـبست شـرعيـة  هذه
االنــتـخــابــات  ومـا افــرزته صــنـاديق
اقـتـراعـهـا  الـتي انـعـكـست عـلى بـناء
الدولـة وسـلـطـتـها الـتـنـفـيـذية? و كل
هـذه االحـداث  هي مـشـاكـل وضـعـتـنا
امـــام  مــفـــتـــرقـــات الــطـــرق الـــوعــرة
والـشــديـدة اخلـطــورة وانـتــجت لـنـا
ازمـات  سـيـاسـية حتـولـت فـيـمـا بـعد
الى  مـشـاكل اقـتـصـادية واجـتـمـاعـية
وامنيـة  تضخمت ومـا زالت مستمرة

في تضخمها 
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وللجواب عن التساؤل السابق نقول
البــد من ضــرورة الــتـفــكــيـر بــإيــجـاد
الـيـات جـديـدة تـمـكـنـنـا من تـصـحـيح
مـساراتـنـا الـسـيـاسيـة واالجـتـمـاعـية
ـكننـا ويساعـدنا على بالـشكل الذي 
ـقدورها هـابة والـتي  بـناء الـدولة ا
فرض األنـظمـة والقـوان الـتي غابت
ارسـات الـدولة  بـعد عـنهـا اي عن 
ان شجعت اجملرمـ والفاسدين على

ـشــروع الــذي قـوض اركــان الــدولـة ا
ـهـام وعـمم فـيـهـا الــفـسـاد. كل هـذه ا
بحاجـة الى حوارات وطنـية  حقـيقية
وواقـــــعـــــيـــــة الن اكـــــثـــــر حـــــوارات
الـسـيــاسـيـ اثـبـتت فــشـلـهـا بـسـبب
فــقـدانـهــا لـقـواعــدهـا  ومـنــطـلـقــاتـهـا
الــصـــحــيـــحـــة الــتي تـــوصــلـــهم الى
احلـــرص عـــلـى الـــعـــراق وســــيـــادته
واحلفاظ على ثرواته وعدم االنصياع
لالستـقطـابات والتـحديـات والظروف
و االمر الـواقع  وهكذا سـلوك وطني
يـقـطع الـطـريق  على مـن يريـد تـدمـير
العراق الذي ما زال قويا بأهله الذين
لن ولـم يــســـمـــحـــوا الحـــد وحتت كل
الظروف ان يوقف عجلة حياتهم رغم
االرهـاب والفـساد الـذي لبس دولـتهم
وفـرض عــلـيــهم ان يــعـيــشـوا في ظل
ظـــــروف غـــــايـــــة فـي الـــــتـــــعـــــقـــــيــــد
والـصـعـوبـات وهم الـيوم يـتـطـلـعون
لــبــنـاء نــخب ســيــاسـيــة وقــادة جـدد
ـــقــدورهم  الــعــبـــور بــالــعــراق الى
الضفـة االخرى االمنـة واحلفاظ على
هويته كدولة مـدنية حضارية وشعب
اصيل وتـرك حروب االحـزاب والكتل
السـياسية الـبينـية الظاهـرة واخلفية
مـنـهـا الن هذه احلـروب والـتـوافـقات
شبوهة هي التي زعزعت واضعفت ا
كيان الدولة وسلطتها التنفيذية امام
تـضــخـم مـســتــوى الــفــقــر والــفــسـاد

وانعدام اخلدمات. 
يـــاســــادة .. الـــعـــراق مــــازال مـــهـــدد
بـــالــتــراجع والـــتــقــســـيم  اذا لم يــتم
االســراع  بــاعـــتــمــاد خــارطــة طــريق
يــضـــعـــهــا اصـــحـــاب االخــتـــصــاص
واخلــبـرة والــتـجــربـة في الــسـيــاسـة
وادارة الـدولـة خارطـة يـتـفق  علـيـها
شـاركة كل النخب كل السيـاسي و
ـشـروع الـوطني الـوطـنـيـة ألنضـاج ا
الذي سيحـكم الدولة وبكل تفـاصيلها
االجـتـماعـيـة واالقتـصـادية والـعـلمـية
والتربويـة والسياسـية وهو مشروع
البـد ان يطـرح للعـلن ويـتطلـب ايضا
ان يـــغـــادر الـــقــادة والـــســـيـــاســـيــ
ـغلقـة في حواراتـهم مقابل القـاعات ا
اجلـلــوس مع طــبـقــات الـشــعب وبـ
اجلــمـاهــيـر والــعــودة الى الـدســتـور
صمام االمان وايجاد مخرج  حقيقي
 لـكل االزمات يـضمن الـعيش الـيسـير
لكل مـواطن ويحـقق عدالة اجـتمـاعية
وهي واجــبــات دســتــوريــة اقــسم كل
مــســؤول عـلى حتــقــيـقــهـا لــلــمـواطن

العراقي من دون منٍةَ او فضل !!.

هــنــا تــطــرح الــتــســاؤالت .. اين دور
ـــــان مـن كل   ذلـك??  وهل من الـــــبــــر
ـقـبـول ان تتـعـمد الـكـتل الـسيـاسـية ا
عــدم االتــفــاق لــتــحــقــيق طــمــوحــات
الـــــنــــاس وحتــــتــــرم خـــــيــــاراتــــهم و

اصواتهم??.
 واعــتـقــد الـيــوم اســتـحق ان يــخـرج
ويغادر كل من عـجز عن ادارة الدولة
ـنــصـبه بــشـكل مــدني حـضـاري الن
تـمـسك  امــثـال هـؤالء بــكـراسـيـهم او
مــنــاصــبـهـم  يـعــني مــســيــرهم  ضـد
الـتـاريخ بل يـشـوهـون تـاريخ الـعراق
والـعـراقيـ خـاصة بـعـد ان  ضيـعوا
آمال الناخب وتطلعاتهم نحو حياة

ة وغدا مشرق. امنة حرة كر
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لــقــد اســتـــبــشــر الــعــراقــيــون خــيــرا
بـأسـقــاط الـنـظـام الــدكـتـاتـوري الـذي
لالسف بـات الـبـعض يـحن لـه  وهذا
يــشـــكل خــطــورة كــبــيــرة جــدا تــضع
قـيـادات  العـملـيـة السـيـاسيـة( واقول
قيـادات العمـلية الـسياسـية الن قيادة
عمليتنا الـسياسية متعددة الرؤوس)
مــنـهــا يـســيـر بــاجتـاه الــغـرب واخـر
باجتاه الشرق ومنهم باجتاه الشمال

واجلنوب..
 عـلى كـل حـال الــيـوم اصــبــحت هـذه
الـــــقــــيــــادات الــــســـــيــــاســــيــــة امــــام
مـسؤولـيـاتـهـا وخـياراتـهـا الـوطـنـية
همة واالساسيـة يتمثل باعادة بناء ا
هندسة سياسيـة جديدة لقيادة وبناء
الـدولـة وهذا بـأمس احلـاجـة ال عادة
هيكلة و تنظيم بـناء الكتل السياسية
واحـزابــهـا اوال مـن خالل مـنــهـجــيـة
مــهـنـيـة وســيـاسـيــة  وطـنـيــة لـيـكـون
بـاإلمـكــان اعـادة هـيـبــة وقـوة الـدولـة
ـــــــفــــــقــــــودة  الن قـــــــوة الــــــدولــــــة ا
ـقـدورهــا ان تـعـيـد لـلــعـراق قـيـمـته
اإلنسانيـة واالجتماعيـة واالقتصادية
والـسيـاسـية والـكل هـنا مـسؤول عن
حتقيق هذا البناء وهي  مهام تتطلب
تـــرك ومــغــادرة الـــعــمل بـــالــعــواطف
نهج نـطق والقانون وا واالحتكام با
الوطـني  وهـذا هو واجب كل الـطبـقة
الـســيــاسـيــة  ومن بــيــده دفه احلـكم
فــيـمــا تــتــحـمـل الـســلــطــة الـرقــابــيـة
ــهــام الــكــبــرى في والــتــشــريــعــيــة ا
عمـليات الـتغيـير ومن الضـرورة هنا
ؤمـنة بهذا تقد اصـحاب العـقول  ا
النهج من اجل بناء العراق اجلديد ال
من اجـل اجلـــــلـــــوس عـــــلى كـــــراسي
الــسـلــطـة  والـتــسـلـط والـكـسـب غـيـر
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بيروت

بإستـثناء "فـضفضـة عبـاسية" حـادة النبـرة كان من األفـضل إلستقـرار سلطـة الرئـيس محمـود عباس
أمول للـصيغة اللبنانية ـصلحة االستقرار ا إطالقها من رام الـله و"فضفضة عونية" كان من األفضل 
اإلكتفـاء باإلفصاح عنها في بيـروت وليس في مناسبة إنعقـاد القمة العربية الـدورية التي إستضافتْها
تـونس يـوم األحـد  31 مـارس/ آذار 2019 فـإن الــقـادة الـعـرب الـذين إلــتـقـوا أكـدوا مـرة جـديـدة أن
الـتالعب بـالثـوابت أمـر مرفـوض من جـانبـهم مـهـما كـانت الـعالقة الـثـنائـيـة مع اإلدارة األميـركـية ذات
طـابع إسـتراتـيـجي.  وعـندمـا يـقـرر القـادة في بـيـانهم اخلـتـامي رفْض قـرار الرئـيس تـرمب اإلعـتراف
بـسيـادة إسـرائـيل عـلى اجلوالن احملـتل مـعـتبـرين إيـاه بـاطالً شـكالً وموضـوعـاً وكـذلك التـأكـيـد على
لبنـانيـة مزارع شبـعا وتالل كـفرشوبـا فإن قـمتهـم بهذا الـقرار ال تـسجل مجـرد  رد فعل عـلى خطوة
مبـاغـتـة من رئـيس الـدولـة األهم ب الـكـبـار حـدثت مـتـزامنـة مع تـأهب الـقـادة الـعرب لـعـقـد مـؤتـمرهم
ـوقف العـربي الشـامل من الـنظـام السوري ا الـقرار تـأكيـد على أن ا اجلـامع التـقلـيدي الـسنـوي وإ
ا معـناه أنه إذا كان الرئيس ترمب وبالتشاور س باألرض الـسورية العربية شيء آخر أي  شيء وا
ـسـتـمـرة بـ الـدول الـعـربـيـة والـنـظـام مـع ضـيـفه رئـيس وزراء إسـرائـيل إعـتـبـرا أن أزمـة الـعالقـات ا
الـسـوري سـتـجـعل تـمـريـر قـرار اإلعـتـراف األمـيـركي عـلى درجـة من الـسـهـولـة فـإن الـوقـفـة الـعـربـية
الشامـلة أثـبتت عـكس ذلك الظن الـثنـائي وأكدت أمـراً مهمـاً وهو أن الـعالقات بـ األنظـمة تـشهد في
بعض األحيـان حالة من التأزم لـكن عندما تُمـس سيادة األرض العربيـة بفعل إحتالل مـدعوم بإجتهاد
قسـري فإن الرد عـلى ذلك هو أن النـظام حالـة عابرة فـيما األرض حق ثـابت. وما يقـال حول اجلوالن
تبـقي من أرض لبنانية محتلة يقال عن ويُتخـذ من موقف في شأن هذه األرض العربية وكذلك حول ا
ثالث جزر إمـاراتيـة هي اإلرث الشـاهاني الـوحيـد الذي تـتمـسك به الثـورة اإليرانـية إذ بـدل أن يكون
اجلالء عـن هذه اجلـزر خطـوة يـؤكد فـيـها الـنـظام اإليـراني تـنصـله من ذاك اإلرث فـإن الذي حـدث هو
ا ألن زيد من اإلدعـاء بأنها إيرانية ليس وفق الـقاعدة اجلغرافية وإ زيد مـن عسكرة هذه اجلزر وا ا
هذه اجلزر يجب أن تبقى في احلد األدنى صُداعاً للخليج العربي وفي احلد األقصى منصة تنفع في
ا لـيس من األرض احملسوم أمر ـقايضـة أو في ساعة إحلـاق الضرر بـاآلخرين إ ساومة وا ساعـة ا
إيرانيـتها أي أنـها ليـست مثل جزر طـمب الكبـرى وطمب الصـغرى وأبو مـوسى التي جرى إحـتاللها
في زمن "ظاهرة شـرطي اخلليج " الشاه محـمد رضا بهلوي وتتـواصل مع كثير من التطـوير والتنظير
في زمن التـمدد الـثوري اإليـراني احلالم بوضـع اليد عـلى إرادات عربـية في حـال أثمـرت احملاولة مع
النظـام البشَّاري. هـنالك كثـير اإلستغـراب أن الرئيس بشّـار األسد لم يرُد كـما تقتـضيه األصول على
وقف الـذي إتخذه الـقادة العـرب في قمـتهم من موضـوع اجلوالن. وحتى إذا كـان رأى أن رد الفعل ا
الـدولي- األوروبي والـروسي والــصـيـني بـشــكل خـاص إزاء اخلـطـوة األمــيـركـيـة سـبـق قـرار الـقـمـة
ـا غيـر العـرب سبق وفـعـلوه فـإن هذا ال يـعفـيه من قول الـعربـيـة وأن األشقـاء العـرب في ذلك قامـوا 
بعض الكـالم الذي يذيب جلـيد مقاطعـة األشقاء للـنظام السـوري. وحيث أن الكالم اجليـد يجر الكالم
وقف العربي عموماً يصبح قابالً حلل ما كان حتى مـاثل أو األكثر جودة فإن التشابك في خيوط ا ا
ما قبل الـقمـة مستـعصـياً حـله. ويبقـى من هذه القـراءة في موضـوع القـمة وقراراتـها الـقول إن بعض
شاركة في اجللسة اإلفتتاحية أنه أدى القادة حضروا مترددين وبعضهم رأى في مجرد احلضور وا
فترَض حـدوثه هو أن تكون منـاسبة اإلنعقـاد فرصة للقـاءات رحبة تشاورية ـأمول وا الواجب. ولكن ا
ثنـائـيـة وأكثـر ذلك أن الـقـادة بهـذه اإلجـتمـاعـات يـذيبـون بـاألفكـار والـصـيغ طبـقـات من جـليـد يـتراكم
ويـفتـتون مـا أمكـنهم الـتفـتيت من تـعقـيدات مـستـحكـمة في األزمـات. مثل هـذا األمر لـم يحـدث. ورأيْنا
ـا هـو بـذلك جـاء إلرضاء الـبـعض يـسـتـعـجل الـعـودة بـعدمـا حـضـر جـزئـيـة من جـلـسة اإلفـتـتـاح وكـأ
ـألوف ماضياً. ضيف وأن في عـهدة وزير اخلارجـية صياغـة القرارات وتدبـيج عباراتهـا على نحو ا ا
ـنـطقـة قـد يكـون أعـتى العـواصف الـتي تـستـهـدف العـمل الـقـومي. ويخـالج اإلنـسان مـا هو آت عـلى ا
العـربي شعـور بـأن التـصويـب اآلتي سيـكون أشـد إيالمـاً من الذي حـدث في مـوضوع اجلـوالن وقبْل
ذلك في موضوع تثبيت مقر السفارة األميركية في القدس الشرقية. بل من احملتمل أن يتم إستهداف
"مبادرة الـسالم العربية" التي تـمثل اجلميع من حيث اإلقـرار بها والتمسك بصـيغتها حالً ال ثاني وال
وضـوع بالذات كان مـأموالً التبـاسط من جانب القادة نطـقة إال بإعتمـادها. وهذا ا ثالث للـسالم في ا
العرب فـيه لو أنهم عقدوا مشاورات رحبة عـلى هامش جلسة إفتتاح أعمـال القمة وجلسة اخلتام. أما
وأن ذلك لم يـحـدث فإن األمـر مـتروك لـلـقمم الـثـنائـيـة والثـالثيـة الـتي تتم بـ احلـ واآلخر. وفي ذلك
جتزئة لـلموقف الـشامل اجلمـيع.. إالّ إذا طُرحت فـجأة فكـرة إنعقـاد قمة طارئـة تعزز "مـبادرة السالم
نـطقة. ومَن العربـية" وبـحيث ال تذروهـا أالعيب الـسياسـات التي تـرسم في السر وفي الـعلن خـارطة ا

يعش يَر.
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