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راد يكحلها ...عماها ؟!!
احداث فيها من الغرابة الش���يء الكثير ،والتي تفوق العجب العجاب التي قد اليتكرر حدوثها إلاّ في بلدنا العراق الذي ّ
حطم
االرقام القياسية في موسوعة غينيس العالمية ،وأخرها وليس أخرها( ،فضيحة) من العيار الثقيل ،كادت ان تتسبب بأزمة
سياس���ية بين العراق ولبنان ،وهي موضوع الطائرة اللبنانية التي كانت في رحلة جوية من بيروت الى بغداد ،تم اجبارها
من قبل سلطات مطار بغداد الدولي للعودة الى ادراجها لبيروت ،بسبب ّأنها لم تنتظر نجل وزير النقل .
من ضوابط المنظمة الدولية للطيران.ومما
يحم����ل دالالت على وج����ود فوضى إدارية
في سلطة الطيران ،وسجل الطيران المدني
الذي كان ناصع البياض في الفترة الماضية
 ،إلاّ ان االحداث بدأت تترى بعد سنة 2009
حيث كان هناك توجه لدمج سلطة الطيران
بمجلس الوزراء ،وهذا يعد سابقة في العالم
،وتم رفضه من قبل اكثر من جهة ،لوجود
اجندات سياسية ،تدعو الى ذلك ،وبعد ذلك
بس����نة ،كانت المحاوالت الفالس الخطوط
الجوية العراقية ،وهي حركة القت الفش����ل
كس����ابقتها ،ومن ثم ح����ادث تحطم الطائرة
اللبنانية في مطار الس����ليمانية ،والذي كان
الحادث األول من نوعه مند تأسيس سلطة
الطيران في العراق .اليوم اعاد حادث إعادة

مايثير الغرابة في الموضوع الذي قد يتكرر
في حوادث مشابهة في المطارات العالمية،
ل����و تم اختيار مطارات أخرى في البلد الذي
تقص����ده الطائرة في رحلته����ا  ،إلاّ ان الذي
حدث هوع����دم الس����ماح للطائ����رة التابعة
للخطوط الجوي����ة اللبناني����ة ،بالهبوط في
مطار بغداد ،وعودتها الى بيروت في حين
كان المف����روض ،توجيه الطائرة الى مطار
بديل أخر في العراق ،مثل النجف او اربيل،
ولي����س إعادته����ا الى ادراجه����ا  ،ألن اية
طائرة حينما تحصل على موافقة للهبوط في
اي مط����ار ،ال بد من تحديد مطارين بديلين
س����لفاً ،وهذا يدلل بعدم وجود اسباب فنية
في قرار إعادة الطائرة ،كما تم األعالن عنه
باقتضاب للوهلة االولى ،ألن هذه اآللية تعد

الطائ����رة اللبنانية ،وعدم الس����ماح للطائرة
بالهب����وط في مطار بغداد ،المش����كالت في
هذا المجال الحيوي في النقل  ،برغم وجود
مش����كالت مش����ابهة لما حدث في مطارات
ال����دول األخ����رى  ،لكن ما نتوق����ف عنده،
موضوع تحميل ش����ركة الخطوط الجوية،
كلفة نقل مس����افرين الشرق االوسط ،وهذا
يع ُد خرقاً مالياً وإدارياً ،ألن شركة الخطوط
الجوي����ة العراقي����ة ،تمويل ذات����ي كما هو
معروف ،وال عالقة لها في سلطة الطيران
 ،حيث ان الس����لطة مرتبطة مالياً بوزارة
المالية ،ولكونها مؤسس����ة تمويل مركزي،
فم����ن الخط����أ ان تتحمل ش����ركة الخطوط
الجوي����ة العراقي����ةُ ،كلف نقل المس����افرين
لشركة الشرق االوسط ،نتيجة خطأ السلطة

 ،سيّما ان اموال الش����ركة وإيرادتها ،يُعد
حق����اً ثابت����اً لموظفيها من حي����ث الرواتب
واالرب����اح التي توزع عليه����م ،وهي تعمل
وفقاً لقانون الش����ركات  22لسنة ، 1997
وال يحق لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء
 ،س����لب حق من حقوق اي ش����ركة تمويل
ذاتي .الحادث تسبب أيضاً ،باالساءة لسمعة
الطيران الع����راق ،حيث دونت هذه الحادثة
ضد س����لطة الطيران المدني العراقي ،وقد
تتسبب برفع أجور التأمين على الطائرات
المقبل����ة للمط����ارات العراقية  ،ناهيك عن
احجام الش����ركات العالمية المعروفة القدوم
ال����ى مطاراتنا .الموضوع ال����ذي يثير عدة
ش����جون ،منه����ا الغرابة والحي����رة ،وحالة
التذمر واالستياء الشعبي والرسمي ،يجعل

ميالدينوف يتعدى حدوده

كاميرا رجاء
اخلفاجي
عدنان الفضلي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ف���ي العراق تحديداً ،تبرز التناقضات كس���مة بارزة
تغطي المش���هد العام برمته،وف���ي العراق أيضاً دائماً،
ما يخرج النقيض بسرعة ليغطي قبح او جمال األخر،
بفعل ش���ر ،ومابين
فمابين كل فعل خير وأخر ،نصطدم ِ
كل خطوة س���يئة وأخرى ،يأتينا م���ن يصحح مزاجنا
بخط���وة نقية.هذه المقدمة أس���وقها ،وأن���ا اتذكر ما
حصل لزميلتنا االعالمية والناش���طة األنسانية (رجاء
الخفاج���ي) التي تعرض���ت يوم الجمع���ة الماضي الى
حادثة س���رقة ل���ـ (كاميرتها) وموبايله���ا تحت مرأى
ومس���مع المئات من رواد ش���ارع المتنبي الذين كانوا
يتجمعون ،إلحياء مناس���بة يوم الم���رأة العالمي ،عبر
وقفة تنديد بقانون يحط من قدر المرأة.نعم أمام مرأى
المئات ،جاء شاب وباغت زميلتنا ،وسرق منها هاتفها
النقال و(كاميرتها) ،وحين انتبهت اليه ،صارت تصرخ
بالجمي���ع (حرامي  ..حرامي) ،وبقيت ممس���كة بيده،
ّ
لكنُه أفلت ي���د ُه منها ،ورمى بالهات���ف على األرض،
وه���رب من دون أي���ة محاولة من أح���د للقبض عليه
،رغم صراخ (رجاء) ،واحتفظ لنفس���ه بـ (الكاميرا).
ل���م اكن حاض���راً حينها  ،لكن���ي صادفتها مع صديقي
(عباس الكعبي) ،وكانت عالمات الغضب بادية عليها،
فاخبرن���ي (الكعبي) بالحادثة ،حيث تم ابالغ الش���رطة
واالجهزة األمني���ة التي تحرس المناف���ذ المؤدية من
والى ش���ارع المتنبي بالحادثة ،واعطتهم وصفاً لشكل
ومالب���س اللص الجب���ان ،لكن لم يس���تطيعوا تحديده
والقب���ض عليه ،وقد نال منا ومنه���ا اليأس ،وتركتها
حزينة ..ليس على الكاميرا ،بل الصور الملتقطة بداخل

(الكاميرا).ف���ي الي���وم التالي وأثن���اء تصفحي لموقع
التواص���ل اإلجتماعي (الفيس ب���وك) ،فوجئت بصور
كثيرة منشورة على صفحة الزميلة (رجاء الخفاجي)،
توثق للمناسبة التي صوّرتها يوم الجمعة ،فدخلت على
المحادثة الخاصة بها ،وس���ألتها عن مصدر الصور،
وان كانت قد اس���تعادت (كاميرته���ا) ،ففاجأتني بأنها
استعادتها  ،واخبرتني بأن أحد الشباب وجدها مرمية
بي���ن األش���جار أو في مكان ال أتذك���ر ماهو ،وان هذا
الش���اب النبيل احتفظ بـ (الكامي���را) ،وترك رقم هاتفه
عند مفارز الش���رطة الذين اعطوه لرجاء التي اتصلت
به وعرفت عنوانه وذهبت اليه لتس���تعيد (كاميرتها).
أعود لما بدأت به حديثي ،وهو التناقض في المواقف،
ألق���ارن ما بين هذا اللص الحقير الذي لم يحترم إمرأة
رقيق���ة ،وداهمها ،وأدخل الخ���وف والحزن في قلبها،
وذلك الش���اب النبي���ل الذي وجد (الكامي���را) واعادها
لصاحبته���ا ،رغم انه كان بإس���تطاعته ان يحتفظ بها،
مادام ال أحد يعرف باألمر ،لكن غيرته وأصالته وحسن
تربيته ،جعلت ُه يفعل األمر الصحيح على عكس نقيضه
تماماً ،ذلك اللص المتهور الذي ارتكب ً
فعال مخزياً أمام
مرأى المئات من العراقيين.
نعم في هذه الحادثة درس وعبرة لمن يظن ان العراق
قد خ�ل�ا من ابنائه الش���رفاء  ،وان القب���ح قد إنتصر
تماماً على الجمال ،فقد قال ذلك الش���اب النبيل ،القول
الفص���ل ،وأثبت لنا وللجمي���ع ان العراق مازال بخير،
وان الشرفاء لم ينقرضوا ،ومازالوا يمارسون حياتهم
بمنتهى الجمال والمحبة والصدق.

الناخب العراقي
في امليزان
جمعة عبدالله
اقتربت س����اعة الحس����م من موع����د االنتخابات
البرلمانية  ,ودنت ساعة القرار التي تحدد مصير
الوطن والمواطن  ,واي طريق سيختار  ,أمّا نحو
بر األمان واالس����تقرار  ,او نحو الجحيم وجنائز
الموتى  ,والوطن مقط ٌع الى اوصال محتلة وتابعة
 ,لهذا الطرف االجنبي  ,او ذاك الطرف .
كلّهم ذئ����اب جائعة تريد نهش وه��ل�اك الوطن،
ونتيج����ة له����ذا التح����دي المصيري م����ن نتائج
االنتخابات  ,البد ان يكون للناخب العراقي  ,وقفة
جدية بالمراجعة والمحاسبة والتدقيق والدراسة ,
بالتفكير السليم وصفاء الذهن  ,والتريث المنطقي
المعقول  ,قبل ان يحسم قراره المصيري .
البد ان يعيد ش����ريط  ,ما اص����اب الوطن  ,خالل
عق���� ٍد كامل من الزمان  ,بأن يتحرى عن الحقيقة
 :من المس����ؤول والفاعل والمقصر والمتقاعس
والمهمل ؟ من االحزاب والكتل السياس����ية التي
حص����دت حصة األس����د من مقاع����د البرلمان في
االنتخابات النيابية الماضية  ..هل كانت بمستوى
الثقة والطموح ؟ هل داوت جراح العراق الدامية
 ,ام زادت هذه الجراح اكثر ً
هوال ومحنة ومصيبة
وعنفاً  ,حتى تاهت في متاهات الطائفية السوداء
؟ وصار المواطن اسير شرنقتها !؟
البد من اس����تعراض عمل وانجازات والمكاسب
التي ُق ّدمت للش����عب من ه����ذه االحزاب الحاكمة ,
بكل صنوفها ومس����مياتها الدينية والسياس����ية ..
هل خدمت الش����عب ومصالحه  ,ووفرت الخدمات
 ,وحلّت المش����اكل التي يعاني منها الشعب ؟ هل
حققت الحياة والعيش الكريم واألمان واالستقرار
؟ ام ابتع����دت عن جادة الص����واب  ,وصارت من
المح����ال  ,ولماذا ؟ هل ثروات الش����عب المالية ,
���رف ومسؤولية
وضعت في خدمة الش����عب  ,بش� ٍ
واخالق  ,أم ضاعت في دروب الفس����اد المالي ؟
هل ساهمت هذه االحزاب الحاكمة بتعزيز وشائج
اللحم����ة الوطني����ة ؟ هل عززت معنى الش����راكة
الوطني����ة بوجهها الناصع والمقب����ول  ,أم عمّقت
الخالف والتطاحن والشقاق والتخاصم واالنشقاق
حتى اوصلت العراق على حافة الهالك والمهالك ؟
هل صار العراقي يفتخر بعراقيته ؟ أم صار صريع
الطائفية  ,بشطب هوية الوطن ؟
اذن لم����ن نصوت ولمن نض����ع ثقتنا به ؟؟ للذين

تنك����روا وكف����روا ومزق����وا الع����راق ؟ وضيّعوا
مسؤولياتهم في دروب الفرهدة والمال الحرام ..
هل ننتخب هؤالء مرة اخرى ؟ حتى نصبح شعباً
يلدغ من ِحجر ِه عش����رات المراتّ ..
ألنُه لم يتحلى
بالمنطق !؟
اذاً مصير االحزاب الحاكمة والمتنفذة في قبضة
الناخ����ب العراق����ي  ,هو الذي يملك قرار الحس����م
واالختي����ار  ,وهو الذي يضع م����ن يريد في قبة
البرلم����ان  ,وهو الذي يبع����د األخرين عن حيازة
مقع ٍد واحد فقط  ,اي الفعل واإلرادة والقرار بيده
،حين يضع الورقة االنتخابية في صناديق االقتراع
 ,ويس����تطيع ان يضع كل ه����ذه االحزاب الحاكمة
والمتنف����ذة في قبة البرلمان  ,وكما يس����تطيع ان
يش����طبها جميعها ويعاقبها  ,بعدم حصولها حتى
على مقع ٍد واحد .
ان الحكم����ة والعقل والضمي����ر الوطني يتطلب ,
بأن كل من اثبت عجزه وفش����له في المس����ؤولية
 ,اليس����تحق إعادة انتخابه كممثل وناطق بأس����م
الشعب .
ان الذين عمّقوا جراح الشعب  ,ووضعوا الوطن
على كف عفريت  ,والذين كانوا عبارة عن ماكنة
لخلق األزمات  ,بالش����كل الدائ����م  ,وهؤالء عاثوا
بمق����درات الوطن والش����عب  ,بالفضائ����ح المالية
والسياس����ية واالخالقية  ,وكانوا اش����به بالذئاب
الجائعة  ,او اشبه بالذباب الذي يتزاحم على قطعة
الحل����وى  ,ولكن يبقى الس����ؤال الكبير  :هل يتخذ
الناخب العراقي القرار الش����جاع والجريء  ,بأن
يهمل هؤالء في االنتخابات القادمة !!
ان هذه االس����ماء التي تحكمت في مصير العراق
 ,وص����ارت حثالة وعلة عل����ى الوطن  ,يجب ان
تعاق����ب بعدم انتخابه����ا  ،ان الق����رار النهائي بيد
الناخب العراقي  ,ويستطيع ان يخلق المعجزات ,
ويضع حداً لمأس����اة العراق  ,ان يضع حداً للعهر
السياسي  ,والسماسرة السياسيين  ,وان يصوت
النق����اذ العراق من المخاطر القادمة على الطريق
 ,لذا ف����أن اوفياء العراق ه����م االكثرية  ,وبيدهم
الحل والربط  ,وان الضمير الوطني الحي يناديهم
ويستغيث بهم  ,فهل من مجيب ؟؟

لم يكن تصريح السيد ميالدينوف،
ممث���ل بعث���ة األم���م المتحدة في
الع���راق  ،حول قان���ون االحوال
الشخصية الجعفري موفقاً بالمرة
ً
تدخال
 ،باالضافة الى ان���ه يعتب ُر
س���افر ف���ي الش���ؤون الداخلية
للعراق ،ويق���ع خارج صالحياته،
بأعتبار ان القانون أق ّر في مجلس
ال���وزراء بالتصوي���ت ،و حصل
على االجم���اع من اغلب الوزراء
الذين يمثلون كل مكونات الشعب
العراقي ،و هو اآلن في البرلمان
العراقي ،ليناقش م���ن جملة من
اللج���ان البرلماني���ة و العلمائية،
و م���ن الخب���راء ليع���رض على
التصوي���ت بالس���بل الديمقراطية
المتبعة ،و المقرّة دستورياً .
إن رض���وخ الس���يد ممث���ل
األمي���ن الع���ام لالم���م المتحدة،
ألراء مجموع���ة من االش���خاص
المؤدلجين ضد الدين و االسالم و
ش���رائعه ،و وقوفه في صفهم في

علي محمد

مقابل االغلبية الكبرى المس���لمة،
و الملتزم���ة بتعاليم دينها ،والتي
ترغ���ب ف���ي ان تك���ون أحوالها
الشخصية منسجمة مع عقيدتها،
هو تحيز يفقد الس���يد ميالدينوف
ً
ممثال لبعثة أممية،
عدالته ،كونه
يجب ان تبقى على مسافة واحدة
م���ن الجمي���ع ،وه���ذا يدعونن���ا
للمطالب���ة بترحيله و اس���تبداله،
لفقدان���ه االهلية ف���ي التعامل مع
جميع مكونات الش���عب العراقي،
لموقف
بنظرة واح���دة ،فتبني���ه
ٍ
معين ،و جان���ب معين ،يعني أنه
سيكون جزئاً من المشاكل الكثيرة
الت���ي يعان���ي منها الع���راق ،و
المفترض بهِ ،ان يكون جزئاً من
الحل ال جزئاً من المشكلة ،و هذا
سيصعّب الحلول و ّ
يعقدها ،و لن
يصب ف���ي مصلحة العراقيين ابداً
،خاصة اذا ش���عر أغلب العراقيين
(على المس���توى الش���عبي على
االق���ل ) ،بأن ممثل البعثة األممية

ً
أيضا ،يس����خر م����ن الحادثة  ،ومن
المرء
هذا التصرف غير المس����ؤول من س����لطة
الطي����ران المدن����ي  ،كذل����ك تصريح وزير
النقل ،السيد هادي العامري الذي اثار هو
األخر الس����خرية والتهكم لدى الكثيرين ،اذ
صرح عبر وس����ائل االع��ل�ام  ،بتقديم نجله
ّ
للقضاء في حال تورطه وتدخله بمنع هبوط
الطائرة اللبناني����ة وعودتها ادراجها!إلاّ ان
تدخل رئيس الوزراء السريع ،جاء حاسماً
للموض����وع من اتس����اع رقعته ،وحال دون
تقديم شكوى ضد العراق ،بهذا الصدد ،حيث
أمر بمعاقبة وطرد كل من يثبت مسؤوليته
عن ح����ادث الطائرة ،للحيلول����ة دون تفاقم
الموضوع ،وت����دارك الموقف بحكمةّ ،
وحل
االشكاليات من اعلى المستويات.

علي فاهم

يم���ارس دوراً مش���بوهاً و يمثل
ايديولوجيا جه���ة معينة .الغريب
ف���ي تصريح الس���يد ميالدينوف،
ّأنُه يخال���ف الحرية و أسس���س
الديمقراطي���ة و الليبرالي���ة التي
أتصور أنه يؤم���ن بها  ،و يدعو
الى تحقيقها ،فالقانون الجعفري،
ه���و قانون احوال ش���خصية ،أي
أحكام تخص االنسان و عقيدته ،و
ما يختاره في تعامالته الشخصية
الت���ي ال تؤثر على ش���خص أخر
أطالقاً  ،وهو قانون غير ملزم ،إلاّ
لمن يريد االحتكام لهذه التعامالت
بمحض أرادت���ه ،و وفق ما يراه
منس���جماً مع ما يعتقده ،و هذا ما
أقرّه الدس���تور العراقي في المادة
 41من���ه ،فلم���اذا يف���رض على
اغلبية الش���عب العراقي ،التعامل
في أحوالهم الشخصية مع قوانين
ال تالئم عقيدتهم الدينية  ،و يرونها
مخالفة للش���ريعة االسالمية التي
يؤمنون به���ا ،اليس هذا الفرض

هو الذي يولد المش���اكل ،و يجعل
االغلبية تش���عر بأنها مضطهدة و
مسلوبة الحقوق من قبل االقلية،
و هذا بحد ذاته يش���ق الوحدة ،و
يدق اسفين التعصب الطائفي في
المجتمع العراقي ،فلو شعرت كل
الطوائ���ف أن حقوقها مصونة ،و
انها غير مسلوبة االرادة ،و انها
تتمتع بحرية مناس���بة ،و ال تؤثر
على باقي الش���ركاء ،فهذا سيحل
لنا الكثير من المشاكل المجتمعية،
و يمتص الزخم الطائفي المتزايد،
ناهيك عن ان القانون هو في قبة
البرلمان ،و سيخضع لدراسات من
لجان مختصة ،و س���تجرى عليه
تغييرات عديدة ،فالمعترضين على
فقرات معينة فيه ،سيمكن تعديلها
ليتوالم مع من يريد االحتكام أليه،
أما رفضه بالكامل ،فهذا أس���تالب
ص���ارخ لحقوق و حري���ة أغلبية
الش���عب العراقي ،وهذا س���يؤدي
الى نتائج ال تحمد عقباها .

أصواتنا من ذهب ..فلنتحرى عن الذهب
حيدر فوزي الشكرجي

ل���م أجد أجمل ما يصف عملية تصويت الناخب ،إلاّ ما قاله المرجع
الشيعي الكبير ،علي السيس���تاني« :صوتك من ذهب» ،نعم فمن
كان يملك ذهباً ،ال يف ّرطُ فيه بسهولة ،إلاّ إن كان في ضائقة شديدة،
وعندها ،يجب أن يحصل على أفضل س���عر بعملية المقايضة ،وأن
ال ينخدع بالكالم المعسول .هكذا هي الديمقراطية وعملية االنتخاب،
ف�ل�ا توجد ضائقة أكبر من الضائقة التي يعاني منها العراقيون هذه
األيام ،تدهور أمني وتفجي���رات يومية ،وفقر ونقص في الخدمات
واالحتياجات الضرورية للمواطن ،وعمليات فساد بالمليارات ،تعمل
عل���ى نقل خيرات الع���راق إلى بلدان أخرى ،يُخبّأ فيها الفاس���دون
أموالهم المسروقة من الش���عب العراقي .برلمان وحكومة تعانيان
خلل واضح ،ظهر للكل في الفترة األخيرة ،عند إضافة فقرتين
م���ن ٍ
لقانون التقاعد الموحد ،واحدة تضمن امتيازات الرئاس���ات الثالثة،
صوت
والثانية امتيازات الن���واب ،وقد وافقت الحكومة عليهما ،و ّ
أغل���ب البرلمان لصالحهما،ولم تس���تجب الكتل الكبي���رة إلى نداء
المصوتين ،بل بالعكس عمدت على إتباع
المرجعية ،بكشف أسماء
ّ
نوابها ،لغرض
سياسة التش���ويش ضد الكتل التي كشفت أس���ماء ّ
خداع المواطن العراق���ي ،وااللتفاف على قرارات المرجعية.حقيقة
األم���ر أن الخل���ل ليس ف���ي البرلمان والحكومة ،بق���در ما هو في
يأت هؤالء بانقالب عسكري ،بل أتوا
المواطن العراقي نفس���ه ،فلم ِ
ع���ن طريق صناديق االقتراع.لم يفهم أغلبية الش���عب العراقي الى

اآلنّ ،أن���ُه للحصول على أفضل النتائ���ج من االنتخابات ،عليهم أن
يس���تخدموا عقولهم في األختيار ،وليس مشاعرهم ،يجب على كل
مواطن أن ينتخب ،فهذا حقه في التغير ،وأن تنازل عنه ،س���يكون
كمن يرم���ي الذهب في البحر على أمل أن تبلع ُه س���مكة يصطادها
بعد حين!!يجب على كل مواطن أن يس���أل نفس���ه عند انتخاب أي
مسؤول س���ابق :ماذا قدم هذا المسؤول للمواطن الفقير على مدار
األربع سنوات الفائتة ،ال يكفي ّأنُه يجيد انتقاء الكلمات المنمقة التي
تدغدغ المش���اعر ،المهم ماذا حقق في هذه الس���نوات؟ لم يستطع
تحقيق ش���يء ألن المعرقالت كانت أكبر منه ،له منا التحية ،ولكن
علي���ه التنحي وترك المجال لألخرين.وأن كان المواطن س���ينتخب
شخصية جديدة ،عليه أن يتحرى عنها،هل هذا الشخص كفوء نزيه
فاعل ف���ي المجتمع ،أو هو مجرد واجهة لنف���س الوجوه القديمة.
أخيراً،عل���ى المواطن أن يعي أن النصر ف���ي المعركة القادمة بيده
وحده ،اذ أن المس���ؤولية التأريخية ،تحتم على القوتين الكبيرتين
في الش���ارع الشيعي ،وأعني بهما تيار ش���هيد المحراب بكل أرثه
وثقله وتاريخه ،ومشروعه السياسي ،وأبناء التيار الصدري الذي
تضرر كثيراً من حماقات الس���لطة وتخبطاته���ا ،أن يقوال كلمتهما
صن���دوق واحد ،عملية
الواحدة الموحدة ،وأن يقودا س���وية ومن
ٍ
التغيير المنش���ودة ،فال تبنى األوطان باألمنيات والمشاعر الطيبة،
بل تبنى بسواعد أبنائها الشرفاء.

اللغة العربية
قد يب���دو الحدي���ث اليوم ع���ن اللغة
العربية ،حديثاً خارج سياق الصخب
الدموي الذي تزخر به بالدنا العربية،
وسباق التنافس المحموم الذي يسود
العالق���ات االقليمي���ة والدولي���ة من
حولنا.قد ال يبدو كافياً ،تحديد منظمة
«االليكس���و» لألول من اذار /مارس
يوماً للغة العربي���ة ،وال تحديد األمم
المتحدة للثامن عشر من كانون االول/
ديس���مبر يوماً عالمياً للغ���ة العربية،
لنب���رر حديثنا اليوم ع���ن أهمية هذه
اللغة خصوصاً ان الفعاليات المتصلة
بهاتين المناس���بتين محدودة جداً خال
بعض الن���دوات والمؤتمرات وأخرها
ندوة «يوم اللغة العربية االكبر» في
(دار الندوة) في بيروت والتي تحدث
فيها الدكتور ج���ورج جبور وقدم لها
الدكتور رياض خليفة.
لكن الذي يس���تهدف «ثقافة القومية
العربية» كما كش���ف مسؤول فرنسي
س���ابق حضر ندوة «اوروبية» في
لندن قب���ل عامين وني���ف ،يدرك ان
المدخ���ل األفعل مخطط���ه ،يكمن في
اضعاف العمل على اللغ���ة العربية ،
س���يّما بين أبنائها  ،اداة هذه الثقافة
ووعائه���ا ف���ي آن ،بل ه���ي العروة
الوثقى التي تش���د العربي الى العربي
وتجسد العالقة التكاملية بين االسالم
والعروبة.صحي���ح ان اللغة والروابط

الثقافية والحضارية التي تنشأ عنها،
ليس���ت العنصر الوحي���د الذي يجمع
العرب ويوحد بينهم ،فهناك االقتصاد
وش���روط التنمية ،هناك االس���تقالل
وترابط األمن القومي ،وهناك التاريخ
المش���ترك والمصير الواح���د ،هناك
الع���دو الواحد المتربص بنا ،بل هناك
المس���تقبل ومنطق العص���ر الذي ال
تتعايش مع متطلباته س���وى التكتالت
الكبرى وبعضها تجاوزت دوله حروباً
ودم���اء وحدوداً وصراع ثقافات ،لكن
ً
اللغة األم تبقى أم الوشائج بين العرب،
كما ان اللس���ان العرب���ي هو ما يميز
العربي عن غي���ر العربي ،وليحصن
العروبة من الس���قوط في العنصرية
والش���وفينية والعرقي���ة وتقدي���س
رابطة ال���دم .لهذا كان���ت المحاوالت
االستعمارية الدائمة تستهدف الثقافة
العربي���ة م���ن خالل إضع���اف لغتها.
بل حين يتنبه المس���لمون العرب ان
المس���يحيين من اش���قائهم ،سيّما في
لبنان ،ق���د حفظوا ف���ي أديرتهم لغة
الق���رآن .واقاموا أول مطابع بالحرف
العربيّ ،
وسطروا للغتنا وبها المعاجم
والموس���وعات والقواميس ،يدركون
ان اللغ���ة العربية هي احد أهم عوامل
وحدتهم الوطنية ،ب���ل وأصلب قالع
مواجهة الحروب الطائفية والمذهبية
والعرقي���ة .ليس من قبيل المبالغة ان

منير حداد
 9آذار2014 ،

رسالة من منير حداد الى نوري
المالكي  :إنها معيشتي ..ليس
تضادًا مع «دولة القانون»
لقيت رسالة من اصدقاء أعزاء ،تقول أن رئيس
ال����وزراء ،ن����وري المالكي ،زع��ل�ان ،لتوكلي
بقضية ،مرفوعة ،ضد «دولة القانون».
زعل���� ُه غير مبرر؛ ألنن����ي ال أملك مصدر رزق
س����وى المحاماة ،بعد ان ج ّردني هو من راتبي
التقاعدي الذي اس����تحقه ،ومع ذلك ،توكلي في
القضية ،ليس تضاداً مع «دولة القانون»  ،إنما
أنا محام اتوكل عن مش����تكي ،سوا ٌء كان مع او
ضد اي كان ..مس����لماً أم مس����يحياً أم عربياً أم
كردياً أم من أيّة ديانة او مذهب اوقوميةّ ..أنها
معيشتي.
جردني رئيس الوزراء من السكن في المنطقة
الخضراء،فاضطررت الى ارس����ال عائلتي الى
كوردستان؛ ألنني مستهدف باعتباري القاضي
الذي اعدم الطاغية المقبور ،صدام حسين.
لس����ت خصماً لهّ ،
لكني ام����ارس عملي ،الذي
اس����ترزق منه ،فأنت ال تص����رف تقاعدي ،وال
بطرق مشروعة ،بعد أن آليت
تدعني استرزق
ٍ
على نفس����ي اال أدخل فلس����اً حرام����اً الى معدة
اطفالي وزوجتي!؟
لاّ
اتمن����ى على رئيس ال����وزراء إ يس����تعديني؛
ف����ي الوقت الذي ال أفك����ر بالتنكيل ،ثأراً لراتبي
وتهجي����ري من ّ
حق����ي في الس����كن والحماية..
كمستهدف.
إنه يُضيّق س����بل العيش امام����ي ،مع انني من
حزبه «الدع����وة» ،وتعذب����ت وأعتقلت وأعدم
ش����قيقين لي  ،وتغربت وعدت بعد  9نيس����ان
، 2003وأسس����ت المحكمة الجنائي����ة العليا،
وعملت نائباً لرئيسها ،واعدمت صدام من خالل
موقعي هذا ،يوم تخل����ى الجميع ،وكاد المالكي
يتورط ب����ه فرداً؛ فيفل����ت منه ،ملتحق����اً بإيهم
السامرائي ،ونميردهام اللذين هربا قبل ُه بايام،
وكان يوماً أو أخرعلى أهبة الهرب.
���ن راتبي التقاع����دي ،كما فعلت مع
إذا لم تعط� ِ
« فدائيوص����دام»  ،وتمنعن����ي م����ن العمل في
المحام����اة ،فم����اذا أفعل؟ كيف اضمن معيش����ة
ومس����تقبل عائلتي!؟تركتن����ي فريس����ة العوز،
والبعثية؛ يث����أرون مني ،بعد نصر إعدام صدام
ال����ذي حققته لك ،ولم أجد امامي س����وى العمل
في المحاماة ،وال شروط للمحامي على صاحب
الحق ،س����وى العمل الصالح الذي يرفعه درجة
امام اهلل وضميره والناس ،وال أحفل باية قوى
سوى اهلل والضمير والناس.

معن بشور
2014/3/8
يصبح االهتمام باللغة العربية هو احد
المعايير الذي يقاس به انتماء االفراد
وعروبتهم والح���ركات واالنظمة ،بل
ً
وصوال الى
ان اهمال اللغة العربية ،
كل انواع الحروب المتصاعدة ضدها
ف���ي المج���االت الثقافي���ة والتربوية
واالعالمية و «االعالنية» في الفتات
تكتب باللغ���ة االجنبية او المحكية في
ش���وارعنا وأحيائنا ،ب���ات أحد ابرز
عناوي���ن الهجم���ات المتتالي���ة على
الهوي���ة العربية واالس�ل�امية لألمة
بأس���رها.وصحيح أيضاً ،ان انقراض
اللغة العربية أم ٌر مس���تحيل التحقق،
وعصي على االع���داء ،الرتباط هذه
اللغ���ة بثقاف���ة الع���رب وحضارتهم،
وبرسالة سماوية تنتش���ر بين مئات
الماليين م���ن البش���ر ،وألنها أيضاً
تش��� ّكل جس���راً بين العرب ،مسلمين
وغير مس���لمين ،وبي���ن أمم تمتد من
ً
وصوال الى العمق
جاكرت���ا الى طنجة
االفريق���ي ،غير ان إضعاف هذه اللغة
وارباك اش���عاعها يق���ف على رأس
مخطط���ات من يس���عى لضرب وحدة
الع���رب ،كما لضرب نهجه���م ايضاً،
ألن اللغ���ات الحيّة هي احدى مقومات
قي���ام األمم الحية.في مقدمة اس���باب
النه���وض باللغة العربية دون ش���ك
ه���و تطورها وتحديثها بما يتناس���ب
م���ع متطلبات العصر ،وبم���ا يجعلها

ّ
جذابة الى اطفالنا ،وعموم الناش���ئة،
ً
ّ
وبما يمكنها م���ن ان تكون أيضا لغة
علم وثقافة ال لغة أدب وشعر فحسب،
وهو م���ا يتطلب مؤتم���رات وندوات
ومؤسس���ات متخصص���ة بتدري���س
س���بل النهوض بهذه اللغة ،ومنحها
القدرة على التواصل بين تراث عريق
أصيل نمتلكه كعرب ،وبين مس���تقبل
حديث مشرق نواكب به العصر.طالما
كانت احدى ادع���اءات محاربي اللغة
العربية من أعدائه���ا ،كما من بعض
مثقفيها لألسف ،على إهمال هذه اللغة
والتح���ول الى اللغ���ات الغربية للدول
المتقدمة هو انها لغة جامدة ال عالقة
لها بالعل���م وال بالتكنولوجيا الحديثة،
إى ان هؤالء يتناسون بأن الحضارة
العربية االس�ل�امية الت���ي بزغت في
ق���رون مضت والت���ي اعتمدت التقدم
العلمي في مج���االت الطب والفيزياء
والفلك كم���ا الرياضيات والفلس���فة،
كانت باللغة العربي���ة وان العديد من
التعابير والمصطلحات في هذه العلوم
هي من أصل عربي.فهل يمكن ان تقوم
اوراش عمل في كل مدينة او حاضرة
عربية ،يشارك فيها الشباب والطالب،
أساس���اً للبحث ع���ن أفضل الس���بل
والوسائل لتحصين لغتنا وعصرنتها.
ولوضع التوصيات المناس���بة قانونياً
وتربوياً وثقافي���اً واجتماعياً من أجل

ان تس���عى الحكومات كما المجتمعات
المدنية العربية الى تنفيذها.هل تتفرغ
المنظمات والوزارات والمؤسس���ات
العربية المعني���ة لمهمة بهذا الحجم،
وهذا المس���توى ،لك���ي يكون تطوير
لغتن���ا احد وس���ائل تحقي���ق نهضتنا
وصون شخصيتنا وحماية هويتنا.هل
يمكن لمنتدى عربي ،وربما اسالمي،
يجمع كل المنتديات والمراكز الثقافية
واالعالمي���ة الفاعلة ف���ي األمة ،ان
ينعقد ويتحول الى منت���دى دائم للغة
العربية ،داعماً لمجمعّات اللغة العربية
القائمة الي���وم في اكثر من قطر ،فال
تنتهي مهة هذا المنت���دى مع انتهاء
مدة انعقاده؟هل يمك���ن للقوى الحيّة
ف���ي االمة ان تضع في برامجها بنوداً
خاصة به���ذه اللغة ،فتمنع ً
مثال من ال
يجيده���ا من اعتالء منب���ر خطابي او
المشاركة في محفل اعالمي وثقافي،
بل تطل���ق حمالت تتصدى لكل انتهاك
له���ذه اللغة  ،وما أكث���ر االنتهاكات.
اس���ئلة نطلقها في يوم اللغة العربية،
بل في اي���ام تخصص لها ،ليصبح ه ّم
الدفاع عن اللغة العربية همّنا في كل
يوم ،وربما في كل ساعة.

