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كره العراق يتزايد

أنتخبوا المالكي
رضي الله عنه
هك����ذا وص����ل الح����ال ف����ي الدعاية
االنتخابي����ة لقائم����ة ائت��ل�اف دول����ة
القانون  ,للبرلمان القادم  ,بمستوى
وص����ل الى ح����د االفالس السياس����ي
والخ����داع المضحك من قب����ل الماكنة
الحزبية  ,لح����زب الدعوة في انتهاج
اس����اليب هزيل����ة  ,لتصل الى اس����فل
الدرك من العقم والخواء الذي يش����ذ
عن المضامين الديموقراطية  ,وعن
التنافس الشريف والنزيه في الصراع
االنتخابي السلمي  ,فقد تفتحت قريحة
الماكن����ة االنتخابي����ة  ,لحزب الدعوة
عن أخ����ر االبت����كارات االنتخابية في
استنس����اخ تجربة الرئيس المصري
المعزول ( مرس����ي )  ،وذلك بحش����ر
الدي����ن والتالعب بالعواط����ف الدينية
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في خداع البسطاء من المواطنين التي
تخرج الدين من قيمه واهدافه النبيلة
م����ن أجل اغراض سياس����ية ماكرة ,
وفي س����بيل اغتص����اب االنتخابات ,
بنص����ب افخ����اخ لصي����د الماليين من
الناخبي����ن  ,بحجة الدف����اع عن الدين
 ,او الدف����اع عن مصال����ح الطوائف
الدينية في امطارهم بالبدع والفتاوى
المنافقة.
هك����ذا نجح����ت حمل����ة االنتخاب����ات
الرئاسية لصالح ( مرسي العياط ) في
جلب ماليين االصوات االنتخابية التي
تأثرت بهذه البدع الدينية المخادعة ,
وفتاوى ( القرضاوي ) التي اش����علت
المناب����ر الدينية بالنف����اق والخداع .
هكذا تعاد هذه النس����خة ,بتعظيم جاه

المالكي باطالق صفة ( رضي اهلل عنه
) ،واعتباره بمقام صحابة الرسول ,
اضافة الى تس����ميته ( مختار العصر
)  .هكذا س����لّمت قيادة حزب الدعوة،
أمره����ا ومصيرها  ,بي����د المأجورين
في قيادة الحم��ل�ات الدعائية  ,لقائمة
ائتالف دول����ة القان����ون .زاعمة بأن
المالك����ي رض����ي اهلل عن����ه  ,صمام
األم����ان والكفي����ل الضام����ن للطائفة
الش����يعية  ,وان عدم نجاحه في الفوز
باالنتخابات النيابية  ,بالمقام االول ,
سيجعل مصير الشيعة في مهب الريح
والفن����اء  .هذه االدع����اءات الهزيلة
الت����ي التقنع حتى االطف����ال  ,تحاول
ان تحش����ر العواطف الشيعية  ,بهذه
الخ����دع المنافق����ة  ,لحص����د اصوات

مساومة مقيتة وتأزم
فلسفي مستديم بين علمين

جمعة عبدالله
الى ش����ذر م����ذر  ,او «طش����ار ماله
وال����ي»  .هكذا انحرف����ت قيادة حزب
الدعوة  ,عن ج����ادة الصواب والعقل
حولت العراق
السليم المسؤول  ,بأن ّ
الى ساحة حرب ونزاعات وصراعات
داخ����ل الوطن الواح����د  ,وصار لعبة
ودمية ،تح ّركُه اطماع الدول المجاورة
 ,هكذا يريد المالكي ( رضي اهلل عنه
) ،ان يطل����ق رصاص����ة الرحمة على
العراق ف����ي عهد الوالي����ة الثالثة ,
وإدخ����ال الطوائف الديني����ة والعرقية
والقومي����ة في صراعات التنتهي  ,إال
بالحروب الصف����راء المدمّرة  ,وحتى
يتح����ول الع����راق الى واح����ة خصبة
للفاس����دين الذين نهبوا البالد والعباد
 .ان هذه االالعيب الماكرة  ,س����تكون

القشة التي تقصم ظهر حزب الدعوة
 ,وتحرق اوراق المالكي السياس����ية
 ,هكذا يكون مغرد النش����از الوحيد ,
حتى من االحزاب الشيعية التي ترمي
الف حجرة سوداء في بيت المالكي ,
لتقصيه .ان البدع الدينية المنافقة  ,لن
تجد األرض الخصبة في العراق  ,ألن
الشعب ليس بهذا الغباء المعتوه  ,كما
تتصور قيادة حزب الدعوة  ,وسوف
لن ينزلق الى خ����داع هذه المهاترات
الهزيل����ة  ,وان االنتخابات البرلمانية
القادمة  ,ستثبت بأن الشعب العراقي
 ,ش����عب أصي����ل ،التهزه ه����ذه البدع
ومحاوالت االستغالل الفاضح للدين.

اجتماع الدوحة األخير
ومجافاة األخالق العربية

د.هاشم عبود الموسوي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

عندما ظهرت» نظرية الفوضى « التي أثارها علماء الرياضيات في نهاية ستينات
الق����رن الماضي ،تزعزعت الثقة التي كانت ش����به راس����خة عن كثي����ر من القوانين
الطبيعي����ة في الفيزي����اء والكيمياء وغيرها من العلوم ،بع����د أن كانت تلك النظريات
شكل من األش����كال  ،والتي كان
والقوانين تعتبر «ذهبية» وال يمس����ها الش����ك بأي ٍ
أصحابها قد إعتبروا النس����ب الضئيلة جداً ،المخالفة والمتناقضة مع النتائج كبيرة
النسب التي حصلوا عليها من خالل تجاربهم المتكررة  ،إعتبروا تلك النسب الضئيلة
 ،بأنها أش����به بالثغرات اإلحصائية أو أشبه بالش����ذوذ عن القاعدة  ،وبذلك ال يمكن
اإلرتكاز عليها  ،وليأتوا بعد ذلك علماء الرياضيات  ،ويتناولوا تلك النتائج المتناهية
ف����ي الصغر  ،ويحاولوا تضخيم تأثيراته����ا  ،وليجدوا بأن تأثيراتها قد تصبح كارثية
 ،إذا ما تم إهمالها ،وس����مّوا تلك الحركة آنذاك بـ(نظرية جنح الفراشة) ،وقد صرّح
أصحابها على السبيل الذي يتيحه علم الرياضيات  « :بأن حركة جناحي فراشة في
الصي����ن  ،قد تؤدي الى حدوث زوابع و عواصف في أمريكا «  ..كل تلك التوجهات
التحذيري����ة أحدثت ضجة حولها في النص����ف الثاني من القرن الماضي.اليوم  ،وقد
ودعنا العقد األول من القرن الحادي والعش����رين  ,مازلنا نجد أن الجهود المتراكمة
واألنج����ازات النوعية التي حققها العلم الحديث  ،ومنذ ثالثة قرون  ،كانت وما تزال
تستند بمجملها الى مناهج بحثية مقننة ،و تقف خلفها نظرية صارمة تقود سيرورة
العل����م  .أن نجاح العلم الحديث كان ومايزال نابعاً من الخصائص التي تميز بها عبر
مس����يرته الحديثة ،والتي أهمها التحديد والصرامة والموضوعية،والقابلية للتجريب
والتك����رار ،مما جعل ُه ،يحقق قفزات مهمة وس����ريعة ،ولكن ه����ذا العلم الحديث ،لم
يس����تطع اإلحاطة بكاف����ة الظواهر  ،لوجود بعض الظواهر غي����ر القابلة للتجريب و
التك����رار والتحديد و التكميم  .كان الموقف الخاطئ للعلم الحديث منها هو إنكارها
تمام����اً ،بدعوى أنها غير علمية ،أو أنها ال يمك����ن أن تحدث أبداً ،وهكذا عمل العلم
الحديث على إقصاء الكثير من المسائل ،ولم يدخلها في دائرة إشتغاله ،ومن أوضح
هذه المسائل  ،التنجيم والسحر وطب األعشاب والطب الشعبي ،والتنبوء بالمستقبل،
وإذا كان العل����م محقاً في رفضه لبعض األفكار الت����ي تتنافى مع العقل والمعقولية ،
إلاّ أن هن����اك الكثير م����ن الوقائع ،نفاها العلم ،بدعوى أن ه����ذه الوقائع ال يمكن أن
تحدث أب����داً من وجهة النظر العلمية ( مع أنها كانت تحدث على الدوام).هذا بالطبع
يكش����ف األزمة الحقيقية التي يعيش����ها العلم التجريبي ( الحديث )  ،فهو كمن يدفن
رأس���� ُه في الرمال حتى ال يرى الحقائق  ،ويكمن سبب رفض العلم الحديث لظاهرة
التلباثي * ً
مثال ّ ،أنُه ال وجود لديه ألي تفس����ير س����ببي لهذه الظاهرة ،ضمن النتائج
ً
التفس����يرية التي يحويها هذا العلم ،وهذا يقودنا ال����ى اإلفتراض أن هناك حقوال من
المعرفة ال تدخل في نطاق أو دائرة إشتغال العلم الحديث ،يمكن ان يطرح فيه األمر
على هذه الش����اكلة  ،كخطوة أولى في مقاربة هذه الظاهرة العصية على التفسير ،و
الظواهر األخرى المشابهة  ،وبناءاً على ذلك نستطيع و تحت غطاء معرفي عقالني،
إلح����اق هذه الظواهر الش����اذة تحت مس����مى « العلم الم����وازي «  ،كما حصل فيما
يخص األساليب و الممارس����ات الطبية غير المنهجية ،والتي دعيت أخيراً بـ( الطب
الموازي) بعد أن تبين خطأ وال معقولية المصطلح الس����ابق (( الطب البديل))  .هذا
المصطلح الجديد «العلم الموازي» ،يُرضي كال الطرفين اللذين يبدوان وكأنهما على
طرف����ي نقيض ،أنصار المذهب العلمي التجريبي من جهة ،و المتحمس����ين للظواهر
الشاذة من جهة أخرى ,وبذلك سوف يستريح أنصار العلم التجريبي من هذا الصداع
الم����ؤرق الذي يواجههم ،وذلك عن طريق إخراجه من دائرة إش����تغالهم  ،فهو حقل
م����وازي لحقله����م ،ال يتقاطع معه وال يلتقي به  ،وهذا ما يعتب����ر حالياًً ،
حال ممتازاً،
و مناس����باً بالنس����بة لهم  .هذا الحل ليس جديداً تماماً ,فلقد س����بق للعلم الحديث ،أن
تقاس����م الساحة مع أتباع التيار الديني  ،عندما إعترف بأن كل المقوالت التي جائت
بها النصوص الدينية ،هي صحيحة تماماً ،ولكنها حدثت بوصفها معجزات ،ال يوجد
تفس����ير س����ببي لها ،وبالطبع هذه طريق����ة مهادنة ذكية أو خبيثة  ,لج����أ إليها العلم
الحدي����ث ،إلخراج هذه المقوالت خارج دائرة إش����تغاله  .قد كان الحل ممتازاً ،حيث
ً
خفت حدة الصراع بين العلم والكنيس����ة ،و حصل ما يش����به الهدنة  ،مما وفر للعلم
الحديث أجواءاً صحية للتطور المتس����ارع ،بعيداً عن مالحقة رجال الدين ،كما حدث
في بداية عصر النهضة  ،ومن جهة ثانية ،فأن مصطلح العلم الموازي ،يبدو مناسباً
ألنص����ار هذا العلم ،وذلك لحصولهم على إعتراف صريح بعلمية وأهمية كل الجهود
التي بذلوها في دراسة هذه الظواهر الشاذة  .اليوم أعود و أجزم بأن مصطلح «العلم
الموازي» ،يبدو ضرورياًّ ،
لفك اإلش����تباك الحالي بين أنصار الحقلين  ،فالهدنة التي
تم التوصل إليها قبل ثالثة قرون ،عادت لتتقوض وتتآكل من جديد  ،ألن المتحمسين
لهذه الظواهر الشاذة المس����تبعدة من العلم ،عادوا لكي يتناولوا هذه الظواهر ،وفق
أدق المعايي����ر العلمية من الصرامة والدق����ة والتحديد و التكرار و الموضوعية  .ت ّم
توثيق الكثير من الظواهر وفق هذه األس����س العلمي����ة  ،مما أثار حفيظة الكثير من
علماء العلم الحديث ،و إحتدم الصراع بين الفريقين من جديد ،والس����بب في ذلك أن

الطائفة الشيعية لصالحه ّ ,
كأنُه األب
األمي����ن والوفي الص����دوق المخلص
الذي س����يفتح ابواب الترف والنعيم ,
ّ
وأنُه بهذا االدعاء المضحك والبائس
والسقيم  ,سيحقق حلم الوالية الثالثة
 ,حتى يكمل مسلسل الخراب والدمار
 .خالل ثماني اعوام من توليه منصب
المس����ؤول التنفيذي األول في الدولة
العراقية  ,لم يقدم انجازاً واحداً ،يخدم
الشعب او الطائفة الشيعية  ,والخراب
واالهمال والنسيان والفقر الذي يجتاح
المحافظ����ات الجنوبية ( الش����يعية )،
خير دليل شاخص على فشل وتقصير
وعج����ز المالك����ي رض����ي اهلل عنه،
بتحقيق الحياة الكريمة للش����عب  ,او
حول العراق
للطائفة الش����يعية  ,بل ّ

عبدالناصر جبار الناصري
naser_alteshar@yahoo.com

أنصار هذه الظواهر الشاذة أدخلوها  ،ضمن دائرة إشتغال العلم التجريبي ،ونستطيع
أن ن����رى عنف هذا الصراع من خالل الهجوم الذي ش� ّ
���نُه أقطاب العلم الحديث على
العالم الباراسايكولوجي ( جي بي راين) الذي إستطاع من خالل النظرية اإلحصائية،
تقديم اإلثبات العلمي الدامغ على صحة و أصالة ( ظاهرة اإلدراك الحس����ي)  ،ومن
ضمنه����ا ظاهرة التخاطر ،وقد إنبرى الكثيرون لمهاجمة «راين» و تفنيد كل نتائجه
 ،وذهب البعض الى التشكيك في النظرية اإلحصائية التي ّ
وظفها «راين»  ،وإدعى
ٌ
فريق أن هناك ثغرة ما في النظرية اإلحصائية  ،إس����تطاع «راين» النفاذ من خاللها
للبرهنة على مقوالته المتهافتة  .الحقيقة أن الكثير من النش����اطات المشابهة لم تلق
هجوماً و إستنكاراً  ،فلقد كان هناك الكثير من النشاطات و التأليف في حقول مشابهة
من النصف الثاني من القرن التاس����ع عش����ر  ،وأهمها النشاط المكثف للجمعيتين «
الروحية البريطانية» و « الروحية األمريكية» اللتين ضمتا إليهما بعض األس����ماء
العلمية الكبيرة  .ولكن الطابع الروحاني لهذه النشاطات ،جعلت أنصار العلم الحديث،
يغضون الطرف عنها  ،ولكن إدخالها في دائرة العلم الحديث ،كان أمراً لم يكن من
الس����هل الس����كوت عنه .نحن على يقين أن مصطلح العلم الموازي ،سوف يكون له
مفعول طيب على كال العلمين بحيث يجنبهما التصادم ،و يوفر أجواء غير مشحونة
لكال العلمين في النمو و التطور  .لكن يجب علينا ألاّ نغفل بأن هذه الهدنة س����تكون
مؤقت����ة بكل تأكيد  ،ألن أصحاب العلم الموازي ،س����يعاودون ال َكرّة من جديد ،إليجاد
مكان له����م تحت قبة العلم الحديث ،و لينتزعوا اإلعتراف لعلومهم ،بأصالة و صحة
الظواهر التي يتناولونها  .ولكنهم س����يعودون هذه المرة بطرائق جديدة من البحث
بنماذج تفسيرية علمية ،تدعم كل إدعاءاتهم
والبرهنة و اإلثبات  ،بل أنهم سيعودون
ٍ
 ,ولربم����ا عمدوا ال����ى تقديم مقترحات جديدة لنظرية معرف����ة جديدة ،أكثر عمومية
وش����مولية من نظرية المعرفة الحداثية  ,وهناك تلوح في األفق مؤش����رات وتيارات
كبيرة ،داخل فلس����فة العلمُ ،تنبأ بتجاوز التجريبي����ة الضيقة التي فرضها علينا العلم
التجريب����ي ،وهن����اك دعوات صادقة من قبل أقطاب مهمين في فلس����فة العلم  ،ولكن
اإلش����كال األساسي  ،أن هذا التيار لم يس����تطع أن يضع هذه التصورات ،وفق نظام
متس����ق ،ليحولها الى نظرية معرفة متماس����كة ،تمتلك نف����س الجاذبية التي تمتلكها
نظرية المعرفة الحداثية .
إذاً هن����ك مهمتان تقعان على عاتق أنصار العلم الموازي ،أولهما توثيق وإثبات
ه����ذا العلم ،وفق معايير علمية مقننة ،وثانياً ،إيجاد مس����احة لهذه العلوم ،تحت قبة
نظرية المعرفة الحديثة .
أنا شخصياً ،وبمرور الزمن ،أصبحت أعتقد وأجزم ،بأن المشتغلين بالعلم الموازي،
ال يقلون علمية ،و شهرة وكفاءة عن المشتغلين بالعلم التجريبي  ،بل يمكنني القول
بش����يء من الثقة ،أن العاملي����ن بالحقل الجديد للعلم الم����وازي ،يتفوقون بقدراتهم
العلمية ،ونظرتهم الش����مولية الثاقبة للعلم  ،وهم يمتازون عن بقية العلماء ،كونهم
إس����تطاعوا األلمام بالكثير م����ن العلوم ،خارج إختصاصهم العلم����ي الضيق  ،ومن
الواض����ح أن العلماء المنغمس����ين في مجالهم الضيق ،ال أم����ل في إجتذابهم الى هذا
الحقل الجديد من الدراس����ات ،أو الطروحات الفلسفية المرافقة  ،بل إن األمل معقود
على العلماء وفالسفة العلم الذين خرجوا من إختصاصهم الضيق  ،وألموا بالمناهج
العلمية التفس����يرية لمقاربة الظواهر المختلفة  ،والحقيق����ة أن الكثير من محدودي
النظر ،يرون في النظريات العلمية و كأنها كش����وف و فتوحات علمية ال يرقى لها
الش����ك  ،مع أنها ال تعدو كونها نماذج تفسيرية تم صنعها و صياغتها من قبل العقل
البشري و تطبيقها على ظاهرة أو مجموعة من الظواهر  .وهي ليست من الظاهرة
الطبيعية في ش����يء  ،وحتى ليس����ت ج����زءاً منها ،أو أحد مكوناته����ا ،بدليل أن هذه
النظرية ( أو النموذج التفسيري ) يمكن أن ينزوي لصالح نموذج ،أخر ،أكثر تماسكاً
وله قوة المحاججة ،ويستطيع مقاربة عدد أكبر من الظاهرات ومن األشياء الصادمة
و المؤلمة للجمهور عندما يدرك بأن العلم ليس إال تصورات و نماذج ،ال وجود لها
خارج العقل البشري ،ونستطيع التأكيد للجمهور  ،أن نظرية المعرفة الحداثية ،قد تم
تصميمها ،وفق شروط ومعايير ،ليست بالضرورة كلّها علمية وعقلية  ،بل أن الكثير
من هذه األشتراطات ،كانت تاريخية  ،أو سياسية  ،و إقتصادية أيضاً .
يكفي أن نعلم أن صراع الحداثة مع الكنيس����ة ،أدى بنظرية المعرفة الحداثية ،لكي
تس����تبعد أي مصدر للمعرفة ،عدا المعرفة التي تأتي عن طريق الحواس الخمس ،أو
ما يعرف باإلدراك الحس����ي ،وذلك لقطع الطريق أم����ام المعارف الدينية و المقوالت
الكبرى التي يستند إليها الدين  ،وقد لجأت الحداثة الى نوع من المهادنة مع الكنيسة
ع����ن طريق اإلعتراف بكل المقوالت الدينية ،ولكن تحت بند المعجزات  ،أي خارج
دائرة العلم الطبيعي .
الي����وم ،نجد أن ال أحد من علماء الحداثة ،يريد أن يخاطر بمس����تقبله العلمي ،ليقوم
بدراسة هذه الظواهر ،ويوثقها ويثبتها علمياً ،وهكذا ستبقى المواجهة الحاسمة بين
آجل غير معروف أو محدد .
هذين العلمين مؤجلة الى ٍ

كان اجتم���اع وزراء الخارجي���ة العرب
في الدوحة ،وال���ذي أصدروا فيه قراراً،
يتضم���ن الطلب من رئي���س الجمهورية
في سوريا ،بشار األسد ،بالتنحي ،مقابل
وجود أنسحاب آمن له ،والتوصية أيضاً
ال���ى ما يس���مى بالمعارضة الس���ورية،
ومرتزقة الجيش الحر ،بتش���كيل حكومة
مؤقت���ة ،توجه���اً يفتق���ر الى األس���اس
القانوني ،ال  ،ب���ل واالخالقي المتبع في
التعامل الدوليّ ،
قطر
ألنُه يمس س���يادة ٍ
بش���كل صريح عن تنفيذ
عرب���ي ،ويعبّر
ٍ
االطم���اع الغربي���ة في المنطق���ة ،حيث
صرّح الرئيس الفرنس���ي (هوالند) ،قبل
عش���رة أيام ،بما صرّحت به الجامعة في
اجتماعها العتيد في الدوحة ،بأن حكومة
مؤقتة ستش ّكل في س���وريا ،وهكذا فأن
ما ال يس���تطيع ُه الساسة الغربيون ،رغم
تبنيهم المفضوح لمؤامرة ،ينفذونها في
الشرق االوسط ،ومتوقفة على بسط يدهم
على االوضاع في سوريا ،حيث اصبحت
خيوط تلك المؤامرة مكش���وفة للجميع،
فأن حكام السعودية وقطر والرهط الذي
يتبعهم هم الذين يصرحون بذلك .
هكذا تأخ���ذ االبعاد الطائفي���ة مدياتها،
بتطويق الشعب الس���وري ،حيث اقامت
تركيا ،قواع���د لصواريخ أرض جو على
الحدود بينها وبين س���وريا ،كما تناقلت
االنباء ،بأن مجموعة مسلحة من مختلف
االقطار العربية ،تجمع���ت في منفذ باب
الهوى الذي يفصل بين س���وريا وتركيا،
وأتض���ح ان م���ا اعلنت عن���ه تركيا من
س���يطرة ما يس���مى بالجيش الحر على
المنفذ المذكور ،هو للسبب آنف الذكر.
مثل هذا االس���لوب الذي اتبعت ُه الجامعة
،جاء ُ
يمثل نوعاً من االلتفاف على الموقف
ّ
الروس���ي الصيني الذي يح���ذر مجلس
األمن ،باتخاذ اي اجراء بالتدخل بالشأن
السوري ،خارج مجلس األمن ،وبالتالي
اصبح الح ّكام العرب في الجامعة العتيدة،
ينفذون إرادة الكبار الغربيين ،ويحاولون
تطبيق النس���خة اليمنية في سوريا ،مع
ان تلك النس���خة ال يمكن تطبيقها مطلقاً
في القطر الس���وري ،ومن ينادي بذلك،
فهو أمّا س���يء القص���د ،او غبي ! حيث
ان تلك النس���خة الت���ي اتبعت في اليمن،
تتابعها السعوديةً ،
أوال بأول البقاء نظام
علي عبد اهلل صالح ،الحليف األمين لها،
رغم تنازله وبقاء نائبه في السلطة ،أمّا
في س���وريا ،فأن االوضاع تختلف كلّيًا،
حيث تعتبر س���وريا بنظر الغرب ،العقدة
األساس���ية أمام فرض الخارطة الجديدة
في المنطقة ،وان اي افتقاد ألي حلقة من
حلقات التسلسل في النظام السياسي في
سوريا ،يؤدي الى مالحقته ألخر الشوط
من قبل خصومها السياس���يين ،حيث ان
ً
عوامال تتفاعل ،طائفية وسياسية،
هناك
يراد تحققها في سوريا ،وقد نقل مراسل
العراقية صباح يوم  ،2012/7/23بأن
االوضاع في دمش���ق هادئ���ة ،أمّا بقية

المدن السورية ،فقد تمّت استعادتها من
قبل القوات الس���ورية ،كما ان المراسل
المذكور ،ذكر بأن رئيس االركان العامة
للقوات المسلحة الس���ورية ،اصدر أمراً
ال���ى كافة امراء القطاع���ات الميدانيين،
يخوله���م بموجبه ،صالحي���ة كاملة في
التعام���ل مع االحداث الت���ي يواجهونها.
نعود ال���ى موضوع الجامع���ة العربية،
حي���ث ّأنُه مما لفت االنتب���اه أكثر من ّ
كل
م���ا ذكر عن اجتم���اع الجامع���ة العتيد،
ان تصريح���اً صدر ف���ي الدوحة من قبل
الجامعة المذكورة ،يطلب فيه بأن تتحول
مهمة مش���روع الس���يد عنان من إيجاد
الوئام بين االطراف الس���ورية الى مهمة
انتقال الس���لطة ،وكأن السيد أمير قطر،
ً
ممث�ل�ا ،وناطقاً ،بأس���م المجتمع
تحول
ً
الدول���ي ،واوعزت الجامع���ة أيضا من
قبلها للجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة،
باتخ���اذ االجراءات ،بفت���ح منافذ الدخال
المساعدات الى داخل االراضي السورية،
اي ان تلك الجامع���ة ،حلّت محل مجلس
األمن الذي حال دون صدور قراراته في
التدخل العس���كري في الشأن السوري،
الموقف الروسي ،باستخدام حق النقض،
وقد افاد مراسل قناة العراقية ،أيضاً ،بأن
الحكومة السورية ،لم ُتكلّف نفسها بالرد
على ق���رار الجامعة العربي���ة المذكور،
ً
اصال ،بأي قرار
ألن س���وريا لم تعترف
يصدر من الجامعة ،بعد ان خرج ممثلها
م���ن تلك المنظمة ،وق���د قامت الحكومة
السورية بعدم مقابلة ممثل الجامعة الذي
رافق الس���يد عنان ف���ي زيارته األخيرة
الى دمشق ،واقتصرت تلك المقابلة على
الس���يد عنان فقط ،وكان ق���رار الجامعة
بتحويل مش���روع السيد عنان من احالل
الوئام الى ما تس���ميه االنتقال التدريجي
للسلطة ،متوقعاً ،حيث ان الجامعة والذين
يقودونها من آل سعود وحاكم الدوحة ،لم
يعترفوا منذ البدء ،بوجود مشروع السيد
عنان ،وس���حبوا ممثليه���م الذين كانوا
مراقبين الحالل الوئام في س���وريا ،قبل
طرح مشروع السيد عنان ،ألنهم ادركوا
بأن الحكومة الس���ورية ،ت���ود ان يحل
الس�ل�ام مع اطراف المعارضة السورية،
ومثل ه���ذا التوجه ،يفوت عليهم ،وعلى
اس���يادهم الغربيين ،الفرص���ة الجتياح
سوريا ،وتخليص اسرائيل من أخر حلقة
تقف بوجهها في المنطقة ،كما تؤدي الى
تنفيذ الخارطة الجديدة للش���رق االوسط،
المتبناة من قبل الدول الغربية .
غني عن الق���ول ،بأن هذا التهافت الذي
ٌ
يصدر من قبل آل سعود ،وحكام الدوحة،
لم يكن بقصد اح�ل�ال النظام الديمقراطي
في س���وريا ،كما يزعمونّ ،
وأنما خدمة
السرائيل .
ان فاقد الش���يء ال يعطي���ه ،ألن النظام
السعودي ما هو إلاّ نظام ال يوجد مثيل له
إلاّ في القرون الوسطى ،فهو نظام يفتقر
ال���ى القاعدة الجماهيري���ة التي تمارس

عبد األمير محسن آل مغير
حق انتخاب ح ّكامه���ا ،وانتخاب مجلس
تشريعي ّ
يمثلها ،كما ان نظام آل سعود،
يفتقر الى ابسط المؤسسات القانونية ،وال
يس���تند على أي أساس دستوري ،ورغم
ان الس���يدة كلينتون ،وزي���رة الخارجية
االمريكية ،صرّحت ّ
بأنُه ال يمكن حصول
تدخل عس���كري في س���وريا ،او تزويد
المعارض���ة باالس���لحة الثقيل���ة في ظل
الرئاس���ة االمريكية الحالية ،وقد يحصل
ذلك بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.
فس���ر المراقبون ذل���كّ ،
بأن���ُه ايحاء،
ّ
ب���أن المرش���ح الجمه���وري االمريكي
ً
ممثال
الجدي���د( ،رومن���ي) ،قد يك���ون
للصق���ور االمريكيي���ن ،ومع ه���ذا ،فقد
اصبحت الب���وارج االمريكية من حامالت
الطائرات ،ث�ل�اث منها في الخليج ،يقابل
ٌ
تحرك روس���ي ،حي���ث عبرت عدد
ذلك
من البوارج الروسية ،مضيق البسفور،
متجهه لتعزيز االس���طول الروس���ي في
البحر المتوس���ط ،وتنقل االنباء بأن تلك
التعزيزات س���تكتمل نهاية ش���هر تموز
الحالي ،ويربط اولئك المحللون ،التحشد
الروسي في المياه االقليمية السورية ،بما
تقوم به الواليات المتحدة من تحشيد في
الخليج  ،وق���د كان التفجير الذي تعرض
له مقر األمن القومي الس���وري ،بمثابة
جرس االن���ذار الذي دفع بالمس���ؤولين
الس���وريين ،والقطاع���ات الس���ورية
باقتحامها الوكار التخريب ،واس���ترداد
االماكن التي سيطرت عليها ،حيث اشيع
من قبل األعالم الغربي ،وقبل مدة اسبوع
تقريباً ،بأن معركة دمش���ق قادمة ،وكان
تفجير ذلك المقر ،بعبوة ناس���فة ،جزءاً
على ما يبدو من المعركة التي اشير لها،
وقد استعيدت المنافذ الحدودية ،ومناطق
ضواحي العاصمة دمشق ،وجميع المدن
الس���ورية ،وقد استس���لمت اغلب زمر
المرتزقة ،مسلّمة س�ل�احها الى القوات
السورية.
يرى المحللون ان تلك الزمر س��� ُت ّ
صفى
تمام���اً ،خالل م���دة ال تتجاوز الش���هر
الواحد ،وقد نقلت قناة الحرة مس���اء يوم
ّ 2012/7/22
ٌ
اجتماع في
بأن���ُه قد عقد
اربيل ،حضره ممثلي ما يس���مى بمجلس
المعارضة في سوريا ،وممثلي االحزاب
الكوردي���ة الس���ورية ،وممثل عن حزب
العمال الكوردس���تاني التركي ،حضروا
ذلك االجتماع ،وت���م التداول بإقامة اقليم
في المناط���ق ذات االكثرية الكوردية في
الش���ريط الحدودي بين س���وريا وتركيا،
ويبدو ان دعوة الغرب لتأس���يس حكومة
مؤقتة في سوريا ،سيكون في ذلك االقليم،
مما دفع بالقوات السورية ان ُت ّ
صفي كافة
الجي���وب الكائنة في كافة المدن ،س���يّما
على الحدود السورية التركية.

الشك إن العراقيين قد كرهوا العراق ،إبان فترة
حكم صدام ،بس���بب تحوله الى أداة قتل ،طالت
الغالبية العظمى من العراقيين ،وكذلك الدخول
في الحروب العبثية ،والحصار ،وآثاره ،وخط
الفقر ،إضافة الى الوسائل اإلجبارية لإلنتماء
الى جيش القدس الذي هو عبارة عن الجلوس
في الشمس لس���اعات طويلة ،يومياً ،والعودة
الى البيوت ،دون أن يطلق هذا الجيش إطالقة
واح���دة على اس���رائيل !كل تلك الممارس���ات
المتبعة في الس���ابق ،أدت ال���ى كره المواطن
العراقي لوطنهّ ،
ير منه إال األس���اليب
ألنُه لم َ
التخويفية والوحشية واإلجبارية ،ولم يزد ُه إلاّ
فقراً وتعذيباً وإنتهاكاً.
ُ
ً
ُ
كتبت مق���اال ،قلت فيه :
بعد س���قوط ص���دام،
اآلن فقط بدأت أشعر بوطنيتي ،وزاد شعوري
باإلنتماء الى هذا الوطن ،لم يكن هذا الش���عور
ينتابني فقط ،بل كان ش���عور غالبية الش���عب
من الذين ذاقوا مرارة ذلك النظام الوحش���ي.
ير
ش���عوري الجميل تجاه الع���راق الجديد ،لم َ
النور بس���بب ساس���ته الذين أثبتوا لي ،بأنهم
اليختلفون كثيراً عن سابقيهم.
اآلن بدأت أش���عر بأن هنالك سياس���ة ثابتة،
تهدف الى تغليب ظاهرة إكراه المواطن لوطنه
! وإال لما ش���اهدنا هذه البيروقراطية المتبعة
من صدام حسين الى يومنا هذا ! هل يعقل إن
المواط���ن العراقي يكره دوائر دولته كما يكره
السجون ؟
مبان،
الى
الدولة
دوائ���ر
تتحول
أن
ه���ل يعقل
ٍ
لتزويد المواطن بمبادئ كره العراق ؟ فموظفو
الدوائر ،تحولوا الى أداة ناطقة بالسب والشتم
والطرد والتمييز بين مواطن وأخر!
المواطن���ون في العراق تنازلوا عن الكثير من
حقوقهم ،إذا كانت هذه الحقوق في تلك الدوائر
..فلن يذهبوا اليها ،لعلمهم المس���بق بأساليب
تلك الدوائر! الشيء تسمع من الموظفين هناك
إال لغ���ة التأجيل وإبت���داع النقص في األوراق
والمستمس���كات  ,إنهم يخترعون المئات من
القضايا لكي الينجزوا معاملة المواطن !
كل ه���ذه الممارس���ات التي تمارس���ها دوائر
الدول���ة ،تعطي إنطباعاً واضح���اً ،بأن العراق
ط���ارد لمواطني���ه ،وبالتالي تك���ون ردة فعل
المواطن العراقي ،كره الع���راق ،ولعنة اليوم
الذي ولد فيه.
ّ
كل هذه المواقف الس���لبية التي تنتجها الدولة
لمواطنيه���ا ،أدت بالنتيجة ال���ى زيادة ظاهرة
العنف ل���دى المواطن العراقي ،وزادت ظاهرة
اإلره���اب والجرائ���م الدموي���ة! فعندما تطرد
الدولة مواطنها ،فماذا تنتظر منه !؟ هل تريده
أن يقابله���ا بتقديم الزهور ،وأن يكون مواطناً
نموذجياً وصالحاً ؟
إن دولتن���ا تدف���ع بالعراقيين لرك���وب موجة
اإلرهاب ،والس���ير ف���ي الطري���ق المعارض
والكاره لش���يء إسمه العراق ،وعلى القائمين
عل���ى الدولة الحالية ،ان يع���و ا جيداً ،أن من
يحش���ر القط في زاوية ضيقة ،فلن يُنتظر منه
إلاّ الهجوم الكاسح عليه .

وسيط غير طاهر !
أعد فيها جهده،
عشية رحلة الرئيس الفلسطيني «أبومازن» إلى واشنطن ،تلبي ًة لدعوة الرئيس األمريكي «باراك أوباما» ،كان قد ّ
ملواجهة الضغوطات املكثفة التي ال يجد «أوباما» مشقة في اإلعالن عنها على مسامعه ،وأمام عينيه ،بسبب أن األمور باتت
مكشوفة للقاصي والداني ،ومن كل جانب.
هذه المواجهة ،غلبت عليها ِس���مات مختلفة
ع���ن ذي قبل ،فهي كما يبدو ،لم تس���تند إلى
ال�ل�اءات المعت���ادة ،أو الرف���ض والممانعة
للخالص منها ،وإنما بخلق طلبات ،وتكريس
مطالب���ات فلس���طينية أخ���رى ،يتوجب على
الرئيس «أوباما» أن يواجهها ،ويُجيب عليها
أيضاً ،بقدر ما هو مطلوب من الفلسطينيين،
أن يقبلوا به ،بصدد أيّة تسوية ،كي ال يُجبرون
على فقد توازنهم في بيئة سياسية دراماتيكية،
تبتعد شيئاً فشيئاً عن العملية السياسية ،وفي
ظل احتماالت أن تنش���أ أوضاع ،قد ال ترغب
األط���راف في رؤيتها ،تتفاع���ل نحو العنف،
لغياب تلك األجوبة.
تلك الضغوطات والمطالبات المضادة ،ستؤدى
إلى فش���ل عالي النسبة للرحلة ،أو ُتعلن عن
دواع
نصف الفشل على األقل ،وإن كانت هناك ٍ
وإمارات واضحة ،تدعو إلى اس���تقبال الفشل
بكامل���ه ،حتى قبل أن تب���دأ تلك الرحلة ،وإن
برزت أصوات ،تق���ول بأنها تلمس نجاحات.
وحتى نكون قريبين م���ن ّ
الدقة أكثر ،باتجاه

م���ا نعتقد به ،يج���در بنا بيان الس���بب الذي
يجعل اللقاء غير مجدي .منذ دخول الواليات
المتحدة على خط القضية الفلس���طينيّة ،كانت
تكمن جذور نهجها في معارضة أيّة نقاش���ات
مع الفلس���طينيين ،حتى أواخر الثمانينات من
القرن الماضي ،حينما جنح الفلسطينيون إلى
السالم من خالل ّ
تبني منظمة التحرير رسمياً،
ّ
ح���ل الدولتين في ع���ام  ،1988ومع
خيار
التطورات السياسية المتالحقة أظهرت قبوالً
– معين���اً -العتماد أيّة مفاوضات سياس���ية
بين الفلس���طينيين واإلس���رائيليين على قرار
 ،242والذي يدعو إلى إقرار مبادىء س�ل�ام
عادل ودائم في الش���رق األوسط ،وفي أوقات
الحقة ،مس���تندة إلى م���ا تمخض عن مؤتمر
مدريد  ،1991واتفاقات أوسلو عام ،1993
والتي أنتجت تفاهمات أساس���هاّ ،
حل القضية
الفلسطينية على أساس حدود  67في صيغة
مع ّدلة مع تبادل لألراضي من خالل مفاوضات
مباش���رة ،لتمهيد قيام دولة فلس���طينية ،بعد
خمس س���نوات أي في العام  ،1999برعاية

أمريكية  -كوس���يط نزيه  -على المفاوضات،
وأيضاً كمورد مُعتم���د للضمانات والحوافز.
ولك���ن بعد كل ما تقدم ،لم يعد هذا ممكناً ،ولم
يعد ذا صلة بما هو واقع اآلن ،كأساس يمكن
أن يت���م فيه التقدم ،نحو حل عادل وش���امل،
ف���اإلدارة األمريكية ،ليس���ت بحاجة ألحد أن
ينبهه���ا إلى السياس���ة اإلس���رائيلية( ،فكراً
وممارسة) ،فالسياسة اإلسرائيلية تلقى خالل
كل ساعة ،دفعات دراماتيكية متتالية ،وصلت
إلى ح���دود ال يمكن معها ،تص���ور أن تكون
هناك حلول .خالل السنوات األخيرة ،وصلت
السياس���ة اإلس���رائيلية ،وخاصة مع استالم
حزب الليك���ود اليميني مقالي���د الحكم – مع
عدم التقليل من سياس���ة اليسار -إلى التنكر
أليّة اس���تحقاقات تم التوصل إليها ،باعتبارها
غي���ر قابل���ة للتنفيذ على الرغم م���ن أنها لم
تكن ذات قيمة ،وبالمقاب���ل ،فقد عملت على
تنشيط األعمال االستيطانية ومواصلتها بالليل
والنهار ،وتعهدت بأنها لن تسمح بإخالء كل
المس���توطنات ،وال حتى تلك الجاثمة في قلب

األراضي والمدن الفلسطينية .تم مؤخراً إلحاق
مواصلة الس���يطرة على غور األردن ،لفترة
زمنية قد تس���تغرق بضعة عقود أو إلى ما ال
نهاية .ومع ذلك ما زالت القيادة الفلس���طينية
تعتقد بإمكانية التوصل إلى السالم.
كانت رغبة «أبوم���ازن» في لقاء «أوباما»
من منطلق هذا المعتق���د ،بالرغم من علمه،
ب���أن «أوباما» يميل كل المي���ل في كل مرة،
وأعض���اء إدارت���ه أيضاً ،وخاص���ة «جون
كيري» إلى الجانب اإلسرائيلي ،وهم شديدو
الح���رص في الوق���ت ذاته من اجتن���اب أيّة
تدخالت لجهات دولية أخرى ،للضغط عليهم،
ً
نتيجة لهذا الميل .ربّما حصلت
أو مضايقتهم،
الواليات المتحدة في أوقات سابقة ،سيّما في
األيام األولى لوالدة العملية السياسية على لقب
(وس���يطة ومحفزة)  ،بعد أن فرضت نفسها
كجزء من مش���هد المفاوضات ،ونجحت إلى
ٍ
ح ٍد كبير في كس���ب ثقة الطرفين ،الفلسطيني
واإلس���رائيلي ،باإلضافة إلى ثقة بعض الدول
العربية –المعتدل���ة -وحصولها على الضوء

د .عادل محمد عايش األسطل/
خان يونس 2014/3/18
األخضر ،إليجاد تس���وية ،بل ومساهمة تلك
الدول في الضغط المباشر وغير المباشر على
الفلس���طينيين ،وإن كان ،بقب���ول المقترحات
األمريكية على األقل .لكن كانت هناك أخطاء
مهمّة وكثيرة ،ارتكبتها واش���نطن ،وخاصة
إدارة «أوبام���ا»  ،وس���واء بالنس���بة لتلك
العالقة الفوق حميمية الموجهة لإلسرائيليين
 بغض النظ���ر عن اضطرابات هنا أو هناك،بس���بب أنها ال َ
ترق بأن تكون مقياساً يُقاس
عليها -أو السياس���ة المرتبكة باتجاه الربيع
العربي ،أو بالنس���بة النقالبها نحو اللين في
سياس���تها المتبعة ضد الجمهورية اإليرانية،
س���اهمت جميعها في الذهاب إلى سحب الثقة
ً
وخاصة تلك
شبه المطلقة من ِقبل تلك الدول،
التي يسوؤها التقارب مع إيران نووية.
رغم ذلك ،وبس���بب قوة َ
الن َفس اإلس���رائيلي
رجح بالرض���ى العربي ،اضطر
الح���ار الذي ّ
عال
بصوت
ليطلب
األثناء،
هذه
«أوباما» في
ٍ
من ضيفه – أبو م���ازن -بضرورة المجازفة
واتخ���اذ قرارات جريئ���ة ،وأقلها التخلي عن

القدس ،كعاصمة للدولة الفلس���طينية ،بسبب
أن م���ن يتخلّى عن صف���د ،ال يُعجزه التخلي
عن القدس .والتخلي عن حق العودة ،بسبب
أن م���ن يوافق للكثرة الفلس���طينية بالتوطين
في كندا وأس���تراليا ،فإن���ه ال يض ّرُه الموافقة
على إلحاق البقي���ة الباقية ،وأيضاً االعتراف
بيهودية الدولة ،بسبب أن الذي يُطالب بوطن
تف���رق لديه إذا ما كان
قومي فلس���طيني ،فال
ِ
مستعداً لفعل ذلك .وعلى أيّة حال فإن اإلدارة
األمريكية وسواء الحالية – إدارة أوباما -أو
ً
مس���تقبال ،لن تقوم بتغيير الكثير من
الالحقة
استراتيجيتها التي مارستها منذ األزل ،بشأن
بشكل
الفلس���طينيين ،والقضية الفلس���طينية
ٍ
عام ،بس���بب أن تلك االس���تراتيجية ،لم َ
تتلق
بسببها أيّة متاعب ُتذكر ،ال من الفلسطينيين
أنفسهم ،وال من الجانب العربي ،بل وما زالت
َ
تتلق المزيد من القبول واالستحس���ان ،وأمّا
بالنس���بة إلى مطالبات الرئاسة الفلسطينية،
ّ
،وكأنُه لم يسمع بها
فس���تظل لدى «أوباما»
من قبل ،كون ُه وسيطاً غير طاهر !

