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ملاذا «دوائر العطش»؟
العطش فكرة عميقة وليست مجرد عنوان!
اس���تهوتني فكرة العطش في
كت���اب «دوائ���ر العطش»،
فبرق األس���م في خاطري في
لحظ���ة صفاء كأنه���ا البرق،
دونت األس���م واحتفظت به،
ّ
علم
س���ابق
على
أك���ن
ول���م
ٍ
ماء
بما يكتن���ز ُه العطش من ٍ
معرف���ي وصوفي إنس���اني
ّ
وبغض النظر
قديم وحدي���ث،
عن بعض نص���وص الكتاب
ال���ذي اتخذت م���ن العطش
مرتكزاً معنوي���اً ولفظياً لها،
إذ ما زلت عل���ى قناعة عدم
نص من
تسمية الك ّتاب بأسم ٍ
نصوص���ه ،مهم���ا كان ذلك
النص مركزياً أو ً
داال!
عندم���ا أخ���ذت أبح���ث عن
المواق���ع التي نش���رت خبراً
عن ص���دور الكتاب ،صادفت
مصطلح «دوائ���ر العطش»
المتعل���ق ببع���ض الدوائ���ر
االنتخابية في السودان الذي
ّ
ج���ل أهله من
أضحى يعاني
العط���ش ،رغماً ع���ن النيل
المتف���رع في أرضه الممتدة،
ثم تنتقل إلى رحمة اهلل تعالى،
الكاتب���ة الجزائرية فرنس���ية
اإلقامة واللغة «آسيا جبار»،
فأق���رأ ّ
كتاب لها كان
إن أول
ٍ
بعنوان «العط���ش» وألفته
ع���ام  ،1953فاس���تهوتني
الفكرة من جديد ،ألبحث عن

الكتب التي توسمت بالعطش
أو اتس���مت ب���ه ! وقد فاض
الصديق الموسوعي الجميل
المقرب إلى الجماهير الس���يد
«جوجل» حفظ ُه «اإلنترنت»
علي بقائمة من الكتب
ورعاه ّ
التي احتوت عناويها على لفظ
«العطش» ،سواء أكان اللفظ
مف���رداً أم مضاف���اً أم مضافاً
إليه ،وس���واء أكان مرفوعاً

أم منصوباً ،وعند اس���تقراء
ه���ذه العناوين ،وش���يئاً من
المعلومات حولها ،يتبين لي
حجم ذلك العطش الذي تعاني ُه
اإلنسانية المعذبة ،فالمصير
اإلنساني كلّه ،معلّق باالرتواء
وأي عطش!
من العطشّ ،
وجدت العطش ف���ي مؤلفات
الك ّت���اب والكاتب���ات ،وف���ي
مؤلف���ات الش���رق والغرب،

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

مازالت دروس التاريخ ُتعلّمنا،
ّ
إن من اليقرأ الماضي جيداً لن
يقدر على فه����م الحاضر ،ولن
يس����تطيع ان يتكهن بالمستقب.
مناسبة هذ الكلماتّ ،إنُه مازالت
هناك فئه ليست بقليلة من أمتنا
العربي����ة واالس��ل�امية،تصطنع
لنفسها لألس����ف ،إطاراً خاصاً،
مبنياً عل����ى «عاطفة حمقاء» ،
تؤمن بجماعات متأسلمة ،رهنت
مصير األمة ّ ..
كل األمة ،رهينة
للغ����رب الصهيو – ماس����وني
ومازالت ه����ذه الفئه من األمة،
تبتعد عن فهم الماضي ،لتعرف
الحاضر عل����ى األقل ،وما زالت
لغاي����ة اآلن ال تؤم����ن بنظرية
«المؤامره» كواقع����ة وحقيقة
مثبّته ،تستهدف كيان األمة ككل،
ومن هنا ومن قاع����دة إن درء
المفاسد أولى من جذب المنافع،
س����وف اتحدث ع����ن مؤامرة «
نوح فيلدم����ان» والرابط بينها
وبين س����ر صعود «الجماعات
المتأس����لمة «  ،وعالقة صقور
البيت االبيض ،احفاد العم س����ام
«الماس����ونيين الج����دد « و»
الصهاين����ه بالوراث����ة « ،ب����كل
هذه المؤامرة الت����ي اصطنعت
وانتجت لنا جماعات متأس����لمة
تتستر بس����تار الدين اإلسالمي
الحنيف  ،والهدف هو االس����اءة
لإلسالم وللمسلمين ,لتبقى األمة
اإلسالمية والعربية بالذات منها،
تحت الوصاية والتبعية المريكا
الت����ي تحكمه����ا الي����وم ،القوى
المسيحية المتصهينة ،ومافيات
اللوبيات الصهيونية الماسونية
القذرة .هنا س����نبدأ بسرد بعض
الحقائ����ق ع����ن مؤام����رة نوح
فيلدمان ،وبلمحة بسيطة عن»
نوح فيلدم����ان  ،فهو « يهودي
أمريكي أرثوذكسي ،وباالحرى
مس����يحي متصهين ،وهو أستاذ
للقانون بكلي����ة الحقوق بجامعة
نيوي����ورك ،حص����ل على درجة
الدكتوراه في الفكر اإلس��ل�امي
من جامعة أكسفورد االنجليزية،
وه����و مؤل����ف كت����اب ش����هير
عنوانه «بعد الجه����اد :أميركا
والنضال م����ن أجل الديمقراطية
اإلس��ل�امية» ،وعمِل مستشاراً

لوزارة الخارجية األمريكية ،بعد
غزوها ألفغانستان عقب أحداث
 11س����بتمبر ،وكان المسؤول
األول ع����ن صياغ����ة مس����ودة
الدس����تور األفغاني المعمول به
حالياً هناك ،كما ُعيّن مستشاراً
دس����تورياً للحاكم األمريكي فى
العراق« ،ب����ول بريمر» ،عقب
سقوط بغداد بأيام فى أبريل عام
 ،2003وه����و من قام بصياغة
مس����ودة الدس����تور العراق����ي
المؤق����ت فى م����ارس ،2004
ثم أصب����ح دس����توراً دائماً بعد
إستفتاء الش����عب العراقى عليه
فى ديس����مبر عام ، 2005وهو
من اش����رف على وضع دستور
مصر وتون����س كذلك ،لفيلدمان
مجموعه من الكتب التي درس
م����ن خالله����ا التاري����خ العربي
واإلسالمي ،وأهم هذه الكتب هو
كتاب ،صدر تحت عنوان «سقوط
وصعود الدولة اإلسالمية» سنة
«،2008ه����ذا الكت����اب يحمل
الكثير من ال����دالالت حول فكرة
تمدد واصطناع الغرب لإلسالم
المتطرف «داع����ش ومنتجاتها
«،وباالنتق����ال ال����ى خلفي����ات
هذه المؤامرة الت����ي اصطنعها
المس����يحي المتصهين فيلدمان
,نقرأ ّإنُه وبع����د ولوج نظرية»
صراع الحض����ارات «ودخولها
بقوه ال����ى حس����ابات موازين
الق����وى العالمي����ة المس����تقبلية
،والتي ُت ّ
بنظام عالمي جديد،
بشر
ٍ
مكون م����ن امبراطوريات ذات
أس����اس عرقي أو ديني ،ولكن
لي����س بالضرروة أن تكون على
أس����اس أيديولوجيات سياسية
أو إقتصادي����ة ،ولتنحص����ر هنا
يروج
حتمية هذا الصراع ،كما ّ
له����ا واضعو نظري����ة «صراع
الحضارات « بين العقائد الدينية
واألم����م العقائدي����ة ،وبالتوازي
م����ع ه����ذه النظري����ة اصطدمت
���ر آخر يؤمن
هذه النظريه بفك� ٍ
بنظري����ة «نهاي����ة العالم» التي
تزع���� ُم اإلنتص����ار األخالق����ي
واإلس����تراتيجي للحضارة اليهو
 مسيحية القائمة على الحريةوالديمقراطي����ة والرأس����مالية.
بالمحصلة استمر صراع هذان

سيقتل
من
ْ
َرئيس ِالوزراء !؟

فراس حج محمد -فلسطين
11/2/2015م

وعند المالحدة والصوفيين،
وعند المسلمين والمسيحيين،
وعن���د األدب���اء والفالس���فة
والسياس���يين ،وتجل���ى في
الش���عر والقصة والمسرحية
والكتاب السياسي والجغرافي،
وفي البحث األمني والقومي
والكون���ي ،ودخل في الحرب
النفس���ية ،وعانى منه الفرد،
كما عانت منه األمة والجماعة

والشعوب ،واألرض قاطبة،
وعل���ى ذل���ك ل���م تخ���ل من
العطش ثقاف���ة من الثقافات،
فه���و واضح أش���د الوضوح
في الثقافة اإلسالمية ،ووعد
الشرب من الكوثر ،والشرب
ي���دي الرس���ول الكريم،
من
ّ
صل���ى اهلل عليه وس���لم ،بعد
عط���ش طويل ،ش���ربة
يوم
ٍ
ال يظم���أ م���ن ش���ربها أبداً،
وفي المس���يحية ب���رز كتاب
«عطش اهلل» لألرشمندريت
أغابيوس أبو س���عدى ،وفي
الصوفية برز كتاب «العطش
العرفاني ف���ي رحاب العارف
الكام���ل» ،ولعلّ���ُه وجد عند
اليهود والبوذيين والهندوس
عطش���هم النابع من أروحهم
وثقافاته���م ،ولكنن���ي تعبت
من االس���تقصاء والمالحقة،
فاكتفي���ت بحصر ما يزيد عن
ثالثي���ن مؤلفاً ،كله���ا كانت
تس���تقى من العطش ،وتنهل
منه أفكارها!
تيقنت ب���أن العط���ش يقين،
كما جاء في كت���اب للروائي
المص���ري إدوار الخ���راط،
ْ
ولكن ثمة ج���واب غير الماء
ّ
عن هذا العط���ش ،كما ادعى
أدونيس الش���اعر السوري،
لتكون هناك قافلة من العطش
عند سناء الشعالن ،وعناقيد

كخصم ف����ي صراع الحضارات،
ٍ
اذا ت ّم وضع جماعات إس��ل�امية
ُ
تحمل ش����عارت
بفكر غرب����ي،
ٍ
إسالمية في رأس هرم السلطه
ف����ي ع���� ّدة بلدان ،ف����أن نجحت
التجربة ،يتم تعميم هذه التجربه
على أكبر عد ٍد ممكن من الدول
العربي����ة واإلس��ل�امية ،وحينها
س����تكون هذه األمة ش����ريكاً أو
ً
حليفاً
محتمال في النظام العالمي
الجديد «بشرط إستمرار التبعية
طبعاً « ،فيرى فيلدمان أن الحل
األمثل إلحتواء العالم اإلسالمي
و تف����ادي صراع الحضارات ،و
القضاء على اإلرهاب اإلسالمي
« والمقصود باالرهاب االسالمي
من وجهة نظ����ر فيلدمان ،ليس
داعش ومنتجاته����ا ،بل ّ
كل فكر
مقاوم ،يعارض تمدد المشروع
الصهي����و -امريك����ي بمنطقتن����ا
العربية واالس��ل�امية « ،ويقول
هنا فيلدمان :
ّإنُه ت ّم اصطناع هذه الجماعات
المتأسلمة وستكون هي الضامن
لتوفير مناخ مناس����ب إلستمرار
أمن دولة إس����رائيل ّ -
فكل هذا
ممكن إذا أمكن إس����تعادة دولة
الخالفة اإلس��ل�امية حس����ب ما
يقول فيلدم����ان .طبعاً ،فيلدمان
ال يرغب في دول����ة خالفة مثل
األموي����ة أو العباس����ية مث� ً
�ل�ا،
فه����ذا يعتبر تجس����يداً لكابوس
ص����راع الحضارات في أس����وء
«سيناريوهاته»  ،بل وال حتى
بن����وع من اإلتح����اد اإلقتصادي
على غ����رار اإلتحاد األوروبي -
حيث أن ذل����ك قد يؤدي لخروج
العالم العربي من التبعية للغرب،
فنظري����ة فيلدمان حول «صعود
الدول����ة اإلس��ل�امية» ،ت����رى
ّإن����ُه من الممك����ن الحصول من
العرب والمس����لمين على كل ما
نريد ،بدون عنف وبأقل تكلفة،
إذا أمكننا ايهام المس����لمين أنهم
اصبحوا احراراً ولهم كرامة عن
طريق زرع جماعات إس��ل�امية
في هذه ال����دول ،تنادي بتطبيق
الش����ريعة اإلس��ل�امية ،وذل����ك
ممكن عب����ر إيجاد نوع مختزل،
مما يمكن وصف����ه بدول خالفة
إس��ل�اميه  -يكون فيها للشريعة

لعطش،
وش���معدان وينابيع
ٍ
ربّما كان مختلفاً عند غيرها
من الك ّت���اب ،والنتيجة على
ما يبدو واحدة فـ» ال عطش
ينته���ي وال ينبوع» كما جاء
في كت���اب الكات���ب العراقي
«أحم���د عب���د الحس���ين»،
وكأنن���ي أصبح���ت أدور في
فلك خاص من دوار ناش���ئ
عن «دوائ���ر العطش»! مع
كل ذلك العطش الذي تتلهف
اإلنسانية للخالص منه ،لتنعم
بالم���اء على أبس���ط جواب،
وإن اس���تبعده أدوني���س،
ظهر العط���ش مليئاً بالمعاني
والدالالت والحكايات واآلهات
والتمني���ات ،وحتى ال يموت
المعنى م���ن العطش ،ويظل
النه���ر راوي���اً ال يموت هو
اآلخ���ر من العطش ،كما مات
نهر األردن عطشاً في قصيدة
لمحمود دروي���ش ،وحتى ال
ُ
العط���ش في
يصي���ب ماءنا
ذلك الغي���اب األليم ،علينا أن
نتجنب السباحة في العطش،
نق���رأه ونكتبه ونهزمه ،لعلنا
نرت���وي حتى ول���و بصورة
الماء النمي���ر!! تذكروا أيها
الق���راءّ ..
إن أس���ماء الكتب
ّ
كأسماء البشر ،قد ٌر محكم ،ال
فكاك منه!

هشام الهبيشان
اإلس��ل�امية مكانة متميزة ،وإن
كانت ش����كلية ،ويقول فيلدمان
 :إن سيادة الشريعة اإلسالمية
كقانون يحترمه ويق ّدسه الجميع
«  ،ق����د تكون وس����يلة أس����هل
وأقل تكلفة كي نجعل المسلمين
يفعل����ون كل م����ا نري����د ،وهم
يظن����ون أنهم يفعلون ما يرضي
اهلل ورس����ولهّ ،
وإن المخاطرة
س����هلة والمعادله بسيطه جداً،
ف����إذا نجح����ت ه����ذه الجماعات
اإلس��ل�امية «باختبارات حسن
النوايا وتنفيذ المخططات» فلهم
البقاء ،وإن لم تستطع فالعسكر
دائم����اً موج����ودون ،ويمكنه����م
إع����ادة اإلس��ل�اميين للمعتقالت
بسهولة ،
واالمثلة حيّه وشاهده على ذلك
،ويق����ول فيلدمان كذلك  « :أن
القانون في العالم اإلس��ل�امي قد
يك����ون نوعاً ما من الش����ريعة،
وأن أفضل وس����يلة إلعالء تلك
الش����ريعة ،هي ع����ودة نوع ما
من علماء اإلسالم لدور الرقيب
والضامن إلحترام الش����ريعة»،
ووفق نظري����ة فيلدمان،مطلوب
أنظم����ة ذات مرجعية إس��ل�امية
لنظام الحكم ،بدون تطبيق فعلي
ألحكام الش����ريعة اإلس��ل�امية،
ومطلوب دولة أو باألصح دول
خالفة إس��ل�امية ،دون أن تكون
هناك وحدة إس��ل�امية ،مطلوب
س����يادة القانون اإلس��ل�امي مع
عدم تفعيل جوهر ذلك القانون ،
فمن هذا الكلمات نالحظ أن هذا
التصور  -دوله مدنية بمرجعية
إس��ل�امية  -هو نفس المشروع
ال����ذي تتبن����اه ،عل����ى األقل في
العلن ،حركة اإلخوان في مصر،
والنهضة ف����ي تونس ،ومجلس
الثورة ف����ي ليبيا ،وكذلك بعض
الحركات اإلسالمية في المغرب
العربي.لق����د أصب����ح اإلس��ل�ام
السياسي في معظم ارجاء العالم
العربي ،يطالب فقط بالمرجعية،
دون اإلص����رار عل����ى التطبيق
الفعلي للشريعة ،وينادي بدولة
ذات طبيعة إسالمية ،مع استبعاد
كام����ل لفك����رة دول����ة الخالفة
الواحدة الموح����دة ,وبذلك فإن
هذه التيارات اإلسالمية تتوافق

تماماً مع تصور فيلدمان للشرق
األوسط الجديد ،ولكن طبعاً مع
إختالف الدوافع ،وهذا ماينادي
به كذلك نوح فيلدمان  ،ويقول:
ّإنُه يمكن تحويل العالم اإلسالمي
م����ن أع����داء إلى ش����ركاء عن
طريق هذه الجماعات التي يجب
تموليها وحشد الدعم اإلعالمي
والش����عبي لها بمناطقها ،حتى
تكون البدي����ل والحليف االفضل
المريكا،
ويقول فيلدمان ّ :إنُه من خالل
هذه الجماع����ات يمكن القضاء
عل����ى اإلرهاب اإلس��ل�امي ،بل
وحتى إنهاء حالة العداء الشعبي
لدولة إس����رائيل ،إذا قام الغرب
بمن����ح الجماع����ات اإلس��ل�اميه
شيئاً من الشرعيه وأن نعاملهم
بدرجة أكبر من اإلحترام والثقة.
ختام����اً ،يرى فيلدم����ان أن هذه
الجماعات اإلس��ل�امية ،س����وف
تصبح أكث����ر نفعاً للغ����رب ،إذا
وصلت لكراس����ي الحكم ببعض
الدول العربية ،وس����تحول هذه
الجماعات الدول من نظام الدول
الوطنية المستبدة الفاشلة حسب
رأيه إلى أنظم����ة عادلة تحترم
القانون « ومن هنا نعرف س����ر
صعود الجماعات المتأسلمة الى
كراس����ي الحكم ببالد مايس����مى
بالربي����ع العرب����ي بالفت����رة
الماضية,وكيف اوصلتهم نظرية
فيلدمان الى هذه الكراس����ي «،
وهذا كلّه بالنهاية س����وف يزيد
من حتمية بقاء هذه الجماعات
والش����عوب الت����ي تحكمها هذه
الجماع����ات المتأس����لمة ،تحت
الوصاية االمريكية -الصهيونية
,وبقائه����ا ضمن نط����اق التبعيه
للغرب ،بم����ا يضمن المريكا أن
تبقي نظرية» صراع الحضارات
« حبيس����ة االفكار ،وأن تطلق
العنان لنظري����ة» نهاية التاريخ
« التي تزعم اإلنتصار األخالقي
واإلستراتيجي للحضارة اليهو-
مس����يحية القائمة على الحرية
والديمقراطي����ة والرأس����مالية
المستبدة.
كاتب وناشط سياسي  -االردن
@hesham.awamleh
yahoo.com

أمريكا وفلسفة الصدام الحضاري
المعس���كر
س���قوط
بع���د
الش���يوعي ،بي���ن ف ّك���ي المارد
اإلمبريالي(اإلمريك���ي) ،نهاي���ة
الثمانينيات وبداية التس���عينيات
م���ن الق���رن المنص���رم ،وخلو
الساحة للقطب األوحد االمريكي،
يصول ويجول فيها حيث يش���اء
وكيفما يش���اء ومتى ما يش���اء،
بعد أن تحكم ف���ي إدارة الصراع
العالم���ي القطب���ان الش���يوعي
والرأس���مالي عقوداً من الزمن،
ٌ
صراع جديد ،فهل
الح في األفق

ه���و واقعي أم مفتع���ل؟ ال نعلم،
لكن ُه س���يكون مح���ور المعادالت
السياسية والعس���كرية في بداية
القرن الواحد والعشرين ،وبالفعل
فقد دش���ن القطب الواحد ،بداية
بح���رب ،جمع لها ما
هذا القرن
ٍ
اس���تطاع من حلفائه في «الناتو
وغير الناتو» فمن لم يكن معنا،
فه���و عدونا على وفق الس���يد»
دبليو بوش « وكانت هذه الحرب
حضاري���ة عل���ى وف���ق صراع
الحضارات الهنتجتونية!! فكانت

القاع���دة ــ ف���ي الظاه���ر ــ هي
القطب اآلخر له���ذا الحرب التي
طرفه���ا األول العال���م المتحضر
بقيادة أمري���كا!!! رغم ّ
إن باطن
الصراع هو مع اإلس�ل�ام.توالت
المسرحيات األمريكية لتشويه»
البعبع اإلس�ل�امي» بأعقد أدوات
اإلخ���راج الهوليوودي���ة ،وكانت
الحرب على العراق وسطوع نجم
(أب���ي مصعب الزرق���اوي) الذي
قام أتباعه بأبش���ع الجرائم بحق
الش���عب العراق���ي ،بمثابة مدينة

أثير الشرع

مِن الوهلة األولى ،لتس���ن ْم
الدكتور حيدرالعبادي ،مهام
منصب���ه ،رئيس���اً للحكومة
العراقي���ة الجدي���دة ،بع���د
مخ���اض سياس���ي ،كاد أن
ٍ
يودي بالعراق الى الهاوية،
توق���ع هذا الرج���ل الهادئ،
أن يُقتل؛ وقاله���ا علناً :إننا
عراق واحد،
س���ندافع عن
ٍ
وس���نبني عراقاً موحداً من
الش���مال الى الجنوب ،فمن
هو حي���در العب���ادي ؟ ولد
رئي���س ال���وزراء العراقي،
حيدرالعب���ادي ،عام 1952
ف���ي بغ���داد ،وع���اش في
أص���ول
كن���ف عائل���ة ذات
ٍ
جنوبية ف���ي منطقة الكرادة
الش���رقية ،وتدرج بالدراسة
المتوس���طة واالعدادية في
بغداد ،ون���ال البكالوريوس
من الجامع���ة التكنولوجية،
قس���م الهندس���ة الكهربائية
ببغ���داد ع���ام ،1975
هاج���ر م���ن الع���راق بداية
الس���بعينات ال���ى بريطانيا،
إلكم���ال دراس���ته هن���اك،
وحصل على الماجس���تيرثم

الدكت���وراه ،بـ»تخص���ص
الهندس���ة الكهربائية» ،عاد
الى العراق  ،2003تس���لم
منصب وزي���ر االتصاالت،
في»الحكوم���ة االنتقالية»
التي ترأس���ها أياد عالوي،
ث���م نائباً ف���ي البرلمان عام
.2005
واج���ه العب���ادي صراعات
سياس���ية خطيرة ،تمخضت
نتيج���ة السياس���ة الخاطئة،
إب���ان حكومة س���لفه نوري
المالك���ي ال���ذي كان يأم���ل
كرئيس
أن يش���غل ،منصبه
ٍ
للوزراء للم���رة الثالثة على
التوال���ي ،لكن ذل���ك جوبه
بالرف���ض القاط���ع من قبل
جميع الكتل السياسية ،عدا
فئة قليلة أيّدته ،و آزر رئيس
المجلس األعلى اإلسالمي،
عم���ار الحكي���م ،العبادي،
وكذلك مقتدى الصدر ،زعيم
التيارالصدري ،ووقف هذين
الرجلين ً
وقفة مشرفة ،لبناء
حكوم���ة قوي���ة متخصصة،
وع���راق موحد.أق ّر مجلس
ِ
ال���وزراء ،خ�ل�ال الفت���رة

القليلة الماضية ،العديد من
الق���رارات المهمة المعطلة،
والغى بعض القرارات الغير
مجدي���ة ،وقبل ذل���ك وقف
العبادي ً
وقفة ش���جاعة أمام
البرلمانً ،
قائال »:أي وزير
ال يخدم الش���عب مهما كان
إنتمائ ُه السياسي وألي جهة
كانت ،سأستخدم الصالحية
الخاصة وسأغيّر أي وزير».
أخ���رج العب���ادي الكثير من
وزارتي
الضب���اط الكبار من
ّ
الداخلية والدفاع ،وإستبدل
بعض الم���دراء العامّين في
الوزارات المهم���ة ،متهماً
إيّاهم بالفساد ،والغى عمليات
بغداد ،وهاه���و اليوم ،وبعد
أكثر من  10س���نوات ،يأمر
برفع حظر التج���وال الليلي
عن العاصمة بغ���داد ،الذي
أقرّت���ُه الحكومة الس���ابقة،
وكان عديم الجدوى ،بل ّ
شل
حركة المواط���ن ،وإنعدمت
الحياة ف���ي العاصمة ً
ليال..
اذاً بع���د كل ه���ذه القرارات
والتحديات من سيقتل رئيس
الوزراء حيدر العبادي !؟

قانون الحرس الوطني..
تساؤالت على طريق اإلقرار
ياسين طه العمر

كيف جنح احللف الصهيو – ماسوني
بإعادة انتاج اإلسالم((مرحلياً)) ؟؟
الفك����ران والنظريتان في اروقة
دوائ����ر صنع الق����رار االمريكي
–البريطان����ي -الفرنس����ي «
تحدي����داً «  ،وبي����ن المحللي����ن
االس����تراتيجيين والمخططي����ن
ورج����ال الدي����ن وغيرهم ،مع
خشيه امريكية من عودة صراع
الحض����ارات ال����ى الواجهة من
جديد ،الى أن حصلت احداث 11
من ايلول عام , 2001المفبركة
إعالمي����اً ,وحينه����ا اقتنع����ت
دوائر صنع الق����رار االمريكي،
بفرضية فش����ل الدولة الوطنية
ف����ي الحف����اظ عل����ى المصالح
األساسية للدول الكبرى العظمى
المنتصرة ،وحينها قررت امريكا
وحلفائه����ا ،بأن عليه����م إعادة
رسم مالمح جديدة لهذا العالم ،
تضمن لهم بأن تبقى الس����يادة
الدولية ضم����ن نظرية « نهاية
التاريخ» ،وبنفس الوقت عليها
أن تتخلص من نظرية «صراع
الحضارات» ،ومن الطبيعي أن
تكون األمة اإلس��ل�امية ،جزءاً
من هذا الص����راع ،وهي ضمن
هذه النظرية ،تعتبر العدو االكثر
قوة وع����دداً وإيمان����اً وصاحبة
���خ عظي����م ،وله����ا عقيدة،
تاري� ٍ
تؤمن بأنها س����تعود يوماً لتحكم
هذا العال����م من جدي����د ،ولذلك
قررت امريكا وحلفائها ،الولوج
في معارك ض ّد ما تسميها الدول
راعية االرهاب ،والدول المارقه
في محاول����ه لتدمير هذه األمة،
وتقس����يمها وتفتيتها ،وضرب
مقوم����ات وحدته����ا ،فكان����ت
وجهتها العس����كرية األولى الى
«افغانستان والعراق» ،وحينها
تلقت خس����ائراً فادحة ،بش����رياً
ومادي����اً ،مما جعل ه����ذا الخيار
غي����ر مقب����ول «  ..أي الخيار
العس����كري والتدخل المباشر»،
حت����ى بي����ن صق����ور اإلدارة
األمريكية ،لذلك اتجهت األنظار
جميعها نح����و ن����وح فيلدمان،
ليق���� ّدم الح����ل ال����ذي ق����د يغيّر
تاريخ البش����رية ،فكانت نظرية
فيلدمان ،تقوم باألس����اس على
ان العالم اإلسالمي هو الشريك
األمثل للحض����ارة الغربية ،فال
يرى فيلدمان العالم اإلس��ل�امي
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يبدو إن قان���ون الحرس الوطني مازال بحاجة
ال���ى بعض الوقت من أجل إق���راره من طرف
مجلس الن���واب  ,حيث اتفقت الكت���ل النيابية
على س���حب مش���روع القانون ،وإحالته الى
اللجنة القانونية من أجل دراس���ته ،والوصول
لصيغة نهائي���ة مقبولة للتصوي���ت عليه الى
جانب قانون المس���ائلة والعدالة ،وحظر حزب
البعث ،كما أ ّك���د مقرر البرلمان ،نيازي معمار
اوغلو ،إن قانون الحرس الوطني ،بحاجة الى
توافق سياسي إلقراره ,وأضاف ،إن « قانون
ٍ
مطلب للكتل السياس���ية ضمن
الحرس الوطني
ٌ
الوثيقة السياسية ,ولكن هناك بعض التحفظات
بش���أن مس���ودة هذا القانون ,داعياً « رئاسة
مجلس النواب الى االجتماع برئاس���ات الكتل
السياس���ية ،واج���راء اتفاق سياس���ي حقيقي
إلقرار ه���ذا القانون».ومن حقنا ان نتس���ائل
كمواطنين ,ماهو قانون الحرس الوطني,
وماه���ي أهم فقراته  ,وم���ا هو الخالف الذي
ا ّدى ال���ى تأخر إقراره الى اآلن ؟؟ ربّما مازال
واضح للكثير من المتابعين،
هذا القانون غير
ٍ
إذ إن هن���اك العديد من الفق���رات ،تحتاج الى
توضيح ,كم���ا إن هناك فقرات أخرى تع ُد مثار
تسائل وانتقاد ،فعلى سبيل المثال ،يرى البعض
ٍ
إن تش���كيل قوات الحرس الوطني على أساس

أساس طائفي
المكونات ،سيعزز االنقسام على
ٍ
أو قوم���ي في العراق ,كما إن نقل المحاصصة
م���ن المؤسس���ات السياس���ية الى الش���ارع،
وتس���ليحه على هذا األس���اس ،يع���د مخاطرة
حقيقي���ة وفق ما ي���رى البع���ض ،اضف الى
ذلك ،إن القانون يش���ير بوضوح الى منع دمج
الميليش���يات في قوات الح���رس الوطني ,لكن
دون ان يوضح اآللية التي ستعتمد لتنفيذ هذه
الفقرة ،سيّما ّ
وإنُه وضع قوات الحشد الشعبي
ف���ي س���لم اولوياته.األمر اآلخر ال���ذي ينبغي
اإلجاب���ة عنه ،ه���و الكيفية التي س���يتم العمل
بها لتحديد النس���ب الس���كانية ,فمن المعروف
ّإنُه ال توجد احصائية ،توضح نسبة المكونات
ف���ي أي منطقة م���ن مناطق الع���راق ،وهذه
الفقرات وغيرها بحاجة الى إيضاح وبيان من
مجلس النواب الذي ينبغي عليه حسم القانون
ّ
ومنظمة،علّه يكون
وتنفي���ذه بصورة عاجل���ة
مفتاحاً لحل العديد من المش���اكل األمنية التي
يعاني منها الع���راق ،خاصة في المحافظات (
األربعيّ���ة – المذاهب األربع اإلس�ل�امية) التي
كانت سبباً أساسياً في إيجاد هذا القانون الذي
ينتظر أن يضع حداً لمشكلة غياب التوازن في
المؤسس���ات األمنية ,ومشكلة فوضى السالح
وهو ما نأمل أن نرا ُه قريباً.

ديوان أحمد مطر الخرافي !
زياد الدريس
كاتب سعودي

تزاي����دت عبر وس����ائط التواصل
االجتماع����ي مؤخراً كثرة نس����بة
القصائ����د المنحولة إلى الش����اعر
العراق����ي (الغائب) أحم����د مطر.
أصبح����ت مقادير الحبكة واضحة،
وه����ي :قصيدة رش����يقة «تفعيلية
غالب����اً» ،مع كثير م����ن الغضب،
باإلضافة إلى القليل من الش����تائم،
وقبل تقديمها للقارئ يتم ّ
رش����ها
بمسحوق اليأس واإلحباط.
لك����ن كل أو معظم هذه االنتحاالت
كانت تنكش����ف وتفشل في المرور
م����ن أمام متذوق����ي (خلطة) أحمد
مط����ر األصلي����ة .فه����و يغض����ب
ويث����ور ويزمج����ر ف����ي قصائده،
لكنه يجيد الم����كان والزمان الذي
يغضب فيه ،وحتى إذا ش����تم فهو
يش����تم بذوق!الحقيقة أني لس����ت
م����ن متذوقي الش����تائم ،بذوق أو
من دون ذوق ،لكن����ي أردت فقط
الس����خرية من الذين يريدون تقليد
الش����اعر حتى في ش����تائمه.يبدو
لي أن خطتهم تك����ون هكذا:يكتب
الش����اعر ،أو الش����ويعر ،قصيدته
ث����م «يتب����رع» بأن ينس����بها إلى
الشاعر الكبير أحمد مطر .حتى إذا
انتشرت واشتهرت ،ليس لجودتها
بل لجودة من ُنس����بت إليه ،خرج
كاتبها الحقيقي في الوقت المناسب
وقال :هذه القصيدة لي «سرقها»
أحمد مطر .ثم يأتي بالدالئل ،ولو
اكتف����ى بدليل واحد لكف����اه إلثبات
أحقيته به����ا ،هو أن أحمد مطر ال
يكتب قصائد بهذه الرداءة الفنية!

لماذا التزوير على أحمد مطر من
دون غيره من الشعراء؟
ً
أوال :ألن الوض����ع العرب����ي اآلن
يس����مح بوضع (الفت����ات) كثيرة
وعدي����دة عند كل منعطف وموقف
وش����ارع ودكان ،ول����م يمر العالم
العربي بمثل هذا االحتياج لالفتات
نقدي����ة الذع����ة مثل����ه اآلن.ثانياً:
ألن الش����اعر الالئق تمام����اً لهذا
غائب  /حاضر ،فهو
االحتياج هو ٌ
ليس بالميت ال����ذي أُغلق ديوانه
الش����عري ،وال بالح����ي الحاض����ر
الذي س����ينفي فوراً ما يُنسب إليه.
المضح����ك ف����ي األم����ر ،وهو من
المضحكات المبكيات ،أن كثيرين
يظنون أن الش����اعر أحمد مطر قد
توفي من����ذ زم����ن ،خصوصاً بعد
تداول إشاعات متكررة عن وفاته،
فال بد أن واح����دة منها قد صدقت
(!) ،لكن هؤالء أنفسهم ،المؤمنين
بوفاته ،يتداولون قصائد باس����مه
فيها إش����ارات إلى الربيع العربي
والحوث����ي والسيس����ي وحفتر!ال
أع����رف أحمد مطر ش����خصياً ولم
ألتقه ف����ي حياتي ،لك����ن صديقي
الشاعر الس����عودي /اللندني فائق
منيف أصب����ح صديقاً له منذ العام
الماضي ،أو يوش����ك أن يكون ...
إن اس����تطاع إلى ذلك ً
سبيال .يؤكد
فائق ً
نقال عن أحمد أنه لم ينش����ر
قصي����دة في أي وس����يلة إعالمية
ورقي����ة أو الكترونية منذ عش����ر
س����نوات ،س����وى قصيدة واحدة
(فرعون ذو األوتاد ،في تش����رين

األول /أكتوب����ر  )2014نش����رها
اس����تثناء في صحيف����ة «القبس»
الكويتي����ة التي كانت في س����نين
مضت الحض����ن الداف����ئ لالفتاته
الساخنة بجوار رسوم الكاريكاتير
الس����اخنة أيض����اً لرفيقه الرس����ام
الراح����ل ناجي العلي.هل يعني هذا
أن الش����اعر العراقي المنطوي في
سكنه في أحد أحياء لندن قد توقف
عن كتابة الش����عر؟ سألت منيف.
قال :ال ،هو مس����تمر ف����ي الكتابة
لكن����ه متوقف عن النشر.يش����اهد
القنوات العربية ثم يكتب القصيدة
ثم يضعها في الدرج .وإن استمر
هكذا فسيموت مو ّرثًا أسرته مئات
األدراج .فمش����اهدة «فضائيتين»
عربيتين فقط كفي����ل بملء أدراج
كثيرة حتى من لدن غير الشعراء.
بدأت مقالتي وأنا أنوي الحديث عن
تهافت الصدقية في وسائل اإلعالم
الجدي����د ،لكني انزلقت في الحديث
عن أحم����د مطر ،الش����اعر الذي
اس����تطاع مزيفو وسائط التواصل
االجتماعي تلبيسه قصائد كاملة لم
يقلها ،فكيف يعجزون عن تلبيس
عب����ارة أو جزء م����ن عبارة على
أح ٍد آخر؟!

عن الحياة اللندنية

علي محمد البهادلي
إنتاج سينمائي دراماتيكي يصوغ
من» الالش���يء» ش���يئاً مرعباً،
ويقنع المجتمع» الغربي بـ» أن
هذا هو ما يجب أن تتكاتف جهود
العالم المتحضر للوقوف بوجهه
وذاع مصطلح «اإلس�ل�ام فوبيا»
،ومكافحة اإلره���اب العالمي في
اآلفاق ،وجاءت األحداث السورية
لترس���م مس���اراً جدي���داً مرعباً،
ليح���ل «داعش» مح���ل القاعدة
ويركنه���ا لحي���ن أن يكتمل دوره
ويبلغ ذروته ،وليح���ل البغدادي

محل أقط���اب القاعدة ( أبن الدن
والمال عمر والظواهري) وأخيراً
اكتملت فصول المسرحية بحادثة
«ش���ارلي أيبدو» وحرق الطيار
األردني الكساسبة ،وفتح المجال
لكل من ه���ب ودب ،بأن ينال من
شخصية الرسول(ص) واتضحت
مالم���ح المؤامرة جي���داً.ال يمكن
ألي منصف ف���ي العالم أن يقف
تجاه عمليات الذب���ح التلفزيوني
ً
فضال عن
للرهائ���ن الغربيي���ن،
العراقيي���ن أي���ام المقبور « له»

الزرق���اوي وال خلف���ه البغدادي
موقفاً إيجابياً ،وفي الوقت نفسه،
ال يحق له أن يلصق هذه الصور
بدين معين ،بسبب حفنة
البشعة ٍ
من ال���دواب والحمير! وال يمكن
كذلك ألحد ف���ي العالم أن يلصق
جرائم الصهاينة بالدين اليهودي،
والجرائ���م الت���ي ترتكبها بعض
المجموعات المس���يحية في آسيا
وأفريقي���ا بالدي���ن المس���يحي،
لكــــــــــن ،متى يستيقظ الضمير
العالمي ،ويضع النقاط الحمر على

حروف اإلرهاب العالمي ،ويضع
ً
ح���داً
فاصال بينه وبي���ن أي دين
أو مذه���ب ،ويضع كذلك عالمات
اإلشارة المرورية ألي كلمة حرة
مس���ؤولة أو كلمة غير مسؤولة
أو هدام���ة أو كلمة تف���رق بين
أبناء الجنس البشري؟!!أعتقد أن
صيحات الرئيس اإليراني األسبق
الس���يد(محمد خاتم���ي) والمفكر
الفرنس���ي «روجي���ه غارودي»
للدعوة إلى ح���وار الحضارات،
يجب أن ال تضيع وس���ط صخب

السياسات االمريكية واإلسرائلية
الص���دام
التصعيدي���ة ،باتج���اه ِ
الحضاري ،وحفر مقابر التأريخ
المندث���رة تح���ت غب���ار الزمن
بأظافر أبي بكر البغدادي وغيره
 ،وينبغي لألمم المتحدة بما تضم
دول ح���رّة أن تنتبه إلى ذلك
من ٍ
قبل فوات اآلوان ،فاإلنسان الذي
بلغ بعقله وفطنته الفضاء ،وراح
يج���وب الكواك���ب والمجرات ،ال
أظن ُه يعج���ز عن بل���وغ مرحلة
الوئام الحضاري.

