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العدد 2363 :

أبو خنجر؟

أطباء
أم وحوش
علي فاهم

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ك����م كان متألم����اً
���ص
و ه����و يق� ُّ
ل����ي حكايت����ه مع
عال����م األدوية و
االطب����اء ،حي����ث
إن أختصاص����ه
الكيميائ����ي ،جعل
منه خبي����راً بهذه
و
التركيب����ات
المصطلح����ات ،و
اس����ماء الشركات و تأثير األدوية
الجانب����ي على جس����م المريض،
و ه����ذا ما دع����ى صديق����ه ألن
يع����رض علي����ه العم����ل كمندوب
إلحدى ش����ركات األدوية االلمانية
الرصين����ة ،مقابل راتب ش����هري
مغ����ري ،فوافق عل����ى الفور ،و
أختار أول طبي����ب ليعرض عليه
بضاعته ،وكان طبيب����اً معروفاً،
و مراجعي����ه يحج����زون قبل أيام
فأخذ منه موعداً للقاء ،و عرض
بعروض
عليه بضاعت����ه ،مرفقة
ٍ
مغري����ة ،اذا صرف منه����ا كمية
جيدة .العرض األول مجموعة من
أجهزة الموبايل الحديثة ،و الثاني
س����فرة ترفيهية ال����ى أنطاليا في
تركيا ،و الثالثة س����يارة حديثة ،
فقال الطبيب  :زوجتي ليس لديها
موبايل  ( ..أبشر ) ...
طلب الطبيب من صديقي عبوتين
كاملتي����ن ،ففرح كثيراً ،فلم يتوقع
أن يش����تري منه أول زبون هذه
الكمية ،و لكن يبدو إن العروض
كانت مغري����ة ،أمّا تصريفها فهي
مش����كلة الطبيب ،و قد عرف ّ
إنُه
يبيع العلبة الواحدة بسعر 14000
ألف دينار ،رغم إنها تكلّفُه دوالراً
و ربع فقط ،و لكن تبقى األسعار
خاضع����ة لضمير الطبي����ب !! ..
يقول صديق����ي بعد أيام اتصل بي

نفس الطبيب و طلب مني عبوات
ٌ
معقول
أخرى ،تفاجـ����أت بطلبه..
ّ
إنُه أستطاع تصريف الكمية عنده
!! أحضرت له الكمية فطلب مني
العرض الثاني الذي هو سفرة الى
تركيا و كان له ما اراد ..
ُ
يكمل صاحبي حكايته  ..بعد فترة
من العمل الناجح في هذا المجال،
إنُه ل����م يكن ّ
رغم ّ
كل االطباء مثل
صاحبن����ا األول  ،وفي أحد االيام
وج����دت أمي متوعك����ة ،و تعاني
م����ن اآلم ش����ديدة ف����ي عظامها
فاستفس����رت منها ع����ن حالتها،
و قد كانت تراج����ع نفس الطبيب
(صاحبن����ا ) ،ألن���� ُه االش����هر في
مجاله ،فتبين أن����ه أعطاها نفس
ال����دواء الذي بعته ل����ه ،رغم ّ
إن
لديها هشاش����ة في العظام ،و هذا
الدواء ي����ؤذي حالتها ،فصرخت
يعطيك هذا الدواء ..أال يعلم
كيف
ِ
بضرره على العظ����ام !! و لكني
تذك����رت الع����روض ،و علمت إن
طبيبن����ا الهم����ام كان يصرف هذا
ّ
بغض
الدواء ل����كل م����ن يراجعه
النظر ع����ن حاج����ة المريض له
من عدمه����ا ،و كانت أمي إحدى
الضحايا !!
بع����د هذه الحادث����ة أتخذ صديقي
قراراً بالتوقف عن العمل في هذا
المج����ال الذي يقتل في����ه االبرياء
من أجل أن يتمتع االطباء ( شعب
اهلل المختار) و عوائلهم في تركيا
و غيره����ا ،أمّا (المكاريد) فعالوة
على االم����راض التي تترصد بهم
،عليهم دفع ثمن ه����ذه المتع ،و
الوق����وع ضحية لثق����ة و أمانة ال
يس����تحقها الكثيرون ممن ُج ّردت
اإلنس����انية من قلوبه����م ،و باتوا
وحوش����اً بلباس مالئكة  ،و دمتم
سالمين .

داعشوالصراعاإليرانياألمريكي
بهاء النجار
يب���دو إن تصريح���ات المس���ؤولين
األمري���كان ،بأن الح���رب ضد داعش
ستس���تمر لس���نوات ،أصبح���ت قريبة
م���ن الواقع  ،فكلم���ا اقتربنا من معاقل
داع���ش ،بدأت المعركة تش���تد ضراوة
وقوافل الش���هداء ال تنقطع والنازحون
بال هوادة  ،وه���ا نحن على مقربة من
معركة عنيدة ،تواجهها القوات األمنية
الرس���مية ،بمس���اندة الحش���د الشعبي
وبعض العش���ائر األنبارية ضد داعش
 ،وه���ذه المعرك���ة تبدو من���ذ البداية
عصيبة  ،خاصة إذا اس���تذكرنا تاريخ
األنب���ار في العش���ر س���نوات األخيرة
،فإننا نعلم أن داعش س���يكون وضعها
متزن ومتماسك  ،فكما كانت (القاعدة)
معشعش���ة بين أهالي األنبار ،خصوصاً
في الفلوجة ،فكذلك داعش التي خلّفتها
في األيديولوجية واألهداف والوس���ائل
 ،وس���تلحق مهمة األنبار وطرد داعش
ب���إذن اهلل مهمة نينوى الت���ي بالتأكيد
س���وف تكون الحاسمة بالنسبة لداعش
.إن ع���دواً مثل هذا ينبغ���ي أن يعد له
الع���دة في كل الميادي���ن ،وبكل الطرق
والس���بل الممكنة  ،فال ي ّدخر المعنيون
وس���يلة إال وس���لكوها  ،فمن الناحية
الميداني���ة ،ال بد من هجمة عس���كرية
ّ
وبكل أصناف
عنيفة بخطط مدروس���ة،
الق���وات المس���لحة (جوي���ة  ،برية ،
نهري���ة)  ،وغياب إحدى هذه الصنوف
سيؤثر س���لباً على القضاء على داعش
 ،فوجود ق���وات برية بال غطاء جوي،
س���يزيد من عدد الضحايا ،ألن الحرب
حرب عصابات وش���وارع  ،وإذا غابت
القوات البرية بوج���ود هجمات جوية،
فس���وف لن يتحقق االنتصار المنشود،
وإرجاع العوائل النازحة والمش���ردة ،
وعدم تدخل القوات النهرية ،ممكن أن
يستغل الدواعش هذا الغياب ،فيتسللون
عب���ر األنهار أو كس���ر الس���دود ّ
وبث
الس���موم المميتة للبشر والحيوان على
ح���د س���واء ،ومن هنا جاءت مش���كلة
القض���اء على داعش  ،فالتنس���يق بين
تل���ك األصناف ،يبدو أن��� ُه من الصعب
تحقيقه  ،فالسالح الجوي تسيطر عليه
قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة
البرية تنقسم الى قسمين :
 ،والقوات ّ
األول رسمي تس���يطر عليه الحكومة
العراقي���ة والقي���ادة العام���ة للق���وات
المسلّحة  ،والثاني هم متطوعو الشحد
الش���عبي الذين حققوا إنجازات لم تكن
بالحسبان ،
وهذا القس���م في حقيقة األمر ،يسيطر
على الج���زء األكبر من���ه اإليرانيون ،
ل���ذا نجد تل���ك الصعوبة في التنس���يق
بس���بب اختالف القي���ادات الميدانية ،
ال بل األش���د من ذلك هو وجود تقاطع
بي���ن بعضها وهو ما نلمس��� ُه جلياً بين
قوات التحال���ف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة ،وفصائل الحشد الشعبي الذي
تقوده خططه إيران  ،وهذا التقاطع هو
انعكاس للصراع األمريكي اإليراني في
كثير من ملفات المنطقة ،مثل س���وريا
ولبن���ان واليمن والع���راق ،إضافة الى
ملف���ات خاصة مث���ل المل���ف النووي
اإليراني ،
ويمكن تفكيك هذا الصراع الى صراع
بي���ن إي���ران وحلف���اء األمري���كان في

المنطقة ،وهي السعودية بدرجة أساس
وقطر وتركي���ا ودول الخلي���ج عموماً
واألردن ومصر  ،وهذا الصراع ال يتوقع
أن ينتهي في السنوات القليلة القادمة ،
وبالتالي فإن داعش قد استفادت كثيراً
من ذل���ك الصراع ،بل ه���ي وليدة ذلك
الصراع  ،والطرفان تمكنا من استثماره
أفضل استثمار لصالحه  ،فدول الخليج
اس���تخدمته للتدخل في العراق وسوريا
وحت���ى اليمن م���ن دون أي ردود فعل
دولية ،يمكن أن تعرق���ل تدخلها هذا ،
وإيران كذلك تمكنت من بس���ط نفوذها
بشكل لم تعهد ُه الساحة العراقية وأمام
ٍ
مرأى الجميع  ،فأغلب فصائل الحش���د
الشعبيّ ،
جهزتها إيران بأحدث ومختلف
األسلحة ،وتستعرضها بين الحين اآلخر
أمام وس���ائل اإلعالم من دون أن ي ّدعي
أحد إن ه���ذا التجهيز من قبل الدولة ال
علنياً وال سرياً  ،وهي بذلك تقفز قفزة
طويلة نحو بس���ط سيطرتها العسكرية،
والتي ممك���ن أن تؤثر على المش���هد
السياسي وبالتأكيد االقتصادي والثقافي
 ،وهذا النف���وذ اإليراني س���يجعل من
الع���راق قريباً من محور الممانعة الذي
تقوده إيران بالتعاون مع سوريا وحزب
اهلل في لبنان وبإسناد من روسيا  ،وإذا
كان العراق ككل يصعب أن يكون طرفاً
في محور الممانعة ،فإن ( الجعفريين-
المذاه���ب الجعفري اإلس�ل�امي) على
األقل سيكونوا كذلك ،خاصة إذا تحققت
خظة بايدن في تقس���يم العراق ونجح (
األربعيون – المذاهب األربع اإلسالمية)
في إقامة إقليم بعد اإلقليم الكردي ،ففي
ظ���ل هذا التعقي���د اإلس���تراتيجي الذي
أوصلت��� ُه دول جوار الع���راق وبوصايا
دولية من قبل الواليات المتحدة وروسيا
والدول األوروبية س���وف لن نتوقع -
ونأمل أن يك���ون توقعنا ليس في محله
 أن يكون القض���اء على داعش بهذهالسهولة إال أن يتحقق منه الهدف الذي
ألس���باب
من أجله نش���أت داعش  ،أو
ٍ
تكتيكية فرضتها المرحلة  ،أو هو نهاية
لمرحلة من مراحل التطرف الذي اعتاد
المستكبرون على استغالله لمصلحتهم،
بإس���م آخر
كي تب���دأ مرحلة ثانية منه
ٍ
 ،فكما كان اإلرهاب في الس���ابق بإسم
(القاعدة) وبن الدن والظواهري ،أصبح
اآلن (داعش) والبغدادي والعدناني  ،لذا
ق���د نقضي على داعش ،ولكن علينا أن
نتهيأ للوريث والخليفة الجديد لها !!
األمر مرهون بوعي الش���عب العراقي
وسياس���ييه وقياداته المبس���وطة اليد
والمؤثرة في المجتم���ع العراقي  ،فإذا
تمك���ن الش���عب العراقي م���ن فهم ما
يحدث في محيطه من مخططات ،يمكن
أن ينت���ج عنه ساس���ة واعون يف ّكرون
بمصلح���ة بلدهم ،ويترك���وا مصالحهم
الشخصية والحزبية  ،وسيكون الشعب
ف���ي المرص���اد لكل من يغيّ���ر من هذه
السياسة الوطنية  ،وبعكس ذلك فسوف
تك���ون الحرب على داع���ش ،أكثر من
ثالث سنوات (المدة التي أعلنها البيت
البيض���اوي األمريكي ) ألننا س���نبقى
أس���رى بأيدي غيرنا ،تابعين متأثرين
مخ ّدري���ن ببع���ض العناوي���ن البراقة
والمق ّدسة التي تسوقنا يمنة ويسرة الى
مصير مجهول .
ٍ
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وزيرنا للدفاع يتفاخر بذكائه،
كونه مهندس���اً م���ع ّ
إنُه قبل
اس���تيزاره ،التعرف له منقبة
أو فضيلة عل���ى صعيد العلم
أو السياس���ة أو على الصعيد
العس���كري ،س���وى ّ
إنُه سلَّم
الموص���ل للدواع���ش خالل
ساعات ،عندما كان مستشاراً
ِب
لنسيبه النجيفي ،ولهذا اُنتد َ
وزي���راً للدفاع ف���ي حكومة
المحاصص���ة العبادية ،ليمعن

شالل ألشمري
في تمزي���ق اللحمة العراقية،
فألح���ق األنب���ار بالموصل،
لتكون في رصيد حس���ناته..
الـ((CVالمشرّف جداً ؟؟؟
تمهي���داً لتبوئه رئاس���ة إقليم
نينوى الذي يدعو له نس���يبه
النجيف���ي أثي���ل ،لخبرت���ه
الهندس���ية في تقسيم العراق
وف���ق مثلث���ات ومربع���ات
ومس���تطيالت! فدرالية تتفق
م���ع توجيهات س���يده «جو

بايدن» ،وم���ا منصب وزير
الدف���اع إال تأهي���ل يُهيّ���أ له
االمتيازات واألجواء الالزمة
لذل���ك ،وإال كي���ف لمثله أن
يوسم ضباط الجيش العراقي
بالغب���اء س���اخراً منه���م :أن
معدالتهم التي أهلتهم للدخول
إلى الكلية العسكرية ال تتعدى
( )50. 5درجة ..ترى ماهي
نظرت���ه للجن���دي العراقي ؟
ومن س���ماته الهندسية ّ
إنُه ال

يض���ع خططه العس���كرية إال
بناءاً على الوعود األمريكية
التي أعطيت له ،ولثلة الخونة
التي يأتزر به���ا ،بعدم دخول
الدواعش إل���ى األنبار ،وكان
يعتق���د أن األمري���كان عندما
يغيِّ���رون رأيه���م س���يعطون
لجنابه (  ) ......إشعاراً بذلك
.أين أنت من عبد الكريم قاسم
الذي رفض ،وهو يدرس في
انكلترا ،أن يجيب عن سؤال:

(ضع خطة عسكرية الحتالل
ّ
عاصمة بل���دك) ،فوضع ً
بدال
من ذل���ك خطة الحتالل لندن؟
ومن س���عد الدين الش���اذلي،
وزير دفاع مص���ر الذي عبر
بجنده األبطال قناة السويس،
َّ
وحطم ج���دار بارلي���ف عام
و»ديغ���ول،
،1973
و»هوشي منة» و»جيفارا»
وروم���ل ثعل���ب الصح���راء
و»مونتكمرى» وحتى أعدائنا

تركيا وساعة الصفر بشمال سورية ..
هل نحن على اعتاب حرب اقليمية ؟

تزامناً مع استمرار تصاعد ح ّدة
القتال بش���مال غرب س���ورية «
ادلب « بين المنظمات الراديكالية
المدعوم���ة من الجان���ب التركي
مقاتلي الجيش
الحدودي ،وبي���ن
ّ
بش���كل
العربي الس���وري ،أعلن
ٍ
مفاج���ئ م���ن أنقرة ع���ن تأجيل
برنام���ج تدري���ب» المعارض���ة
السورية المعتدلة « ،وهذا الخبر
خبر،
جاء بع���د أيام من ص���دور ٍ
أعلن���ت من خالله ٌ
وزراتي
كل من
ّ
الخارجية االمريكي���ة و التركية،
الب���دء بوضع اللمس���ات األخيرة
لمش���روع تدري���ب المعارض���ة
الس���ورية في معس���كرات خاصة
بتركيا ،وهنا لن نخوض بتفاصيل
ومعطيات وحقائ���ق وأهداف هذا
التأجيل من قبل واش���نطن ،وليس
من قبل أنقرة ،وس���نترك الحديث
بمجم���ل ه���ذا الموض���وع للقادم
من األيام لألس���تيضاح عن بعض
الحقائ���ق والخفايا لما يدور خلف
الكواليس ،بشأن موضوع «تدريب
المعارض���ة الس���ورية المعتدل���ة
«،حس���ب تصني���ف واش���نطن
وحلفائها لها ،بالتحديد س���يكون
مح���ور حديثنا هنا ع���ن التدخل
العلن���ي التركي ،بدع���م المجاميع
الراديكالية بش���مال وشمال غرب
وش���مال ش���رق س���ورية  ،ومن
هنا نس���تطيع أن نق���رأ بوضوح
وخصوص���اً بعد مع���ارك محافظة
أدلب األخيرة ،إن القوى االقليمية
والدولي���ة وخصوص���اً تركيا  ،قد
عادت من جدي���د لتمارس دورها
في إعادة صياغة ورس���م مالمح
جديده ألهدافها واس���تراتيجياتها
المستقبلية بهذه الحرب المفروضة
على الدولة السورية بكل اركانها،
وما هذا التطور إلاّ جزء من فصول

س���ابقة ،عملت عليها المخابرات
واالس���تخبارات التركية منذ ع ّدة
س���نوات ،فهي عملت على انشاء
وتغذية وتنظيم صفوف المجاميع
المس���لحة الراديكالية المعارضة
للدول���ة الس���ورية ،وخصوص���اً
بش���مال وش���مال غرب وش���مال
شرق س���ورية ،وقد كانت الحدود
التركية المحاذية للحدود السورية
ً
لمقاتلي
شماال ،هي المنفذ الوحيد
ّ
ه���ذه المجامي���ع ،فه���ذه الحدود
المحاذية للحدود السورية ،كانت
ومازال���ت المنفذ األكب���ر لتجميع
وتنظي���م صفوف ه���ذه المجاميع
المس���لّحة على اختالف مسمياتها
في س���ورية ،وكل ذل���ك كان يتم
بدعم أس���تخباراتي ولوجس���تي
ٍ
أمريكي -تركي.
ما وراء الكواليس لما يجري في
أنقرة ،يُظهر إن هنالك مش���روعاً
تركي���اً قي���د البح���ث ،يس���تهدف
القيام بدع���م المجاميع الراديكالية
المس���لّحة بس���ورية ،للدف���ع بها
ً
شماال
أتجاه األراضي الس���ورية
وبحج���ج واهية،وه���ذه الحج���ج
ٍ
حسب مراقبين ،تدخل ضمن إطار
الدخول المحتم���ل للجيش التركي
الى االراضي الس���ورية  ،وإقامة
مناطق عازلة ومناطق حظر جوي
بأقصى الشمال الس���وري  ،وكل
هذا س���يتم بحجج إعادة الالجئين
الس���وريين الى وطنه���م ،وتوفير
مناط���ق آمن���ة لهم ،وه���ذا مايتم
بحث���ه اآلن بأروقة صن���ع القرار
االمريكي أيض���اً  ،ومن المحتمل
أن تواف���ق اإلداره االمريكي���ة
وتحت ضغ���ط الخليجيين ،وتحت
ضغ���ط جمهوري���ي الكونغ���رس
رغ���م «الءات» اوباما المتكررة،
الرافض���ة للمش���روع الترك���ي

بأقصى ش���مال س���ورية ،وبعض
االجزاء الش���مالية الش���رقيه من
سورية،ومن المتوقع إن واشنطن
س���تمنح أنقرة وحلفاؤها هامش���اً
من المن���اورة وس���تطلق أيديهم
إن أس���تطاعوا لتجهيزاألرضي���ة
العس���كرية والسياس���ية ،إلقامة
مناطق عازلة ومناطق حظر جوي
بأقصى الشمال الس���وري  ،وكل
هذا متوقع دراس���ته بواش���نطن،
بالنصف الثاني من هذا العام.
ّإن���ُه م���ن الواض���ح إن موق���ف

انق���رة الس���اعي إلقام���ة مناطق
عازل���ة بش���مال وش���مال غرب
س���ورية ،يدعمه���ا ويلتقي معها
بهذا الط���رح ،الكثير م���ن الدول
الخليجي���ة باإلضافة الى فرنس���ا
،ومع زيادة مس���ار ضغوط بعض
ساس���ة وجن���راالت واش���نطن
«الجمهوريي���ن والمقربين منهم
« عل���ى أوبام���ا للموافقة على
طرح ونقاش هذا الطرح التركي،
قد يجد اوباما نفس���ه بمرحلة ما،
مضطراً لألنسياق وراء المشروع

قليل����ة ه����ي األص����وات الغرب ّي����ة
المش���� ّككة ،التي ال تعتب����ر ّ
أن ابن
خل����دون (1406 - 1332م)
هو األب الش����رعي لعل����م اإلجتماع
رغ����م ّأن����ه هو م����ن ابتك����ره ،بل
تذهب إلى ّ
أن مؤس����س الفلس����فة
الوضع ّي����ة( ،)Positivisme
مؤلّ����ف كت����اب «محاض����رات في
الفلسفة الوضعيّة» و كتاب «نظام
في السياسة الوضعيّة» ،الفيلسوف
وعال����م االجتم����اع الفرنس����ي»
أوغس����ت كون����ت» (Auguste
،)1857 - Comte1798
الذي إبتك����ر وأعطى لعلم االجتماع
ه����ذا المصطلح الحدي����ث ،هو األب
الش����رعي لعل����م اإلجتماع.ولك����ن،
ورغم����اً عن ذل����كّ ،
فإن����ي ال أبالغ
القول عندما أزعم ّأنه ،باس����تثناء
ه����ؤالء القلّة المعترض����ةّ ،
فأنه ال
يجادل أحد في ج����دارة ابن خلدون
ف����ي أن يكون في مص����اف عمالقة
الفكر على م ّر التاريخ ،س����يّما فيما
يسمّى منه بفلس����فة التاريخ وعلم
اإلجتماع ،ويع����ود الفضل في ذلك
باألساس إلى» كتاب العبر وديوان
المبت����دأ والخب����ر في أي����ام العرب
والعج����م والبرب����ر» ،وبصفة ّ
أدق
في جزئ����ه األ ّول ،وهو «المق ّدمة»
التي أرس����ى ف����ي توطئتها وصلب
أبوابها الس���� ّتة ،لي����س فقط قواعد
فقه التاريخ ،بل وكذلك أساس����يات
عل����م العم����ران ،ضم����ن بحث في
أس����باب ازدهار الدول و انهيارها،
فيما نس����مّيه اليوم بعل����م اإلجتماع
وفق إصطالح «أوغس����ت كونت»
ويسمّيه إبن خلدون ،قبل ذلك بس ّتة
قرون وأربعة عقود ،بعلم العمران.

تأكي����داً ألهميّة «المق ّدمة» وتنويها
ُؤرّخين
بها ،فقد قال أحد أه���� َّم الم ِ
في مجال دراس����ة صعود وس����قوط
الحضارات ،وهو البريطاني» أرنولد
جوزي����ف توينب����ي» (Arnold
 ، )Joseph Toynbeeف����ي
مع����رض حديثه ع����ن «المق ّدمة»
وصاحبه����ا « :إبتك����ر إبن خلدون
وصاغ فلس����فة للتاري����خ هي بدون
ش� ّ
توصل إلي����ه الفكر
���ك أعظم ما ّ
البشري في مختلف العصور واألمم
» ،م����ا يعني ّ
أن بح����ث ابن خلدون
اإلجتماع����ي ،كان متفرّدًا في زمانه
ولم يضارعه أو يس����بقه إليه أحد،
وهو ما كان يعلم ُه ابن خلدون ،بل
ّإن����ه لمّح إليه في المق ّدمة قائال » :
ّ
وكأنه علم مستنبط النشأة ،ولعمري
ل����م أقف على الكالم في منحاه ألحد
من الخليقة» ّ ،
ولكن المفارقة غير
المستس����اغة التي ش ّدت إنتباهي و
ً
طويالّ ،أنُه رغم أهميّة
إستوقفتني
هذا الكتاب الذي ألّفه صاحبه س����نة
( 1377م) ّ ،
فإن����ه ل����م يقع طبعه
ألوّل مرّة ،وفق أس����اليب الطباعة
الحديث����ة ،إلاّ س����نة (1858م) في
ّ
كل من فرنسا أ ّوًال ،و مصر الحقاً،
أي بع����د حوالي خمس����ة قرون من
تأليف كت����اب «المق ّدم����ة» ،ولعلّه
توخين����ا مزيداً م����ن ّ
إذا م����ا ّ
الدقة
والموضوع ّي����ة واألمان����ة العلميّة،
وأخذن����ا ف����ي اإلعتب����ار ّ
إن ظهور
المطابع العصر ّي����ة كان في ألمانيا
سنة1431مّ ،
فإن م ّدة إهمال كتاب
المق ّدمة والتغاضي عنه واإلعراض
عن طبعه ،تكون نح����واً من أربعة
قرون وربع ،وهي م ّدة طويلة ،بل
وطويل����ة ج ّدًا بالقي����اس إلى أهمّية

الكت����اب وفرادته ،و حقي� ٌ
���ق بنا أن
���جل في هذا الص����ددّ ،أنه إذا ما
نس� ّ
كان ه����ذا ه����و تعاط����ي العرب مع
واحد م����ن أمّهات الكت����ب الفكريّة
التي يفتخ����رون بها على اإلطالق،
فماذا عس����انا ّ
نتوق����ع أن يكون إذاً
شكل تعاطيهم مع الكتب العاديّة وما
دونها ،غير أن يكون ،في أحس����ن
األحوال ،فاتراً وموسوماً بالجفاء
والتراخي؟! .وهو م����ا يدعونا إلى
والتعجب ،ال
اإلس����تغراب الش����ديد
ّ
بل وإل����ى البهت����ة والتح ّي����ر ،كما
ّ
الملح
يحثن����ا على طرح التس����اؤل
ّ
ع����ن عالق����ة الع����رب التاريخ ّي����ة
ً
فضال
بالكت����اب وبطبعه ونش����ره،
عن قراءت����ه ،و بدرجة ّ
أقل ،فهمه
أو تدبّره ،اس����تعارة لعبارة القرآن
الكري����م ،وعالوة على ذل����كّ ،
فإن
تراخي العرب عن طبع ونشر كتاب
«المق ّدمة» القيّم وغيره من أمّهات
بشكل من
الكتب العربيّة ،قد يعكس
ٍ
األشكال ،ال فقط ،شيوع األميّة التي
بنسب
ما تزال منتشرة عند العرب-
ٍ
مفزعة ( -)1إل����ى اليوم ،فيما ّأنها
ق����د إختفت في اليابان على س����بيل
المثال ،منذ القرن التاس����ع عشر،
بل ويعكس كذل����ك ،االنصراف عن
تش����جيع اإلنت����اج الفك����ري ،ح ّتى
وإن كان رفيع المس����توى و متميّزًا
ج ّدًان بما يعني شيوع حساسيّة ما
ش����بيهة بالعدائيّة -تجاه المعرفةوالعلمّ ،
وكل ما ّ
يمت بالثقافة بصلة،
وم����ا يؤ ّكد ذلك ما ذكره التاريخ من
ّ
أن مص����ر ظلت نحواً من عش����رين
عاماً ،ما بين 1801و 1821بغير
مطبعة ،بعد انس����حاب الفرنس����يين
منها ،إثر حمل����ة نابليون بونابرت

الترك���ي ،الرضاء بعض خصومه
داخل الكونغرس ،وبعض حلفاؤه
الع���رب الخليجيي���ن ،مؤخراً بات
من الواضح إن تركيا بدأت تناور
مجدداً بورقة الش���مال الس���وري
،وخصوص���اً بعد تق���دم المجاميع
الراديكالية المسلحة المدعومة من
بمناطق واسعة من محافظة
تركيا
ٍ
ادلب ،وتسعى كذلك أنقرة لتكرار
نفس سيناريو ادلب بحلب وحماه
وحم���ص والالذقي���ة ،بالمحصلة
لقد ق ّدم التق���دم األخير للمنظمات

قد يعاب عل���ى الكاتب أو المثقف،
وهو يحاول الغ���ور والغوص الى
ج���وف الحقيقة من أج���ل إيصال
الصحي���ح الى الق���ارئ أو المعني
أو السياس���ي أو حت���ى أعتبار ما
يكتش���ف ُه معلومة مجانية للجميع،
وقد يحصل لذل���ك الكاتب الصادق
ف���ي طروحات���ه واكتش���افاته ،ما
ال يحم���د عقباه ،ولك���ن اعتقد إن
المثقف من مس���ؤوليته أن يوصل
الحقيقة الى الق���رّاء والمتابعين،
مهما كانت النتائ���ج التي ربّما قد
تضع ُه في زاوية االتهام ،وتخرجه
م���ن المعادلة الصريح���ة التي لها
نتائ���ج يعرفها الجمي���ع ،ويتحدث
ٌ
بها الناس ..إمّا في س���رهم أو في
مجالس���هم ،ويتجنب���ون الخوض
فيه���ا علناً ،وبالتال���ي هم يتمنون
ش���يء ،ويتحدث���ون ب���ه بينه���م
ُوس���رّونه ويتجنبونه امام العلن،
وهذا هو النفاق بعينه ،لذلك تبقى
الحقيقة ساطعة ،اذا لم ُتعلن اليوم،
ستتحدث هي بنفسها عن نفسها .
أم��� ٌر يجب الحديث عنه ،والبد من
أن نعت���رف أننا ال���ى اآلن لم نقل
ّ
الحق بش���أنه ..هو عالقة األقليم
ببغداد التي ّ
تمث���ل (بغداد) العراق
كوطن واحد ،يعي���ش تحت رايته
العراقيين من الشمال الى الجنوب،
الحدي���ث الدائر يومي���اً عن عالقة
األقلي���م بالمرك���ز ،وهل يس���تمر
ضمن الع���راق الواح���د الفدرالي

كم���ا هو مكتوب في الدس���تور أم
يذهب األخ���وة االك���راد بدولتهم
الحلم ،ويعيش���ون تح���ت ظل علم
واحد وح���دود وأجواء ،ويحكمون
دولتهم ،وما ه���ي آراء العراقيين
غي���ر االكراد به���ذا التحول ،نحو
تكوين دولة كردية تتمتع بخيراتها،
بعيداً عن العرب ؟
من���ذ الع���ام  ،1991ب���دأ االكراد
وبج ّدي���ة ،التفكير به���ذا التحول،
وهم يعيش���ون بعي���داً عن قوانين
بغداد وعن القبضة الحديدية لحاكم
العراق آنذاك صدام  ,لنأخذ التاريخ
ً
أوال منذ ذل���ك العام الى اآلن ..أي
م ّر أكثر من  23عاماً على الحديث
الك���ردي بض���رورة أن تكون لهم
دول���ة ،والمواليد الذي���ن اتوا الى
الدني���ا ،اصبح���ت أعمارهم اليوم
 24عاماً ،وقبل العام  ،1991كان
ٌ
أطفال قد تكون أعمارهم من
هنالك
سنة الى عش���رة أعوام ،وهؤالء
اليوم اصبح���ت أعمارهم من 24
ال���ى  34عام���اً ،أي تقريب���اً ،اذا
أخذن���ا معدل عمر الف���رد العراقي
 65ــ���ـ  70عام���اً ،أي نص���ف
س���كان األقليم هؤالء ،ال يعرفون
عن بغداد ومدن العراق والتعايش
العراق���ي ،ولم يرت���ادوا المدارس
التي ت���درّس العربية ،ولم يذهبوا
الى الجامع���ات في مدين���ة بغداد
والموص���ل والبصرة ،بل اصبحت
حياته���م كردية خالصة ،واصبحت

تغذيتهم الثقافية والسياس���ية التي
يتلقونه���ا م���ن اإلع�ل�ام الكردي
والسياس���يين هو :يجب أن تكون
لن���ا دولة ولوحدنا ،وال ش���أن لنا
بالعراق الموح���د ،وبالتالي كانت
النتائج عندما تس���أل الكردي حتى
عمر الخامسة والثالثين عن رأيه
بالبقاء مع الع���راق أو مع تكوين
دولة كردية ،ال يستطيع أن يجيبك
أجابة مقنعة حت���ى ال يفاجئك ،بل
يجيبك بس���رعة ( :ال أعرف عن
العراق ش���يئاً ،فأنا اع���رف أنني
ك���ردي ويج���ب أن أعي���ش تحت
ش���جرة قوميتي الكردي���ة ) ،وأن
تساله عن مدن مثل الحلة والنجف
والبص���رة والس���ماوة والعمارة
والكوت ،ربّما يتردد كثيراً ،قبل أن
يتحدث عن تلك المدن العراقية مثل
أبي���ه أو جده اللذين خدما بالجيش
العراقي أو بس���لك الشرطة ،بعيداً
ع���ن الم���دن الكردي���ة أو عندما
ُه ّج���رت العوائل الكردية بعيداً عن
مدنهم على أي���دي تلك الحكومة،
وهنا ال بد من أن تكون قد أوصلت
نفس���ك الى القناعة األولى ،وهي
إن االك���راد أو نص���ف االك���راد
يريدون االستقالل ،ولو تحدثت مع
النصف اآلخر م���ن االكراد الذين
أعمارهم بعد الخامسة والثالثين،
وتسألهم ذات السؤال عن عالقتهم
بالبقاء أو الرحيل ،ربّما سيجاملك
البعض ألن��� ُه يمتلك بعض الحنين

الراديكالية بش���مال غرب سورية
فرصة ثمينة ألنقرة ،إلعادة احياء
دوره���ا ومش���روعها بالمنطقة ،
ومن هنا نقرأ بوضوح مدى أرتباط
هذه المجاميع الراديكالية العابرة
للقارات م���ع الجانب التركي الذي
أصبح ممراً ومقراً لهذه المجاميع
بشكل واضح أرتباط
،وهذا مايُظهر
ٍ
األجن���دات التركي���ة بالمنطقة مع
أجندات هذه المنظمات الراديكالية
المدعومة ه���ي األخرى من دول
وكيان���ات ومنظمات ،هدفها األول
واألخي���ر ،ه���و تفتي���ت وتجزئة
المجزء بالوط���ن العربي  ،خدمة
للمش���روع المس���تقبلي الصهيو
–امريك���ي بالمنطق���ة ،وهو ما
يُظهر حقيقة التفاهم المشترك لكل
هذه المنظم���ات وبين هذه الدول
والكيان���ات ،لرؤية كل طرف منها
للواقع المستقبلي للمنطقة العربية،
وخصوص���اً للحال���ة الس���ورية
والعراقي���ة ،وباألخ���ص للحرب
«الغامضة» الت���ي تدعي أمريكا
وبع���ض حلفاؤه���ا بالمنطقة أنهم
يقومون به���ا ،لضرب تمدد تنظيم
الدولة «داعش» الراديكالي ،هنا
ّ
وبش���ق آخر يبدو واضحاً إن هذا
المس���عى التركي المدعوم بأجندة
إقليمي���ة ودولي���ة ،إلقامة مناطق
عازل���ة بش���مال وش���مال غرب
وشمال شرق سورية  ،سيصطدم
بمجموعة «الءات «روس���ية –
إيرانية ،فهذا المسعى يحتاج لقرار
أممي لتمريره ،والفيتو الروس���ي
–الصيني حاضر دائماً ،باإلضافة
ال���ى «الءات « إيران المعارضة
ألي تدخ���ل خارج���ي بس���ورية،
تح���ت أي عناوين ،وه���ذا ما أ ّكد
عليه»رئيس الش���ؤون الخارجية
ف���ي البرلم���ان اإليراني»،عالء

الدين بروج���وردي ،خالل زيارته
مؤخ���راً لدمش���ق ،وعلينا هنا أن
الننسى اإ الدولة العربية السورية
لجزء كبير من
ورغم خس���ارتها
ٍ
الجولة األخي���رة بمحافظة ادلب ،
إلاّ أنها ول�ل�آن مازالت بما تملك ُه
من قدرات عس���كرية قادرة على
لتدخل
اسقاط أي مش���روع علني
ٍ
خارجي مباش���ر أو غير مباش���ر
بسورية .
ختاماً ،نق���رأ إن أنقرة بعثت بكل
رسائلها لكل االطراف وخصوصاً
للدولة الس���ورية وإلي���ران ،بأن
س���اعة الصف���ر للتدخ���ل العلني
بس���ورية ق���د اقترب���ت  ،وإن
االمري���كان والفرنس���يين وبعض
العرب سوف يوفرون لهم المظلة
الشرعية والعسكرية لكل ذلك،وهذا
بش���كل قاط���ع كل من
ماترفض ُه
ٍ
روس���يا وإي���ران ،وحت���ى مصر
المحايدة باألزمة الس���ورية نوعاً
ما ،وه���ذا ما قد يح ّتم على الدولة
الس���ورية وبدع���م م���ن حلفاؤها
بالقادم من األيام ،للرد المباش���ر
عل���ى الدولة التركية ،بأن اقتربت
م���ن الخطوط الحمراء بالش���مال
الس���وري وبحلب تحديداً ،ومن
هنا فأن المرحل���ة المقبلة تحمل
العديد من التكهنات والتساؤالت،
ح���ول تطور االحداث على الجبهة
الشمالية الس���ورية التي اصبحت
س���احة مفتوحة لكل االحتماالت ،
واألسابيع الخمس���ة المقبلة على
االرجح س���وف تحمل المزيد من
االحداث المتوقعة وغير المتوقعة
ميدانياً وعسكرياً على هذه الجبهة
تحديداً.

المهندس فتحي ّ
الحبوبي

باعتبارهم أول����ى به من اآلخر ،إالّ
بعد صدور ما يدنو من مائتي كتاب
على ي����د وبعناية وتحقي����ق ّ
مثقفي
الغرب ،واللاّ فت قي هذا الس����ياق،
ّ
إن اللاّ مب����االة بطاقاتن����ا الفكر ّي����ة
ً
فضال
المش����هود لها في الغ����رب،
عن المش����رق والمغرب العربيين،
والتراخ����ي واإلس����تهانة بطباع����ة
نتاجنا الفكري ،ما تزال بادية ،لكل
ذي عينين مبصرتين وعقل راجح،
���كل يقطع الش� ّ
���ك باليقين في
وبش� ٍ
كافة أرجاء الوط����ن العربي ،وهي
إس����تهانة تترجمه����ا باإلحصائيات
العلم ّي����ة الدقيقة ،الفج����وة الثقافيّة
السحيقة التي نلمسها عبر مقارنة
غزارة طبع ونشر اإلنتاج المعرفي
والفك����ري بالغ����ربّ ،
بتدنيه ،ال بل
وبضحالته على المستوى العربي،
وعل����ى الرغم من مس����اعي بعض
المؤسسات العلمية العربية ،إليجاد
ّ
بتخط����ى العقبات
الحل����ول الكفيلة
التي تعترض نش����ر الكتاب العربي،
ً
أمال في النهوض بالحركة الثقافية
العربيّة ،إلاّ ّ
أن الفجوة الثقافيّة بين
العالم الغربي والعالم العربي ،ظلّت
تراوح مكانها ،ال بل ّإنها أخذت في
اإل ّتس����اع يوماً بعد يوم ،وس����نتبيّن
ذل����ك ،وفق ما س����نعرض إليه من
إحصائي����ات متع���� ّددة المص����ادر،
تبع����ث عل����ى الغثي����ان وال���� ّدوار،
التقيء ال�ّل�اّ إرادي
وأحياناً عل����ى
ّ
لدى ّ
كل غيور عل����ى مجال اإلبداع
الفك����ري ورجاالته ،حيث ّأنه ،وفق
إحصائيات نشرت سنة ّ 1996
فإن
كل م����ا تطبعه ال����دول العربية ذات
الـ  300مليون نس����مة سنويًّا ،ال
يعادل نصف ما تنشره إسرائيل ذات

حقائق فوق زيف الوطنية  ..الدولة الكردية قادمة
أو يتذكر بعض االحداث التي مرّت
عليه أيام الشباب عندما كان يعمل
ف���ي المدن العراقي���ة األخرى ،أو
عندما يتذك��� ُر اصدقاءاً له ،عندما
كان جندياً ف���ي الخنادق الحدودية
إب���ان ح���رب الثمان س���نوات أو
ُ
اليملك في كل
عندما كان العراق،
المدن جامعات ،وكانت الجامعات
العراقية فقط في ثالث محافظات،
هي بغ���داد والموص���ل والبصرة،
فيتذكر أيام الدراس���ة واالصدقاء
واألقس���ام الداخلية ،وأسواق تلك
المدن وعالقات الحب والعش���ق،
ً
خجال ..الرجل
وعندها س���يجيبك
الكه���ل ويقول ل���ك ( :ال ..اصبح
الوقت مناس���باً لتكوي���ن دولتنا ..
ليس لي أنا ..بل ألبنائي وأحفادي
) !!
اذاً ،ه���ذا ه���و الموق���ف كما هو
معلن هن���اك في مدن األقليم ،وبال
ادنى مماطلة وال مجاملة بل رأينا
وس���معنا كثيراً م���ن الصور التي
ُ
يمتعض لها بع���ض العراقيين من
بعض االك���راد ،وهم يبعدون العلم
العراقي ويتش���بثون بعلم األقليم ،
إمّا لو تسأل نفس السؤال في باقي
م���دن العراق ..أي المدن ليس���ت
الكردية ح���ول رأيها ببقاء االكراد
أو رحيلهم ،س���تجتمع الكثير من
األجوب���ة وأغلبها أو ربّما الغالبية
العظمى منهاّ ،إنُه يفضل أن يذهب
االكراد ع���ن العراق ،لنعيش بعيداً

قول الشاعر:
ُ
بأرض
الجب���ان
إذا ما خ�ل�ا
ٍ
َ
الطعن وح َد ُه والنزاال
طلب
ٌ
مب���ارك لن���ا ولدول���ة رئيس
ال���وزراء؟ بوزيرنا المهندس
ال���ذي ال أظنه يس���تطيع أن
يحمي ( ؟ ) .

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

أي نصيب للعرب من طباعة وقراءة الكتب؟ !
عليه����ا ،وبالع����ودة إل����ى تاري����خ
الطباعة على ال����ورق وفق تقنيات
الطب����ع الحديثةّ ،
فإننا نكتش����ف ّ
أن
الطباع����ة العرب ّي����ة قد نش����أت في
أوروبا في ّ
ظل اإلرتهان لآلخر على
يفس����ر أن
جمي����ع الصعد ،وهو ما ّ
«المق ّدمة» طبع����ت ألوّل مرّة في
فرنسا س����نة (1858م)  ،بإشراف
مؤرّخ فرنس����ي ه����و «كاتريمير»
( ، )Quatremèreقب����ل أن
تطبع ف����ي مصر في ذات الس����نة،
وس����بب ذلك ال يعود فق����ط لتصنيع
القارة العجوز لل����ورق ،بل وكذلك
لرغبة المسيحيين في تنصير العرب
المسلمين ومنهم «الموريسكيين»
(مس����لمو األندل����س الذي����ن بق����وا
بإس����بانيا تحت الحكم المسيحي بعد
سقوط غرناطة) ،إضافة إلى رغبة
بعض المستش����رقين في المساهمة
في نش����ر الثقافة العربيّة ،وفي هذا
الصدد يقول وحيد ق����دورة (« )2
طبع����ت المطابع األوربي����ة حوالي
 167كتاباً عربياً قبل أن يظهر أول
كتاب عربي مطبوع بالمش����رق »
!! وبالنتيجة فالعرب قد تمادوا في
س����بات عميق ،نافضين أيديهم عن
مهمّة طبع كتبهم ،بجميع أصنافها،
لحوال����ي قرنين م����ن الزمن ،وذلك
ما بين س����نة ،1431تاريخ ظهور
الطباعة العصريّة وس����نة ،1610
تاريخ ص����دور أول كتاب عربي في
بالد الشام ،حيث لم ينتبه العرب إلى
ضرورة نفض الغبار عن تراثهم و
مخزونهم الفكري والثقافي ،وحتميّة
المس����اهمة الفاعل����ة ف����ي نش����ره
بأنفسهم على قاعدة «ما ّ
حك جلدك
مثل ظفرك فتولّى بنفس����ك أمرك»،

م���ن ق���ادة إس���رائيل ،أمثال
«موش���ي دايان» الذي احتل
م���ن أرض العرب ،خمس���ة
أضعاف مس���احة إس���رائيل
عام ، 1967و»ش���ارون»
صاحب ثغرة «الدفرس���وار»
في حرب تشرين عام 1973
،وأج���دادك العثمانيي���ن مثل
محم���د الفاتح وم���راد الرابع
وس���ليمان القانون���ي .إن���ك
سيدي المهندس يصدق عليك

عنه���م ،ويس���وق ل���ك الكثير من
االدلة التي تعزز ما يقوله ،ومنها
منذ الع���ام  2003والعراق يعيش
وضعاً اس���تثنائياً غير متوقع من
قب���ل العراقيين الذي���ن ّ
ظنوا أنهم
برحي���ل الدكتاتورية سيعيش���ون
بوضع أفض���ل بكثير مم���ا كانوا
ٍ
عليه كل هذه السنين ،والعراقيين
ً
يُدفعون دفعا نحو االسوأ واألغرب
إن البع���ض ممن هم ش���ركاء في
العمل السياس���ي ،هم م���ن يدفع
بالعراق الى هذا الوضع المأساوي
ّ
بغض النظر من هو ولم يفعل ذلك،
وما هو المقصود منه ،لكن الفرق
بين هذا وذاك ،ترسخت افكار عند
ابناء المدن الوس���طى والجنوبية،
إن ق���ادة االقليم كل هذه الفترة هم
جز ٌء من المش���كلة وليسوا جزءاً
م���ن الح���ل  ،ودائماً م���ا يتمنون
أن يبق���ى العراق ضعيف���اً متهالكاً
ممزقاً ،ال يقوى على الرد ،ويحاول
القادة االكراد  ..ساعين الى إفراغ
الع���راق من مقوم���ات الدولة ،بل
تش���عرك أفعالهم ،وخاص���ة قادة
الهرم السياسي ،إن وجودهم ليس
من أجل العراق ،بل من أجل تهيئة
األقليم ،ليقرر مصي���ره ،فهم لهم
حكومة كامل���ة البنيان ،وال عالقة
له���ا بالمرك���ز ،وال يأتمرون بأي
أوام���ر من المرك���ز ،ولهم جيش
قوي ومس���لّح بأس���لحة تضاهي
الجي���ش االتح���ادي ،ويص ّدرون

الـ  6ماليين نسمة فقط !! وقد جاء
في تقرير التنمية اإلنسانيّة العربيّة
لسنة ّ ،2003
أن العرب ،رغم ّانهم
يش ّكلون ( )5%من س ّكان العالمّ ،
فإن
إنتاجهم في مجال الكتاب ال يتجاوز
( )1.1%من اإلنتاج العالمي ،وهو
ّ
أقل ممّا تنتجه دولة مثل تركيا التي
ال يتعدى سكانها ربع سكان البلدان
العربية .يضي����ف ذات التقرير ّأنُه
يصدر كتاب ل����كل  12ألف مواطن
عرب����ي  ،مقابل ص����دور كتاب لكل
 900ألمان����ي ،وكت����اب لكل 500
مواط����ن بريطان����ي ،أي أن مع ّدل
القراءة ف����ي العالم العربي ال يفوق
 %4من معدل القراءة في بريطانيا،
ليس ه����ذا فقط  ،ب����ل ّ
إن كل دور
النشر العربية مجتمعة ،تستهلك من
الورق ما تستهلك ُه دار نشر فرنسية
واحدة هي « دار غاليمار للنشر «
(،)Éditions Gallimard
ويذكر تقري����ر منظمة اليونس����كو
عن الق����راءة في العال����م العربي،
ّ
إن المواط����ن العربي يقرأ  6دقائق
في اليوم ،فيم����ا ّ
أن المع ّدل اليومي
للق����راءة على المس����توى العالمي
ه����و  36دقيق����ة ،علم����اًّ ،
وأن كل
 20عربي����اً يقرؤون كتاب����اً واحداً
في الس����نة ،بينما يقرأ كل أمريكي
 11كتاب����اً ،وكل ألمان����ي  7كت����ب
في الس����نة .ما يعن����ي ّ
أن المواطن
األمريكي يقرأ س����نويًّا ما يعادل ما
يقرأه  220مواط����ن عربي؟ !!!.
أليس ذل����ك ّ
مؤش����رًا صارخاً على
التصح����ر الثقافي والمعرفي للعرب
ّ
وضحالة مستواهم الفكري؟ أمّا في
مج����ال الترجمة فح���� ّدث وال حرج،
حي����ث ّ
أن األمة العربي����ة لم تترجم

س����وى  11ألف كت����اب منذ العصر
العباسي وحتى سنة  ،2003وهو
ما يعادل ما تترجمه أسبانيا سنويًّا،
بما يعن����ي ّ
أن مجه����ود العرب في
الترجمة لحوالي  13عشر قرناً من
الزمان ،ال يزيد عن مجهود إسبانيا
لسنة واحدة ،رغم ّأنها ليست رائدة،
بين الدول الغربيّة ،في هذا المجال.
ّإني أكتفي بهذا ،دون إستفاضة في
عرض اإلحصائي����اتّ ،
ألنها معيبة
وال تش����رّف أمّة الع����رب ،أمّة إقرأ
الت����ي لم تع����د تقرأ ،لألس����ف ،ولم
تع����د تعمل كذل����ك ،وال تنتج في أي
مج����ال كان ،إلاّ ان يكون في عالقة
باإلرهاب والقتل وال ّدمار والقضاء
على التراث و ّ
كل مظاهر الحضارة
وكنوزه����ا ،وهي بالتأكيد اإلنتاجات
الوحيدة الت����ي يبدعها الجهل الذي
ال ينته����ي بأصحاب����ه إلاّ إلى هوّة
س����حيقة ش����ديدة الظالم ،مثلما هو
حال العرب اليوم.
()1نصف الذين تجاوزت أعمارهم
 15عاما أميون حسب تقرير
المجلس العربي للطفولة والتنمية
لعام 2002
( )2أوائل المطبوعات العربية في
تركيا وبالد الشام - .ندوة تاريخ
الطباعة العربية حتى انتهاء القرن
التاسع عشر –-نشر المجمع
الثقافي – أبو ظبي  .1996ط-1
ص .122

حمزة الجناحي
النفط لحسابهم ،ويجاهرون علناً،
بأنه���م يس���عون اليوم قب���ل الغد
بتكوين دولتهم وبقائهم الصوري
مع دولة العراق هو مس���ألة وقت
!! فهم س���ادة ارضه���م وثرواتهم
وسياستهم ،ال بل إن البعض ممن
تسألهم سيخبرك إن االكراد اليوم
اصبحوا عبئاً على الوجود العراقي
اقتصادياً وسياسياً ،وهم يحاولون
بكل الوس���ائل ،تحيين الفرص من
أجل االستفادة الى أبعد المديات من
بقائهم ،وبالتالي س���يكون الجواب
األخي���ر ألبناء الوس���ط والجنوب
خاصة ،إن ذهاب االكراد معناه اني
سأكون المس���تفيد األكبر والرابح
األكبر م���ن ثرواتي الت���ي تتوزع
هنا وهناك ،وهم يس���تلمون منها
ما نسبته  ، %17حتى إن البعض
س���يضرب لك ً
مثال إن كل الوزراء
االكراد الذين عمل���وا في الكابينة
الحكومية ،منذ س���قوط الصنم ،قد
عملوا من أجل المصالح الكردية،
وبالتالي فأن رحيل االكراد وتكوين
دولتهم التي س���تأتي شئنا أم أبينا
اليوم أفضل من الغد ..
ليس غريباً أن تس���مع من الكثير
في الش���ارع عن تمنيات المجتمع
العراق���ي م���ن أن تك���ون لألخوة
االك���راد دولتهم وعلمهم وأرضهم
 ،وهم يتكفلون بحياتهم ،ويقودون
مجتمعهم بالطريق���ة التي يرونها
صالحة لهم ،والغرابة أبداً في أن

تسمع هذه األيام مثل هذه التمنيات
وبكث���رة ،وال يعت���رض عليها إلاّ
النزر القليل الذي يعتقد ّ
إن العراق
ربّما س���يعود معافى مثلما كان في
س���ابق عهده ..بل���داً واحداً يضم
كل مكوناته ومنه���م االكراد ،وأنا
أيض���اً ،أفضل أن يعي���ش االكراد
حياته���م كدولة ،له���م كيانهم في
ضوء كل ه���ذا ال���ذي رأيناه منذ
العام  91الى يومنا هذا  ,ولو أننا
قلبنا المعادل���ة ..كل المعادلة التي
تحدثن���ا عنها وأعتقدن���ا ً
جدال إن
العراق سيعود كما كان ،فهل نعتقد
ّ
إن االكراد سيذوبون في المجتمع
العراق���ي ،ويعيش���ون كعراقيين
يهتم���ون بوطنيته���م وهويته���م
العراقي���ة قبل الكردي���ة ؟ الجواب
ال وأكي���د ال  ،خاصة اذا عدنا الى
الحس���بة األولى وعرفنا إن نصفاً
من الش���عب الكردي اليعرف عن
الع���راق الكثي���ر ،كمعرفت���ه عن
ترسيخ قوميته وهو ينتظر دولته
لتظهر الى الوجود .

