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العدد 2375 :

(العدالةاالجتماعيه
وآثارهافيالمجتمع)
كريم السلطاني

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

اليغيب عن فكر احد ماهي أهمية أس���س
العدالة االجتماعيه ف���ي بناء المجتمعات
ورفاهيتها ،وتقدمها على هذه المعموره،
فكثي���راً مانق���رأ ونس���تعرض الكثير من
القواني���ن الت���ي بُني���ت عليه���ا العدال���ة
االجتماعي���ة ،ومدى تأثيره���ا على الكثير
من المجتمعات في شتى انحاء العالم،ومنذ
ظه���ور األديان الس���ماوية ،وخاصة ديننا
اإلس�ل�امي ،وكثي ٌر من اآليات في كتابنا -
القرآن الحكيم اُنزل���ت بخصوص العدالة
والمس���اواة ،وعندما نستطلع تلك األمور
المهمة ف���ي مجتمعنا على م���دى قرون،
تعارض كبي���ر في ذلك،
ومانالحظ���ه من
ٍ
ولو تمعنا ً
قليال في دراسة هذه األسس في
مجمعنا ،نرى إن كل هذه القوانين التش ّكل
أي شيء في محاور العدالة ،وال حتى في
بنيتها ألن هنالك تفاوتاً كبيراً بين مانقرأه
وما نالحظه ونتحسس���ه في مجتمعنا ،فلم
تكن في المستوى الذي يطمح له الكثير ،بل
نرى مجرد أس���ماً لها فقط،علماً أننا نراها
ف���ي تدني ،خصوصاً في البل���دان العربيه
واإلس�ل�امية ،وعلى عكس ما أشارت له
االديان السماوية ،وخاصة الدين اإلسالمي
خص ُ
وذكر في القرآن الكريم
الحنيف ،وما ّ
ع���ن العدل والمس���اواة وع���دم التفرقة .
النجد أي مفهوم للعدال���ه االجتماعية في
مجتمعن���ا ،خصوصاً في هذه األعوام ،وال
اتناس���ى ماكان سائداً في األعوام والحقب
الماضية ،وبظل الحكومات المتعاقبة ولحد
اآلن.
هنالك ٌ
فرق شاس���ع بين فئات وطبقات في
المجتم���ع ،اليكون بينهما معي���ار إطالقاً،
فتجد الفقراء يش��� ّكلون النسبه الكبيرة من
المجتمع ،وتجد هناك االغنياء والمترفين
والذين اليشعرون باالدنى مستوى منهم،
ٌ
اجح���اف كبير وف���روق كثيرة بين
هناك
األف���راد والبنيه المجتمعية ،وهذا القصور
ناتج من الحكومات والمتصدين واصحاب
المناص���ب  ..أي عدل يج���د الفقير ،وهو
اليس���تطيع حتى س���د جوع���ه ،وال إعالة
عائلته والس���د احتياجاته ،وال يرى هناك

أي أهتمام من قبل الحكومة له  ،وبالمقابل
ترى اصحاب المناصب والمس���ؤولين في
عيشة راضية ،مرفهين يملكون ماال يمتلك ُه
المئ���ات من الفق���راء والمعوزين ،وهناك
حاالت ف���ي مجتمعنا يرثى له���ا ،فالكثير
أكواخ
م���ن العوائل مازالوا يس���كنون في
ٍ
لحد اآلن  ..الس���قوف تحميهم من حرارة
القيض ،والمن برودة الش���تاء  ،ليس لهم
عمل يرتزقون منه إلاّ أن تراهم في أماكن
طم���ر النفايات من أجل جمع القناني الماء
الفارغ���ه أو قناني المش���روبات الغازية،
ومنهم من يجمع مايلتقطه من أس�ل�اك أو
من البالستك ،وهم عراقيون اصالء تحملوا
ماتحملوه من اعباء الس���نوات المنصرمه
واالح���كام الجائرة ،وعدم وجود أي عدالة
اجتماعية ،والمن يتفقدهم ويرعاهم  ..الى
متى تبقى النسبه الكبيرة من مجتمعنا في
حالة الفق���ر والمترفين والمنعمين يعبثون
بالمال العراقي على حساب الفقراء.
ّ
إن على الحكومه معالجة ذلك ،والمساواة
بين أفراد الشعب وعدم التفرقه فيما بينهم
على غرار المحسوبية والقرابة والحزب أو
الكتلة أو العش���يرة ،فيجب النظر لهم على
أس���اس المواطنة والمال العراقي من ّ
حق
كل هؤالء ب���دون تفرقه أو تمييز ،وعليها
ّ
س���ن القوانين التي تحف���ظ حقوق هؤالء
من الس���رقه والضياع والتالعب والغبن،
فالتكل بمكيالين األعمال والوظائف للذين
يعطون األموال مقاب���ل ذلك أو لألقارب ،
بأمس الحاجه
وعدم قبول الفقراء والذين
ّ
ً
مس���ؤوال يعمل بتلك
لها ،ون���ادراً ماتجد
المفاهيم اإلس�ل�اميه النبيلة ،والتي تراعي
حقوق جميع المواطنين بدون اس���تثناء،
وعندم���ا تكتم���ل تل���ك الموازين يش���عر
المجتمع باألم���ان والطمأنينة ،وااللتفاف
حول حكومته وحبه لوطنه وعدم التفريط
بذلك ،ومن هنا ينش���أ مجتمع معافى تقل
فيه نسبة الفقر وتغيب فيه ظاهرة التسول،
وطلب الحاجه وترك كل األعمال والعادات
التي التليق بشعب الحضارات وبلد الذهب
األسود والخيرات.

الخوئي والسيستاني ..
انعطافتان في تاريخ العراق
صباح الرسام
شهر األفراح الذي يحتفل فيه المسلمون
عامّة ،و( الجعفريون – المذهب الجعفري
اإلس�ل�امي) خاص���ة ،بمناس���بة والدات
االئمة األطهار ،ففيه والدة أبو األحرار،
اإلمام الحسين ،ووالدة أبنه علي السجاد،
ووالدة أخيه العباس  ،كما إن والدة اإلمام
الحجة القائم ،محمد أبن الحسن المهدي،
تعتب ُر من أهم المناسبات التي يحتفل فيها
الموالين آلل بيت الرسول (ص)  ,هذا من
الجانب العقائدي والروحي  ،ولهذا الشهر
أيضاً خصوصية كبيرة ،لوجود أنعطافتين
مهمتي���ن ف���ي تاريخ الع���راق  ،وهاتين
االنعطافتين اللتين حدثتا في شهر شعبان
المبارك ،كانتا بقي���ادة المرجعية الدينية
العلي���ا  ،األنعطاف���ة األول���ى ،االنتفاضة
الش���عبانية في عام  ، 1991عندما ثار
الش���عب العراق���ي وح���رر  14محافظة
من س���يطرة النظام الصدام���ي  ،وكانت
للمرجعي���ة العلي���ا وقفة بطولي���ة عندما
تصدى زعيم الح���وزة العلمية ،المرجع
الديني األعلى ،السيد ابو القاسم الخوئي
لقيادة االنتفاض���ة الش���عبانية المباركة
 ،وبات س���قوط النظ���ام الصدامي ،قاب
قوس���ين أو ادنى  ،لوال انقالب الواليات
المتحدة االمريكية التي س���محت للنظام
الصدامي باستخدام الطائرات واستخدام
األس���لحة المحرّمة  ،وقم���ع االنتفاضة
وقت���ل مئات اآلالف ودفنه���م في المقابر
الجماعي���ة  ،والقي القب���ض على زعيم
الطائفة المرجع األعلى ،السيد ابو القاسم
الخوئي  ،وفي مسرحية ت ّم عرضها على
التلفاز ،جلوس الطاغية صدام مع السيد
الخوئي  ،إليهام الناس ّإنُه يحترم الس���يد
الخوئي الذي ّ
مثل الش���جاعة خير تمثيل،
عندما سأل ُه الطاغية صدام  ،كيف حالك..
كي هي صحتك ؟؟؟ فكانت إجابت ُه :
أنا قريب من الموت والموت قريب مني
 ،ويقص���د ال أهت���م إن وقعت على موتي
علي  ،وعندما س���أله
أم وق���ع الم���وت ّ
ع���ن الثوار  ،أجابه  :ه���ؤالء غوغاء ،
ولغباء الس���لطة آنذاك وعدائها للثقافة،
ظن���ت إن كلمة غوغاء إهان���ة أو مثلبة
 ،فظلت تس���ميهم غوغ���اءاً فترة طويلة
 ،وبعدها علِم���وا إن كلمة غوغاء تعني
ث���ورة الفقراء عل���ى الظل���م أو الثورة
الغير منتظمة  ،وعندم���ا عرفوا بحقيقة
كلم���ة الغوغاء ..تعني م���دح االنتفاضة
الش���عبانية ،منع���وا كل م���ن يطلق هذه
التسمية  ،فاطلقوا على ثوار االنتفاضة،
تسمية المخربين وصفحة الغدر والخيانة

 ،كم كان السيد الخوئي عظيماً وشجاعاً،
وهو يم���دح الثوار ام���ام الطاغية وهذا
موق���ف بطولي للمرجعي���ة الدينية العليا
في النجف  ،وكانت االنتفاضة الشعبانية
إنعطاف���ة كبيرة في تأري���خ العراق  ،فقد
أظهرت ش���جاعة العراقيين  ،وكس���رت
حاجز الخوف وأضعفت النظام .
االنعطافة الثانية والتي كانت في ش���هر
شعبان أيضاً ،ونحن نعيش ذكراها والتي
احيا العراقيون الذكرى الس���نوية األولى
له���ا  ،وهي فتوى الجه���اد التي اطلقتها
المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالس���يد
علي الحس���يني السيس���تاني  ،بوجوب
جهاد تنظيم داعش اإلرهابي الذي انتهك
االرض والع���رض ،وقت���ل الناس وهدم
المعال���م اآلثرية والدوائ���ر والدور وقتل
الحياة  ،واوش���كت بغداد على الس���قوط
والشعب فقد األمل  ،بسبب عجز وتقصير
الحكومة التي دمّرت المؤسسات األمنية
كاف���ة ،وف���ي مقدمتها الجي���ش العراقي
الباسل ،ونشرت الفساد في دوائر الدولة
 ،ال���كل يائ���س ..الكل يترقب بدهش���ة ،
ويتس���ائل كيف تس���قط ارب���ع محافظات
واجزاء من بغداد وكركوك بهذه السرعة
؟
ّ
الكل كان يظ���ن إن بغداد ومحافظة بابل
وكربالء  ،ستس���قط حالها حال الموصل
وتكريت وديالى والرمادي  ،لكن الظنون
خابت بالموقف البطولي للسيد السيستاني
الذي اطلق الفتوى العظمى ..فتوى الجهاد
الكفائي لمحاربة تنظيم داعش اإلرهابي ،
وكبّرت الجوامع والحسينيات :
حي على الجهاد  ،فهبت الحش���ود شيباً
وش���باباً ،ملبية لنداء المرجعية المتدين
والغير متدين ومن جميع األديان والمذاهب
ومن جميع المكونات والشرائح العراقية،
ألنها فت���وى عراقية النق���اذ العراق من
اعداء الع���راق  ،فانقلبت الموازين ،وقد
س���جلت الحش���ود البطلة انتصارات تلو
ّ
سجل
االنتصارات ،وأدهشت العالم  ،وقد ّ
العراقي���ون مواقفاً بطولية ،س���يذكرها
بأحرف من ن���ور  ،ألنهم ص ّدوا
التاريخ
ٍ
خطر داعش وانتصروا عليه  ،والكل يعلم
إن تنظيم داعش اإلرهابي مدعوم من ع ّدة
دول إقليمية ودولية وفي مقدمتها امريكا
ٍ
والدول���ة الصهيوني���ة اللقيط���ة  ،وهذه
انعطافة كبيرة في تاريخ العراق والعالم ،
باعتبار إن المجاهدين قاتلوا بالنيابة عن
اإلنس���انية جمعاء ،وعن العراق وشعب
العراق بصورة خاصة.
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سورية ُقسمت والنظام ينهار!؟

نسمع كثيراً هذه
اليوم أصبحنا
ُ
الجمل���ة التي يردده���ا الكثير
م���ن المحللين على شاش���ات
اإلعالم على تعدد مرجعياتها
ُ
وتوجهاتها،حدي���ث ه���ؤالء
المحللي���ن ،يأتي ف���ي الوقت
ال���ذي يس���تكمل ب���ه الجيش
العرب���ي الس���وري وق���وى
المقاومة ،خطط حسم المرحلة
جانبي
األخي���رة من تطهي���ر
ّ
الحدود اللبنانية – الس���ورية
من بع���ض الب���ؤر اإلرهابية
جانبي الحدود
المتواجدة على
ّ
ف���ي مناطق معين���ة ومحددة
في القلمون الش���مالي الغربي
وعرس���ال اللبناني���ة  ،وعلى
الجان���ب اآلخر م���ن عمليات
الجي���ش المس���تقبلية ،يجري
وب���كل ه���دوء ،وب���دون أي
ضجي���ج إعالم���ي التحضير
لمع���ارك تحرير بلدة جس���ر
الش���غور بريف ادلب الغربي
وخ���ان ش���يخون بريف ادلب
الجنوب���ي ،ومجموعة مناطق
أخ���رى منتخب���ة بمحافظ���ة
ادل���ب الت���ي م���ازال الجيش
العرب���ي الس���وري ،يحاف���ظ
على التواج���د فيها ،وإن كان
مح���دوداً بداخلها ،وخصوصاً
بريف أدلب الش���مالي ،وريف
أدل���ب الجنوب���ي ،والتحضير
لمعركة محافظ���ة أدلب يأتي
تزامناً مع التحضير لنقل زخم
عملي���ات الجيش العس���كرية
م���ن القلمون ،بع���د االنتهاء
من حس���م معركته الى محيط
العاصم���ة دمش���ق ،بريفيها
الشرقي والغربي ،لحسم جملة
معارك بعمق الغوطة الشرقية
والغربي���ة ،لتأمي���ن دمش���ق
م���ن جهة الجنوب،أس���تعداداً
إلنطالق المرحل���ة الثانية من
عمليات تحرير بعض المناطق
األس���تراتيجية بالجن���وب

الس���وري التي ب���دأت مطلع
شهر ش���باط الماضي ،ويأتي
التحضير لمجموع هذه المعارك
الكبرى ،تزامن���اً مع المعارك
الكبرى التي يخوضها الجيش
العربي الس���وري ،وبحرفية
عالي���ة دفاع���اً ع���ن مدينة
الحسكة ش���مال شرق سورية
،والتي اسقط من خالل دفاعه
المس���تميت عن هذه المدينة
بوج���ه المجامي���ع الرديكالية
الغازية للمدينة،مخططاً تآمرياً
كان مُعداً لتشكيل واقع عرقي
تقسيمي جديد للشمال الشرقي
لسورية ،ولكن صمود الجيش
وتكام���ل هذا الصم���ود بدعم
أهالي المدين���ة للجيش بهذه
المعركة ،اس���قط مرحلياً هذا
المخط���ط الذي كان لألس���ف
س���يتم أس���تغالله ومن خلف
الكواليس من قبل بعض القادة
العسكريين بالوحدات الكردية
والسياسيين االكراد بالمدينة
وخارجه���ا ،لتك���رار تجربة
بلدة عين العرب شمال شرق
س���ورية ..من خ�ل�ال احتالل
داع���ش للمدين���ة ،وم���ن ثم
تهجير سكانها ومن ث ّم عودة
التحال���ف االمريك���ي لضرب
التنظيم بكثافة ،ويعود االكراد
على األرض ألستعادة المدينة
وتشكيل واقع عرقي جديد لها
،وهذا المخطط التقسيمي سقط
بمدينة الحس���كة ،وسيس���قط
بمناطق أخرى،كما يس���تكمل
الجيش العربي السوري اليوم
مخططاً محكماً ،وضعه الجيش
لتحرير مناطق أس���تراتيجية
بمناطق ش���رق وشمال شرق
ري���ف محافظ���ة حم���ص،
ونج���ح م���ن خالل���ه بتحرير
مراف���ق أقتصادي���ة ونفطية
هام���ة بعموم ه���ذه المناطق،
بري���ف حمص الش���رقي،أمّا

ف���ي حلب المدين���ة ،فالجيش
الس���وري يعي���د تموضع���ه
اليوم ببع���ض أحياء المدينة،
وعل���ى ما يب���دوا ّإن���ُه يهيّأ
االرضية العسكرية والميدانية
ألستكمال مخطط عملياته من
جدي���د ،لإلطب���اق على بعض
األحياء بالمدينة التي يتحصن
بها المس���لحون الرديكاليون
،وبالريف الحلبي هناك أيضاً
ضرب���ات محكم���ة يوجهها
بريفي حلب
الجيش السوري
ّ
الش���مالي والشرقي للمجاميع
الرديكالي���ة المتصارعة بهذه
المناط���ق ،وبري���ف الالذقية
الشمالي هناك عمليات نوعية
وخاطفة وضرب���ات محكمة،
يوجهه���ا الجي���ش العرب���ي
السوري للمجاميع الراديكالية
المتواج���دة في بع���ض البؤر
اإلرهابية ،مبعثرة في الريف
الش���مالي ،وهذا األمر ينطبق
كذلك على التصدي للمجاميع
الراديكالي���ة ،والتقدم للجيش
بمناطق الجزيرة ودير الزور،
وبالنس���بة لما ج���رى مؤخراً
بالجنوب السوري ،والغزوات
م���ن قطع���ان المس���لّحين
المدعومين بأجندة أسرائيلية -
امريكية -سعودية  -بريطانية
،لبعض الوحدات العس���كرية
السورية بريف درعا الشمالي
الشرقي ،فهنا يجب التنويه إن
ما جرى بالل���واء «»52وما
رافقه م���ن حرب إعالمية ،ما
ه���و إلاّ صدى إلف�ل�اس هذه
المجاميع المسلّحة وداعميها
،فالل���واء « »52لمن اليعلم
ماه���و ه���ذا الل���واء  ،عبارة
عن وحدة عس���كرية يتواجد
بها بضع عشرات من الجنود
الس���وريين،ويضم بضع أبنية
،ومساحته محدودة جداً ،وقد
هاجمته مجموعة من القطعان

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

الراديكالي���ة تضم اآلالف من
المقاتلين من مجموعة محاور،
وبتغطي���ة نارية واس���عة ،ما
استوجب أعطاء أمر عسكري
لهذه الوحدة ،باألنسحاب من
مواقعها ،وبمجرد انس���حاب
الجنود السوريين من وحدتهم
،انطل���ق عم���ل س�ل�اح الجو
الس���وري الذي نجح بضرب
هذه القطعان الغازية ،وكبّدها
المئات من القتلى والمصابين
،فهذه الكارثة التي حلّت بهذه
القطع���ان الغازية ل���ـ اللواء
« ،»52دفعته���م وبدع���م
أس���رائيلي للهج���وم عل���ى
مطار الثعلة العس���كري بريف
محافظ���ة الس���ويداء،وهناك
أيضاً تكبدوا خسائراً أكثر من
تلك التي تكبدوها بغزوة اللواء
« »52ودح���روا م���ن محيط
المط���ار ،بعد وقوف أهل جبل
العرب األشم  ..أحفاد سلطان
باشا األطرش بخندق الجيش
بهذه المعركة ،وهو ما أسقط
رهان إسقاط المطار العسكري
والرهان على أستمرار موقف
أه���ل جبل العرب م���ن الحياد
م���ن مؤام���رة الح���رب على
س���ورية .اليوم وبعي���داً عن
تطورات المي���دان ،ما يهمنا
بكل ه���ذا هو واقع س���ورية
المعاش بهذه المرحلة ،وبعيداً
عن ح���روب اإلع�ل�ام وكالم
المتآمرين وش���ركاء الحرب
على س���ورية ،وم���ع مرور
أربع أعوام على حرب أميركا
وحلفائها على سورية ،يتضح
في أحي���ان كثيرة إن األحداث
والمواق���ف المتالحقة للمتابع
ألحداث الحرب «المفروضة»
عل���ى الدولة الس���ورية ،بأن
الدولة الس���ورية اس���تطاعت
أن تس���توعب وتتكيّ���ف طيلة
أربع أعوام مضت مع موجات

ليست إيران وحدها ضد انفصال األقليم
يعتقد الساس����ة االكراد ومثقفيهم
وك ّتابهم وحتى ٌ
بعض من الش����عب
الكردي ،إن إيران العدو رقم واحد
ضد انفصال األقلي����م من العراق،
وبدأت اص����وات الساس����ة بأتهام
إيران إنه����ا الوحيدة التي تعارض
ح� ّ
���ق تقرير المصير ال����ذي أقرّته
المواثي����ق والمعاه����دات الدولية..
هذه االتهامات كما نس����معها اليوم
وبصوت عالي ،نابعة من صراحة
السياس����يين اإليرانيي����ن على قمة
اله����رم من معارضته����م لمثل هذه
الخطوة التي تهدد االس����تقرار في
المنطقة كما يدعون  ،وعلى أساس
مثل هذه التصريحات ،يرى االكراد
إن وقوف إيران بوجه هذا التحول،
يعتب ُر ع����داءاً س����افراً ّ
لحق تقرير
المصي����ر الكردي وإنش����اء دولته
الكبرى ..دولة كردس����تان العظمى
ّ
.إن االعتقاد إن إيران فقط تعارض
االنفصال هو اعتق����ا ٌد خاطئ ج ّدًا،
فال يمك����ن أن تكون الدول األخرى
التي تتواج����د فيها الجالية الكردية
مثل تركي����ا وس����وريا والعراق ،
توافق على هذا االنفصال ،وس����لخ
جزء م����ن اراضيها ،وتهديد أمنها
القومي ,ولكن الفرق إن الظروف
المحيطة بالمنطقة ،هي التي ُتح ّتم
الحديث ُجهاراً م����رة كما هو حال
إيران ،وعدم الحديث به في الوقت
الحاضر من أج����ل بعض المصالح
اآلنية كما هو ح����ال تركيا ،ومرة
أخرى الوضع العام اليس����مح بذلك
كما هو حال سوريا والعرا ،وهما

بظروف اليحس����دان عليها،
يمران
ٍ
ويتركز االك����راد في ه����ذه الدول
األربعة وبصورة غير متس����اوية،
�ل�اُ ،
إي����ران مث� ً
يمثل االك����راد فيها
مانسبت ُه تقريباً  % 7-6من مجموع
سكان إيران الذين يتجاوز عددهم
 70مليون نسمة ،ويتمركزون في
محافظات إيالم وكرمنشاه وهمدان
وبختي����ار ولوران (لورس����تان )،
وتمثل هذه المحافظات مس����احات
شاس����عة ج ّدًا إليران ،وفي العراق
يتمركز هؤالء في مدن مثل اربيل
ودهوك والس����ليمانية وبعض من
مناطق العراق الشرقية ،ويمثلون
مانسبته  % 13حسب االحصاءات
الدولية المعتم����دة  ،أمّا في تركيا
فهم يمثلون النس����بة األكبر ،حيث
يص����ل تعداده����م ال����ى  24مليون
نسمة ،يتمركزون في جنوب شرق
تركيا ،ويمثلون  % 17من تركيا،
وتعتبر مدينة دي����ار بكر ،المدينة
الكبرى في تركيا التي يس����توطن
فيها االكراد  ،وفي س����وريا أيضاً،
يمثلون النس����بة األقل حيث تكون
نسبتهم من سكان س����وريا تقريباً
 ،%6ويتواجدون في شمال شرق
سوريا ..تغيرت الكثير من المفاهيم
والطموح����ات بعد ح����رب الخليج
األولى في العام  1991من القرن
الماض����ي ،عندما اوج����دت امريكا
منطق����ة لحظر الطي����ران العراقي
على المناطق الكردي����ة ،وأعتبار
إقليم كوردستان محمية دولية من
قبل التحالف الدول����ي آنذاك ،وبدأ

الكالم يختلف في التطلعات الكردية
من أجل نيل االستقالل الذي يعتبر
قبل ه����ذا التاري����خ ،جريمة مخلة
بشرف الفرد في العراق وفي دول
المنطقة األخرى ،وترس����خت اكثر
بعد المكاس����ب الت����ي حصل عليها
االكراد بعد العام  ، 2003وبزوغ
نجم السيد مسعود برزاني كداعية
لهذا التوجه ،وبناء عالقات دولية
على حساب العراقن وتبوأ االكراد
مناص����ب خطي����رة على الس����احة
الدولي����ة ،أوصلته����م الى ش����رح
طموحاته����م في المحاف����ل الدولية
العالمية ،وبالتال����ي صار الحديث
ج ّدًا عادي وال يخدش مسامع الفرد
العراق����ي ،لكن ه����ذا يعتبر جريمة
كبرى في مناط����ق أخرى كإيران،
وهي تس����يطر وبيد من حديد على
اكراده����ا ،وتحظ ُر عليه����م الكثير
من الحريات ،وتش����دد عليهم الى
حد القم����ع أو الخروج بمظاهرات
أو دعوات من هذا القبيل ،واألمر
كذلك ف����ي تركيا أيض����اً التي هي
تعيش في ح����رب م����ع اكرادها ،
وتمنعهم من ممارس����ة طقوسهم ،
وتحارب حزب العمال الكردي في
جباله����ا وجبال العراق ،وتطاردهم
منذ عشرات السنين ،وفي سوريا
الحال أشد قسوة عندما يصل األمر
الى حظر التكلم بلغة االكراد فيها،
هذه الممارسات تعلن بوضوح إن
إيران ليس����ت الوحي����دة التي تمنع
وته����دد وال تس����مح بتكوين دولة
كردية في شمال العراق ..طموحها

تكوي����ن كردس����تان الكب����رى التي
تقتط ُع جزءاً من اراضيها ..
ربّما السياس����ة اإليرانية بالتعامل
م����ع مثل هذه المش����اريع ،تختلف
على ماهو علي����ه في تركيا الدولة
المس����تقرة التي ه����ي اليوم وقعت
معاهدات وأتفاقي����ات ممكن القول
أنها اس����تراتيجية مع أقليم العراق
بتصدي����ر النف����ط عب����ر أراضيها،
والهيمن����ة على االس����تثمارات في
ش����مال العراق من قبل شركاتها،
وه����ي ُ
���ار هادئة من
تطبخ على ن� ٍ
أج����ل الحص����ول على المكاس����ب
المادي����ة م����ن إقلي����م كردس����تان
الع����راق الغن����ي الذي يس����تحوذ
عل����ى  %17من ميزاني����ة العراق
الكبي����رة ،والتي يعتبر الفائض في
االقليم من هذه الميزانية مليارات
الدوالرات الت����ي تضخ الى البنوك
التركية ،وبالتالي ف����أن تركيا من
هذه االتفاقي����ات اليمكن أن تصوّر
للعال����م أنها موافق����ة على إنفصال
األقليم من الع����راق  ،وايجاد دولة
كردس����تان التي إن وجدت فهي ال
ش����ك تهدد وحدة االراضي التركية
التي يتمي����ز نظامها بالعس����كري
المتش����دد ،وهيمنة العس����كر على
السياس����ة التركي����ة ،وبالتالي فإن
هذا النوع من األنظمة ،اليمكن أن
يجازف بش����رفه العسكري ،ويقال
في عهد العس����كر الفالن����ي تف ّتت
الدولة التركية التي كانت يوماً ما
أمبراطوري����ة عثمانية تضم ثالث
أرباع بقاع العالم ,ولكن السياسي

الصحافة واإلعالم في هذا الزمان
م���ع تزاي���د أهمي���ة اإلعالم
ف���ي هذه األي���ام  ..المقروء
من���ه كالصحافة ،والمرئي
المس���موع مثل التلفزيون
وشبكات التواصل االلكتروني
المتنوع���ة ،اضح���ى ه���ذا
اإلعالم القوة الفاعلة المؤثرة
والمحرك���ة والمهيمنة على
جمي���ع الس���لطات ،والمعبّر
عن وجهة نظر الناس ..كل
الن���اس ومرآة أحاسيس���هم
ومنبر طلباتهم ،فمن المثير
لالستغراب إن معظم الصحف
العربية الورقية وااللكترونية
تكت���ب بج���وار عنوانه���ا:
((صحيفة يومية مس���تقلة
)) وتكتش���ف بع���د التعامل
معها وارس���ال أي موضوع
لها ،بأنها غير مستقلة ،فإذا
وج���دت ولو جمل���ة واحدة
تخالف توجهاته���ا الطائفية
أو العرقي���ة أو االيديولوجية
الفكرية السياسية تمتنع عن
نشره ،وال تكتفي بذلك فقط
،وإنما أجدها ُ
تقفل صفحتها
في وج���ه الكات���ب نهائياً،
وتمتنع عن نش���ر أي مقالة
يرس���لها بعد ذل���ك ،وتقطع
صلته���ا به ،وتعتب���ر ُه عدواً
لدوداً له���ا ،مع ّإنُه يكون قد
ق ّدم وجهة نظر ش���ريحة من
الناس أو مجرد تحليل لحالة
معينة ،تحدث في محيطه ال
يقصد االساءة بها ألحد ،وقد
يكون ما حدث ل���ي مع احد
اصحاب الصحف،خيرشاهد
ودلي���ل يؤكد م���ا اذهب إليه

ف���ي ه���ذا المقال،فق���د كنت
عل���ى صل���ة ممت���ازة م���ع
صاح���ب صحيف���ة عراقية،
وه���و إعالمي معروف ،كان
بشكل دائمي دون
ينش���ر لي
ٍ
انقطاع ،فقد ارسلت له يوماً
مقال���ة ،انتق ُد فيها انش���اء
األقالي���م وقل���ت فيه���ا  :إن
األقاليم هي البداية للتقس���يم
وتفتيت الع���راق ،وإذا به لم
يكتفي بعدم نشر المقال ،بل
قطع صلته بي وتوقف نهائياً
عن التواصل معي ،ومس���ح
جمي���ع المق���االت التي كان
قد نش���رها لي في صحيفته
من قبل،ولربّما كان الس���بب
في ادخال احد الفايروس���ات
التي اقفلت واجهة صفحتي
الس���ابقة،ومهما حاول���ت
االستفس���ار من���ه بارس���ال
علي
الرس���ائل له ،فل���م يرد َّ
نهائي���اً ،م���ع م���ا اوضحته
له من احترام���ي وتقديري
واعت���زازي ب���كل القوميات
المتواجدة في العراق عموماً
 ،ولكني لدي إيمان بالوطنية
العراقي���ة الموح���دة وه���ذه
قناعت���ي ،ومع أن���ي عربي
انتمي إلحدى القبائل العربية
المعروف���ة غي���ر أنني رجل
تقدمي ،ولست شوفينياً ،فلم
أذكر اس���م قبيلتي أو اتفاخر
بها ،بل ُ
بقيت متمسكاً بأسمي
الذي ُعرفت به ،والذي لربما
أوح���ى له خطأ ف���ي حقيقة
قوميت���ي ،فبن���ى عالقته بي
عل���ى ذل���ك األس���اس الذي

خاب ظنه في���ه ،ولكننا كلنا
عراقيون يجب أن نتمس���ك
بالهوي���ة العراقية ،فأين هي
االس���تقاللية الت���ي تدعيها
بعض الصحف إذاً !؟ وأين
هي الديموقراطية التي تدعي
بأنه���ا تؤمن بها؟ وأين هي
حري���ة الصحافة وحياديتها
التي أقرّتها الشرائع الدولية
؟ أال يجب أن تكون الصحيفة
مُشرعة للجميع كي يطرحوا
وجهة نظره���م ّ
بغض النظر
عن طبيعة انتساب صاحبها،
طالما يتمسك الكاتب باألدب
دون التعرض لخصوصيات
الناس،فال يج���ب أن تقتصر
عل���ى وجهة نظ���ر صاحب
الجريدة أو حزب���ه وكتلته،
ولم���اذا يعتبر م���ن يخالف
وجهة نظره عدواً له ؟ وهو
ما يؤس���ف له أن تظهر في
ه���ذه اآلونة الحالية ،صحف
طائفية أو عرقية بهذا الحقد
والكراهي���ة لآلخرين ،وعدم
قبول ال���رأي والرأي اآلخر
الذي كانت تتمتع به الصحف
في الس���ابق ،وقبل خمسين
س���نة كما كان ف���ي العراق
ً
مث�ل�ا ،وفي العه���د الملكي
وحتى في العهد الجمهوري،
خالل حكم عبد الكريم قاسم،
أو حت���ى الحك���م العارف���ي
((ع���دا الحك���م الصدام���ي
بالطب���ع)) ،تج���د أن���واع
الصحف المختلفة المشارب
وااله���واء وااليديولوجيات
..إذ كان بامكان أي كاتب أن

ينشر وجهة نظره فتنشرها
الصحيفة أيًّا كان الموضوع
الذي يكتب عنه ..متوافقا مع
ايديولوجية صاحب الجريدة
أ ّم مخالفاً له ،أمّا اليوم فقد ال
تجد اكثر من بعض الصحف،
تتقبل نشر كل االراء بحيادية
ول���و متهاودة  ..ال بأس بها
م���ع وجود مئ���ات الصحف
العراقي���ة التي تمث���ل الكتل
واالحزاب ،وترفض نشر أي
موضوع ال يمتدح حزبها أو
طائفتها ويؤيد وجهة نظرها
في االحداث ،ومع ذلك فهي
تكتب ف���ي ص���در صفحتها
بكونها مستقلة وهي ليست
كذل���ك وغير صادق���ة بهذا
العنوان لألس���ف الش���ديد!!
والحديث قد يطول وس���وف
لن يق ّدم أو يؤخر (((فالواقع
واق���ع ال يغيّرُه ال���كالم )))،
طالما الش���عوذة والدجل هما
الراياتين اللتين نقتدي بهما،
والمهيمنتين على نفوس���نا
مهما حصلنا على ش���هادات
رفيعة صحيح���ة أو مزورة،
إمّ���ا المواق���ع األلكترونية،
فحدث وال ح���رج ،فبعضها
واجهات الجهزة استخباراتية
أو اب���واق دعائي���ة الح���د
التنظيمات أال ما ندر ،و من
اليمين الظال مي المتشدد الى
اليس���ار المنفلت المتهتك...
فهي تتحرك بكل االتجاهات،
بمقدار م���ا يندلق عليها من
أم���وال ،أمّا الوطن فال مكان
ل���ه في هذا الزمن  ..فلم يعد

أكثر صعوبة من الموجة التي
نعيش���ها الي���وم  ،وغزوات
المجامي���ع الراديكالية بجنوب
وشمال يس���ورية  ،فقد كانت
الموج���ات الس���ابقة متعددة
الوجوه واألش���كال والفصول
«عسكرية اقتصادية اجتماعية
– ثقافية إعالمية – دموية»،
ومجم���وع ه���ذه األنماط هزم
وكس���ر على أبواب الصخرة
الدمشقية والسورية الصامدة،
وهنا يجب عدم إنكار إن الحرب
على سورية التي كانت رأس
الحربة له���ا الواليات المتحدة
األميركية وربيبتها بالمنطقة
« إ س���ر ا ئيل » ا لصهيو نية
وفرنسا وبريطانيا وشركاؤها
م���ن األتراك وبع���ض القوى
الصغي���رة واألدوات األخرى
بالمنطقة ،قد س���اهمت بشكل
كبير بمرحل���ة ما في إضعاف
الدولة الس���ورية ،وقد كادت
كثاف���ة الضغط عل���ى الدولة
الس���ورية أن ت���ؤدي إل���ى
إس���قاط الدولة السورية ككل
بحالة الفوض���ى ،لوال حكمة
العقالء الوطنيين من الش���عب
ّ
بغ���ض النظر عن
الس���وري
مواقفه���م السياس���ية ،وقوة
وتماس���ك الجي���ش العقائدي
العرب���ي الس���وري ،وق���وة
ومتان���ة التحالف���ات اإلقليمية
والدولية للدولة السورية مع
«روس���يا – إي���ران» ،فهذه
العوامل بمجموعها س���اهمت
«مرحلي���اً» في ص��� ّد أجندة
وموجات هذه الحرب الهادفة
إل���ى إغ���راق كل الجغرافي���ا
الس���ورية بحال���ة الفوضى،
كما ّإنُه ال يمك���ن إنكار دور
وحجم الهجم���ة األخيرة على
س���ورية بالتأثير ف���ي مجمل
الوضع العام للمعادلة الداخلية
الس���ورية ،وهن���ا ال يمك���ن

كذلك إنكار حج���م ودور الرد
السوري العسكري واإلعالمي
الس���ريع وبحرفي���ة عل���ى
ه���ذه الهجم���ة ،للتخفيف من
آثارها ف���ي المعادلة الداخلية
الس���ورية ،فتس���ارع ه���ذه
األحداث وتعدد جبهات القتال
عل���ى األرض واالنتص���ارات
المتالحق���ة للجي���ش العربي
الس���وري بمحي���ط دمش���ق،
وم���ا يصاحبه���ا م���ن هزائم
وانكس���ارات وتهاوي بعض
قالع المسلّحين «المعارضين
بحسب التصنيف األميركي»،
سيزيد بش���كل واسع من ثقة
المواط���ن الس���وري بدولته
ونظامه وجيش���ه ،كم���ا أن ُه
في هذه المرحل���ة تحديداً ،ال
يمكن إن���كار حقيقة إن حرب
أميركا وحلفائها على سورية
ما زالت مس���تمرة ،ولكن مع
كل س���اعة تمض���ي من عمر
ه���ذه الح���رب ،ف���إن أميركا
وحلفاءها يخسرون أكثر مما
تخسر س���ورية بهذه الحرب،
واألميركي���ون يدركون هذا،
ويعرف���ون أن هزيمته���م في
سورية سيكون لها مجموعة
ً
مس���تقبال ،فاليوم
تداعي���ات
أميركا مجبرة على اس���تمرار
حربها على س���ورية إلى أمد
معي���ن ،ولكن ل���ن يطول هذا
األمد ،فهي اليوم بين خيارين
ال ثال���ث لهم���ا ،إمّ���ا الحرب
العسكرية المباشرة بسورية،
بشكل
أو االس���تدارة بموقفها
ٍ
كام���ل للتف���اوض العلني مع
الدولة السورية ،وبالخيارين
كليهما أميركا خاس���رة ،وهذا
ما يؤكد إن الصمود السوري
على م���دى أربع أع���وام ،قد
وضع أمي���ركا بأزمة حقيقية
وحال���ة غي���ر مس���بوقة من
اإلرباك بالسياس���ة الخارجية

لإلدارة األميركية ،وهي أزمة
ستكون لها تداعيات مستقبلية
 ،وس���تطيح بكل المش���اريع
الصهيو – أميركية الس���اعية
إل���ى تجزئة المنطق���ة ،ليقام
على أنقاضها مش���روع دولة
«إس���رائيل» اليهودي���ة التي
تتحك���م وتدي���ر مجموعة من
الكانتونات الطائفية والعرقية
والديني���ة التي س���تحيط بها
بحسب المش���روع األميركي.
ختام���اً ،إن صمود س���ورية
اليوم عس���كرياً ،ودعم حلفاء
سورية لها اقتصادياً بعشرات
الملي���ارات م���ن ال���دوالرات
الت���ي ب���دأت بالتدف���ق أخيراً
إلى س���ورية ،وتوسع الجيش
العرب���ي الس���وري بعملياته
لتحري���ر األرض ،مدعوم���اً
ومس���نوداً من قاعدة شعبية،
ُ
تمث أكثرية الشعب السوري،
ه���ذه العوام���ل بمجموعه���ا
س���تكون هي الضربة األولى
إلس���قاط أه���داف ورهان���ات
الش���ركاء بالهجم���ة األخيرة
على س���ورية ،وبحس���ب ّ
كل
المؤش���رات والمعطيات التي
أمامن���ا ،فالي���وم لي���س أمام
األميركيي���ن وحلفائهم ومهما
طالت معركتهم وحربهم على
س���ورية ،إلاّ اإلقرار بحقيقة
األم���ر الواق���ع ،وهي فش���ل
وهزيمة حربهم على سورية،
والمطل���وب منه���م اليوم هو
االس���تعداد والتحضير لتحمل
كل تداعي���ات ه���ذه الهزيمة،
وتأثيرات هذا الفش���ل عليهم
ً
مستقبال.

حمزة الجناحي
الكردي يعمل بالميقات والتوقيت،
ول����كل حادث وق����ت للحديث عنه،
وما زال هو اليوم يستفاد اقتصادياً
من الوضع الكردي لرفد االقتصاد
الترك����ي باألم����وال العراقي����ة عن
طري����ق األقليم من ه����ذا الوضع،
وربّم����ا يعتقد االكراد إن س����كوت
تركيا يعن����ي موافقتها وهذا محال
فاليمكن أن تس����مح تركي����ا لقيام
دولة تهدد وحدة اراضيها ،وتقتط ُع
جزءاً من تلك االراضي المق ّدس����ة
لدى العس����كر الترك����ي ،وبالتالي
ذه����اب مايق����ارب أكث����ر من 24
ملي����ون كردي ترك����ي بعيدين عن
تركي����ا في دولة كردس����تان !؟ إمّا
في س����وريا فالحديث ج ّدًا مختلف،
فالوضع الس����وري اليوم اليسمح
بالحدي����ث ع����ن ه����ذا الموضوع،
وضعف الحكومة الس����ورية اليوم
يجعله����ا تعيش في ظ����روف تحت
وطأة االحداث التي ُتسيّرها ،لكنها
من المؤكد أيضاً ،لو س����نحت لها
الفرصة وش����يء من االس����تقرار،
ألعلنت وب����كل وضوح معارضتها
لمثل هذا التوجة الذي ترفض ُه جملة
ً
وتفصيال مع إن الوضع الس����وري
اليوم ،س����ائر الى ما يشبه الوضع
العراقي بعد عدد من السنين بتدخل
ال����دول الكبيرة  ،ورس����م اجندات
تفكيك الدولة الس����ورية مثلها مثل
الدولة العراقية الضعيفة ج ّدًا اليوم
 ،والت����ي اصبح مثل ه����ذا الكالم
عن رحيل االكراد ،يُشجع من قبل
العرب قبل الكرد بسبب الممارسات

الكردية ف����ي الداخل العراقي ،ولو
إن تمادي االكراد وهم ينادون بض ّم
بعض المناطق العربية الى دولتهم
الجدي����دة  ،رغ����م ّ
إن العراقيي����ن
اليمكن أن يكونوا لقمة سائغة كما
تتصور النخبة السياسية الكردية،
وه����م يملون إرادته����م عليها ،فال
يمك����ن أن يكون ذل����ك إلاّ الذهاب
الى ص����راع محتوم يهدد س��ل�امة
المواطن الك����ردي في معادلة غير
محس����وبة جيداً لنتائج مأساوية،
فأي تمادي يعني وبدون شك تحرك
غير متوقع من العراقيين ،حتى لو
تطلب تحركاً عس����كرياً وبمساعدة
ال����دول الجارة مثل إي����ران وتركيا
اللتي����ن تتحينان الف����رص للتدخل
ف����ي المنطقة بحج����ة الحفاظ على
س��ل�امة وأمن اراضيهما ..الخطأ
الكبير الت����ي وقع فيه السياس����ي
لدول يعتبرها
الكردي ،هو الركون ٍ
الع����راق ً
دوال معادية !!  ،ومنها
اس����رائيل وامريكا ،وه����ذه الدول
تتعامل بمصلحية واضحة ومعلنة،
وتس����ير سياس����تها وفق لمصالح
والم����ردودات االقتصادية ،وهاتان
وجودهما ووجود قواعد لهما في
كردس����تان معناه تهديد ألمن هذه
ال����دول المحيطة بكردس����تان ،فال
يمكن إليران الدولة السائرة اليوم
في ركاب الدول القوية عس����كرياً
ونووياً أن تسمح بتهديد اراضيها
عب����ر وج����ود قواعد اس����رائيلية
وأمريكي����ة ،ال تتع����دى المئات من
الكيل����وات من حدودها ،وهي على

مرم����ى صواريخ الد اعدائها وهي
تش����اهد اعدائها يبنون ترس����انة
عس����كرية على اراضي كردستان
العراق ،لهذا نجد إن إيران تجاهر
بالض ّد م����ن وجود هذه الدولة ,مع
كل مايجري لو فرضن����ا ً
جداال إن
دولة كردس����تان اصبحت حقيقة،
وكل ه����ذه ال����دول األربع����ة غير
موافقة على وجودها أو هي على
األقل غير معلنة عدم رضاها ،فإن
هذه الدولة الوليدة ستواجه صعاب
ش����تى اقتصادية وأجتماعية ،فهي
ستعيش في محيط معادي لها ج ّدًا،
وستحارب و ُتقتل خنقاً من قبل هذه
وبطرق ليست عسكرية بل
الدول،
ٍ
بطرق دبلوماس����ية ،بعدم التعامل
ٍ
معه����ا ومقاطعة ال����دول المعترفة
بوجودها ،وس���� ّد كل المنافذ على
هذه الدولة الجديدة على الخارطة
العالمي����ة  ,لذا اعتق����د إن الوقت
ج ّدًا مبكر ع����ن الحديث عن تغيير
بالخارطة العالمية ،وظهور أس����م
دولة عليها تسمى كردستان ،حتى
لو بمس����اعدة بعض ال����دول ،لكن
هذا الحال محال االستمرار عليه،
فال����دول القوية اليوم س����تضعف
وتذه����ب بعي����داً ،لك����ن الح����دود
والجغرافية البشرية واألرض تبقى
ال ترحل .

يوسف علي خان
هن���اك وطن  ..إن���ا هلل وإنا
إليه راجعون !! لقد اصبحنا
في أسفل الس���افلين وأجهل
الجاهلي���ن وأش���د المنافقين
لألس���ف الش���ديد ،ومع ذلك
ومما يف���رح القلوب بأنه ما
زال هن���اك والح���ق يقال،
ٌ
صح���ف أو مواقع مع قلتها،
وطني���ة منفتح���ة وعادل���ة
ومحايدة ومرنة وش���جاعة،
تتقب���ل كل وجه���ات النظر،
وأنا اتحسس���ها من تعاملي
ُ
حي���ث أن���ي مراقب
معه���ا،
محاي���د ال مصلح���ة لي مع
اح���د ،انتق���د الممارس���ات
السلبية فقط بقدر فهمي لها،
وقد اكون مخطئاً ومس���تعداً
لالعت���ذار  ،فق���د انتقد هذا
الطرف م���رة وانتقد الطرف
اآلخ���ر مرة ثانية ،بحس���ب
مواقف
ما يص���در عنهم من
ٍ
تثيرني ،فأج���د هذه المواقع
أو الصحف تنش ُر ما أكتبه أيًّا
كان نوع النقد وطابعه فهي
مشكورة على ذلك ،فغرضي
من النق���د ً
أوال وأخيراً ،هو
ً
غافال ،وال
التنبيه لمن يكون
يخلو كل إنس���ان من الغفلة
في بع���ض االحيان ،وهو ما
يمنحني األمل ب���أن العراق
ما زال بخي���ر وباالمكان أن
يعود كما كان ،فبه خزين من
المخلصين الذي���ن ما زالوا
متراجعين محتجبين مغيبين
مهمش���ين خلف المتدافعين
م���ن االنتهازيين،غير ّإنُه ال
بد وأن يس���تطيعوا في األمد

القري���ب أن يزيح���وا هؤالء
المتس���لطين ،ويظه���روا
وجوههم المشرقة ،ويتقدموا
الصفوف وتنزاح الغمة عن
ه���ذا البلد األمي���ن – فهي
حركة الكون االزلية التي ال
تتوقف عن الدوران  ..فيوم
الطغاة قصير ،وال بد لليل ان
ينجلي وال بد للقيد أن ينكسر،
وق���د اضحى اإلع�ل�ام اليوم
وهو ما يجب توضيحه وكما
قلنا ،هو الذي يدير السياسة
للدول ويوجه مس���ارها ،فقد
غدى القوة الفعالة التي أخذ
القادة والمسؤولون وجميع
السياس���يون يلتجؤون إليه،
لتحدي���د مواقفه���م وإثبات
صفاء س���ريرتهم وحس���ن
س���لوكهم ومديات نجاحهم
،وبيان انجازاتهم ((الحقيقية
والوهمية الفضائية الكاذبة
))  ،ويخشون منه أكثر مما
يخش���ون عق���اب القوانين
الوضعي���ة وس���وح المحاكم
الت���ي بامكانه���م التعام���ل
معها ف���ي بع���ض االحيان،
فاإلع�ل�ام هو وح���ده الذي
يثي���ب المس���ؤول أو يُصدر
عليه العق���اب بقوانينه هو،
وليس بالقوانين المش���رّعة
الثابتة الوضعي���ة ،فقوانين
اإلعالم متحركة غير ثابت،
مس���جلة ف���ي الكتب
وغير
ّ
والدواوين ،معتمدة على قوة
هذا اإلعالم أو ضعفه،وتعدد
اذرعه في الميدان ،فكلما زاد
عدد المؤسس���ات اإلعالمية

واختلفت وجه���ات نظرها،
ضعف تأثيرها الجماهيري!!
وعل���ى المس���ؤول بنف���س
الوقت ،وه���و ما يعمل عليه
المس���ؤول لتش���تيت قبضة
اإلع�ل�ام علي���ه وس���يفها ،
وكلما توحد اإلعالم ازدادت
قوت���ه وظهر خط���ره على
المس���ؤول ،وهو ما يُلجىء
الح��� ّكام لمحاول���ة توحي���د
اإلع�ل�ام وجذب���ه إلي���ه من
أجل السيطرة عليه بمختلف
الوس���ائل والمغري���ات ،أو
تأسيس إعالم حكومي موحد
ً
بدي�ل�ا عن االع�ل�ام الخاص
الذي يدغدغ مشاعر الشعب
،ويثير المشاكل للمسؤولين،
خاصة ف���ي مناخات الحرية
التي تبح���ث عنها العديد من
مؤسس���ات اإلع�ل�ام خارج
بلدانهم ،فيجدون الفس���حة
الواس���عة لالنط�ل�اق فيكون
خطرها اش���د،ما يدفع العديد
من المس���ؤولين للتوجه لها
والتقرب اليه���ا الرضائها ،
طالما التس���تطيع يد غدرهم
وبطش���هم النيل منها ...مما
يؤك���د مكان���ة ه���ذا اإلعالم
وهيمنته عل���ى الدول وبأنه
اقوى الس���لطات في الوقت
الحاضر !!

