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العدد 2405 :

مثل مكاتب صدام أيام زمان

مكاتب الوزراء تحل مشاكل
األقربون بالمعروف
علي محمد الجيزاني

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

كان مكت���ب صدام في
كرادة مريم مستشفى
الطف���ل ،ه���ذا المكتب
عب���ارة ع���ن عصابة
م���ن أه���ل العوج���ة،
أي مواط���ن يش���عر
بالمظلومي���ة ،يت���م
الترحيب به ويطلبون
منه أن يق ّدم ش���كوى ،وعندما تق ّدم لهم
الش���كوى ،يتم مطالعتها ..اذا كان من
الفقراء وغير مذهب أهل العوجة ،يذهب
الطلب الى سلّة النفايات ،وهذا المكتب
مزدحم بالش���يعة واألك���راد المظلومين
فقط ،لك���ن طلباتهم أكثرها لم تصل الى
قائد الضرورة والحربّ ،
وإنما تكون في
طريقها الى س���لّة النفاي���ات ،وفي احد
األيام ُ
كنت من ضمن المراجعين ،وزير
او َد سلمان،
البلديات في عهد صدام َ -د ُ
خص���ص لي قطعة ارض س���كنية وفق
الضوابط في بغ���داد ،ولم احصل عليها
من البلديات ،أخبرن���ي مدير البلديات
الع���ام أن أراجع مكت���ب قائد الضرورة
ألحص���ل منه موافقة خاصة،
والدمار،
ّ
لكن سار الطلب الخاص لي الى النفايات
ً
فع�ل�ا ..إزال بوش النظام واستبش���رنا
ً
خي���را ،لمعالج���ة مش���اكل الفق���راء،
نظ���ام دكتاتوري الى
تغيّ���ر الحكم من
ٍ
نظ���ام انتخاب���ي ديموقراط���ي ،ذهبنا
ٍ
مقس���مون الى
لالنتخابات ،والعراقيون ّ
الطوائف،وتشكلت الحكومة محاصصة
والحم���د هلل !! رئيس وزراء الس���لطة
التنفيذية بالعراق من البيت ( الجعفري
– المذهب الجعفري اإلس�ل�امي) لمدة
أثني عشر عاماًّ ،
لكنُه مقيّد ،اليستطيع
أن يبني ش���ققاً س���كنية للفق���راء ،بدل
انتش���ار الس���كن العش���وائي ف���ي كل
م���كان ،وال يبني مستش���فيات عالجية
متخصصة للمرضى ً ،
بدال عن إرس���ال
المرضى الى الهن���د وإيران ،وال يبني
معام���ل إنتاجية صناعي���ة ،ويغلق باب
االس���تيراد ،وال يبني مجمعات زراعية
تعاونية بالعراق ،ويغلق باب االستيراد
أيضاً ،والموظف���ون والعمال عقود من
وس ِرقت من
زمان ،والصناعة تبعثرت ُ
وزير فاس���د ،والتعيينات مفتوحة
قب���ل
ٍ
لالقرباء فقط  ،وانتش���رت البس���طيات
بالشوارع،وكذلك زاد فيها المتسولون،
وهذه ظاهرة غير حضارية ،والكهرباء
دائم���اً عاطلة  ..هذه الوزارة معروضة
للمزاي���دة والبيع  ،ورئي���س الوزراء
الس���ابق ،انتهج نفس سياس���ة صدام
حس���ين  ..و ّزع األراض���ي ال���ى كِبار

الموظفين الفاس���دين ،وأقربائهم وترك
فق���راء العراقيين ،وهذا خ���ان األمانة
ومقص���ر لمصالح فقراء العراق ،ضرر
ّ
أكبر من نفعه ،إمّا مكاتب الوزراء اآلن
فمن الصعوبة اختراقها والوصول الى
مقابلة الوزي���ر ،والعناوي���ن البريدية
االلكترونيةُ ،تس���تلم م���ن بريد الوزير
الخ���اص لتعيين األقرب���اء ،وأنا ج ّربت
إرس���ال رسالة الى وزير البلديات والى
وزي���ر الداخلية والى وزي���ر الخارجية
ال���ذي كان مريضاً ف���ي لندن ،ويعيش
على المساعدات اإلنسانية ،واآلن يملك
عمارات في لندن ،حسب قول الصحفي
معد فياض ..السالمة له ،وهذه الرسائل
تذهب الى س���لّة المهمالت مثل مكاتب
صدام حس���ين !! ه���ؤالء بعيدين عن
مصالح الفق���راء العراقيين ..اليمثلون
المذهب ( الجعفري) ويعتبرون مفسدين
ف���ي األرض ،ورواتبهم ح���رام ،فرجل
الدي���ن الصحيح ال يبتعد ع���ن العدالة
اإلنس���انية ،وح���واري مع السياس���ي
الذي يقول  :نحن ( الجعفريون) ندفع
ضريبة دم ،نتيجة اس���تالمنا الس���لطة
ألول مرة بالتاريخ !!
عائلت ُه بالخارج ،يرس���ل لها عش���رين
ألف دوالر في الشهر ،ونائم في قصور
صدام ،والفقراء بالعشوائيات وأوالدهم
عاطلون عن العم���ل ،يدفعون ضريبة
(ألننا استلمنا الس���لطة) ،واآلخر رجل
دين ..نفس كالم السياس���ي ،لكن واقع
حال رجل الدين هو ( كان سابقاً يسكن
نصف قطعة س���كنية ..س���بعين متراً)،
اآلن ثالث���ة بيوت وثالثة نس���اء ،وهذا
السياس���ي أكيد متعلم م���ن رجل الدين
ه���ذا ال���كالم !! الفقراء يدفع���ون دم ،
والسياسيون يس���رقون البلد ،وحسب
ش���هادة عضو البرلمان ط���ه الدفاعي،
ح���ول الروات���ب التقاعدية للرئاس���ات
الثالثة الس���ابقة  -عجيل الياور وجالل
الطلباني « :مئة مليون والثاني خمسة
وثمانون مليون تقاعدهم بالشهر ،واياد
الس���امرائي وحاجم الحس���ني سبعون
مليون بالشهر ،وهناك بين  /400الى
 / 600ش���خص كأفراد حماية لهؤالء
المس���ؤولين ،يش��� ّكلون  /18فوج���اً
عس���كرياً ،وس���وف تنظر فيه���م لجنة
النزاهة»  -وكالة ُن���ون الخبرية ،وأنا
متأكد ّ
إن لجنة النزاه���ة هذه ،لم تعمل
لمصلح���ة البلد ،وترف���ع توصية حول
تخفيض الرواتب الى أربعة مالين دينار
كحد أعلى للمس���ؤولين ،ألنها تتعارض
ومصالحهم المادية.

هل تحول العبادي
الى نسخة عن المالكي ؟
جمعة عبد الله
كأن الش���عب عق���د اتفاقي���ة أبدية مع
القدر األغبر واللعين  ,أن يُش���طب من
القاموس اليومي كلمتا األمل واالنفراج
ّ
ولتح���ل محلهما الخ���راب واالحزان،
,
فكل عملية تغيير في هرم قمة الس���لطة
 ,يتنفس الشعب الصعداء ببارقة األمل،
بحلحلة المشاكل واألزمات المستعصية
التي تعصف بالعراق  ,ويأمل بأن القيادة
الجديدة ستعمل بصواب العقل والتعقل
 ,وأن تك���ون عل���ى قدر المس���ؤولية
والواجب تجاه الوطن والمواطن  ,لذلك
كان خطاب تكليف السيد العبادي الذي
تناول ّ
بحق أهم المعضالت والمش���اكل
التي تنخ ُر في العراق الى النخاع ،وتدفع
المواط���ن الى التأزم والمعاناة وانغالق
يدفع
األفق من الحرب االستنزافية التي ُ
فات���ورة ضريبتها الباهظ���ة يومياً من
عنف اإلرهاب الدموي والفساد المالي
 ,وغياب الشرف والمسؤولية والنزاهة
والوطنية م���ن الذين يتس���لقون على
ُسلم المس���ؤولية والمناصب الرفيعة ,
ووعد في بيان التكليف لرئاسة مجلس
الوزراء  ,األهتمام الج ّدي والحقيقي في
تخفيض نس���بة حجم الفقر والفقراء ,
والمعطيات تش���ير الى العكس ..زيادة
حجم نس���بة الفقر والفقراء ،فحس���ب
االحصائيات الرس���مية األخيرة  ,قفزت
نسبة الفقر الى اكثر من ثلث السكان ,
وتعهد بتحس���ين تقديم الخدمات العامة
 ,ومعالجة مش���كلة الكهرباء  ,بزيادة
ساعات تشغيل التيار الكهربائي يومياً،
ورغ���م بالوع���ة الكهرب���اء التي أكلت
وص���رف ّ
لحل أزمتها
الب�ل�اد والعباد ِ ُ ,
مبالغ خرافية  37 -مليار دوالر  ,هذه
المبالغ الهائلة كافية ألن تكتفي منطقة
الشرق األوس���ط الكهرباء ذاتياً ,وليس
فق���ط العراق بتزوي���ده بالطاقة الكاملة
من الكهرباء مع الفائض في االنتاج ,
لكن بالوعة الفساد المالي  ,مثل الجراد
الذي يهجم على حقل القمح  ,فال يترك ُه
إلاّ بالخراب الكامل  ,لذلك حدث العكس،
نقصان ساعات القطع الكهربائي ،حتى
وصل���ت في الي���وم الى اكث���ر من 20
س���اعة من تعطيل
أو إيق���اف التيار
الكهربائ���ي  ,وفي
عز جحيم الصيف
الاله���ب بالن���ار
الحارق���ة ،وكذلك
تعه���د بتحس���ين
الظ���روف لتقديم

الخدمات الصحية والتعلمية  ,والعراق
يشه ُد تراجعاً فظيعاً في هذين المجالين
 ,كأنن���ا نعود الى ال���وراء في العصور
الوس���طى  ,متعهداً
ب���رص الصفوف
ّ
باالصطفاف الوطني  ,وحش���د الجهود
والطاق���ات لمعركة الع���راق المصيرية
 ,ض ّد تنظي���م داعش اإلرهابي  ,ولكن
النتيجة زيادة التناحر والخناق الطائفي
 ,واالنقسام وتعمّق الشرخ بين مكونات
وطوائف الش���عب  ,حتى سيطر المناخ
الطائفي الفاس���د على عموم العراق ,
وتعهد جازماً ب���اإلرادة القوية والفعّالة
 ,بعودة األم���وال المنهوبة من خزينة
الدولة الت���ي ُن ِهبت في وض���ح النهار
وتح���ت الش���مس  ,خالل عهد س���لفه
الكارثي ،وهي تق ّدر باكثر من عشرات
الملي���ارات الدوالرية  ,وباس���تطاعتها
كان م���ن الممكن أن يتج���اوز العراق
األزمة االقتصادية والمالية وس ّد عجز
ميزانية الدولة الس���نوية  ,وقادراً على
تجاوز محنته األقتصادية ،وعدم تطبيق
سياسة التقشف الصارمة التي ضحاياها
فقط الفق���راء وذوي الدخل المحدود ,
فقد تبخرت الوعود والعهود والقس���م
والحل���ف كأن ش���يئاً لم يك���ن ،وصار
الع���راق يترن���ح تحت اعباء الفس���اد
المال���ي الذي لم يتوقف بل زادت وتيرة
النهب واالختالس واالحتيال ،وتحولت
الدولة الى غنيمة فرهود ،يتزاحم عليها
ج���راد االحزاب المحاصص���ة الطائفية
الفاسدة  ,فضاع وتمزق البديل العبادي
 ,وص���ار نس���خة منس���وخة عن عهد
المالكي الكارثي  ,فقد تزاحمت األزمات
الى الت���أزم والتفاقم  ,بكل ش���يء من
اإلرهاب الدموي الى الفس���اد المالي ,
وضمن ضجيج ه���ذه الفوضى العارمة
ُ ,طمطمت المجازر الدموية التي حدثت
ف���ي مناطق متفرقة من العراق  ,وراح
ضحيتها أكثر من  15ألف ش���هيد من
وح ِرق األخضر واليابس  ,ولم
الشبابُ ،
نشهد ذرة واحدة من الشرف واألخالق
والمس���ؤولية  ,سوى انهار من الدماء
بش���كل
والخراب الذي يتصاعد حجمه
ٍ
مرعب ومخيف كل يوم ،فال رحمة وال
ش���فقة على مائدة الذئ���اب وجراثيمهم
الطائفي���ة  ,ال بصيص ض���وء أمل في
ظل هذه االحزاب الفاسدة  ,سوا ٌء كانت
شيعية أم سنية  ,أنها مخلوقات مشوهة
مطرزة على قياس الفساد المالي  ,أنها
مثل الجراد الوحش���ي ال يترك س���وى
الخراب ..يصول ويجول !!
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جلعل السياسة اخلارجية
حصلة السياسة الداخلية الوطنية
ُم ّ
النق���ول ّ
إن وزارة الخارجي���ة،
فش���لت خ�ل�ال العق���د الماضي في
سياس���تها ،بس���بب فقدان التوازن
وثبات الهيكلية التنظمية فقطّ ،إنما
باالعتماد على خط اللعب على حبل
المحاصصة ،وتعدد مصادر القرار
والتصريح���ات واالجندات المختلفة
التي تشابكت مصالحها ،ولم يحصل
نجاح ملم���وس ف���ي عملها خالل
الس���نوات العش���رة الماضية على
ّ
األق���ل ،ويمكن عب���ور المرحلة اذا
مات ّم إصالح الخلل ،ورفع مس���توى
الخطاب ،واالرتقاء باالداء الوطني
ّ
وض���خ الوزارة
والمحافظة عليه،
بدماء شابة جديدة ناضجة األفكار،
ٍ
ومنفتح���ة ،وتغيير الوج���وه التي
تشبعت بسياسات النظام الشوفيني
الس���ابق ،وس���لوكياته في العمل.
المجتمع���ات عل���ى اختالفه���ا تم ُر
بتحوالت سياسية وثقافية وحضارية
مستمرة ،نتيجة للتطورات الحاصلة
في ثقافات أفرادها والحاجة الملحة
للتغيي���ر ،و ال بد أن تك���ون هناك
قيادة اجتماعية تعزز مس���يرة تلك
التنظيمات والمؤسس���ات لتفعيلها
،واليختلف المجتمع العراقي عن تلك
المجتمعات ،وقد م ّر بتحوالت مهمة
منذ نش���وء الدول���ة العراقية والى
ّ
ش���ك إن ظهور
الوقت الحاضر  ،ال
األحزاب في البلدان الديموقراطية،
كان مقترن���اً بضرورات سياس���ية
واجتماعية واقتصادية ،والعراق لم
يكن بعيداً عن هذه المعادلة ،إلأّ إن
ما نالحظ ُه في هذه التحوالت هو ّ
إن
األحزاب لم تك���ن صاحبة المبادرة

للتغيير ف���ي بلدنا عل���ى األقل ،بل
تأثرت ش���أنها ش���أن األف���راد من
حيث الحرمان أو المكاسب وحسب
طبيع���ة التغيير  ،فل���م يكن لها ٌ
مثل
دور يذكر في أختيار نوعية النظام
ال���ذي كان يقود البلد ،وفرض على
العراق ،خ�ل�ال الحكومات المتتالية
التي حكمت في العق���ود الماضية،
ولم يكن للشعب أي دور في أختيار
الش���خص أو النظ���ام ال���ذي كان
يري���ده  ،ولم يكن له دور في تغيير
مجم���ل األنظمة الت���ي تعاقبت على
البل���د ،و كانت هنالك أحياناً عقبات
حال���ت دون هذا التغيي���ر ،وأعطى
بس���لوكياته إل���ى العس���كر ،لقيادة
تغيير مُأل بالعنف والدماء والدمار،
ولم يكن الوضع أحس���ن بعد ثورة
 14تموز ،1958واستمر على هذا
الحال منذ قي���ام العهد الجمهوري،
وحت���ى الوق���ت الراه���ن ،رغ���م
المنج���زات الكبيرة التي تحققت في
ُ
يعيش
األربع سنوات ،األولى منها،
العراق حالياَ مرحلة أزمات سياسية
متعاقب���ة بفع���ل عوام���ل داخلي���ة
وخارجية ،الرتب���اط أكثر االحزاب
بتلك العوامل ،وبرزت مظاهرها في
تصعيد المعضلة األمنية ووسعت من
األزمة االقتصادية واألجتماعية كما
واجه النظام السياسي المنشأ حديثاً
ببعض الرفض القائم على أس���اس
السياس���ة المجتمعي���ة ،وحمل معه
مظاهر العنف المس���لّح واستخدام
العن���ف السياس���ي لبي���ان رفض
التغيير الحاصل ،وقد ّ
شل من اداء
الحكومة في تنفيذ الخدمات وساهم

انتظار غودو!!

في الشتات وبالد الغربة أو المنافي أو
في مشرق االرض ومغربها ،كما نقول
 :يحيا ادباء ومثقفون وك ّتاب عراقيون
في عزلتين مريرتين ،عزلة االغتراب
وعزلة نشاطات اتحاد االدباء العراقيين
والمؤسس����ات الثقافية الرسمية ،رغم
فق����ر برامجه����ا ومهرجاناته����ا الت����ي
تراجعت الى الحد االدنى ،فبالكاد نسمع
ع����ن نش����اطات ثقافية وأدبي����ة مميزة
وجديدة ومنفتحة على الجميع ،بسبب
طغيان االحزاب واالستقطابات الطائفية
وما ش����ابه  ،تبرز مؤسس����ات ثقافية
مستقلة بامكانيات بسيطة ومتواضعة،
تش���� ّكُل منابراً حرّة لالدب����اء والك ّتاب
العراقيي����ن والع����رب ك����ـ «المثقف»
و»بصرياثا» ،ويتواص����ل من خاللها
ادباء المهج����ر وادباء الداحل ،والكثير

من الك ّتاب واالدباء العرب من مختلف
األجيال ،ويعود الفضل الى االستاذين
ماجد الغرب����اوي وعبد الكريم العامري
اللذان يبذالن الكثير من الجهد والوقت،
لجمع شتات المثقفين العراقيين  ..فهل
نقول أنها محنة الثقافة ،كما هي محنة
السياس����ة في العراق؟ نعم أنها محنة
الثقافة والسياسة ،فما زال السياسيون
يتش����بثون بما تنتج ُه الثقافة والمثقفين
والمبدعين ،ويس����عون لتك����ون تابعاً
أو بوقاً أو وس����طاً مباحاًُ ،
حيث يمكن
تحقيق المكاس����ب عبره كوس����ط منتج
لألف����كار والقيم ،بدون مقابل أو جهد ،
وازاء محنة الثقافة هذه ،ال نس����تغرب
أن يش���� ّكل ادباء وشعراء كِبار ،محور
هذه المؤسسات البسيطة والمتواضعة،
ولكن الكبيرة بما ينتج ُه ُك ّتابها بش����تى

على غياب االداء الخدمي ،وظهرت
في���ة معض�ل�ات س���يادة االحزاب
ومصالحها عل���ى مصلحة الوطن
والمس���اومات التي تطرح من أجل
تمرير المشاريع الفئوية والحزبية
على المشاريع الوطنية ،إلعتمادها
على العوامل الخارجية التي لعبت،
وتلعب على الساحة السياسيةّ ،
إن
اإلرهاب هو احد التحديات األساسية
التي يعان���ي منها الع���راق كدولة
تس���ير في خطى التحول واالنتقال
لالس���تقرار ،وبناء مفاصل جديدة
إلدارة الحكم والس���لطة في العراق
الجديد ما بعد دستور العراق الدائم
لعام ، 2005والتي تخشاها بعض
دول المنطقة ،مما حدى ألن تتعامل
مع العراق على أس���اس المكونات
في بعض األحيان ،وعلى هذا المبدأ
ُ
ومنذ انطالق
ومن هذا المنطل���ق،
التجربة الديموقراطية في العراق،
لم نشهد توحيداً للخطاب الخارجي
العراقي ،ف���كل مك���ون كان يتبنى
خطاباً مختلفاً بما يتوافق مع رغباته
ومصالح���ه ،ومن الغي���ر المتوقع
أن تس���تقر األوض���اع دون توحيد
المواقف الداخلي���ة ،واالتفاق على
منهج واحد لمصلحة الوطنية  ،ذلك
ٍ
أن تصور بناء سياسة خارجية تعيد
للع���راق مكانته بين الدول ،وتجعل ُه
العب���اً إقليمي���اً متمي���زاً  ،يبدأ من
صياغة هذه السياسة واالتفاق على
مضامينه���ا و منظورها في الداخل
 ،فالسياس���ة الخارجية ف���ي ُ
النظم
الديموقراطية ُ
تكون امتداداً للسياسة
الداخلية ،ويق ّر رجال السياسة على

عبد الخالق الفالح
ّ
إن السياس���ة الخارجي���ة للدول���ة،
التنفصل عن سياس���تها الداخلية،
والس���لوك الخارج���ي للدولة ،هو
محصلة لمجموع���ة عوامل مادية
ونفس���ية تعي���ش داخله���ا ،وم���ن
هذه العوامل ُتش��� ّكل طبيعة النظام
السياس���ي  ،وال���ذي ّ
يؤثر بصورة
مباش���رة عل���ى صياغ���ة وطبيعة
السياس���ة الخارجي���ة ،والب���د أن
ندرك من إن ل���دول المنطقة ،دوراً
ومس���ؤولية في اس���تقرار العراق
وأمنه ،بحك���م الموق���ع الجغرافي
والص�ل�ات التاريخي���ة والحضارية
واالجتماعي���ة ،وإدراكهم ّ
إن ضعف
العراق بمثابة تهديد لدول المنطقة،
وللسياس���ة الخارجية دو ٌر مهم في
تكوين صورة عن المشهد الداخلي
بما يسهم في اتخاذ المواقف الدولية
تجاه البل���د ،ألن العالم الحر يتعامل
على أساس العراق الموحد ،وليس
على أس���اس المكونات ،كما تعمل
عليه الواليات المتح���دة االمريكية
والق���وى الغربية ،كما ّ
إن الخالفات
السياس���ية الداخلية ُتضعف الدولة
امام العالق���ات الخارجية  ،الوحدة
الوطنية هي أساس القوة في تنفيذ
سياسة الدولة وبالتالي الدفاع عن
نج���اح السياس���ة الخارجية ،يعتمد
عل���ى االس���تمرارية والمرون���ة،
فعندما نضع سياس���ة ثابتة لمرحلة
من المراحل ،ونس���ير على نهجها
بش���كل م ّ
ُنظ���م ونداف���ع عنها في
ٍ
األوس���اط الدولي���ة كله���ا بصورة
مس���تمرة ،نضمن بذل���ك نجاحها،
لذا ف���إن على العراق الجديد ،اتخاذ

التركيبة العراقية المكونة للصورة
البهية لخارطة العراق السكانية،
ألوانها زاهية،وتماسكها ببعضها
البع���ض ،أعطى رونق���اً متميزاً،
قِلّم���ا نجد ُه ف���ي بل ٍد م���ن بلدان
العال���م ،طوائ���ف وأق���وام ذائبة
ف���ي بوتقة الع���راق ،مكونة بناء
وأس���اس قوي للبي���ت العراقي،
اإليزيديين,المس���يحيين,الصابئة
ا لمند ا ئيين  ,ا لع���ر ب
,الكرد,األش���وريين,التر كم���ان.
أقوا ٌم وجدوا م���ع وجود العراق،
واختلط���ت وذاب���ت ب���أرض هذا
الوط���ن العمالق ،فف���ي الملمات
وفي األفراح وفي الخير والش���ر،
ال تس���مى هذه الطوائف بأسمها
المجرد ،بل تسمّى بأسمها الكبير
العراقي���ون ّ ..
أنه���م العراقيون،
كل طائف���ة أو مك���ون م���ن هذه
وج���د عل���ى أرض
المكون���اتِ ،
العراق قبل اآلخر ،وأنها شاركت
بكتابة التاري���خ القومي للعراق،
ّ
وخطت
بدماء وش���قاء أبنائه���ا،
على جدران البيت العراقي أجمل

أن����واع الثقاف����ة والمعرف����ة والفنون
واألبداع ،كاس����تاذنا الدكت����ور عدنان
الظاه����ر ،والدكت����ور بهج����ت عباس،
والفن����ان الدكت����ور مص����دق الحبيب،
والدكتورة انعام الهاشمي ،والدكتورة
هن����اء القاضي ،واألس����تاذ الش����اعر
حمودي الكناني ،والناقد مقداد مسعود،
واالستاذ الشاعر والباحث كريم ميرزة
األسدي ،واألس����تاذ زاحم جهاد مطر،
واألس����تاذ الش����اعر يحيى السماوي،
والدكتورة بشرى البستاني ،والدكتورة
وجدان الخش����اب ،واألستاذة الشاعرة
ذكرى لعيبي ،واألستاذ جاسم العايف،
واألستاذ صباح األنباري ،واألستاذ عبد
الفتاح المطلبي ،واألستاذ جمعة عبداهلل،
واألس����تاذ الش����اعر جم����ال مصطفى
،والدكت����ور أن����ور غني الموس����وي،

واألس����تاذ ريس����ان الفهد وس����واهم ،
ومعذرة عن ذكر اس����ماء جميع االدباء
والمثقفين والمبدعين العراقيين الذين
ال يقلّون ش����أناً عن زمالئه����م االدباء
والمبدعي����ن اآلخرين بجمي����ع حقول
الثقاف����ة واالبداع والمعرف����ة ،هذا هو
حال الثقافة والمثقفي����ن العراقيين في
المهجر أو في الداخل ،ومعاناة االدباء
في الداخل ،ال ُ
تقل م����رارة عن معاناة
ادب����اء المهجر ،ولكن ل����دى المثقفين
العراقيينُ ،طرق عمل قديمة أو مبتكرة
بتأس����يس المنتديات والنوادي الثقافية
ف����ي المقاهي ،كن����ادي القصة أو نادي
النقد األدبي أو نادي الش����عر أو نادي
االب����داع أو نادي الفنون التش����كيلية،
فهي تجلب للمقاهي ش����هرة واس����عة
وزبائن ُجدد ،كما ّ
إن العالم الرقمي أداة

أبنائها .الجنسية عراقية والجواز
عراقي واألس���م عراقي ,األرض
عراقية ..أليس���ت ه���ذه الصفات
تجعل الجميع ش���ركاءاً على هذه
األرض ؟ ألي���س ه���ذا التصميم
اآلله���ي المتراص ..هو أس���اس
لبقاء الوطن ؟ هل بخل نهر دجلة
عل���ى طائف ٍة دون أخرى؟ ألم يمر
الفرات على جمي���ع هذه المدن؟
ه���ل منع ماء ُه ع���ن تلك القومية
وأعط���ى ماء ُه لقومي���ة أخرى ؟
ففي الحلة كنيسة مسيحية ،وفي
ميسان مقبرة للصابئة المندائيين،
وفي بغداد أك���راد ،وفي البصرة
سنة وشيعة ّ ..
إنُه العراق ودون
أبن���اء طائفة ال يس���مّى العراق،
لكن في اآلون���ة األخيرة ،دخلت
علينا لغ���ة جديدة همجية طارئة،
ل���م يكن له���ا وجود بينن���ا ..لغة
القتل والتهجي���ر والخطف ،فتنة
ُغ ّذيت نارها بحقد الجار وارتفعت
مأساتها ض ّد األخ والصديق ،أنت
شيعي أو س���ني يجب أن ترحل،
وأنت مس���يحي ال مكان لك بيننا،

وأن���ت تركماني ..لس���ت عراقياً
أن���ت ,وأنت إيزيدي منبوذ ،وأنت
كردي لك وطن آخ���ر  ،فمن أين
جائت ه���ذه اللغة الدخيلة؟ ولماذا
اآلن ؟ولم���اذا لم نس���مع بها قبل
هذه الفترة ؟ أل���م تكن الجامعات
العراقي���ة زاخرة بابن���اء ألعراق
جميع���اً ّ
بكل طوائفه���م ؟ ألم يكن
شارع السعدون في وقت العصر
زاخراً بمحالته ومشاربه وناسه،
ومرتعاً لكل ابناء هذه القوميات؟
ألم تكن مصاي���ف العراق مضيفاً
للجميع؟ هل ش���اهدنا أو س���معنا
ُ
لس���ت
يوم���اً احداً ين���ادي  :أنا
عراقياً ..بل أنا مس���يحي !؟ لماذا
أذاً وكي���ف نقب���ل أن نفت���ت هذا
الوطن ؟ صورة جميلة هذه التي
وبأزي���اء مختلفة ،ولغات
تجمعنا
ٍ
مختلفة وطقوس مختلفة ..كنائس
 جوامع – حسينيات  -دورعبادةمكونة لصورة
،إنها صو ٌر جميلة ّ
واحدة ..ص���ورة العراق الواحد..
س���ماء واحدة ونهرين يتعانقان
ٌ
في الجنوب ،بع���د أن ارتوى من

تركيا ..مغامرة غير مضمونة النتائج للتدخل
في سوريةتواجهها الءات إيران وروسيا
تزامناً مع استمرار تصاعد الفوضى
«المصطنع���ة « بالداخ���ل الترك���ي
،والحديث عن توجه أنقرة للتحالف
مع القوى التي تحارب تنظيم الدولة
«داع���ش «،والذي ُترج���م مؤخراً
جوية تركية لبعض مواقع
بضربات ّ
التنظي���م «المفترض���ة « ،بأقصى
شمال وشمال ش���رق سورية ،وهنا
يقرأ البع���ض إن هذا التدخل التركي
هو بداية للحرب على سورية ،ومن
هن���ا و بالتحدي���د ،س���يكون محور
حديثن���ا هنا ع���ن التدخ���ل العلني
التركي بالحرب على سورية ،بحجة
وبمحور آخر،
محاربة اإلره���اب ،
ٍ
سيكون حديثنا عن دعم أنقرة لبعض
التنظيمات الراديكالية بشمال وشمال
غربي وشمال شرقي سورية ،ومن
هن���ا نس���تطيع أن نق���رأ بوضوح
وخصوصاً بعد معارك محافظة أدلب
وحلب األخيرة ،إن القوى األقليمية
والدولي���ة وخصوص���اً تركي���ا ،قد
عادت من جديد لتمارس دورها في
إعادة صياغة ورس���م مالمح جديده
ألهدافها واستراتيجياتها المستقبلية
بهذه الحرب المفروضة على الدولة
الس���ورية ّ
بكل أركانه���ا ،وما هذه
التطورات المذكورة أعاله ،إال جز ٌء
فصول س���ابقة ،عمل���ت عليها
من
ٍ
االس���تخبارات التركية منذ سنوات

ع��� ّدة ،فه���ي عمل���ت على أنش���اء
وتغذية وتنظيم صف���وف المجاميع
المس���لّحة الراديكالي���ة المعارضة
للدولة السورية ،وخصوصاً بشمال
وش���مال غرب���ي وش���مال ش���رقي
س���ورية ،وقد كانت الحدود التركية
ً
شماال،
المحاذية للحدود الس���ورية
لمقاتل���ي هذه
ه���ي المنف���ذ الوحيد
ّ
المجاميع ،فهذه الح���دود المحاذية
للحدود الس���ورية ،كانت وما زالت
المنف���ذ األكب���ر لتجمي���ع وتنظي���م
صفوف ه���ذه المجاميع المس���لّحة
على اختالف مسمياتها في سورية،
بدعم استخباراتي
وكل ذلك كان يتم
ٍ
ولوجستي أميركي – تركي.ما وراء
الكواليس لما يجري في أنقرة اليوم،
يُظه���ر إن هنال���ك مش���روعاً تركياً
قيد البحث يس���تهدف القي���ام بدعم
بعض المجاميع المس���لّحة بسورية
«النصرة واحرار الش���ام «  ،للدفع
ً
شماال،
بها اتجاه األراضي السورية
وبحج���ج واهي���ة ،تتمث���ل بالقضاء
ٍ
على تنظيم «داعش « ووضع بديل
ُ
يتمثل بالنصرة
مناسب لـ»داعش «
وم���ن ّ
بصفها ،وه���ذه الحجج أيضاً
تدخل حس���ب مراقبي���ن ضمن إطار
الدخول المحتمل للجيش التركي إلى
االراضي الس���ورية ،وإقامة مناطق
جوي بأقصى
عازل���ة ومناطق حظر ّ

عاتق السياس���يين كافة أن يتجنبوا
الخالف���ات الحزبية الضيقة ويتفقوا
على سياس���ة وطنية موحدة ،الشك
إن الخالفات في المواقف السياسية،
هي صورة من صور الديموقراطية،
إالّ أن المبالغة فيها يضعف الموقف
السياسي الخارجي للدولة،ويضعف
موقف المفاوض العراقي ،والواقع
الذي تشهد ُه العملية السياسية التي
تعاني م���ن المحاصص���ة الطائفية
والقومي���ة والمذهبية ،منذ انطالق
التجرب���ة الجدي���دة بعدعام 2003
((كما تسمّى بالديموقراطية )) حيث
تش���اركت جميع المكونات حس���ب
نس���بها في المجتمع ،وتقاس���مت
المناصب الحكومية مما ّ
شل حركة
مس���يرتها البتعادها ع���ن الكفاءة
والقدرة عل���ى إدارة الدولة ،وتقع
المسؤولية الكبرى اليوم على عاتق
المكون���ات العراقي���ة األصيلة بأن
توحد صفوفها وأن تغادر سياس���ية
الع���زف على اس���طوانة التهميش
واإلقص���اء عل���ى أس���اس العرق
والمذهب والقومية في محلها ،لكي
تتمك���ن من بناء عالق���ات متوازنة
فيما بينه���ا ،ومنه���ا االنفتاح نحو
دول العال���م على أس���اس المصالح
المش���تركة الت���ي تضم���ن حقوق
ومصالح الجميع ،ووضع الكفاءات
في محلها دون استثاء .

قيس العذاري

مسيحيو العراق ..نخلة شماء وعطاء بصمت
الصور ،والس���نين تمر والتاريخ
يكتب سفره ّ
بأكف األجداد واألبناء
وال توج���د تس���ميات م���ن كتب
التاري���خ ،وال أحد ادعى ّ
إنُه كتب
التاريخ ..بل الجميع ّ
خط وشارك
بكتابته ،وقف���ت هذه األقوام على
مر هذه السنين الموغلة في القدم،
وقفة رجل واح���د عندما تعرض
العراق لغ���زوات األجنبي  ,مات
من مات منه شهيداً من أجل هذه
األمة ،وج���اع الجميع يوم الجوع
والقحط  ،وتع���رض من تعرض
للفيضان���ات ،عندما غضب دجلة
وفاضت مياه ُه ،وبكى الجميع دون
اس���تثناء عندما ُج ِرح العراق في
الصميم ..بك���ى العراقيون جميعاً
وطببوا جراحه ،واستشهد الكثير
م���ن أبناء ه���ذه الطوائف،عندما
تعرض الع���راق للقصف األجنبي
تف���رق األرض العراقية بمن
؟ لم
ّ
ُدفن فيه���ا ،فال تلفظ ألمس���يحي
وتقب���ل الك���ردي ،وال تس���تقبل
اإليزي���دي وترفض األش���وري..
ٌ
أرض واحدة معطاء وهؤالء
إنها

منهج سياسي ،يسعى لتحقيق تغيير
ج���ذري للعالقات ،والت���ي انتهجها
النظام الش���وفيني السابق ،و وضع
مأزق دولي من
العراق بأكثر م���ن
ٍ
خالل توجهاته المنغلقة والعدائية،
وذل���ك باالنفتاح على العالم ،بهدف
ضم���ان عودة الع���راق الى وضعه
الطبيع���ي ومكانت���ه المرموقة في
ّ
يش���ك
المجتمع الدولي الذي مازال
بقدراته ،تطور العملية السياس���ية
واألمنية في العراق سيكون بإمكان
السياس���ة الخارجي���ة ّ
أن تش��� ّكل
ً
عامال رئيس���اً في تحقيق االزدهار
االقتص���ادي م���ن خالل اإلس���هام
الفاع���ل باس���تقدام االس���تثمارات
األجنبي���ة في إطار عملي���ة إعمار
الع���راق التي ب���دأت تتضح بوادر ُه
في ه���ذه المرحلة الت���ي يمكن ان
تؤس���س انطالقة اقتصادية ،تجعل
حضور العراق في االقتصاد الدولي
فعّاًال وأساسياً ،نظراً لما يمتلك ُه من
موارد نفطية ومعدنية ،تؤهل ُه لذلك
الدور ،وهذا أيضاً ُ
يمثل جانباً آخراً
لنجاح الدبلوماس���ية العراقية ،مع
تأكيد الصعوب���ات المحيطة إقليمياً
ودولياً ،وبخالف ذلك تصبح مصالح
البالد عرض���ة لألهواء والتغيرات،
المصال���ح الخارجي���ة كانت وراء
الضغ���ط عل���ى الكت���ل السياس���ية
العراقي���ة ،لتتج���اوز المخرج���ات
الديموقراطية ونتائ���ج االنتخابات
واللجوء الى المحاصصة ،لتحقيق
ما تراه هذه القوى ش���راكة وطنية
ً
بديال عن مش���روع األغلبية
جائت
السياس���ية ،وه���ذا م���ا يجعل على

الش���مال الس���وري ،وكل هذا سيتم
بحج���ج إعادة الالجئين الس���وريين
ال���ى وطنهم ،وتوفي���ر مناطق آمنة
لهم ،وهذا ما يت ّم بحثه اآلن بأروقة
صنع الق���رار االميركي أيضاً ،ومن
المحتمل أن توافق اإلداره االميركية
وتحت ضغ���ط الخليجيي���ن ،وتحت
ضغط جمهوري���ي الكونغرس رغم
«الءات» أوباما المتكررة ،الرافضة
للمش���روع التركي بأقصى ش���مال
س���ورية ،وبعض األجزاء الشمالية
الشرقيه من سورية ،ومن المتوقع
أن تمنح واش���نطن أنقرة وحلفائها
هامشاً من المناورة ،وستطلق أيديهم
ان أس���تطاعوا لتجهي���ز األرضي���ة
العسكرية والسياسية ،إلقامة مناطق
جوي بأقصى
عازل���ة ومناطق حظر ّ
الشمال الس���وري ،وكل هذا متوقع
دراس���ته بواش���نطن خالل شهر آب
الحالي من هذا العام ،ومن الواضح
إن موق���ف أنقرة الس���اعي إلقامة
مناطق عازلة بشمال وشمال غربي
س���ورية ،يدعمها ويلتقي معها بهذا
الطرح الكثير من ال���دول الخليجية
ً
إضافة الى فرنسا ،ومع زيادة مسار
ضغ���وط بع���ض ساس���ة وجنراالت
واشنطن «الجمهوريين والمقربين
منهم» على أوبام���ا للموافقة على
طرح ونقاش هذا الط���رح التركي،

توصيل مهمة وفعّالة وواسعة االنتشار
للمنتج����ات األدبية والفنية ،ومن خالله
تس����هل عملي����ة التواصل م����ع القرّاء
والمبدعين على السواء ،ومن مختلف
دول العالم  ،ويمكن للنوادي تخصيص
أمس����يات تتابع اإلص����دارات الجديدة،
بتش����كيل حلقات نقدية أو دراسية عن
النتاجات المميزة منها ،كذلك تخصيص
أمس����يات لالدب����اء الش����باب ،وتقييم
أعماله����م واألهتم����ام بنش����ر المميزة
منه����ا في المواق����ع الثقافية والصحف
والمجالت العراقية والعربية ،فالثقافة
العراقي����ة ما زالت جزءاً أساس����ياً من
الثقاف����ة العربي����ة وس����تبقى كذلك ،ال
احد يمكن���� ُه معرفة معان����اة المبدعين
والمثقفي����ن العراقيين ف����ي الداخل أو
في الخارج ،نتيجة األهمال واألوضاع

المزرية من جمي����ع النواحي التي يم ُر
بها الع����راق والعراقيون ..السياس����ية
منه����ا والثقافي����ة ،من� ُ
���ذ عق����ود ولحد
اآلن  ..اكثر م����ن المثقفين والمبدعين
أنفس����هم ،قبل أن يصي����ر حال المثقف
والمبدع أش����به بحال من يتتظر مجيء
«غودو» في مسرحية صموئيل بيكيت
« :بانتظار غودو»  ..سيكون انتظار ُه
ضرباً من الوهم والس����لوى بال نهاية،
فال داعي النتظار مجيء غودو بيكيت
أو غودو جديد ألن ُه لن يأتي!!

حمزة الجناحي
مائِهما كل تلك القوميات ،باألمس
سمعنا إن اثنين من أبناء ألطائفة
المسيحية اُختطفا و ُدفِعت الفدية،
لكن أحدهما قتل ،تبّت اليدين التي
م ّدت عليهما ّ
،إنهما رم ٌز للتسامح
والسالم ،ورم ٌز للمحبة والوحدة..
إن األيدي ألتي خطفتهما أي ٍد وقحة
قذرة ،لم تش���رب من منهل دجلة
والف���رات ،ماذا ق���ال اإلرهابيون
لهؤالء الس���ادة؟ إنهم���ا حمامتا
سالم وإنهما غصن زيتون ..إنهما
المسيح على األرض يمشي ،قطع
اهلل الي���د التي ُم ّدت عليهما ،كأني
أراهما قد غفرا له���ؤالء القتلة،
وأعطوهم درس���اً في التس���امح،
وغيّ���روا مفاهيم عقولهم العفنة،
لعمري واهلل كأن���ي اراهما ،وقد
ضربا للقتلة أروع معاني المواطنة
العراقي���ة ،ودلوه���م على طريق
الخير ،لعمري كأني أرى ألقتلة لم
يناموا تلك الليالي ،بعد أن أقحموا
وعرفوهم
الكنيس���ة المس���يحيةّ ،
بمعنى الدين والحب والس�ل�ام،
واألمن والوطن والسماء والماء

والطفول���ة  ..األموم���ة واألخوة
واهلل ،ألم يكن أل���درس بليغاً لكل
ابن���اء الع���راق ؟ انتبه���وا أيها
السادة للمس���يحيين ..إنهم أصل
العط���اء الصام���ت ..أنهم أعطوا
كل م���ا لديهم ،وه���ل العراق من
ُ
مكتمل الصورة؟
غير المسيحيين
يستطيع أن ينام يوماً
وهل العراق
ُ
واحداً دون أبناء المسيح ؟ وهل
ً
ُ
زالال في أفواه
يكون
ماء العراق
أبنائ���ه دون أن يرتوي منه أبناء
المس���يح ؟ إنه���م األص���ل وإنهم
نخلة العراق الشامخة التي تعطي
ثمره���ا دون أن تم ّ
ُن على أحد،
وال تري���د من أح���د أن يخدمها،
ترمى بحجر وهي فرحة ..لتعطي
ثمرها ألبنائها.

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

ق���د يج���د أوباما نفس���ه بمرحلة ما
مضطراً لالنس���ياق وراء المشروع
الترك���ي إلرضاء بع���ض خصومه
داخ���ل الكونغرس ،وبع���ض حلفائه
الع���رب الخليجيين،وخصوص���اً بعد
ضغط اوباما ألنجاز االتفاق النووي
اإليراني ،وم���ن الواضح مؤخراً إن
تركي���ا ب���دأت تناور مج���دداً بورقة
الش���مال الس���وري ،وخصوصاً بعد
تقدم المجاميع الراديكالية المسلّحة
المدعومة من تركيا بمناطق واسعة
م���ن محافظة أدلب ،وتس���عى كذلك
أنق���رة إن اس���تطاعت إل���ى تكرار
سيناريو أدلب نفس���ه بحلب وحماة
وحم���ص والالذقي���ة ،وبالمحصلة
لقد أعطى التق���دم األخير للمنظمات
الراديكالية بش���مال غربي س���ورية
فرصة ثمينة ألنق���رة ،إلعادة احياء
دورها ومشروعها بالمنطقة ،ومن
هنا نق���رأ بوضوح مدى ارتباط هذه
المجاميع الراديكالية العابرة للقارات
م���ع الجان���ب التركي ال���ذي أصبح
ممراً ومقرًّا له���ذه المجاميع ،وهذا
ش���كل واض���ح أرتباط
ما يُظهر في
ٍ
األجن���دات التركي���ة بالمنطق���ة مع
أجندات هذه المنظم���ات الراديكالية
دول
المدعوم���ة هي األخرى م���ن ٍ
وكيان���ات ومنظم���ات ،هدفها األول
واألخير ه���و تفتيت وتجزئة المجزأ

بالوط���ن العربي ،خدمة للمش���روع
المس���تقبلي الصهي���و -اميرك���ي
بالمنطق���ة ،وهو ما يُظه���ر حقيقة
التفاهم المشترك لكل هذه المنظمات،
وبين هذه ال���دول والكيانات لرؤية
ط���رف منها للواقع المس���تقبلي
كل
ٍ
للمنطقة العربية ،وخصوصاً للحالة
وباألخ���ص
الس���ورية والعراقي���ة،
ّ
للح���رب «الغامضة» الت���ي ت ّدعي
أمي���ركا وبعض حلفائه���ا بالمنطقة
أنهم يقومون بها لضرب تمدد تنظيم
الدول���ة «داع���ش» المتطرف ،هنا
وبش���ق آخر يبدو واضح���اً إن هذا
ٍ
المس���عى التركي المدع���وم بأجندة
اقليمي���ة ودولي���ة إلقام���ة مناطق
عازلة بشمال وشمال غربي وشمال
شرقي سورية ،سيصطدم بمجموعة
«الءات» روس���ية إيراني���ة ،فهذا
ق���رار أممي
المس���عى يحت���اج الى
ٍ
لتمريره ،والفيتو الروس���ي الصيني
حاض���ر دائماً ،إضافة الى «الءات»
إيران المعارضة ألي تدخل خارجي
بسورية ،تحت أي عناوين ،وهذا ما
أكد عليه رئيس الش���ؤون الخارجية
في البرلم���ان اإليراني ،عالء الدين
بروج���وردي خالل زيارت���ه مؤخراً
دمش���ق ،وعلين���ا هنا أن ال ننس���ى
إن الجمهوري���ة العربية الس���ورية
لجزء كبير من
وعلى رغم خسارتها
ٍ

الجولة األخي���رة بمحافظة أدلب ،إال
أنها ولآلن ما زال���ت بما تملك ُه من
قدرات عس���كرية قادرة على اسقاط
أي مش���روع علني ،لتدخل خارجي
مباش���ر أو غير مباش���ر بسورية،
ختام���اً ،نق���رأ إن أنق���رة بعثت بكل
رس���ائلها لكل االطراف وخصوصاً
للدولة السورية وإليران ،بأن ساعة
الصف���ر للتدخل العلني بس���ورية قد
اقتربت ،وأن االميركيين والفرنسيين
وبعض العرب ،س���وف يوفرون لها
المظلة الش���رعية والعس���كرية لكل
شكل قاطع
ذلك ،وهذا ما ترفضه في ٍ
ّ
كل من روسيا وإيران ،وحتى مصر
المحايدة باألزمة السورية نوعاً ما،
وهذا ما قد يُح ّتم على الدولة السورية
وبدعم من حلفائها بالقادم من األيام
ٍ
للرد المباشر على الدولة التركية إن
اقتربت من الخطوط الحمر بالشمال
السوري ،وبحلب تحديداً ،ومن هنا
فإن المرحلة المقبل���ة تحمل العديد
م���ن التكهن���ات والتس���اؤالت حول
تطور االحداث على الجبهة الشمالية
الس���ورية ،الت���ي أصبحت س���احة
مفتوحة لكل االحتماالت ،واألسابيع
الخمسة المقبلة على األرجح سوف
ُ
تحم���ل المزيد من االحداث المتوقعة
وغي���ر المتوقعة ميدانياً وعس���كرياً
على هذه الجبهة تحديداً.

