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وقفة مع قانون األحزاب
إمكانيةلتطبيق
ا
ليةلنصوصو
إشكا ا
أكرم السياب

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

مخاض طويل وصراعات
بعد
ِ
بي���ن التج���اذب السياس���ي
وإضف���اء مصال���ح الكت���ل
الكبرى ،أق ّر مجلس النواب
العراقي بجلسته  ،16قانون
األح���زاب السياس���ية ف���ي
العراق ،بتصوي���ت واتفاق
الجميع على طرحه كقانون
ّ
ينظم الحياة السياسية.
ج���اء القانون بمعدل  61مادة قانونية ،تخللتها
األح���كام الختامي���ة ،ج���اء القان���ون بعد 13
عامًّا من دراس���ات وتعديالت وف���ق المصالح
والمزاجيات ،وتش���بث بعض الكتل بنقاط غير
مالئمة مع وضعها» التحزبي» ،لذا كان سريعاً
كالعادة مثل الدستور وقانون االنتخابات والنفط
ّ
المعطل ،وحس���ب الدس���اتير العالمية،
والغاز
فإن مهمة األحزاب السياس���ية هي المس���اهمة
في بناء الوعي السياس���ي للشعب ،وهكذا فإن
تسمية مرش���حين للمناصب السياسية وتنظيم
حمالت انتخابي���ة ،ترقيان إلى مرتبة الواجبات
الدستوريةن ولهذا السبب تحصل األحزاب على
تعويض م���ادي من الدولة ،مقابل النفقات التي
تتحملها في إطار هذه الحمالت االنتخابية ،هذا
التعويض المادي ألعب���اء الحمالت االنتخابية
ال���ذي ابتدعت��� ُه ألمانيا تحدي���داً ،أصبح مبدءاً
متبع���اً في معظم ديموقراطي���ات العالم ،وأيضاً
تش���كيل األحزاب السياس���ية ،يخضع لألسس
الديموقراطية (ديمقراطية األعضاء)ن وينتظر
من هذه األحزاب اعترافها بالدولة الديمقراطية،
ل���م يكن قان���ون األح���زاب متفقاً م���ع الوضع
الديموقراطي في العراق ،كما يراه المراقبونن
وهذا ال يعني ّ
إن ليس صحيحاً ،وإنما يحتاج إلى
بعض التريث وإعادة النظر في نصوصه ،نأتي
هن���ا لنجعل بعض التقويم والنقد البناءن وليس
المهاجم���ة ،وحت���ى نتمكن م���ن الوصول إلى
رؤية محددة وهادف���ة ،نضع بعض النصوص
التي ع���اب عليه���ا البع���ض ،وأعتبرها غير
منسجمة مع الواقع ،وقبل الخوض في الحديث
ً
س���ؤاال هام جداً ،هل نس���تطيع إمكانية
نطرح
تطبيق قانون األحزاب ف���ي العراق على الكتل
المنضوية تحت الحكومة؟ حتى ال نتس���رع في
اإلجابة ،نذهب معاً إلى اإلشكاليات والمقارنة،
والبحث عن البدائل المهمة التي نس���تطيع من
خاللها تقويم القانون ،ليصبح ذو مقبولة عالية
ومنصفاً للجميع ،وخصوصاً األقليات.
ً
أوال :هيكلي���ة القان���ون ،يع���د تش���ريع قانون
األح���زاب ،من أه���م النصوص تفس���يراً لدى
الخب���راءن فه���و ال يعط���ي أحكام التأس���يس
والعقوب���ات فحس���ب ،ب���ل يش���رّع لعملي���ة
ديموقراطية ورؤية الدولة والدس���تور معاً في
نضج العملية السياسية وبناء مجتمع تشاركي،
يعمل بمبدأ التنش���ئة ومفهوم العمل الجماعي،
اختصاراً ،هو مدرسة سياسية لألجيال ،إمّا ما
نرا ُه اليوم فهو ش���بيه ج��� ّدًا بقانون المنظمات
الغي���ر حكومية ،وكأن الح���زب منظمة مدنية،
ش���اءت أن تكون حزباًن وهذا خلط شنيعن فقد
حدد القانون طرق التأسيس والعضوية ،وكأن
الحزب منظمة خدمية يقوم التشريع بتقنينها!
ثانياً :البرنامج السياس���ين لق���د اغفل القانون
موضوعة البرنامج السياس���ي ال���ذي يطرح ُه
الحزب ،مكتفياً بعدم معارضته للدس���تورن ولم
يش���جع على العالنية في األهداف والتنظيمات،
ومفاتحة الش���ارع والمجتمع على االش���تراك
في برنامجه السياس���ي والحكوم���ة فيما بعد،
وق���د تركه للح���زب وحده ليقرره���ا خفية بين
المؤسسين ،وخالفاً لذلك عمل القانون المصري
رقم  40لس���نة  1977الخاص بنظام األحزاب
السياس���يةُ ،
حيث جعل مبدأ العالنية واالشتراك
في األهداف متاحاً للجميع.
ثالثاً :فلس���فة المعارضة ،حتى نتمكن من بناء
دولة ديموقراطي���ة ،وحكومة مراقبة ،وتقويم،
الب���د م���ن تفعي���ل دور المعارضة السياس���ية
واستقبال الرأي اآلخر ،والمشاركة الجمعية في
القرار ،وحرية الفرد في التدخل المباشر لعمل
الحكومة ،دفاع���اً عن حقوقه وحرياته ،لكن ما
جاء في المادة  -33 -من مصادر تمويل الحزب
أو التنظيم السياس���ي -الفقرة ( )4فيما يخص
اإلعانات المالية م���ن الموازنة العامة للدولة،
بموجب المعايير الواردة في هذا القانون ،وهذا
ً
أم���واال إضافية من قبل
يعني اس���تالم األحزاب
الدولة ،فإذا كانت األحزاب جميعها مشتركة في
الحكومة فأين المعارض���ة؟ ناهيك عن الضغط
الحاص���ل عل���ى الموازنة ،جاء اآلن تكس���ب
األحزاب من المعونات الحكومية !!
رابعاً :هيكلية الحزب ،المادة  -9-يش���ترط في
من يؤس���س حزب أو التنظيم السياسي الفقرة

( )2أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من
العم���ر ،ومتمتعاً باألهلي���ة القانونيةن والمادة
 -11يش���ترط لتأس���يس أي ح���زب أو تنظيمسياس���ي ،مراع���اة ما يأت���يً :
أوال -يقدم طلب
التأس���يس تحريري���اً بتوقيع ممث���ل الحزب أو
التنظيم السياس���ي (ألغراض التس���جيل) الى
دائرة األحزاب أو تنظيمات سياس���ية ،مرفقاً به
قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي ال يقل عدد
أعضائها عن ( )7س���بعة أعضاء مؤسس���ين،
ومرفق���اً ب���ه قائمة بأس���ماء ع���دد ال يقل عن
( )2000ألفي عض���و من مختلف المحافظات
عل���ى أن يتم مراع���اة التمثيل النس���وي ،عند
النظ���ر في الم���ادة ( )9و ش���ريطة العمر غير
معقولة مطلقاً ،فالنصوص س���محت لمن ال يقل
عمره عن  20عاماً أن يترأس حزباً سياسياً!!
وذلك ال يتفق مع المنطق���ن بينما هنالك 306
مس���جلة حالياً في مفوضية االنتخابات،
أحزاب
ّ
كنا نأمل بموجب التش���ريع الجديد تقليلها إلى
ع��� ّدة أحزاب قليلة ،بينما القانون يفتح األبواب
لزيادتها بنحو مطرد ،إمّا ( )2000شخص من
األعضاء !! فهل سيبقى العدد ثابتاً مع اختالف
وتزايد الحالة الس���كانية؟ كم���ا هو مختلف في
عدد أعض���اء مجلس النواب حس���ب التركيبة
العددية للس���كان ،وزي���ادة ع���دد البرلمانيين
مع زيادة الس���كان؟ علم���اً إن القانون األردني
لألحزاب طلب  500شخص فقط.
خامساً :س���يكولوجيا الحزب ،المادة (ً )5
أوال:
يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس
المواطنة ،وبما ال يتعارض مع أحكام الدستور،
ثاني���اً :ال يجوز تأس���يس الح���زب أو التنظيم
السياس���ي على أس���اس العنصرية أو اإلرهاب
أو التكفي���ر أو التعص���ب الطائف���ي أو العرقي
أو القومي ،ونحن نعل���م ّإنُه من غير الممكن،
المبادرة الى إنشاء حزب ،دون توحيد أعضائها
في مدرس���ة فكرية ،تربطهم القناعة في العمل
السياس���ي ،لذا نرى منذ نشوء األحزاب هنالك
أح���زاب ذات توجه���ات إس�ل�امية  -قومية –
ش���يوعية – وطني���ة -ليبرالية...ألخ ،وهذا ما
أ ّدى ف���ي العالم الثالث إل���ى عدم وجود أحزاب
وطنية ،يشترك فيها األفراد تبعاً للمواطنة دون
االنتماء الفكري ،وهنا من المفترض لألحزاب
السياس���ية الموجودة في العراق ،إعادة النظر
في طرحها وحتى األسم أيضاً.
سادس���اً :مرجعي���ة األح���زاب :الم���ادة ()2
ثانياً :محكم���ة الموضوع( :الهيئ���ة القضائية
لالنتخابات) المش ّكلة بموجب قانون المفوضية
العلي���ا المس���تقلة لالنتخابات رقم  11لس���نة
 2007المُع ّدل ،ثالثاً :دائ���رة األحزاب :دائرة
ش���ؤون األحزاب والتنظيمات السياس���ية في
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،وترتبط
بمجلس المفوضين ،ولحد اآلن ونحن مجتمعين
س���وية على هذا المقال ،لم نعرف سبب ارتباط
األحزاب بالمفوضي���ة؟! رغم إن األخيرة دائرة
ش���به اضطرارية الوجود في وقت االنتخابات
فقط ،والمثير لالس���تغراب إن القانون لم يشر
إلى دائرة مس���تقلة تراقب عم���ل األحزاب ،بل
ربطها بالهيئة المستقلة لالنتخابات ،بينما يرى
القان���ون المصري ارتباط األح���زاب بــ» لجنة
ش���ؤون األحزاب» المؤلفة من رئيس مجلس
الش���ورى ووزيرا العدل والداخلية ،إمّا القانون
األردني والفرنسي والجزائري ،فيرجع ارتباط
األحزاب الى المحكم���ة اإلدارية العليا في حالة
التقاضي الشخصي والعام.
س���ابعاً :التمويل وحرية جن���ي األموال :المادة
( )33تشتمل مصادر تمويل الحزب أو التنظيم
السياس���ي الفق���رة (ثالث���اً) :عوائد اس���تثمار
أمواله وفق���اً لهذا القان���ون والتبرعات ،بينما
المادة ( )34منع���ت الحزب من التجارة بقصد
الربح ،وهنا نسأل ما طبيعة عوائد االستثمار؟
وم���ن أين جاء االس���تثمار؟ ه���ل يحق للحزب
المضاربة والمداولة في األسواق االستثمارية
والعق���ود والمق���اوالت؟ ودخ���ول المناقصات
الحكومية ،وخصص���وا إن القانون لم يذكرها،
إمّ���ا (المتبرع���ون) فقد ح���دد القانون نش���ر
أس���مائهم وعناوينهم فقط ،لكن لم يتطرق إلى
ش���فافية المتبرع المالية ..م���ن هو؟ ومن أين
أتى بأمواله؟ لم يتحقق القانون من ش���خصية
بطرق غير
المتبرع ،قد يكون كس���ب أموال���ه
ٍ
مش���روعة  ،كما لم يلزم القانون بتقديم الحزب
ذمته المالية قط ،وال ألعضائه المؤسسين ،بل
اكتفى بحس���اباته المالي���ة ،خالصة القول حتى
نتمك���ن من بن���اء دولة رصين���ة ونزيهة ،البد
من متابعة كل شاردة وواردة من أعمالها ،مع
احترام س���يادتها طبعاً « عراق األحزاب» كما
يس���مى ال بد من تقنين عمله السياسي بصورة
منضبطة ،للحد من مأساوية الحال.

يارئيس الوزراء أحسم
معركة الفلوجة اآلن
علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

يوم���اً بع���د ي���وم ت���زداد
الن���ار الملتهب���ة باالنبار
والفلوجة ،والمس���ؤولون
عنه���ا ،اصح���اب الفك���ر
الطائف���ي ..أوق���دوا النار
ف���ي عراقن���ا ،وأش���علوا
األرض لهيباً تحت اقدامنا،
الصغ���ار والكِبار
لتحرق ِ
م���ن العراقيين ..ش���هداءاً
ومفقودين ،ولك���ن مانالحظ��� ُه ،إن القوة
ُ
تزحف مثل
المقاتلة ف���ي األنبار والفلوجة،
الس���لحفاة ،ومعها اإلشاعات المغرضة من
أبواق داعش ،تنشر األخبار الكاذبة ..على
أساس إن قيادات داعش تهرب من المعارك،
باتجاه سوريا ،بينما الواقع يُبيُّن لنا العكس
 ..إن الق���وات الحكومي���ة تواج���ه نيران
معادية بكثافة ،نتيجة الس���راديب واالنفاق
بالفلوجة -معقل التنظيم المتوحش ،وكثرة
الس���يارات المفخخة الموج���ودة باالنفاق،
مم���ا يتطلب م���ن الحكومة التنس���يق مع
طيران التحالف الدولي ،وبتنسيق مع القوة
الجوية العراقية ،لدك الفلوجة بالصواريخ
ف���ي الليل والنه���ار ،وع���دم االلتفات الى
أصوات السياس���ين الدواعش النشاز التي
تنعق بالفضائي���ات المعادية .عندما حدثت
معارك العراق وإيرانُ ،
كثرت الوس���اطات
بي���ن الجانبين،دون التوص���ل الى اتفاق ،
وتوجهت المذيعة م���ن الوكالة البريطانية
بس���ؤال الى صدام حس���ين ..قالت له ( :
ٍ

اش���تعلت الن���ار بينكم وبين إي���ران  ..من
المس���ؤول ع���ن اطفائها؟ ) ،ق���ال صدام
ً
وفعال كان
النار ( :ل���ن ُتطفىء إلاّ بالنار)،
حازماً ،وسريع الحسم بالمعارك!! اآلن لم
أرى قائداً ..ال مدنياً وال عس���كرياً  ،يحسم
المعرك���ة بقتل رأس األفع���ى في الفلوجة،
أمّ���ا البي���ت ( األربعي -المذاه���ب األربع
المقس���م  ..قس���م مع قيادات
اإلس�ل�امية)
ّ
داعش في االنبارن يرفض ضرب الفلوجة
بالصواري���خ ،باعتب���ار إن هنال���ك عوائل
فقراء ،يس���تخدمها داعش دروع بشرية،
وه���ذه المعلوم���ة لي���س له���ا مصداقية ،
والقسم اآلخر مع الحكومة وتحرير االنبار،
وتنادي بضرب الفلوجة وتحريرها،وإعادة
المهجري���ن ،والدليل المؤتمر العش���ائري
ّ
لشيوخ االنبار الذي ُف ّ
ض بالمشاجرات فيما
ً
محلال سياس���ياً
بينهم ،والثاني ،إن هنالك
يدعى الدكتور يحيى الكبيس���ي ،ذوالوجه
الجه���م والحزين ،والعب���وس والمتعصب
والحاقد والمتش���نج  ..يف���رح على خراب
العراق ،وال يهتم بلوعات العراقيين ،يظهر
يومياً في فضائيات س���كاي نيوز والحدث
والعربيةّ ،
كل يوم يخ���رج علينا ،ويقول :
لن تنته���ي الحرب مع داع���ش والحكومة
العراقي���ة  ،مادامت المصالح���ة مفقودة،
يتكلم على أس���اس المصالحة مع ش���يوخ
الفتنة في أربيل وعمّان الذين تنفق عليهم
قط���ر والمملكة العربية الس���عودية ماليين
الدوالرات .
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ذبح االطفال وإطعام حلومهم ألمهاتهم

حمزة الجناحي

داعش ..اإلجرام المركب
أحياناً ُ
تقف عاجزاً امام حدث وقع دون أن
تفسر االسباب أو الهدف من ذلك الحدث،
ّ
وبالتالي تش����عر ،وكأنك ال تمت لإلنسانية
بصل����ة ،ذاك ..ألن كل األفعال االنس����انية
المألوف����ة ،ال تترك ذل����ك العجز واالبتعاد
عن التفسير ،فالناس متشابهون بأفعالهم،
ّ
وكل األفعال اإلنسانية المتعارف عليها أو
حت����ى الغريبة بعض الش����يء ،هي أفعال
يس����تطيع البعض فعلها ،ول����و بدرجات،
لكنها ال تترك لديهم حالة الذهول والهول
أو الخروج عن حالة التركيبة البش����رية،
لتجد نفس����ك امام بعضها خارج مألوفات
الوج����ود اإلنس����اني على ه����ذه األرض،
وحت����ى العدوانية البش����رية التي تحملها
���ان ما  ،راغبة بالقتل ،فلها
الروح إلنس� ٍ
يفصح عنها
بعض االحيان مبررات ق����د
ُ
يفصح عنه����ا االختصاص
القات����ل أو قد
ُ
النفس����ي أو المقرّبي����ن م����ن الجاني أو
المجن����ي عليه ،وبالتال����ي يصبح الحدث
قائماً ،وقد حدث عشرات المرات ،لكن في
بعض االحيان تج����د أن ما يفعل ُه البعض،
أبداً ال يمك����ن ادخاله في خانة من خانات

التفس����ير والتبرير اإلنس����اني والبشري
والحيواني حتى ،فالحيوان المفترس يقتل
ألس����باب أهمها الجوع واشباع غريزته
أو من أجل البق����اء والحفاظ على عالمه
أو من أجل التس����يد على بقعة من الغابة
م����ن أجل بقائه ،وهو قان����ون تعمل عليه
الحيوانات (البقاء لألقوى) ،وفي كل ذلك
ال����ذي ذكرت من تعلي��ل�ات وإيجاد بعض
من التفس����يرات ،وجدت النفس والجسد
ُ
أتلقف خبراً مفاده :
وال����روح ،تعجز وأنا
إن بعضاً من مجرمي داعش يذبح األطفال
ويطعم لحومهم ألمهاتهم دون أن يعرفن
أنهن يلكن ذل����ك اللحم الطري من أجزاء
اجسام أطفالهن ..
كل يوم تجد تلك الس����بايا في معس����كرات
السبي ،بعضاً من األمل بالعودة الى الديار
ولو مكس����ورات الخاط����ر والنفس ،وهن
يتأملن أطفالهن ،يلعبون في فناء المكان
امام اعينهن ،كأمل وحيد بالعودة وتنامي
األمل يومياً كل صباح ،ويتحملن كل القهر
والجور والضغوط والتعامالت القاس����ية،
لت����ذوب تلك األفع����ال الداعش����ية صباحاً

بكركرات أطفالهن الذين ال يتجاوزون من
العمر الخمس أو األربع س����نوات أو حتى
الثالث س����نوات ،ليبدأ يوم جديد قد يكون
األخير ،أو لعلّه يكون األول في حس����ابات
األح��ل�ام واألماني نح����و الحري����ة ،تبدأ
الماساة وقت الظهيرة عندما يجمع رجال
داع����ش المجرمين ّ
كل النس����اء في ذلك
البيت الذي يتكون من السبايا وأطفالهن،
حول مائدة غذاء غير مألوفة لهن ،بسبب
تلك الرائحة الزكية ..رائحة اللحم وبعض
المطيبات ،وبسبب الجوع والحرمان ،تبدأ
النسوة باألكل وبشراهة الجائع المخمص
البطن ،وهن يأكلن تلك القطع من اللحوم
الطري����ة ،لتتذكر إحدى االمهات أنها تريد
إطعام ولدها ذو األربع سنوات الذي خرج
���ب منهم جلب
يلع����ب مع أقران����ه  ،فتطل� ُ
االطفال ليأكلون معه����م ،ويتمتعون ،ولو
على ألم الس����ياط من هذا الذي امامهم ،
ً
وفعال بدأن تلك النسوة بالمطالبة ،لتخرج
من افواه هؤالء المجرمين قهقهات نتنة
ذات روائ����ح كريح����ة من أق����ذر الروائح
اآلس����نة ،وهم يضحكون عل����ى مطالبات

النساء ،ليخبروهن بأنهن يأكلن أطفالهن،
وهذه اللحوم الطيب����ة ماهي إلاّ من لحوم
أطفاله����ن الذي����ن ُذ ِبحوا وق ّدم����وه طعاماً
لهن،ولعذابهن أكث����ر ،يعرض أحدهم فلم
���ور األطف����ال وه����م يذبحون
فيديو يص� ّ
ويقطعون ويضعون أوصالهم في القدور
الحامية ..
طبعاً أن تتصور إن أمًّا تأكل بأبنها ،وهي
التعلم ال يمكن أدراك ُه حس����ياً في تقلبات
المعن����ى العام للحس البش����ري والتصور
العقل����ي  ،واليمكنك أن تس����تطيع المرور
ب����ه أو حتى تضعه م����ن ضمن ممنوعات
تفكي����رك أبداً..فكي����ف ب����األم وهي تجد
نفس����ها ،وقد تقض ُم لحم أبنه����ا الوليد !!
بع� ٌ
���ض من تلك النس����وة اغم����ي عليهن
من هول الصدمة ،وإحداهن كما س����معت
هجمت عل����ى احد ه����ؤالء محاولة قتله،
لكنها اُردي����ت قتيلة بالح����ال ،وبعضهن
ربّما فقدن عقولهن..كيف اذاً تستطيع أن
تفس����ر العداء ألشخاص أو كيف تستطيع
ّ
أن ترس����م نوع هذه الروح الشريرة التي
تس����تطيع أن تفعل مثل هذا ال����ذي يفعل ُه

العاطفة احلمقاء -داعش وحقائق للتاريخ
والسؤال من ي ُ ّ
نظم ومي ّول ويدعم وملاذا –
ف���ي ظل تخب���ط المنطق���ة العربية
واإلقلي���م ككل بفوض���ى عاصف���ة
أس���تعمارية غربية  -صهيونية -
ماس���ونية قديمة متجددة ،أنطلقت
تحت ش���عار “تقس���يم المقسم”،
م���روراً بمخططات برنارد لويس -
بريجنس���كي ،ورؤية نوح فيلدمان
لإلس�ل�ام ،ومؤم���رات المحافظين
الجدد بامريكا ،عبوراً إلى مشاريع
ُ
الصهاين���ة الهادف���ة إل���ى إغراق
المنطق���ة العربي���ة ككل بحال���ة
الفوض���ى ،خدم���ة لمش���اريعهم
التوسعية بالمنطقة العربية ،وليس
بفلس���طين فحسب ،ومن خالل هذه
الفوض���ى االس���تعمارية ظه���رت
بفوضى هذه الهجمة االس���تعمارية
الفوضوي���ة ،والت���ي ّ
بش���رتنا بها
امري���كا وحلفائها منذ غزو العراق
ع���ام  ،2003وعاد وأ ّك���د عليها
وزراء خارجيته���ا  -كول���ن باول
ببيروت ع���ام  ،2004وكوندوليزا
رايس أيضاً بعام ّ ،2006
مبشرين
س���تركب
الع���رب بفوضى خالقة،
ُ
موجها أمريكا والصهاينة وحلفائهم
وبعض األنظم���ة الرجعية العربية
واالقليمية المتأس���لمة ،وقد ّ
بشرت
حينه���ا أمريكا ،إن ه���ذه الفوضى
س���تحرق المنطق���ة كل المنطقة،
وكجزء ملحق من الفوضى  ،ولدت
ٍ
من رحم ه���ذه الفوضى ،جماعات
متأس���لمة تتستر بس���تار الدين “
داع���ش ومنتجاته���ا “ ،وفي ظل
تخبط ش���عوب المنطق���ة ككل بين
مؤيد لهذا التنظيم المصطنع ،وبين
م���درك لحقيقة وأه���داف ومراحل
نش���وء هذا التنظي���م ،وجب وضع
بع���ض النق���اط على الح���روف،
لمعرف���ة بع���ض خفايا وأس���رار
وأهداف من أنش���أ ه���ذا التنظيم ،
وغيره م���ن التنظيمات الراديكالية
بالمنطقة ،ومن هنا س���نبدأ بسرد
بعض الحقائق التاريخية عن تنظيم
داعش.انطلق���ت من الع���راق في
العام  ،2004نواة تشكيل تنظيم ما
يس���مى اليوم “ داع���ش -الدولة
اإلس�ل�امية”  ،وق���د كان كل ذلك
تح���ت أنظ���ار ودع���م األمريكان
وحلفائه���م م���ن العراقيي���ن  ،فقد
انبثق���ت بذلك العام نس���خة محدثة
أكثر راديكالي���ة عن تنظيم القاعدة
الدول���ي الذي ترعاه وتديرة س���راً
اميركا وأدواتها بالمنطقة والعالم ،
ومن���ذ ذلك التاريخ أس���تقرت هذه

النس���خة المحدث���ة م���ن التنظيم
بالع���راق ،تحت مس���مى “قاعدة
الجهاد في ب�ل�اد الرافدين” والتي
كان���ت معروفة أكثر حينها بأس���م
“تنظيم القاعدة في العراق” وهى
التي ش��� ّكلها أبو مصعب الزرقاوي
ف���ي ع���ام  ،2004تح���ت حجج
محاربة الغ���زو االمريكي للعراق،
وبع���د تش���كيل جماع���ة التوحيد
والجه���اد بزعام���ة أب���و مصعب
الزرقاوي في ع���ام  ، 2004تلى
ذلك مبعايت���ه لزعيم تنظيم القاعدة
الس���ابق أس���امة بن الدن ليصبح
“تنظيم القاعدة في بالد الرافدين”
إلى أن وصلنا لعام  2006ليخرج
الزرق���اوي على المأل في ش���ريط
مصور معلناً تشكيل مجلس شورى
المجاهدين ،بزعامة عبداهلل رشيد
البغدادي،وبعد مقتل الزرقاوي في
نف���س الع���ام ،جرى انتخ���اب أبو
حم���زة المهاجر ،زعيم���اً للتنظيم،
وفي نهاية عام  2006ت ّم تش���كيل
“دولة العراق اإلسالمية” بزعامة
أبو عمر البغدادي ،وفي ربيع العام
 2010وف���ي عملي���ة عس���كرية
مش���تركة للق���وات االمريكي���ة
ً
منزال كان فيه
العراقية ،أستهدفأب���و عم���ر البغدادي وأب���و حمزة
المهاجر ،بالقص���ف الجوي ليقتال
معاً ،وبعد حوالي عش���رة أيام من
مقتلهم ،انعقد ما يس���مى بمجلس
“شورى الدولة”  ،ليختار أبو بكر
البغدادي خليفة ألبو عمر البغدادي،
والناصر لدين اهلل س���ليمان وزيراً
للحرب ،وف���ي نهاية العام 2010
بدأت عالمات شيخوخة هذا التنظيم
تظه���ر لجميع المتابعين لمس���يرة
تكوين���ه وتم���دده بالع���راق ،فقد
أصبحت البيئة الحاضنة له بالمدن
وخصوص “االنبار -غرب
العراقية
ً
الع���راق” تحارب وج���ود التنظيم
بش���كل علن���ي ،كم���ا قلّ���ت اعداد
ٍ
المنتسبين له وألفكاره تدريجياً بعد
االنس���حاب المبرم���ج والخ���ادع
للعراقيين الذي قام���ت به إمريكا،
إلعادة أنتشار قواتها بالعراق ،الى
أن جائ���ت أح���داث الح���رب على
سوريا بربيع عام  ،2011وليعود
هذا التنظيم ولينش���ط بسوريا بعد
الع���راق من جديد ،بع���د االحتفاظ
وبقاء اعداد م���ن مقاتلية وقيادته
المركزي���ة بالعراق ،وف���ي نهاية
صيف ع���ام  ،2012ظهر للعيان،

توسع وجود هذا التنظيم بسوريا،
ولح���ق ب���كل ذلك إع�ل�ان أبو بكر
البغ���دادي ع���ن انش���اء “الدولة
اإلس�ل�امية بالع���راق والش���ام”،
مس���تفيداً من التحال���ف مع بعض
الجماعات والميليش���يات المسلّحة
بسورية “معارضة معتدلة  -حسب
التصنيف األمريكي” ،مما اوجد له
بيئة خصب���ة وحاضن���ة مجتمعية
تمدد من خاللها بش���رق وش���مال
ش���رق س���وريا ،وفي صيف عام
 2013نج���ح التنظي���م وبمؤامرة
واضح���ة ومخطط له���ا من بعض
القيادات العس���كرية والسياس���ية
العراقية -االمريكية ،بالوصول الى
سجني أبو غريب والتاجي بشمال
ّ
وغرب بغداد ،وإطالق سراح اآلف
السجناء العراقيين وغير العراقيين
المدانين باإلرهاب ،مما أعطى هذا
التنظيم زخماً أكبر ،مستفيداً أيضاً
م���ن اح���داث االحتجاج���ات التي
حصلت بغرب وشمال غرب العراق
ض ّد حكومة المالكي بالعراق ،مما
أعطى التنظيم فرصة أحياء وإعادة
تكوين نفس���ة بالع���راق من جديد،
وهو بالفعل أس���تطاع أن يوس���ع
وج���وده ،وأن يوجد بيئة مجتمعية
جديدة ،تحتضن وجوده فيما بينها،
أم���ان لها.من���ذ ذلك الحين
كعامل
ٍ
نش���ط دور التنظي���م بالع���راق
وبس���وريا ،وتعددت جبهات قتاله
م���ع االع���داء وم���ع المتحالفين،
وعندم���ا نصل إل���ى نهاي���ة عام
 2013ومطلع صيف عام ،2014
تبرز المؤامرة االمريكية ،وأتضح
للجمي���ع إن هذا التنظي���م ماهو إلاّ
جزء م���ن مؤامرة كب���رى هدفها
األس���اس الس���عي لتجزئة وتدمير
المنطق���ة من جديد ،فق���د ت ّم تغذية
التنظيم بالس�ل�اح المتطور بشمال
وغرب العراق ،فهو نجح بسهولة
الى الوصول الى مخازن اس���لحة
أمريكية متواجدة بش���مال وغرب
الع���راق ،وقبلها نج���ح بالوصول
وبس���هولة أيضاً الى مخازن سالح
أمريكية بش���مال س���وريا وبريف
حلب المح���اذي للح���دود التركية
تحديداً ،وفيها وم���ن خاللها نجح
بالتم���دد حتى وصل الى مش���ارف
بغ���داد “جنوباً “ و إلى مش���ارف
أربي���ل بأقصى “ش���مال العراق”
،ونجح من خالل هذه األسلحة ألتي
“سلّمت” له بشمال وغرب العراق
ُ

صراعنا مع داعش:
صراع وجود أم صراع حدود؟
س���بق وأن أش���رنا ف���ي مقاالت
س���ابقة عن درجات الع���داء بين
طرفي���ن ،فجعلنا ص���راع العقيدة
في المرتب���ة األولى ،ألن ل ُه أبعاداً
نفس���ية ميتافيزقي���ة ،ترتب���ط مع
الدين ،وال���ذي ي ُّ
ُعد ف���ي تركيبت ِه
العامة غيبياً ،ول���ذا فإن مَن يريد
أن يبح���ث في قضي���ة «داعش»
علي ِه أن يبدأ بالس���ؤال اآلتي :هل
حربنا مع «داعش» حرب وجو ٍد
أم حدود؟
يج���ب أن نوضح:
بادئ األم���ر،
ُ
مَ���ن نحن؟ فقد ب���ات من الواضح
ٌ
متمثل
ج ّدًا ،إن ع���داء «داعش»
ل���كل مَن يخالفها ال���رأي ،إذاً فـ»
نح���ن» نعني بها جمي���ع مجتمع
اإلنس���ان ،بالرغم م���ن كونها في
قراره���ا األول وتصريحه���ا ،أنها
عازم���ة على إب���ادة( الجعفريين-
المذه���ب الجعف���ري اإلس�ل�امي)
حصري���اً ،لكننا لم ن���رى تصريحاً

منه���ا وال إس���تنكاراً ،لما يجري
على بقية المس���لمين ف���ي العالم،
كمس���لمين بورما ً
مثال ،وبالرغم
م���ن أننا لم نرى لها تحركاً إلاّ في
منطقة الش���رق األوسط حالياً ،إال
إننا قد نش���هد لها تح���ركاً خارجه
ف���ي المس���تقبل ،وف���ق المصالح
التي ترتب���ط بم ْ
َن أنش���أها ،لذلك
فـ» داع���ش» ال تعترف بالحدود،
ألنه���ا ال تعت���رف بكي���ان الدول
ودس���اتيرها ،وإنم���ا ه���ي تعيش
وفق النظام القبلي(البداوة) ،الذي
عرف ُه العرب قبل اإلسالم ،فهم ض ّد
التطور والتحض���ر والمدنية ،أي
ض ّد التعايش الس���لمي ،وفق نظام
الحقوق والواجب���ات ،فهل نتوقع
ً
نهاي���ة لحربن���ا م���ع «داعش»؟
وكيف س���تكون تلك النهاية؟ في
العراق س���يتم ط���رد «داعش»،
واألصح إنس���حابها خارج الحدود
العراقي���ة ،وبذلك س���وف تنتهي

كثيرا ما نس���مع تل���ك الجملة
يردده���ا الناس ،خصوصاً في
هذه األيام الساخنة التي تشه ُد
تظاهرات في م���دن العراق،
بعد إنتشار الفس���اد ..في كل
مفاصل الدولة ومؤسس���اتها،
واحتل العراق مراكز متقدمة
عالمياً ،رابع دولة في إنتشار
الفس���اد ،وربّم���ا نحرز كأس
العالم ،إن بقي الحال على ما
عليه.
إنعك���س هذا الس���خط في ظل
الس���خط الش���عبي من األداء

طائفة ،يستثني منهم أخرى،
ً
مثال حين يذم الشعراء يستني
منهم( ،إال الذين آمنوا) وحين
يذم اليهود والنصارى ،يستثني
منهم طائفة ،وكثير من اآليات
القرآني���ة تتضمن هذا المعنى
ف���ي عدم إط�ل�اق التعميم في
أغل���ب الموارد ،ول���و مررنا
بقضية س���قوط الموصل ،وما
تبعها من تداعيات كبيرة على
الع���راق ،فقد أعلن���ت اللجنة
البرلمانية عن تقريرها الذي
أشار إلى أن السبب االرئيسي

أو ليست هنالك طرق أخرى للتعذيب وما
هو الذن����ب المرتكب من كل ه����ذا ؟ وما
صلة تلك النس����وة به����ؤالء المجرمين ؟
ومن أعطى الح����ق بالتصرف هكذا وذبح
االطفال ؟؟ االس����ئلة رغ����م عددها ورغم
كثرتها فأنها ال تعط����ي بعضاً من الراحة
وأنت ربّما تتوقع أن احدهم يس����تطيع أن
يجيبك عليها ..سواء من علماء نفس أو
اش����خاص خبروا الحياة وخبروا التعامل
مع الناس والبشر ،ويستطيعون ّ
حل ألغاز
النفس اإلنسانية بيسر وبسهولة أو حتى
بصعوبة ،لكن الوصول الى الجواب ليس
يسيراً ،ث ّم ّ
إن هذا المجرم ..هل ولدت معه
الجريم����ة وكبُر عليها وراثي����اً ،كما ُجبل
عليها من أهله وآبائه أم ّإنُه اكتسبها من
بيئة يعيش فيها اليوم ،لتتولد لديه ٌ
بعض
من األفعال التي صارت بالنس����بة له ج ّدًا
هينة الفعل ،ومقدور العمل بها ،مهما كان
تأثيرها على اآلخرين .

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

القسم األول
بش���كل س���رّي وخف���ي ،ومن قبل
ٍ
مخططيي���ن صهاين���ة متأمركين،
وعل���ى رأس ه���ؤالء “ديني���س
روس” المستش���ار ف���ي “معه���د
واش���نطن” ،وهو المهندس الخفي
لس���ر غ���زو الع���راق ،والمؤرخ
األميرك���ي “دافيد فرومكين” وهو
مهندس احتالل أفغانستان ومروج
نظري���ة “ص���راع الحض���ارات”
وتأثيرها على أمري���كا ،والباحثان
“كينيث ب���والك ودانييل بايمان”،
وهم���ا يعتبران من أعم���دة البيت
األبيض ،لرسم وبناء سيناريوهات
التخطيط للمستقبل األمريكي وشكل
العالم الجديد ،بعد ما يسمى بحصد
نتائج “الربي���ع العربي” ،وضبط
فكرة “ص���راع الحضارات” ضمن
مفه���وم التبعية ألمري���كا ،فهؤالء
جميع���اً ،أختاروا الوقت األنس���ب
وهذه المرحل���ة الحرجة من عمر
األم���ة العربي���ة واإلس�ل�امية
لالنقضاض على العرب والمسلمين
وبلدانه���م وش���عوبهم الهش���ة،
لتقس���يمها إل���ى دوي�ل�ات عرقية
ودينية ومذهبية ،وكل ذلك س���يتم
عن طريق “داعش ومنتجاتها” ،
فه���ي األداة الرئيس���ية له���والء
المخططي���ن الت���ي سترس���م هذه
الطبيع���ة الجدي���دة للمنطق���ة،
ويش���اركهم بكل ذل���ك المخططون
االس���تراتيجيون من المتصهينين
الج���دد والقدماء م���ن المتأمركين
ُ
والفرنس���يين والبريطانيي���ن من
أمثال توني بلير ،وبرنارد لويس،
وبرنار ليفي ،وبريجنسكي ،ونوح
فيلدم���ان ،وغيره���م ،والهدف هو
وضع خطط وسيناريوهات واضحة
الشعال الحروب الطائفية والمذهبية
والعرقية والدينية بعموم المنطقة،
لتس���هيل تقس���يمها ،إلقامة دولة
أسرائيل الكبرى ،وتأمين وضمان
س���يطرة أمري���كا عل���ى مص���ادر
الثروات والطاق���ة بالمنطقة ككل،
وهن���ا وللتأكيد عل���ى كل هذا ففي
دراسة ش���املة نشرتها مجلة تسو
أرس���ت األلماني���ة وأجراها رئيس
تحريره���ا مانويل أوكس���نراينر،
والصحفيان ديرك راينار وس���تيف
ليرود ،تحت عنوان “تنظيم الدولة
اإلس�ل�امية ..ه���ل هو م���ن صنع
أمريكا ؟” ،أ ّكدت مجلة تسو أرست
األلماني���ة ،أن م���ا يس���مى تنظيم
“دولة العراق والشام “ اإلرهابي

أنش���أ من قبل أجهزة االستخبارات
األمريكية لتحقيق مصالح الواليات
المتحدة في الش���رق األوسط ،فيما
يتول���ى تمويلة النظام الس���عودي،
وتق���وم حكوم���ة ح���زب” العدالة
والتنمي���ة “ ف���ي تركيا بتس���هيل
نش���اطاتة وعب���ور إرهابييه عبر
أراضيها إل���ى س���وريا والعراق،
وهنا تنقل المجلة عن البروفس���ور
الروس���ي خوسودوفس���كي ،وهو
خبير ف���ي السياس���ة العس���كرية
للوالي���ات المتح���دة في الش���رق
األوسط قوله ّ “ :
إن االستخبارات
األمريكية أنش���أت عدة مجموعات
إرهابية تنشط في سوريا والعراق،
لتحقي���ق مجموع���ة أه���داف
جيوسياسية أمريكية في المنطقة”
 ،مش���يراً إلى اعتراف���ات أدلى بها
أح���د متزعمي تنظي���م “القاعدة”
اإلرهابي ف���ي العراق عام 2007
وأ ّك���د فيها أن “ أس���م التنظيم هو
مجرد س���تار يخفي ورائه الغرب،
حقيق���ة قيادت���ه الحقيقي���ة له���ذا
التنظي���م” ،وفي كت���اب “خيارات
صعبة” لوزيرة الخارجية االمريكية
الس���ابقة “هي�ل�اري كلينتون “،
تق���ول هنا مخصص���ة الحديث عن
ه���ذا التنظي���م “داع���ش”  ( :إن
اإلدارة األميركية أنشأت “داعش”
لتقسيم الشرق األوسط) واعترفت
بأن اإلدارة األميركية عندما أنشأت
ه���ذا الكي���ان “الهالم���ي” ،كانت
عازم���ه عل���ى إع�ل�ان الدول���ة
اإلس�ل�امية يوم ، 2013/05/07
وتكمل هن���ا الحدي���ث وتقو:ل(كنا
ننتظ���ر اإلعالن لك���ي نعترف نحن
وأوروب���ا به���ا ف���وراً)  ،وتتاب���ع
الحدي���ث  ( :كنت ق���د زرت 112
دولة في العال���م  ،وت ّم االتفاق مع
بعض “األصدقاء” على االعتراف
بداعش ل���دى إعالنها فوراً وفجأة
تحطم كل شيء) “وتكمل”  ( :كل
شيء كسر أمام أعيننا بدون سابق
إنذار ،شيء مهول حدث في مصر
 ،وبعدم���ا فش���ل مش���روعنا في
مصر،عق���ب س���قوط اإلخ���وان
المس���لمين ،كان التوجه إلى دول
الخلي���ج ،وكان���ت أول دولة مهيّأة
ه���ي الكويت عن طري���ق أعواننا
اإلخ���وان هن���اك ،فالس���عودية ثم
اإلمارات والبحرين وعمان ،وبعد
ذلك يعاد تقس���يم المنطقة العربية
بالكام���ل ،بما تش���مل ُه بقية الدول

العربي���ة ودول المغ���رب العربي،
وتصب���ح الس���يطرة لن���ا بالكامل،
خاصة على مناب���ع النفط والمنافذ
البحري���ة وإذا كان هن���اك بع���ض
االختالف بينه���م فالوضع يتغير )،
ومن جهة أخرى فقد كشف تشارلز
شويبردج في حديثة إلحدى وسائل
اإلع�ل�ام ،وه���و اح���د ضب���اط
اإلس���تخبارات البريطانية سابقاً ،
وكان يعمل في ف���ي جهاز مكافحة
اإلرهاب ،عن أن وكالة المخابرات
األميركي���ة” س���ي آي إي���ه “ و
االس���تخبارات البريطاني���ة ،دفعتا
ً
دوال خليجي���ة لتموي���ل وتس���ليح
تنظيم���ات مس���لّحة ف���ي مقدمتها
داعش ،ويضيف تش���ارلز هنا أن
اإلستخبارات البريطانية واألميركية
تقف���ان وراء كل األح���داث
الدراماتيكي���ة الت���ي تعصف بدول
الش���رق األوس���ط ،مثل س���وريا
والعراق وليبيا ،وكش���ف تشارلز
بحديثه عن تفاصيل خطيرة ومثيرة
ح���ول دور واش���نطن ولن���دن في
صناع���ة اإلره���اب .ختام���اً ،إن
محاول���ة أس���تيضاح الحقائق عن
مس���يرة والدة هذا التنظيم منذ عام
 2004إلى اليوم ،ماهو إلاّ رسالة
الى أبناء وش���عوب ه���ذه المنطقة
ككل ،ومضمون هذه الرس���الة أن
دروس التاري���خ مازالت تعلّمنا إن
من اليقرأ الماض���ي لن يقدر على
فه���م الحاضر ،ولن يس���تطيع ان
يتكهن بالمس���تقبل ،ومع ذلك فما
زالت فئة ليس���ت بقليل���ه من أبناء
وش���عوب هذه المنطق���ة ،تصطنع
لنفس���ها إطار خ���اص مبني على
“عاطفة حمق���اء”  ،تؤمن بوقائع
مبرمج���ة يحكهما ويديرها بش���كل
ٍأساس���ي ،اس���تراتيجيات وجداول
زمني���ة ،ابتكرتها وصممتها القوى
الصهي���و -ماس���ونية ،وماه���ذه
الكيان���ات والجماعات “الهالميه”
من أمثال “داع���ش” إلاّ جزء من
مخطط طوي���ل يس���تهدف تصفية
جغرافيا وديموغرافيا هذه المنطقة،
ليق���ام عل���ى انقاضه���ا“ ،النظام
العالمي الجديد”  ،والذي سيضمن
للكيان الصهيوني المس���خ ،إقامة
دولة إسرائيل اليهودية-التلمودية
اجزاء واس���عة من وطننا
..عل���ى
ٍ
العربي.

يتبع

رسالة من احلاضر الى اآلخرة
حيدر حسين سويري

ح���رب الع���راق م���ع «داعش»،
وس���وف يعم���ل الداعم���ون على
دع���م «داعش» بإيق���اف الجيش
العراق���ي عند ح���دوده ،وإخراج ِه
م���ن التحال���ف الدول���ي لمحاربة
«داعش» ،وذلك بضغط الش���عب
العراق���ي على الحكوم���ة ،بالكف
والع���ودة إلصالح الفس���اد المالي
واإلداري ،وس���يتم له���م ذل���ك،
وفي الشام س���يبقى الوضع على
ماه���و عليه حتى حي���ن ،أي بعد
إحداث بلبل ٍة ف���ي لبنان واألردن،
ومجيء الوقت المناس���ب إلسقاط
النظام السوري الحالي ،والدخول
ف���ي إتفاقات سياس���ية جديدة ،ال
نس���تبعد أن تك���ون إلي���ران اليد
الطولى في هذه اإلتفاقات وحماية
شركائها ,ث ّم س���تنتقل «داعش»
إلى الج���زء األفريقي من المنطقة
العربية ،س���يّما مصر بعد إغتيال
«السيس���ي»(والذي أتمنى له أن

هل ّ
حقا ً كلهم حرامية؟
الحكومي عل���ى كل األحزاب
الحاكم���ة ،وغي���ر الحاكمة،
وهنا سؤال يطرح نفسه  :هل
كل األحزاب ُسرّاق؟ واإلجابة
بالنس���بة للمواطن الس���اخط
هي (كله���م حرامية) أمّا نحن
كمتابعي���ن علينا أن ننظر إلى
األم���ر بموضوعي���ة وتجرد،
فاط�ل�اق التعميم والش���مول،
يخلط األوراق ويس���اوي بين
س���ارق األبرة ،وسارق الفيل
والبريء،علين���ا أن نقت���دي
بالقرآن الكريم الذي حينما يذم

ومن شمال س���وريا ،بالتمدد أيضاً
بشمال وشمال ش���رق سوريا الى
أن وصلن���ا ال���ى أنش���اء تحالفات
دولية ،هدفها تقلي���م أظافر مولود
أنتجت���ه اجه���زة االس���تخبارات
العالمي���ة ،إلع���ادة تش���كيل واقع
المنطقة من جدي���د ،وها هم اليوم
يحارب���ون مولوده���م بع���د أن أتم
مرحل���ة الفط���ام عنهم بس���وريا
والعراق ،وأخر معارك هذا التنظيم
ً
ش���ماال،
اليوم تدور بمدينة بيجي
ومدينة الرمادي بمحافظة االنبار،
وأجزاء واس���عة أيضاً من محافظة
غربي العراق ،والتي تش ّكل
االنبار
ّ
ثلث مس���احة الع���راق الجغرافية،
باإلضاف���ة إلى مع���ارك يخوضها
التنظي���م ببع���ض البلدات بش���مال
شرقي س���وريا ،ر ّدًا على هزيمته
ّ
بمدينة الحس���كة وبعض المناطق
بشمال شرقي سورية  ،وبالتوازي
م���ع كل ذلك فق���د أعلنت مجموعة
فصائل راديكالي���ة أخرى ،بمصر،
بالصوم���ال ،بليبي���ا ،بلبن���ان،
بالجزائر ،تون���س  ...ألخ ،مبايعة
هذا التنظيم ،ومن هنا وبعد س���رد
هذه الحقائق عن نشأة هذا التنظيم
الرديكالي وتمدده ،تبرز هنا حقيقة
ال���دور األمريك���ي -الصهيون���ي،
بتركي���ز وج���ود ه���ذه الجماعات
وأفكاره���ا الراديكالي���ة بالمنطقة
ككل ،وه���ذا ماجاء ذك���ر ُه واضحاً
بوثيق���ة كيفوني���م الصهيوني���ة
الصادره عام  ،1982وبمخططات
برنارد لويس  -بريجنس���كي ،عام
ع���ام  ، 1981فه���ذه المخططات
وبرمج���ة ه���ذه التفاصي���ل جائت
واضحة ومخطط لها منذ س���نوات
مضت ،وه���ذا ما أوضح���ه أيضاً
الكاتب اليهودي االمريكي ،سيمور
هي���رش ف���ي كتاباته ح���ول فضح
خط���ط أمري���كا ،لنش���ر الفوضى
بالدول���ة الس���ورية وغيره���ا من
ال���دول بالمنطقة ،وكان���ت كتابات
“س���يمور هي���رش” التي فضحت
خط���ط امريكا ق���د ص���درت بعام
 2006وع���ام  ،2007مما يؤكد
حتمي���ة إن ه���ذه التنظيم���ات
الراديكالي���ة ،وه���ذه الفوض���ى
بش���كل
بالمنطق���ة ككل ،قد أع ّدت
ٍ
مس���بق ومبرمج من قب���ل اجهزة
والمخاب���رات
االس���تخبارات
الصهيونية واالمريكية واإلقليمية
بالمنطقة ،فه���ذه الخطط قد أع ّدت

ه����ؤالء المجرمين ألطفال ل����م يعرفوهم،
ول����م يس����ببوا له����م أي خط����ر وال حتى
يش����كون لهم معاناة ،وه����م يذبحوهم كما
،وتذبح ّ
كل التفسيرات التي
تذبح الش����اة
ُ
يوردها ويستقبلها العقل لمعرفة مثل هذا
التصرف ..تفش����ل امام ه����ذا االيغال في
امت����اع النفس ،وهي ترى الدماء تس����يل
من رقبة طفل جمي����ل  ،ال يتجاوز عمره
الس����نين األربع ،ويُطعم لحمه ألمّه دون
إن هنالك ً
علمها ،أكيد ّ
خلال في تلك الروح
التي اودعها اهلل في جوف ذلك الشخص
الذي يس����ي ُر مثله مثل الناس على أثنين،
ويتحدث مثل البش����ر ،وأكيد إن الوقوف
عجزاً حول اس����تطاعة التفسير لمثل هذا
���ل ج ّدًا ّ
العم����ل الذي قلي� ٌ
بحق����ه ذكر كلمة
إجرامي ،فالعجز في التفس����ير ّ
حقًا وليس
عيباًّ ،
ألن����ُه أكبر م����ن كل قابليات العقل
البش����ري العمالق الذي ّ
فضل اهلل الناس
بالعقل ،وإلاّ ما هو القول المناس����ب لمثل
هذا الفعل ،وما هو الذنب للطفل المذبوح؟
ولماذا يقام مثل هذا الفعل أو ليس هنالك
ط����رق أكثر تأثيراً بالعذاب لمن تكرههم ؟

ال يح���دث ،وأتمنى من السيس���ي
ً
حيطة وحذراً) ،مع
أن يكون أكثر
ضرب���ات هنا وهناك ف���ي مناطق
الخليج العربي؛ إذاً « فنحن» في
حرب مفتوحة مع «داعش».
ٍ
بقي شئ..في عنوان مقالي ،ذكرت
كلم���ة «صراع» ول���م أذكر كلمة
«ح���رب» ،ألن الح���رب قد تكون
له���ا نهاية ،ولك���ن الصراع ليس
ل ُه نهاي���ة إال بهالك أحد الطرفين،
ولذا وجب على ( الجعفريين) في
كافة أنحاء العالم ،اإلستعداد دائماً
لمواجهة» داع���ش» ،ألن ذريعة
«داعش» دائماً :القضاء عليهم

في الذكرى الحادية عشر لرحيل
والدي المرحوم الشيخ فرمان
مهما كبرنا سنبقى صغاراً امام الوالدين
 ،سنبقى نحتاجهم حتى لو م ّر ده ٌر على
ُ
نتحدث إليهم،
رحيلهم  ،ونبقى كالصغار،
وكأنهم يس���معون أصواتنا ويش���عرون
بآالمن���ا ،مرّت س���نين وال أعرف كيف
أبدأ الحديث عن رحيلك  ،أبتي ،علّمتني
األلف والباء  ،وعلّمتني السياسة ،وميّزُت
اعدائي م���ن اصدقائي ،لق���د نصحتني
ب���أن االقتصاد ه���و الق���وة ،والصديق
الجي���د أفضل من ألف صديق س���يء ،
ورس���مت بذهني خارطة كوردس���تان،
وقلت كيف س���تقودها العشائر ،وكيف
س ُتكرّم البرجوازية ،وقلت كيف سيكون
اإليزيدي���ون أتباعاً ..ألنه���م رعية بال
راع���ي  ،وكيف إن اإليزيدية أنفس���هم
لن يقبل بعضهم البع���ض  ،لقد ّ
لخصت
جم���ل مازل���ت أتذكرها،
تجربت���ك في
ٍ
ياأب���ي ،ماكنت تش���ي ُر إلي���ه بخوف قد

ح���دث ،ان ُتهكت أعراضن���ا وقتل رجالنا
وس���بيت بناتنا وترملت نس���ائنا وتيتم
أطفالنا،مدينتك سنجار التي خرّجت اآلفاً
من الطلبة على يدك تش���ردت ،بعشيقة
وبحزان���ي التي درس���ت فيه���ا اُحتلت،
م���اذا أقول أكثر وهل من اس���وء ؟ نعم
ُهجر
ياوالدي ..االسوء يحدث  ،فشعبنا ي ّ
الى المجهول واراضي���ه وامالك ِه تباع
دون ثمن  ،وقد يك���ون الثمن غرقاً في
بح���ار الغربة ،أو جثة في غابات العالم،
أو عب���وراً الى المجه���ول ؟ وأخيراً لقد
تركت ل���ي ياوال���دي معادل���ة صعبة،
اصبح���ت حلولها صعبة و مس���تحيلة ،
واعتذر على التش���ائم ،هل عرفت لماذا
أحتاجك اليوم اكثر  ،لقد انكسرت الجرة،
ورحمكم اهلل ورحم ّ
كل الخيّرين .

أبنكم
عادل شيخ فرمان

عمار العكيلي
في س���قوط تلك المدينة ،هو
(الفساد) وبش���واهد عديدة،
ُذكِرت ف���ي التقري���ر المجال
لذكره���ا ،فيم���ا يخ���ص بناء
الق���وات األمني���ة وتجهيزها
م���ن حي���ث الع���دة والعدد،
وقضايا التهري���ب واألتاوات
وبوثائق مؤكدة
وبش���هادات،
ٍ
التقرير(ن���وري
وحمّ���ل
المالكي) المس���ؤولية األولى،
في تلك القضي���ة ،إلعتبارات
عديدة أهمها ،صفت��� ُه القائد
العام للقوات المس���لّحة ،ولو

مررنا بقضية فالح السوداني،
وزير التجارة الهارب ،والذي
حكم عليه بقضايا فس���اد في
وزارة التجارة ،بعد منعه من
الس���فر ،لكن ُه خرج بكفالة ثم
ب���راءة ،وعاد م���ن حيث أتى
إلى لن���دن ،كل ذل���ك بمرأى
ومس���مع ومس���اعدة ،رئيس
ال���وزراء الس���ابق ن���وري
المالكي! لكن هيئ���ة النزاهة
بعد الصح���وة ،أصدرت حكم
إدانة وجلبّ ،
بحق هذا الوزير
الهارب ال���ذي كان ينتمي إلى

ح���زب القائد العام !! فهل من
الحكمة أن نس���اوي ،بين قائد
فاسد ومتس���تر على أقرانه،
حكم ثمان سنوات ،إبتلع فيها
الدول���ة وهيمن على القضاء،
وبي���ن ح���زب يمل���ك وزارة
فقي���رة ،كالحزب الش���يوعي
ً
مث�ل�ا  ،أو تي���ار جماهي���ري
عري���ق كالمجل���س األعل���ى
الذي لم يش���ترك في الحكومة
السابقة بأي وزير ،أما وزراء
الحكوم���ة الحالية ،فلم يمض
عليه���م ع���ام عل���ى توليهم،

وزرارت بخزين���ة مفلس���ة،
خالية من المشاريع ،منشغلين
بتوفير الرواتب لموظفيها ،إذاً
ليس من الحكمة ،خلط الحابل
بالنابل والجيد بالرديء ،فإن
في تلك الحالة ،سنغطي على
ديناصورات الفساد التي نشأت
في تلك األجواء المش���بوهة،
ُ
كس���بت(ق ْل اَل
فكل نفس وما
يث َو َّ
َ
َس��� َت ِوي ْال َخ ِب ُ
ِّب َول ْو
الطي ُ
يْ
أَ ْع َجب َ
يث ۚ َف َّ
ات ُقوا
���ر ُة ْال َخ ِب ِ
َك َك ْث َ
للهََّ ُ
لأَْ ْ
َ���اب لَعَلَّ ُك ْم
ا يَا أولِ���ي ا لب ِ
ِح َ
ون).
ُت ْفل ُ

