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الشعارات الحسينية
بين الموروث والحداثة
شاكر عبد موسى الساعدي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

كثيراً ما نس���تع ُد مادياً
وروحي���اً ،الس���تقبال
ش���هر مح���رم  ..من
ش���راء المالب���س
ورف���ع
الس���وداء
الرايات والش���عارات،
وإقامة مجالس العزاء
وغيرها  ,وننس���ى أن
نهيّأ أنفس���نا فكرياً وروحياً لدروس
الث���ورة الحس���ينية المباركة ,بعد
أن تمت�ل�أ طرقاتن���ا بالمأك���والت
والمشروبات ،وكأننا في مهرجانات
فرح دائ���م ..همّن���ا األول واألخير
الطعام والش���راب !! وننس���ى إن
الحس���ين ُقتِل عطش���اناً في أرض
كربالء ،وننس���ى أيضاً لم���اذا ُقتِل
الحسين عليه السالم !؟
م���ا ال يعجبني في عاش���وراء ..أن
تتنافس المآتم الحس���ينية الرجالية
والنس���ائية ،وخصوص���اً الرجالية
منها،بتقديم المأكوالت والمشروبات،
وتك���ون منافس���تهم الوحي���دة
عل���ى األفض���ل واألكرم ف���ي تقديم
المأكوالت ،وتنسى القيمة الحقيقية
والرسالة العلمية للمآتم الحسينية ,
ُ
يقاتل
والبلد يم��� ُر بمعركة تاريخية،
فيه���ا أبنائه مغ���ول العصر داعش
ومن ساندهم من شذاذ اآلفاق ،وهم
أولى بتلك المأكوالت والمشروبات
ُ
يمكن تحويله���ا كمبالغ نقدية
الت���ي
إليهم عن طريق فتح حساب مركزي
لدعم المعركة ورجالها الش���جعان،
وتلك الفتيات الالتي يحضرن لتعزية
أبي عب���د اهلل الحس���ين ،وهن في
قم���ة أناقتهن وتبرجه���ن ،يتبادلن
الحديث واالبتس���امات ،أثناء قراءة
الخطي���ب أو الخطيب���ة ،وكأنه���ن
يش���اهدن برنامج���اً تلفزيونياً ،أو
ُ
ترمش
لبرنامج إذاعي ،وال
يستمعن
ٍ
ُ
يرجف لهن
له���ن طرفة عي���ن ،وال
قلب عل���ى مصاب اإلمام الش���هيد
الذي حارب الق���وى المتكبرة التي
اس���تولت على الحكم  ،كما نش���اه ُد
ش���باباً واقفين بقصة ش���عر غربية
وعط���ور فواحة ،وسلس���لة متدلية
على الصدر ،يتفرجون على العزاء،
وال يش���اركون اآلخرين ما هم عليه

ُ
البعض منا يعتق ُد خطأً إن مسألة
!!
عاشوراء مس���ألة وقتية ،ال نستفي ُد
من أهدافها وقيمه���ا طوال حياتنا،
باعتبار اإلمام عليه الس�ل�ام ،رمزاً
للبطولة والتضحي���ة ،وليس رمزاً
للبكاء والعويل وض���رب الرؤوس
بالقام���ات والتراجيدي���ات الحزينة،
ونس���ينا الدروس المس���توحاة من
هذه الثورة المباركة ،ونسينا كذلك
إن الحسين وصحبه اإلبرار ،ق ّدموا
لنا أروع نموذج للتضحية والفداء،
وأكبر من تلك التي نعملها في مآتمنا
النهارية والليلية  ،وأحياناً نس���تم ُر
وقت
في العزاء على الحس���ين إلى ٍ
متأخ���ر من الليل ومن ث ّم نتكاس���ل
ع���ن أداء فريضة ص�ل�اة الصبح،
متناسين ّ
إن ثورة الحسين ما قامت
إلاّ من أج���ل المحافظة على الصالة
وااللتزام بمبادئ اإلس�ل�ام األصيلة،
وكثيراً ما تس���ي ُر مواك���ب المُع ّزين
مخلّف���ًة ورائها أكوام���اً هائلة من
القمامة  ،ويتناس���ى المُع ّزون عند
شربهم وأكلهم ،بأن هنالك حاويات
للقمامة ،موجودة في أماكن متعددة
يدفع الشباب المتطوع لجمعها
 ,ما ُ
ووضعها في المكان المناسب لها..
تطوعاً منهم لهذه المهمة والشعيرة
المق ّدسة,وأخيراً ،أتمنى من اإلخوة
القائمي���ن على تل���ك المواكب ،أن
يختاروا الش���عارات التي تجمع وال
تف��� ّرقُ ..تق ّدم وال تؤخر ،تتماش���ى
مع العصر وثورة المعلومات  ,ألن
العال���م أصبح قري���ة صغيرة بفضل
ث���ورة المعلوم���ات واإلتص���االت ,
يرانا العالم يومياً من خالل وس���ائل
اإلتصاالت المتع���ددة ويحك ُم علينا,
فلنغيّ���ر أنفس���نا وش���عاراتنا بم���ا
يتالئ���م مع العص���ر ،ونأتي بما هو
جديد،ونبتع���د عمّا ه���و قديم ،وال
نكرر نفس الس���يناريو والمش���اهد
مثلما هي سنوياً ,ألن العالم في حالة
تغيير ش���امل ،والع���ادات والتقاليد
تتطلب منا التغيير بين
والش���عارات
ُ
ً
مقبوال في
فترة وأخرى ,وم���ا كان
الس���ابق ،أصبح اليوم غير مقبول
اجتماعي���اً وحضاري���اً  ..واهلل من
وراء القصد.

بيجي..
نصر عراقي جديد
احمد عواد الخزاعي

قلق
بعد طول انتظار دام ألش���هر ،وس���ط ٍ
ش���عبي ،وتكهنات من هنا وهناك ُ ،س ِرقت
بعض فرح���ة النصر الكبير الذي تحقق في
تحري���ر مدينة تكريت ،والت���ي كان الكثي ُر
منه���ا يش���ير الى ّ
إن س���بب ه���ذا التأخير
ه���و الفيت���و األمريكي  ،لك���ن هاهم أبناء
قواتنا المسلّحة البطلة
العراق الغيارى من ّ
والحشد الش���عبي المق ّدس  ،يعيدون األمل
ّ
ويس���طرون نص���راً عراقياً
مرة أخ���رى،
صرف���اً ،بتحريرهم لقضاء بيجي ومصفاته
الس���يتراتيجية  ،أذه���ل بس���رعته ودق���ة
تنظيمه ،الكثير من المراقبين  ،وأثبت مرة
أخرى ب���أن العراقيين قادرون على تحقيق
بمعزل عن
النصر على داع���ش وحلفائها،
ٍ
مس���اعدة الوالي���ات المتح���دة األمريكية
وتحالفها المزعوم الذي أثبت فش���له وعدم
ج ّديته في محاربة اإلرهاب ،كما فعلوا في
السابق  ،عند ّ
فك الحصار عن مدينة آمرلي
 ،وتحرير ناحية جرف النصر .
إن التصريحات األخيرة لبعض المسؤولين
األمريكان والتي ّ
حثوا فيها الحكومة العراقية
على اإلس���راع في تحرير بيجي والرمادي
من يد اإلرهاب  ،يبيُّن بوضوح صدق هذه
التكهناتّ ،
وإن الواليات المتحدة األمريكية،
ه���ي ً
فعال من كان���ت وراء توقف العمليات
القتالية هناك ،لكن ما الذي دعا أمريكا إلى
تغيي���ر موقفها بهذه الس���رعة ،وهي التي
كانت قد خططت إلدام���ة زخم هذه الحرب
لسنوات طويلة ؟ إن التدخل الروسي القوي
والمباش���ر في س���وريا ،قلب الطاولة على
ً
هائال
وأولهم أمري���كا  ،وأثار كمًّا
الجمي���ع ّ
من التس���اؤالت في داخل أميركا وخارجها
 ،حول جدوى التحالف الدولي الذي تقوده
 ،ومدى ج ّديته في
محارب���ة اإلرهاب
 ،إضافة إلى اتهام
الرئي���س اوبام���ا
و ا لد يمقر ا طيي���ن
من خلفه ،بفش���ل
سياساتهم الخارجية
 ،وبالخص���وص
فيما يتعلق بالملف

الس���وري  ،إن ما يحدث اآلن ُ
يثبت لنا بأن
ليس كل م���ا تخطط له الوالي���ات المتحدة
ُ
يدخ���ل حيز التنفي���ذ ،أو يصل
األمريكي���ة
ال���ى النتائج الت���ي ترمي إليه���ا  ،أمريكا
خطط���ت لتدمير العراق ومن ث ّم تقس���يمه
 ،باس���تخدام أبنتها الغير ش���رعية داعش
صدِمت وتحطمت
 ،لكنها مخططاته���ا هذه ُ
بجدار فت���وى المرجعية حين أفتت بالجهاد
الكفائي لص ّد الهجمة الشرسة التي تعرض
لها العراق في  9حزيران  ، 2014وبعدها
جائت امريكا إلدارة الحرب على اإلرهاب،
ومحاولة إطالة أم ّده في العراق وس���وريا
،لتحقيق غاياتها السابقة في تقسيم هذين
البلدين ،وفق مفهوم الشرق األوسط الجديد
روج له رئيس الوزراء اإلس���رائيلي
الذي ّ
الس���ابق ش���معون بيريز في كتابه الصادر
عام  1993والذي أسماه ( الشرق األوسط
الجدي���د )  ،لك���ن حضور الدب الروس���ي
عسكرياً ،وبهذا الكم الكبير من استعراض
س���جل س���ابقة
القوة في س���وريا  ،والذي
ّ
فريدة ف���ي تاريخ المنطقة التي لم تش���هد
أي حضور عسكري لالتحاد السوفيتي أو
ّ
خليفته روسيا بهذه الصورة المباشرة من
قب���ل ..في جميع الح���روب واألزمات التي
مرّت بها المنطقة في تاريخها المعاصر .
هذا الحضور الذي أح���رج الديموقراطيين
في اميركا وجعلهم يعيدون حساباتهم مرّة
أخ���رى  ،ويرمون بعضاً م���ن مخططاتهم
في س���لة المهمالت  ،والسباق مع الزمن
إلحراز انتصارات ف���ي العراق  ،يحاولون
من خاللها تجميل صورتهم في الرأي العام
االمريكي والعالمي  ،سوف يسعى اإلعالم
الغربي وبعض اإلع�ل�ام العربي المغرض
الى تجيير هذه االنتصارات ألميركا ولصقه
بها زوراً وبهتاناً  ،لكن الحقائق التي على
األرض تقول بأن ما تحقق في قضاء بيجي
كان بأي ٍد عراقية  ،وإحدى ثمرات التحالف
الرباعي الذي اذا ما تطور في األيام القادمة
 ،فإن العراق س���وف يستعيد كامل أراضيه
بزمن قياس���ي  ،يُطيح
من براثن اإلرهاب
ٍ
بجمي���ع الرهانات األمريكي���ة التي ال تري ُد
الخير للعراق وأهله.

3

أيها السياسيون :توحدوا أو أرحلوا
ل���م تك���ن هزيمة مص���ر في
الخامس من حزيران ١٩٦٧م
الجوي���ة
قواته���ا ّ
 ،وتدمي���ر ّ
والبرّية ،وحتى البحرية ،نهاية
المطاف بالنسبة لمعركتهم مع
اسرائيل  ،بل بالعكس ،استغل
ليحولها
عبد الناصر الهزيمةّ ،
انتصار ،حينما أعلن حرب
الى
ٍ
االس���تنزاف ،ولم تك���ن تلك
الحرب بغاية النصر أو تحرير
األرض ،لك���ن كان ورائه���ا
ٌ
هدف س���امي وغير منظور،
وه���و إدامة زخ���م المعنويات
،ومحاول���ة النهوض بها ،بعد
إنكسار حزيران.

ّ
إن تلك الفكرة بإدامة تحش���يد
الطاقات وتركيز األفكار حول
ع���دو  -يجب قه���ر ُه باإلرادة
قب���ل الس�ل�اح ،كان���ت حافزاً
حقيقي���اً إلنتص���ار أكتوبر من
ع���ام ١٩٧٣م ،رغم إن مصر
لم تحصل على أس���لحة جديدة
حربي
ط���وال فت���رة ما بي���ن
ّ
حزيران وأكتوب���رُ ،تغيّر بها
تضرب
مج���رى المعرك���ة أو
ُ
معنويات االس���رائيلين الذين
كان���وا ف���ي نش���وة انتصار
حزي���ران ،فلم���اذا انتصرت
مصر؟ وبم���اذا انتصرت؟ لقد
حق���ق المصري���ون االنتصار

ال يُخفى على أحد ،إن الظروف
الصعبة التي تم ُر بها المنطقة
من إره���اب ومؤامرات ،تحاك
هنا وهناك  ،لم س���تثني أحداً
من أهل المنطق���ة ،فالكل دفع
ضريب���ة ا ٍالره���اب ،بس���بب
السياس���ات الداخلية الفاشلة،
وبتح���رك خف���ي م���ن الدول
ٍ
الداعمة ،وعلى رأسها أمريكا
والس���عودية وقط���ر وإيران
وأخره���ا المؤامرات
وتركياِ ،
الت���ي حيكت ض ّد كوردس���تان
وش���عبها م���ن محاولة ضياع
جه���ود وتضحي���ات الش���عب
الك���وردي من خ�ل�ال أطماع
وجش���ع بعض الش���خصيات
الحزبية التي تنظ ُر لكوردستان
م���ن خالل الس���لطة والحزب،
متناس���يين طم���وح وتطلعات
الشعوب الكوردستانية ،أقولها
ش���عوب ..ألن كوردس���تان،
فسيفساء من األديان والقوميات
ّ
الحق فيها
مكوناتها
،ولجميع ّ
قب���ل األح���زاب المتآمرة ض ّد
بعضه���ا .نرى ب���أن التالعب
بالدس���تور الكوردس���تاني في
ظل هذه الظ���روف الفوضوية
ف���ي المنطقة ،هو تم���ا ٍد على
حقوق الشعب  ..في ظل غياب
الديموقراطية وقلّة الوعي في
الش���ارع الك���وردي ،وتواجد
التدخ�ل�ات الخارجية ،وهيمنة
األحزاب الديني���ة وتوجهاتها
الراديكالية  ،وسيكون تهميشاً
لحق���وق األقلي���ات ،وتقصيراً
لمتطلبات كوردستان المُستقبل

سياس���ياً  ،ونح���ن هنا لس���نا
للدف���اع عن الس���يد مس���عود
البارزان���ي أو حزب���ه ،فنحن
اإليزيدي���ة لن���ا حص���ة كبيرة
من التهميش م���ن قبله وقبل
حزب���ه  ،ونحن ن���رى أيضاً،
بأنهم يقضمون حقوقنا نس���بة
إل���ى كورديتنا ،وال���ى حقوقنا
كديانة ،والى نس���متنا الكبيرة
م���ن حي���ث التعداد الس���كاني

بث�ل�اث غير منظ���ورة ،لكنها
ٍ
مهمة  ،وهي:
 المعنوي���ات العالي���ة الت���يحافظت على مستواها  -حرب
االستنزاف.
 اإلرادة السياسية التي ّمثلها
ُ
الفضل
الس���ادات ،والتي كان
فيها ليس لش���خصه فحسب،
التواقة
بل لضغط الجماهي���ر ّ
للنصر.
 عنص���ر المباغتة الذي خدممصر في المعركة أكثر من اي
شيء آخر.
ٍ
لو عكس���نا األمر على العراق
ثلثي
 ،فإننا ببس���اطة خسرنا ّ

كوردستان والمرحلة الحرجة

ال���ذي يزيد ع���ن  ١٦بالمائة
م���ن كوردس���تان  ،أو ربّم���ا
حاولوا تقدي���م العون بطريقة
أو آلي���ة خاطئ���ة أو من خالل
شخصيات أو مراكز  ،وضياع
حقوقنا بي���ن المركز واإلقليم،
نس���بة إلى مناطقنا الخاضعة
للمناطق المتن���ازع( المختلف
عليها إدارياً) عليها ،وإستفادة
األح���زاب الكوردي���ة من هذا

مس���احة الع���راق قب���ل عام
ونص���ف م���ن اآلن لصال���ح
تنظيم إرهابي ب���دون معركة
ٍ
حقيقية ..ب���ل كانت وما زالت
في أغلب أحوالها انس���حابات
ُ
يحدث
غير مب���ررة ..فلم���اذا
حل
هذا الش���يء ويتكرر دون ٍ
واقع���ي؟؟ يُجنبُن���ا مزيداً من
الخسائر ،ويعي ُد للبالد وحدتها
ُجب سكانها مزي ًد
وهيبتها ،وي ّ
من المآس���ي والويالت !؟ ال
عوامال عديدة ُ
ّ
ً
تقف
ش���ك إن
خلف هذا التراجع  ،منها:
 انهي���ار ال���روح المعنوي���ةللمقاتلين ،بسبب تفشي الفساد

غسان الكاتب

في معظم الهياكل والقيادات.
 المحاصصة وإي���كال األمرال���ى غير أهله من المختصين
والحريصي���ن عل���ى مصلحة
البلد قب���ل مصالحهم ومصالح
احزابهم.
 غياب مبدأ الثواب والتكريملألبطال الش���جعان ،والعقاب
للمتخاذلين.
 الخطط العسكرية المكشوفة ،وغي���اب الس���رّية ،وتع���دد
مراك���ز القرار ف���ي المنطقة
العسكرية الواحدة.
تبق���ى المش���كلة الرئيس���ية
المتمثلة في سياس���يينا الذين

ال يس���تفيدون م���ن تج���ارب
اآلخري���ن ،وال ينظ���رون إلاّ
تحت أقدامهم والى مصالحهم،
لك���ن ال ضير من تذكيرهم في
كل مناس���بة ،ولم اجد أفضل
م���ن مناس���بة ح���رب أكتوبر
حولت المهزوم المتقهقر
التي ّ
الى منتصر ،للتذكير بمآس���ينا
ف���ي المعرك���ة م���ع اإلرهاب
والمفخخ���ات أو ف���ي الحرب
عل���ى داعش ،فمت���ى يصحو
سياس���يّونا؟ ومت���ى تنته���ي
خالفاته���م غير المب���ررة؟ بل
مت���ى ينصتوا لص���وت العقل
والمنطق ،ويف ّكروا بش���عبهم

عادل شيخ فرمان

التواجد ف���ي فترة االنتخابات،
دون إستفادة المكون اإليزيدي
 ،سوى الطموح لغد أفضل في
كوردستان آمن  ،ومع كل ذلك،
ُ
نحن نرفض سياسة التآمر ضد
الوطن من أجل مصالح سياسية
ضيق���ة ،رؤيتنا إلى مس���تقبل
كوردستان ،ال ُتنظر من خالل
التحزب أو المصالح  ،بل إلى
اإلعتماد على سياسة الحكومة

إتج���اه الوط���ن والمواط���ن،
قبل كل ش���يء  ،وت���رك كل
الخالفات والهف���وات من قبل
األح���زاب ،إتجاهن���ا كمكون
أساس���ي في كوردستان خلف
ج���دار المؤامرة  ،وسنس���عى
للحفاظ على إنجازات الشعوب
الكوردس���تانية  ،لذل���ك ف���إن
طريقة إبعاد الس���يد مس���عود
البارزاني عن الرئاس���ة بهذه

الطريق���ة المؤامراتية مع هي
خيان���ة للوط���ن ،ول���ن نقول
ّ
ش���خص آخر
بأنُه ليس هنالك
ٌ
يس���تطيع قيادة كوردستان أو
ُ
أحسن منه أو أجدر منه إلدارة
اإلقليم ،ولكن هل س���يكون لنا
ثقة بالقادم بعد المؤامرة على
كوردستان!؟ التجربة الكبيرة
التي عاش���ها الس���يد مسعود
البارزاني في قيادة كوردستان
وحنكته في معالجة الكثير من
القضاي���ا الدولي���ة واإلقليمية
 ،يعطين���ا الحق ف���ي مكافأته
وليس التآمر مع اآلخرين من
أج���ل إزاحته  ،وكل المتآمرين
هم لألس���ف ش���ركاء للحزب
الديمقراطي الكوردس���تاني ،
ومنهم من كانوا في المعارضة
( حرك���ة الكوران) ولكنهم في
أول فرص���ة لهم ف���ي إرتقاء
المناص���ب ،والحص���ول على
مكاس���ب حزبية وش���خصية،
تناس���وا حق���وق الش���عب ،
ونزع���وا قن���اع المعارضة .
ح���زب الس���يد مس���عود وفي
مق ّدمتهم عائلته ،فأنهم أعطوا
تضحيات التحصى للدفاع عن
كوردس���تان ،وعانوا ماعانوه
من ويالت وتش���رد بين جبال
كوردس���تان وإيران ،وأخيراً
أفنوا س���نوات م���ن العمر في
االتح���اد الس���وفييتيّ ،
كل ذلك
وبقي���ادة المرح���وم مصطفى
البارزان���ي ،احد رموز الكورد
وكوردس���تان  ،رغم كل ذلك،
ل���م يتنازلوا عن حل���م الدولة

يكفي نفاق االحزاب الشيعية في تدنيس الملحمة الحسينية
دأبت قيادات االحزاب الش���يعية
على ممارس���ة السلوك الهجين
 ..النفاق والخداع  ,مع الشعب
 ،كأن ُه شعب أبله وغبي وساذج
 ,ومن الس���هولة الضحك عليه
واللعب عليه والتالعب به ّ ,
ألنُه
اليميّز بي���ن الصالح والطالح ,
أو بي���ن النزيه والحرامي  ,وال
يفرّق بين الحق والباطل  ,وبين
من يتاجر بأسم الدين والمذهب
 ,وبين رج���ل الدين الصادق ,
لذلك يستغلون ذكرى استشهاد
اإلم���ام الحس���ين ( ع ) ،مادة
للضحك واالس���تخفاف بالعقول
 ,حين يلبس���ون ث���وب الورع
المنافق  ,بالحزن والرثى واللطم
والب���كاء بدموع التماس���يح !!
هذا الزي���ف والخداع  ,بتدنيس

الذكرى الطاهرة والش���ريفة ,
ومناصري
وبأنهم من مُحبّ���ي
ّ
وعش���اق أبو الش���هداء ( ع )
وهو بري ٌء منهم ،ويلعنهم ألف
لعنة ولعنة  ,ألن هذا الس���لوك
وتلك الممارس���ة ،يفتحان لهم
الباب كي يس���تمروا بالسرقة
واللصوصي���ة ..أكث���ر جش���عاً
وطمع���اً  ,حتى تع���دت خيال
عصاب���ات المافيا  ,وهذا العهر
بهذا النهج المزيف ،يشوّه مقام
استش���هاد إمام ّ
الحق وملحمته
الثورية التي ث���ارت في وجه
الظلم والفس���اد والعبودية من
أجل ترس���يخ القي���م والمبادئ
اإلنس���انية الناصعة في عفتها
وطهارتها ونقاوتها ،إن س���يد
الش���هداء ضرب دروساً بليغة

ّ
الح���ق والعدل والدفاع
في قول
عنه حتى بالموت واالستشهاد
 ,ل���ذا تعتب ُر الش���عوب الثائرة
والتواقة ال���ى الحرية والحياة
الكريمةّ ،
إن الثورة الحس���ينية
جز ٌء من قيمها واخالقها وهي
جز ٌء منها ..م���ن أجل تحقيق
العدال���ة االجتماعية  ,بمناصرة
المظل���وم والمحروم  ,والحفاظ
عل���ى األمانة وأموال الش���عب
والدولة من االس���راف والبذخ
ف���ي مس���الك التخدم الش���عب
ّ ,
تص���ب في اش���باع
وإنم���ا
ُ
األطماع األنانية والش���خصية
في اللصوصي���ة  ،فأين هؤالء
 ..فرسان الفس���اد والفاسدين
من القيم والمبادئ الحس���ينية
الناصعة كالشمس؟ أين لهم من

الشرف واألخالق واأمانة  ,وهم
نهبوا الب�ل�اد والعباد ؟ أين هم
م���ن نزاهة ونقاء المبادئ التي
ضحى في سبيلها الحسين ( ع
) ؟ وهل يكفي الغفران لفسادهم
 ..بالبكاء والنوح المُزيف على
استشهاد س���يد الشهداء ؟ هل
يكفي المش���اركة في مراس���يم
الملحم���ة الكربالئي���ة  ,وهم
بضمائر ميت���ة وأخالقهم التي
جرفها بريق المال الحرام ؟ هل
يعلنوا التوبة في قدسية الذكرى
الش���ريفة  ,ويرجعون االموال
التي سرقوها ونهبوها من قوت
الشعب ؟ إن هؤالء ..اصحاب
الفساد والرذيلة  ,فقدوا أيّة صلة
بالقيم اإلنسانية  ,وفي األخالق
والشرف والضمير والمسؤولية

عاشوراء ..حركة إصالح مبكرة
ُ
نحن نقف على أعتاب موس���م
أس���تحضار النهضة الحسينية
الت���ي كانت عالم���ة فارقة في
التاري���خ اإلنس���اني ،فلم تعد
الحياة السياس���ية ف���ي العالم
اإلس�ل�امي كما ه���ي بعد هذه
الثورة اإلصالحية التي جائت
لتعلّ���م العالم ،إن الس���كون و
الس���كوت واالستس�ل�ام على
الظلم ،يُنميه و ّ
يغذيه ،و ُ
ينفخ
فيه  ،فال خيار إلاّ مواجهته و
كسر حاجز الخوف من الظالم،

و ع���دم االستس�ل�ام ألدوات
ظلمه ،و ع���دم المهادنة على
المب���ادىء وقيم الح���ق التي
يتبناها اإلنسان ،وإن كان ُ
ثمن
التضحية ،الموت ،لتحيا األمة،
فلإلصالح ٌ
ثمن ،و ال يأتي هبة
من اآلخرين ،فرسمت الحركة
الحسينية طريقاً مُعبداً بالكرامة
و العزة و االباء ،للس���ائرين
بحرية العق���ل ،و التحرر من
عبودية االهواء والشهوات.
ه���ذه المس���ؤولية العظيم���ة

(اإلص�ل�اح ) اليق���وم بها إلاّ
االقوي���اء و العظم���اء مم���ن
أنتصروا في المعركة األولى،
وه���ي معرك���ة التغل���ب على
النف���س ،فمن أنه���زم في تلك
المعرك���ة الداخلية ،لن يتمكن
م���ن مواجه���ة أي ع���دو او
االنتص���ار ف���ي أيّ���ة معركة
خارجي���ة ،فمن يطلب الصالح
ليبدأ بنفس���ه ،ف���إن أصلحها
وضحت له الرؤية اإلصالحية،
وكان���ت خطواته س���ليمة ،لم

 ،وال يملكون خصلة واحدة من
الرجولة والشرف  ,أنهم عبيد
المال الحرام  ,ش���رّعوا شريعة
الفس���اد المالي وقادوا العراق
ال���ى الخ���راب  ,إن حقيقته���م
التي انكش���فت وبانت للجميع،
بأنهم لصوص وحرامية  ..في
حكمهم الظال���م والطاغي  ,ولم
يتركوا للمواطن أي شيء ..بل
حتى حرموه من الحياة الكريمة
 ,نتيجة نظام المحاصصة التي
شرّعت الغنيمة والفرهود ،إن
المبادئ الحس���ينية ُ
تحث على
توحيد الصف���وف  ,وهم دعاة
الش���قاق والنف���اق والتفري���ق
واالنش���قاق والخص���ام !! من
أج���ل أن يتربع���وا على عرش
الس���لطة والم���ال والنف���وذ ,

تح����ت جن����ح اللي����ل  ،وب����دون
مب����ررات ،صدر ق����رار إقصائي
ّ
بحق أبن����اء الس����لطة الرابعة،
بإيقاف العمل ..باس����تثنائهم من
مس����قط ال����رأس ،دون مراعاة
األس����باب والحيثيات واألزمنة،
ودون مراعاة من انجز معاملته
قبل القرار بأعوام ،حتى م ّر عليها
ع ّدة ُح���� ّكاٍم محليين ومركزيين.
ُ
قلم أحم����ر  ،أقصت 100
جرة ٍ
صحف����ي ذ ي ق����اري من ّ
حقهم
الدس����توري الذي عاشوا حلمه
طوال  3أعوام وأكثر ،ومثل هذا
العدد م����ن صحفيين في محافظة
النجف األشرف وأكثر ،وغيرها
من المحافظات ،ش����ريحة ُظلِمت
بج����رة قلم ،دون مراع����اة لِما ا
سوف تس����بب ُه من ظلم ،والكيل
بمعيارين لذات الشريحة ،البعض
يُس����تثنى واألخ����رى ترفع عنها
بأثر رجعي
االس����تثناء  ،ليُطبّق ٍ
عل����ى من انج����ز معاملته قبل 3
أع����وام ،رغم إن الدس����تور أ ّكد

على عدم جواز تطبيق القوانين
بأثر رجعي ،ولو وضعنا ضابطة
ٍ
مس����قط ال����رأس برمته����ا تحت
المجهر ..لتحليله����ا ،لوجدناها
من الناحي����ة التاريخية ،ضابطة
تع����ود لنظ����ام البع����ث المقبور،
هدفها اقص����اء أبن����اء الجنوب
م����ن الوص����ول إل����ى العاصمة،
والح���� ّد من الهج����رة إليها  ،مع
ق����رارات أخرى منع����ت تمليكهم
فيها  ،وأس����متهم س����كنة ما بعد
 ، 69إ ّم����ا من جانبها القانوني،
فه����ي تتع� ُ
���ارض مع الدس����تور
العراقي الذي من����ع التمييز بين
المواطنين بكل أشكاله ،و ألنها
تميي����ز مناطقي ،كم����ا تتعارض
مع الحريات الفردية التي كفلها
الدس����تور ،وهي العيش الكريم
والس����كن الالئق  ،ألنه����ا تجب ُر
المواطني����ن عل����ى الس����كن في
أماك����ن والدتهم باإلك����راه ،إمّا
من الجان����ب التنظيم����ي ،فأنها
تخلق العش����وائية ،حي� ُ
ُ
يمنح
���ث ُ

الكوردي���ة  ،كما فعلتم أنتم ..
تتنازلون عن حقوق الش���عب
من أجل الس���لطة فقط  ،ش ّتان
بين االثني���ن ..رئيس برلمان
كوردس���تان  -الس���يد يوسف
محمد ،يمنع النش���يد الوطني
الك���وردي ف���ي البرلمان ،ولم
يس���تذكروا يوماً ّ
كل ما أصاب
األقلي���ات وخاص���ة اإليزيدية
ولو إعالمياً  ،بهذه البراهين
والتجارب نس���تنتج بأن السيد
مس���عود البارزان���ي وحزب��� ُه
الديموقراطي الكوردس���تاني،
ال يسعون للس���لطة والكرسي
مثل م���ا ُ
يفعل ش���ركائهم في
كوردس���تان ،وعليه نرى بأن
ُتعطى للسيد مسعود البارزاني،
فرصة أخرى لقيادة كوردستان
لسنتين أخريتين ،وعدم ضياع
الوقت في هرطقات سياس���ية
وحزبي���ة ،وتحريض ش���باب
الك���ورد ،لخلق الفتنة بأس���م
المظاه���رات ،والتع���دي على
ممتل���كات األح���زاب ..فه���ي
باألخي���ر ٌ
ملك لكوردس���تان ،
وإذا ُكن ُتم ً
فعال تريدون مصلحة
كوردستان وش���عوبهاّ ،
مثلوا
دور المعارضة ،وكونوا رقباء
على الحكومة من أجل مصلحة
الش���عب ،وال تتصارعوا على
الكرس���ي  ،وس���يكون لك���م
الوقت الكاف���ي ،إليجاد حلول
لخالفاتكم الت���ي تتزعمونها ،
ولكم الفرص���ة إلقناعنا بأنكم
فع�ل�ا ٌ
ً
أهل لقيادة كوردس���تان
ً
مستقبال .

جمعة عبد الله

حت���ى وقفوا حج���رة عثرة في
عي���ش المواطن الش���ريف ,
ومنع���وا تطبي���ق اإلصالحات
للعراق المظلوم  ,كي يستمروا
بالسرقة واالختالس واالحتيال
تشبع
 ,أنهم جراثيم طفيلية ،ال
ُ
م���ن المال الحرام ،لق���د أثبتوا
بالتجربة الفعلية  ,بأنهم أش��� ُد
اعداء الحس���ين ( ع ) ،وأنهم
بأفعالهم يقتلون س���يد الشهداء
ألف مرة ومرة  ,أنهم حفنة من
المشعوذين  ,جرت في عرقهم
ودمائهم ارذال الفس���اد والعهر
والمتاج���رة ب���أرواح البش���ر
االبرياء  ،لذا فإن مش���اركتهم
في المراسم االستشهادية إلمام
الحق ف���ي مأثرت���ه الملحمية
في كربالء  ,مدعاة للس���خرية

واالس���تهجان والتهك���م  ،أنها
ٌ
استخفاف واس���تهزاء بالدماء
الطاه���رة الت���ي ُس���فِكت على
أرض كرب�ل�اء  ,أنه���م اعداء
الج���دد  ,أنه���م قتلة
الحس���ين ُ
الجدد  ,وإن خداعهم
الحس���ين ُ
اصبح مس���خرة هزيلة لإلدانة
واالستنكار واالحتقار ،ألن القيم
ُ
أشرف
والمبادئ الحسينية ،هي
منهم مليون م���رة ،وليس من
أنصار ومحبّي الحس���ين ( ع )
من سرق قوت الشعب وخيرات
العراق.

علي فاهم
تش���بها ش���ائبة من هوى أو
ضع���ف أو أنح���راف ،بل إن
س���تكون معسكراً
ُ
تلك المعركة
تدريبياً لمعركة اإلصالح التي
نفس قوية مدججة
ُ
تحتاج الى ٍ
تتغلب بها على شتى
بأس���لحة
ُ
ألوان االع���داء  ،فلو كان في
قل���ب الحس���ين ٌ
حب
ذرة من ٍ
للدنيا ،لما أستطاع أن يتركها
في سبيل اإلصالح وحاشاه اهلل
خرجت إلاّ
ُ
 ،وهو القائل (م���ا
لطلب اإلصالح ) ،وكذا أصحابه

و أهل بيته في رحلة اإلصالح،
عندما أرخصه���م في الذهاب،
و لكنه���م أخت���اروا النصر في
الطف ،ألنهم أنتصروا مس���بقاً
على نفوسهم ،و من ث ّم تفجرت
ثورات المصلحين ،بعد إشتعال
فتيله���ا في كرب�ل�اء ّ ،
فقضت
مضاجع الظلم���ة ،و صححت
مسار األمة ،فكانت عاشوراء
مناراً للمصلحين في كل مكان،
دماء شهدائها براعم
فأورقت
ُ
اإلسالم األصيل ،فكانت المائز

بين الح���ق و االنح���راف ،و
بين الص���دق و الكذب ،و بين
األصالة و التش���ويه ،وهذا ما
نحتاج��� ُه اليوم في دوامة خلط
األوراق ،عندما يتهم اإلس�ل�ام
بالفس���اد ،بس���بب فشل بعض
المتقمصي���ن له ف���ي معركة
الحكم و الس���لطة و المال ،و
ما كانت هذه الهزيمة لتحصل
لو أن هؤالء المنتسبين زوراً
للحس���ين ع  ،كانوا أنتصروا
ف���ي معركته���م مع أنفس���هم

السيد العبادي  ..قرار مسقط الرأس دُ ّبر بـ ليل
اآلف المواطني����ن قطع أراضي
ف����ي مناطق لم ولن يس����كنوها،
ُ
فتترك كعرصات  ،تنتش���� ُر فيها
المس����تنقعات و األزب����ال بي����ن
االحياء الس����كنية  ،فيما يتزاح ُم
المواطنون في مناطق س����كناهم
عل����ى أمت����ار  ،فيضط����رون
للتجاوز على ممتل����كات الدولة
وشراء
و األراضي الش����اغرة،
ِ
أراض زراعية وتحوليها للسكن،
ٍ
فيما لم يغيب الجانب األقتصادي
ُ
حيث إن
عن هذا الموض����وع،
المواطنين الذين يسكنون مراكز
ً
أمواال طائلة من
المدن ،يهدرن
أج����ل أن يحصلوا عل����ى قطعة
أرض 100م ، 2وهم يمضون
عش����رات األع����وام م����ن العمل
المتواصل ،لجم����ع ذلك المبلغ،
بسبب أزمة الس����كن التي يعتب ُر
إن احد أس����بابها ،نظا ُم مس����قط
يمنح قطعاً ّ
أقل من
الرأس ،كون ُه ُ
ُ
ساعدهت
الحاجة الفعلية للسكن،
في ذل����ك ،بيروقراطي����ة الدولة

الذي يعان���ي ،وبمقاتلهم الذي
يق ّدُم نفس���ه من أجل بلده؟ هل
علِموا إن السادات فقد أخاه في
حرب أكتوبر؟ فهل فقد احدهم
قريب���اً في الحرب على داعش
!! عذراً أيها السياس���يون ..
إن الوض���ع اصبح ال يحتمل..
سلبيتكم واأليام والمنطقة حبلى
باالحداث ،فإمّ���ا أن تتوحدوا
وتق ّدموا مصلحة الوطن على
غيرها من المصالح أو أرحلوا
مأسوف عليكم.
غير
ٍ

ف����ي اس����تمالك االراض����ي التي
يرا ُد توزيعه����ا على المواطنين،
وتمس����ك ال����وزارات (الزراعة
والمالي����ة) بتل����ك األراض����ي،
وعدم نق����ل ملكيتها ،رغم وجود
القوانين الخاص����ة بذلك ،لكنها
ُ
ُفسرين
تحمل أوجهاً ع ّدة ،لدى م ّ
قانونيين في الدوائر المذكورة.
ذكرن����ا إن الق����رار ال يس����اهم
بحل أزمة الس����كن ،ب����ل ي ّ
ّ
ُعقدها
أكث����ر ،وذلك ّ
ألنُه أجبر اس����تالم
ألراض بمناطق ال
المواطني����ن
ٍ
يسكنوها ،ويمنعهم من الحصول
أرض بمناطق س����كناهم
عل����ى ٍ
األصلي����ة ،س����يّما وإن المناطق
الت����ي ول����دوا فيه����ا ،تعاني من
مش����اكل األراض����ي الزراعي����ة
تنتج
والنزاعات العشائرية التي ُ
ع����دم التخصيص لع���� ّدة أعوام،
ً
فضال ع����ن بيروقراطية الدولة،
مما أجبر المواطنين على السكن
بالمناطق الزراعية..
من خالل شرائها من الفالحين،

دون الرجوع للدولة ،مما أشاع
ظاه����رة العش����وائيات وتجريف
البساتين ،كذلك يع ُد قرار مسقط
ال����رأس ،اح����د مس����ببات نقص
الخدم����ات ،كون ُه احد مس����ببات
العش����وائيات والسكن باألراضي
الزراعي����ة التي تعاني من نقص
الخدم����ات ،الناتجة من الس����كن
العش����وائي غير المنتظم  ،فهو
يخلو م����ن التصمي����م القطاعي
والساحات الخضراء والخدمات
العا ّم����ة ،مث����ل المراكز الصحية
والم����دارس ومجمع����ات الماء
والمج����اري وغيرها ،ولو دخلنا
جانب العدال����ة ،لوجدنا إن قرار
مس����قط الرأس ،خلّف آالفاً من
ذنب من ولِد
المظلومين  ،فم����ا ُ
عن����د أخوال����ه  ،أو م����ن هاجر
وال����د ُه م����ن ج����رّاء سياس����ات
ً
فضال عن والدات
النظام البائد،
األزمات االجتماعية بين الزوج
والزوجة ،وغيره����ا الكثير من
الحاالت التي غفل عنها القانون

األمّ���ارة بالس���وء ،وعنده���ا
نتلمس أهمية المعركة األولى
وم���دى خط���ورة نتائجها في
تحديد مالمح صورة الحياة في
كل مفاصلها ،ألن أس���اس كل
بناء حضاري هو اإلنسان .

كاظم العبودي

،وتركه����م يعيش����ون حس����رات
وظلم ،لم يكونوا هم س����بباً فيه،
ٌ
مخالف للش����رع والعقل،
وه����ذا
لذلك ندعو الس����يد العبادي  ،أن
يرفع ضابطة مسقط الرأس من
توزيع قطع األراضي  ،ويضعها
ضمن ُحزم����ة إصالحاته ،وعن
جميع الفئات ،وخاصة صحفيي
ذي قار  ،ومس����اواتهم بأقرانهم
الوجب����ة األولى التي اس����تلمت
ب����دون ضابطة مس����قط الرأس،
وأن يض����ع ً
بدال عنه����ا ضابطة
السكن لـ  15عام ،بتأييد المختار
والمجل����س المحل����ي ،مع����ززة
بالبطاق����ة التمويني����ة والس����كن
الت����ي تؤيده����ا وزارة التجارة،
ً
فضال ع����ن مديري����ة التربية ..
ً
حاصال
في حال كان المس����تفيد
تحصيل دراسي ،مع قرائن
على
ٍ
قانوني����ةُ ،
تثبت بأن الش����خص
عاش وس����كن هذه المدينةُ ،
منذ
عشرات السنينً ،
بدال عن مسقط
ال����رأس ،ه����ذه الق����رارات التي

تسه ُم ّ
بحل مش����اكل المواطنين
���س معاناتهم ،س����يّما وإن
وتلم� ُ
المواطن العراقي يحل ُم بالس����كن
 ،واح����د الهموم التي تؤرّقُه ليل
نهار ،فيما لم تكن ضابطة مسقط
الرأس إلاّ ظلم����اً وبيروقراطية
���لب األح��ل�ام وتهد ُر
زائدة  ،تس� ُ
المال والوقت ،وتضع فوارقاً بين
ابناء الشعب الواحد ،والمحافظة
الواحدة ،وتخلُّف حقداً وكراهية،
بين محرومين ومس����تفيدين ،لم
يكن بين األول والثاني إلاّ مسافة
 3فراس����خ ،أو أيّام ل����م تتعدى
الشهر.

